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نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

 تحوالت گل گهر نشان از جوانگرایی در حوزه معدن است
به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست؛ 

پروژه احداث و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به بهره برداری رسید
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعـه کرمـان گفـت: تحوالتـی کـه 
در حـوزه صنعـت و معـدن اسـتان 
از  نشـان  هسـتیم  شـاهد  کرمـان 
محتـرم  وزیـر  مدیریـت  و  تدابیـر 
 صمـت آقـای رزم حسـینی اسـت.

حجت االسـام حسـن علیدادی صبح 
امـروز در دیدار وزیـر صمت، اسـتاندار 
، مدیـر عامـل گل گهـر و جمعـی از 
مدیـران شـرکت هـای بـزرگ معدنی 
و صنعتـی بـا ایشـان در کرمـان افزود: 
از جملـه تدابیـر ارزنـده ایـن بـود کـه 
مدیریـت معـادن در اسـتان جوانتـر 
شـد و جوانانـی مجـرب و ایثارگـر در 

ایـن حـوزه وارد میـدان شـده و منشـا 
شـدند. خوبـی  بسـیار   تحـوالت 
وی ادامـه داد: نمونـه ایـن مدیـران را 
می تـوان آقای مهنـدس عتیقـی مدیر 
جـوان و مجـرب در شـرکت گل گهـر 
دانسـت کـه خودشـان و مدیرانشـان 
عـاوه بـر دیدگاهـی کـه بـه تولیـد و 
سـوددهی مجموعـه تحت امرشـان 
توسـعه  بـه  خوبـی  نـگاه  دارنـد، 
اسـتان و همراهـی مثمرثمـری بـرای 
 رفـع مشـکات اسـتان هـم دارنـد.

حجت االسـام علیـدادی تاکیـد کرد: 
اینها مسـلما عـاوه بـر تـاش مدیران 
جـوان، تدبیـر وزیـر محترم صمـت در 

جوانگرایـی اسـت و همـه اینهـا سـند 
محکمی بـر کارآرایی جوانـان مجرب و 

توفیـق جوانگرایی در مدیریـت معادن 
اسـت.

کاغـذ وطـن - بـرای احیـای تـاالب جازموریـان چـاره ای جـز مسـدود کـردن چاه هـای غیر مجـاز نیسـت. ۶0 
درصـد جمعیـت اسـتان در تنـش آبـی بـه سـر می برنـد و هـر دو تـاالب جازموریـان و شـهداد خشـکیده اند؛ 
ایـن یعنی عـاوه بـر جازموریـان، شـهداد نیـز بـه لیسـت کانون هـای گـرد و غبـار کرمـان اضافه شـد. اسـتانی 

که در سـال گذشـته برخـی از مناطقـش تنهـا 11 روز هـوای پـاک داشـتند، حاال بـا افزایـش تنش آبـی، زمینه 
افزایـش بیشـتر کانون هـای گـرد وغبـار را هـم پیـدا کرده.»کاغـذ وطـن «در گفـت و گویـی کـه  بـه مناسـبت 
هفتـه محیـط زیسـت بـا مرجـان شـاکری، مدیـر کل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان داشـت،در کنـار 

پرداختـن بـه ایـن مسـائل در خصـوص حقابـه تـاالب جازموریان هـم صحبـت کـرد. شـاکری اگرچـه در اعداد 
و ارقـام حقابـه اختصـاص یافتـه بـه تـاالب از سـد جیرفـت شـک و تردیـد دارد امـا معتقـد اسـت کـه بـا صرف 
 حقابه تـاالب احیـا نمی شـود و باید بـه هر شـکلی 8 هـزار چاه هـای غیر مجـاز اطـراف منطقـه را  مسـدود کرد. 

پروژه احداث، توسعه و بهبود غبارگیرهای 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر صبح 
امروز به مناسبت هفته محیط زیست و با 
حضور مدیرکل محیط زیست استان، فرماندار 
سیرجان، مدیرعامل و معاونین شرکت 
گل گهر، مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه 
 آهن و فوالد گل گهر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت گل گهر، شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر در راستای بهبود ارتقاء سطح 
سامت کارکنان، تعهد و التزام به انطباق با 
شاخص های کیفی و کمی زیست محیطی، 
اقدام به جمع آوری غبار، احداث غبارگیرهای 
 جدید و اصاح غبارگیرهای موجود کرده است.

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در آیین افتتاح این پروژه گفت: پروژه احداث، 
توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر؛ پروژه ای زیست محیطی 
است که در راستای حفظ سامت پرسنل 
آن مجموعه و محیط زیست منطقه با برآورد 
50 تن در ساعت جمع آوری غبار نرمه 
گندله از محیط و بازگرداندن آن به چرخه 
تولید با 12۷2۶9 نفر ساعت کار انجام شده 
در حوزه نصب و راه اندازی، بهینه سازی و 
بهره برداری و ۷۶55 نفر ساعت کار انجام 
 شده در حوزه مهندسی آغاز به کار می کند.
مهندس محمد محیاپور افزود: با انجام این 
پروژه میزان غبار محیطی به کمتر از 10 میلی 

گرم بر متر مکعب و غبار خروجی استک به 
 کمتر از 50 میلی گرم در متر مکعب می رسد.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر نیز در این مراسم 
گفت: حفاظت از محیط زیست و کاهش 

آسیب های زیست محیطی از جمله رسالت 
مهم همه شرکت هایی است که در حوزه 
صنعت و معدن فعالیت دارند و قطعاً شرکت 
گل گهر و شرکت های منطقه نیز این مهم را 

در دستور کار خود قرار می دهند. 

روزنامه اقتصادی استان کرمان

وزیر صمت در سفر به جنوب کرمان:

»فتاح« کار بنیاد مستضعفان 
در قلعه گنج را به تعطیلی کشاند
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با حقابه هم تاالب جازموریان احیا نمی شود
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن« مطرح کرد:

تجربه رشد ۸درصدی صنعت کشور 
در دوران کرونا و تحریم

سرمایه گذاری ۲۰۰هزار میلیارد تومانی 
شرکت های معدنی در استان 

وزیر صنعت معدن تجارت در روز پایانی هفته گذشته     با همراهی معاونین وزارتخانه، 
استاندار کرمان، نمایندگان مردم شهرهای جیرفت و عنبرآباد و پنج شهر جنوبی در 
مجلس شورای اسامی،  ریاست صنعت و معدن جنوب کرمان و مسووالن استانی و 
محلی با  بازدید  از کارخانه تولید انواع کولر آبی  در  شهرک صنعتی شهرستان قلعه 

گنج  سفر یک روزه خود را آغاز کرد.

در سفر وزیر صمت به جنوب کرمان صورت گرفت :
بهره برداری از 6 طرح صنعتی و معدنی 

وزیر صنعت،معدن و تجارت)صمت( رشد و پیشرفت صنعت را در کشور 
بی نظیر دانست و گفت: در شرایط تحریم و کرونا در صنعت هشت درصد 

رشد داشتیم و اغلب رشته های صنعتی در استان کرمان سه نوبته فعال هستند
علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: رمز موفقیت انقاب اسامی  و هر انقاب دیگری کار و تنها کار 
است و با کار و تاش است که پیروزی اتفاق می افتد،و البته  پیش نیاز کار نیز همدلی و وحدت است.

سید مهدی طبیب زاده در نشست اقتصاد مقاومتی استان با حضور وزیر صمت و استاندار 
کرمان افزود: استان کرمان اقتصاد مبتنی بر منابع دارد و روزی این معادن تمام می شوند 
لذا وزارت صمت با اباغ دستور العمل سرمایه گذاری ها را به سمت دانش بنیان هدایت کند 

که این حوزه نیز در دستور کار قرار گیرد.
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صفحه ۲ را 
بخوانید
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 شرق کشور درگیر با ریزگردها

نامزدهای ریاست جمهوری برای نامزدهای ریاست جمهوری برای 
گردوغبار شرق کرمان برنامه دارند؟گردوغبار شرق کرمان برنامه دارند؟

۲
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»فتاح« کار بنیاد مستضعفان 
در قلعه گنج را به تعطیلی کشاند

وزیر صنعت،معدن تجارت با گله مندی شدید از عملکرد »فتاح« رئیس 
بنیاد مستضعفان گفت: فتاح کار بنیاد را در قلعه گنج به تعطیلی کشانده 
است.علی رضا رزم حسینی در سفر به جنوب کرمان خطاب به فتاح 
تصریح کرد: این کار به نام مقام معظم رهبری است و نباید تعطیل شود، 
من به عنوان خدمتگزار این مردم حتما پیگیر این کار می شوم.او با ابراز 
امیدواری از اینکه با نگاه به عملکرد معین اقتصادی منوجان به عنوان شهر 
ملی معرفی گردد گفت:اگر معدنی در یک منطقه شروع به استخراج منابع 
ملی کند در حالی که مردم آنجا فقیر باشند، و درآمد منطقه افزایش پیدا 
نکند مخالف توسعه است.رزم حسینی اضافه کرد:معین اقتصادی منوجان 
در حالی که در سیرجان هست اما کار خود را به نحو احسن در همه حوزه ها 

در این منطقه انجام می دهد.
استاندار اسبق کرمان که بنیان گذار و طراح معین های اقتصادی در کشور 
مطرح است عنوان کرد: تاکنون در کشور چهارصد معین اقتصادی مشخص 
کرده ام و این سرمایه گذاران قرار نیست یارانه بدهند بلکه باید در این 

مناطق کسب و کار راه بیندازند.
وزیر صمت با یادآوری عملکرد سعیدی کیا رئیس سابق بنیاد مستضعفان 
تصریح کرد: مدیر عامل گهر زمین باید برای توانمندسازی مردم هزینه که 

نه بلکه سرمایه گذاری کند.
رزم حسینی ادامه داد:منوجان باید به مرحله ای برسد که با رشد در 
رشته های مختلف به عنوان شهری مهاجرپذیر عنوان شود و این رشد در 
سه مقوله اقتصاد و فرهنگ و امنیت به عنوان سه حلقه بهم پیوسته است 

که باعث می شود آبادانی در منطقه به وجود آید.
وزیر صمت از خدمت به مردم به عنوان وقف یاد کرد و افزود:مسئولیت 
اجتماعی که به عهده بخش خصوصی است در واقع باید وقف بخش 

خصوصی به مردم باشد.

 شرکت های معدنی کرمان به سمت 
صنایع تجدیدپذیر بروند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان 
گفت: شرکت های صنعتی و معدنی این استان باید به سمت ایجاد 
صنایع تجدیدپذیر بروند تا با اتمام منابع اشتغال و تولید در استان 

حفظ شود.
سید مهدی طبیب زاده در نشست اقتصاد مقاومتی استان با حضور 
وزیر صمت و استاندار کرمان افزود: استان کرمان اقتصاد مبتنی 
بر منابع دارد و روزی این معادن تمام می شوند لذا وزارت صمت با 
اباغ دستور العمل سرمایه گذاری ها را به سمت دانش بنیان هدایت 

کند که این حوزه نیز در دستور کار قرار گیرد.
او اظهار داشــت: منابع حاصل از فعالیت صنعتی و معدنی استان 
کرمان باید در بخش های دیگر سرمایه گذاری شود که این فرایند، 

آینده استان را تضمین کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان 
گفت: وزارت خانه ها با تاسی از وزیر صنعت، معدن و تجارت 80 
درصد مشکات بخش خصوصی که در استعامات از تهران است، 

را به استان تفویض کنند.
او تصریح کرد: وزارت صمت به عنوان پایلوت کشور واکسیناسیون 
شرکت های معدنی و صنعتی را با اتکا به منابع خودشان در دستور 
کار قرار دهد که این امر بخشی وسیعی از استان را با سرعت قابل 

قبولی واکسینه می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان 
بیان داشت: تمامی پهنه های بزرگ معدنی در انحصار شرکت های 
دولتی است و ســرمایه گذاری بخش خصوصی به علت نداشتن 
معدن بزرگ ناقص می ماند که سهمیه ای از مواد اولیه معدنی نیز 

در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
طبیب زاده افزود: رســاندن ســطح آموزشی اســتان کرمان به 
استاندارد نیازمند توجه جدی است و شرکت ها در آن مشارکتی 

جدی و جهادی داشته باشند.
او عنوان کرد: سرانه آموزشی استان کرمان از متوسط کشور پایین 

تر است که این چالش با همکاری بنگاه های اقتصادی رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان 
گفت: تفاوت نرخ سنگ آهن منابع بسیاری را از استان خارج می 
کند و این در حالی است که باید درصدی قابل قبول از این منابع 

استان در زیرساخت ها هزینه شود.
او اضافه کرد: شاخص های توسعه پایدار در استان کرمان  از متوسط 
کشوری پایین تر اســت، در حالی که این استان در برخورداری از 

منابع فرصت مناسبی دارد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت)صمت( رشد و 
پیشرفت صنعت را در کشور بی نظیر دانست و 
گفت: در شرایط تحریم و کرونا در صنعت هشت 
درصد رشد داشتیم و اغلب رشته های صنعتی در استان کرمان 

سه نوبته فعال هستند
علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: رمز موفقیت انقاب اسامی  و هر 
انقاب دیگری کار و تنها کار است و با کار و تاش است که پیروزی 

اتفاق می افتد،و البته  پیش نیاز کار نیز همدلی و وحدت است.
او از امام جمعه و استاندار کرمان در جهت نقش آفرینی در وحدت 
استان تقدیر کرد و اظهار داشت: خوشبختانه جو خوبی در استان 
حاکم است و استاندار با انگیزه و پرتاش کرمان نیز پویایی را به 
ارمغان آورده است و امام جمعه  نیز در راه همدلی و پیشرفت استان 

تاش می کند.
این مسئول با اشاره به ظرفیت های خوب استان تصریح کرد:در 
جنوب استان معادن خوبی را کشف کردیم و امروزه نمی توانیم 
بگوییم که جنوب استان محروم است طوری که  دیروز شاهد 

افتتاح  معدن طا در این منطقه بودیم.
او ادامه داد: سنگ آهنگ،کرومیت، تیتانیوم، نقره و بسیاری از مواد 
معدنی ارزشمند در مناطق جنوبی استان کرمان وجود دارد که 

زمینه ساز اشتغال پایدار می باشد.
رزم حسینی با انتقاد از بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 
تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی قلعه گنج خوب آغاز شد، مردم 
امیدوار شدند و آمار اشتغالزایی افزایش یافت همچنین امنیت 
بیشتر شد اما مسئوالن بنیاد این روزها کم لطفی می کنند ، این 
موضوع شخصی و بحث شخص نیست، اقتصاد مقاومتی امر رهبری 

است و همه باید در این تحقق این هدف تاش کنند.
او با اشاره به پیگیری کم کاری هایی که برخی شرکت ها و 
معین های اقتصادی در شهرستان های استان کرده اند، تاکید 
کرد:ما حتما این موارد را پیگیری خواهیم کرد ودر جلسه کلی که 
با استاندار خواهیم داشت موارد بررسی می شوند و این شرکت ها 

باید جوابگوی کم کاری شان باشند.
رزم حسینی در خاتمه اظهار امیدواری کرد ؛ کرمان با اصحاب 
رسانه متعهد و دلسوزی که دارد و همچنین مدیران خوب و 

ظرفیت های باال پیشرفت کند و به جایگاه خود برسد.

مدیرکل بیمه سامت استان کرمان گفت: 115 
پزشک عمومی در این استان برای خدمت رسانی به 
150 هزار نفر جمعیت صندوق بیمه رایگان همگانی 
تا ابتدای خردادماه سال جاری انتخاب شده و به صورت ماهانه هزینه 

خدمات را از بیمه سامت دریافت می کنند.
محمد جعفری افزود: استان های کرمان، یزد، کردستان و چهارمحال 
و بختیاری از بهمن سال گذشته به عنوان پایلوت استقرار نظام ارجاع 

و پزشک خانواده شهری معرفی شده اند.
او مراجعه به پزشک خانواده بدو آغاز درد و بیماری را بهترین راه، 
علمی ترین، ارزان ترین و بروزترین روش درمان در بخش سرپایی 
دانست و اظهار داشت: مراجعه به پزشک خانواده به دلیل تشخیص 
درست راه درمان و همچنین تشخیص وجود نیاز مراجعه به پزشک 
متخصص مرتبط با بیماری راه درمان را کوتاه تر می کند و هزینه ها 

را کاهش می دهد.
مدیرکل بیمه سامت استان کرمان از رسانه ها خواست در راستای 
اطاع رسانی و توجیه مزایای مراجعه اولیه بدو آغاز بیماری به پزشک 

خانواده اطاع رسانی کنند.
او با بیان اینکه طرح پزشک خانواده از سال 84 در مناطق مختلف 
روستایی آغاز شد و به صورت رایگان به مردم خدمات ارائه کرده 
است اظهار داشت: سه عنصر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده 
الکترونیک سامت ایرانیان باید در برنامه ششم توسعه اجرا می شد 
که در این راستا بانک اطاعات جامع ایرانیان در بیمه سامت شکل 
گرفت که سازمان های حوزه سامت باید اطاعات را برای بیمه در 
سامانه ارسال کند.جعفری، تعداد پزشکان خانواده کشور را ۶ هزار نفر 
اعام کرد و گفت: این افراد حفظ سامت 2۳ میلیون نفر جمعیت 

روستایی را بر عهده دارند.
او ادامه داد: روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، 
خدمات بسته پنج گانه شامل پزشک عمومی، خدمات مایی، 
دندانپزشکی، پاراکلینیک و دارویی را در طرح پزشک خانواده 

روستایی دریافت می کنند.
دبیر طرح نسخه نویسی الکترونیک در کشور تصریح کرد: پزشک 
خانواده برای افرادی که دفترچه بیمه سامت رایگان دارند و ساکن 
شهرهای باالی 20 هزار نفر جمعیت هستند انتخاب و این جمعیت به 

مطب های خصوصی پزشکان عمومی منتسب شده اند.

تجربه رشد ۸درصدی صنعت 
کشور در دوران کرونا و تحریم

بهره مندی۱۵۰ هزار کرمانی 
از خدمات طرح پزشک خانواده 

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رییس کمیســیون رمز ارز نظام صنفی 
رایانه ای کشور گفت:  پرداخت مستقیم 
رمزارزها به عنوان ابزار تسویه معامات 
در سیســتم پولــی کشــور می توانــد 
مخاطراتی را داشته باشد و باعث تضعیف 
پول ملی شــود.»عباس آشــتیانی« در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار 
داشــت: ورود رمزارزها به سیستم پولی 
کشــور به این حوزه یک موضوع و ورود 
دارایی های دیجیتال به سیســتم مالی 

کشور یک موضوع دیگر است.
وی افزود: بــا توجه به ماهیت دســتور 
ناپذیــر بــودن دارایی هــای دیجیتال 
بــر مبنــای فنــاوری باک چیــن،  
سرمایه گذاری مردم در این حوزه مانند 
تمام مردم جهان اجتناب ناپذیر است و 
بخشی از دارایی را به سمت خود جذب 
می کند اما استفاده از آن به عنوان ابزار 
پرداخــت مســتقیم تســویه ارزش در 
سیستم پولی کشور می تواند مخاطراتی 

را به همراه داشته باشد.
آشــتیانی بــا تاکید بــر این کــه برای 
جلوگیری از این مخاطرات راه حل وجود 
دارد، افزود:  اگر شــرایطی مهیا شود که 
شخص دارای ارز دیجیتال بتواند دارایی 
یا ســرویس خود را با دارایی دیجیتال 
بفروشد و با پلتفرم های تبادل، ارز رایج 
کشور را دریافت کند مشکات به حداقل 
خواهد رسید، اما اگر به صورت مستقیم 
کاال یا ســرویس را بفروشــد و دارایی 
دیجیتال دریافت کند مشــکاتی رقم 

خواهد خورد.
رییس کمیســیون رمز ارز نظام صنفی 
رایانه ای کشور اضافه کرد: عاوه بر افراد، 
 ورود موسسات پولی داخلی به این حوزه 
که باید سیســتم حفــظ ارزش مالی با 
حداقل ریسک را اجرا کنند نیز می تواند 
مخاطراتی داشــته باشــد که با محدود 
کردن حجــم ورود دارایــی دیجیتال و 
سیســتم های مدیریت ریسک می توان 

این موضوع را نیز کنترل کرد.
آشــتیانی درباره بی پشتوانه بودن »رمز 
ارزهــا«، گفت:  چیــزی که ما به اســم 
رمزارزها می شناســیم یــک نامگذاری 
غلط اســت. رمز ارزها یــک نوع کاس 
جدید دارایی در کنار ســایر حوزه های 
دارایی ماننــد اماک، فلــزات گرانبها، 
بازار ارز، ســهام و ... اســت. این کاس 
جدید دارایی از نوع دارایی های دیجیتال 

دسته بندی می شود.
وی خاطر نشان کرد: این کاس دارایی 
جدید بــه دلیل چنــد ویژگــی مانند 
کمیابی، قابلیت انتقال و تقســیم، فاسد 
نشــدن، حمل آســان و ... دارای ارزش 
شــده اند. برای این کاس جدید دارایی 
نمی تــوان 100 درصد پســوند بدون 

پشتوانه بودن را قائل شد.

فعاالن بازار ارز طی هفته گذشته در آستانه برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری، با ابهام درباره نحوه احیای برجام در معامات خود احتیاط 
به خرج دادند و به همین دلیل بازار با مقاومت در برابر افزایش یا 

کاهش قیمت ها مواجه بود.
به گزارش روز جمعه ایرنا، بازار ارز در هفته ای که گذشت روند کم 
نوسانی را تجربه کرد، به نحوی که احتیاط فعاالن این بازار در انجام 
معامات و انتظار آنان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 

سپس مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته ای مشهود بود.
بازار ارز با توجه به تعطیلی دو روز ابتدایی هفته، کار خود را روز دوشنبه 
در حالی آغاز کرد که قیمت دالر در بازار آزاد حدود ۳00 تومان گرانتر 
از پنج شنبه پیشین در محدوده قیمتی 24 هزار تومان خرید و فروش 
شد. به گفته گروهی از کارشناسان اقتصادی، این افزایش قیمت در 
ادامه روند افزایشی که هفته گذشته بازار ارز تحت تاثیر خبرهایی 
مبنی بر کندی روند مذاکرات،  قرار داده بود، قابل تفسیر است. از سوی 
دیگر برخی دیگر از کارشناسان دالیلی دیگر از جمله افزایش تقاضا به 
دلیل تعطیلی بازار در روزهای ابتدایی هفته و همچنین واکنش بازار به 
مناظره اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را نیز از دیگر 
دالیل افزایش قیمت ارز در شروع به کار این هفته بازار مطرح کرده اند.
با این وجود، همانگونه که در نمودار مشخص است، قیمت دالر و یورو 
در این هفته نوسان محدودی را تجربه کرد و عاوه بر این قیمت ارز در 
صرافی ملی و بازار آزاد به حداقل میزان خود طی دو ماه گذشته رسید. 
این روند در حالی است که قیمت ارز در سامانه نیما همچنان پس از 
کاهش قیمت ارز در اواخر فروردین ماه، در کانال 20 هزار تومان باقی 
مانده است و اطاعیه های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان 
می دهد، طبق روال هفته های گذشته در این سامانه میزان عرضه ارز 

بیشتر از تقاضا است.
به گفته تحلیلگران، فعاالن بازار ارز علی رغم انتشار اخبار ضد و نقیض از 
وین، انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای را تا پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ندارند و به همین دلیل در انجام معامات 
خود احتیاط بیشتری به خرج می دهند. این احتیاط البته با برگزاری 
دو نوبت مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در این هفته نیز تشدید 
شد، چرا که در این مناظرات موضع گیری شفافی از سوی کاندیداها 

نسبت به موضوع برجام و احتمال احیای آن مطرح نشد.

مقاومت دالر در مقابل افزایش 
در کانال ۲4 هزار تومانی

مخاطرات پرداخت و 
تسویه مستقیم توسط 

رمزارزها

مدیر مجتمع مس شهربابک از ثبت چندین رکورد در تولیدات 
ماهیانه این مجتمع در اردیبهشت سال 1400 خبر داد که باالترین 
ثبت رکورد جدید ساالنه در کارنامه تولید مجتمع به شمار می رود.
حسین ابراهیمی نسب مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: در سال 
تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها با تاش و کوشش حداکثری 
همکاران و حمایت مدیران ارشد، مجتمع مس شهربابک برای 
دومین بار موفق به ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات ماهیانه 

خود شده است.
ابراهیمی نسب افزود: میزان تولید کنسانتره مصرفی ذوب 
خاتون آباد در اردیبهشت ماه ۳۳8/۳8 تن بوده که نسبت به 
باالترین رکورد ماهیانه در مجتمع مس شهربابک در فروردین با 

رقم 228/۳۶ تن، 8/5 درصد افزایش داشته است.
مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: آند حاصل از کنسانتره ذوب 
خاتون آباد نیز 92۳/۷ بوده که در برابر رکورد قبلی در این مجتمع 
در فروردین ماه به میزان ۷۷۳/۷ تن 9/1 درصد رشد نشان می دهد.
وی همچنین خبر داد: مجتمع مس شهربابک موفق شده در آند 
تولیدی ذوب خاتون آباد هم 85۷/11 تن را در اردیبهشت به ثبت 
برساند که نسبت به رکورد فروردین ماه به میزان 210/11 تن، 8/5 

درصد افزایش نشان می دهد.

»مجتمع مس شهربابک«
 باز هم رکورد  زد

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

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 شماره140060319079000115-
1400/03/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ایرج گنجی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 1268صادره ازالرستان 
دریک باب خانه به مساحت 270متر مربع پالک 1632فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک رزمندگان -بخش46کرمان 
خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسا مهیمی وخانم 
فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/22 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/05

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000394هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمداله  رازبان  فرزند درویش 
بشماره شناسنامه 1147صادره ازمنوجان  درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان  
به مساحت 956.76مترمربع پالک4112فرعی از920- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
920- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان  واقع در منوجان بلوار خلیج فارس  خریداری ازمالک 
رسمی آقای درویش رازبان محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:86
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000517هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم احمدی کهنعلی فرزندعوض 
بشماره شناسنامه 16795صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین با بنای احداثی دران بصورت 
ساختمان مغازه به مساحت 42 مترمربع پالک1494فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در نورک اباد قلعه گنج 
خریداری ازمالک رسمی آقای نورک احمدی  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:110
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000902هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرحناز آزادی خالص فرزندنجات 
بشماره شناسنامه 20870صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی در ان 
به مساحت621مترمربع پالک218فرعی از39- اصلی اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
83فرعی از 39- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در ناصر اباد کهنوج خریداری 
ازمالک رسمی خانم ملوک ناوکی  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:103
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319002004082هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
زاده   مهدی  امین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه 
فرزندپیری بشماره شناسنامه 173صادره ازرودبارجنوب  در یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 56022.55 مترمربع پالک31فرعی از447- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
447- اصلی قطعه چهاربخش 46کرمان واقع در گنج اباد قلعه گنج خریداری ازمالک رسمی 
آقای امین مهدی زاده محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:100
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد حسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی 
زرند و گواهی حصر وراثت 1650 م _ 1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 63 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  557 به شماره ثبت 7619 و شماره چاپی 652308 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 93- تاریخ انتشار:شنبه 1400/03/22- بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی 
زرند و گواهی حصر وراثت 1650 م _ 1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 61 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  549 به شماره ثبت 7617 و شماره چاپی 652303 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 96- تاریخ انتشار: شنبه 1400/03/22-بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد حسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 
165 _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر وراثت 1650 م _ 
1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 65 فرعی از 6044 اصلی واقع در 
زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  565 به شماره ثبت 7621 و 
شماره چاپی 652306 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 94
تاریخ انتشار:شنبه 1400/03/22

بیست و دوم  خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 
وراثت 1650 م _  و گواهی حصر  زرند  _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی 
1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 62 فرعی از 6044 اصلی واقع در 
زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  553 به شماره ثبت 7618 و 
شماره چاپی 652304 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 97
تاریخ انتشار: شنبه 1400/03/22

بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 
_ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر وراثت 1650 م _ 
1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 27 فرعی باقیمانده از 6044 
اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  545 به شماره 
ثبت 7616 و شماره چاپی 652302صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 98
تاریخ انتشار: شنبه 1400/03/22

بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 
وراثت 1650 م _  و گواهی حصر  زرند  _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی 
1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از ورثه 
مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 64 فرعی از 6044 اصلی واقع در 
زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  561 به شماره ثبت 7620 و 
شماره چاپی 652305 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 99
تاریخ انتشار:شنبه 1400/03/22

بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت  
خواهان رونوشت حصر وراثت علی جداوی سررس فرزند عبداله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
140021920000679203از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبداله 

جداوی سررس فرزند پیرداد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
1-محمد جداوی سررس فرزند عبداله ش م 6080000962ت ت 1370/02/18

2-سهراب جداوی سررس فرزند عبداله ش م3150006368ت ت 1368/02/01
3-بالل جداوی سررس فرزند عبداله ش م6080115611ت ت 1375/12/07

4-علی جداوی سررس فرزند عبداله ش م6089618888ت ت 1354/05/07
5-باقرجداوی سررس فرزند عبداله ش م3160173410ت ت 1359/10/01

6-پیردادجداوی سررس فرزند عبداله ش م3160173402ت ت 1357/09/01
7-فریبا جداوی سررس فرزند عبداله ش م6089618871ت ت 1350/03/04
8-طیبه جداوی سررس فرزند عبداله ش م6080115603ت ت 1374/02/20
9-طاهره جداوی سررس فرزند عبداله ش م6089906646ت ت 1363/01/01

10-صدیقه جداوی سررس فرزند عبداله ش م6089951943ت ت 1365/07/01)فرزندان متوفی(
11-فاطمه پور خالصی فرزند حسن ش م 6089529419ت ت 1334/10/01)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 .

دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان 
منوجان .عاطفه ساالری پور.م الف :6 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره 165 _ 1386/03/12 شعبه دوم حقوقی 
زرند و گواهی حصر وراثت 1650 م _ 1388/12/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 زرند احدی از 
ورثه مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ پالک 66 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند 
مالکیت آن در دفتر 61 صفحه  569 به شماره ثبت 7622 و شماره چاپی 652307 صادر و تسلیم گردیده، سپس برابر نامه شماره 
1395021000291797 _ 1395/12/26 قاضی محترم اجرای احکام مدنی زرند جهت جلوگیری از نقل انتقال به صورت غیابی 
بازداشت گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم 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 95
تاریخ انتشار:شنبه 1400/03/22- بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

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 شماره140060319079000120-

1400/03/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم نسرین عزیزی فرزند حسن بشماره شناسنامه .صادره ازگاوبندی  
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 183متر مربع پالک 1631فرعی از188- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک انقالب 
کوچه شماره 16 خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسا 
مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی 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 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  خود را به این 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/22 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/05

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک.م الف:122 

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

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 شماره1400603190790000111-
1400/03/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی )اداره کل 
تعاون کارورفاه اجتماعی استان کرمان ( درششدانگ یک باب ساختمان اداری  به مساحت 
600متر مربع پالک 720فرعی از190- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 190اصلی 
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –خیابان ولیعصر - خریداری از مالک رسمی اقای مصطفی 
سالمی احدی از ورثه مرحوم موسی سالمی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/22 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/05

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک .م الف:120

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000479هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بختیار احمدی کهنعلی فرزندعوض 
بشماره شناسنامه 16793صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان بصورت 
ساختمان مغازه به مساحت 43.08مترمربع پالک1492فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در نورک اباد قلعه گنج  
خریداری ازمالک رسمی آقای نورک احمدی  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:109
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

کهنوج 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی 
قانون  موضوع  شماره140060319002000400هیات   برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب رازبان  فرزندصمد 
درششدانگ  ازمنوجان  شناسنامه 3414صادره  بشماره  اله 
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 
و  مفروز  اصلی  از920-  پالک4116فرعی  493.40مترمربع 

مجزی شده از پالک 920- اصلی واقع در منوجان بلوار خلیج 
فارس قطعه 5بخش 46کرمان  خریداری ازمالک رسمی 
آقای درویش رازبان محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:115
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت 

دوم :1400/04/05
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم لیـال جـام شـهر الهـی  فرزنـد شـهاب بـه شـماره 
مالـک  کهنـوج  از  3160522601صـادره  3888وکدملـی  شناسـنامه 
503-اصلـی  از  320فرعـی  پـالک  دارای  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ 
واقـع در شهرسـتان قلعـه گنـج  ،قطعـه 4 بخـش 46کرمـان کـه سـند مالکیـت 
الکترونیکـی  دفتـر  شـماره  98بـا  سـال  و  154672سـری  چاپـی  شـماره  بـه  آن 
139920319002005107صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه 
محلـی تصدیـق امضاءشـده اعـالم نمـوده که سـند مالکیـت پالک فوق مفقود شـده 

ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا با اسـتناد تبصـره یک اصالحـی ماده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان 
کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

اقـدام خواهـد گردیـد / 
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسـناد وامالک کهنوج .م الف:125

اگهی حصر وراثت 
تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  احتراما 
خواسته  عاشوربه  پورده  کریم  زیبا  خواهان 
شادروان  داده  توضیح  حصروراثت 
ش  ش  به           --- فرزند  شهسوارسابکیان 
5369744335 در تاریخ1399/8/5 دررودبارجنوب فوت 

نموده ووارث حین فوق عبارتند از :
شهسوار   فرزند  سابکیان  1-ابراهیم 

شهسوار   فرزند  سابکیان  2-اسماعیل 
شهسوار   فرزند  سابکیان  3-آرمین 
شهسوار  فرزند  سابکیان  4-فریده 

شهسوار   فرزند  سابکیان  5-خدیجه 
شهسوار   فرزند  سابکیان  6-سلیمه 
شهسوار   فرزند  سابکیان  7-نسیمه 

8-گل بی بی سابکیان فرزند شهسوار  
سابکیان  10-فاطمه  شهسوار   فرزند  سابکیان  9-اشرف 

فرزند شهسوار  11- ایران سابکیان فرزند شهسوار)فرزندان 
13-زیبا  حسن  فرزند  سابکیان   ملک  ارزو  متوفی(12- 
متوفی( دائمی  )همسران  رحیم  عاشورفرزند  پورده  کریم 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی 
میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
به دادگاه تقدیم  آگهی  از نشر  باشد یک ماه  نزد اشخاص 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف :123
 رئیس شـوراحل اختالف شماره دو .بهروز عربی .

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

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 
برابررای شماره140060319079000117-1400/03/02هیات  رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نرگس سنجری فرزند چراغ بشماره شناسنامه 757صادره ازرودبار جنوب دریک باب 
خانه مشتمل برطبقه فوقانی  به مساحت 625متر مربع پالک 1633فرعی از188- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار والیت 
–کوچه شماره 6 - خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسا 
مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی 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 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  خود را به این 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/22 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/05

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک.م الف :121 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000519هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بختیار احمدی کهنعلی فرزندعوض 
بشماره شناسنامه 16793صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان بصورت 
ساختمان مغازه به مساحت 27.3مترمربع پالک1493فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در نورک اباد قلعه گنج 
خریداری ازمالک رسمی آقای نورک احمدی  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:111
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره14006039002000176هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دادخدا چمانه فرزند مرید بشماره 
شناسنامه 19صادره ازکهنوج درششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر گلخانه به 
مساحت65975.31مترمربع پالک914فرعی از93- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
2فرعی از 93- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در چاهریگان شهرستان کهنوج  
خریداری ازمالک رسمی آقای دادخدا چمانه  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:83

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000470هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه سنجری فرزندامیر قلی  
بشماره شناسنامه 21صادره ازجیرفت در یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک 4562فرعی 
از2-اصلی  به مساحت 59.25مترمربع پالک10406فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1746فرعی از 2- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در حیدراباد کهنوج 
خریداری ازمالک رسمی خانم قدسیه مسکارمحرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:98
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002001061هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رهبان فرزنداشور بشماره 
شناسنامه 39صادره ازمنوجان  درششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان در ان بصورت 
مغازه  به مساحت 49 مترمربع پالک999فرعی از691- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 64فرعی از 691- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع در دهنومنوجان برخیابان اصلی 
خریداری ازمالک رسمی آقای اشور رهبان  محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:123 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 
برابررای شماره140060319079000113-1400/03/02هیات  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امین اله اکبری مهنی  فرزند سلیم بشماره شناسنامه 4صادره از دریک باب خانه 
به مساحت 274.40متر مربع پالک 1635فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –-بلوارشهید پیکان  خریداری از مالک 
رسمی  خانم فاطمه بیگ مرادی 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 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  خود را به این 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/22 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/05

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک . م الف :124

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000391هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین هللا رازبان  فرزندصمد اله 
بشماره شناسنامه 20860صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان  
به مساحت 459مترمربع پالک4111فرعی از920- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 920- 
اصلی قطعه 5بخش 46کرمان  واقع در منوجان بلوار خلیج فارس  خریداری ازمالک رسمی 
آقای درویش رازبان محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:88
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000397هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله رازبان  فرزندصمد 
اله بشماره شناسنامه 26صادره ازمنوجان درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان  
به مساحت 645.50مترمربع پالک4113فرعی از920- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
920- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان  واقع در منوجان بلوار خلیج فارس  خریداری ازمالک 
رسمی آقای درویش رازبان محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:87
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمان  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  شماره140060319002000429هیات  
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
فرزندحسین  طاهری   سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
زمین  قطعه  یک  در  ازرودان  352صادره  شناسنامه  بشماره 
به مساحت 825.92مترمربع  ان   در  احداثی  بنای  محصوربا 
پالک84فرعی از835- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
روبروی  از 835- اصلی قطعه 5واقع در منوجان  یک فرعی 
زارعی  فقیر محمد  آقای  ازمالک رسمی  آتشنشانی خریداری 
محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
به مراجع قضایی  را  ،دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م 
الف:107- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/22- تاریخ انتشار 

نوبت دوم :1400/04/05
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 
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 ساختمان فاقدسند رسمی 
قانون  موضوع  شماره140060319002000332هیات   برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
فرزندایرج  دیناربر   بالمعارض متقاضی خانم مریم  مالکانه 
قطعه  یک  درششدانگ  ازکهنوج  0صادره  شناسنامه  بشماره 
411مترمربع  مساحت  به  ان   در  احداثی  بنای  با  زمین 
پالک10405فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
واقع  46کرمان   بخش  یک  قطعه  اصلی  از2-  322فرعی 
اباد خصیلی کهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای  در حیدر 
حسین شیر خانی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
،دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند 
مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:92- تاریخ انتشار نوبت اول 

:1400/03/22- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/04/05
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

نامزدهای ریاست جمهوری برای گردوغبار شرق کرمان برنامه دارند؟

سرمایه گذاری ۲۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت های معدنی در استان کرمان 

 

در مناظره نامزدهای ریاست جمهوری اشاره ای کوتاه 
به بحث ریزگردها شده و نکته جالب توجه اینکه زمانی 
که مباحث زیست محیطی مطرح شد کمتر نامزدی 
به بحث ریزگردها اشاره کرد و نکاتی هم در این زمینه 
مطرح شد بدون اشاره به دو کانون اصلی ریزگردها 
در کشور یعنی استان های سیستان و بلوچستان و 

کرمان بود.
خوزستان که طی سالهای گذشته یکی از کانون های 
ریزگردها بود بعد از آبگیری هورالعظیم و مهار 
کانون های ریزگردها طی سالهای اخیر کمتر با این 
مشکل رو برو می شوند اما دو استان بزرگ کشور که 
رتبه نخست از نظر وسعت دارند با ریزگردها درگیر 
شده اند.کافیست طی هشت سال گذشته نگاهی به 
راهکارهای عملی دولت برای مقابله با ریزگردها بکنید 
عماً اقدام قابل توجهی برای حل مشکل انجام نشده 
است و متأسفانه در سطوح ملی کمتر مسئولی حتی 

دغدغه ای برای حل مشکل داشته است.
گرمای بی سابقه و کاهش رطوبت در دو استان 

بزرگ کشور
اما واقعیت این است که با ادامه خشکسالی در دو 
استان ذکر شده با کمترین میزان بارندگی وارد مرحله 
بحرانی شده اند، کانون های بیابانی و ریزگردها افزایش 
یافته است در مقابل رطوبت هوا کمتر و تغییرات 
اقلیمی گرمای هوا را در این استان بیشتر کرده به 
طوری که طی روزهای اخیر شهرستان دلگان در 
سیستان و بلوچستان دمای باالی 50 درجه را تجربه 
کرده است و استان کرمان نیز در شرق و جنوب استان 

گرمای بی سابقه ای را سپری کرد.

وزش بادهای 120 روزه بستر خشک هامون و هیرمند 
در سیستان و بلوچستان و همچنین بستر خشک 
باتاق جازموریان و رودخانه های شرق کرمان را به 
مرکز ریزگردها تبدیل کرده ات وجود بیابان لوت 
ریزگردها را تشدید کرده است و مدیرکل محیط 
زیست استان کرمان از این استان به عنوان دومین 

کانون ریزگردها یاد می کند.
حاال سوال این است که برای رفع مشکل خشکسالی 
و کنترل طوفان های مکرر شن و ریزگردها برنامه های 
دولت آینده چیست؟ این در حالیست که عماً مردم 
دو استان تاکنون از زبان نامزدها مطلبی در این زمینه 
نشنیده اند.این مساله آنقدر برای مردم استان های 
شرق کشور اهمیت دارد که حل مشکل ریزگردها 
در این استان ها با ادامه زندگی مردم در روستاها گره 
خورده است، عدم رفع مشکل ریزگردها یعنی خالی 
شدن روستاها از سکنه و تبعات اقتصادی و امنیتی، 
در حال حاضر نیز می توان بسیاری از روستاها در این 
دو استان را مشاهده کرد که طی دو دهه اخیر از سکنه 
خالی شده اند.نمونه این مناطق شهرستان ریگان در 
شرق کرمان است، طبق آمار رسمی ۶0 روستا طی 
سال های اخیر به کلی متروک شده اند، حاال پای 
ریزگردها در کرمان از گسترده بادهای 120 روزه 
سیستان و بلوچستان گسترده تر شده است و حاال 
کویر بین یزد و کرمان نیز به کانون ریزگردها تبدیل 

شده و تمامی شهرستانهای استان درگیر شده اند.
برنامه مدونی برای مقابله با ریزگردها وجود ندارد

هر چند گفته می شود اعتباری در راستای مقابله با 
ریزگردها در استان اختصاص یافته است اما اگر پای 
حرف مسئوالن بنشینید هیچ برنامه مدونی در حال 
حاضر تدوین و در حال اجرا باشد ندارند و تنها وعده 

آینده را می دهند.

نامزدهای ریاست  برنامه های  باید دید  حال 
جمهوری برای مقابله با این تهدید بزرگ زیست 
محیطی چیست و آیا روند توسعه ای گسترش 
ریزگردها و طوفان شن در استان کرمان ادامه 

می یابد یا خیر.
بی عملی طی دهه اخیر و خشک شدن 

جازموریان و ادامه سد سازی
بی عملی در راستای مقابله ریزگردها کار را به جایی 
رسانده است که عمًا دیگر فقط ریگان و فهرج در 
شرق کرمان درگیر با این پدیده نیستند و جازموریان 
در جنوب کرمان نیز به کانون 25 درصد از ریزگردهای 
کشور تبدیل شده است و حتی شهرهای شمالی 
استان نیز از این مشکل متأثر شده اند و طی سال 
جاری بروز ریزگردها در استان کرمان به امری عادی 

تبدیل شده است.
بهنام حسینی، فعال زیست محیطی و استاد دانشگاه 
در این خصوص گفت: ما هنوز هیچ طرح و برنامه ای از 
سوی ستادها و یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
در خصوص بحران خشکسالی و تبعات آن در استان 

کرمان نشنیده ایم.
او افزود: هم اکنون مهمترین مشکل که در دراز 
مدت حیات در استان را تهدید می کند خشکسالی، 
تغییرات اقلیمی و ریزگردها است اما این مسائل در 
دولت های مختلف فقط به یک شعار تبدیل می شود، 
در دو دولت گذشته شاهد بودیم که هیچ کار مثبتی 
در این زمینه انجام نشد و هر روز گستره ریزگردها در 

استان بیشتر شد.
او ادامه داد: چند روز قبل ریزگردها کل استان کرمان 
را فرا گرفت و ادارات را تعطیل کرد اما عجیب اینکه 
مسئوالن استان حتی از منشأ این ریزگردها هم 

صحبت نکردند.

هامون و جازموریان به منبع شن های روان 
تبدیل شده اند

حسینی افزود: خشکسالی یکی از دالیل افزایش 
ریزگردهاست اما دلیل اصلی ریزگردها در استان 
کرمان سد سازی بر روی سرشاخه های رودخانه های 
اصلی است ضمن اینکه خشک شدن جازموریان به 
عنوان مهمترین حوضه آبریز استان کرمان در این 
زمینه تأثیر گذار بوده است اما در سیستان بلوچستان 
مهمترین کانون ریزگردها خشک شدن بستر هامون 
است.او گفت: عدم اختصاص حق آبه هیرمند بستر 
این رودخانه را هم به مکانی مساعد برای ریزگردها 
تبدیل کرده است بحران آنقدر گسترش یافته که 

ریزگردهای هامون به استان کرمان هم می رسد.
کویر لوت بزرگ تر می شود

این در حالیست که مدیرکل محیط زیست استان 
کرمان مهمترین کانون ریزگردهای استان را کویر 
لوت می داند و می گوید: بخش قابل توجهی از لوت 
در استان کرمان است و با توجه به کاهش رطوبت و 

خشکسالی با وزش باد شاهد بروز ریزگردها هستیم.
مرجان شاکری به تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: 
کرمان کمترین میزان بارش در سال آبی جاری 
را داشته است و وضعیت در عرضه محیط زیست 
بسیار بحرانی شده است.او افزود: طبیعی است بعد 
از خشکسالی کانون های ریزگردها در استان تشدید 
می شوند اما امیدواریم با یک برنامه جامع و اختصاص 

بودجه الزم بتوانیم مشکات را رفع کنیم.
باید دید دولت آینده برای عبور از ریزگردها برنامه ای 
دارد یا خیر و اصوالً راهکاری برای عبور از مشکات 
زیست محیطی و خشکسالی اندیشیده شده است یا 
مثل سال های اخیر شاهد سکوت مسئوالن خواهیم 

بود؟

استاندار کرمان از سرمایه گذاری 200 هزار میلیارد 
تومانی سه شرکت مهم معدنی در این استان خبر داد 
و گفت: این اتفاق خوبی در راستای توازن و توسعه در 
مناطق شمالی و جنوبی است و بزودی شاهد تحولی 

عظیم خواهیم بود.
علی زینی وند در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با 
حضور وزیر صمت با اعام این مطلب و بدون نام بردن 
از این سه شرکت ، اظهار داشت: پروژه ها و طرح های 

زیادی به لطف وزیر صمت در کرمان کلید خورد و بخش 
عمده ای از این اقدامات طی روز گذشته افتتاح شده که 
نوید بخش اشتغال پایدار و تقویت زیرساخت های این 
استان در حوزه های مختلف به خصوص مناطق کم 

برخوردار  است .
استاندار کرمان با بیان اینکه تمام تاش ها این بود که 
روند جهشی توسعه و همدلی که در استان هست ادامه 
پیدا کند، خاطرنشان کرد: اکثر طرح ها به گونه ای اند 

که با هر ساز و کار دولتی متزلزل نشود و از این به بعد به 
روند خود ادامه دهند.

زینی وند ضمن قدردانی از  شرکت های مهم  سرمایه 
گذار استان جهت تاش در راستای توسعه ، ادامه داد: 
گل گهر به زودی آماده کلنگ زنی نیروگاه هزار واتی 
است همچنین در حوزه آب با تاش های وزیر صمت 
و مجموعه استان آب خلیج فارس  به کرمان آمده 
است و ما برای تامین اعتبار در این وضعیت کشور 

توانستیم 100 میلیارد تومان از تنش آبی بگیریم و 
امیدواریم 500 میلیارد مابقی را از شرکت ها بگیریم 
تا برای رفع  بحران کم آبی ، امسال آب خلیج فارس را 

به کرمان آوریم.
او به انتخابات 28 خرداد اشاره کرد و تاکید کرد: 
خوشبختانه ما مشکلی در حوزه انتخابات شوراها و 
ریاست جمهوری در استان نداریم و امیدواریم شاهد 

انتخاباتی سالم و پرشور باشیم.

مهر  

گزارش

بی عملی در راستای مقابله ریزگردها کار را به 
جایی رسانده است که عماًل دیگر فقط ریگان 
و فهرج در شرق کرمان درگیر با این پدیده 
نیستند و جازموریان در جنوب کرمان نیز به 
کانون ۲۵ درصد از ریزگردهای کشور تبدیل 
شده است و حتی شهرهای شمالی استان نیز 
از این مشکل متأثر شده اند و طی سال جاری 
بروز ریزگردها در استان کرمان به امری عادی 
تبدیل شده است.
بهنام حسینی، فعال زیست محیطی و استاد 
دانشگاه در این خصوص گفت: ما هنوز هیچ 
طرح و برنامه ای از سوی ستادها و یا نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بحران 
خشکسالی و تبعات آن در استان کرمان 
نشنیده ایم.

هر
س: م

عک

شرق کشور درگیر با ریزگردها

سیستان و بلوچستان و کرمان طی سال های اخیر به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شده اند اما سوال اساسی این است 
که نامزدهای ریاست جمهوری برای حل این مشکل چه راهکاری دارند؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن« مطرح کرد:

یم
سن

س: ت
عک

 

*خانم شاکری،کرمان کمترین میزان بارندگی را  
داشته و بارها اعالم شده که این استان غبار خیزترین 

استان کشور است.  طی چند سال اخیر تعداد 
روزهای با هوای پاک استان چه تغییری داشته؟

پایشی از روند تغییرات در سال های گذشته نداریم، اما بنا به 
تشخیص سازمان حفاظت از محیط زیست و طرح مطالعاتی 
که انجام شده کرمان غبار خیز ترین استان کشور است. این 
استان تحت تاثیر کویر لوت و کویر مرکزی است و عالوه بر 
این ها انتظار می رود که با اتمام ذخایر معدنی،  فضای معدن 

تبدیل به کانون جدید گرد و غبار شود.
ما امسال دو بار تعطیلی در مرکز استان داشتیم که هر دو 
متاثر از ورود گرد و غبار از خارج از استان بود؛چرا که محیط 
زیست مرز سیاسی نمی شناسد. کرمان هم اکنون تحت تاثیر 
کانون های گرد و غبار در استان های یزد، اصفهان و چهار 

محال بختیاری است.
*شما در مصاحبه های خود بارها از خطر تبدیل 

معادن به کانون های گرد و غبار گفتید؛ اداره محیط 
زیست چه برنامه ای برای کنترل و یا حداقل 

جلوگیری از ایجاد کانون های جدید گرد و غبار دارد؟
خداروشکر معادن استان اینقدر غنی هستند که هنوز این 
اتفاق نیفتاده که کسی معدنی را ول کند و برود، اما از همین 
حاال ما برنامه های جدی داشتیم. به طور مثال در منطقه 
گل گهر در دوسال گذشته پیگیر تدوین طرح جامع زیست 

محیطی بودیم.
گل گهر به عنوان یک مرکز صنعتی بزرگ در استان 
کرمان مشکالت بسیار زیادی از نظر مسائل محیط زیستی 
دارد. البته این موضوع صرف گل گهر نیست و منظور 
منطقه گل گهر است که شامل تعداد زیادی از صنایع 
می شود که  مسلما نیاز است  که هر کدام برنامه جداگانه 
ای داشته باشند. در این برنامه ما از این معادن خواستیم 
تا به صورت تجمیعی برنامه ها به ما ارائه کنند و این برنامه 

ها به همان شکل دنبال شود. تاکنون روی بسیاری از 
نوار نقاله ها سرپوش قرار گرفته که از انتشار گرد و غبار 
جلوگیری کند؛ البته این موضوع غبار را به صفر نمی رساند 
اما تا د زیادی آن را کنترل می کند و در سالمت تاثیر گذار 
خواهد بود. این برنامه یک برنامه 5 ساله است که تدوینش 
در حال اتمام است و در بعضی شرکت ها پیشرفت قابل 
مالحظه ای داشته است. در این برنامه 5ساله پساب ها، 
سد باطله، کانون های احتمالی ریزگرد، لندفیل درون 
منطقه و غیره در دستور کار قرار گرفته و یک برنامه جامع 
برای رفع آلودگی هوا و مسائل این چنینی در نظر گرفته 

شده است.
*وضعیت  کانون های فعلی گرد و غبار مثل تاالب 
جازموریان به چه شکل است؟ ترسالی سال پیش 

تاثیری در احیای این تاالب داشته است؟
متاسفانه در سالیان گذشته درگیر دو دهه خشکسالی بودیم.  
در دو سال گذشته  هم که بارندگی شدیدی داشتیم، ریز 
دانه ها  شسته و وارد بستر تاالب شد. هر چند تاالب آبگیری 
شد واین آب پوشش گیاهی مناسبی ایجاد کرد، اما این 
سیالب باعث شد ریزدانه هایی  که در کف رسوب می کند،  
به کانون ریزگرد تبدیل شوند. بنابراین  ما در موسم وزش 
بادها شاهد بودیم که زهکلوت ، رودبارجنوب و شهرها و 
سکونتگاه هایی  که در اطراف تاالب هستند کشاورزیشان 

آسیب ببیند و متضرر شوند.
*منظورتان این است که با وجود ترسالی سال پیش، 

صد درصد تاالب خشک است؟
امسال فقط همین بارندگی موسمی اخیر باعث شد یک 
مقداری کف تاالب مرطوب شود، ولی میزان آبگیری تاالب 
به درصد نمی رسد . به هر حال نمی توان در مورد تاالب 
جازموریان عددی را به درصد اعالم کرد؛ چرا که تصاویر 
ماهواره ای لکه های آبی را نشان نمی دهد. درحالیکه این  
لکه های آبی در منطقه وجود دارد و  آبشخور حیات وحش، 

دام های اهلی و شتر است. 
با این حال بارندگی ها بیشتر به تقویت پوشش گیاهی کمک 
کرد تا آبگیری تاالب. این نکته را هم اضافه کنم که جازموریان 

حالت اسفنجی دارد و نمی شود انتظار یک تاالب عمیق 
داشت که کشتی بر رویش حرکت کند. تاالب جازموریان یک  
تاالب فصلی است و در ادوار گذشته در فصولی آب داشته و در 

فصول دیگر آب نداشته.
 *سد جیرفت همواره از متهمان اصلی خشکی تاالب 
جازموریان بوده، نظر شما در این باره چیست؟ با 
رهاسازی حقابه تاالب از سد جیرفت این تاالب احیا 

می شود؟
من نمی توانم بگویم که مقصر اصلی سد هست. عوامل 
بسیاری در این حوزه دخیل هستند که سبب شده این مسئله 
اتفاق بیفتد.عالوه بر این چاه های مجاز و غیر مجاز، شیره جان 
تاالب را بیرون می کشد. البته من باور دارم که حتی اگر حقابه 
تاالب جازموریان از سد جیرفت رها شود، با توجه به فاصله ای 
که سد تا تاالب دارد، این آب جذب منابع آب زیرزمینی 

می شود و به مرکز تاالب نمی رسد.
 *بارها آب منطقه ای عنوان کرده که حقابه تاالب را 
اختصاص داده، اما همچنان تاالب خشک است. شما 

این ادعای آب منطقه ای را می پذیرید؟
اعداد و ارقامی که آب منطقه ای بر حسب دستگاه دولتی و 
متولی بودن خود اعالم می کند،  ما می پذیریم.  آنها می گویند 
حقابه را رها کردیم اما اختالف نظری بین ما و آنها وجود دارد 
و ما احساس می کنیم که آب منطقه ای  حتی ورودی های 

خارج از سد را هم جز حقابه تاالب به حساب می آورد .
این شک و تردید همواره وجود دارد و تنها وقتی می توانیم این 
شک را از بین ببریم که دستگاه هیدرومتری داشته باشیم و 

این موضوعات را بسنجیم.
 *این حقابه هرچند وقت یک بار رها می شود؟

به ما اعالم می شود که این حقابه به صورت مستمر است، اما 
ما چنین  تصوری نداریم؛ اگر چنین چیزی صحت داشت باید 

قابل مالحظه می بود. 
در هر حال امیدواریم که با تصویب طرح مجلس و ادغام 
سازمان محیط زیست با آب،   یک درد مشترک ایجاد شود و 

ما به یک راهکار مناسب برسیم.
*به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان 

حفاظت محیط زیست 4۰ درصد تاالب های ایران 
کانون گرد و غباراند. راهی که همواره منابع طبیعی 

برای سرکوب شن های روان داشته،  مالچ پاشی 
است. نظر شما در این باره چیست؟

کم آبی در تاالب جازموریان مشهود است و حتی تبدیل 
شدن جازمرویان  به کانون ریزگرد و فرسایش بادی. به خاطر 
همین  اتفاق هم کشاورزان تحت تاثیر قرار گرفتند و بسیاری 

از گلخانه ها از بین رفتند.
نمی توان برای تاالب  برنامه ای به جز احیا داشت. 
نمی توان گفت می رویم کف تاالب مالچ می پاشیم که 
مشکل گرد و غبار حل شود، چنین چیزی در دنیا و در 
قوانین محیط زیستی پذیرفته نیست. تاالب باید تاالب 
باشد و به همون صورت هم  احیا شود.  اگر همه ما به برنامه 
ای که برای تاالب جازموریان تدوین شده پایبند باشیم و 
برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را آنطور که در 
سند دیده شده انجام دهیم و به آن اعتبار دهیم می توان 
امیدوار بود که طی ده سال تاالب احیا شود. البته باید 
چاه های غیر مجاز هم مسدود شود. بسیاری از چاه های 
غیر مجازی که در محدوده جازموریان حفر شده برای 
کشاورزان وابستگی ایجاد کرده. ما باید وارد این مقوله 
شویم  و این چاه ها را مسدود کنیم، این ها ضروریات طرح 

است و در پیوست طرح دیده شده.
*در این سند ده ساله احیای تاالب چه وظایفی برای 

آب منطقه ای، در نظر گرفته شده است؟
د راین طرح میزان نیاز آبی تاالب برای احیا نوشته شده 
که البته مورد موافقت آب منطقه ای قرار نگرفته است.

مدیر عامل آب منطقه ای مدعی است  که حقابه ای که 
در این طرح باید رها کند،  5برابر ورودی سد هست. 
برای صحت سنجی این موضوع ما نیاز به دستگاه های 

هیدرومتری داریم. 
محیط زیستی در بسیاری موارد نیاز به راستی آزمایی دارد 
و این نیازمند آزمایشگاه های مختلف است و باید اعتبار 
آن تامین شود. دستگاه هایی که هیدرومتری را بسنجد و 

مشخص کند که این آب در طول مسیر به کجا می رود.

با حقابه هم تاالب جازموریان احیا نمی شود

 مرضیه قاضی زاده |کاغذوطن  

گزارش

 درصد جمعیت استان در تنش آبی به سر می برند 
و هر دو تاالب جازموریان و شهداد خشکیده اند؛ 
این یعنی عالوه بر جازموریان، شهداد نیز به لیست 
کانون های گرد و غبار کرمان اضافه شد. استانی 
که در سال گذشته برخی از مناطقش تنها ۱۱ روز 
هوای پاک داشتند، حاال با افزایش تنش آبی، زمینه 
افزایش بیشتر کانون های گرد وغبار را هم پیدا 
کرده.»کاغذ وطن «در گفت و گویی که  به مناسبت 
هفته محیط زیست با مرجان شاکری، مدیر کل 
حفاظت از محیط زیست استان داشت،در کنار 
پرداختن به این مسائل در خصوص حقابه تاالب 
جازموریان هم صحبت کرد. شاکری اگرچه در اعداد 
و ارقام حقابه اختصاص یافته به تاالب از سد جیرفت 
شک و تردید دارد اما معتقد است که با صرف حقابه 
تاالب احیا نمی شود و باید به هر شکلی ۸ هزار چاه 
های غیر مجاز اطراف منطقه را  مسدود کرد. 

باالترین ثبت رکورد جدید ساالنه؛
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دهیاری های بخش یزدان آباد

آگهی دعوت 
به مزایده عمومی

 ۳ تعداد  دارد  نظر  در  آباد  یزدان  بخش  های  دهیاری 
دستگاه کامیون کمپرسی 1۹24 و یک دستگاه لودر هلیکو خود 
را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال با شرایط و ضوابط زیر 

به متقاضیان اجاره دهد.

1. با توجه به عمومی بودن دستگاه ها محدودیت رفت و آمد حداکثر تا شعاع 
۷0 کیلومتری از شهرستان زرند مقدور می باشد.

2. دستگاه های مذکور فقط جهت حمل مصالح ریز و نرم اجاره داده می شود و 
برای مصالحی مانند قلوه سنگ و سنگ های درشت معدنی واگذار نمی شود .

۳. دهیاری ها اختیار کامل در رد یا قبول پیشنهادات را دارد.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ  1400/۳/2۳  تا پایان وقت اداری 
آباد تحویل  قیمت های پیشنهادی خود را به بخشداری یزدان   1400/۳/۳0

نمایند.

بورس ارز دیچیتال

بهره برداری از 6 طرح صنعتی و معدنی 

برنامـه هـای علیرضـا رزم حسـینی  در سـفر بـه 
جنوب کرمان عالوه بـر افتتاح و بازدیـد از چندین 
طـرح و کارخانـه ،ارزیابـی  عملکـرد معیـن هـای 

اقتصـادی قلعـه گنـج و منوجـان بود. 
رزم حسـینی که به نام بنیـان گذار و طـراح معین 
های اقتصـادی در کشـور مطرح اسـت در صحبت 
های خود در شـهر منوجـان بیان داشـت : تا کنون 
در جای جای کشـور چهارصد معیـن اقتصادی در 

کشور مشـخص کرده ام. 
 وی گفت :این  سـرمایه گـذاران قرار نیسـت یارانه 
بدهند بلکـه بایـد در این مناطـق کسـب و کار راه 

زند.  بیندا
تقدیر از عملکرد معین اقتصادی منوجان

وزیـر صمـت  بـا یـادآوری عملکـرد سـعیدی کیا 
رییس سـابق بنیاد مسـتضعفان به عنـوان مجاهد 
خسـتگی ناپذیر،تصریـح کـرد مدیـر عامـل گهـر 
زمیـن  بایـد بـرای توانمند سـازی مـردم منوجان 

هزینه  کـه نـه بلکـه  سـرمایه گـذاری کند . 
رزم حسـینی ادامه داد منوجان باید بـه مرحله ای 
برسـد که با رشـد در رشـته های مختلف به عنوان 
شـهری مهاجرپذیر  عنـوان شـود . و این رشـد در 
سـه مقولـه اقتصـاد و فرهنـگ و امنیت  بـه عنوان 
سـه حلقه بهم  پیوسـته اسـت که باعث می شـود 

آبادانـی در منطقه بوجـود آید .
نارضایتـی از نحـوه فعالیت بنیـاد مسـتضعفان در 

قلعـه گنج

گفتـه هـای علیرضـا رزم حسـینی  نشـان از ایـن 
میـداد که گهـر زمین بـه عنـوان معیـن اقتصادی 
منوجـان توانسـته رضایـت وی را جلب کنـد. و در 
مقابـل انتقـاد تنـد و صریـح  وی  از فتـاح رییـس 
بنیـاد مسـتضعفان  و معیـن اقتصـادی شـهر قلعه 
گنـج خبـر از نداشـتن رضایـت از عملکـرد ایـن 

مجموعـه مـی داد. 
وزیر صنعـت معدن تجـارت در سـخنان خود گله 
منـدی  شـدید خـود را از عملکـرد  فتـاح رییـس 
بنیاد مسـتضعفان اعالم کـرد و گفت :آقـای فتاح  
کار بنیـاد را در قلعـه گنـج بـه تعطیلـی کشـانده 

اسـت. 
رزم حسـینی خطاب  بـه فتـاح بیـان کرد:این کار 
به نـام مقام  معظـم رهبری اسـت و نبایـد  تعطیل 
شـود،من به عنـوان خدمتگـزار ایـن مـردم حتما 

پیگیرایـن کار می شـوم. 
سـفر رزم حسـینی در شـهرهای جنوب کرمان  با 
بازدیـد و افتتـاح کارخانـه هـای بـه بهره بـرداری 

رسـیده ادامـه پیـدا کرد. 
کارخانه کنسانتره کرومیت  منوجان 

رئیـس سـازمان صنعـت و معـدن و تجـارت 
جنوب اسـتان کرمـان در مراسـم افتتـاح کارخانه 
کنسـانتره کرومیـت با اشـاره بـه سـرمایه گذاری 
۷۹میلیاردتومانـی  تـا زمـان بهـره بـرداری ایـن 
کارخانـه گفـت: کارخانـه کرومیت بـا ظرفیت ۲۰ 
هـزار تـن در سـال تولیـد مرحلـه اول  کنسـانتره 

و بعـد از آن  فروکـروم را در برنامـه تولیـدی دارد. 
 ریـس سـازمان صمـت جنـوب  ظرفیـت تولیـد  
کارخانـه کرومیـت را سـاالنه ۱5 هـزار تـن خواند 
و  تصریـح کرد: بـا افتتاح ایـن کارخانه بـرای ۱۰۰ 

نفـر  اشـتغال ایجاد شـده اسـت. 
کارخانه سیلیس فاریاب

وزیـر  صمـت بعـد از بازدیـد از کارخانـه تیتانیـوم 
کهنوج  یـا هـدف بهره بـرداری از معادن سـیلیس 
فاریـاب  کارخانه کنسـانتره سـیلیس این شـهر را 

افتتـاح کرد. 
 کارخانه کنسـانتره   و میکرونیزه سـیلیس سـپهر 
ماهان درخشـان  فاریاب بـا ظرفیت تولید سـاالنه 
۱8 هزار تـن و اشـتغال ۷۰نفـر  و سـرمایه گذاری 
5۰۰میلیـارد ریال  در شهرسـتان فاریـاب احداث 

شـده است.
بهره برداری از کارخانه کنسانتره  طال 

د زرترشت فاریاب
وزیـر صمـت در ادامـه سـفر خـود در شهرسـتان 
فاریاب در مراسـم افتتاح کارخانه کنسـانتره طال ،  
کرمـان را مهم ترین اسـتان معدنی  کشـور  عنوان 
کـرد و گفت: کرمـان در همـه حوزه هـای معدنی، 
سـنگ آهک، مـس، کرومیـت، طـال  به دسـتاورد 

هـای بزرگی رسـیده اسـت.
رزم حسـینی افـزود: فعالیـت هـای معدنـی در 
جنـوب کرمـان روز بـه روز بیشـتر افزایـش پیـدا 
می کنـد و صنایـع معدنـی در جنـوب کرمـان در 

حـال رونـق بیشـتری اسـت. 
مسـلم مروجی فرد رئیس سـازمان صمـت جنوب 
کرمـان کارخانـه طـالی زرترشـت فاریـاب را 
سـومین کارخانـه در کشـور عنـوان کـرد و افزود، 
ایـن کارخانه بـا اعتبار هـزار میلیارد ریال بـه  بهره 

بـرداری رسـید.
وی  افـزود: در ایـن کارخانـه سـاالنه ۶5 کیلو گرم 
طـال تولیـد مـی شـود و بـرای ۱۰۰ نفـر اشـتغال 

ایجاد شـده اسـت.
کارخانه کنسانتره مس سرگز اسفندقه 

کارخانـه کنسـانتره مـس سـرگز اسـفندقه در 
شهرسـتان جیرفت  بـا تولید سـاالنه ۱5 هـزار تن 
در سـفر وزیـر صمـت به ایـن منطقـه افتتاح شـد.
 رئیس سـازمان صنعـت و معدن و تجـارت  جنوب 
کرمـان گفـت: کارخانه کنسـانتره مـس در بخش 
سرگز اسـفندقه در شهرسـتان جیرفت با ۳ هزار و 
5۰۰ میلیارد ریـال اعتبار بـه بهره برداری رسـید.
مسـلم مروجی فـرد بـا اشـاره بـه  ذخیـره معدنی 
ایـن کارخانـه بـه میـزان ۲ هـزارو ۹۶۷ هـزار تن 
افزود: بـا افتتـاح ایـن کارخانه بـا سـاالنه ۱5 هزار 
تـن تولیـد، بـرای ۳۰۰ نفـر اشـتغالزایی ایجـاد 

شـده اسـت.
وزیـر صمـت در سـاعات پایانـی سـفر بـه جنـوب 
کرمـان در بازدیـد از شـهرک صنعتـی شـماره دو 
جیرفـت  کارخانـه تولیـد آرد و کارتـن سـازی  را 

نیـز  افتتـاح کـرد. 

در سفر وزیر صمت به جنوب کرمان صورت گرفت :

وزیر صنعت معدن تجارت در روز پایانی 
هفته گذشته     با همراهی معاونین 

وزارتخانه، استاندار کرمان، نمایندگان 
مردم شهرهای جیرفت و عنبرآباد و پنج 
شهر جنوبی در مجلس شورای اسالمی،  

ریاست صنعت و معدن جنوب کرمان و 
مسووالن استانی و محلی با  بازدید  از 

کارخانه تولید انواع کولر آبی  در  شهرک 
صنعتی شهرستان قلعه گنج  سفر یک 

روزه خود را آغاز کرد. 
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بحران کم آبی را جدی بگیریم


