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پیوستن شهرداری سیرجان 
به  سامانه شفافیت

۴۰۴۰ درصد سهام  درصد سهام 
معدن کرورعنبرآباد  معدن کرورعنبرآباد  

به مردم واگذار شودبه مردم واگذار شود

سرپرست اداره کل 
راهداری جنوب کرمان: 

خسارات ناشی 
از سیل به راه های 

جنوب کرمان هنوز 
پرداخت نشده است

اختصاص 
۸۰۰ میلیون دالر 

ارز دارویی 
اینانلو تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از 
اولویت های دولت عنوان کرد و گفت: با مداخله مستقیم 
رئیس جمهور ۸00 میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده 
خواهد شد. در جلسه رئیس و اعضای هیأت مدیره ی سندیکا 
با رئیس بانک مرکزی ادله الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش 
پیدا کند. مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو گفت: برای تغییر ارز دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.

حمیدرضا اینانلو، در مجمع عمومی فوق العاده سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، افزود: دغدغه ما این 
است که تمام ساز و کارها دیده شود، نقش بیمه ها شفاف و 
مشخص باشد، عدد و بودجه الزم با میزان نیاز طرح تناسب 
داشته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته کاملی دیده 
شده است تا در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود و در عین 

حال نظارت کاملی هم روی این فرایند باشد.

کریمی پور شهردار سیرجان خبر داد

مشکالت اشتغال زنان استان 
باید آسیب شناسی شود

انبار کود تقلبی در 
عنبرآباد توقیف شد

 اُفت ۵۱ درصدی
 ارزش سهام عدالت 

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به نرخ بیکاری زنان 
در استان گفت: »باید برای اشتغال زنان در استان اقدام جدی انجام دهیم«.

محسن طاهری موجودی انبار کود تقلبی توقیف شده 
در عنبرآباد را 414 کیسه خالی تحت عنوان فسفات 

آمونیوم شرکت رازی )جعلی(، یک دستگاه دوخت درب 
کیسه و ۶۶ کیسه سولفات سدیم، ۹ کیسه خالی کود 
سولفات پتاسیم و تعداد ۶ کیسه خالی سوپر فسفات 

تریپل شرکت خدمات حمایتی )جعلی( برشمرد.

کاهش ارزش سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار 
سرمایه در سال گذشته در حالی رخ داده است که بازار 
سهام نیز در این مدت با کاهش چشمگیر ارزش مواجه 

بوده است.با افت 51 درصدی ارزش سهام عدالت نسبت 
به ابتدای مرداد سال گذشته، هنوز جاماندگان این سهام 

منتظر تعیین تکلیف از سوی دولت و مجلس هستند.

مدیرکل کار استان 
 مطرح کرد

398 هزار
 شاغل کرمانی 

 درآمد پایین دارند

مجتبی محمودی 
در حاشیه  بازدید 

سرزده از مناطق سیل زده و روند عملیات 
راهداری،بازگشایی و ترمیم جاده های 
مناطق سیل زده جنوب کرمان با اشاره 
به حجم سیالب در این شهرستان ها 
گفت:با توجه به اقدامات خوب صورت 
گرفته در حوزه نگهداری پل ها و ابنیه 
علی رغم کمبود منابع و اعتبارات حجم 
خسارت ها در این سیالب کاهش داشته 
است که باید هرچه سریع تر با اتمام 
عملیات راهداری و مرمت موقت اقدام 
اساسی برای بازسازی و ترمیم نقاط 

آسیب دیده انجام شود .

صفحه 4 را 
بخوانید

توزیع هوشمند 
پرتقال و سیب 

تنظیم بازاری
 شب عید

مقــام  قائــم 
سازمان تعاون 

روســتایی گفت: تا شــب عید ســامانه 
»بــازرگام« را در تمام اســتان ها فعال 
می کنیم و پرتقال و سیب تنظیم بازاری 
شب عید نیز به این سامانه اضافه می شود. 
علی شاه میری در خصوص عرضه کاال های 
اساسی تنظیم بازاری در سامانه هوشمند 
بــازرگام، گفت: در حال حاضر ســامانه 
»بازرگام« در تهران، کرج، یزد، اصفهان، 
گرگان، تبریز، ســنندج، کرمان، مشهد، 
شیراز، اهواز، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، 
ارومیه و قم راه اندازی شده است و تا شب 
عید» بازرگام« را در تمام استان ها فعال 
می کنیم.وی افــزود: در حال حاضر قند، 
شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج )ایرانی، هندی، 
پاکستانی، تایلندی( شیر، پنیر، ماست، 
کره و ... جزء اقالم تنظیم بازاری ســامانه 

بازارگاه هستند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 وزیر صمت در سفر به جنوب کرمان

فرمانده انتظامی: 

یک میلیون و 3۰۰ هزار تماس تلفنی با پلیس کرمان برقرار شد
انتقاد امام جمعه رفسنجان 

انبار کود تقلبی در عنبرآباد توقیف شدبه دوچرخه سواری بانوان و سگ گردانی

398 هزار شاغل کرمانی درآمد پایین دارند

امام جمعه رفسنجان با اشاره به ترویج بی حجابی و بدحجابی، 
دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و سگ گردانی گفت: 
عده ای با از این جریان ها حمایت می کنند و اگر ندایی علیه این 

کار بلند شود اعتراض می کنند و به خود من هم ناسزا گفتند.
امام جمعه رفسنجان تصریح کرد:دشمنان دنبال این هستند 
که غیرت دینی را در جامعه کمرنگ کنند، اگر به جایگاه رهبری 
و والیت فقیه توهین شود، برای کمرنگ کردن غیرت دینی 
است. اگر مسأله بدحجابی یا بی حجابی را در جامعه ترویج 
می کنند یا یک خانم را از سر بی دینی و نفهمی تشویق می کنند 
که دوچرخه سواری کند، با اینکه دوچرخه سواری بانوان در 
انظار عموم حرام است، دنبال خدشه دار کردن غیرت دینی 
مردم هستند.او ادامه داد: اگر افسار سگ را به دست دختر و 
پسر ما در کوچه و خیابان دادند برای خدشه دارکردن غیرت 
دینی است و اگر به مسائل مذهبی، نماز و روزه ما حمله کردند 
دیدند که غیرت دینی جامعه را از بحران ها نجات می دهد که 
باید خیلی به هوش باشیم و از سر این قضایا به سادگی نگذریم 
و بگوییم دختر جوان دوست دارد دوچرخه سواری کند! خیر، 
باید هوشیار باشیم و نگذاریم چنین کاری در جامعه گسترش 
پیدا کند.عسکری افزود: پیراهن ناموس ما اگر روزی در خانه 
روی بند رخت برای خشک شدن پهن بود، زمانی که میهمان 
می آمد آن را جمع می کردیم که کسی لباس دختر،همسر،مادر 
و  خواهر ما را نبینند.چگونه امروز دختران را روی دوچرخه سوار 
می کنند که در خیابان ها بچرخند و عده ای با حماقت تمام از این 
جریان ها حمایت می کنند و اگر ندایی علیه این کار بلند شود 

اعتراض می کنند و به خود من هم ناسزا گفتند.او تاکید کرد:اگر 
ما آرام بنشینیم،بگذاریم غیرت دینی خدشه دار شود حجاب از 
سر دختران برداشته شود و غیرت دینی کمرنگ شود، دشمن 
به راحتی می تواند به اهداف خود برسد.عسکری با انتقاد شدید 
از عملکرد برخی مسئولین در این حوزه، خاطرنشان کرد: از کنار 
این قضایا راحت نگذریم و به عنوان یک حادثه جزئی نگاه نکنیم 
و بگوییم سگ یک حیوان است چه می شود دست بگیریم و در 
خیابان حرکت کنیم. متأسفانه نیروی انتظامی به وظیفه اش در 
این خصوص عمل نمی کند. مردم باید با برخورد جدی و انقالبی 
از نیروی انتظامی بخواهند، چراکه وظیفه برخورد با جرایم 
مشهود از جمله بی حجابی و سگ گردانی با نیروی انتظامی 
است اما اقدامی نمی کنند.او بر ضرورت داشتن تعصب دینی 
تاکید کرد و گفت:نیروی انتظامی و دستگاه قضائی به وظایف 
خود عمل کنند و در مقابل جرایم و مجرم بایستند و اگر قانون 
نداریم قانون تصویب کنید. مجلس هم کم کاری کرده است اگر 
رهبری می فرمایند دوچرخه سواری بانوان شرعا حرام است، چرا 
مجلس این را تبدیل به قانون نکرده که امروز نیروی انتظامی 

کوتاهی می کند؟
امام جمعه رفسنجان افزود: وقت تان را صرف کارهای حاشیه ای 
نکنید.غیرت دینی را در مردم زنده نگه دارید. این کوتاهی ها 
جبران ناپذیر است باید با صراحت، شجاعت و قاطعیت این 
مسائل گفته شود و هر روز شاهد ناراحتی مردم متدین و 
انقالبیون نباشیم. نباید این همه بی بندوباری در جامعه رواج 

پیدا کند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون یک  میلیون ۳00 هزار تماس 
تلفنی مردمی با پلیس 110 در این استان 
انجام شده که بیانگر اعتماد مردم به پلیس 

است.
سردار عبدالرضا ناظری در آیین معارفه 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان اظهار 
داشت: امروز به برکت تعامل، همدلی و 
همراهی تمامی مجموعه ها، دستگاه های 
اجرایی و نهادهای دولتی و مردم در امنیت 

مطلوبی قرار داریم.
او با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ضربه 
زدن به سرمایه های اجتماعی و امنیت کشور 
است، افزود: امیدآفرینی یک امر بدیهی و مهم 
است و در راستای امیدآفرینی و ارتقای سطح 
خدمتگزاری به مردم نباید از هیچ تالشی 

فروگذار کنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
برگزاری دومین سالگرد شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: خوب 
است ما ذره ای از دین مان را به حاج قاسم 
عملی کنیم و امروز تمام دنیا و ایران اسالمی 

مدیون حاج قاسم است.
او به برگزاری برنامه های محوری سالگرد 
شهادت حاج قاسم در شهرستان های کهنوج، 

رابر و رفسنجان یاد و تصریح کرد: سال آینده 
نیز از این برنامه های محوری در شهرستان 

سیرجان برای سردار دلها برگزار شد.
سردار ناظری گفت:شهرستان سیرجان یک 
شهر فرا استانی است و دارای ظرفیت های 
علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی 
و معدنی دارد لذا باید از ظرفیت، توان و تالش 

این شهرستان بیشتر استفاده کنیم.
او افزود:امروز پلیس جمهوری اسالمی در 
منطقه یک پلیس استثنایی و مقتدر است و 
استان و ایران ما مقتدرترین پلیس با ظرفیت 
های باالیی برای تامین امنیت و خدمت 

رسانی به مردم دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به کمک  
مردم و همراهی با نیروی انتظامی تصریح 
کرد: ما خیرین امنیت ساز را در استان داریم 
و کارهای بسیار ارزشمندی را داشتیم و در 
هر مشکلی همراه مردم و مسئولین هستیم 
و از کرونا که یک مشکل عمومی بود فرصت 

ساختیم.
او تاکید کرد: حتی همرزمان و همکاران ما 
برای خدمت و تامین امنیت و آرامش مردم به 

شهادت می رسند.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: نیروهای 
ما آسایش و آرامش خانواده را فدای آسایش و 

آرامش مردم کردند و ما برای مردم از باالترین 
ظرفیت ها استفاده می کنیم.

او ادامه داد: شهرستان سیرجان نیز امروز در 
تمام شاخص های جرم کاهش داشتند و 
رتبه برتر استان کرمان را کسب کردند و حتی 
کرمان در تمام استان ها و در جشنواره مالک 
اشتر رتبه برتر را کسب کرد و این به همت و 
همکاری مردم و نیروهای مقتدر و توانمند 
نیروی انتظامی در سطح استان و شهرستان 
است.فرماندار سیرجان نیز گفت: با تالش 
مجموعه نیروی انتظامی و تعامل موجود بین 
نهادها و ادارات این شهرستان، رضایت مندی 
خوبی بین مردم از نظر امنیت وجود دارد که 

قابل تقدیر است.
سهراب بهاء الدینی از پیگیری ها و تالش های 
خالصانه سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در 
مدت فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
قدردانی کرد و افزود: در این مدت جایگاه 
و زیرساخت های خوبی در حوزه انتظامی 
ایجاد شد که در شان مردم سیرجان و قابل 

تقدیر است.
او تصریح کرد: ایجاد کالنتری ها و زیرساخت 
های الزم یکی از نیازهای اساسی این 
شهرستان سیرجان بود که با ایجاد زیرساخت 

ها به خوبی محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد از کشف 
یک انبار کود تقلبی در این شهرستان 
خبر داد و گفت: این انبار با هماهنگی 
دستگاه قضایی، سازمان صمت و 
اماکن نیروی انتظامی این شهرستان 

توقیف و اعمال قانون شد.
نبار کود  محسن طاهری موجودی ا
تقلبی توقیف شده در عنبرآباد را 
414 کیسه خالی تحت عنوان فسفات 
آمونیوم شرکت رازی )جعلی(، یک 
دستگاه دوخت درب کیسه و ۶۶ کیسه 
سولفات سدیم، ۹ کیسه خالی کود 
سولفات پتاسیم و تعداد ۶ کیسه خالی 
سوپر فسفات تریپل شرکت خدمات 

حمایتی )جعلی( برشمرد.
او اظهار داشت: کالهبرداران کیسه 
های خالی جعلی شرکت رازی را با 
مواد صنعتی و غیرکشاورزی )سولفات 
سدیم( پر و تحت عنوان کود فسفات 

آمونیوم به فروش می رساندند.
مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد با بیان 
تخلیه یک محموله  اینکه گزارش 
کود شیمیایی در انبار یکی از منازل 
مسکونی واقع در شهر عنبرآباد دریافت 
شد، ادامه داد: اکیپ پایش مواد کودی 

جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و 
اداره صمت با هماهنگی دادستانی به 

محل مورد نظر اعزام شدند.
او افزود:در پی مقاومت شدید صاحب 
قاطع  و  صریح  دستور  با  محموله 
دادستان انبار توسط نیروها بازگشایی 

شد.
طاهری ادامه داد:انبار صورتجلسه، 
پلمپ و پرونده برای طی مراحل 

قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
او اظهار داشت:کیسه های سولفات 
سدیم واقع در انبار هیچ هویت کودی 
صنعتی،  مصارف  برای  و  نداشته 
شوینده و مصارف غیر کشاورزی بوده 
که تحت عنوان کود به مردم عرضه 

می شد.
عنبرآباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:کشاورزان تحت هیچ عنوان از 
کود فسفات آمونیوم شرکت رازی به 
دلیل جعلی و تقلبی بودن استفاده 

نکنند.
او افزود:کشاورزان در زمان خرید هر 
نوع ماده کودی نسبت به تهیه فاکتور 
و شماره ثبت ماده کودی دقت الزم 

داشته باشند.

در  سـیرجان  شـهر  شـهری  توسـعه  کالن  مسـائل 
و  ر  روزنامه نـگا نی،  سـیرجا شـول  میـن  ا گفت و گـوی 
شـد. بررسـی  سـیرجان  ر  شـهردا کریمی پـور  کبـر  ا  علـی 

بـه گـزارش کرمـان نـو، کریمی پـور در ایـن گفت و گـو کـه در 
»گـروه واتسـاپی مهـر 1400« انجـام شـده از رونـد انتصابـات 

خود در شـهرداری سـیرجان گفـت و دربـاره حاشـیه های احداث 
بـاغ ایرانـی در ایـن شـهر توضیـح داد. او همچنیـن برنامـه خـود 
را بـرای اصـالح کیفیـت مبلمـان شـهری و رسـیدگی بـه مناطق 

یـن  ز ا دامـه مشـروح ا ئـه کـرد. در ا را ر ا کم برخـوردا
نیـد. گفت و گـو را بخوا

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان در جلسه کارگروه اشتغال 
و رفع موانع تولید استان کرمان با بیان 
اینکه نرخ بیکاری در جمعیت 15 سال 
به باالی استان کرمان 11.1درصد است 
اظهار داشت: ۳۹۸ هزار نفر در استان، 

شاغالن کم درآمد هستند.
رضا اسماعیلی افزود:هدف گذاری 
اشتغال استان در سال جاری 50 هزار 
و 401 نفر است که تاکنون بیش از ۳0 
هزار شغل انجام شده است و نرخ بیکاری 
جمعیت روستایی استان کرمان ۹.۸ 
درصد است.او با بیان اینکه پیش بینی 
می شود 44هزار نفر در استان از اشتغال و 
جست وجوی شغل ناامید شوند افزود: 2۸ 
هزار و 500 نفر در استان اشتغال ناقص 
دارند و نرخ مشارکت اقتصادی استان 

40.۳ درصد است.
رضا اسماعیلی با اشاره به اینکه تامین 
مالی نخستین نیاز تولید کشور و استان 
کرمان است و بانک ها نقش مهمی در 
تامین مالی برای ایجاد اشتغال دارند 
ادامه داد:بازاریابی یکی از مشکالت پیش 
روی استان به ویژه در حوزه بازاریابی 

محصوالت کشاورزی است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان با بیان اینکه در حوزه 
زیرساختی در استان کرمان تقریباً 
البته  گفت:  ندارد  وجود  مشکلی 
کمبودهایی در حوزه انرژی از جمله 
برق و آب وجود دارد که در حال رفع 

شدن است.
او با اشاره به اینکه هیچ کمبود زمینی 
برای اجرای طرح های اشتغالزایی و 
احداث کارخانجات نداریم افزود:موانع 
کرمان  استان  اشتغال  روی  پیش 
شناسایی شده و امیدواریم با تکمیل 
بانک اطالعاتی اشتغال ایرانیان برخی 

مشکالت برطرف شود.
اسماعیلی با بیان اینکه حدود ۳0 کاریابی 
در استان کرمان فعال است عنوان کرد: 
حدود 100 هزار بیکار در استان کرمان 
برآورد شده اما هیچ اطالعاتی از آنها 
وجود ندارد و راستی آزمایی دقیق انجام 

نشده است.
او با اشاره به اینکه مشاوره اشتغال بسیار 
اهمیت دارد تا افراد به شغل پایدار برسند 
گفت:هشت دفتر مشاوره و کارآفرینی 
در استان کرمان وجود دارد که خیلی 

فعال نیستند.
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آگهی مناقصه 
برآورد  با  را  بردسیر  شهرستان  باغابر  روستای  مترمکعبی   1000 مخزن  احداث  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

33.310.896.851 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.655.545.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 
نفر و به شماره 2000005963000135 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در 
رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 

19 روز سه شنبه مورخ 1400.11.05 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

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. 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرسwww.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400.10.25 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز شنبه مورخ : 1400.11.16  

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز شنبه مورخ : 1400.11.16 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1400.11.17 .

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 034333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 97/الف/1۰-1۴۰۰ م 

ول
ت ا

آگهی مزایدهنوب
اجاره امالک مدیریت 

آموزش و پرورش شهرستان زرند

در  دارد  نظر  در  زرند  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
اجرای ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )قانون الحاق 2( و آئین نامه اجرایی آن تعدادی از امالک 
خود را از طریق مزایده شماره 5000004987000005 به صورت قرارداد 

اجاره به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیــان مــی تواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
بــه آدرس )setadiran.ir( مراجعــه و ثبــت نــام نماینــد.

شــرکت در مزایــده فقــط از طریــق ســامانه مذکــور امــکان پذیــر 
خواهــد بــود.

مهلــت شــرکت در مزایده از تاریــخ 1400/10/25 لغایــت 1400/11/7 
ــد. می باش

قبــل از شــرکت در مزایــده ضمــن هماهنگــی بــا واحــد تــدارکات 
آمــوزش و پــرورش از ملــک مــورد  نظــر بازدیــد فرماییــد.

ــدگان  ــده برن ــاک برعه ــی ام ــی و کارشناس ــر آگه ــه نش هزین
ــد. ــی باش ــده م مزای

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند
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مشکالت اشتغال زنان استان 
باید آسیب شناسی شود

سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری کرمان 
با اشاره به نرخ بیکاری زنان در اســتان گفت: »باید برای اشتغال 
زنان در اســتان اقدام جدی انجام دهیم«.حســین مهرابی تاکید 
کرد:»اشتغال زنان در استان نیاز به پیگیری دارد و مشکالت پیش رو 
باید آسیب شناسی و کارشناسی شود«.او در گروه کاری اشتغال و 
کارآفرینی استان کرمان با اشاره به لزوم اقدام جدی برای اشتغال 
زنان در استان با توجه به نرخ بیکاری زنان، افزود: »باید برای اشتغال 
زنان در استان اقدام جدی انجام دهیم«.سرپرست هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به طرح زیست بوم اشتغال استان 
بیان کرد: »شفاف ســازی اطالعات و همکاری و همدلی در اجرای 

طرح زیست بوم اشتغال استان بسیار اهمیت دارد«.

 شهادت سپهبد شهید سلیمانی 
پیوندی ناگسستنی بین جبهه 

مقاومت ایجاد کرد
امام جمعه کرمان با بیان اینکه یکی از اشتباهات دشمنان طی 2سال 
اخیر شهادت شهید ســلیمانی بود گفت:آنها در محاسبات خود فکر 
می کرند اگر حاج قاسم شهید شــود،جریان مقاومت خاموش خواهد 
شد،اما این جریان نه تنها خاموش نشد بلکه پیوندی در جبهه مقاومت 

بوجود آورد که در هیچ زمانی سستی و گسست ندارد.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های این هفته نماز 
جمعه شهر کرمان افزود:در روزهایی قرار داریم که تقویم انقالب هر روز 
که می گذرد حوادثی را درباره شاه دارد شاهی که فکر می کرد قدرت اول 
منطقه و گمان می برد ایران جزیره ثبات است.او تاکید کرد:اما ایران کانون 
اعتراض شد و ملت ایران موفق شدند انقالب را چنان پیش ببرند که در 

سال 5۷ قبل از پیروزی انقالب، فرار شاه اتفاق افتاد.
امام جمعه کرمان بیان کرد:استکبار جهانی و در راس آن آمریکا که از شاه 
و امثال او در کشورهای دیگر حمایت می کند،معموال با سه چالش عمده 

مواجه هستند که باعث شده همیشه شکست بخورند.
او ادامه داد:فهرســتی از ناآرامی ها و شکســت هایی که برای استکبار 
پیش آمده بخصوص قبل و بعد از پیروزی انقالب در ایران پیش روی 
آنها است که به همین سه چالش بر می گردد.حجت االسالم علیدادی 
گفت:نخستین اشتباه محاسباتی آنها این اســت که حوادث را دقیق 
ارزیابی نمی کنند و پیش بینی و موضع گیری درستی ندارند و مصادیق 
فراوانی وجود دارد که دچار اشتباه محاسباتی می شوند،که یکی از این 
اشتباهات دفاع از شاه بود که منجر به فرار او شد.او با بیان اینکه چالش 
دوم فقدان ایمان واقعی به خدا و اعتقاد به آخرت است تاکید کرد:آنها 
آخر خط فکری شان این اســت همه منافع در همین دنیا قرار دارد و 
جریان لیبرال هیچ اعتقادی به جهان دیگــر ندارد.امام  جمعه کرمان 
اظهار داشت:دشمنان وقتی در تبلیغات وسیع علیه ایران حرف هایی 
می زدنند و می گفتند گزینه جنگ با ایران یکی از گزینه های روی میز 
است،بعد فهمیدند توان تحمل تلفات جنگ را ندارند و ممکن است از 
درون دچار فروپاشی شوند.او ادامه داد:اینکه جنگ های نیابتی راه می 
اندازند،ترس شان از این اســت که اگر تلفات بدهند یعنی پایان خط 
است که نمونه های آن را در ترس صهیونیست ها در جنگ های لبنان و 
فلسطین دیده ایم.حجت االسالم علیدادی تصریح کرد:سومین چالش 
آنها این است که وقتی کشوری با آنان هم پیمان می شود استکبار برای 
آن کشور هیچ ارزشی قائل نمی شود و رابطه باید ارباب رعیتی باشد لذا 
رابطه مســاوی هر دو طرف و منافع مشترک در جهان بینی استعمار 
معنا و مفهومی ندارد.او تاکید کرد:فهرست تعداد ناکامی های استکبار 
در همین نیم قرن اخیر آنقدر زیاد است که تعجب می کنید با این همه 

سرویس های اطالعاتی چطور شکست می خورند.

فرماندار رفسنجان گفت:مردم این خطه طی 10سال 
اخیر با وجود خشکسالی ها و نامالیمات جوی 
توانستند 400 هزار تن محصول پسته را برداشت و با 
صادرات آن 2.5 میلیارد دالر ارز به کشور وارد کنند.

علی اکبر پورمحمدی در آیین اختتامیه هفته رفسنجان شناسی 
افزود: ۸0هزار هکتار زمین مشجر پسته در رفسنجان وجود دارد که 

ارزآوری خوبی برای کشور داشته است.
او با اشاره به اینکه کشاورزی پسته رفسنجان باید حفظ شود ادامه 
داد:همچنین این شهرستان دارای دستاوردهای مهمی در حوزه 
میراث فرهنگی است که در برخی نقاط احیای آن ها با مشکل مواجه 
شده و بودجه ای نیاز است تا بتوان سال ها از آن ها بهره برداری کرد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد:اهالی شهرستان رفسنجان از گذشته 
تاکنون دستاوردهای مهم دیگری را نیز از جمله بزرگترین جنگل 

دست کاشت مصنوعی به وجود آورند.
او اظهار داشت:مردم شهرستان رفسنجان از سال ها قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی در براندازی نظام شاهنشاهی و گسترش عدالت 
و اسالم بسیار تالش کرده و در این راه خون های زیادی را نثار 
کردند،در همین رابطه در 1۸دی سال 1۳5۷مجسمه شاه که در 
میدان حضرت ابراهیم این شهر نصب شده بود را به پایین کشاندند 

لذا این روز در تاریخ به نام روز شهرستان رفسنجان نامیده شد.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد:بخش خصوصی باید پا به عرصه 
بگذارد تا با واگذاری برخی از این آثار از جمله بزرگترین خانه خشتی 
جهان) خانه حاج آقا علی(به بخش خصوصی هم اثر حفظ شود و 

هم اینکه صنعت گردشگری رونق یابد.
او به وجود معادن ارزشمند مس و آهن و اشتغالزایی آنها در این 
شهرستان اشاره کرد و افزود:یکی دیگر از دستاوردهای مهم 
رفسنجان را می توان هفته رفسنجان شناسی نام برد و وجود 
نیروهای متعهد،متفکر و با ایمان در رفسنجان و شخصیت هایی که 

در این شهرستان به دنیا آمده اند نیز منشا خیرات در کشور است.
پورمحمدی همچنین به نقش خیرین و واقفان نیز در رفسنجان 
اشاره و بیان کرد:مردم این منطقه از محل درآمد پسته اقدام به 
ساخت مدرسه،مسجد، فضاهای درمانی و غیره کردند و بیش 
از 12 سال است که رفسنجان رتبه نخست کشور را در ساخت 

مدرسه های خیرساز دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان 
اینکه مردم هر شهر و کشور باید به تاریخ، آداب 
و سنن خود آگاه باشند، گفت:بازی های بومی و 
محلی بیانگر و معرف هر منطقه است و باید به آن توجه زیادی 
شود.میثم پاریزی در حاشیه همایش ورزش های همگانی و 
سنتی شهرستان شهربابک افزود:برگزاری این برنامه با هدف 
ترویج بازی های بومی و محلی در سطح کشور انجام می شود.
او ضمن گرامیداشت روز شهربابک در 1۹ دی ماه تصریح 
کرد:این برنامه در راستای برنامه های ویژه روز شهرستان 
برگزار شد که هم ادای دینی به مقام شامخ شهدا شده باشد و 

هم ظرفیت بازی های بومی و محلی احیا شود.
پاریزی با بیان اینکه سعی شد ظرفیت های مختلف شهربابک 
از طریق برنامه صبح و نشاط شبکه سه سیما به نمایش 
درآید ابراز امیدواری کرد:با این فرصت های رسانه ای بتوان 

ظرفیت های مختلف شهربابک را ارتقا داد.
او اظهار داشت:بازی های بومی متعددی در شهربابک وجود 
دارد و ضروری است با ایجاد بستری مناسب این پتانسیل ها 

بیش از پیش به نسل جدید معرفی و منتقل شود.

ارزآوری 2.۵ میلیارد دالری 
پسته رفسنجان  برای کشور 

بازی های بومی و محلی بیانگر 
فرهنگ هر شهر و منطقه است

خبر

خبر

خبر

   

به گزارش خبرنگار کاغذوطن وزیر صنعت معدن 
وتجارت در سفر یک روزه به جنوب کرمان در حاشیه 
بازدید از مجموعه تیتانیوم کهنوج گفت:شهرستان 
کهنوج دارای ظرفیت معادن زیادی است و پروژه 
های سرمایه گذاری با رویکرد ایجاد اشتغال مناسب 
برای تمام شهرستان ها تعریف می شود و در اولویت 
قرار می دهیم همچنین این قول را می دهیم به اندازه 
کافی پروژه سرمایه گذاری در کهنوج تعریف و به 

سرانجام رسیدن آنها را پیگیری کنیم.
سیدرضا فاطمی امین اظهارداشت: واحد فرآوری 
تیتانیوم سالهای گذشته در این شهرستان مطرح 
بوده است که طی  یک سال گذشته این واحد به 
بخش خصوصی واگذار شده و در این مدت نیز 

پیشرفت بهتری داشته است. 
او افزود: این مجموعه  که در حال حاضر از پیشرفت 
۴۰درصدی  برخوردار است،اگر این پیشرفت را به 
۶۰ درصد برساند وزارت صمت با رویکرد حمایت 

در تامین مالی این مجموعه  را کمک  خواهد کرد. 
او با بیان اینکه پیش بینی پیشرفت از نگاه شرکت  
سازنده و سرمایه گذار در بهمن سال آینده رخ خواهد 
داد ابراز امیدواری کرد که روند پیشرفت تسریع 
یابد و حداکثر تا پاییز سال آینده این مجموعه به 

پایان رسد. 
فاطمی امین در رابطه با ظرفیت های معدنی 
شهرستان کهنوج اظهار داشت:وزارت صنعت معدن 
و تجارت برای همه شهرستان ها از جمله شهرستان 
کهنوج طرح آمایش صنعت معدن و تجارت دارد که 
تمامی فرصت ها و ظرفیت های شهرستان در این 

طرح  مورد بررسی قرار می گیرد. 
به گفته وزیر صمت طرح آمایش با هدف تامین 

اشتغال شهرستان پیش می رود . 
او ادامه داد: اجرای فاز دوم معدن تیتانیوم تصمیمی 
اقتصادی است و اگر این مهم را با تصمیمات سیاسی 
ببینیم، ضربه به این پروژه است و موجب افزایش 
هزینه ها می شود اما اجرای فاز دوم این معدن را به 

سرمایه گذار پیشنهاد می دهیم.
افتتاح پهنه معدنی مس عنبرآباد

 با ذخیره ۵۰۰ میلیون تنی
وزیر صنعت معدن و تجارت در  ادامه سفر خود در 
شهرستان عنبرآباد  جنوب کرمان  فاز اجرایی پهنه 
معدنی مس عنبرآباد یکی از بزرگترین معادن مس 

کشور با ذخیره ۵۰۰ میلیون تن را افتتاح کرد. 
فاطمی امین در مراسم افتتاح فاز اجرایی معدن 
مس کرور شهرستان عنبرآباد نیز یکی از موضوعات 
محوری دولت سیزدهم را رعایت عدالت دانست و 
بیان داشت:معادنی که بزرگ تر هستند باید  مردم  
منطقه در آن سهیم باشند و نمی شود مردم منطقه 
ای که معدن در  آنجا قرار دارد و به نوعی مشکالتی 

را تحمل کنند در سود آن شریک نباشند. 
4۰ درصد سهام معدن مس کرور 

به مردم واگذار می شود
وزیر صمت به عنوان اولین خبر ویژه به مردم منطقه  
اظهار داشت:در مورد واگذاری سهام به مردم منطقه، 
ما مورد معدن مس کرور هم همین رویکرد را داریم 
و تا ۴۰درصد سهام  معدن مس کرور به مردم واگذار 

می شود. 
 فاطمی امین  دومین وعده ویژه خود  به مردم را 
استفاده از ظرفیت مردم  منطقه در عمده اشتغال 
معدن نام برد و بیان کرد:افراد بومی منطقه باید از این 
فرصت های اشتغالزایی استفاده کنند و این امر نیز 

نیازمند برگزاری دوره آموزشی است. 
معدن مس کرور یکی از پهنه های بزرگ 

معدنی کشور است
در ادامه رییس سازمان صنعت معدن و تجارت 
جنوب کرمان در این مراسم ضمن خیرمقدم حضور 
وزیر صنعت معدن وتجارت و هیات همراه از همراهی 
امام جمعه شهرستان عنبرآباد، دادستان و دیگر 
مسئوالن شهرستان قدردانی کرد و گفت:نتیجه 
همبستگی بین مسئوالن این است که اینجا جمع 
هستیم و اتفاقی رقم می خورد که باعث توسعه و 

اشتغال این منطقه می شود. 
مسلم مروجی فرد تصمیم دولت مبنی بر استقرار 
اداره کل ها در منطقه جنوب کرمان که منجر به 
توسعه همه حوزه ها در جنوب کرمان به ویژه در 
بخش صنعت و معدن بود را شایسته دانست و 
افزود:در حوزه صنعتی حدود  ۵۳کارخانه با 

اشتغالزایی بیش از ۲ هزار نفر است.
رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از اکتشافاتی که 
انجام شده و ذخیره مناسب معدن خبرداد و گفت: 
ظرفیت ساالنه تولید معدن مس کرور  ۲۰هزار تن و 
اشتغالزایی این مجموعه نیز در مرحله ابتدایی  ۳۰۰ 

نفر می باشد. 
مسلم مروجی فرد،محصول تولیدی معدن مس کرور 
را کنسانتره مس اعالم کرد و افزود:میزان سرمایه 

گذاری این طرح پنج هزار میلیارد ریال است. 

او محل قرار گرفتن معدن مس کرور را روستای 
رودفرق شهرستان عنبرآباد اعالم کرد و افزود :معدن 
مس کرور شهرستان عنبرآباد با ذخیره احتمالی ۵۰۰ 
میلیون تن مس، یکی از ذخایر بزرگ و ارزشمند 

معدنی کشور است.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب 
کرمان با بیان اینکه در حال حاضر چهار کارخانه 
مس در جنوب کرمان از جیرفت تا رمشک به عنوان 
محروم ترین نقطه در جنوب کرمان توسط بخش 
خصوصی راه اندازی شده است توضیح داد  :در آینده 
یک کارخانه جدید نیز در بخش اسماعیلی آماده 

احداث است.
به گفته او پروژه نیلی صنعت از بزرگترین مجتمع 
های صنایع غذایی در جنوب کرمان و همچنین طرح 
بزرگ و ویژه پایانه صادراتی با پیشرفت ۹۰درصدی 

آماده بهره برداری است.
مروجی فرد از شناسایی پتانسیل های جدید در 
منطقه و ایجاد سرمایه گذاری سخن به میان آورد 
و اظهار کرد:در کنار هر معدن یک کارخانه با همان 
ابعاد جانمایی شده که با دادن یک سری اختیارات 

مشکالت این معادن نیز حل می شود.
شرکت مس به دنبال اعطای تسهیالت در جهت 

نقش حمایتی خود در رودبار جنوب 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در 
مراسم افتتاح فاز اجرایی معدن مس کرور عنبرآباد 
میزان اکتشافات معدن کرور را حدود ۵۰۰ میلیون 
تن با عیار ۲۴ صدم استفاده عنوان کرد و افزود:در 
حال حاضر ذخیره اقتصادی این معدن ۱۰۳ میلیون 
تن با عیار ۲۹ صدم ۹۰ پی پی ام مولیبدن مورد 
اکتشاف قرار گرفته است که در حال حاضر ۷۱ طراح 

در این معدن انجام شده است . 
دکتر اردشیر سعد محمدی گفت:پیت نهایی و 
اقتصادی انتخاب شده در حال حاضر حدود چهار 
کیلومتر جاده دسترسی به معدن احداث شده بیش 
از ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری این قسمت بوده 
که  ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۳ کیلومتر دیگر این 

جاده نیاز است که در دست اجرا می باشد. 
سعد محمدی اظهار داشت: این کارخانه با ظرفیت 
خوراک  ۴ و ۲ دهم میلیون تن در سال ورودی خاک 
با سرمایه گذاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای 
این منطقه احداث خواهد شد که با احداث آن بیش از 

۴۰هزار تن کنسانتره در سال تولید می شود. 
مدیرعامل شرکت مس ایران معادل ریالی درآمد این 
منطقه  را با قیمت های امروز حدود ۲ هزار میلیارد 

تومان عنوان کرد و تصریح نمود:با اجرایی شدن این 
پروژه ایجاد اشتغال در این منطقه رقم خواهد خورد 
و امیدواریم بیش از ۳۰۰ نفر از مردم منطقه را بکار 
بگیریم همچنین طی ۲سال آینده تمامی موارد این 
معادن به اتمام برسد و شاهد رونق و تولید در این 

منطقه باشیم.
سعد محمدی می گوید در رابطه با انجام مسئولیت 
اجتماعی این شرکت سعی در راه اندازی چندین 
مجموعه ورزشی در این منطقه هستیم همچنین 
در قلعه گنج پنج محدوده جدید پیدا کردیم که در 

دست اقدام است.
 سرمایه گذاری در مس

 بهترین نوع سرمایه گذاری است
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در جواب سوال 
خبرنگار کاغذوطن مبنی بر انتظارات مردم و 
مسئوالن شهرستان رودبارجنوب از شرکت مس در 
رابطه با نقش معین اقتصادی این شهرستان اظهار 
داشت:در این رابطه در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم 
با رویکرد و سازگاری بتوانیم  تسهیالت ارزان قیمت 

اعطا کنیم. 
سعد محمدی سرمایه گذاری در مس را بهترین 
سرمایه گذاری دانست و افزود : به ازای هر خودرو 
برقی مصرف مس باال می رود و میزان مصرف انرژی  
برق از ۲۰ درصد به۵۰ درصد می رسد که مهم ترین 
مصرف و فلز مورد استفاده مس است زیرا مصرف 

مس  تضمین شده است. 
او می گوید :بازار مس بازار مطمئنی است و تا پایان 
شهریور مس رتبه اول شرکت های ایران را بدست 

می آورد. 
پایانه صادراتی جنوب کرمان ۱۵۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد
در بازدید وزیر صمت از پایانه صادراتی نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی نیز از 
سفر کمیسیون صنایع معادن کشور به جنوب کرمان 
خبر داد و گفت: وزیر صمت نگاه ویژه ای به مناطق 
محروم دارد لذا از رویکرد ویژه ایشان تشکر می کنیم.
ذبیح الله اعظمی به روند راه اندازی معدن کرور اشاره 
کرد و گفت: تمام نمایندگان سابق جیرفت و عنبرآباد 
پیگیر راه اندازی این معدن بودند که جای تشکر دارد 
و امروز به لطف خدا شاهد شروع به کار استخراج 

معدن کرور هستیم.
او به تصویب مصوبات این سفر توسط وزیر صمت 
اشاره کرد و خواستار تشکیل شورای عالی معادن 
در جیرفت یا عنبرآباد با حضور وزیر صمت، ادامه 
مطالعات اکتشافات، احداث صنایع جانبی معدن 
کرور و توجه به صنایع نیمه تمام منطقه جنوب 

کرمان شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی صنایع جانبی کشاورزی منطقه 
جنوب کرمان را ضعیف برشمرد و گفت: پایانه 
صادراتی جنوب کرمان ۱۵۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
به گزارش کاغذ وطن، با راه اندازی این پایانه صادراتی 
ساالنه ۶۷ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصوالت کشاورزی 
بسته بندی خواهد شد و زمینه اشتغال ۱۷۰ نفر نیز 
فراهم می شود همچنین میزان سرمایه گذاری برای 
این پروژه یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است که در 

حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 سمیه خدیشی | کاغذ وطن

گزارش

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب 
کرمان با بیان اینکه در حال حاضر چهار کارخانه 
مس در جنوب کرمان از جیرفت تا رمشک به 
عنوان محروم ترین نقطه در جنوب کرمان توسط 
بخش خصوصی راه اندازی شده است توضیح 
داد  :در آینده یک کارخانه جدید نیز در بخش 
اسماعیلی آماده احداث است.

به گفته او پروژه نیلی صنعت از بزرگترین مجتمع 
های صنایع غذایی در جنوب کرمان و همچنین 
طرح بزرگ و ویژه پایانه صادراتی با پیشرفت 
9۰درصدی آماده بهره برداری است.

۴۰ درصد سهام معدن کرور به مردم واگذار شود
وزیر صمت در سفر به جنوب کرمان
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
اول  شماره140060319079000580-1400/10/06هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم  نصرت محمد 
علی زابلی  فرزند مراد بشماره شناسنامه 347صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 
375متر مربع پاک 1648فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 188اصلی قطعه 

سه واقع در رودبارجنوب –شهرک فجر خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین مهیمی ،محمد 
عموم  اطاع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مرادی  بیگ  فاطمه  وخانم  مهیمی  ومهسا  مهدی 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
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:206-   تاریخ 

انتشار نوبت اول:1400/10/11 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/25

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319079000465-1400/08/29هیات 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
متقاضی آقای مهدی بامری پاک  فرزند محمد بشماره شناسنامه 24صادره ازرودبارجنوب 
و  مفروز  اصلی  از440-  2184فرعی  پاک  مربع  485متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
مجزی شده از پاک 40فرعی از 440اصلی قطعه سه واقع در زهکلوت گل آباد قطعه سه 
است. محرزگردیده  پاک  محمدبامری  آقای  رسمی  مالکین  از  خریداری  بخش46کرمان 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  . بدیهی است در صورت  نمایند 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:205
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/25
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره140060319079000288- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
1400/06/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم  صفیه بامری زه کلوت  فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
2089فرعی  پاک  مربع  52متر  مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  ازرودبارجنوب  0صادره 
از 440اصلی قطعه سه واقع در  از440- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 40فرعی 
از مالکین رسمی آقای محمدبامری پاک  آباد بخش46کرمان خریداری  زهکلوت -گل 
15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
اعتراض،دادخواست  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس 
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:204
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/25
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه باغ نخیاتی ومرکباتی  دارای پاک 4121 فرعی از 920 - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پاک 920- اصلی به مساحت 30290.14 متر مربع واقع درمنوجان قطعه پنج بخش 
46 کرمان باستناد رای شماره 140060319002002695- 1400/08/22هیات مستقر در ثبت کهنوج در 
مالکیت اقای یحیی رازبان فرزند احمد قرار گرفته و 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 1400/10/20اگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/11/19در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. 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 اصاحی پس 
از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعام و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع 
ذیصاح 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 : شنبه:1400/10/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف:382

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319079000479-1400/08/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای علی محمد علی زابلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 537صادره ازدر یک باب خانه به مساحت 450متر 
مربع پاک 1647فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید 
پیکان کوچه شماره 5  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی وعبدالحسین مهیمی محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:220

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/09

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پاک های ذیل واقع در شهرکهنوج قطعه یک بخش 46کرمان همگی 
مفروز ومجزی شده از پاک 86- اصلی منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی 
حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400/10/21آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1400/11/20در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و 
مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 
20قانون ثبت و ماده 86 اصاحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعام وظرف مدت 
30روزدادخواست به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از 

گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
953فرعی از86-اصلی خانم مرضیه مرادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29723متر مربع واقع 

درکوتک کهنوج .
تاریخ انتشار :شنبه:1400/10/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف 385

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008002170 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم 
آزاده عرب پور رق آبادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 155 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 203.10 مترمربع 
از پاک 676 اصلی واقع در زرند _ ده اصغر بخش 13 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان کردی کریم آبادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز 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 266
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008002483 هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
حسین ایزدی یزدان آبادی فرزند غامحسین به شماره شناسنامه 4 صادره از زرند در 
قسمتی از خانه به مساحت 176.65 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 102 فرعی 
از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان انقاب کوچه 4 خریداری از مالک رسمی آقای 
اکبر امرالهی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  
به فاصله 15روز 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 267
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عباس دهقانی بوکالت از آقای محمد موحد 
مالک ششدانگ پاک 2265 فرعی 1 اصلی واقع 
در بخش 6 کرمان که سند مالکیت ذیل ثبت 725 
صفحه 390 دفتر 6 اماک بشماره چاپی الف *89 - 987902 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  است ضمن  تسلیم گردیده  و  صادر 
محلی تصدیق امضاء شده مدعی می باشد سند مالکیت مذکور 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده اند. لذا به استناد تبصره یک اصاحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و اماک ماهان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند معامله تسلیم نماید واال 
پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. م الف 1467
تاریخ انتشار: 1400/10/25

سیدرضا انصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ماهان
گیرنده رونوشت: ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضورت 
امام )ره( جهت اطالع

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت سوم  
سال 1400 شهرستان رودبارجنوب 

به دستور ماده 14  بنا  و  قبلی  اگهی های  پیرو 
قانون ثبت اسناد و امالک اگهی تحدید حدود تعدادی از امالک 
واقع در بخش 4۶ کرمان حوزه ثبتی شهرستان رودبارجنوب 
به ترتیب شماره پالک اصلی و فرعی و محل وقوع ملک ونام 
ونام خانوادگی متقاضی ثبت بدینوسیله منتشر و عملیات تحدید 

حدود آنها بشرح ذیل شروع و بعمل خواهد آمد.
فرعیات زیراز پالک ۳0۹ اصلی واقع در چمتکی وفارغون ، 

رودبار جنوب
باغ  برفرزند  تنگهی  ششدانگ  اقای عوض شاهلی  1فرعی 

نخیالتی به مساحت ۳۷000متر مربع
2فرعی اقای محمد شاهلی بر فرزند شه بیک ششدانگ باغ 

نخیالتی وزمین مزروعی ۳۷000متر مربع
شروع  محل  1400/11/1۷در  روزیکشنبه  ۸صبح  ساعت  از 

وبعمل خواهد امد 
فرعیات زیر از پالک 440اصلی واقع در زهکلوت ،سیاه کهور 

،مراد اباد رودبار جنوب قطعه سه بخش 4۶کرمان
1۸41فرعی خانم نصرت فقیر شاهی فرزند شریف ششدانگ 

یکباب مغازه تجاری مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 50متر 
مربع

خدامراد  فرزند  اسدی  بنی  پور  خداداد  آقای  فرعی   1۸۹5
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 121004 متر 

مربع
1۸۹۶ فرعی آقای موسی پوریانی زاده فرزند دروش ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 210 متر مربع
1۸۹۷ فرعی آقای ابراهیم پور فرساد فرزند جالل ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۹۸۳.۹1متر مربع
شروع  محل  1400/11/1۸در  روزدوشنبه  ۸صبح  ساعت  از 

وبعمل خواهد امد 
احمد  فرزند  کهنرود  محمدی  گلثوم  خانم  فرعی   2000

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۹1 متر مربع
خدامراد  فرزند  زهکلوت  خادمی  احمد  آقای  فرعی   2001

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶00 متر مربع
2002فرعی آقای علی شهسوار زاده فرزند چراغ ششدانگ یک 

باب مغازه به مساحت ۳2 متر مربع
200۳ فرعی آقای حسین قنبری زاده چاه شاهی فرزند چمل 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 4۸ متر مربع
2004 فرعی خانم صغری سابقی نژاد فرزند غالمرضا ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت 2۸ متر مربع
از ساعت ۸صبح روزسه شنبه 1400/11/1۹در محل شروع 

وبعمل خواهد امد 
2005 آقای امین پور کهنوجی فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷0000متر مربع
از ساعت ۸صبح روزچهارشنبه 1400/11/20در محل شروع 

وبعمل خواهد امد 
200۶ فرعی خام صغری سابقی نژاد فرزند غالمرضا ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور به مساحت 1۷۸.۳0متر مربع
20۳۶ فرعی خانم مریم بامری جاز فرزند جنگی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 5۷۶ متر مربع
و  به سی  نسبت  نمداد  فرامرزی  ابوذر  آقای  فرعی   204۸
هشت سهم دو پنجم از ۹۶ سهم خانم فاطمه فرامرزی نمداد 
نسبت به نوزده سهم و یک پنجم سهم از ۹۶ سهم و کوثر 
فرامرزی نمداد نسبت به نوزده سهم و یک پنجم سهم از ۹۶ 
سهم وخانم ساناز فرامرزی نمداد نسبت به نوزده سهم ویک 
پنجم سهم از ۹۶ سهم همگی فرزندان محمد از ششدانگ 
دو باب مغازه تجاری به مساحت 1۳2.۸۷ متربع که توسط 
فرزندانش  سوی  از  قیمومتا  برجک  محمدی  زهرا  خانم 

تقاضای ثبت گردیده است

204۹خانم زهرا سابکیان فرزند شهمراد ششدانگ یکباب مغازه 
تجاری به مساحت 4۸ متر مربع

20۸5 فرمی خانم صغری سابقی نژاد فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکباب مغازه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۷۹.50 متر 

مربع
از ساعت ۸صبح روزپنج شنبه 1400/11/21در محل شروع 

وبعمل خواهد امد 
لذا بدینوسیله به مجاورین و مالکین رقبات فوق اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع امالک مندرج در 
این اگهی حاضر و چنانچه واخواهی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آنها داشته باشند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید 
حدود لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رودبارجنوب تسلیم واال پس از انقضای مهلت 
مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود . ضمنا" باستناد 
ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض نسبت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی 

اقدام نمایند .
 تاریخ انتشار: شنبه مورخ1400/10/25

علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان رودبار جنوب.م الف :2۱9
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شنبه  25  دی 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

قائم مقام ســازمان تعاون روستایی گفت: تا 
شب عید سامانه »بازرگام« را در تمام استان ها 
فعال می کنیم و پرتقال و سیب تنظیم بازاری 
شب عید نیز به این سامانه اضافه می شود. علی 
شاه میری در خصوص عرضه کاال های اساسی 
تنظیم بازاری در سامانه هوشمند بازرگام، گفت: 
در حال حاضر سامانه »بازرگام« در تهران، کرج، 
یزد، اصفهان، گرگان، تبریز، سنندج، کرمان، 
مشهد، شــیراز، اهواز، کرمانشاه، بندرعباس، 
رشــت، ارومیه و قم راه اندازی شده است و تا 
شب عید» بازرگام« را در تمام استان ها فعال 
می کنیم.وی افزود: در حال حاضر قند، شکر، 
مرغ، تخم مرغ، برنج )ایرانی، هندی، پاکستانی، 
تایلندی( شیر، پنیر، ماست، کره و ... جزء اقالم 
تنظیم بازاری ســامانه بازارگاه هستند.قائم 
مقام سازمان تعاون روستایی ایران بیان کرد: 
پرتقال و سیب تنظیم بازاری شب عید نیز به 
سامانه بازارگاه اضافه می شــود. وی در ادامه 
گفت: با سامانه های جدید در صورتی که کاال 
را پایین تر از قیمت بازار عرضه کنند می توانیم 
همکاری داشته باشیم. به تمامی پلتفرم ها نیز 
برای همکاری اطالع داده ایم، ولی تاکنون هیچ 
کدام قدرت انجام عرضه کاال های تنظیم بازاری 
را نداشته اند. شــاه میری اظهار کرد: تمامی 
پلتفرم ها برای اضافه شدن به توزیع هوشمند 
کاال های تنظیم بازاری اعالم حضور می کنند 
ولی در ادامه همکاری کنار می روند.قائم مقام 
سازمان تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: 
سازمان تعاون روستایی ایران فقط بر عرضه 
کاال های تنظیم بازاری توسط پلتفرم ها ناظر 
بوده و نقش حامی را دارد بنابراین خرید و فروش 
توسط سازمان تعاون روستایی انجام نمی شود.

کاهش ارزش سهام عدالت نسبت به دوران اوج 
بازار سرمایه در سال گذشــته در حالی رخ داده 
است که بازار ســهام نیز در این مدت با کاهش 
چشــمگیر ارزش مواجه بوده اســت.با افت 51 
درصدی ارزش ســهام عدالت نسبت به ابتدای 
مرداد سال گذشته، هنوز جاماندگان این سهام 
منتظر تعیین تکلیف از ســوی دولت و مجلس 
هستند.سهام عدالت هم مانند بازار سرمایه لباس 
قرمز رنگی بر تن کرده است. روزهایی که بورس با 
افت شاخص مواجه است، ارزش سهام عدالت نیز 
مانند هفته های گذشته با افت مواجه شده و ارزش 
آن در حال حاضر به 4۹ درصد ارزش این ســبد 
دارایی در مردادماه سال ۹۹ رسیده است.این در 
حالی است که دولت در این مدت از بازار سرمایه 
به شــدت درآمدزایی کرده و بخش عمده ای از 
کسری بودجه خود را در قالب فروش اوراق بدهی 
و سهام شرکت های خود از این بازار تامین مالی 
کرده است.علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
با بیان اینکه اراده  مجلس از روزهای نخســتین 
کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت 
بود، گفت: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع 
وجود نداشت؛ اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین 
تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین 
اســت. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان 
سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت 
خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری الزم 
را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم 
تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت 
به احقاق حق اقدام شود. وی در پاسخ به این سوال 
که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان ســهام 
عدالت، در الیحه بودجه ســال 1401 گنجانده 
نشــده اســت؟ تصریح کرد: یکی از مواردی که 
وجود دارد این است که شــاید نیازی به تعیین 
منابعی برای این موضوع در بودجه نباشــد، زیرا 
منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های 
گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده 
به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب 
انتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای 

جاماندگان استفاده کرد.

نایب کمیسیون عمران در مجلس با اشاره به قیمت گذاری جدید 
برای بلیت هواپیما و گذاشتن کف قیمت ۶00 هزار تومانی برای 
آن، این کار را برخالف روال معمول عنوان کرده و از بررسی 
موضوع و احضار مدیران مربوطه به جلسه بعدی کمیسیون عمران 

خبر داد. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از عصرخبر، اسماعیل حسین زهی 
نایب رییس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی، درباره 
قیمت بلیط های هواپیما  و مخصوصا گذاشتن کف قیمت ۶00 
هزار تومانی و حمایت محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: وزارت راه و شهرسازی باید پیگیر این قضیه شود. 
در گذشته جلسات متعددی با وزیر قبلی همچنین وزیر جدید در 
این خصوص برگزار شده است.این خواسته به حق مردم است و 
باید بداند مسافت شهر و بُعد مسافت آن همچنین نوع شرکت ها و 
نوع هواپیمایی آنها فرق می کند و نمی شود همه را با یک قیمت 

کف ثابت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: نهادی که قیمت ها کف بلیط هواپیما را مشخص 
کرده است باید جوابگو باشند. مسئولین ذیربط این موضوع  بر 
این باور بودند که می خواهند قیمت ها را به زمان قبل از کرونا 
برگردانند چون در زمان کرونا با یک ظرفیت خالی می رفتند ولی 
در حال حاضر پروازها با ظرفیت کامل می رود و نه تنها قیمت ها را 

برنگردانند که حتی یک چیزی هم به آن اضافه کردند.
وی افزود: نیاز است که وزارت راه و شهرسازی پیگیر شود و هم 
دستگاه نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی ورود پیدا کنند تا 

مشخص شود که این قیمت ها بر چه مبنایی است.
حسینی زهی تصریح کرد: اگر بحث قیمت بلیط هواپیما رقابتی 
است باید رقابتی انجام شود نه اینکه قیمت ها را خودشان بگذارند. 
قبال نیز شرکت ها خیلی دخیل نبودند. خیلی  از جاهای ایران با 
قیمت ۳00 و 250 هزار تومان می توانستیم بلیط تهیه کنیم، اما 

االن کف قیمت از ۶00 تومان شروع شده است.

 قیمت های جدید بلیت هواپیما
 غیر قانونی است

توزیع هوشمند پرتقال 
و سیب تنظیم بازاری

 شب عید

 اُفت ۵۱ درصدی
 ارزش سهام عدالت 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک ها از اجرای قوانین 
در زمینه پرداخت تسهیالت حوزه مسکن طفره می روند گفت: وزیر اقتصاد 
نباید نسبت به عدم پایبندی بانک ها به قوانین بی تفاوت باشد و به پشتوانه 
قانون نسبت به اخذ جریمه مالیاتی از آنها اقدام و اسامی بانک های متخلف را 

به مردم اعالم کند. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خانه ملت، عبدالجالل ایری با اشاره به عدم 
همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیالت در حوزه مسکن، گفت: بر اساس 
قانون جهش تولید مسکن و بند )الف( تبصره )۱۸( قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک 
ها و موسسات اعتباری موظف شدند، ۲۰ درصد حجم تسهیالت خود را که 
معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می شود در قالب قانون جهش تولید مسکن به 
متقاضیان پرداخت کنند؛ اما متاسفانه این امر به درستی محقق نشده و بانک ها 

همکاری الزم را ندارند.

هر بانکی وام ندهد باید جریمه شود

کریمی پور شهردار سیرجان خبر داد

پیوستن شهرداری سیرجان به  سامانه شفافیت

اختصاص ۸۰۰ میلیون دالر ارز دارویی  اظهارات جالب رییس سازمان استاندارد 
درباره کیفیت خودروها

رنا
: ای

بع
من

مسائل کالن توسعه شهری شهر سیرجان دوشنبه شب ۲۱ دی 
ماه در گفت و گوی امین شول سیرجانی، روزنامه نگار و علی اکبر 

کریمی پور شهردار سیرجان بررسی شد.
به گزارش کرمان نو، کریمی پور در این گفت و گو که در »گروه 
واتساپی مهر ۱۴۰۰« انجام شده از روند انتصابات خود در 
شهرداری سیرجان گفت و درباره حاشیه های احداث باغ ایرانی 
در این شهر توضیح داد. او همچنین برنامه خود را برای اصالح 
کیفیت مبلمان شهری و رسیدگی به مناطق کم برخوردار ارائه 

کرد. در ادامه مشروح از این گفت و گو را بخوانید.
مهمترین چالش های که پیش روی در شهرداری 

سیرجان چیست؟
زمینه های کاری در شهرستان بسیار زیاد است و فرصت های 
بسیار زیادی وجود دارد. اما چند موضوع مهم تر هستند. 
اولین چالش من ضعیف بودن تعلق سازمانی در حوزه ی منابع 
انسانی در شهرداری سیرجان بود. اما می توانم قاطعانه بگویم 
االن این انگیزه ایجاد شده و همه قسم شدند برای انجام کار در 
مجموعه ی شهرداری سیرجان. مدیریت حوزه ی منابع انسانی 
مدیریت پیچیده ای بوده و بیشتر از اینکه اسم مدیریت داشته 
باشد رهبری است. در ابتدا کمی چالشی ایجاد کرده بود. موضوع 
بعدی بحث فرایندهاست. این قضیه در شهرداری سیرجان 
وجود نداشت که ما این فرآیندها را اصالح یا ایجاد کردیم. تغییر 
دیدگاه موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کنم. برای 
تغییر دیدگاه ها هم تالش کردیم. سیرجان به زودی یکی از 
کالنشهرهای کشور با یک موقعیت بسیار خوب خواهد شد. 
باید قدر این پیچ تاریخی را بدانیم و عقب نمانیم. نکته دیگر اینکه 
توقعات مردم پایین است. تمام شکایات مردم در حداقل ها است. 
یعنی ما انتظارات را پایین آوردیم. انتظارات در حد آسفالت، 
پارک، فضای سبز جمع آوری زباله است. انشاالله اگر مردم 

کمی صبر و تحمل کنند حتما در مسیر قرار خواهیم گرفت که 
انشاالله این موضوعات به عنوان اولویت درخواست آنها نخواهد 

بود و مباحث دیگری را به عنوان اولویت حتما مطرح می کنند.
به اصالح فرایندها اشاره کردید، دقیق تر بفرمایید اوال کیفیت 

حکمرانی ضعیف را قبول دارید؟ اگر قبول دارید 
فکر می کنید کدام یک از این فرایندهای اشتباه باید 
در کوتاه مدت اصالح شود کدام را شما اصالح کردید یا 

کدام را قرار است به زودی اصالح کنید؟
مدیریت شهری یک علم بسیار پیچیده است. همه چیز در 
فرایندها تعریف شده است. مثال من در مورد ایمنی شهرستان 
به هیچ وجه تصمیم نمی گیرم مگر اینکه طرح جامع ایمنی شهر 
را حتما داشته باشم. سعی من بر این است که مدیریت شهری 
در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام دهم. 
من االن از شما می خواهم بحث رضایتمندی ارباب رجوع ما 
را رصد کنید که در این مدت چه اتفاقی افتاده. یکی از مواردی 
که انجام دادیم و کار بسیار سختی بود تفویض اختیار به مناطق 
یک و دو بود. به جهت اینکه دسترسی مردم آسان باشد. در 
بحث رضایتمندی مردم مراجعه کنید به مناطق و ببینید چقدر 
رضایتمندی زیاد شده است. مجموعه ی قراردادهای ما در 
حوزه ی نگه داشت در واقع قاعده ی خاصی نداشت. به خاطر 
اینکه اینها را اصالح کنم حداقل شش ماه وقت ما را می گیرد. 
خیلی از قراردادها بار حقوقی دارد. مجبور هستیم اصالح 
فرایندها را انجام دهیم. به عنوان مثال آرامستان این قابلیت 
دارد که اداره اش به مردم واگذار شود. کشتارگاه یک پتانسیل 
درآمدی است ولی االن هزینه بر است. برون سپاری حتما 

هزینه های شهرداری را کم می کند.
با توجه به داشتن پرونده های حقوقی زیاد در گذشته، در 
خصوص این که پیمانکاران نسبت به تعهد خود پایبند 

باشد چه برنامه ای دارید؟
اولین نکته این است که شهرداری آیین نامه ی معامالت دارد. در 
مورد شفاف بودن؛ یکی از موضوعاتی که مردم همیشه ناراضی 

بودند ناآشنایی آن ها با حق خودشان است. سایت شفافیت 
شهرداری با بارگذاری همه ی اطالعاتی که ما فکر می کنیم 
برای مردم نیاز است و طبقه بندی محرمانه ندارد و مباحثی 
که بحث های قراردادی است و به زودی در دسترس همه ی 
شهروندان قرار می گیرد. فکر می کنم تا یک هفته ی آینده که 
تقریبا هشتاد درصد اطالعات بارگذاری راه اندازی می شود. 
راه اندازی سامانه ی ۱۳۷ که مردم می توانند خودشان به عنوان 
ناظر مدیریت شهری پیام بگذارند و انتقاد و پیشنهاد داشته 

باشند به زودی فعال می شود.
برنامه ی مشخص شما برای بهبود کیفیت مبلمان شهری 

چیست؟
دید بصری خیلی مهم است. خیلی از کوچه ها و خیابان های 
شهر نامگذاری مناسبی ندارند. ما کمیته ی زیباسازی را تشکیل 
دادیم. از نظرات هنرمندان استفاده می کنند. هر هنرمندی 
که نظری دارد می تواند ارایه کند و مطمئن باشد که بررسی 
می شود. حذف نازیبایی ها در شهر سیرجان را پنجاه درصد 

شهر زیبا می کند.
المان های که متناسب با فرهنگ شهر باشد پیشنهاد شده و در 

حال بررسی است.
طرحی برای مشارکت شرکت گهر زمین در باغ ایرانی مطرح 
شده است. ظاهرا بر اساس بخشی از این توافق قرار است شرکت 
آن جا واحدهای مسکونی یا ویالیی بسازد. آیا قرار است تحت 
عنوان این مشارکت آنجا مداخله و دستکاری شود ؟ آیا شما از 

این قرارداد اطالع دارید یا بررسی کردید یا خیر؟
مشارکت در باغ ایرانی االن نزدیک به پنج سال است به صورت 
تفاهم نامه روی کاغذ آمده اما هنوز اجرایی نشده است. من این 
قول را به مردم سیرجان می دهم به هیچ عنوان اجازه نمی دهم 
کاربری جایی از فضای سبز تغییر کند. برداشت اشتباهی از یک 
مکاتبه بود که شهرداری در نامه ای اعالم آمادگی کرد در قالب 
قراردادی یک جایی مشارکت کند و عنوان آن در مجموعه ی باغ 
ایرانی نبوده است. دوم اینکه بحث پروژه های مشارکتی سازوکار 

خود را دارد. درباره واگذاری زمین شهرهای نمی تواند خارج از 
تشریفات مزایده جایی را به کسی واگذار کند. در خصوص باغ 
ایرانی پیگیر هستیم که این اتفاق بیافتد. قرار است در جلسه ای 

از سازوکار باغ ایرانی دفاع کنیم.
شما به طور مشخص برای حفظ هویت در بازار و 

مجموعه های تاریخی چه برنامه ای دارید؟
در خصوص اماکنی که ثبت شده، میراث فرهنگی به صورت 
مستقیم و مشخص متولی است که دستورالعمل ها راهکارهای 
خود را دارند. اگر جلساتی تشکیل شود ما حتما ورود پیدا 
می کنیم و کمک خواهیم کرد. اما موضوعات پیرامونی این 
فضاها وظیفه شهرداری است که انجام خواهد شد. در خصوص 
یخدان  ها چون مالکیت با اوقاف است نشست خوبی با مسئوالن 
اوقاف داشتیم که قرار شد تفاهم نامه ای که قبال بوده مجددا 

تمدید کنیم و در در اختیار شهرداری قرار بگیرد.
تغییرات نیروی انسانی در دوره ی شما خیلی زیاد بوده 
آیا واقعا همه ی این تغییرات به کیفیت مدیریت کمک 
کرده یا ممکن است در مورد برخی موارد شتاب زده 

عمل کرده باشید؟
من انتخابم نیروهای جوان و در عین حال با تجربه و باسواد است. 
جابه جایی نیروها هم اصال به خاطر این قضیه نبود که عزیزانی 
که برداشته شدند نیروهای ناکارآمدی بودند. افراد منصوب 
شده همه از افرادی بودند که سال های سال در همین شهرداری 

بودند. من هیچ نیرویی را از بیرون نیاوردم.
بفرمایید برای مناطقی که کمتر مورد توجه بودند چه 
برنامه ای در رویکرد خدمات رسانی و بودجه نویسی 

دارید؟
شهر سیرجان را به بیست و پنج محله تقسیم کردیم. هر کدام 
بین هفت تا دوازده اولویت تعریف شده. اولویت بر اساس نیاز 
سنجی مشخص شده است. در هر محله حداقل چند اولویت 
اساسی انجام می شود. اما در مورد بودجه؛ بودجه سال هزار و 
چهارصد و یک به صورت عملیاتی است. ضمن اینکه تقویم 

کاری ساالنه ارایه می کنیم.
به طور مشخص بفرمایید در بحث مدیریت پسماند در 
قالب بزرگتر مسئله محیط زیست و مدیریت آبی که 
برای آبیاری فضای سبز موارد دیگر چه برنامه ای دارید؟
مدیریت محیط زیست بین بخشی است. مدیریت های بین  
بخشی با چالش های بیشتری سروکار دارند. واحد HSE و 
محیط زیست را راه اندازی کردیم. مکاتباتی در خصوص 
رعایت الزامات به پیمانکاران داده شده که در قدم اول 
حساسیت ایجاد کنیم. در مدیریت پسماند تجربه خوبی نه 
در سیرجان در خیلی از شهرها نداریم. چه بحث نگهداری 
و حمل و چه بحث دفن. برنامه من برای شهرستان بحث 
راه اندازی مرکز MRF است. یعنی جمع آوری حمل و در 
مقصد پردازش، که با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام 
می شود. در حال تجزیه و تحلیل هستیم که راه اندازی سایت 

پردازش در برنامه قرار بگیرد.

اینانلو تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت های 
دولت عنوان کرد و گفت: با مداخله مستقیم رئیس جمهور ۸۰۰ 
میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در جلسه 
رئیس و اعضای هیأت مدیره ی سندیکا با رئیس بانک مرکزی 
ادله الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند. مدیرکل امور 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برای تغییر ارز 

دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.
حمیدرضا اینانلو، در مجمع عمومی فوق العاده سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، افزود: دغدغه ما این است 
که تمام ساز و کارها دیده شود، نقش بیمه ها شفاف و مشخص 
باشد، عدد و بودجه الزم با میزان نیاز طرح تناسب داشته باشد 
و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته کاملی دیده شده است تا 
در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود و در عین حال نظارت 

کاملی هم روی این فرایند باشد.
وی، تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت های 
دولت عنوان کرد و ادامه داد: با مداخله مستقیم رئیس جمهور 
۸۰۰ میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در 

جلسه رئیس و اعضای هیأت مدیره ی سندیکا با رئیس بانک 
مرکزی ادله الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند.

به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو، دو نرخی شدن ارز از سال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که 

همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از آنچه به مواد اولیه دارو اختصاص 
می دهیم، صرف واردات می شود. باید صادقانه و بی تعارف 
بگوییم اگر امکانات و ظرفیت های تولید دارو در کشور ایجاد 
نشده بود، در شرایطی فعلی با چه معضالت و مشکالتی رو به 
رو می شدیم. از سویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم 
و بخشی از داروهای حیاتی به شکل فوریتی وارد می شدند و 
از طرف دیگر برای تهیه ی داروی بیماران خاص و سرطانی با 

مشکالت زیادی درگیر می شدیم.
اینانلو، شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود 
اعتباری شرکت ها در بانک ها، تأمین مالی و…، عنوان و تاکید 
کرد: این موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی 

و تحلیل شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به 
اهمیت و ویژگی های صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات 
حوزه ای است که نباید با تصمیم های آنی تحت تأثیر قرار 
بگیرد چون شرکت ها برای کسب بازار، زمان و انرژی زیادی 
صرف می کنند و تصمیم اشتباه می تواند سرمایه گذاری آنها 
را بی نتیجه کند. اما از طرف دیگر باید دغدغه دولت برای 
تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز درک شود. از نظر قانونی 
)شاید حتی به شکل نانوشته( این وظیفه به عهده وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو گذاشته شده است و شاید همین 
مسئله باعث شود گاهی بر سر دوراهی قرار بگیرد و مجبور به 

تصمیم گیری شود.
اینانلو، اصالح آئین نامه را گام مناسبی برای قیمت گذاری دارو 
دانست و افزود: شاید شرایط فعلی کشور امکان تغییر اساسی در 
این زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشته باشیم قیمت گذاری 
کاست پالس را نمی توان یک شبه تغییر داد و الزم است گام به 
گام و در شرایطی آرام که اعتبارات الزم برای تأمین دارو، موجود 

است، اقدام کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، 
مسئولیت ماست، گفت: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم 
با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد. رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران با بیان این که در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که 
در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است 
گفت: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب 
به مردم شده است.مهدی اسالم پناه با حضور در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ گفت: در قانون 
تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی 
حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کاال، 
واردات و صادرات می باشد.وی ادامه داد: موضوع طرح تحول کیفیت و 
زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده ای 
است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح های زنجیره ای 
دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض 

منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.
اسالم پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش 
داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در 

ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
وی خاطرنشان کرد:  بی کیفیتی خودرو و برخی از کاالهای شبیه خودرو 
موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، چون ما وکیل 
مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده است.رئیس 
سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت 
ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ 
دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.اسالم پناه گفت: موضوع 
ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی 
کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله 
خود دستگاه های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی 

می افتد و چه فریب هایی ایجاد می شود، کار ما نیست.

کرمان نو
گزارش 

مسائل کالن توسعه شهری شهر سیرجان دوشنبه شب 2۱ 
دی ماه در گفت و گوی امین شول سیرجانی، روزنامه نگار و 
علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان بررسی شد.
به گزارش کرمان نو، کریمی پور در این گفت و گو که در 
»گروه واتساپی مهر ۱4۰۰« انجام شده از روند انتصابات 
خود در شهرداری سیرجان گفت و درباره حاشیه های 
احداث باغ ایرانی در این شهر توضیح داد. او همچنین 
برنامه خود را برای اصالح کیفیت مبلمان شهری و رسیدگی 
به مناطق کم برخوردار ارائه کرد. در ادامه مشروح از این 
گفت و گو را بخوانید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

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 140060319062000403 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سوسن وهابی گوکی فرزند حسن بشماره شناسنامه 161 صادره 
از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 968 مترمربع پاک 3 فرعی از 1724- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک های یکفرعی 
از 1724- اصلی و فرعی از 1724- اصلی و جزء پاک 1724- اصلی واقع در گلباف خیابان طالقانی کوچه شهید حسینی خریداری از مالک 
رسمی حسن وهابی و فاطمه وهابی و عفت السادات میرتاج الدینی و سوسن وهابی و اسداله وهابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
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 1465
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/25- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

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 واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجرای مواد مذكوربدینوسیله اماکی که برابرآراء هیأتهای حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی گلباف که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذكورتجویز گردیده است به ترتیب شماره پاک و بخش و 

محل وقوع ملک و مشخصات مالک واقع در بخش 27 کرمان بشرح ذیل:
1-پاک یکفرعی از 2052- اصلی بخش 27 کرمان مالک آقای حسینجان قنبرزاده فرزند رمضان به شماره شناسنامه 979 صادره از گلباف و 
خانم زهره حسن خانی اندوهجردی فرزند حسین به شماره شناسنامه 3190019207 صادره از شهداد هرکدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 419 متر مربع واقع در گلباف خیابان جمهوری کوچه شماره 9 خریداری از مالک رسمی علی کوهستانی 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمایند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1461
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

محمود مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  گلباف

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

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
     آگهی فقدان سند مالکیت:اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078009496 هيات دوم مورخه 1400/10/06موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم طاهره صادقي نژاد 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 89 صادره ازکرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 490 مترمربع تحت  پاك 16752 فرعي از 
3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 6153 فرعي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان سراسیاب فرسنگی کوچه نیما 
خريداري از مالك رسمي آقاي علی نقی زاده فرسنگی محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1257957
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/09

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078007695هيات دوم مورخه 1400/8/16موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي محسن باغگلي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 3100114213 صادره ازبم در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 118 مترمربع تحت پاك 16678 
فرعي از3968  اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان شهرک صنعتی )شهید 
همت(شرقی 14 خريداري از مالك رسمي خانم کتایون سروشیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1257979
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/09

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078009452هيات دوم مورخه 1400/10/06موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي سجاد شعباني 
نژاد فرزند ماشاءهللا بشماره شناسنامه 8879 صادره از کرمان در ششدانگ يك باب خانه )باکاربری عرصه خدماتی( به مساحت 165 
مترمربع تحت پاك24729 فرعي از2787 اصلي  بخش3 کرمان واقع درکرمان بلواررسالت کوچه11 خريداري از مالك رسمي آقاي 
حسن ودیعتی محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1258147
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/09

نظر به اینکه عباس / عماداالسالمي فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1597 تاريخ تولد 08/09/1343 دارای شماره ملی 3199753140 با جز سهم 
6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعيان مالک ششدانگ پالک 94  فرعی از 3064  اصلی بخش3  کرمان موضوع سند مالکيت 
اصلي بشماره چاپی 760709 سری سال که در صفحه 308 دفتر امالک جلد 142ذيل شماره30612 ثبت گرديده است باسند رهني شماره 16224 
مورخ 27/06/1393دفترخانه اسناد رسمي شماره 70 شهر كرمان استان كرمان که بنفع بانک پارسيان به مبلغ 400010000 لاير به مدت 60 ماه ثبت 
شده بموجب درخواست وارده بشماره   1102/20769مورخ 1400/09/24  ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند 
مالكيت پالك مزبور بعلت جابجایی  مفقود و در خواست سند مالكيت المثني  نموده لذا باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر با وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند در غیر این صورت پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
شناسه آگهی : 1257948- تاريخ انتشار1400/10/25

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
موضوع  اختاف  هیات حل  صادره  آرا  برابر 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبتی شهرستان  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های 
محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند 
مورد  اماک  و  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده 
تقاضا بشرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی   15
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 

 دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
زرند شهرستان  کرمان   13 بخش  در  واقع   اماک 
علی  محمد  فرزند  زرندی  ندوی  عرب  آیلین  خانم   .1
با  زرند  از   صادره   3080642597 شناسنامه  بشماره 
ملی  شماره  به  زرندی  ندوی  عرب  محمدعلی  والیت 
3090974673 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157.50 مترمربع از پاک 12 فرعی از  
2430 اصلی واقع در  در زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه 
 یک خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبرنژاد زرندی.
به  رمضان  فرزند  آبادی  همت  ایزدی  نصرت  2.خانم 
شماره شناسنامه 692 شماره ملی  3090655667 صادره 
از زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 

 2430 از   فرعی  پاک12  از  مترمربع   157.50 مساحت 
زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک  در  واقع  اصلی 
زرندی. اکبرنژاد  علی  آقای  رسمی  مالک  از   خریداری 

به  محمدعلی  فرزند  زرندی  ندوی  عرب  آوا  خانم   .3
شماره شناسنامه و کد ملی 3080642589 صادره از زرند 
ملی  شماره  به  زرندی  ندوی  عرب  محمدعلی  والیت  با 
3090974673 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157.50 مترمربع از 12 فرعی از  2430 
زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک  در  واقع  اصلی 
زرندی. اکبرنژاد  علی  آقای  رسمی  مالک  از   خریداری 

محمد  فرزند  آبادی  علی  اسامی  اکرم  خانم   .4
یک  در ششدانگ  زرند  از  صادره   11 شناسنامه   بشماره 

شماره  پاک  از  مترمربع   121.10 مساحت  به  خانه  باب 
از  خریداری  زنبق  خیابان  زرند  در   واقع  اصلی   2427
کسروی. موسوی  سیدمجتبی  آقای  رسمی   مالک 

بشماره  ماشاءاله  فرزند  زرندی  یوسفی  محمد  آقای   .5
زرند  از   صادره   3090485011 کدملی   235 شناسنامه 
 62.60 مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در 
 2368 از  فرعی   33 پاک  از  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
محمدابادخریداری  شهدای  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی 
زرندی. ذکائی  ربابه  خانم  رسمی  مالک   از 

6. خانم مرجان دادور فرزند مهدی بشماره شناسنامه 296 
کدملی 2992550906 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 218 مترمربع مفروز و مجزی از پاک 

230 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان حکمت 
از مالک رسمی آقای جواد ذکائی.  کوچه یک خریداری 
محمد  فرزند  زرندی  متصدی  سعید  آقای   .7
 3090059134 کدملی   5908 شناسنامه  بشماره 
به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  زرند  از  صادره 
 6290 پاک  از  مجزی  و  مفروز  مترمربع   38 مساحت 
از  خریداری  فردوس  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی 
زرندی. زاده  حسن  حاجعلی  آقای  رسمی   مالک 

بشماره  محمد  فرزند  زرندی  متصدی  سعید  آقای   .8
شناسنامه 5908 کدملی 3090059134 صادره از زرند در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38 مترمربع مفروز 
و مجزی از پاک 6290 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 

 خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی حسن زاده زرندی.
9. آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره 
شناسنامه 350 کدملی 2991993571 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک قطعه باغ پسته به مساحت 71764 مترمربع 
مفروز و مجزی از پاک 9054 اصلی واقع در  روح آباد 
 خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی.

 م الف 263
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1152 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 دی   25 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 روح گریان من

نویسنده: کیم هیون هی
ترجمه: فرشاد رضایی- انتشارات: ققنوس

 the tears of my soul کتاب روح گریان من با عنوان اصلی
داستان واقعی یک جاسوس زن کره ای به نام کیم هیون هی است 

که با نام مستعار کیم اوک هوآ در سازمان جاسوسی کره شمالی 
فعالیت می کرد و پرواز ۸۵۸ هواپیمایی کره جنوبی را منفجر 

کرد. هدف کیم هیون هی و کره شمالی از این اقدام جلوگیری از 
برگزاری بازی های المپیک و اتحاد دوباره دو کره بود که البته با 

شکست مواجه شد.

فراخوان چهارمین دورۀ جشنوارۀ ادبی 
سراسری »داستان شیراز« ویژۀ نوجوانان 

۱۱ تا ۱8 ساله
مجله تخصصی ادبیات و هنر معاصر »داستان شیراز« با همکاری 

»انجمن ادبی هنری و آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت« چهارمین 
دورۀ جشنوارۀ ادبی سراسری »داستان شیراز« ویژۀ نوجوانان 11 

تا 1۸ ساله را برگزار می کند.
مهلت: 10 بهمن 1400

اختتامیه جشنواره و اعالم نتایج نهایی: پنجشنبه 14 بهمن 1400

السرتای سیستان )راه راه(
مشخصات :فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ، فلس های جانبی 

چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ ۲ ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از 
یک سوم اندازه یک ریف از هم جدا شده اند ؛ معمواٌل فقط یک فلس یقه ای میانی بطور 
مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است.فلسهای باالی چشمی و پیشانی توسط 
ردیف کاملی از فلسهای ذانه ای از هم جدا شده اند.چهارمین انگشت با دو ردیف کامل 
از فلس های زیر انگشتی ؛ در هر ردیف ۲۸ تا ۳۰ فلس ، و ردیف کاملی از فلس های 

جانبی بطور مشخص نوک دار ؛ ۴ فلس اطراف بند ماقبل آخری انگشت ؛ ۳ فلس بینی 
؛ که از پایین در تماس با ۲ یا ۳ فلس قدامی لب باال ؛ ۲۱ تا ۳۰فلس گلویی در ردیف 

مستقیم میانی .
رنگ آمیزی:سطح پشتی بطور متناوب با خط های روشن و تیره ؛ خط های تیره از 

خرمایی کمرنگ تا قهوه ای شکالتی ؛ خط های روشن سفیدکرم تا نخودی ، بالغ ها 
با ۵ تا ۸ نوار تیره فاقد نقاط روشن در داخل نوار های تیره ناحیه سر یکدست قهوه 

ای.زیستگاه:نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک ، در دامنه های دشتی ، با زمینهای ماسه 
ای ،نمکی ، رسوبی یا ریگزار همراه با گیاهان پراکنده بیشتر از نوع بوته ای کوچک و 

همچنین بناهای مخروبه .
عادات و رفتار:روز فعالند.درون حفره های ماسه ای مخفی می شوند ؛ از بند پایان مختلف 

تغذیه می کنند.جفتگیری در اوایل بهار 
و پیس از زمستان خوابی،تخمگذاری در 
اواخر بهار یا اوایل تابستان گزارش شده 
است. پراکندگی جهانی:ایران،افغانستان، 
پاکستان، ترکمنستان اندازه : نوک پوزه 
تا مخرج ۶۳ میلیمتر دم ۱۱۱ میلیمتر .

مالحظات:تمام نمونه های ایرانی از 
ارتفاعاتی بین ۴۵۰ تا ۱۷۰۰ متر گزارش 

شده اند . محل نمونه تیپیک ازایران 
سعید آباد،جنوب غربی کرمان،واقع در 
استان کرمان می باشد ./گروه کویرها و 

بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

و  میراث فرهنگی،گردشـگری  مدیـر 
صنایع دسـتی شهرسـتان زرنـد بـا اشـاره 
بـه برداشـت بی رویـه از شـن های روان و 
ریگزارهـای منطقه دهزوئیه این شهرسـتان 
گفـت: تـداوم ایـن این مشـکل گردشـگری 
روسـتایی ایـن منطقـه را تهدیـد می کنـد.

محمـد اسـالمی در نشسـت شـورای حفـظ 
لمـال بـا اشـاره بـه تاکیـد  حقـوق بیت ا
دادسـتان ایـن شهرسـتان بـر صادر نشـدن 
مجـوز برداشـت شـن های روان منطقـه  
دهزوئیـه افزود:بایـد بـا تعامـل و همـکاری 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان منافـع 
شـهروندان را در بخش گردشگری روستایی 

مورد توجه قـرار داد و از نابـودی منطقه  بکر 
و زیبـای ریگزارهـای دهزوئیـه پیشـگیری 

کـرد.
او تاکید کرد:هـزاران سـال طـول می کشـد 
تـا چنیـن جاذبه هایـی شـکل گیـرد و ایـن 
خودخواهـی اسـت کـه عـده ای نسـبت بـه 
ایـن ریگزارهـا نـگاه منفعت طلبانـه داشـته 
باشـند و بـه دنبـال سـود از محـل فـروش 
ایـن شـن ها باشـند در حالـی کـه می تـوان 
بـا اسـتقرار کمپ هـای گردشـگری از محل 
ایـن جاذبـه طبیعـی صدها شـغل مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم ایجـاد کـرد و موجـب جذب 

گردشـگران داخلـی و خارجـی شـد.

و  میراث فرهنگی،گردشـگری  مدیـر 
صنایع دسـتی شهرسـتان زرند تصریح کرد: 
متاسـفانه در سـال های گذشـته به دلیـل 
وقـوع بالیـای طبیعـی و در ادواری نیـز بـه 
دلیـل ناآگاهـی برخـی از افـراد تعـدادی از 
آثار تاریخـی که به  نوعـی حقـوق بیت المال 
ایـن شهرسـتان نیـز محسـوب می شـدند از 
بیـن رفتـه و زرنـد از منافع وجـود ایـن آثار 

بی بهـره شـده اسـت.
او اظهـار داشت:شهرسـتان زرنـد در زمینـه 
وجـود جاذبه هـای طبیعـی و گردشـگری 
بسـیار غنـی اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن 
موضوع باید شـرایط برای ورود سرمایه گذار 
بخـش خصوصـی بـرای اسـتفاده مطلـوب 
از ایـن منابـع خـدادادی به وجـود آیـد تـا 
تمامی اقشـار جامعـه از وجود ایـن جاذبه ها 

بهره منـد شـوند.
اسـالمی ضمـن قدردانـی از توجـه دسـتگاه 
قضایـی شهرسـتان زرنـد نسـبت بـه بخش 
گردشـگری خاطرنشـان کـرد: رویکـرد این 
دسـتگاه در کنـار دسـتگاه های اجرایـی و 
سـایر ارگان هـا موجـب شـده طی سـالهای 
اخیر در بخـش میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی بـه توفیقـات خوبـی دسـت 
پیـدا کنیـم کـه سـرمایه گذاری های بخـش 

گردشـگری دلیلـی بـر ایـن ادعا اسـت.

بازگشت قوهای فریادکش 
به تاالب سرخ رود

ساری - ایرنا - قوهای فریادکش مهاجر تاالب سرخ رود 
در چند هفته گذشته به دلیل کمبود غذا وارد دامگاه ها 
شده بودند که با تالش نیروهای حفاظت محیط زیست 

استان مازندران و تامین ذرت برای آنان، این پرندگان 
مهاجر در چند روز اخیر به تاالب بازگشتند.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

برداشت بی رویه شن های روان گردشگری زرند را تهدید می کند

پوستر سومین هفته قرآن 
و عترت جنوب کرمان رونمایی شد

مدارس کپری در رودبار جنوب 
برچیده خواهند شد

خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسـالمی جنوب کرمان از رونمایی پوسـتر سومین هفته قرآن 
و عترت ایـن منطقه با حضور کمیته هـای تخصصی این جشـنواره خبر داد.

حسـین اسـحاقی در آیین رونمایی از سـومین هفته قـرآن و عترت و پوسـتر گفت:این 
برنامـه در قالـب جشـنواره هـای فرهنگـی و هنـری در رشـته هـای داسـتان، شـعر، 
خوشنویسی، نقاشی، هنرهای نمایشـی، فیلم کوتاه، موشـن گرافیک و گرافیک برگزار 

می شـود.
او برنامه هـای سـومین هفته قـرآن و عتـرت اشـاره و برگـزاری کارگاه های آموزشـی و 
هنری، اکرام فیلم، محافل و کرسـی های تالوت نور، نمایشـگاه مسـابقات قرآنی، سرود 

و نغمـات را از جملـه این برنامه ها دانسـت.
او با بیان اینکـه فراخوان سـومین هفته قـرآن و عتـرت جنوب کرمـان از فـردا آغاز می 
شـود، آخرین مهلت شـرکت در ایـن برنامـه را ۲۰ بهمن ماه سـال جـاری اعـالم کرد و 
تاریخ آییـن اختتامیه ایـن جشـنواره را ۱۶ اسـفند ماه همـراه با تجلیـل از نفـرات برتر 

برشـمرد.
او اظهـار داشـت:به منظـور برگـزاری هر چـه بهتر ایـن برنامـه، کمیته هـای تخصصی 

تشـکیل شـده و تمامی شهرسـتان هـای جنوبی در این جشـنواره سـهیم هسـتند.

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و رایزنی با خیرین تا یک سال آینده مدارس کپری 
در شهرستان رودبار جنوب برچیده خواهند شد.

رضا رضایی در آیین افتتاح این سالن خدمت به دانش آموزان مناطق محروم را توفیق الهی 
دانست و گفت:با تمام وجود در آموزش وپرورش استان در راستای تحقق عدالت آموزشی و 

محرومیت زدایی تالش خواهیم کرد.
او با اشاره به وجود ۸مدرسه کپری در شهرستان رودبار جنوب خاطرنشان کرد:براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته و رایزنی با خیرین تا یک سال آینده مدارس کپری در 

شهرستان رودبار جنوب برچیده خواهند شد.
رضایی با اشاره به نقش فضای آموزشی امن در تسهیل فرآیند یاددهی یادگیری اظهار کرد:از 
مشارکت خیرین و ظرفیت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس جهت بازسازی و مقاوم سازی 
مدارس سراسر استان به ویژه رودبار جنوب استفاده خواهیم کرد.مدیرکل آموزش وپرورش 
استان کرمان از ساخت دو مجتمع بزرگ شبانه روزی دخترانه و پسرانه در رودبار جنوب 
توسط خیرین خبر داد و گفت:خیرین عالوه بر پرداخت هزینه ساخت این مدارس 

هزینه های تحصیلی دانش آموزان را نیز متقبل شده است.
رضایی تجهیز مدارس جنوبی به ابزارهای آموزشی را نیز ضروری دانست گفت:تجهیز 

مدارس ضروری است اما نگهداری وسایل ضرورتی انکارناپذیرتر است.
او بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص نگهداری از تجهیزات و اموال عمومی تأکید کرد و 

گفت:باید دانش آموزان را درزمینٔه نگهداری از اموال عمومی آموزش دهیم.
بر پایه گزارش طی مراسمی با حضور مدیران کل آموزش وپرورش و نوسازی و تجهیز 
مدارس استان  سالن همایش فرهنگیان رودبار با ظرفیت ۳۰۰نفر و اعتباری بالغ بر 

۶۰۰میلیون تومان از محل درآمدهای اختصاصی آموزش  و پرورش استان افتتاح شد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس پشتیبانی شبکه
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
محل خدمت: بردسیر، سیرجان، زرند، پابدانا، مالیر، طبس

شرح وظایف و توانمندی ها
مسلط به نصب، پیاده سازی، راه اندازی و عیب یابی تجهیزات 

شبکه و سیستم نظارت تصویری
بیمه تکمیلی پاداش وام

سایر مزایا
بیمه درمان تکمیلی

موقعیت شغلی:کارشناس فروش
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

word، excel آشنا به نرم افزارهای
مجرد و مجرب

بازه سنی بین 2۵ تا 3۵ سال
دارای سابقه کار

دارای روابط عمومی باال با فن بیان قوی و تسلط در امر فروش
دارای انگیزه باال و پیگیری در امر فروش

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

موقعیت شغلی:بازاریاب و ویزیتور ،مسئول توزیع،راننده پایه 
یک و پایه دو
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر 

ارسال نمایند و یا با شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس

تلفن ۰343332۵۰7۱
rastad tejarat.co@gmail.com ایمیل
کرمان، خیابان سرباز، کوچه شماره ۷، طبقه سوم، ساختمان بانک رسالت

 استخدام زیرساخت فناوری اطالعات
و ارتباطات پاسارگاد آریان

استخدام مجتمع کشت و صنعت استخدام ارتباط گستر نخل جنوب
هامون ماهان

خبر

سرپرست اداره کل راهداری جنوب کرمان از عدم 
پرداخت خسارات ناشی از سیل سال های ۹۷ و ۹۸ 
گله کرد و گفت:در سال ۹۸ و ۹۹ هم نزدیک به ۵۰۰ 
میلیارد تومان خسارت وارد شده که تاکنون هیچ گونه 

اعتباری پرداخت نشده است.
مجتبی محمودی در حاشیه بازدید سرزده از مناطق 
سیل زده و روند عملیات راهداری،بازگشایی و ترمیم 
جاده های مناطق سیل زده جنوب کرمان با اشاره 
به حجم سیالب در این شهرستان ها گفت:با توجه 
به اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه نگهداری 
پل ها و ابنیه علی رغم کمبود منابع و اعتبارات حجم 
خسارت ها در این سیالب کاهش داشته است که 

باید هرچه سریع تر با اتمام عملیات راهداری و مرمت 
موقت اقدام اساسی برای بازسازی و ترمیم نقاط 
آسیب دیده انجام شود .او با بیان اینکه این سیالب بیش 
از ۲۰۰میلیارد تومان خسارت به حوزه راه های جنوب 
کرمان وارد کرده است افزود: در حال حاضر ۸۰ دستگاه 
سنگین راهداری در مناطق سیل زده مشغول ترمیم و 
بازگشایی راهها هستند که در چند روز گذشته تاکنون 
بیش از ۱۸۹ راه روستایی در مناطق سیل زده جنوب 

کرمان تیغ زنی و بازگشایی شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب کرمان با بیان اینکه از تمام توان مجموعه 
اداره کل برای رفع مشکالت تردد در مناطق سیل زده 

استفاده کرده و می کنیم افزود:با توجه به گستردگی 
منطقه و کمبود ماشین آالت راهداری حمل و نقل 
ماشین آالت در بین  مناطق سیل زده کار زمانبری 
است که با  همکاری مجموعه راهداری  و پیگیری 
معاونت راهداری سرعت عملیات بازگشایی و تیغ زنی 
راه های خسارت دیده از سیالب شتاب بیشتری به 

خود گرفته است .
محمودی با تقدیر از همکاری و همراهی مردم در 
مناطق سیل زده جنوب کرمان گفت:این اطمینان 
خاطر را به مردم می دهیم با تمام توان و امکانات در 
مناطق حضور داریم تا هیچ راهی بسته نماند و تردد 

روان و دسترسی مردم به راه آسان تر شود.

سمیه خدیشی- در سفر رییس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری به شهرستان 
منوجان اعتبار پروژه های آبخیزداری منوجان ۲۵ درصد افزایش یافت .معاون وزیر و 
رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور به اتفاق هیئت همراه در ادامه سفر 
خود به جنوب کرمان از پروژه آبخیزداری بند سنگی مالتی سرراس و پل ارتباطی 
تخریب شده تجدانو در سیالب اخیر بازدید بعمل آورد.مسعود منصور در این بازدید با 
اشاره به اهمیت احداث پروژه های آبخیزداری در باالدست جهت جلوگیری از خسارت 
سیالب ها بیان کرد: باید با بررسی و مطالعات بیشتر در خصوص احداث بندهای 

آبخیزداری بتوان جلوی خسارت احتمالی را گرفت .
معاون وزیر جهاد کشاورزی پس از بازدید از آثار خسارت سیل و بررسی پل ارتباطی 
تخریب شده تجدانو در شهرستان منوجان گفت:در راستای اجرا و مطالعات بیشتر 
پروژه های آبخیزداری در شهرستان منوجان عالوه بر تخصیص ۱۵میلیارد تومان 
اعتبارات مصوب،اعتبار پروژه های آبخیزداری این شهرستان را ۲۵درصد افزایش 

می دهیم.

سرپرست اداره کل راهداری جنوب کرمان: 
خسارات ناشی از سیل به راه های جنوب کرمان هنوز پرداخت نشده است

اعتبار پروژه های آبخیزداری منوجان 
2۵ درصد افزایش یافت


