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کشاورزان لب مرز  ورشکستگی
 با از دست رفتن بازار صادراتی عراق، افغانستان و محدودیت صادرات به روسیه

قیمت محصوالت جالیزی و گلخانه ای در جنوب کرمان شکسته شد

گرانی 18 درصدی خودرو
کار دست وزیر صمت داد

احضار فاطمی امین و مدیران ایران خودرو و سایپا به مجلس
حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا با اشاره به افزایش 18 
درصدی قیمت خودرو در روزهای پایانی هفته گذشته و 

با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم، اظهار داشت: برای )یکشنبه 21 آذر( 
ساعت 13 وزیر صنعت و مدیران خودروسازی ها به کمیسیون صنایع و معادن فراخوانده 

شده اند تا درباره علت این تصمیم توضیح دهند.

شهردار کرمان گفت:در طراحی همه پروژه های شهری، 
مسیر های مناسب برای افراد دارای معلولیت پیش بینی 

می شود.سعید شعرباف گفت:از یکی دوسال پیش کمیته ای برای مناسب سازی 
پارک ها و معابر جهت تردد افراد دارای معلولیت تشکیل شده و آیین نامه ای نیز 
در خصوص مناسب سازی پارک های تازه تأسیس و بهسازی پارک های قدیمی 

تدوین شده است.

با همکاری جوامع محلی با یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان رودبار بخشی از تاالب جازموریان از تله های زنده 

گیری حیات وحش پاکسازی شد.
یونس خواجویی،سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار جنوب 
گفت:مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار طی عملیات گشت 
و کنترل زیستگاه های تاالب جازموریان تعداد قریب به ۳۰۰ عدد تله هوبره گیری 

کشف و ضبط کردند.

کشف ۳۰۰ تله زنده گیری هوبره 
از سطح تاالب جازموریان
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 فریب خورده

محسن جالل پور
یادداشت مهمان

خیار خوراک دام شدخیار خوراک دام شد

عموم مردم فکر می کنند بدترین 
افراد کسانی هستند که اسلحه دست 
می گیرند و دیگران را تهدید می کنند 
اما برای من افرادی حکم »آدم های بد« 
را دارند که به آسانی دروغ می گویند، 
دورویی می  کنند و ریا در پیش 
می گیرند. به گمانم دروغ، پدر همه 
 رذیلت هاست و ریاکاری مادرشان. 
همیشه سعی کرده ام دروغ نگویم 
و ریاکار نباشم و با آدم های دروغ گو 
و ریاکار هم مبادله نکنم. خیلی 
وقت ها پیش آمده که از خرید کاالیی 
منصرف شده ام چون فروشنده دروغ 
گفته یا کاالیی را نفروخته ام چون 
متوجه شدم خریدار، دروغ گو یا 
ریاکار است. اعتراف می کنم؛ آن قدر 
موفق نبوده ام که ادعا کنم هیچ کس 
 در اطرافم دروغ گو یا ریاکار نیست.

برعکس  ریاکاری  یا  دروغ گویی 
آن چه تصورش را می کنیم نیاز به 
هوش زیاد ندارد و اتفاقا آدم های 
می گویند  دروغ  کمتر  باهوش 
چون برخورداری از حداقل هوش 
یادآوری می کند که طرف مقابل 
احتماال  و  است  عقل  دارای  هم 
 متوجه دروغ های تو خواهد شد.

بدترین  می دانید  توضیح  این  با 
دورویی  و  شنیدن  دروغ  مرحله 
دیدن چیست؟ این است که طرف 
مقابل فکر می کند تو آنقدر ساده ای 
نیستی. دروغ هایش  متوجه   که 
البته وقتی پای اعتماد به میان می آید، 
امکان تشخیص دروغ گویان دشوار 
می شود. ما به ندرت دروغ  گوها و 
ریاکاران را تشخیص می دهیم؛ چون 
ذهنیت ما بر اساس   زودباوری و اعتماد 
شکل گرفته است. تیموتی لوین 
در کتابی با عنوان »فریب خورده« 
شرح می دهد که ارتباط بین افراد 
در اکثر مواقع بر مبنای راستگویی 
شکل می گیرد بنابراین منطقی است 
که فرض را بر راست گویی بگذارند. 
انگار سیستم ذهنی ما به گونه ای 
برنامه ریزی شده  که فرض می کند 
آنچه می شنود واقعیت دارد بنابراین 
 این قابلیت را دارد که فریب بخورد. 
اما این روش تا همیشه ادامه پیدا 
می رسد  زمانی  چون  نمی کند؛ 
که فرد متوجه می شود  همیشه 
رفتارهای  با  و  شنیده  دروغ 
است. بوده  مواجه   متناقض 
پرسش  این  همیشه  من  برای 
بین  اعتماد  که چرا  بوده  مطرح 
آدم ها تا این اندازه کم شده است 
پاسخ  لوین  تیموتی  گمانم  به  و 
 درستی به این پرسش داده است.

نظرات او به همه ما یادآوری می کند 
که دروغ گویان همیشه نمی توانند 
دروغ بگویند چون همه دروغ ها تاریخ 
مصرف دارند و روزی تاریخ انقضایشان 

سر می رسد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

کشف ۳۰۰ تله زنده گیری هوبره 
از سطح تاالب جازموریان

بازدید ۳۰۰ نفر از غرفه تجهیزات 
امداد و نجات کوهستان هالل احمر

با همکاری جوامع محلی با یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
رودبار بخشی از تاالب جازموریان از تله های زنده گیری حیات 

وحش پاکسازی شد.
یونس خواجویی،سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
رودبار جنوب گفت:مامورین یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان رودبار طی عملیات گشت و کنترل زیستگاه های تاالب 
جازموریان تعداد قریب به ۳۰۰ عدد تله هوبره گیری کشف و ضبط 
کردند.او افزود:با توجه به فصل تله گذاری و زنده گیری پرنده کمیاب 
و در معرض خطر انقراض هوبره، طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
اکیپی از مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و افراد 
بومی به منظور جمع آوری تله های هوبره گیری و برخورد قانونی با 
متخلفین زنده گیری این پرنده کمیاب به تاالب جازموریان اعزام 
شدند که موفق به کشف و جمع آوری تعداد ۳۰۰ عدد تله زنده 
گیری هوبره شدند.خواجویی بیان کرد: هرساله تعدادی از این 
پرندگان با کمک عده ای از سودجویان و شکارچیان متخلف به 

صورت غیر مجاز شکار و زنده گیری می شوند.

مرضیه قاضی زاده- اول افغانستان از لیست بازار صادراتی خط خورد بعد هم صادرات به عراق 
تق و لق شد. تیر آخر هم برگشت محصوالتی چون فلفل دلمه ای  از روسیه بود.  اکنون صادرات 
به روسیه در جریان است اما تالطمات اخیر و حاشیه های ایجاد شده در مورد باقیمانده سموم 
در محصول، فلفل ایرانی را از 5۰هزار تومان به 1۳الی 14هزار تومان رسانده. قیمت خیار اما از 

هفته گذشته تا به امروز دوبرابر شده و به 5الی ۶هزار تومان رسیده؛ هر چند که هنوز این قیمت 
۳تا 4هزار تومان با قیمت تمام شده کشاورز فاصله دارد. بازار محصوالت کشاورزی جنوب خراب 
است و این مسائل تولیدکنندگان و گلخانه دارانی چون روح اهلل نعمتی که تا دوسال قبل تولید 
 کننده برتر بود به این فکر رسانده که تجهیزات فلزی گلخانه مکانیزه خود را کیلویی بفروشد .

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان از برپایی نمایشگاه تجهیزات 
امداد و نجات کوهستان به مناسبت روز کوهنورد خبر داد.

به گزارش کرمان نو به نقل از باشگاه خبرنگاران، هادی سلطانی رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان کرمان، گفت: به مناسبت روز کوهنورد با همکاری 
جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان و هیات کوهنوردی استان نمایشگاه 
رونمایی از تجهیزات امداد و نجات کوهستان در محل پارک پردیسان جنگل 
قائم برپا شد.او با اشاره به اینکه ۳۰۰ نفر از عموم مردم از غرفه هالل احمر 
کرمان بازدید کردند، افزود:در این غرفه بازدیدکنندگان با نحوه کار تجهیزات 
امداد و نجات کوهستان آشنا شدند.او بیان کرد:محمدرضا پورابراهیمی و 
محمدمهدی زاهدی نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان کرمان 
نیز در حاشیه بازدید از غرفه جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان از خدمات 

امدادگران و نجاتگران پایگاه کوهستان تشکر و قدردانی کردند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسالمی 
در این بازدید گفت: پایگاه امدادونجات کوهستان کرمان یکی از پایگاه امدادی 
بسیار موثر و حیاتی شهرستان کرمان است و جهت تکمیل احداث این پایگاه 

قول مساعدت داد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی   تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد شهربابک    به شماره   301  و تهیه و نصب چمن مصنوعی 

زمین مینی فوتبال روستاه های )ده کهان کهنوج ، ده نوجعفراباد و  خواجو شهر سیرجان( به شماره 302  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه 
تاریخ 1400/09/22  جهت تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال روستاه های )ده کهان کهنوج ، ده نو جعفرآباد، خواجو شهر سیرجان(  و 

تاریخ 1400/09/24 برای تکمیل سالن ورزشی خاتون آبادمی باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه برای تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین  مینی فوتبال روستاه های )ده کهان کهنوج ، ده نو جعفرآباد  و خواجو شهر سیرجان( 
از سایت : ساعت  07:30 روز دو شنبه  تاریخ 1400/09/22  الی ساعت 14:00  سه شنبه  تاریخ   1400/09/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز   شنبه  تاریخ 1400/10/04
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز یک شنبه تاریخ  1400/10/05

و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  برای تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد شهربابک  از سایت : ساعت  07:30 روز چهار شنبه  تاریخ 1400/09/24  الی ساعت 
14:00  پنج شنبه  تاریخ  1400/09/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز   یک شنبه  تاریخ  1400/10/05
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز دو شنبه تاریخ   1400/10/06

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

کشاورزی قراردادی جواب نمی دهد

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

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

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

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

123/ج1400/3
اجرای پریمکت، آسفالت، بیس و ساب 
بیس محور چاه لک – سه راهی برجک(

2،411،000،000

ضمانت نامه بانکی
) مطابق با فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل فیش 

واریز وجه  نقد

48،208،035،228
فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 و 

فهرست بهای تجمیعی

124/ج1400/3

احداث وجمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت 
جهت آزادسازی پروژه باند دوم 

جیرفت- بافت )محدوده ساردوئیه تا سه 
راهی سربیژن( )تجدید(

فهرست بهای توزیع نیروی 289،000،0005،772،195،263
برق سال 1399 و فهرست 
بهای خطوط هوایی انتقال 
وفوق توزیع نیروی برق و 

ابنیه سال 1400 125/ج1400/3

احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلو 
ولت جهت آزادسازی پروژه باند دوم محور 
جیرفت-کهنوج-رودان محدوده سه راهی 

منوجان )تجدید(

127،000،0002،536،176،259

نوبت اول

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/09/23 تا تاریخ 1400/10/02.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز چهار شنبه تاریخ 1400/10/15.

oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/10/18.
oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي     
شماره1400/51/ع

 )EPC( پیرو درج آگهی مناقصه با موضوع " خدمات مهندسی، تأمین کاال، ساخت و نصب تجهیزات بصورت توأم
برای طراحی، ساخت و نصب غبارگیرجدید و اصالح غبارگیر موجود در انتهای کارخانه گندله سازی 2 شركت معدنی و 
صنعتی گل گهر )سهامی عام( " به آگاهی میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1400/09/21 به 
روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول 
گردید. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24 مقرر شده است و الزامی می 
باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR    بخش مناقصه و مزایده 
قابل دانلود می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

کمیسیون معامالت بدون جبران خسارت مختار می باشد. 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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۵۰1هزار صورتحساب برق
 با تخفیف 1۰۰ درصدی در شمال 

استان کرمان صادر شد
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان گفت:با گذشت یکسال از اجراي طرح برق امید در 
این استان 5۰1 هزار صورتحساب برق با تخفیف 1۰۰ درصدي در 

شمال استان صادر شد.
محسن نوروززاده اظهار داشــت: از این میزان صورتحساب صادر 
شده حدود 14۶ هزار در حوزه برق روستایي و حدو۳55هزار در 

حوزه برق شهري است.
او با بیان اینکه در طرح »برق امید« مشــترکان برق به سه دسته 
کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تقســیم مي شــوند اظهار 
داشت: از مجموع صورتحساب برق صادر شده تاکنون، 1۳1هزار 
صورتحســاب در دســته مشــترکین خوش مصرف و128هزار 

صورتحساب در دسته مشترکین پرمصرف بوده است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان بیان کرد: بیش از ۶۷2هزار مشترک برق در شمال 
اســتان کرمان وجود دارد که ۹4 درصد این مشترکان در حوزه 
خانگي و تجاري، ۳ درصد عمومي، 1درصد کشــاورزي،1درصد 

صنعتي و1سایر موارد هستند.
او با بیان اینکه عالوه بر میزان مصرف برق،اقلیم هم در محاســبه 
قبوض برق تاثیر گذار است افزود:بر این اساس شهرستان هاي هر 
اســتان به مناطق عادي و مناطق گرمسیري یک، دو، سه و چهار 

تقسیم مي شوند.
نــوروززاده گفت:الگــوي مصرف بــراي تخفیــف صددرصدي 
صورتحســاب برق در مناطق عادي این استان درایام گرم مناطق 
عادی 1۰۰کیلووات ســاعت و مناطق گرمسیر 2 ، 2۰۰کیلووات 
ساعت در ایام غیرگرم مناطق عادی و گرمسیر 8۰کیلووات ساعت 

است.

مناسب سازی مسیرهای 
شهری کرمان برای معلولین

شهردار کرمان گفت:در طراحی همه پروژه های شهری، مسیر های 
مناسب برای افراد دارای معلولیت پیش بینی می شود.

ســعید شــعرباف گفت:از یکی دوســال پیش کمیتــه ای برای 
مناسب ســازی پارک ها و معابر جهت تردد افراد دارای معلولیت 
تشکیل شده و آیین نامه ای نیز در خصوص مناسب سازی پارک های 

تازه تأسیس و بهسازی پارک های قدیمی تدوین شده است.
او با اینکه طبــق آیین نامه،تمام پارک ها برای تــردد افراد دارای 
معلولیت و نابینایان مناسب سازی شده است، افزود: پارک مشاهیر 

به  شکل ویژه برای این منظور آماده سازی شده است.
شــهردار کرمــان بیان کرد:پارک هــای جدید هم کــه از زمان 
تدوین آیین نامه طراحی شــده، برای ورود افراد دارای معلولیت، 
مناسب ســازی و در آن ها مســیر ویژه پیاده برای نابینایان دیده 

شده است.
شعرباف با بیان اینکه در ساخت پارک ها در دوره جدید نیز با همین 
روش ادامه خواهد داشت،گفت:این اقدام یکی از ضرورت هایی است 

که باید در همة پارک ها و معابر رعایت شود.
او از مناسب سازی ســاختمان های اداری شــهرداری خبر داد و 
بیان کرد:اینکه استاندارد های اجراشده در پارک ها و ساختمان های 
اداری، چقدر با نیاز افراد دارای معلولیت متناســب است، نیاز به 

کارشناسی دارد تا اشکاالت رفع شود.
او افزود:در صورتی که نسبت به مناسب سازی فضا برای افراد دارای 
معلولیت در پروژه عمرانی مانند ساخِت پارک شکایتی شود و آن 
مورد هنوز در فاز طراحی باشــد،می توان از طریق حوزه معاونت 
اجتماعِی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری موضوع 

را پیگیری کرد.
شعرباف تصریح کرد:همچنین شهروندان می توانند از طریق سامانه 
1۳۷شهرداری کرمان،موضوع را مطرح کنند تا تیم های پیگیری در 

کمتر از دو روز در محل حاضر شده و مشکل را رفع کنند.
او درخصوص اختصاص خط ویژه حمل و نقل عمومی برای معلولین 
نیز گفت: اگر متقاضیاِن قابل توجهی وجود داشــته باشد و مبدا و 
مقصد نیز مشــخص شود، می توان ســرویس های اختصاصی در 

اختیار این افراد قرار داد.
شــهردار کرمان در پاســخ بــه این موضــوع که ســه درصد از 
سهمیه استخدامی سازمان های دولتی ویژه افراد دارای معلولیت 
بوده که بعضا برای جذب این افراد کوتاهی شده است،گفت:تعدادی 
از کارکنان شــاغل در شــهرداری کرمان از افراد دارای معلولیت 
هستند که در ادوار گذشته جذب شده اند؛ ضمن اینکه در صورت 
اخذ مجوز استخدامی با فرض کسب نمره قبولی در شرایط مساوی، 
اولویت با این افراد اســت؛ مگر اینکه نوع وضعیت آن ها با کار در 

تناقض باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
کاال های که تا قبل از سال 14۰۰ در انبار های 
سازمان تملیکی وجود دارند باید سریع تعیین 

تکلیف شوند.
 یداهلل موحد در حاشیه بازدید از دو انبار سازمان جمع 
آوری فروش اموال تملیکی و انبار گمرکات مرکزی استان 
گفت:مشاهده شد در بحث انبار گمرکات مشکالت جدی 
نداریم و فقط چند محموله وجود داشت که یک موانع قانونی 

دارند که با برطرف کردند مشکل ترخیص برطرف می شود.
او افزود: در مورد انبار سازمان جمع آوری فروش اموال 
تملیکی اقالم زیاد و متنوعی داریم که در آن نگهداری می شود 
اون ها مربوط به پروند های تعزیرات حکومتی و قضایی است 

که صورت های مختلفی دارند.
موحد با اشاره به اینکه اموالی که قابلیت مصرف ندارند بعضا 
بایستی آن ها معدوم شوند، چون سازمان های مربوط اجازه 
ورود و عرضه آن ها را به بازار نمی دهندطبق مقرارت جاری و 
حاکم باید معدوم شوند بیان کرد: یکسری کاال هم هست که 
ترخیص و فروش آن ها به شرط صادرات است با موانعی مواجه 
شدند که خریداری پیدا نمی شود ومشکالتی برای صادرات 

آن ها به وجود آورده است در انبار ها مانده اند.
او گفت: یکسری کاال وجود دارد که طبق توافقات سازمان 
جمع آوری فروش اموال تملیکی با سازمان های حمایتی مثل 
کمیته امداد باید تحویل داده شود که قرار است به زودی این 

عمل انجام می شود.
موحد با اعالم اینکه مسئله مهم اموال مابقی کاال های است که 
بایستی تعیین تکلیف شوند یا دستور فروش آن ها صادر شود 
و یا ضبط وبعد دستور فروش به نفع دولت است افزود: دستور 
قضایی که صورت گرفته این است که کاال های مربوط به قبل 
از 14۰۰ که عنوان سنواتی پیدا می کنند حتما در کوتاه ترین 

زمان ممکن به فروش برسند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد:چون نگهداری 
این ها مشکالتی به وجود می آورد و هم هزینه نگهداری باال 

می رود به سرعت وضعیت آن ها روشن می شود.

استاندار کرمان، اجرای طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت های کرونایی توسط دستگاه های 
دولتی به صورت دقیق را الزامی دانست و ادامه داد:در 
سامانه مرکزی، کارمندانی که واکسن نزده اند مشخص شده است 
و از فردا این کارمندان باید تست PCR ارایه دهند و این تست را هر 
1۵ روز یکبار باید انجام دهند.علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با 
کرونای استان کرمان ضمن تشکر از زحمات حدود دو ساله معاون 
سابق سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار در زمینه کنترل بیماری 
کرونا گفت:با توجه به واکسیناسیون گسترده در سطح جامعه، از 
فردا گام اول اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت های کرونا 
آغاز می شود.استاندار کرمان در واکنش به پیشنهاد تعطیلی برخی 
از مراکز واکسیناسیون اظهار کرد:پراکنش مراکز واکسیناسیون 
در شهرها در نظر گرفته شود و مراکزی که حداکثر امکانات خوب 
را دارند، فعال باقی بمانند و تا زمانی که سایه نحس کرونا در کشور 
است زیرساخت های واکسیناسیون را از بین نبرید.او افزود:استان 
کرمان در صدر استان های پرخطر است و شهرستان های که در 
وضعیت نارنجی قرار دارند، اگر اقدام موثر صورت ندهید به قرمز 
تبدیل خواهند شد و باید وضعیت کنونی را حفظ و شهرستان 
های نارنجی اقدام الزم را برای بهتر شدن وضعیتشان انجام دهند.

زینی وند تصریح کرد:متاسفانه در برخی مدارس در کشور،کالس ها 
با تراکم برگزار می شدند و ما در استان باید از رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس اطمینان پیدا کنیم و اگر مدارسی شیوه نامه ها 
را رعایت نمی کنند تعطیل کنید.وا در بحث برگزاری نمایشگاه ها نیز 
گفت:تقریبا همه مراسم ها با واکسیناسیون گسترده رونق می گیرد 
البته در این یک ماه با احتیاط رفتار می کنیم که وضعیت شهرها بدتر 
نشود تا بتوانیم سالگرد شهید سلیمانی به بهترین نحو برگزار کنیم.

اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد نیز در این جلسه اظهار کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زحمات زیادی در دوران شیوع کرونا 
کشیده است.او با اشاره به آمار منتشر شده اخیر اظهار کرد:میزان 
مرگ و میر ناشی از کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
نسبت به کل جمعیت این منطقه خوشبختانه کم بوده به طوری 
که در رتبه دوم کشوری قرار دارد رتبه اول ایالم دارد.نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد بیان کرد:کمبود منابع مالی،مشکل اصلی دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت است و مقرر بود که یک دستگاه سی تی اسکن 

به دانشگاه جیرفت تحویل داده شود که هنوز محقق نشده است.

تعیین تکلیف سریع
 کاال های قبل از سال 1۴۰۰ 

در انبار های تملیکی

کرمان در صدر استان های 
پرخطر کرونایی

خبر

خبر

خبر

   

افت شدید قیمت محصوالت کشاورزی با وجود 
وعده مسئوالن بار دیگر در جنوب کرمان آغاز 
شد و قیمت یک کیلو خیار به زیر 2 هزار تومان 

سقوط کرد.
طرح کشاورزی قراردادی از دولت دوازدهم مطرح 
شد و قرار بود با اجرای این طرح مشکل افت قیمت 
محصوالت کشاورزی کنترل و از واسطه گری 
جلوگیری شود اما با اجرای این طرح همچنان 

مشکالت پا برجا مانده است.
جنوب استان کرمان قطب تولید محصوالت 
جالیزی و گلخانه ای در فصل های پاییز و زمستان 
است، در حالی که نیمی از کشور به دلیل برودت هوا 
یخ زده و امکان کشت وجود ندارد اما هزاران هکتار 
زمین کشاورزی در هفت شهرستان جنوب استان 
کرمان زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی است.

در پی افت شدید و دومینو وارد محصوالت 
کشاورزی در سال گذشته مسئوالن دولت دوازدهم 
طرح کشاورزی قراردادی را مطرح کردند و قرار 
شد با اجرای این طرح هم از هدر رفت سرمایه 
کشاورزان جلوگیری شود و هم جلوی دالل بازی 

سودجویان گرفته شود.
این طرح در سال جاری در خصوص کشت محصول 
پیاز اجرا شد اما قراردادهای محدود با کشاورزان 
موجب شد مردم منطقه که شغلی جز کشاورزی 

ندارند به کشت خارج از قرارداد روی بیاورند.
کشاورزی قراردادی جواب نداد

اما در مورد خیار این طرح اجرا نشد تا همچنین 
مزارع گلخانه های این منطقه زیر دست واسطه ها 

باشد و دسترنج کشاورزان به باد برود.
هم اکنون هر کیلو خیار سبز در شهر کرمان از 12 
هزار تومان با 18 هزار تومان بنا به نوع و کیفیت 

محصول قیمت گذاری می شود اما اگر سری به 
گلخانه های جنوب کرمان بزنید این قیمت در 
بهترین شرایط 2 هزار تومان است یعنی حداقل 
1۰ هزار تومان مصرف کننده بیشتر از قیمت نهایی 
تولید پرداخت می کند که این پول به جیب افرادی 
می رود که در طول عمرشان یک بار هم در مزارع و 

گلخانه ها حضور نداشته اند.
در همین راستا سری به میدان میوه و تره بار شهر 
جیرفت زدیم، اینجا پر از وانت های سفید یخچالی 
مملو از خیارسبزهایی است که فروش نمی رود و هر 
چند کشاورزان حاضرند این محصول را هزار و ۵۰۰ 
تا 2 هزار تومان بفروشند اما خریداری وجود ندارد.

دومینو بار دیگر آغاز شد
سال گذشته نیز دومینوی افت قیمت محصوالت 
کشاورزی از خیار کلید می خورد و به سبدی شامل 
هفت محصول کشاورزی رسید و هم اکنون مجدداً 

نخستین مکعب این دومینو فرو ریخته است.
شعبان کمال پور یکی از کشاورزان که از اهالی 
کلرود است می گوید: نمی دانیم چه باید انجام دهیم 
سال گذشته همین بال سر ما آمد و بعد از یک سال 
و وعده های فراوان مسئوالن، مجدد قیمت یک 
کیلو خیار به زیر دو هزار تومان رسیده و خریدار 

هم وجود ندارد.
او می گوید: قیمت بذر به شدت افزایش یافته است، 
نرخ روزمزد کارگر به 3۰۰ هزار تومان رسیده، 
نایلون، کارتون و کود و سم هم سه تا چهار برابر شده 
است اما قیمت خیار در حالی که در شهر کرمان و 
اصفهان شیراز تا 2۰ هزار تومان هم رسیده اما در 
جیرفت به کشاورز در بهترین حالت دو هزار تومان 

پرداخت می شود.
زمینم را فروختم و قرضم را به بانک و مردم دادم

او می افزاید: قیمت هر کیلو پرمیکس برای گوسفند 
2 هزار تومان و قیمت یونجه هزار و ۵۰۰ تومان 
است قیمت کنسانتره برای گاو شیرده به ۴ تا ۷ 

هزار تومان می رسد و در این شرایط اگر خیارها 
را خوراک دام کنیم و به گاوداری بفروشیم سود 

بیشتری می کنیم.
این کشاورز گفت: در حالی که در میدان میوه و 
تره بار قیمت خیار دو هزار تومان است در بازار 
شهر جیرفت که چند کیلومتر آن سوتر است 
همین خیار 8 هزار تومان به فروش می رسد قیمت 
میدان در دست عده ای دالل است که همه آنها را 
می شناسند و قیمت را به گونه ای کنترل می کنند 
که کشاورز مجبور شود برای اینکه بخش های از 

قرض خود را بپردازد به فروش راضی شود.
احمد دیگر شهروند جنوب کرمان می گوید: سال 
گذشته با وام بانکی و قرض اقدام به کشاورزی و 
کشت کردم خیار افت قیمت پیدا کرد، گوجه اینقدر 
افت داشت که حتی برداشت نکردم و زمین پیاز را 
شخم زدم و در نهایت یک میلیارد تومان خسارت 
روی دستم ماند، زمین را فروختم و یک وانت 
خریدم و یک مغازه رهن کردم و شغلم را عوض 
کردم بسیاری از مردم همین وضع را دارند. در واقع 

با فروش زمین قرضهایم را به بانک و مردم دادم.
او ادامه داد: مردم اینجا نه کارخانه دارند نه صنعت 
یا اداره های بزرگ که در آنها مشغول به کار شوند 
اینجا فقط آب و زمین داریم که بهترین شغل هم 
کشاورزی بود که بعد از حضور دالل ها این شغل 

هم از بین رفت.
بسیاری از کشاورزان دیگر کشاورزی 

نمی کنند
این کشاورز سابق می گوید: حاال با وانت در 
جاده های شهرستان مسافرکشی یا بار جابجا 

می کنم.
او گفت: بسیاری از جوانانی که توان کشاورزی و 
تولید دارند به دلیل ادامه این وضعیت چاره ای جز 

تغییر شغل ندارند.
او افزود: نمی دانم این افرادی که پشت میز نشین 

هستند و باید برای رفع مشکل کار کنند و هر ماه 
حقوق دریافت می کنند دقیقًا چه بازدهی دارند 
چون هیچ مشکلی رفع نمی شود. یک نفر به من 
بگوید نقش دقیق ادارات مربوط به کشاورزی و 

بازرگانی و حمل و نقل چیست؟
فصل برداشت محصوالت کشاورزی در جنوب 
کرمان در حالی که باید همراه با جشن های برداشت 
و شادی باشد آغازی بر مشکالت کشاورزانی است 
که گاه زندگی خود را برای کشت محصول و برپا 

کردن گلخانه فروخته اند.
دالالن باید از بازار حذف شوند

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نیز 
اظهارداشت: افت قیمت محصوالت کشاورزی 
دو دلیل دارد اول عرضه بیش از تقاضای بازار 
در یک مقطع زمانی کوتاه و دیگری وجود 
دالالن که سعی در سودجویی در بازار پر سود 

کشاورزی دارند.
ذبیح اله اعظمی ساردویی ادامه داد: وضعیت در 
زمینه محصول خیار مناسب نیست و با وجود اینکه 
در آغاز برداشت خیار گلخانه ای هستیم اما افت 

قیمت روی داده است.
او تصریح کرد: از کشاورزان می خواهیم از فروش 
محصول به دالل ها جدا خودداری کنند ضمن اینکه 
ورود مسئوالن مربوطه به بازار و جلوگیری از ورود 

دالل ها به بازار ضرورت دارد.
او بازاریابی و انتقال محصول خیار جنوب کرمان 
به بازار شهرهای بزرگ کشور را چاره ساز دانست 
و خواستار همکاری دستگاه های مختلف در این 

زمینه شد.
باید منتظر بود و دید وضعیت نامناسب کشاورزان 
طی روزهای آینده چگونه سامان می یابد، آنچه که 
مردم از دولت سیزدهم تقاضا دارند ورود جدی 
مسئوالن دولت و قطع کردن دست دالالنی است 

که دسترنج کشاورزان را به تاراج می برند.

معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و حمل و 
نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان از تعیین نرخ 

حمل محصوالت کشـاورزی خبـر داد.
مجتبـی محمـودی از تعییـن تکلیـف نـرخ حمل 
محصـوالت کشـاورزی خبـرداد و گفت:بعـد از 
درخواسـت انجمن رانندگان منطقه جهت افزایش 
کرایه حمل با توجه به افزایـش هزینه های مترتب 
بر ایـن صنعـت، موضـوع در دسـتور کار ایـن اداره 
کل قـرار گرفـت و بـا توجـه بـه اینکـه نـرخ کرایه 
بر حسـب تن کیلومتـر در سـال جاری نسـبت به 
سـال گذشـته دارای افزایـش 3۰ درصـدی بـوده 

است،به همین نسـبت نرخ عرف حمل محصوالت 
کشـاورزی سـال گذشـته بر اسـاس توافق به عمل 
آمـده مابیـن شـرکت های حمـل و نقـل و انجمن 
راننـدگان بـا افزایش 3۰ درصدی نسـبت به سـال 

گذشـته تعیین و ابالغ شـد.
محمودی نرخ کرایـه حمل را توافقـی عنوان کرد و 
افزود:با توجـه به اینکه بر اسـاس مصوبات شـورای 
عالـی ترابـری کشـور،تعیین نـرخ کرایـه توافقـی 
اسـت؛نرخ اعالمـی بـه عنـوان نـرخ عـرف بـوده و 
چنانچه صاحبین کاال قصد پرداخت کرایه بیشـتر 
از مبلـغ اعـالم شـده را داشـته باشـند،با عنایت به 

اینکه مالک نظارت تیمهای کنترلـی این اداره کل 
نرخهای اعالمی اسـت، مـی توانند با عقد قـرارداد 

و تسـلیم رضایتنامـه به شـرکت ها اقـدام نمایند.
او نظـارت جدی بـر شـرکت های حمـل و نقـل را 
یـادآور شـد و گفت:بعد از ابـالغ نرخ ها، با تشـکیل 
تیم های نظارتی توسـط اداره کل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان نظـارت 
کافی بر شـرکت های حمـل و نقل صـورت خواهد 
گرفت و با تخلفات احتمالی برخـورد قاطع صورت 

خواهـد پذیرفت.
او از ورود روزانـه ۶۰۰ دسـتگاه  نـاوگان در حـال 

حاضـر روزانـه بـاری به جنـوب کرمـان خبـرداد و 
اظهـار کـرد : بیـش از ۶۰۰ دسـتگاه نـاوگان باری 
برای حمل حاصل دسترنج کشـاورزان وارد جنوب 

اسـتان کرمـان می شـوند.
و  راهـداری  کل  اداره  حمل و نقـل  معـاون 
حمل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان ضمن 
تشـکر از همـکاری راننـدگان افـزود: در صـورت 
داشـتن هرگونه سـوال و بـروز مشـکل می توانند 
بـه صـورت 2۴سـاعته بـا شـماره 1۴1مرکـز 
مدیریت اطالعـات راه هـا و حمل و نقل ایـن اداره 

کل  تمـاس بگیرنـد.

 مهر 

گزارش

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس نیز اظهارداشت: افت قیمت 
محصوالت کشاورزی دو دلیل دارد 
اول عرضه بیش از تقاضای بازار در یک 
مقطع زمانی کوتاه و دیگری وجود 
دالالن که سعی در سودجویی در بازار 
پر سود کشاورزی دارند.
ذبیح اله اعظمی ساردویی ادامه داد: 
از کشاورزان می خواهیم از فروش 
محصول به دالل ها جدا خودداری کنند 
ضمن اینکه ورود مسئوالن مربوطه به 
بازار و جلوگیری از ورود دالل ها به بازار 
ضرورت دارد.

خیار خوراک دام شد

نرخ حمل محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان ابالغ شد

کشاورزی قراردادی جواب نمی دهد
زار  

: با
س

عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007760 هیات دوم مورخه 1400/8/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین محمدی تهرودی فرزند مراد بشماره شناسنامه 13 صادره از راین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 248 مترمربع تحت پالک 16680 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 واقع در کرمان شهرک صنعتی بعداز طور و طناب خریداری از مالک رسمی 
آقای سیدجالل عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تند، یم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1182
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/9/6-تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/9/21

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319078000235 هیات دوم مورخه 1400/1/16 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صنوبر قصری قانع فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 241 
صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 380 متر مربع تحت پالک 20 فرعی از 1357 اصلی بخش 
28 کرمان واقع در راین خیابان امام کوچه شماره 20 )مهدیه( خریداری از مالک رسمی خانم صنوبرقصری قانع 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1287
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/9/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/10/5

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهان رونوشت حصر وراثت نجمه نوشادی الله زار فرزندمحمدرضا به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 140021920002562712از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حامد نوشادی الله زاری در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
1-رضا نوشادی الله زاری فرزند حامد ش م 4690844178ت ت 1398/12/14)فرزند متوفی (

2-محمد نوشادی الله زاری فرزند فرج هللا  ش م 6089813796ت ت 1357/01/02)پدرمتوفی (
3-عصمت نوشادی الله زاری فرزند علیجان ش ش60898859044ت ت 1357/09/01)مادر متوفی (

4-نجمه نوشادی الله زارفرزند محمدرضا ش ش 6080137275ت ت 1376/08/12)همسرمتوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه  شورا ی حل اختالف شعبه شورای حل اختالف شهرک شهید بهشتی   
شهرستان منوجان –حمیده محمودی نوذر.م الف :21

آگهي تحديد حدود اختصاصی 
چون ششدانگ هر یک از پالکهای ذیل از 880اصلی واقع در توحید اباد شهر منوجان قطعه پنج 
بخش 46کرمان اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده 13 ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز 
به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400/9/14اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 
ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/10/26در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد. 
213فرعی بنام رضا ساالری مقدم فرزند اکبرششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت 30.94متر مربع واقع در 

توحید اباد شهر منوجان .
214فرعی بنام سعید ساالری مقدم فرزند اکبرششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت 34.10متر مربع واقع 

در توحید اباد شهر منوجان .
215فرعی بنام سجاد ساالری مقدم فرزند اکبرششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت 35.27متر مربع واقع 

در توحید اباد شهر منوجان.
 216فرعی بنام رضا ساالری مقدم فرزند اکبرششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی  به مساحت 

1730.01متر مربع واقع در توحید اباد شهر منوجان .
217فرعی بنام سعید ساالری مقدم فرزند اکبرششدانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای حداثی به مساحت 

748.90مترمربع واقع در توحید اباد شهر منوجان 
لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم 
مراجعه مجاور ین عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود و حقوق ارتفاقی 
ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار : یکشنبه:1400/9/21
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آگهي 
بدین وسیله به اقای امیر دوست فرزند حسین شناسنامه شماره 16 صادره از کهنوج ساکن 
مهریه  استناد  به  مهریه  وصول  جهت  طیاری  فرزانه  خانم  شود که  می  ابالغ  رودبارجنوب 
مندرج در سند ازدواج شماره 27200 دفتر ازدواج 111 کهنوج عليه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه 140000404 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1400/09/16مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اصغر ناروئی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج.م الف 234

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007680 هیات دوم مورخه 1400/8/16 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نظری رباطی فرزند رضا بشماره شناسنامه 4410 صادره از کرمان در ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه جهت الحاق به پالک 13015 فرعی از 2787 به مساحت 5/93 متر مربع تحت پالک 
24739 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان خیابان ابوذر جنوبی کوچه 40 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1190
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/21
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي تحديد حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 1 فرعی از 605 اصلی واقع در بخش 28 کرمان به مساحت 
538/29 مترمربع به ادرس راین خیابان 17 شهریور کوچه 8متری کشاورزان کوچه شهید رضایی 

پالک 11 مورد تقاضاي خانم نازنین غنی راینی می باشد
هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  نشده  حدود  تحديد  تاکنون 
میسر نمي باشد لذا حسب درخواست مالك به شماره 20277-1400/9/20 بدینوسیله آگهي تحديد حدود 
اختصاصي منتشر و عملیات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 400/10/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور اخطار مي گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عمليات تحديدي با معرفي مالك انجام و چنانچه 
كسي نسبت به حدود و حقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف 
مدت يكماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بديهي است پس از مضي 
مهلت یاد شده و ارائه گواهي عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضي ثبت عملیات ثبتي بنام وي ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعايي مسموع نخواهد بود. م الف 1304
تاریخ انتشار: 1400/9/21

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

آگهي تحديد حدود اختصاصی 
چون اگهی نوبتی ماده 11 قانون ثبت هر یک از پالکهای ذیل واقع در شهرستان کهنوج قطعه 
یک بخش 46 کرمان همگی مفروز و مجزى شده از پالک 2فرعی از2- اصلی منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارند . لذا حسب درخواست 
کتبی مالکان مورخه 1400/09/15اگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و 
عمليات تحديدی آن از ساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخه 1400/10/22در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرردر محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی اعتراض خودرا کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
 10395 فرعی خانم مریم پیکار فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.41متر مربع 

واقع در حیدر آباد کهنوج 
 10396فرعی خانم نرگس رمضانی زه فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به 

مساحت 288.09 متر مربع واقع در حیدر آباد کهنوج 
10397 فرعی خانم لیال ناصری دهکهان فرزند عزيز هللا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233.31متر 

مربع واقع در حیدر آباد کهنوج .
 تاریخ انتشار : یکشنبه :1400/9/21
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بازار و بورساخبار شرکت ها

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه سقف بودجه 
سال آینده در حدود 125۰ هزار میلیارد 
تومان تعیین شده اســت، گفت: افزایش 
حقوق ها در ســال 14۰1 در یک بازه ۶ تا 
28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن 

را 1۰ درصد اعالم کرده اند.
به گفته قادری سهم فروش نفت از 2۳۰ 
هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود 
4۰۰ هزار میلیارد تومــان افزایش یافته 
اســت و در عین حال 4۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای درآمدهــای مالیاتی در نظر 
گرفته شده است. در نتیجه عماًل بودجه 
سال آینده در حدود 125۰ هزار میلیارد 

تومان تعیین شده است.
او همچینیــن در خصوص میزان افزایش 
حقوق در ســال آینده گفت:»تا جایی که 
اطــالع داریم دولت حداقــل حقوق ها را 
از ســه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم 
میلیون تومان افزایش داده اســت که به 
معنای افزایش 28 درصدی است.از سوی 
دیگر حقوق های باال را که سقف پرداختی 
آنها ۳۳ میلیون تومان بود به ۳8 میلیون 
افزایش داد که به معنای افزایش شــش 
درصدی اســت. این به این معناست که 
افزایش حقوق ها در یک بازه شش تا 28 
درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 

1۰ درصد اعالم کرده اند.«
بــه گفته قادری رشــد قابــل توجهی را 
برای درآمدهای مالیاتی در ســال آینده 
در نظــر گرفته اند: از همیــن جهت رقم 
درآمدهای مالیاتــی از 2۷۰ هزار میلیارد 
تومان ســال جاری به 4۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای ســال آینده رسیده است. در 
واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ 

درصد رشد دارد.

عضو کمیســیون انرژی مجلس: 8 سال 
برای زنگنــه کافی بود تا دســتورالعمل 

اصالح تولید مازوت را بدهد.
 عضو کمیســیون انرژی مجلس مصرف 
روزانــه ۳۳ میلیــون لیتــر مــازوت در 
نیروگاه های کشور را تائید و آن را اجباری 
برای جلوگیری از کمبود گاز و قطعی برق 

می داند.
فریدون عباســی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی ، درباره خبر 
منتشرشــده مبنــی بر مازوت ســوزی 
در نیروگاه هــای کشــور اظهــار کــرد: 
مازوت سوزی مســئله ای اســت که در 
سال های قبل هم با آن رو به رو بوده ایم. 
همچنیــن بیژن زنگنه وزیر ســابق نفت 
معتقد بود که وزارت نیرو باید فیلترینگ 
گوگردزدایی را اعمــال کند و وزارت نیرو 
هم اقتدار الزم برای اعمــال مدیریت بر 
روی نیروگاه ها را در اختیار نداشته و ندارد، 
زیرا خیلی از این نیروگاه ها واگذار شده و 
خصوصی هستند و به همین دلیل وزارت 
نیرو نقــش تنظیم کنندگــی الزم را در 

اختیار ندارد.  
»گوگرد زدایی از مازوت زمان بر اســت« 
این جمله را عباســی می گوید و معتقد 
است که طراحی و نصب فیلتریزاسیون در 
نیروگاه ها زمان بر خواهد بود. این مسئله 
اقدام و تکلیفی بوده که از سال های پیش 
باید انجام می شد و 8 ســال برای زنگنه 
کافی و حتــی زیاد بود تا دســتور العمل 
اصالح تولید مازوت را بدهد تا گوگرد آن 
حذف شود.  به گفته  این نماینده مجلس 
یازدهم، اهتمام الزم بــرای جلوگیری از 
مازوت سوزی وجود ندارد: وزیر نیرو هم 
به این آلودگی ناشــی از سوزاندن مازوت 
آگاه بوده و می دانسته که باید نیروگاه ها 
را مجبور کنند تا این مسائل را در دستور 
کارشــان قرار دهنــد یا سیاســت های 
تشــویقی برای نیروگاه های خصوصی در 
نظر می گرفتند، برای نیروگاه های دولتی 
هم می توانستند این نظر را اعمال  کنند 
و سازمان محیط زیست هم باید به جای 
کارهای متفرقه به وزارت نیرو فیلترگذاری 
نیروگاه ها را ابالغ می کرد. عباسی  راهکار 
برون رفت از این بحران را مردم و نه دولت 
می داند و می گویــد: وقتی بحرانی بزرگ 
پیش می آید توسط دولت ها حل نمی شود، 
بلکه توســط مردم قابل رفع است، مردم 
باید مصرف خودشــان را مدیریت کنند 
و مصرف گاز را در خانه ها پایین بیاورند، 
کم تر خانه ها را گــرم کنند، در گاز صرفه 
جویی کنند و در نتیجه ایــن امور گاز به 
نیروگاه ها می رســد و در نتیجه مجبور به 
مازوت سوزی نیستیم، امری که سخنگوی 
صنعت بــرق نیز بر آن صحه گذاشــته و 
گفته ۹5 درصد تولید بــرق نیروگاه ها با 
سوخت گاز است. بعد از آن با درصدی کم 
تر از گازوئیل و مازوت اســتفاده می شود، 
درصورتــی کــه مصــرف گاز در بخش 
خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها 
با محدودیت مواجه شــده و بــه اجبار از 

سوخت پشتیبان استفاده می کنند.

وزیر امور خارجه: : توسعه پایدار بدون نگاه به 
مذاکرات وین دنبال می کنیم

 وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه نــگاه بــه آســیا از 
ــت: توســعه  ــت اســت، گف ــای سیاســت خارجــی دول اولویت ه
پایــدار اقتصــادی بــدون نــگاه بــه مذاکــرات ویــن را دنبــال مــی 

کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیــان صبح روز گذشــته  
در گردهمایــی روســای منتخب نماینــدگان جمهوری اســالمی 
ــا  ــا تمرکــز بــر کشــورهای همســایه ب ایــران در خــارج کشــور ب
ــای  ــت ه ــیا از اولوی ــایگان و آس ــه همس ــگاه ب ــه ن ــان اینک بی
سیاســت خارجــی دولــت اســت، اظهــار کــرد: شــعار سیاســت 
خارجــی دولــت، سیاســت خارجــی متــوازن و دیپلماســی فعال 
، پویــا و هوشــمند اســت و برنامــه چهــار ســاله دولــت  در همین 

زمینــه تنظیــم و برنامــه ریــزی شــده اســت.
وی ادامــه داد: توجــه ویــژه بــه ایرانیــان خــارج از کشــور و از بین 
ــت  ــا کشــور از برنامــه هــای جــدی دول ــردن گسســت آنهــا ب ب
ــان  ــورای ایرانی ــت ش ــن نشس ــده اولی ــای آین ــت. در روزه اس
ــی  ــزار م ــور برگ ــس جمه ــت ریی ــه ریاس ــور را ب ــارج از کش خ
کنیــم و امیدواریــم تصویــب قانــون حمایــت از ایرانیــان خــارج 

ــن نشســت باشــد. کشــور از خروجــی هــای ای
امیرعبداللهیــان در پایــان بــا اشــاره بــه ماموریــت وزارت خارجه 
ــن  ــت: در ای ــا، گف ــم ه ــو تحری ــردن و لغ ــر ک ــی اث ــوزه ب در ح
زمینــه وظیفــه داریــم بــا رویکــردی انقالبــی و جهــادی حرکت 
ــرات  ــه مذاک ــگاه ب ــدون ن ــادی ب ــدار اقتص ــعه پای ــم. توس کنی
ویــن را دنبــال مــی کنیــم بــا ایــن حــال وظیفــه ذاتــی دســتگاه 
ــه  ــرای لغــو تحریــم هــای ظالمان دیپلماســی ایــن اســت کــه ب
ــه دیپلماتیــک  ــش و تجرب ــکا همــه ســعی، دان ــه آمری و یکجانب

ــرد. ــه کار گی خــود را ب

چشمی به مذاکرات وین 
نداشته باشید

افزایش ۶ تا 28 درصدی
 حقوق در سال آینده

تایید مصرف مازوت 
در نیروگاه های کشور

محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری،  در برنامه شبکه 
دو سیما، گفت: آقای رئیس جمهور با هر سه موضوع فوق العاده 
خاص، اجرای تعرفه ها و تغییر وضعیت نیروهای قراردادی و 

شرکتی موافقت کرد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص زمان اجرایی 
شدن وعده های پرستاری، افزود: رئیس جمهور معاون اجرایی 
نهاد ریاست جمهوری را مامور کرد تا با همکاری سازمان نظام 
پرستاری و سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت این سه 
موضوع یعنی فوق العاده خاص که این روزها به شدت مورد مطالبه 
جامعه پرستاری است و همچنین تغییر وضعیت نیروهای شرکتی 
و قراردادی و آنها که در ایام کرونا تمدید طرح بودند و همچنین 

اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود.
میرزابیگی گفت: رئیس جمهور مأموریت داد تا با تشکیل کمیته 

ای این موضوعات تا نتیجه کامل دنبال شود.

موافقت رییس جمهور با اجرای 
تعرفه های خدمات پرستاری

بعــد از برگشــت خــوردن فلفــل هــا و ســیب 
زمینــی هــای صادراتــی کشــور و همچنیــن 
نخــل هــای صادراتــی بــه قطر،رئیــس 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور از عــودت ۵۰ 
هــزار تــن گنــدم وارداتــی روســی خبــر داد.
کیخســرو چنگلوایــی در نشســتی خبــری از 
عــودت ۵۰ هــزار تــن گنــدم وارداتی روســی 
ــرا  ــا اخی ــت: م ــرداد و گف ــران خب از ســوی ای
ــه  ــه گنــدم وارداتــی روســی را ب ایــن محمول
دلیــل وجــود علــف هــرز در آن برگرداندیــم. 
همچنیــن بخشــی از جــوی وارداتــی برزیلی 

ــم. ــت زدی را نیزبرگش
ــهری  ــای بوش ــاره برگشــت نخــل ه وی درب
ــل  ــا جع ــردی ب ــح داد: ف ــز توضی ــر نی از قط
کــردن اســناد گواهــی بهداشــتی مجــوز 
ــر  ــه ۴88 نف ــل را ب ــر نخ ــادرات 2۹۰ نف ص
رســانده بــود کــه مــا ایــن فــرد را بــه 
دادســتانی معرفی کردیــم و مســاله در دادگاه 

ــت. ــری اس ــال پیگی در ح
چنگلوایــی بــا اشــاره به برگشــت فلفــل دلمه 
ــی از روســیه عنــوان کــرد، دلیــل  هــای ایران
ــه چهــار  ــوط ب ــن فلفــل هــا مرب برگشــت ای
نــوع ســمی بــود کــه در روســیه ثبــت نشــده 
امــا در فرآینــد تولیــد فلفــل دلمــه در کشــور 

مــا اســتفاده شــده بــود.
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات دربــاره اینکه 
آیــا بهتــر نیســت صــادرات محصــوالت 
ــا  ــکل ه ــب پروت ــران در قال ــاورزی از ای کش
ــد  ــورهای مقص ــل کش ــتانداردهای کام و اس
ــیم  ــی نباش ــن اتفاقات ــاهد چنی ــا ش ــد ت باش
ــر ایــن  ــرار ب توضیــح داد: در داخــل کشــور ق
ــادر  ــس از آن ص ــتی پ ــی بهداش ــده گواه ش
شــود کــه ســازمان توســعه تجــارت گواهــی 
ســالمت محصــول را صــادر کنــد. عــالوه بــر 
ــالمت  ــتانداردهای س ــده اس ــد ش ــن تاکی ای
ــدگان  ــوی صادرکنن ــم از س ــور منظ ــه ط ب
مســئوالن صادرکننــده گواهــی هــای 
ــت  ــاورزان رعای ــن کش ــتی و همچنی بهداش

ــود. ش
ــا  ــا ب ــر م ــالوه ب ــرد: ع ــح ک ــی تصری چنگلوای
کشــورهایی کــه بــه آنها محصــول صــادر می 
کنیم نشســت هایــی داریم تــا اســتانداردها و 
معیارهــای دو طــرف بــه طــور کامل بررســی 

شــود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود درباره 
ــت  ــر کیفی ــی ب ــده مبن ــرح ش ــث مط مباح
پاییــن ســموم شــیمیایی و گرانــی آن در 
داخل کشــور نیــز گفــت: بنــده منکــر تقلبی 

ــن  ــتم و در ای ــاورزی نیس ــموم کش ــودن س ب
زمینــه بــا بررســی هــای میدانــی کــه انجــام 
ــموم  ــف و س ــورد تخل ــد م ــه چن ــم ب دادی
ــه  ــان ب ــه متخلف ــم ک ــی برخــورد کردی تقلب

ــدند. ــی ش ــون معرف قان
ــی ســموم شــیمیایی حــذف  وی دلیــل گران
ارز ترجیحــی عنــوان کــرد که ســال گذشــته 

انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مبــارزه بیولوژیــک 
ــوع  ــا آفــات نباتــی تصریــح کــرد: در ایــن ن ب
مبــارزه از هیچ ســمومی اســتفاده نمی شــود 
ــت و  ــرل آف ــرای کنت ــی ب ــل طبیع و از عوام

بیمــاری هــا اســتفاده مــی کنیــم.
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات تاکیــد کــرد: 
این ســازمان بــرای از ســرمایه گــذاران بخش 
ــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه  خصوصــی ب
ــا آفــات نباتی اســتقبال  مبــارزه بیولوژیــک ب

مــی کنــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــام مســئول در پای ــن مق ای
ــه  ــاورزی اضاف ــش کش ــموم بخ ــن س تامی
ــموم  ــواع س ــن ان ــزار ت ــون 3۹ ه ــرد: تاکن ک
ــده  ــدارک دی ــن و ت ــش تامی ــاز بخ ــورد نی م
ــال  ــک س ــرای ی ــزان ب ــن می ــه ای ــده ک ش

ــت. ــی اس ــز کاف ــده نی آین

نایـب رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن 
مجلـس، از احضار وزیـر صنعت و مدیـران ایران 
خودرو و سـایپا به این کمیسـیون، در پی گرانی 

18 درصـدی خـودروی کارخانـه خبـر داد.
حجت االسـالم سـیدجواد حسـینی کیا با اشاره 
بـه افزایـش 18 درصـدی قیمـت خـودرو در 
روزهـای پایانـی هفتـه گذشـته و با بیـان اینکه 
مخالـف افزایش قیمت خـودرو هسـتیم، اظهار 
داشت: برای )یکشنبه 21 آذر( سـاعت 13 وزیر 
صنعت و مدیران خودروسـازی ها به کمیسیون 
صنایـع و معـادن فراخوانـده شـده اند تـا درباره 

علت ایـن تصمیـم توضیـح دهند.
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از اسـتماع گـزارش 
و توضیحـات مسـئوالن وزارت صنعـت و 
خودروسـازان در ایـن بـاره تصمیـم می گیریم، 
گفـت: ممکـن اسـت مدیـران خودروسـازی ها 
بگوینـد چـون هزینه هایمـان باالسـت، قیمت 
کارخانـه را بـاال برده ایـم تا قیمـت بازار بـه نرخ 
کارخانه نزدیک شـده و نقدینگی به این سـمت 
هدایـت شـود، در حالـی کـه کارشـان برعکس 
اسـت؛ باید روی قیمـت بـازار نظـارت و کنترل 
کنند، نـه اینکـه قیمـت کارخانـه را بـاال ببرند.

نایب رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس 
تصریح کـرد: فضای کمیسـیون به هیـچ عنوان 

موافق این تصمیم وزارت صنعت و خودروسازان 
نیسـت و بعیـد اسـت کـه از توضیحـات آقایان 

قانع شـود.
حسـینی کیـا اظهـار داشـت: راه تنظیـم بـازار 
خـودرو این اسـت که بـا تعیین تکلیـف مصوبه 
مجلـس بـرای سـاماندهی صنعـت خـودرو و 
همـکاری مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، 
واردات آزاد شـود و دولـت نیـز بـا تعرفه گـذاری 
مناسـب بـرای واردات، بـازار خـودرو را تنظیـم 
کنـد. گفتنی اسـت، شـرکت های ایـران  خودرو 
و سـایپا اخیـرا در نامـه ای بـه بـورس، قیمـت 
جدید محصـوالت خـود را اعالم کردنـد که طی 
آن خودروهـا بـا افزایـش 18 درصـدی، حـدود 
1۰ تـا ۵۰ میلیـون تومـان گران تـر شـده اند؛ 
ایـن اعـداد قیمت خالـص بهـای کارخانـه بوده 
و بـدون درنظـر گرفتن مبالـغ مالیـات، عوارض 

و بیمـه اسـت.
به دنبـال افزایـش اخیر قیمـت خودو، شـورای 
رقابـت در واکنشـی آن را اقدامـی مبهـم کـه با 
البـی گـری خودروسـازان بـدون دخالت شـورا 
انجـام شـده اسـت، دانسـت و تاکید کـرد که بر 
اسـاس تـورم بخشـی و دسـتورالعمل شـورای 
رقابـت، افزایـش قیمت خـودرو برای نیمـه دوم 
سـال کمتـر از 1۰ درصـد خواهـد بـود، نـه 18 

درصـدی کـه اعالم شـده اسـت.
محسـن بهرامـی ارض اقـدس، عضـو شـورای 
رقابت در دور سـوم با اشـاره به این که بـه اذعان 
تمامـی کارشناسـان اقتصـادی تولیـد و عرضه 
خـودرو در کشـور سال هاسـت کـه در انحصـار 
کامل قـرار دارد، گفـت: طبق قانون، تشـخیص 
انحصاری بـودن کاال و خدمات با شـورای رقابت 
اسـت؛ بنابراین با توجه به مصوبه شـورای رقابت 
تردیـدی در انحصاری بودن خـودرو وجود ندارد 
از سـوی دیگر به موجب صراحت قانـون اجرای 
سیاسـت کلی اصـل ۴۴، قیمـت گـذاری کاال و 
خدمات انحصاری و تصویب شـرایط دسترسـی 
عادالنـه مصرف کننده بـا قیمت مصـوب به این 
گونـه کاالهـا ، الزامـا از وظایـف شـورای رقابت 

اسـت.
وی ادامه داد: بر این اسـاس تا زمانـی که قانون 
اصالح نشـده یا مصوبه سـران سـه قوا کـه ادعا 
می شود در مورد تغییر مسـیر قیمت گذاری از 
شـورا به سـتاد تنظیم بازار بوده اسـت به تایید 
مقـام معظـم رهبری نرسـد کـه البتـه تاکنون 
هـم ابالغـی بـه شـورا نشـده اسـت، هرگونـه 
تصمیم گیـری در رابطـه بـا قیمـت خـودرو 
خـارج از شـورای رقابت فاقـد وجاهـت قانونی 

خواهد بـود .

ایران گندم های روسی را برگشت زد گرانی 18 درصدی خودرو ، کار دست وزیر صمت داد
احضار فاطمی امین و مدیران ایران خودرو و سایپا به مجلس

در خواب سیاست گذاران بازارهای صادراتی کشاورزان از دست رفت

با از دست رفتن بازار صادراتی عراق، افغانستان و محدودیت صادرات به روسیه، قیمت محصوالت جالیزی و گلخانه ای در 
جنوب کرمان شکسته شد

کشاورزان لب مرز ورشکستگی

رنا
ع: ب

منب

اول افغانستان از لیست بازار صادراتی خط خورد بعد هم 
صادرات به عراق تق و لق شد. تیر آخر هم برگشت محصوالتی 
چون فلفل دلمه ای  از روسیه بود.  اکنون صادرات به روسیه 
در جریان است اما تالطمات اخیر و حاشیه های ایجاد شده 
در مورد باقیمانده سموم در محصول، فلفل ایرانی را از ۵۰هزار 
تومان به 13الی 1۴هزار تومان رسانده. قیمت خیار اما از هفته 
گذشته تا به امروز دوبرابر شده و به ۵الی ۶هزار تومان رسیده؛ 
هر چند که هنوز این قیمت 3تا ۴هزار تومان با قیمت تمام 
شده کشاورز فاصله دارد. بازار محصوالت کشاورزی جنوب 
خراب است و این مسائل تولیدکنندگان و گلخانه دارانی 
چون روح الله نعمتی که تا دوسال قبل تولید کننده برتر بود 
به این فکر رسانده که تجهیزات فلزی گلخانه مکانیزه خود را 
کیلویی بفروشد . ماجرای باقیمانده ی سموم در محصوالت 
کشاورزی تا آنجا پیش رفته که پای فلفل های صادراتی 
ایران به روسیه باز نشده، مرجوع شد. اتفاقی که در مورد 
سیب زمینی صادراتی ایران به ازبکستان، کیوی صادر شده به 
هند  و محموله هندوانه و کشمشی که به دیگر بازارها فرستاده 

شده بود، نیز تکرار شد.
 *فلفل ایرانی از چشم روس ها افتاد

1۴آذر رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
ایران در خبری اعالم کرده بود که روسیه فلفل وارداتی از ایران 
را با ادعای  نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی، 
مرجوع کرده است. نورانی در این باره توضیح داده است که 
فدراسیون روسیه نامه ای به رئیس گمرک داغستان نوشته و 
تاکید کرده است که واردات فلفل  از ایران به دلیل آنچه نقض 
مکرر استانداردهای بهداشتی ذکر شده است، انجام نشود. در 
بخشی از نامه به فلفل اشاره شده است و در بخشی دیگر از آن 

نام محصوالت کشاورزی قید شده. با این همه اکنون صادرات 
به روسیه نه به صورت روان اما در جریان است. این حواشی 
اما فلفل ایرانی را از چشم روس ها انداخته. بررسی های »کاغذ 
وطن«از طریق صادرکنندگان و گلخانه داران عمده این عرصه 
حاکی از آن است که قیمت فلفل ایرانی افت۷۰درصدی 
داشته. قیمت فلفل بسته بندی از کیلویی ۵۰هزار تومان 
به 1۵ یا 1۴ هزار تومان رسیده است. یکی از صادرکنندگان 
که نمی خواهد نامش در این گزارش درج شود معتقد است 
که این اتفاق نه صرفا برای فلفل بلکه تاثیرش را بر بادمجان 
و خیار خاردار و سایر محصوالت صادراتی خواهد گذاشت 
و این محصوالت را هم از قیمت خواهد انداخت.به گفته او 
صادرات در جریان است اما نه در تمامی بازارها:»صادرات را 
از بعضی از مرزها و صرفا برای تعدادی از بازارهای روسیه نه 

همه بازارها داریم.«
 *جنوبیان را با چوب باقیمانده سموم استان های 

دیگر زدند
آن طور که پیدا است هیچ یک از محصوالت برگشت خورده و 
یا داری باقیمانده سموم از کرمان نبوده اما  چوبش را جنوبیان 

کرمان خوردند. 
هفته گذشته نشست هم اندیشی جمعی از تولید کنندگان 
محصوالت جالیزی جنوب کرمان با رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی با هدف هم اندیشی در خصوص سالمت 
محصوالت جالیزی برگزار شد. در این نشست مقرر گردید 
که تولید کنندگان منطقه نسبت به اخذ گواهی حد مجاز 
آالینده ها از دفتر سالمت غذا سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان اقدام نمایند. حسین صالحی، معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان به »کاغذ وطن«می گوید:»رایزنی ها 
را  مشروط به این کردند که مشخص شود محموله صادراتی 
که می خواهد برود از کدام استان و کدام تولید کننده است. 
همه باید در سطح کالن کشور شناسانده شود و مشخص 

شود که این چالش در کدام نقطه اتفاق می افتد که  توانسته 
یک بحرانی برای صادرات ایجاد کند.«از پنج شنبه گذشته 
اما مقرر شد که تمامی محصوالت جنوب در همان مبدا 
توسط کلینیک هایی رصد و آزمایش شوند. رویه که هنوز 
صالحی اطالعاتی در خصوصی نتیجه اجرایی اش و تعداد 
محصوالت برگشت خورده ندارد. برداشت فلفل دلمه ای و 
سایر محصوالت گلخانه ای در جنوب استان اخیرا آغاز شده 
اما قیمت ها در بازار شکسته. فلفل دلمه ای رنگی به زیر 1۶هزار 

تومان رسیده و سایر صیفی جات نیز از قیمت  افتادند.  
   *باید با ساز دالل ها رقصید

قیمت ها نه رویه مشخصی دارد و نه یکسان است. یکسری 
از کشاورزان جیرفت فلفل هایشان را کیلویی 12 هزار تومان 
معامله کردند و برخی دیگر در قیمت ۶الی ۷هزار تومان . 
رویه ای که در بازار خیار هم تکرار شده؛ تا پنج شنبه گذشته 
خیار را با 2 تا 2 هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریدند. هر 
کسی که در ان تاریخ برداشت داشت تا کیلویی ۵هزارتومان 
زیر قیمت تمام شده محصولش را به ناچار رد کرده .اول 
هفته اما ورق برگشت و بازار جانی دوباره گرفت  قیمت تا 
باالی ۵هزار تومان رفته اما هیچ کس نمی داند این قیمت 
ماندگار است یا نه؟ احسان مهنی روش یکی از گلخانه داران 
جیرفتی است که ۴هکتار خیار کاشته و ۹هکتارهم فلفل. 
او به »کاغذ وطن« می گوید: »قیمت ها افتضاح است، 
چیزی جز ضرر عایدم نشد. باید دنبال خریدار دوید و با هر 
ساز دالل ها رقصید یکی می گوید با کیلویی ۵هزا تومان  
می خرم دیگری ۴ و ۵۰۰ و آن هم باز هزار منت.«آزاده 
میرحسینی یکی دیگر از گلخانه داران جیرفت است که 
با همسرش کار تولید و بازاریابی محصوالت مختلفی 
من جمله خیار را برعهده دارند. ۴.۵ هکتار از مساحت 
گلخانه شان را به خیار اختصاص دادند و البته تماما ضرر 
کردند:»هزینه کارتن و نایلون به 12هزار تومان رسیده. 

یک رول چسب که برای تعداد 2۰کارتن مصرف می شود 
به 2۵هزار تومان رسیده. سرجمع برای هر کیلو خیار ما هزار 
تومان فقط هزینه بسته بندی مان می شود. قیمت تمام شده 
محصول با لحاظ بذر و کود به 8هزار تومان هم می رسد اما 

خیار را تازه االن  با ۵هزار تومان می خرند.«
 *ایران  بازار عراق را پیشکش ترکیه کرد

از دید کشاورزان کاهش قیمت تقصیر دالالن است اما 
صادرکنندگان با دید دیگری به بازار می نگردند. این عده 
معتقدند انچه قیمت را پایین کشانده اوال افزایش تولید به 
جهت  برداشت ادامه دار خیار در تهران و ورامین است و دوما 
کشت باالی خیار در هرمزگان. دومین عامل اما از دست 
رفتن بازارهای صادراتی است. افغانستان به علت فقر شدید 
مردم بعد از استقرار طالبان و از بین رفتن اشتغال مردمانش 
تقاضایی برای واردات از ایران نداشته. صادرات به افغانستان به 
مرز صفر رسیده واین کشور به صورت محدود محصوالتی را 
از پاکستان وارد می کند. عراق نیز حجم خیار وارداتی از ایران 
را کاهش داده . موضوع که برخی از صادرکنندگان عاملش را 
سیاست های این کشور می دانند و عده ای دیگر به کاهش 
قیمت پول ترکیه و ارزان در آمدن واردات از این کشور تاکید 
دارند. آنچه مسلم است ترکیه بازار عراق را از ایران ربوده است.

*سهم ۶۰درصدی بازار عراق از خیار جنوب
محدودیت صادرات خیار به عراق موضوعی است که صالحی 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
هم آن را تایید می کند. به گفته او صادرات به عراق به حدی 
پایین  آمده  که میتوان لغت ناچیز را برای آن به کار برد. عراق 
اما به گفته علی محبان، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی،صنایع 
معادن و کشاورزی جنوب کرمان سهم ۶۰درصدی را از خیار 
جنوب داشته است. او به »کاغذ وطن« می گوید: »حدود 
3۰۰هزار تن از خیار جنوب جالیزی است و قریب به 2۰۰هزار 
تن هم به صورت گلخانه ای کشت می شود از این میزان 
۵۰۰هزار تن حدود ۶۰درصدش روانه بازار عراق میشد که 

اکنون دچار مشکل شده است.«
از دست رفتن بازارها و بالطبع آن کاهش قیمت ها گلخانه داران 
کرمان را به مرز ورشکستگی کشانده. خصوصا که این افراد 
سالهای قبل نیز به جهت کاهش و نوسانات قیمت عایدی 
مناسبی نداشتند. روح الله نعمتی، گلخانه داری که تا دو سال 
پیش  با داشتن 3۶هکتار گلخانه تولید کننده برتر استان بود و 
از او تقدیر شده بود حاال به جایی رسیده که تجهیزات گلخانه 
مکانیزه اش را کیلویی می فروشد. او به »کاغذ وطن « می گوید: 
» باالی صد میلیارد تومان برای ایجاد گلخانه جدید به وسعت 
1۵.۵هکتار هزینه کردم اما اینقدر سنگ جلوی پایم انداختند 
و وعده دادند که دیگر از هر نوع سرمایه گذاری و تکمیل کار 
پشیمانم کردند، این هم از وضع قیمت ها که هیچ چیزش 
مشخص نیست و فقط ضرر عاید کشاورز کرد.«او حاال تصمیم 
گرفته که تجهیزات و سیستم مکانیزه گلخانه جدیدش را به 
فروش بگذارد:« تمام تجهیزات از آهن است و به صورت پیچ  
مهره است و تصمیم دارم که حداقل آن ها را کیلویی بفروشم 

و ضررم را جبران کنم«

مرضیه قاضی زاده |کاغذ وطن
گزارش 

محدودیت صادرات خیار به عراق موضوعی 
است که صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب هم آن را تایید 
می کند. به گفته او صادرات به عراق به حدی 
پایین  آمده  که میتوان لغت ناچیز را برای 
آن به کار برد. عراق اما به گفته علی محبان، 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی،صنایع معادن و 
کشاورزی جنوب کرمان سهم ۶۰درصدی را از 
خیار جنوب داشته است. 

برابر آراء صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان  ثبتی  واحد  در 
و  لذا مشخصات متقاضیان   . متقاضیان محرز گردیده است 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرا اعالم شده  اعتراض داشته باشند بایداز تاریخ انتشار آگهی 
ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند، معترض بایدظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،مبادرت به تقدیم  دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره 
به  ثبت موکول  اقدامات  ثبت محل تحویل دهددراین صورت 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض یاعدم ارائه گواهی تقدیم 
مقررات  ثبت  طبق  اداره  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست. 
بخش 18 کرمان:

1-آقای علیرضا ایزدپناه محمدآبادی به شناسنامه و شماره ملی 
3210032637 صادره راور  فرزند حسین در سه دانگ مشاع 
از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202.80 مترمربع 
از 86-اصلي واقع در راور خیابان 12  پالك شماره 4  فرعي  
بهمن  بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی عبداله یزدان 

پناه راوری مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
ملی  شماره  و  شناسنامه  به  راوری  رستمی  زهره  2-خانم 
3210094721 صادره راور  فرزند احمد در سه دانگ مشاع از کل 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202.80 مترمربع پالك 
شماره 4  فرعي  از 86-اصلي واقع در راور خیابان 12 بهمن 
پناه  یزدان  عبداله  رسمی  ازمالک  بخش 18 كرمان خریداری 

راوری مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
3- آقای محمد اشرفجو راوری به شناسنامه شماره 211 و شماره 
ملی 3219825680 صادره راور  فرزند عباس در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت .40312 مترمربع پالك شماره 18 فرعي  
از 269-اصلي واقع در راور بلوار اربعین غربی بخش 18 كرمان 
خریداری ازمالک رسمی محمد هدایتی مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
4-آقای علی خواجوئی راوری به شناسنامه شماره 71 و شماره 
ششدانگ  در  اکبر  فرزند  راور   صادره   3219761267 ملی 
یک باب خانه  به مساحت 1033 مترمربع پالك شماره 17  
)ره(  امام خمینی  خیابان  راور  در  واقع  600-اصلي  از  فرعي  
رسمی  ازمالک  خریداری  18 كرمان  بخش   26 کوچه شماره 
محمدقاسم ابراهیمی و زهرا حمیدی بالواسطه)دارای بنچاق(

محرزگردیده است.
 803 شماره  شناسنامه  به  راوری  مالک کاربخش  آقای   -5
در  محمد  فرزند  راور   صادره   3219956750 ملی  شماره  و 
پالك  مترمربع  به مساحت 339  خانه   باب  یک  ششدانگ 

شماره یک فرعي  از 1191-اصلي واقع در راور خیابان امام رضا 
)ع( کوچه شماره 26 بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی 
محمد حسین تقی زاده مع الواسطه)فاقدبنچاق( محرزگردیده 

است.
6-آقای ماشااله یزدی زاده راوری به شناسنامه شماره 239 و 
شماره ملی 3219850014 صادره راور  فرزند علی در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 49 فرعي  
از 1522-اصلي واقع در راور خیابان خیابان17 شهریور بخش 18 

كرمان خریداری از سهام مجهول المالک محرزگردیده است.
7- آقای محمد حسین پاک اندام راوری به شناسنامه و شماره 
ملی 3210033471 صادره راور  فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت204.75  مترمربع پالك شماره 14  
فرعي  از 1677-اصلي واقع در راور خیابان گلزار کوچه شماره 
24 بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد یزدان پناه 

دیلمقانی مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
8- آقای مجتبی پوررهنمای راوری به شناسنامه و شماره ملی 
3210009384 صادره راور  فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 225 مترمربع پالك شماره 601 فرعي مفروز 
از 7 فرعی از 1942-اصلي واقع در راور خیابان امام رضا )ع( 
کوچه شماره 7 بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی گوهر 

ابراهیمی مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شماره  شناسنامه  به  راوری  پوررهنمای  مصطفی  9-آقای 
1462و شماره ملی 3219963358 صادره راور  فرزند غالمرضا 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 261 مترمربع پالك 
شماره 602  فرعي مفروز از 7 فرعی از 1942-اصلي واقع در 
امام رضا )ع(  کوچه شماره 7 بخش 18 كرمان  راور خیابان 

خریداری ازمالک رسمی گوهر ابراهیمی مع الواسطه)فاقدبنچاق(
محرزگردیده است.

10- آقای رسول خزاعی به شناسنامه شماره 488 و شماره ملی 
3219943306 صادره راور  فرزند غالمعباس درسه دانگ مشاع 
از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 404 مترمربع پالك 
شماره 3  فرعي  از 2044-اصلي واقع در راور اراضی خیرآباد 
18 كرمان  بخش   19 شماره  )ع( کوچه  حسین  امام  خیابان 
خریداری ازمالک رسمی علی شهریاری مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
ملی  شماره  و  شناسنامه  به  راوری  رستمی  فتحیه  11-خانم 
3210023204 صادره راور  فرزند عباس درسه دانگ مشاع از 
کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 404 مترمربع پالك 
شماره 3  فرعي  از 2044-اصلي واقع در راور اراضی خیرآباد 
18 كرمان  بخش   19 شماره  )ع( کوچه  حسین  امام  خیابان 
خریداری ازمالک رسمی علی شهریاری مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
شماره  و   17 شماره  شناسنامه  به  خواجوئی  مهدی  12-آقای 
ششدانگ  در  محمد  فرزند  راور   صادره   3219918913 ملی 
شماره  پالك  مترمربع   576. مساحت  به  مغازه   باب  یک 
یک  فرعي  از 2365-اصلي واقع در راور خیابان گلنار بخش 
مع  زاده  یزدی  ابراهیم  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   18

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1400.09.21
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400.10.06

مرتضی کاربخش راوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

آگهی حصر وراثت 
آقای/خانم 

پریچهرعظیمی 
دارای  فرزندحسین 
3100210514بشرح  شناسنامه 
شماره  دادخواست 

140021920002553857مورخ 
شادروان  داده  1400/9/14توضیح 
منوچهر  فرزند  عظیمی  حسین 
تاریخ  در   2133 بشناسنامه 
فوت  شهرمنوجان  1382/03/22در 
الفوت وی  شده و وراثت منحصر حین 
عبارتند/ عبارتست از: 1-پریسا عظیمی 
1377/04/22ش  فرزند حسین ت ت 
عظیمی  2-پرچهر   -3100349253 م 
1373/02/03ش  فرزند حسین ت ت 
لذا  متوفی(  3100210514)فرزندان  م 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر 
چنانچه  شود  می  آگهی  محلی  االنتشار 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
باشد ظرف مدت  اشخاصی  نزد  متوفی 
حل  شورای  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک 
صادر  اال گواهی  و  دارد  تقدیم  اختالف 
خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی 
و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است. 
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم 
شهرستان منوجان . م الف :22

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  امیری  محمد  چون 
 3458 پالک  ششدانگ 
در  واقع  574-اصلی  از  فرعی 
شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش45کرمان 
اصل  نموده  واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود 
ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند 
محلی  امالک  440دفتر29  5199صفحه  ثبت 
بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت 
جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت  صدورسند 
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب 
دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون 
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت 
انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه 
معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل 
باشند  می  خود  نزد  ادعا  مورد  مالکیت  سند 
) است  نوبت  )یک  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
اصل  ارائه  با  را  مراتب  10روز  مدت  ظرف 
اداره  به  کتبا  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
اعالم  جیرفت  وامالک شهرستان  اسناد  ثبت 
مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند 
از  ادعایی  )10روز(هیچگونه  آگهی  در  مقرر 
اداره  واین  بود  نخواهد  مسموع  هیچکس 
به صدور سند  نسبت  مقررات  و  وفق ضوابط 
خواهد  اقدام  مالک  بنام  المثنی  مالکیت 

نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
الف:506 جیرفت.م 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد   سند رسمی



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1128 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 آذر   21 یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ثبت ملی پنج درخت کهنسال استان کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی استان کرمان از ثبت پنج درخت 
کهنسال این استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

فریدون فعالی اظهار کرد:»این درختان که دارای قدمتی ۴۰۰ تا 
۵۰۰ سال هستند شامل چنار چشمه عروس شهرستان رابر، چنار 

بزنجان و طرنگ شهرستان بافت و همچنین چنار آشین و سرو 
شاه زکریای صوغان شهرستان ارزوئیه می شود.«

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با 
اشاره به اینکه ثبت درختان کهنسال این استان در دستور کار این 
اداره کل قرار دارد افزود:»هم اکنون ۶ پرونده دیگر در حال تکمیل 

برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور هستند.«

نهنگ قاتل کوتوله
مشخصات: جثه متوسط، جلوی سر گرد، شباهت زیادی به 

نهنگ قاتل و نهنگ سیاه دارد ولی از آن بسیار کوچک تر است. رنگ پشت سیاه 
یا خاکستری تیره، رنگ پهلوها روشن تر است. رنگ زیر چانه معمواًل سفید است و 

ناحیه ی سفیدی نیز اغلب در اطراف لب ها و روی شکم وجود دارد. باله ی پشتی بلند 
و داس مانند و باله ی سینه ای مانند دلفین سیاه خمیده نیست.

 اندازه ها: طول سر و تنه 8۷ تا 2۰۷ سانتی متر، باله ی سینه ای ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر، 
باله ی پشتی 2۰ تا 3۰ سانتی متر، پهنای دم ۵۰ تا ۶۶ سانتی متر، تعداد دندان ها 8 

تا 12 عدد در هر طرف آرواره ی باال و 1۰ تا 13 عدد در هر طرف آرواره ی پایین، 
وزن ۵۶ تا 11۰ کیلوگرم )در نهنگ قاتل طول بدن به ۹ متر و وزن به ۵۶۰۰ 

کیلوگرم می رسد(.
پراکندگی: خلیج فارس و دریای عمان.پراکنش جهانی: آب های گرم و معتدل 
اقیانوس های اطلس، هند و آرام و دریاهای مجاور آنها.عادات: از عادات و رفتار 

این دلفین اطالعات زیادی در دست نیست. در اسارت بسیار پرخاش گر است. از 
اسکوئید، ماهی و دلفین های دیگر به ویژه بچه های آنها تغذیه می کند../کویرها و 

بیابان های ایران

معجزه 
شکرگزاری 

مترجم: بهاره قنادزاده یزدی
ناشر: نشر هیدیس

کتاب magic the اولین بار سال 2۰12 
منتشر شد و یک دستورالعمل 28 
روزه برای آوردن معجزه به زندگی 

ارائه کرد. دستورالعملی که به ادعای 
نویسنده اش می تواند زندگی شما را 

متحول کند و هر چیزی که بخواهید را 
در اختیارتان بگذارد. راندا برن در این 
کتاب می گوید که دستورالعمل جامع 
خوشبختی برای همه ی آدم ها را پیدا 

کرده است.

خبر
زیستمند

کتاب

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

روز  گرامیداشـت  راسـتای  در 
پرستار؛مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان بـا حضـور 
در بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمـان از 
خدمات ارزنده پرسـتاران قدردانی نمود.

عبدالوحیـد مهـدوی نیـا مدیرعامـل 
شـرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمـان ضمـن تبریـک والدت حضـرت 
زینـب )س( و آغـاز هفتـه پرسـتار بیان 
نمود:بـا توجه بـه همه گیـری کرونـا در 
این برهه از زمان،پرستاران در خط مقدم 
مدافعان سـالمت قـرار دارنـد و اهمیت و 
جایگاه حرفه ایـن عزیزان بیـش از پیش 

بر مسـئولین و آحاد مردم مشـهود است.
او افـزود: حضور همکاران شـرکت توزیع 
نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمـان برای 
تبریک روز پرسـتار در بیمارستان شهید 
باهنر کرمـان گامی کوچک بـرای تقدیر 
از تالش و کوشـش این عزیـزان و تجلیل 

از جایگاه ارزشمندشـان می باشـد.
دکتـر احمـدی نـژاد رئیس بیمارسـتان 
شـهید باهنـر کرمـان نیز ضمـن خوش 
آمدگویـی از حرکـت ارزنـده مدیرعامل 
شـرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمـان و همـکاران ایشـان تشـکر کرد .

او بیان نمود: حرفه پرسـتاری در تراز اول 

تامیـن حفظ و سـالمت انسـان ها اسـت 
که توجه ویژه مسـئوالن، پرسـتاران را از 
نظر روحـی تقویت می کند تـا بتوانند در 
اشـاعه وظیفـه خود کـه خدمت رسـانی 
بـه بیمـاران جامعه اسـت بـا روحیـه ای 
قـوی تـر از قبل بـه شـغل مقـدس خود 

بپردازنـد.
او افزود: پرسـتاران کشـور شـانه به شانه 
پزشکان و سایر کادر درمانی در شرایطی 
سـخت و طاقـت فرسـا بـرای مبـارزه بـا 
بیماری منحـوس کرونـا گام برداشـتند 
و بـرای نجـات جـان بیمـاران از هیـچ 

کوششـی دریـغ نورزیدنـد.
مهـدوی نیا و هیـات همراه پـس از دیدار 
بـا رئیـس بیمارسـتان باهنـر بـا حضـور 
و بازدیـد از بخـش هـای مختلـف ایـن 
بیمارسـتان به پرسـتاران و کادر درمانی 
ایـن مرکـز پزشـکی خـدا قـوت گفت و 
بـا اهـداء گل از زحمـات و خدمـات ایـن 

عزیـزان  قدردانـی بـه عمـل آورد.
الزم بـه ذکـر اسـت با توجـه بـه زحمات 
پرسـتاران عزیـز در دوره همـه گیـری 
بیمـاری کرونـا  روز پرسـتار بـا توجـه 
به نقـش ایـن قشـر بـه عنـوان مدافعان 
سـالمت امسـال بـرای اولین بـار تبدیل 
به هفتـه پرسـتار از تاریـخ 1۷ آذر لغایت 

23 آذر شـده اسـت.

ایستگاه راه آهن 
و آبشار بیشه - خرم آباد

آبشار بیشه از زیباترین و معروفترین آبشارهای ایران 
است. این آبشار در روستای بیشه قرار دارد و در سال 
138۷ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت 

رسیده است.مجاورت روستای بیشه با ایستگاه راه آهن 
و دسترسی راحت به آن سبب شده تا این منطقه از نظر 

گردشگری پر رونق باشد./تسنیم

عکس: تسنیم 

سنا
: ای

بع
من

حرفه پرستاری در تراز اول تامین حفظ و سالمت انسان ها است

دستگیری شکارچی گراز وحشی 
در سیرجان با رصد فضای مجازی 

خبر

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت سـیرجان از دستگیری شـکارچی غیرمجاز در این 
شهرستان که فیلم شـکار یک راس گراز وحشـی را در شـبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشـته بود، با رصد فضای مجـازی خبر داد.
علی اکبر رسـولیان افزود:متخلفی که تصویر شـکار یـک راس گراز وحشـی را در فضای 
مجازی منتشـر کرده بود با هوشـیاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 

سیرجان به سـرعت شناسـایی و با دسـتور مرجع قضایی بازداشت شد.
او اظهار داشـت:مطابق مـواد قانونی شـکار صید و ارتـکاب به عمل فـوق جرم بـوده و از 
سـوی مرجع قضایـی قابل پیگیـری اسـت و در این مـوارد بـدون هیچگونـه اغماضی با 

متخلفین برخـورد خواهد شـد.
رسـولیان خاطرنشـان کرد:هرگونه حیـوان آزاری یا شـکار جانوران وحشـی که تصاویر 
آنها در فضای مجازی منتشـر شـود توسـط ماموران یگان حفاظت رصـد و متخلفان در 

کوتاه ترین زمـان ممکن دسـتگیر و تحویـل مراجع قضایی می شـوند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مسئول تضمین کیفیت
شرایط احراز    
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع
آشنایی به زبان انگلیسی

)HACCP آشنایی با مباحث ایزو )9۰۰1 و 22۰۰۰و
اطالعات تماس
تلفن ۰3۴333۷۰۶8۶
موبایل ۰۹13۶1۰۰۶81
واتساپ ۰۹13۶1۰۰۶81
hosseinyassaee.trading@yahoo.com ایمیل

موقعیت شغلی: سرپرست هاب منطقه
نوع قرارداد: تمام وقت

دارای سابقه کار
جنسیت:آقا
شرایط احراز

توانایی تهیه جدول عملکرد )توزیع و جمع آوری( و جدول 
مقایسه ای

تلفن ۰21۴1۰3۶۰۰۰- موبایل ۰۹3۷۶۴۹31۵1
واتساپ ۰۹3۷۶۴۹31۵1
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موقعیت شغلی:کارشناس اداری و مالی
جنسیت: خانم و آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
و  کارشناسی  مقاطع  التحصیل  فارغ  تحصیالت:  میزان 

کارشناسی ارشد رشته حسابداری
تسلط به اصول قوانین حسابداری پیمانکاری
تسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای حسابداری

دارای سابقه کار مرتبط حداقل ۳ سال
تسهیالت و مزایا- بیمه

تلفن 3۴3212۶۷۴۹- واتساپ ۰۹1338۷۰۴1۹
Info@taradod.ir ایمیل

استخدام گروه اقتصادی تردداستخدام تیپاکس اکسپرس پارساستخدام بازرگانی یاسایی

خبر

مدیر کارخانه احیا شـرکت توسـعه آهن و فوالد 
گل گهر معتقد اسـت بـه دلیـل محدودیت های 
بوجـود آمـده در تابسـتان و توقـف فعالیـت، 
یکی از واحدهـای شـرکت 22۰ هزار تـن تولید 
آهن اسـفنجی خـود را از دسـت داد کـه جبران 
این مقـدار آهـن اسـفنجی با توجـه  به شـرایط 
فراینـدی واحدهـای احیـا، غیرقابـل  جبـران 
اسـت.همچنین طبـق شـنیده هـا امسـال نیز 
بـا مشـکل قطـع گاز مواجـه خواهیـم بـود کـه 

اگـر ایـن محدودیت هـا مجـدد اعمـال شـود، 
سـبب توقـف خـط یـا کاهـش تولید می شـود 
 و  جبران این خسـارت ها بسـیار سـخت اسـت.

حمزه ایزدی، مدیر کارخانه احیا شـرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر در گفـت وگوی اختصاصی 
بـا اقتصادآنالین بـه تولیـد ایـن کارخانه اشـاره 
کـرد و گفـت: کارخانـه آهـن و فـوالد گل گهـر 
از ابتـدای سـال تاکنـون 2 میلیـون تـن آهـن 
اسـفنجی تولیـد کـرده کـه نسـبت بـه برنامـه 

سـالیانه که 3 میلیـون و 1۰۰هزار تن اسـفنجی 
اسـت، عقب مانده اسـت کـه ایـن عقب ماندگی 
از برنامـه بـه خاطـر محدودیـت مصـرف بـرق 
 کـه در تابسـتان اخیـر وجـود داشـت، اسـت.
ایـزدی در ادامـه افـزود: در حـال حاضـر دو 
مگامدول گوهر و کوثر در شـرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر در حال فعالیت هسـتند که گوهر 
با ظرفیـت یـک میلیـون و ۷۰۰هـزار تـن آهن 
اسفنجی در سـال و کوثر با ظرفیت یک میلیون 
و 8۵۰ هـزار تن آهن اسـفنجی در سـال در حال 
فعالیت هستند. طرح توسعه یک مگامدول دیگر 
به نام واحـد طوبا نیز در دسـت اقدام اسـت که تا 
امروز، پیشـرفت 3۵درصـدی دارد و طبق برنامه 
 تا پایـان سـال 1۴۰1بـه بهره بـرداری می رسـد.
مدیـر کارخانـه احیـای شـرکت توسـعه آهـن 
واحـد  داشـت:  اظهـار  گل گهـر  فـوالد  و 
فوالدسـازی ایـن شـرکت نیـز بـا ظرفیـت 
3میلیون تـن تا دو سـال آینـده به بهره بـرداری 
می رسـد. بـه عبـارت دیگـر تـا دو سـال آینـده، 
آهـن  شـرکت  اسـفنجی  آهـن  ظرفیـت 
و فـوالد گل گهـر بـا راه انـدازی واحـد طوبـا بـه 
۶میلیـون تـن آهـن اسـفنجی در سـال خواهد 
رسـید کـه شـرکت را بـه سـومین تولیدکننده 
 آهـن اسـفنجی در کشـور تبدیـل خواهـد کرد.
به گفتـه ایـزدی؛ با توجـه  بـه اینکه شـرکت در 
منطقـه معدنـی و صنعتـی گل گهـر واقع شـده 
اسـت، به لحـاظ تامین مـواد اولیه هیچ مشـکل 
و چالشـی نداریـم و یکـی از مزایای شـرکت این 
اسـت که مـواد اولیـه مـورد نیـاز را از گل گهر با 
کمتریـن هزینه  حمـل ونقل دریافـت می کنیم 

و به لحـاظ هزینه هـای لجسـتیکی، هزینه های 
ما نسـبت به سـایر شـرکت ها به مراتب پایین تر 
 اسـت و ارزش افـزوده باالتـری نیـز داریـم.
ایـزدی با تاکیـد بـر اینکه ما هرسـاله با مشـکل 
کمبـود آب مواجـه بودیـم، تصریـح کـرد: ایـن 
مشـکل با رسـیدن آب خلیج فارس بـه گل گهر 
و سـیرجان مرتفع شـد و به لحاظ تامیـن آب در 
منطقه و توسعه شرکت مشکلی نداریم. در رابطه  
با بحث انـرژی کـه بـه بـرق و گاز مربوط اسـت، 
هرسـاله با مشـکل مواجـه بودیم که امسـال نیز 
مانند سـایر شـرکت های صنعتـی، در دو ماه تیر 
و مرداد با ۵۰درصد ظرفیت بـه علت محدودیت 
برق تولید می کردیـم و یکی از واحدهـای خود را 
به همیـن دلیل، متوقـف کردیم. مسـئوالن باید 
جهـت نگهداشـت شـرکت های فـوالدی، فکـر 
اساسـی کنند تا مشکل هرسـاله حل شـود چرا  
که کاهـش تولید فـوالد، باعـث باال رفتن قیمت 
 آهن می شـود و دود آن در چشـم مـردم می رود.
توسـعه  شـرکت  احیـا  کارخانـه  مدیـر 
آهـن و فـوالد گل گهـر افـزود: در ۶ مـاه 
اول 1۴۰۰ شـرکت مـا نسـبت بـه سـال 
 گذشـته صـادرات قابـل توجهـی داشـت.
حمزه ایـزدی با اشـاره بـه اینکـه در ایـران آهن 
اسـفنجی مـازاد وجـود نـدارد، یـادآور شـد: 
شـرکت هایی کـه توانایـی تولیـد و صـادرات 
آهـن اسـفنجی بـه خـارج از کشـور را دارنـد، 
چنانچـه بتواننـد آهـن اسـفنجی صـادر کنند، 
می توانند برای شـرکت و کشـور ارزآوری داشته 
 باشـند و ارز موردنیـاز خـود را تامیـن کننـد.

وی همچنین گفت: هدف از صادرات در توسـعه 
آهن و فوالد، تامیـن ارز برای پروژه هـای در حال 
احداث است که در ۶ماه نخسـت 1۴۰۰صادرات 
جایـگاه خـوب و رضایت بخشـی داشـته اسـت. 
سـعی کردیـم در احـداث کارخانه  هـای خـود 

از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا اسـتفاده کنیـم. 
تکنولـوژی احیـا بـه روش میدرکـس و کامبـو 
اسـت که آخرین تکنولـوژی میدرکس اسـت و 
سـبب شـده هم مصرف گاز و هم مصرف برق ما 
 نسـبت به واحدهای دیگر کاهش داشـته باشـد.
مدیـر کارخانـه احیـا شـرکت توسـعه آهـن و 
احیـای گل گهـر ادامـه داد: در حـال حاضر همه 
شـرکت ها به سـمتی می روند کـه کارخانه هایی 
با ظرفیـت باالتـر تاسـیس کننـد. پـرد تاکنون 
توانسـته پلنت هایـی بـا ظرفیـت 8۰۰ هـزار 
تـن در سـال طراحـی کنـد کـه ایـن ظرفیـت 
دیگـر جذابیـت زیـادی بـرای شـرکت ها و 
سـرمایه گذارانی کـه می خواهنـد کارخانه های 
احیـا احـداث کننـد، نـدارد. پـرد اگـر بتوانـد 
ظرفیـت طراحـی را بـه یـک و نیـم میلیـون 
تـن در سـال افزایـش دهـد، قطعـا می توانـد 
جایگزیـن طرح هـای میدرکـس در ایـران 
 شـود و جایـگاه خـود را در ایـران تثبیـت کند.

وی در پایان گفت: ما در تابستان اخیر تعمیرات 
سالیانه یکی از واحدهای احیا را داشتیم و واحد 
اول مـا واحد گوهر بـود و باتوجه  به اینکه شـش 
سـال از طول عمر کاتالیسـت های آن گذشـته 
بـود و از ابتـدا از کاتالیسـت های شـرکتهای 
خارجی اسـتفاده شـده بود، مجبور به تعمیرات 
شدیم و کاتالیسـت ها را در تیرماه عوض کردیم 
و از کاتالیسـت های بومی سـازی شـده توسـط 
شـرکت های دانش بنیان، اسـتفاده کردیـم. از 
ابتدای مرداد بعد از برداشـته شـدن محدودیت 
مصرف برق و باتعویض کاتالیست ها، توانستیم 
در مهرمـاه تولید خوبی داشـته باشـیم و رکورد 
تولیـد ماهانـه واحـد گوهـر را بعـد از گذشـت 
حـدود 18 مـاه بشـکنیم. الزم به ذکر اسـت که 
خط در شـرایط مطلوبـی قـرار دارد و 1۰ درصد 
باالتر از ظرفیت کارخانه در حال تولید هستیم.

مدیر کارخانه احیا شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مطرح کرد؛ 
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