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استاندار کرمان:

ارز اختصاصی برای واردات کاالهای اساسی اثر آنچنانی در تنظیم بازار نداشت

اهمال کاری ها در موضوع تخلف در ساخت بازار ۱۴۰ واحدی فهرج
آتش سوزی در زرند بررسی می شود

روند ایدز رو به افزایش است
نیمی از افراد مبتال به ایدز زیر 35 سال سن دارند

فرماندار ارزوئیه:

نمایندگی شرکت گاز در ارزوئیه مستقر می شود

استاندار کرمان گفت:ارز اختصاص 
یافته برای واردات کاالهای اساسی اثر 
آنچنانی در بازار نداشته و دولت باید راهکار 
دیگری ارائه کند.علی زینی  وند در جلسه 
ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه ارز 
اختصاص یافته برای واردات کاالهای 
اساسی اثر آنچنانی در بازار نداشته و 
دولت باید راهکار دیگری ارائه کند اظهار 
داشت:نیازهای استان برای کاالهای 
اساسی و مایحتاج عمومی مردم باید دقیقاً 

احصا و برای تامین آن برنامه ریزی کرد.
او با اشاره به اینکه مصوبات جلسات تنظیم 

بازار باید رعایت شود و هیچ توجیهی قابل 
قبول نیست گفت:میوه شب عید استان 
باید از االن تامین شود و مصوبه ستاد تنظیم 
بازار است.استاندار کرمان با بیان اینکه 
تمهیدات الزم برای جوجه ریزی مرغ از 
اکنون در استان انجام شود تا شب عید 
با کمبود مرغ گرم روبه رو نشویم افزود: 
نیازهای استان ارزیابی شده و طی   نامه ای 
 به وزیر کشور برای تامین مالی آن ارسال 
می شود.او با بیان اینکه بسیج در تنظیم 
بازار و نظارت بر آن همکاری بسیار خوبی 
داشته که جای تشکر دارد ادامه داد: این 

همکاری باید استمرار داشته باشد و از این 
ظرفیت به نفع جامعه استفاده کنیم.

زینی وند با اشاره به اینکه حضور بسیج 
فسادزا است بیان کرد:نیاز است با هم افزایی 
بیشتر از ظرفیت بزرگ بسیج در حوزه های 

مختلف استفاده بیشتری شود.
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان 
کرمان نیز با بیان اینکه دام عشایر با اولویت 
توزیع در تعاونی ها عرضه می شود اظهار 
داشت: قیمت هر کیلو 69 هزار تومان 

تعیین شده است.
مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه سرانه 

ساالنه مصرف گوشت قرمز هر نفر در 
استان 11 کیلوگرم است افزود: 21 هزار 
تن گوشت قرمز ساالنه در استان تولید 
می شود و نیاز به واردات حدود دو هزار تن 

گوشت قرمز داریم.
او با عنوان اینکه 24 هزار میلیارد تومان 
برای تامین کاالهای اساسی و مایحتاج 
عمومی مردم نیاز داریم تا بازار مدیریت 
شود بیان کرد:نیاز است تا تسهیالت با 
نرخ 12 درصدی که برای تامین کنندگان 
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده 

پرداخت شود.

راه و شهرسازی  جهانشاهی، مدیر 
شهرستان فهرج درباره این بازار 140 
واحدی گفت: زمین این بازار از سوی 
بنیاد مسکن به صاحب ملک داده شده 
است، در صورتی که این زمینه متعلق به 

اراضی ملی است.
او با بیان اینکه مشکل زمین این بازار باید 
از سوی دستگاه های راه و شهرسازی و 
بنیاد مسکن استان کرمان حل شود، 
افزود:توان حل آن در شهرستان ضعیف 

است.
فهرجی، سرپرست شهرداری فهرج 
نیز با اعالم اینکه این بازار در فهرج 
ساخته شده است و  140 واحد دارد، 
گفت:  زمین این بازار در طرح تفصیلی 
جدید شهر از کشاورزی به مسکونی 
تبدیل شده است و  تا 20 روز آینده در 
کمیسیون 100 برای ساخت و تغییر 
کاربری آن به تجاری تصمیم گرفته 

می شود.

او گفت: روال قانونی آن در حال انجام 
است و  تخلفاتی صورت گرفته است و 
ما تابع تصمیم گیری کمیسیون 100 

هستیم. 
مهندسی  نظام  ارجمندی،مسئول 
شهرستان فهرج  نیز در این باره گفت: 
۸0 درصد این بازار ساخته شده است 
و برای ساخت این بازار 5 ناظر معرفی 
کردیم؛ولی متاسفانه سازنده آن بدون 
توجه و اینکه از ناظران ما راهنمایی 

بخواهد بازار را خودش ساخته است.
او افزود:هیچ مهر تایید و نظارتی از طرف 
نظام مهندسی در این پروژه نیست؛چون 
از ما تقاضایی نشده است و حاال که 
ساخته شده ما به هیچ وجه این بازار را 

تایید نمی کنیم.
ارجمندی بیان کرد:در بخش استحکام 
هم چون هیچ نظارتی روی ساخت آن 
نداشتیم تایید نمی شود و هیچ مجوز 

بهره برداری از سوی ما صادر نمی شود.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
زرند  از ورود داستانی این شهرستان 
به موضوع آتش سوزی یک کارگاه 
قالیبافی و محل نگهداری قالی، پنبه 

و الیاف در زرند خبر داد.
حجت االسالم  اسماعیل بلوچ زاده، در 
حاشیه بازدید از محل آتش سوزی 
در شهر زرند گفت: عصر دیروز هفتم 
آذرماه حریق یک باب مغازه به مرکز 
پیام آتش نشانی زرند اطالع داده شد 
و پس از آن آتش نشانان به محل 

مراجعه کرده اند.
رغم  علی  اینکه  به  اشاره  با  او 
و  امدادی  نیرو های  تالش های 
آتش  این  در  متاسفانه  پزشکی 
سوزی 2 نفر از ساکنان طبقه باالی 
این کارگاه فوت کرده اند و ۳ نفر با 
سوختگی باالی 50 درصد به مراکز 

تصریح  شده اند،  منتقل  درمانی 
کرد: علت دقیق آتش سوزی هنوز 
مشخص نشده و در دست بررسی 

قرار دارد.
حجت االسالم بلوچ زاده بیان کرد: با 
توجه به گزارشات مردمی در صحنه، 
بحث کم کاری آتش نشانی و کمبود 
امکانات و تجهیزات نیز مطرح است 
که این موضوع نیز در دست بررسی 
است و در صورت تایید این موارد و 
ارتکاب جرم، موضوع از باب ترک 
فعل مورد بررسی دادستانی زرند قرار 

خواهد گرفت.
این مقام قضایی در پایان هشدار داد: 
کارگاه های پته و قالی بافی نباید در 
سطح شهر و مناطق مسکونی باشند 
و این کارگاه ها باید در حاشیه شهر 

ساماندهی شوند.

دانشگاه   HIV بیماری  مسئول  کارشناس 
علوم پزشکی کرمان با بیان این که روند ایدز رو به 
افزایش است و اگر از راه های انتقال این بیماری 
مردم را آگاه نکنیم،این روند رو به افزایش خواهد بود 
گفت که آمار شش ماهه ی اول امسال نشان می دهد 
بیش از نیمی از افراد شناسایی شده در گروه سنی 
20 تا 35 سال قرار دارند.دکتر نسیم نصیری مقدم 
با اشاره به تاثیر کرونا بر برنامه های مقابله با 
ایدز،بیان کرد:»بر اساس برنامه ی استراتژیکی که 
 HIV داشتیم قرار بود تا سال 2020، 90 درصد افراد
مثبت در جامعه را شناسایی کنیم و 90 درصد افراد 
شناسایی شده تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند و 

90 درصد افرادی که تحت درمان قرار می گیرند بار 
ویروسی در آن ها به شدت کاهش پیدا کند و بتوانیم 
آن را به صفر برسانیم«.او افزود:»متاسفانه با پاندمی 
کرونا برنامه های ایدز مثل بسیاری از برنامه ها بسیار 
تحت الشعاع قرار گرفت. البته افرادی که تحت درمان 
بودند متضرر نشدند ولی در شناسایی با مشکل 
مواجه بودیم و اثراتی که کرونا بر برنامه های ما 
گذاشت سال ها ادامه خواهد داشت«.نصیری مقدم 
در پاسخ به سوالی درباره  تعداد افراد HIV مثبت 
در استان،توضیح داد:»با توجه به این که آمارهای 
کشوری سالیانه منتشر می شوند تقریبا 60 هزار و 
431نفر مبتال در کشور وجود دارد و به همان نسبت 

هم مطالعاتی در استان انجام می شود اما بیماریابی 
در استان متاسفانه بسیار پایین است و اگر بخواهیم 
آمار اجمالی داشته باشیم حدود 650 نفر در حوزه  
دانشگاه کرمان شناسایی شدند که این آمار عددی 
نیست که بتوان به آن اعتماد کرد و شاید بیشتر از این 
هم مبتال به ایدز در کرمان وجود داشته باشد«.او با 
بیان این که هدف اصلی ما در برنامه ها اطالع رسانی 
است،گفت:»بیماری HIV بیماری است که در حال 
کار روی آن هستیم و باید برای شناسایی بیماران 
کار شود.ما غربالگری برای شناسایی بیماران نداریم 
و فرد باید خودش مراجعه کند. ین مسائل سبب 

می شود نتوان آماری از روند ابتال ارائه کرد«.
دانشگاه   HIV بیماری  مسئول  کارشناس 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به این که آمار ارائه 
شده درخصوص میزان افراد مبتال تخمینی 
ارائه  که  آمارهایی  به  توجه  است،افزود:»با 

می شود،روند ایدز رو به افزایش است و اگر از راه های 
انتقال این بیماری مردم را آگاه نکنیم،این روند رو به 
افزایش خواهد بود.در حال حاضر نیز این بیماران 
وجود دارند اما ممکن است زود شناسایی نشوند«.  

او بیان کرد:»آن چه موجب نگرانی است این است که 
بیماری هم در جنس افراد تغییر کرده و در خانم ها در 
حال افزایش است و هم راه های انتقال در حال تغییر 
است و اگر در گذشته ایدز بیش تر از طریق تزریق های 
مشترک بود االن به دلیل تماس های جنسی رخ 
می دهد«.نصیری مقدم خاطرنشان کرد:»آمار شش 
ماهه  اول امسال همچنین نشان می دهد بیشتر از 
نیمی از افرادی که ما شناسایی می کنیم در گروه 

سنی 20 تا 35 سال هستند«.
او همچنین با اشاره به این که مرکز مرجع 
بیماری های رفتاری در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در شهر کرمان مستقر است،افزود:»در 9 

شهرستان زیرمجموعه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
یک پایگاه با همین خصوصیات برای شناسایی 
بیماران و ارائه  خدمات رایگان اولیه وجود دارد اما 
اگر موردی در این پایگاه ها شناسایی شود باید 
با بیمار صحبت شود تا برای ادامه ی روند درمان 
به مرکز مرجع کرمان مراجعه کند«.کارشناس 
مسئول بیماری HIV دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به برخی اقدامات انجام شده برای پیشگیری 
از شیوع و انتقال ایدز،توضیح داد:»برای جلوگیری 
از انتقال بیماری از مادر مبتال به جنین،با مشاوره  
قبلی و رضایت آگاهانه تست از مادران باردار انجام 
می شود،همچنین در هفت بیمارستان،مراکز 
ام ام تی،مرکز زنان آسیب پذیر،مراکز پرخطر توسط 
تیم های سیار،ورودی زندان و زندانی های قدیم و 
در مراکز ترک اعتیاد بهزیستی تست رایگان انجام 

می شود«.

فرماندار ارزوئیه گفت: با پی گیری های 
انجام شده به زودی نمایندگی شرکت 
گاز در شهرستان ارزوئیه مستقر می شود.

خصوص  در  توکلی  منظری  حمید 
مشکالت گازرسانی اظهار کرد: پروژه 
گازرسانی به شهرستان ارزوئیه از سال 
1۳94 آغاز شده و تیرماه امسال 59 
۳00 کیلومتر  نتقال و  ا کیلومتر خط 
شبکه در مرحله اول برای شهر ارزوئیه 
و 9 روستای همجوار به بهره برداری 

رسیده است.

او ادامه داد: انجام پروژه های عمرانی منجر 
به یکسری تخریب ها در معابر می شود که 
طبق توافق های انجام شده با شهرداری، 
وضعیت بسیاری از معابر اصالح شده است 

و مابقی هم در دستور کار است.
فرماندار ارزوئیه در خصوص تخریب معابر 
در روستاها بعد از اجرای پروژه گازرسانی 
گفت: در این زمینه پی گیری های زیادی 
انجام داده ایم اما متاسفانه شرکت گاز 
در روستاها هزینه ای برای اصالح معابر 

تخریب شده پرداخت نمی کند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 )هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.( روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اصالحیـه آگهی مزایده
واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
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استاندار کرمان:

ارز اختصاصی برای واردات کاالهای اساسی 

 اثر آنچنانی در تنظیم بازار نداشت
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مسیرهای  دوچرخه سواری 
شهر کرمان فراموش شدند

 دبیر شورای ترافیک استان: شهرداری کرمان می توانست مسیرها را بر اساس اولویت احداث کند

پاکستان بازار خرما 
را  از ایران گرفت!

رئیس سـازمان هواپیمایی کشـوری اعـالم کرد: بـا توجه به واکسیناسـیون بخش 
اعظمی از جامعه و ابالغ دسـتورالعمل  جدید از سـوی سـتاد ملی مقابله بـا کرونا از 
ابتدای آذر ماه افرادی که واکسـینه نشـده اند، نمی توانند از هواپیما برای سـفرهای 

خود اسـتفاده کننـد و همه مسـافران از طریق کد ملی شـان رصد می شـوند.

رصد کرونایی مسافران هوایی با  کد ملی 
و اعمال ممنوعیت های هوشمند

صادرکنندگان خرما ایرانی می گویند تاجران پاکستانی با حضور در ایران 
و خرید خرما داخلی و بسته بندی جدید، این محصوالت را به بازار جهانی 

صادر می کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تهران به بررسی آخرین وضعیت تولید و تجارت کاالهای کشاورزی ایران در سال های 

گذشته پرداختند.
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رئیس سازمان صمت استان کرمان اعالم کرد:

بازرسی هوشمند 
اصناف زیر ذره بین 
سامانه جامع تجارت

به گفته رییس سازمان صمت استان کرمان، بازرسی اصناف 
بزودی زیر ذره بین سامانه جامع تجارت انجام می شود.

مهدی حسینی نژاد،جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه را از جمله فواید 
این سامانه برشمرد و افزود: این سامانه به صورت هوشمند، نظارت بر اصناف را انجام می دهد.

ادامه مطلب را در 
صفحه۴ بخوانید 
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وعده بازگشاییوعده بازگشایی
 پل راه آهن کرمان عملی نشد پل راه آهن کرمان عملی نشد
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای )نوبت اول( 
مزایده واگذای امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

شناسه آگهی : ۱23۱2۱9

شماره مزایده: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
126/28/9/1400

مزایده واگذای امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیموضوع مزایده
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

516/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

25/800/00 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  14:30  روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت14:30روز شنبه  مورخ 1400/9/27سامانه ستاد ایران

از ساعت 12روز یکشنبه مورخ 1400/9/28بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت10 روز دو شنبه  مورخ 1400/9/22 در محل  بیمارستان شهید بهشتی )دفترمدیریت ( برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مزایده(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

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

شناسه آگهی: ۱۲۳۳۲۸۱

شکاف در بین وعده های مسئوالن
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سه شنبه  9 آذر 1400
کاغذ استان

در فاصلۀ کوتاهی پس از نام گذاری؛

نام هوشنگ  مرادی کرمانی
 از کوچه ای در تهران حذف شد

واکنش نویسنده: آن چه را می خواستم
در کتاب هایم گفته ام

پـس از مـدت کوتاهـی از نام گـذاری و پالک کوبـی معابـری 
در تهـران بـه نـام چهـار چهـره  ادبیـات و آمـوزش کـودک و 
نوجوان؛ »هوشـنگ مرادی کرمانـی، جبار باغچه بـان، مهدی 
آذریـزدی و صمـد بهرنگـی«، بـاز هـم نـام ایـن خیابان هـا 
بـه روال قبـل برگشـت و دیگـر ردی از ایـن نام هـا در معابـر 

پایتخـت نیسـت.
هوشـنگ مرادی کرمانـی در واکنـش بـه ایـن اتفـاق بـا بیـان 
این کـه از تغییـرات اخیر اطالعی نداشـته اسـت، گفـت: »من 
آن چـه را می خواسـتم در کتاب هایـم گفته ام، حـاال چه فرقی 
می کنـد کوچـه ای بـه نـام مـن در نقطـه ای از ایـن شـهر زده  
باشـند یا نـه! نمی خواسـتم کـه کوچـه را بخـرم. اصـال خوب 

شـد که اسـم مـن را از کوچـه برداشـته اند«.
ایـن نویسـنده پیشکسـوت افزود:»هنـر ماننـد آب اسـت؛اگر 
یـک لیـوان آب را زمیـن بریزیـد از بیـن نمـی رود و از جایـی 

دیگـر سـر درمـی آورد.آب هیچ وقـت گـم نمی شـود«.
ماجـرای تغییـر نـام ایـن معابـر از ایـن قـرار بـود کـه در 
سیصد و سـومین جلسـه  شـورای شـهر تهران در ۳0 خردادماه 
امسـال، بررسـی صورت جلسـه کمیسـیون نام گذاری و تغییر 
نـام اماکـن و معابـر عمومـی شـهر تهـران در دسـتور کار قرار 
گرفت کـه در این جلسـه مصوب شـد خیابان کوچـک یکم در 
منطقـه 6 به نام اسـتاد صمـد بهرنگی بـا حفظ شـماره گذاری 
تغییر نـام داده شـود.همچنین کوچه سـوم در خیابان حجاب 
به نام اسـتاد مهـدی آذریـزدی، کوچه پنجـم مجـاور خیابان 
حجـاب بـه نـام اسـتاد هوشـنگ مرادی کرمانـی، و کوچـه 
هفتـم در خیابـان حجـاب بـه نـام اسـتاد جبـار باغچه بـان 
نام گـذاری شـود.اما چنـدی نگذشـت کـه اعـالم شـد هیـات 
تطبیـق فرمانداری تهـران نام گـذاری معابری به اسـم بزرگان 
آموزش و ادبیات کـودک و نوجوان ایـران را غیرقانونی خواند.

محمدجواد حق شناس عضو سـابق شورای شـهر تهران،نسبت 
به این موضوع واکنش نشـان داد و در تذکری خواسـت هیات 
تطبیق بـرای شـورای شـهر در انجام وظایـف قانونی ناشـی از 

اختیـارات مصرح در قانـون مانع تراشـی نکند.
 در پـی ایـن اتفاق،انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان 
نیـز با انتشـار بیانیـه ای واکنـش نشـان داد و نوشـت:»انجمن 
نـه فقـط نظـر سـلیقه ای  نویسـندگان کـودک و نوجوان،
قبـول  غیرقابـل  را  تهـران  فرمانـداری  تطبیـق  هیـات 
می داند،بلکـه بـر ایـن بـاور اسـت چنیـن اعمـال سـلیقه های 
غیر فرهنگی،پاسـخی درخـور از مـردم و به ویـژه نسـل جدید 
خواهـد گرفت.تـن دادن جامعـه بـه ایـن قبیـل تصمیم هـای 
زیان بار،بـه شـهر و مـردم و بـه هویـت جمعـی و منافـع ملـی 

آسـیب می زنـد«
چندی بعـد از ایـن ماجراها،خبـر از پایان ماجـرای نام گذاری 
ایـن چهـار خیابـان و کوچـه نشـان بـه نـام ایـن چهره هـای 
آموزش و ادبیـات کـودکان و نوجوانان داده شـد. امـا حاال باز 
ورق برگشـته و نـام ایـن خیابان ها دوباره عوض شـده اسـت.

صادرکنندگان خرما ایرانی می گویند تاجران 
پاکستانی با حضور در ایران و خرید خرما داخلی و 
بسته بندی جدید، این محصوالت را به بازار جهانی 

صادر می کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین نشست 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به بررسی آخرین وضعیت 
تولید و تجارت کاالهای کشاورزی ایران در سال های گذشته 

پرداختند.
در ابتدای این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک، 
ایران توانسته طی این مدت، چهار میلیون و 640 هزار تن انواع 
محصوالت کشاورزی، دامی، شیالتی و غذایی به سایر کشورها صادر 
کند. بر این اساس، 554 میلیون دالر انواع خشکبار و 11۷ میلیون 

دالر انواع خرما صادر شده است.
به گفته او تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در این 
دوره به لحاظ ارزشی از منفی 2.9 میلیارد دالر در سال 1۳95  به 
4.۷ میلیارد دالر در سال 1۳99 رسیده است؛ ضمن آنکه متوسط 
قیمت پایه صادراتی محصوالت این گروه نیز از 9۸ سنت در سال 
1۳95 به ۷0 سنت در سال 1۳99 کاهش یافته است؛ این در حالی 
است که ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از ۸.6 
میلیارد دالر در سال 1۳95 به حدود 10.9 میلیارد دالر در سال 

1۳99 رسیده است.
به گفته مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، 
حجم تولید پسته ایران طی سال 1۳9۷ بشدت کاهش یافت و میزان 
برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از 50 هزار تن نبود 
و با پیاده سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از عرضه 

بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
او با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش 
عمده ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید ساالنه 
پسته در ایاالت متحده به 550 هزار تن رسیده است و بازارهای 
خواهان پسته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پسته ایران را دریافت 
کند و با کوچک ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر کشورها 
محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های خشکبار ایران 

می کنند.
بازیان افزود: طی سال 1۳9۸، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور 
شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را 
به قیمت 5000 دالر عرضه کنند در حالی که طی سال 1۳95، نرخ 

صادرات پسته ایران حدود 10 هزار دالر در هر تن بود.
او گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال 1۳95 در حدود 1۳۸ 
هزار تن و به ارزش 1.2 میلیارد دالر بود در حالی که در سال 1۳99، 
به رغم صادرات 20۳ هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی 

حدود 1.۳ میلیارد دالر بیشتر نبود.
به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت 
تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی سال های اخیر 
تشدید شده و تجار این کشور با رفت وآمد به خوزستان، خرمای 
استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادرات مجدد می کنند. 
به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفت وآمد کرده و 

خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار جمع می کنند.
زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش 
از ۳0 ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در 
رفت وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می شود، به 
دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد 
که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش 

از سال های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

پاکستان بازار خرما 
را از ایران گرفت!

خبر

خبر

   

پل شهید بادپا یا راه آهن شهر کرمان به عنوان 
یکی از شریان های مهم و اصلی این کالنشهر 
از 24 آبان ماه امسال به علت بروز شکاف در آن 
بسته است؛ نکته قابل تامل اینکه 2 سال بیشتر از 

ساخت این پروژه نمی گذرد.
آنطور که معاون شهردار کرمان وعده داده بود 
و خبرهای آن نیز در سایت شهرداری و سایر 
رسانه ها از جمله ایرنا موجود است قرار بود اوایل 
هفته گذشته این پل بازگشایی شود اما تاکنون 
)زمان انتشار خبر( بازگشایی نشده و مسئوالن 
شهرداری نیز می گویند منتظر تایید شورای فنی 

استان هستند.
درحالی معاون شهردار کرمان می گوید مشکل 
پل رفع شده و منتظر تایید شورای فنی استان 
هستند که معاون عمرانی استاندار که شورای 
فنی زیر نظر او مدیریت می شود می گوید 
شهرداری می بایست اقدامات خود را برای رفع 

مشکل و بازگشایی انجام می داد.
عقبه ماجرا

عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح یا 
همان روگذر شهید مدافع حرم حسین بادپا 
توسط قرارگاه خاتم از سال 94 آغاز و سال 9۸ 
نیز افتتاح شد؛ آنطور که منابع مختلف اعالم 
کرده اند این پل قرار بوده 2 ساله افتتاح شود که 
با تاخیر و پس از چهار سال افتتاح شد و زیر بار 

ترافیک قرار گرفت.
افتتاح دیرهنگام این پل در حالی بود که چندوقت 
پیش شهروندان یکباره با انسداد مسیر ورودی 
پل مواجه شدند و علت نیز بروز مشکل فنی در 

پل اعالم شد. از آنجا که انسداد پل تقریبا با زلزله 
بزرگ هرمزگان همزمان شده بود، برخی شایعه 
ها نیز مبنی بر تاثیر زلزله بر پل در افکار عمومی 
کرمان شکل گرفت که مسئوالن شهری آن را 
تکذیب و اعالم کردند که موضوع ارتباطی به 

زلزله نداشته است.
اما بروز این مشکل و نقص فنی و ایجاد شکاف در 
پلی که تنها 2 سال از زمان ساخت آن می گذرد 
پرسش های زیادی را نزد افکار عمومی به ویژه 
درباره چرایی بروز شکاف، چگونگی مصالح به 
کار رفته در آن و نظارت ها و تست های ایمنی 
که مدیران شهری قبل از افتتاح باید انجام می 

دادند شکل گرفت.
شکاف ایجاد شده در قسمت باالی پل با ارتفاع 

زیاد رخ داده است.
خبر انسداد پل از سوی پلیس راهور کرمان و علت 
آن نیز انجام برخی اقدامات عمرانی عنوان شده 
بود؛ در آن خبر گفته شده بود پل یک ماه مسدود 
خواهد بود که شهرداری کرمان بعد از چند روز، 

از رفع نقص و بازگشایی کمتر از یکماه خبر داد.
همچنین شهرداری کرمان اواخر آبان به نقل از 
معاون حمل  و نقل و امور زیربنایی این شهرداری 
در خبری با اعالم بازگشایی پل تا اوایل هفته بعد 
آن، ضمن اشاره به شایعات مربوط به شکاف 
این پل به دلیل زلزله هرمزگان اعالم کرد: »این 
شکاف یک درز اجرایی است که در اثر تردد 
خودروها به مرور زمان پیش می آید که به همین 
دلیل مساله ترمیم و نگهداری از پل ها وجود 

دارد«.
مهدی نیکویی افزود: تمامی پل هایی که در سال 
های قبل ساخته شده، بررسی و آسیب شناسی و 

در صورت نیاز ترمیم و نگهداری می شوند.

او در توضیحی مربوط به اینکه آیا آسیبی به سازه 
پل نیز وارد شده یا خیر تصریح کرد: این مشکل، 
یک روال عادی در اثر تردد است و برای پل های 
قدیمی مثل »غدیر« یا »9 دی« هم اتفاق افتاده 

بود و مشکل سازه ای وجود ندارد.
به گفته معاون شهردار کرمان پل شهید بادپا 
هنوز در تعهد ساخت قرارگاه خاتم است و این 
قرارگاه در زمان ساخت متعهد شده موارد 

این چنینی را تا پنج سال رفع کند.
علت عقب افتادن بازگشایی

وعده بازگشایی این پل در اوایل هفته گذشته 
توسط شهرداری کرمان در حالی به مردم داده 
شده بود که اکنون بیش از یک هفته از موعد 
بازگشایی آن می گذرد و هنوز مسیر بسته است.

 معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان در این 
زمینه اعالم کرد:مشکل تقاطع غیرهمسطح 
شهید بادپا )راه آهن( با انجام عملیات مرمت رفع 
و آماده بهره برداری شده اما به خاطر علت یابی 
تاخیری در بهره برداری ایجاد شده طی روزهای 
آینده بازگشایی می شود.مهدی نیکویی افزود: 
در این زمینه اعضای شورای فنی استان کرمان از 
پل شهید بادپا بازدید کردند و فقط منتظر اعالم 

نتیجه این شورا برای بازگشایی هستیم.
او تاکید کرد: اکنون مشکلی وجود ندارد و این 
مسیر می تواند بازگشایی شود و وجود هر مشکلی 
از جمله نقص فنی در زمان ساخت یا بهره برداری 

زیر نظر شورای فنی اعالم می شود.
معاون شهردار کرمان در پاسخ به این موضوع 
که مگر شهرداری موقع تحویل پل تست های 
الزم را انجام نداده بوده، با بیان اینکه این تقاطع 
غیر همسطح در سال 9۸ افتتاح شده و در 
زمان افتتاح پروژه در مجموعه فنی و عمرانی 

شهرداری نبوده گفت: پروژه براساس نظر مشاور 
و قرارداد EPC )مهندسی، تامین تجهیزات، 
اجرا( و حوزه نظارتی اجرا شده است، ضمن آنکه 
با نظر مسئوالن مجدد مورد بررسی قرار می گیرد 
و بحث های فنی آن پس از اعالم نظر کارگروه 

شورای فنی استان مشخص می شود.
او ادامه داد: اما آنچه پس از بررسی های اولیه 
مشخص شده، این پروژه مشکلی در حوزه سازه 

ای یا نشست زمین ندارد.
پروژه مشکل سازه ای و ایمنی ندارد

معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این باره 
نیز گفت: به علت برخی نگرانی های مطرح شده، 
به شورای فنی اعالم کردم بازدیدی از پل شهید 
بادپا داشته باشند و گزارش اولیه شورای فنی نیز 
نشان می دهد این پروژه مشکل سازه ای و ایمنی 
ندارد و پس از دریافت گزارش نهایی، در صورتی 
که این پروژه مشکلی داشته باشد، اعالم می شود.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی با بیان اینکه 
شهرداری در صورتی که به ماجرا ورود نمی 
کردیم، مسیر را بازگشایی و از شورای فنی استان 
اظهارنظر نمی خواست افزود:حساسیت هایی 
برای اینکه پل شهید بادپا مشکلی دارد یا نه در 
فضای مجازی مطرح شده بود لذا برای راحت 
شدن خیال خودم دستور بررسی مجدد پل 
را دادم.وی ادامه داد:اما شهرداری باید برنامه 
خود را برای رفع مشکل پل و بازگشایی مسیر 
انجام می داد که امروز هم قول بازگشایی مسیر 

را داده بودند.
با توجه به اینکه این پل در غرب شهر کرمان، 
کمربندی حاشیه این شهر را به خارج و داخل 
شهر متصل می کند از شریان های مهم شهر 

کرمان به شمار می رود.

ایرنا 

گزارش

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان 
در این زمینه اعالم کرد:مشکل تقاطع 
غیرهمسطح شهید بادپا )راه آهن( با انجام 
عملیات مرمت رفع و آماده بهره برداری 
شده اما به خاطر علت یابی تاخیری در 
بهره برداری ایجاد شده طی روزهای آینده 
بازگشایی می شود.

مهدی نیکویی افزود: در این زمینه اعضای 
شورای فنی استان کرمان از پل شهید بادپا 
بازدید کردند و فقط منتظر اعالم نتیجه این 
شورا برای بازگشایی هستیم.

شکاف در بین وعده های مسئولین

وعده بازگشایی پل راه آهن کرمان عملی نشد
رنا  

: ای
س

عک

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲5۸۸هیات  موضوع قانون 
مستقردرواحد  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن ساالری  
فرزندابراهیم بشماره شناسنامه ۲۳۸4صادره ازمنوجان در یک قطعه زمین مزروعی   به 
مساحت۱7۲46مترمربع پالک4فرعی از۸95- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸95- 
اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در چاریان منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای 
حسن ساالری تجدانو محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۲6۱ 
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۱76۸هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جواد بهرامی 
نیکخو فرزندچراغ بشماره شناسنامه ۱4۸59صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین محصور 
با بنای احداثی در ان  به مساحت۲۲0.5۱ مترمربع پالک۱0474فرعی از۲- اصلی مفروز 
از ۲- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع  از پالک ۱746 فرعی  و مجزی شده 
در حیدراباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی خانم قدسیه مسکار محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲5۱- تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲74۳هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین محمودی 
فر فرزندبختیاربشماره شناسنامه ۳۱509۱۱۲06صادره ازکهنوج درششدانگ ساختمان مغازه 
مشتمل بر طبقه فوقانی   به مساحت ۳۸.۸0مترمربع پالک۱04۸6فرعی از۲- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 9۳۲ فرعی از ۲- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع 
در کهنوج کوچه ماالریا خریداری ازمالک رسمی آقای بختیار محمودی محرزگردیده است.

لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲9۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲4۱۳هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی رهی فرزندکوچک 
بشماره شناسنامه ۱6570صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وباغ  به 
مساحت ۲0۳95مترمربع پالک754فرعی از690- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
690- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در جنگل اباد منوجان چغوکی  خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمد دور اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲7۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲۳90هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن نصرتی 
فرزند دین محمد بشماره شناسنامه ۱۳۱صادره ازمنوجان در یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی در ان  به مساحت ۱۸55.۸7مترمربع پالک95فرعی از۸۳5- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک یک فرعی از ۸۳5- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در 
منوجان پشت آتشنشانی  خریداری ازمالک رسمی آقای فقیر محمد زارعی محرزگردیده 
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲59
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲497هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تابنده وزیری 
زمین  قطعه  یک  درششدانگ  ازکهنوج  ۸۳0صادره  شناسنامه  بشماره  اله  فرزندرحمت 
محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت ۲4۳.۳4مترمربع پالک۸۲فرعی از۱۲- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از ۱۲- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع 
در اختیاراباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای احمد وزیری محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲90- تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۱556هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم احمدی 
خواه کهنعلی فرزند دادی بشماره شناسنامه ۱054صادره ازقلعه گنج در یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت5۸9 مترمربع پالک40۱فرعی از496- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 4۳ فرعی از 496- اصلی قطعه 4 بخش 46کرمان  واقع در 
قلعه گنج شهرک گاوچاه خریداری ازمالک رسمی آقای احمد احمدی محرزگردیده است.

لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲60
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900۲00۲۳۱9هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا ساالری 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 950۱صادره ازمیناب در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
۱7۲46مترمربع پالک۳فرعی از۸95- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸95- اصلی 
قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در چاریان منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای ابراهیم 
ساالری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 
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:۲90
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱4006۳۱900۲00۲۳4۳هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی جاللی پور 
فرزندولی بشماره شناسنامه ۳9صادره ازکهنوج در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
در ان  به مساحت 7۱۳.06مترمربع پالک۱04۸۱فرعی از۲- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک یک فرعی از ۲- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در حیدرابا د کهنوج 
خریداری ازمالک رسمی آقای چراغ )علی (جاللی پور محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲۸۲
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱40060۳۱900۲00۲40۲هیات  موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سجاد  ساالری مقدم 
به  مغازه  ازمنوجان  درششدانگ یک ساختمان  .صادره  بشماره شناسنامه  فرزنداکبر  
مساحت ۳5.۲7مترمربع پالک ۲۱5فرعی از۸۸0- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۸۸0- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی 
آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۲95 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی صدور سند مالکیت:
نظر به اینکه آقای حشمت اله محمدی قناتغستانی 
احدازورثه مرحوم ماشااله محمدی قناتغستانی مالک 
اصلی بخش  از ۳9۸۲  فرعی  ششدانگ پالک 56۳ 
۲ کرمان مورد ثبت ۱0۸7۱ صفحه 470دفتر ۸9 که بموجب سند رهنی 
770۲4-75/7/۱۱  در رهن بانک مسکن قرار دارد و طبق نامه شماره 
دادگاه عمومی  احکام شعبه 5  اجرای   99/۱0/09-۱۳990۲۱00۳6۲5۱۱۱
بشماره  وارده  مشروحه  بموجب  میباشد  بازداشت  کرمان  حقوقی 
احدازورثه  نزد  مالکیت  سند  نموده  اعالم   ۱400/۸/۱6-۱۱0۲/۱7۳9۸
میباشد و از ارائه آن خودداری نموده ضمن تسلیم دوبرگ استشهاد 
محلی تصدیق امضا شده در خواست المثنی آنرا نموده مدعی هستند 
سند مالکیت پالک مزبور نزد احدی از ورثه میباشد لذا باستناد تبصره 
سه اصالحی ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال 
پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت سهم االرث خواهانها 

اقدام خواهد شد. م الف ۱۲۱۸-تاريخ انتشار: ۱400/09/09
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  مسکونی   کریمی  محمد  اقای  چون 
705-اصلی  از   6975فرعی  پالک  ششدانگ  
واقع در بخش 45کرمان با ارائه دو برگ شهادت 
مالکیت  سند  اصل   نموده  واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود 
۱۳97۲0۳۱90۱400۲654امالک  ذیل  قبال  که  الذكر  اخير  پالک 
جابجای  بعلت  است  شده  وتسليم  صادر  جیرفت  الکترونیک 
مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى 
پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور 
تبصره یک ماده ۱۲0 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
انجام  مدعی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  تا  می گردد  آگهی 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد 
ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( 
یا سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  با  را  مراتب  ظرف مدت ۱0روز 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز( 
هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد  بود و این اداره 
وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام 

مالک اقدام خواهد نمود.
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف :482

آگهی فقدان سند مالکیت
 70۸۸ پالک  ششدانگ  مالک  بشیون  سعید  آقای 
فرعی از ۱۸۸67 اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر  97 صفحه ۲0۱ به شماره 
ثبت ۱۳۲۳0 و شماره چاپی 0۱5946 ب 9۱ صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر اسناد رهنی به شماره های ۲64۲65 سوم خرداد ۱۳97 
دفتر اسناد رسمی شماره ۱47 زرند در رهن بانک کشاورزی زرند قرار 
گرفته، 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 ۱۲0 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 ۲۲6
 تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/9/9-نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه باغچه مشتمل بر یک باب خانه  پالک 
دربخش  واقع  ۳4۱6مترمربع  بمساحت  اصلی   -۱00 از  ۱۳۱فرعی 
تقاضای  مورد  جبالبارزجیرفت  سفلی  میجان  اراضی  ۳4کرمان 
اقای محمدرضا میجانی  به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  بشماره۱۳9960۳۱90۱400۳4۳۱مورخ 99/07/۲۸درمالکیت 
موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۱۲009مورخ ۱400/09/07مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز سه شنبه مورخ ۱400/09/۳0در محل وقوع ملک 
شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز 
به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود.تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :479

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۲۸فرعی از 70- اصلی بمساحت 
۳9۸مترمربع واقع دراراضی سنگوئیه گدار توت اسفندقه جیرفت 
بخش 44کرمان مورد تقاضای اقای خسرو اسکندری گدار به استناد 
رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱۳99060۳۱90۱400۳۱۱9مورخ 
۱۳99/07/0۸درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون 
ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره ۱۲0۲6مورخ ۱400/09/0۸مالک بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 
۸صبح روزچهار شنبه مورخ ۱400/۱0/۱5در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد 
لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در 
این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره 
اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره 

ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
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 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی   -۱۲04 از  ۱۲۳فرعی  پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
جیرفت  دلفارد   گربه  دراراضی  واقع  ۱۸60مترمربع  بمساحت 
استناد  به  مجازی  یحیی  اقای  تقاضای  مورد  بخش ۳4کرمان 
رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱400۳۲57مورخ 
۱400/0۸/09درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون 
ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره ۱۱597مورخ ۱400/09/0۱مالک بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از 
ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ ۱400/۱0/۱۱در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد 
آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این 
اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 
اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 
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کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

اتاق بازرگانــی تهــران در جدیدترین 
گزارش خود به بررســی روابط تجاری 
ایــران و اتحادیه اروپا در 9 ماهه ســال 
جاری میــالدی پرداخته که نشــان از 

افزایش دو درصدی همکاری ها دارد
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه 
شده تا پایان ماه نهم سال 2021 میزان 
تجارت مشــترک ایران و اتحادیه اروپا 
به ۳.4 میلیارد یورو رســیده که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل افزایشی دو 

درصدی را نشان می دهد.
بر این اســاس ایران از اروپا 2.۷ میلیارد 
یورو واردات داشته و 554 میلیون یورو 
نیز به این اتحادیه صادر کرده اســت. به 
این ترتیب ۸1 درصد از کل تجارت ایران 

با اروپا به واردات اختصاص دارد.
صادرات ایران به اروپا در ســال جاری 
14 درصدی افزایش یافته است. در این 
مدت صادرات به ایتالیا 9.۳، رومانی 4.۸ 

و بلغارستان 4.۸ افزایش یافته است.
در گروه های کاالیی نیز رشــد صادرات 
مواد شــیمیایی 12 درصــد و کاالهای 
صنعتــی طبقه بندی شــده 11 درصد 

افزایش یافته اند.
در حوزه واردات اما آمار نسبت به مدت 
سال قبل کاهشی 0.6 درصدی را نشان 

می دهد.
به این ترتیب تــراز تجاری ایران و اروپا، 
منفی دو میلیارد یــورو بوده که هرچند 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل بهبود 
چهــار درصــدی را نشــان می دهد اما 
همچنان با فاصلــه ای قابل توجه به نفع 

اروپا و به ضرر ایران است.
در بررســی رونــد ماهانه ایــن تجارت 
مشترک نیز در ماه ســپتامبر صادرات 
کاالیی ایران در قیاس با ماه قبل کاهشی 
2۳ درصدی را نشــان می دهد، هرچند 
در حــوزه واردات آمار تغییــر چندانی 

نداشته است.
در میان کاالهای صادراتی ایران به اروپا، 
مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشــیدنی 
و دخانیات، مــواد خام غیــر خوراکی، 
سوخت های معدنی و روغن های گیاهی 
اصلی ترین کاالها بوده انــد. در واردات 
نیز مواد غذایی، نوشــیدنی و دخانیات، 
سوخت های معدنی، روغن های گیاهی 
و مواد شــیمیایی بیشــترین ســهم را 

داشته اند.
اصلی ترین مقاصــد صادراتی کاالهای 
ایران آلمان، ایتالیا و اسپانیا بوده اند. در 
میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال به 
ایران نیز آلمان، ایتالیا و هلند قرار دارند.

سـرعت افزایش قیمت برنـج ایرانی کـه در مهرماه امسـال 
رکـورد زده بـود بـه تدریـج کنـد شـده و در مـاه اخیـر به 

حـدود 55 درصد رسـیده اسـت.
یسـنا، طـی ماه هـای اخیـر و در جریـان  بـه گـزارش ا
ممنوعیـت واردات برنـج در فاصله مرداد تـا آذر ماه،  قیمت 
ایـن کاال نیز در بـازار بـا افزایـش همراه بـود.، رونـدی که 
آمـار رسـمی مرکـز آمـار ایـران نیـز آن را تائیـد می کـرد.

فروش برنج ایرانی تا 5۴ هزار تومان
بررسـی تازه ترین گـزارش از وضعیت قیمت اقالم اساسـی 
در آبـان نشـان می دهـد کـه برنـج ایرانـی نسـبت بـه آبان 
سـال گذشـته 55.9 درصـد افزایـش قیمت داشـته اسـت 
در حالـی کـه در مهرماه، میـزان افزایش حـدود 62 درصد 

گـزارش داده بود.
هـر کیلو برنـج ایرانـی در آبـان ماه سـال گذشـته بـه طور 
متوسـط ۳1 هـزار و ۸00 تومـان و در مهرمـاه امسـال بـه 
حـدود 4۷ هـزار تومـان رسـیده بـود، ولـی در آبـان 49 
هـزار تومـان ثبت شـده اسـت، البتـه برنـج ایرانـی در این  
گـزارش  رسـمی تـا بیـش از 54 هـزار تومـان هـم اعـالم 

شـده اسـت.
 وضعیـت برنـج خارجـی در مـاه گذشـته نیـز  این گونـه 
بوده کـه هر کیلـو به طـور متوسـط 2۷ هـزار تومـان بوده 
و تـا بیـش از ۳2 هـزار تومـان هـم فـروش رفته اسـت. بر 
این اسـاس، برنـج وارداتی نسـبت بـه مهرماه امسـال 2.۷ 
درصـد و در مقایسـه بـا آبـان پارسـال 1۸.۷ درصـد گران 

شـده است.
واردات 78۰ هزار تنی برنج

امـا بررسـی جریـان واردات برنـج  در سـال جـاری از این 
حکایـت دارد کـه تـا 10 آبـان مـاه ، ۷۸0 هـزار تـن بـه 
ارزش بیـش از 66۳.2 میلیون دالر وارد شـده اسـت که در 
مقایسـه با مـدت مشـابه سـال گذشـته 2۳ درصـد از نظر 

وزن و 14 درصـد ارزش افزایـش دارد.
واردات برنـج از اواخـر آبـان مـاه بـا لغـو ممنوعیـت فصلی 
آزاد اعـالم شـد و ایـن انتظـار وجـود داشـت تـا بـا ورود 
محموله هـای جدیـد بـه کشـور ورود به بـازار تـا حدودی 

تعدیـل کننـد قیمت هـا باشـد.

ایران چه مقدار کاال جزئیات قیمت و واردات برنج
به اروپا صادر کرد؟

تـازه تریـن آمارهـا نشـان می دهـد کـه در آبـان سـال جـاری 
تعداد ۷9 هزار و 1۳۸ ثبت نام از سـوی سـرمایه گـذاران حاضر 

در بـازار سـرمایه در سـامانه »سـجام« صـورت گرفته اسـت.
همچنین تعـداد نفـرات ثبت نام شـده در آبـان  بـه تفکیک هر 
اسـتان حاکی از آن اسـت کـه پنج اسـتان »تهـران بـا 19 هزار 
و 605 مـورد، کرمان بـا 5۸2۸ مـورد، اصفهان بـا 52۸5 مورد، 
خراسـان رضوی با 4902 مـورد و خوزسـتان بـا 4059 مورد« 
در صدر بیشـترین ثبـت نام شـده ها در کل کشـور قـرار دارند.
 پنج اسـتان »کهگیلویـه و بویراحمـد با ۳5۸، خراسـان جنوبی 
بـا 506، سـمنان بـا 5۸9، چهارمحـال و بختیـاری بـا 590 و 
اردبیـل بـا 594 مـورد« در انتهـای لیسـت کمتریـن ثبـت نام 

شـده ها قـرار دارنـد.

کرمان رتبه دوم ثبت نام 
سجام در آبان ماه

دبیر شورای ترافیک استان: شهرداری می توانست مسیرها بر اساس اولویت را احداث کند

مسیرهای دوچرخه سواری شهر کرمان فراموش شدند

رصد کرونایی مسافران هوایی با کد ملی و اعمال ممنوعیت های هوشمند

رنا
: ای

بع
من

قرار بود در مناطق پنجگانه شهر کرمان 60 کیلومتر مسیر 
ایمن دوچرخه سواری ایجاد شود. هشت مسیری که 
در دوره قبل شهرداری و شورا، شروع نشده به بن بست 
رسید و حاال با گذشت نزدیک به 4 ماه از دوره جدید هنوز 

خبری از آن ها نیست.
خرداد 99 بود که اولین مسیر ایمن دوچرخه سواری در 
خیابان سپه شهر کرمان توسط شهرداری احداث شد، 
اما قبل از این که رسما افتتاح شود پلیس راهور با آن 

مخالفت کرد.
پلیس راهور معتقد بود طرح از بدترین جای ممکن شروع 

شده و باید قبل از اجرا در شورای ترافیک بررسی میشد؛ در 
مقابل شهرداری احداث مسیر را طبق طرح جامع شهری 

عنوان می کرد.
در نهایت اما پس از چند ماه شهرداری پذیرفت دالیل 
مخالفان کارشناسی بوده و به این ترتیب اولین مسیر ایمن 

دوچرخه سواری شهر کرمان جمع  شد.
مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در اکثر شهرهای بزرگ 

کشور نیز ایجاد شده است.
آن طور که در روزنامه همشهری به نقل از معاون عمران 
و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفته شده 
»تهران و مشهد در ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری 
رتبه های اول در کشور را دارند، تهران با 350 و مشهد با 

220 کیلومتر«.

طبق بررسی آخرین اطالعات شهرداری کرمان هشت 
مسیر را بر اساس اولویت برای اجرا به شورای ترافیک 
ارسال کرده است. اما بعد از آن در حالی یکسال از ماجرای 
خیابان سپه می گذرد خبری از اجرای مسیر در هیچ 

کجای شهر نیست.
این هشت مسیر بر اساس اولویت یک تا هشت شامل: 
بلوار جمهوری)آزادی تا فرودگاه(، خیابان فلسطین 
-خیابان قدس- میدان توحید، خیابان شهدا-گنبد 
جبلیه،  خیابان شفا-میدان کوثر،  میدان کوثر- خیابان 
هزار و یک شب، بلوار هوانیروز- بلوار بعثت-بلوار رضوان، 
خیابان پاسداران- خیابان حافظ-خیابان اقبال،  میدان 
کوثر- خیابان ویال-خیابان امام جمعه، میدان مشتاق- 
خیابان ناصریه-خیابان ابوحامد، میدان خواجو توفیق-شاه 

نعمت الله ولی-خیابان مطهری-خیابان طالقانی، پارک 
مطهری-خیابان استقالل-میدان آزادی، خیابان خواجو، 
بلوار صدوقی، خیابان توانیر-نیکزاد-شهرک مطهری، 
خیابان سپه-خیابان فردوسی-پارک نشاط-خیابان 

مطهری-پارک مطهری است.

دبیر شورای ترافیک استان: شهرداری باید بودجه گذاشته 
و مسیرها را اجرا کند

»داوود کریمدادی« دبیر شورای ترافیک استان به 
»کرمان نو« می گوید: شهرداری پیشنهادهایی داده بود 
که اعالم کردیم می تواند بر اساس برنامه آن ها را اجرا 
کند، مسیرهایی که در اولویت هستند و مصوبه شورای 
عالی حمل و نقل ترافیک کشور گرفته اند نیاز به تصویب 

مجدد ندارند.
او ادامه داد: شهرداری باید اعتبار گذاشته و مناطق 
شناسایی  شده ای که به حمل و نقل پاک کمک می کند 

را اجرا کند.  3.2۷
کریمدادی با بیان این که طرح جامع شهری کرمان نیاز 
به بازنگری دارد، گفت: با این حال شهرداری می تواند از 
پیشنهادهایی که اعالم شده مسیرهایی که در اولویت 

هستند را انتخاب کرده و انجام دهد.
دبیر شورای ترافیک استان کرمان از »بلوار22 بهمن« به 
صورت رفت و برگشت،  »بلوار جمهوری« و قسمت هایی 
از »شهرک الغدیر« به عنوان قسمت هایی که شهرداری 

می توانست کار را اجرا کند نام برد.
در حالی که هنوز شهرداری نسبت به این موضوع واکنشی 
نشان نداده در تازه ترین اتفاق »منصور ایرانمنش« عضو 
کمیسیون خدمات شهری شورا در جلسه شورای شهر 
روز دوشنبه هشتم آذر گفته: »از شهرداری می خواهم کار 
را با جدیت پیگیری کند تا مسیر دوچرخه در شهر داشته 
باشیم«. حاال باید دید در نهایت سرنوشت مسیرهای 

دوچرخه سواری کرمان به کجا می رسد.

رئیس سـازمان هواپیمایی کشـوری اعـالم کرد: با 
توجه به واکسیناسـیون بخـش اعظمـی از جامعه 
و ابـالغ دسـتورالعمل  جدیـد از سـوی سـتاد ملی 
مقابلـه بـا کرونـا از ابتـدای آذر مـاه افـرادی کـه 
واکسـینه نشـده اند، نمی تواننـد از هواپیمـا بـرای 
سـفرهای خود اسـتفاده کنند و همه مسـافران از 

طریق کـد ملی شـان رصـد می شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا، از ابتـدای آذر مـاه امسـال 
پروتکل هـای کرونایـی بـرای سـفرهای داخلـی 
و خارجـی و بسـیاری از اصنـاف و مشـاغل اعـالم 
شـد و محدودیت هـا و ممنوعیت هـای هوشـمند 
کرونایـی مختص واکسـینه نشـده ها ابالغ شـد تا 
هر کسـی که واکسـن نـزده نتوانـد از بسـیاری از 

خدمـات و امکانـات بهره منـد شـود.

سـازمان  رییـس  بخـش  محمـدی  محمـد 
یسـنا  پیمایـی کشـوری- در گفت وگـو بـا ا هوا
دربـاره چگونگـی اعمـال پروتکل هـای جدیـد در 
سـفرهای هوایـی اظهار کـرد: بـا توجه بـه این که 
بخـش اعظمـی از مـردم هـر دو دز واکسـن خـود 
را دریافـت کرده انـد، بـر اسـاس کـد ملی شـان و 
سـامانه ای کـه از طریـق وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی در اختیـار حـوزه حمـل و 
نقـل قـرار گرفتـه اسـت، رصـد می شـوند و همـه 
بلیت هایـی کـه فروختـه شـده و صـادر خواهنـد 

شـد بـر ایـن اسـاس اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: البته همـه مجموعه صنعت 
هوانـوردی از روز نخسـت کرونـا رعایـت پروتکل 
های بهداشـتی را در دسـتور کار خود قـرار داده و 

بایـد از آن هـا قدردانی کرد چـرا که همـواره یکی 
از بهتریـن بخش هـای کشـور از نظـر رعایـت این 
پروتکل هـا بـوده  اسـت. بـه عنـوان مثال بـا توجه 
بـه اینکه از میـان همـه اعضـای ایکائو ایـران تنها 
کشـوری بود که محدودیت پذیـرش 60 درصدی 
مسـافر را ابـالغ کـرد، همـه ایرالین هـا و دیگـر 
فعـاالن صنعـت هوایـی ایـن پروتـکل  را رعایـت 
کردنـد و دیگـر اصـول بهداشـتی از جملـه ارائـه 
ماسـک بـه مسـافران، گندزدایـی و ضدعفونـی، 
بیـن، نـوع  اصـالح و تنظیـم هواکش هـای کا
پذیرایـی و ... را در دسـتور کار قـرار دادنـد و بـر 

رونـد آن نیـز همـواره نظارت شـد.
رئیـس سـازمان هواپیمایی کشـوری افـزود: همه 
پیمایـی موظـف  ژانس هـای هوا یرالین هـا و آ ا

هسـتند از طریـق سـامانه مـورد نظر مسـافران را 
رصـد کننـد تـا بلیـت هواپیمـا در اختیـار افرادی 
کـه واکسـنی دریافـت نکرده انـد، قـرار نگیـرد و 
بر این اسـاس از سـفر هوایی مسـافران واکسـینه 

نشـده جلوگیـری خواهـد شـد.
محمـدی بخـش تاکیـد کـرد: همـه شـرکت های 
هواپیمایـی و فعـاالن ایـن صنعـت برای اسـتفاده 
از ایـن سـامانه و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
جدیـد توجیـه شـده و آمـوزش دیده انـد و اگـر 
یـن زمینـه صـورت بگیـرد بـا آن  تخلفـی در ا
برخـورد خواهـد شـد. چـرا از ابتـدا اعـالم کردیم 
اصـل بـرای مـا اجـرای قانـون اسـت تـا بتوانیـم 
از حقـوق ذینفعـان ایـن صنعـت یعنـی مـردم و 

فعـاالن ایـن حـوزه دفـاع کنیـم.

حمزه سلمانی|کاغذ وطن
گزارش 

طبق بررسی آخرین اطالعات 
شهرداری کرمان هشت مسیر 
را بر اساس اولویت برای اجرا 
به شورای ترافیک ارسال کرده 
است. اما بعد از آن در حالی 
یکسال از ماجرای خیابان سپه 
می گذرد خبری از اجرای مسیر 
در هیچ کجای شهر نیست.

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱40060۳۱900۲00۲69۲هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا ساالری مقدم 
ازمنوجان  درششدانگ یک ساختمان مغازه به  فرزنداکبر  بشماره شناسنامه .صادره 
مساحت ۳0.94مترمربع پالک ۲۱۳فرعی از۸۸0- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۸۸0- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲9۸
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱40060۳۱900۲00۲75۳هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید ساالری مقدم فرزند 
اکبر  بشماره شناسنامه 90۱صادره ازمنوجان  درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای 
احداثی در ان  به مساحت 74۸.90مترمربع پالک ۲۱7فرعی از۸۸0- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۸۸0- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  
خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲97
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/09/09- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/۲۳

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی اصالحی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره۱۳9960۳۱90۱4004۲۲۸-

۱۳99/09/0۸هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حاجی ابراهیمی پور فرزند ابراهیم  بشماره شناسنامه 47۱۲صادره ازرابر 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳66/۳۳متر مربع پالک ۱6۸۱فرعی از۲6- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۲6-اصلی قطعه یک واقع دراراضی دولت 
آباد اسفندقه جیرفت  بخش 44کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین 
ابوسعیدی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:464
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/09/09

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه مسکونی مشتمل بر طبقه فوقانی  پالک ۳ 
فرعی از ۱4۸۳- اصلی بمساحت 569/75مترمربع واقع دراراضی ماغ 
دلفارد  جیرفت بخش۳4کرمان مورد تقاضای محمد مقبلی هنزائی به 
استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱4000۱700مورخ 
تکلیف  تعیین  ماده ۳قانون  وآگهی موضوع  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   ۱400/04/۲۱
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت 
منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  ۱400/0۸/۲۳مالک  ۱۱09۸مورخ  شماره  درخواست 
با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح 
روزچهارشنبه مورخ ۱400/۱0/0۱در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد 
بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :453

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغچه پالک ۱0 فرعی از 40۱- 
اباد بلوک جیرفت  اصلی بمساحت ۱6۳0مترمربع واقع دراراضی قاسم 
بخش45کرمان مورد تقاضای خانم زهرا اخالصی به استناد رای هیات 
بشماره۱۳9960۳۱90۱4000۳۸۱9مورخ ۱۳99/0۸/۱4  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
نامه قانون ثبت منتشر ودر  آیین  اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره ۱۱۱00مورخ ۱400/0۸/۲۳مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ 
۱400/۱0/04در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون 
ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و 
گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :454

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱40060۳۱900۲00۲566هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید ساالری مقدم فرزنداکبر  
ازمنوجان  درششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت  بشماره شناسنامه 90۱صادره 
۳4.۱0مترمربع پالک ۲۱4فرعی از۸۸0- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸0- اصلی 
قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای 
محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی 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:۲99 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب مغازه پالک ۲57 فرعی از ۳74- اصلی بمساحت 
54/45مترمربع واقع دراراضی اسماعیلیه بلوک جیرفت بخش45کرمان 
مورد تقاضای خانم لیال مرسلپوربه استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت بشماره۱۳9460۳۱90۱40۱9۱97مورخ ۱۳94/۱۱/۱۲ درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۱۱۱۸۲مورخ ۱400/0۸/۲4مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ ۱400/۱0/04در محل وقوع ملک شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :455

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱40060۳۱900۲00۲57۳هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا ساالری مقدم فرزنداکبر  
بشماره شناسنامه .صادره ازمنوجان  درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
در ان  به مساحت ۱7۳0.۱0مترمربع پالک ۲۱6فرعی از۸۸0- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۸۸0- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲96

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/0۸/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه وباغچه پالک ۲56 فرعی از ۳74- اصلی 
جیرفت  بلوک  اسماعیلیه  دراراضی  واقع  ۱۸۸5/۱0مترمربع  بمساحت 
هیات  رای  استناد  مرسلپوربه  لیال  خانم  تقاضای  مورد  بخش45کرمان 
 ۱۳94/۱۱/۱4۱۲ بشماره۱۳9460۳۱90۱40۱9۱96مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
۱۱۱۸۱مورخ ۱400/0۸/۲4مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 
۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ ۱400/۱0/04در 
محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به 
این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 

اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :456

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱40060۳۱90۱400۳5۱۲-۱400/0۸/۲۳هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود افتخاری کنزرکی فرزند نبی اله  
بشماره شناسنامه 6۳۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه باغ مشتمل بر باغچه 
سردسیری به مساحت 760متر مربع پالک -فرعی از69- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۱فرعی از 69-اصلی قطعه یک واقع دراراضی بنستان جبالبارز جیرفت  بخش 
۳4کرمان خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه صفوی  محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند 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 صادر 

خواهدشد ./م الف:469
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/09/09-  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/09/۲۳

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه وباغچه سردسیری پالک 9فرعی از ۱6۱7- 
جیرفت  کراءدلفارد  دراراضی  واقع  ۳۱06/۳0مترمربع  بمساحت  اصلی 
بخش۳4کرمان مورد تقاضای اقای محمد امین مارزی به استناد رای 
هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱400۱۱7۸مورخ ۱400/0۳/۲4 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ودر  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده۱۳-  و  فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره ۱۱۳49مورخ ۱400/0۸/۲6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز یکشنبه مورخ 
۱400/۱0/05در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده 
۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز 
به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :459

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی   -579 از  فرعی   ۳4۲5 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بمساحت ۲۸6/70مترمربع واقع دراراضی زمین ساالری رهجرد جیرفت 
استناد  به  جیرفتی  نادری  الهه  خانم  تقاضای  مورد  بخش45کرمان 
بشماره۱40060۳۱90۱400۲۲60مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای 
۱۳9۳/06/09 درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت 
منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست شماره ۱۱۸9۱مورخ ۱400/09/06مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با 
ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روزسه 
شنبه مورخ ۱400/۱0/۱4در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد 
بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :473

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه وباغ پالک ۱4 فرعی از ۱6۱۸- اصلی بمساحت 
۱۳۳۱/۸4مترمربع بخش ۳4کرمان واقع دراراضی کراءدلفارد  جیرفت مورد 
تقاضای اقای حمیدرضا ساالری جلگه به استناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱400۲۸5۸مورخ ۱400/07/۱۲درمالکیت نامبرده 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۱۱5۱0مورخ ۱400/0۸/۳0مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز چهارشنبه مورخ ۱400/۱0/0۸در محل وقوع ملک شروع 
وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم 
ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید 

وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲۱ فرعی از ۱۲۳7- اصلی بمساحت 
بخش۳4کرمان  جیرفت  دلفارد  کلدان  دراراضی  واقع  ۲45مترمربع 
حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  برنا   حسن  اقای  تقاضای  مورد 
درمالکیت   ۱۳96/0۱۱/۱۸ بشماره۱۳9660۳۱90۱40007۱4۳مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  ماده ۳قانون  وآگهی موضوع  قرارگرفته  نامبرده 
نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد  آیین  وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
۱۱0۳۳مورخ ۱400/0۸/۲۲مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 
مورخ  روزچهارشنبه  از ساعت ۸صبح  آن  تحدید ی  عملیات  و  مزبورمنتشر  ۱۳قانون 
۱400/۱0/0۱در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. م الف :452

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲0 فرعی از ۱۲۲7- اصلی بمساحت 
۳۱5/۳۲مترمربع بخش ۳4کرمان واقع دراراضی خرمشاهی دلفارد  جیرفت 
مورد تقاضای خانم سامیه عبدالهی نخلی به استناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱400۲۸۸9مورخ ۱400/07/۱7درمالکیت نامبرده 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۱۱509مورخ ۱400/0۸/۳0مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روز چهارشنبه مورخ ۱400/۱0/0۸در محل وقوع ملک شروع 
وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم 
ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید 

وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/09/09-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت. 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 سی و سومین جشنواره تئاتر استان در گلزار 
شهدای کرمان افتتاح می شود

مدیر  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از آغاز به کار  
سی و سومین جشنواره تئاتر استان  خبر داد و گفت که  مراسم 
گشایش این جشنواره  سه شنبه  نهم آذر ماه در گلزار شهدای 

کرمان و از کنار مزار سردار دل ها ، شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی آغاز خواهد شد . 

محمدرضا علیزاده افزود : در این جشنواره هشت  اثر از 
شهرستانهای ؛کرمان، زرند، سیرجان، رفسنجان و شهربابک به 

مدت سه روز و به صورت غیر متمرکز رقابت خواهند کرد. 

فراخوان ششمین رقابت بین المللی کارتون 
Green Crescent 2022 منتشر شد.

مهلت: 11 بهمن 1400- هالل سبز با هدف 
جلب توجه و افزایش آگاهی عموم در مورد 

اعتیاد، ششمین مسابقه ساالنه خود را برگزار می کند که هر ساله 
مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرار می گیرد. در صورت نیاز 
و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 

فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه 
متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

قوچ البرز مرکزی )قوچ قرمز(
مشخصات: این قوچ از اختالط )هیبرید( قوچ های اوریال و ارمنی 

به وجود آمده است. قوچ ها در محدوده ی شرقی پراکندگی خود )غرب و جنوب شاهرود 
تا فیروزکوه( به قوچ اوریال شباهت بیشتری دارند. موهای زیر گردن نسبتًا بلند و 

فلفل نمکی و ناحیه سینه سیاه است. لکه ی زینی شکل روی کمر معمواًل وجود ندارد. 
پیچش شاخ ها مانند قوچ اوریال به طرف پایین گردن است.

پراکندگی: در مناطق مرکزی حوزه پراکندگی )غرب فیروزکوه، پارک های ملی الر، خجیر، 
سرخه حصار، منطقه ورجین، گچسر و ورامین(، موهای زیر گردن نسبتًا بلند، سیاه و 

گاهی سیاه و سفید است. لکه سفید زینی شکل که اطراف آن سیاه است. در اغلب قوچ ها 
مشاهده می شود. پیچش شاخ ها معمواًل به طرف باال، وسط و یا زیر گردن است.

در مناطق غربی حوزه ی پراکندگی )حدود طالقان، الموت، قزوین و مناطق جنوبی آن( 
موهای زیر گردن و سینه ی نسبتًا کوتاه و سیاه رنگ است. لکه ی سفید زینی شکل در 

قوچ ها وجود دارد. شاخ ها شباهت زیادی به قوچ ارمنی دارند و پیچش آنها غالبًا به طرف 
باالی گردن است.

در حال حاضر بیشترین تعداد قوچ البرز در مجموعه ی مناطق خجیر، 
سرخه حصار،جاجرود و منطقه ورجین واقع در مجاور تهران مشاهده می شود./کویرها و 

بیابان های ایران

خدایان 
تشنه اند    

نویسنده: آناتول فرانس
ترجمه: محمدتقی غیاثی
انتشارات: فرهنگ جاوید

خدایان تشنه اند اثری برجسته از 
نویسنده فرانسوی، آناتول فرانس 

است، کسی که او را پادشاه نثر فرانسه 
لقب داده اند. آناتول فرانس در سال 

۱8۴۴ به دنیا آمد و پسر کتاب فروشی 
به نام »فرانسوا« بود که نام مستعار 

»فرانس« را از او گرفته  است. 

تیاتر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

امام جمعه جیرفت در بازدید از اتاق اصناف 
جیرفت گفت: مردم جیرفت از وجود 
تفاوت چشمگیر در قیمت یک قلم کاال در 

مغازه های مختلف گالیه مند هستند.
حجت االسالم »میثم تارم« افزود: باید 

تمهیدات الزم صورت گرفته و به گونه ای 
اقدام شود که گالیه  مردم در این زمینه 
برطرف شود.او تصریح کرد: در هر صنفی 
و  قانون  وظایف  به  کم توجه  عده ای 
مردم داری وجود دارد که خود مدیریتی 
درون صنفی می تواند راهکاری موثر در 

شناسایی و برخورد الزم با آنان باشد.
حجت االسالم تارم ادامه داد: نقش بسیج 
و حضور آن در تمامی عرصه ها موجب 
برکات و آثار فراوانی است که بسیج اصناف 
و بازاریان نیز ظرفیتی گسترده و پشتوانه ای 
برای بازار و بازاریان است ک باید از آن 

بهره گرفت.
امام جمعه جیرفت اضافه کرد: روحانیت نیز 
می تواند به شیوه های مختلفی نظیر ترویج 

اخالق اسالمی کمک کار اصناف باشد.

حجت االسالم تارم با اشاره به تاثیر زیان بار 
شیوع کرونا بر بازار و مردم، ابراز کرد: رونق 
کشاورزی در جیرفت و منطقه جنوب بر 
بازار تاثیر مستقیم دارد و طی سال ها اخیر 
شیوع کرونا و مشکالت حوزه کشاورزی 

توامان شده اند.
امام جمعه جیرفت وضعیت بازار را در تمامی 
عرصه ها تاثیر گذار دانست و بیان کرد: 
نقش بازار در کسب و کار مستقیم بوده و 
غیرمستقیم در تمام امور فرهنگی اجتماعی 
اثرگذار است که رونق آن به نشاط اجتماعی 

و اعتالی فرهنگی می انجامد.
او ضمن تقدیر از نقش بازار در تحقق و 
پشتیبانی از انقالب، خاطرنشان کرد:این 
و  بررسی  پیش  از  بیش  باید  نقش 

برجسته سازی شود.

به گفته رییس سازمان صمت استان کرمان، بازرسی 
اصناف بزودی زیر ذره بین سامانه جامع تجارت 

انجام می شود.
مهدی حسینی نژاد،جلوگیری از احتکار، گرانفروشی 
و عرضه خارج از شبکه را از جمله فواید این سامانه 
برشمرد و افزود: این سامانه به صورت هوشمند، 

نظارت بر اصناف را انجام می دهد.
او ادامه داد: زمانی که ورودی و خروجی کاالها در 
این سامانه ثبت باشد بنابراین رد گیری، از تولید به 
مصرف کننده قابل کنترل است. وارد کننده یا تولید 
کننده کاالی خود را در این سامانه ثبت می کنند و 
مرحله به مرحله تمام مسیر آن تا زمانی که به دست 

مصرف کننده می رسد، ثبت می شود.
او ادامه داد:اول تولید کننده و در مراحل بعدی، عمده 
فروش، شرکت پخش، بنک دار و بعد خرده فروش و 
فروشندگان سطح شهر، موجودی خود و قیمت آن 
را ثبت می کنند تا زمانی که به دست مصرف کننده 

می رسد همه ی مراحل در سامانه ثبت می شود.
او گفت: از جمله مزایای بسیار مهم، ردیابی کاال از 
تولید به مصرف، »شفافیت«  است؛ بر اساس این 
سامانه میزان اقالم موجود به خوبی مشخص می 
شود. با توجه به گروه بندی که در محصوالت انجام 
شده است ثبت در این سامانه در حال انجام است و ان 

شاءاهلل تا پایان سال به اتمام می رسد.

او گفت: امید است با همکاری اتحادیه های صنفی و 
به کمک هم بتوانیم با یک مدیریت خوب به اهداف 

مد نظر دست یابیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، 
با بیان اینکه در حال حاضر بازرسین اتحادیه خط 
مقدم نظارت، هستند، گفت: تاکید شود همه به 
ساختار تجارت رجوع کنند و کسانی که نمی روند 

باید پاسخگو باشند.
او با بیان اینکه اگر عرضه به اندازه تقاضا باشد به 
مشکلی بر نمی خوریم، گفت: اگر به هر دلیلی عرضه 
به بازار نیاید و این ترازو به هم بخورد با مشکل مواجه 

می شویم.
او،تعداد کاالهای تاثیرگذار را صد قلم ذکر و تصریح 
کرد: 20قلم از این کاالها با توجه به اینکه در سبد 

خانوار هستند کاالهای اساسی محسوب می شوند.

شاخص کل بازار بورس دیروز دوشنبه، هشتم آذرماه با چهار هزار و 1۸۳ واحد 
کاهش، در جایگاه یک  میلیون و ۳6۳ هزار واحدی قرار گرفت.

 به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز بیش از سه میلیارد و 51۷ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۷ هزار و 20۸ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۸21 واحد کاهش به ۳۷4 هزار و 16۷ واحد و شاخص 

قیمت )هم وزن( با 51۷ واحد افت به 2۳5 هزار و 520 واحد رسید.
شاخص بازار اول، سه هزار و 9۸۸ واحد و شاخص بازار دوم، پنج هزار و 516 واحد 
کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، پتروشیمی فناوران )شفن( با 
240 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 15۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با 144 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 1۳۷ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 121 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 
106 واحد، پلی پروپیلن جم )جم پیلن( با 9۳ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 

۸۷ واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

ایران زیباست؛ 
دره »تو بیرون« دزفول

دره »تو بیرون« در نزدیکی شهر دزفول در استان 
خوزستان است. این مکان شگفت انگیز در 20کیلومتری 

دزفول و در منطقه تنگه سرا بخش سردشت این 
شهرستان در جنوب ایران قرار دارد.»تو بیرون« از 2 

کلمه »تو« و »بیرون« ترکیب شده است که کلمه »تو« 
در گویش مردمان محلی معنی تب را می دهد و کلمه 
»بیرون« هم به بریدن و ازبین بردن معنا شده است. در 

گذشته ها، مردمان محلی برای درمان دردهای بدنشان به 
دره »تو بیرون« می آمدند. آن ها بر این باور بودند که آب 

این دره از خواص درمانی برخوردار است.

عکس: ایسنا

رنا
: ای

بع
من

امام جمعه جیرفت: 
مردم جیرفت از چند نرخی بودن یک قلم کاال گالیه مند هستند

رئیس سازمان صمت استان کرمان اعالم کرد:
بازرسی هوشمند اصناف زیر ذره بین سامانه جامع تجارت

شاخص بورس نزولی شد

مدیر پایگاه میراث جهانی لوت در استان کرمان:
دریاچۀ لوت نمک زار شد

2۰ درصد تعاونی های استان کرمان 
عضو اتاق هستند

خبر

رئیس اتاق تعاون استان کرمان با به لزوم اصالح قانون تعاون در کشور گفت: در استان کرمان 6 
هزار تعاونی داریم که تنها 20 درصد از آنها عضو اتاق هستند.

محمد حسین مبشری با بیان اینکه تعاونی ها می توانند سهم بزرگی در بخش اقتصادی کشور 
داشته باشند اظهار داشت: با تفاهمی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم کارهای 

اجرایی تعاونی ها به اتاق تعاون استان واگذار شده است.
او با اشاره به اینکه اتاق تعاون در استان کرمان نسبت به سایر کشور یک اتاق پویا و بالنده است 
عنوان کرد: حدود 6 هزار تعاونی ثبت شده در استان کرمان وجود دارد که حدود 20 درصد آنها 
عضویت اتاق تعاون را دارند.رئیس اتاق تعاون استان کرمان با بیان اینکه تعاونی های استان در 
زمینه های مختلف خدماتی، کشاورزی، صنعتی و تامین مالی و امکانات فعالیت می کنند افزود: 

بخش تعاون، قانون تعاون را داشته که یکسری نواقص در این قوانین وجود دارد.
او با اشاره به اینکه دولت باید الیحه اصالح قانون تعاون را به مجلس ارائه کرده و در قانون جدید 
موانع پیش رو برداشته شود گفت: تشکیل تعاونی و انجام کار گروهی مورد تاکید دین اسالم 

است و در قرآن کریم نیز آیه ای در این باره وجود دارد.
مبشری با بیان اینکه متاسفانه در طی سالیان قبل اعتماد عمومی نسبت به تعاونی ها تخریب 
شده که شایسته نیست ادامه داد: کارهای خوبی پیش بینی شده که این اعتماد عمومی برگردد.

او با اشاره به اینکه اتاق داوری در اتاق تعاون استان تشکیل شده تا شکایات مربوط به تعاونی ها در 
این اتاق بررسی و پیگیری شود گفت: رای صادره در اتاق داوری الزم االجرا است و باید اجرایی 
شود.رئیس اتاق تعاون استان کرمان با بیان اینکه سامانه داوری اتاق به سامانه ثنا متصل شده و 
ابالغ های صادره از طریق سامانه ثنا به طرفین دعوا ارسال می شود افزود: در برنامه هفتم توسعه 

کشور که در حال تدوین است حتما باید تعاونی ها و سهم آنها در اقتصاد کشور دیده شود.
او بیان کرد: اتاق تعاون ایران، ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران را در بحث جهش 
مسکن متعهد شده که اتاق تعاون استان کرمان نیز در این زمینه برنامه دارد.مبشری با اشاره 
به اینکه تشکیل بورس تعاونی ها را پیشنهاد داده ایم و پیگیر راه اندازی آن هستیم گفت: قبل از 

تشکیل شرکت های تعاونی آموزش رایگان در رشته های مختلف به اعضا داده می شود.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: سرپرست کارگاه
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مهندسی عمران

با سابقه کار در امور راهسازی حداقل ۱۰ سال
مسلط به اصول مدیریت کارگاه

مسلط به تنظیم صورتجلسات اجرایی
دارای روابط عمومی قوی

 مزایا
حقوق مکفی و به نسبت توانایی شما بستگی دارد.

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: کارشناس مالی )سیرجان(
شرایط احراز

آشنا با حوزه مالی: حقوق و دستمزد، انجام کلیه امور مربوط به 
دریافت و پرداخت وجوه بر مبنای مقررات جاری و...

تسهیالت و مزایا
بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی
کارانه
ناهار

سرویس رفت و برگشت و …
اطالعات تماس

gmail.com@talentpool1400 ایمیل

موقعیت شغلی: کارشناس گزینش استعداد های فروش و 
منابع انسانی در صنعت بیمه

شرایط احراز: جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

کسب و کار مجازی می باشد
محدودیت زمان و مکان ندارد

حمایت ، آموزش و پشتیبانی 2۴ ساعته
داشتن هوش عاطفی )هیجانی( باال برای گزینش اولویت دارد

اطالعات تماس
تلفن ۰2۱966687۰9- موبایل ۰9۱۰۱۴999۰7

khaleghi@gmail.com.as.m9 ایمیل
91634=com/?code.http://c.atiye24 لینک

استخدام بیمه سامان نمایندگی 1166یک شرکت معتبر در حوزه نیرو استخدام امید بتون

خبر
مدیـر پایـگاه میراث جهانـی 
لـوت در اسـتان کرمـان گفت:»دریاچـه لـوت 
در مجـاورت جـاده ی شـهدادـ  نهبنـدان بـه 
طور کامـل خشـک و به نمـک زار تبدیل شـده 

اسـت«.
معیـن افضلـی بـا بیـان اینکـه ایـن دریاچه هر 
چنـد ده سـالی یکبـار تشـکیل می شـود و این 
پدیـده در برخـی مناطـق بیابانی دیگـر جهان 

نیـز مشـاهده شـده اسـت،افزود:»در بیابـان 
لـوت حـدود 15 نقطـه ماننـد گـود نمک سـر 
وجود دارد کـه در ادوار گذشـته گاهـی بزرگتر 
از ایـن دریاچـه در آن محل ها شـکل می گرفته 
اما بـه دلیـل توسـعه ی مسـیرهای دسترسـی 
و گسـترش رسـانه ها و فضـای مجـازی، ایـن 
دریاچـه بـرای اولین بار بـه عموم معرفی شـده 

اسـت«.

مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی لـوت در اسـتان 
کرمان ادامـه داد:»دریاچه ها در لـوت، در طول 
هزار سـال قبـل بیـش از صدها بـار تشـکیل و 

خشـک شـده است«.
او با اشـاره بـه شـکل گیری این دریاچه از سـال 
9۸ اظهـار کـرد: »میزان گردشـگر را براسـاس 
تـردد خودرویـی محاسـبه می کنیـم. بیـش از 
200 هزار گردشـگر در سـال های 139۸ و 99 

از ایـن دریاچـه بازدیـد کرده اند«.
او اضافـه کـرد: »هرچنـد دریاچـه جذابیـت 
خاصی داشـت اما دلیل اصلی ورود گردشگران 

خارجـی به لـوت نبـود«.
افضلـی تصریـح کرد:»دریاچـه  لـوت بـه طـور 
کامـل خشـک و بـه نمـک زار تبدیـل شـده 
هرچند اکنون نیز زیبایی خاص خـود را دارد«.

او درباره  احیـای مصنوعی دریاچـه نیز توضیح 
داد: »بـا توجه بـه اینکه لوت ثبت جهانی اسـت 
نمی توانیم بـه تنهایی دربـاره آن تصمیم گیری 
کنیم اما یـک تیـم پژوهشـی در حال بررسـی 
میزان تاثیر آن بر اکوسیسـتم منطقه هسـتند. 
پایـگاه میـراث جهانـی لوت امـا بر حفـظ روال 

طبیعی حیـات و ممات آن تاکیـد دارد«.


