
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

اختصاص یارانۀ سوخت برای 
هواپیماهای حامل محصوالت کشاورزی
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 روز گذشته و در کرمان افتتاح شد

موزه نفت سوزها درکنسولگری قدیم انگلیس

مروری بر مهم ترین خبرهای »مجتمع مس سرچشمه« 
 در سال »جهش تولید«

از رکوردهای تولیدی تا نهضت 
بومی سازی در سرچشمه
»مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان« در سـالی کـه گذشـت، 
به رغـم تنگناهایـی کـه کشـور عزیزمان بـا آن هـا روبـه رو بـود و نیز 

دشـواری هایی که شـیوع ویـروس کرونا در پـی داشـت، روزهایی سرشـار از موفقیـت را در 
عرصه تولیـد و همچنیـن در زمینه بومی سـازی پشت سـر گذاشـت. در ادامه، مـروری گذرا 

داشـته ایم بـر خبرهـای برخـی از ایـن موفقیت هـا.

1

رنا
س: ای

عک

 استان کرمان از آخر چهارم
 کرمان رتبه بیست وهفتم شادترین استان ایران

پژوهش ها نشان می دهد که استان کرمان بیست و هفتمین 
استان شاد در کشور است و پس از آن اردبیل، زنجان، اصفهان 

و سمنان قرار دارند.آخرین پژوهش صورت گرفته در این باره که به »رابطه شادکامی و 
 سالمت خود گزارشی«  می پردازد در سال ۹۸ و در میان افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام شده است.
علوم  بهداشتی  پژوهشکده  مدیر  منتظری  به  گفته  که  تحقیق  این  اساس  بر 
سیستان  قم،  است،  نشده  منتشر  رسمی  به صورت  هنوز  دانشگاهی،  جهاد 
و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال وبختیاری، تهران، قزوین، لرستان و کردستان 
در وضع مطلوب تری از نظر شادکامی قرار دارند و در مقابل افراد شرکت کننده 
کرده اند. گزارش  را  شادکامی  میزان  پایین ترین  زنجان  و  سمنان  اصفهان،   از 

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

تومــان  ۵00 قیمــت          ۱3۹۹ اســفند   ۱3 چهارشــنبه         ۹4۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

نیمی از عرصه های جنگلی نیمی از عرصه های جنگلی 
استان آلوده به آفت هستنداستان آلوده به آفت هستند
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

صفحه 3

مروری بر مهم ترین خبرهای »مجتمع مس 
 سرچشمه« در سال »جهش تولید«

از رکوردهای تولیدی 
تا نهضت بومی سازی 

 در سرچشمه

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قلعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با 

شماره مزایده بصورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت : 99/12/04

مهلت دریافت اسناد مزایده:99/12/13
تاریخ بازدید : 99/12/04 لغایت 99/12/13

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قيمت : 99/12/14
زمان بازگشایی : 99/12/16

زمان اعالم به برنده : 99/12/17
ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 

1-برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی ( هم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
) در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )وديعه( ، ارسال 
پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده  و واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934 -021 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
"ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

فروش امالک و مستغالت شماره )14002788815(

آگهی مزایده عمومی
"فروش 4 قطعه زمین مسکونی واقع در محی آباد، بلوار شهید مطهری"

وم
ت د

نوب

شهرداری محی آباد
روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

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

مساحت 500متر مربع  واقع درشهر جیرفت ابتذای خیابان معلم با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره 

مزایده: 1005) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 

زمان انتشار درسایت تاریخ : 12/13/ 99ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده 
تاریخ :99/12/23 ساعت :13

تاریخ بازدید : 99/12/14- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ : 99/12/23 ساعت:14 
زمان بازگشایی تاریخ : 99/12/24 ساعت : 10صبح -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/12/24

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

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

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

 )www.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است. 

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج 
از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380

شهرستان جیرفت شهرستان جیرفت

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، 
دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه 
عصر سه  شنبه ۱2 اسفندماه با بیان اینکه طی 
24 ساعت گذشته، 2۱ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »۹ 
نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، دو نفر از بیماران جدید 
بستری از حوزه  دانشگاه رفسنجان و هشت نفر 
از بستری شدگان از حوزه ی دانشکده سیرجان 
هستند«.او با بیان این که از حوزه  دانشگاه بم مورد 
جدیدی از بستری گزارش نشده است، افزود: 
»دو مورد از بستری شدگان هم از حوزه  دانشگاه 
جیرفت هستند«. شفیعی اضافه کرد: »در حال 
حاضر، ۱0۶ بیمار کرونا در بیمارستان های 
استان بستری هستند«.شفیعی ادامه داد:»۵7 

نفر از بیماران بستری در حوزه ی علوم پزشکی 
کرمان،۱3 نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، ۹ 
نفر حوزه  جنوب، دو نفر در حوزه  دانشگاه بم و 
2۵ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها 
ارائه می شود«. او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی 
تاکنون ۱۶ هزار و ۶۸۸ نفر در استان، به دلیل ابتال 

به کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه 
در 24 ساعت گذشته، دو بیمار کرونا نیز جان 
خود را از دست دادند که یک نفر از حوزه  دانشگاه 
کرمان و دیگری از حوزه  دانشکده سیرجان 
است«.به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در 
استان تاکنون، 2۵۱۵ نفر به دلیل ابتال به کووید 

ـ ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

موزه نفت سوزهای کرمان نخستین موزه صنعتی - اجتماعی کشور در عمارت کنسولگری قدیمی انگلیس در کرمان 
افتتاح شد. موزه نفت سوزها عصر امروز در عمارت کنسولگری قدیمی انگلیس در محله زریسف شهر کرمان عصر 
دیروز با حضور واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان، فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، عالم زاده شهردار کرمان، نعمت الهی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و 
 کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 24 ساعت 

گذشته، دو بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند که یک نفر از حوزه  دانشگاه کرمان و دیگری از حوزه  دانشکده 
سیرجان است«.به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 2۵۱۵ نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱۹ 

جان خود را از دست داده اند.

شاد  استان  هفتمین  و  بیست  کرمان  استان  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
دارند. قرار  سمنان  و  اصفهان  زنجان،  اردبیل،  آن  از  پس  و  است  کشور   در 

سالمت  و  شادکامی  »رابطه  به  که  این باره  در  صورت گرفته  پژوهش  آخرین 
 خود گزارشی«  می پردازد در سال ۹۸ و در میان افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام شده است.

بر اساس این تحقیق که به  گفته منتظری مدیر پژوهشکده علوم  بهداشتی جهاد دانشگاهی، هنوز 
به صورت رسمی منتشر نشده است، قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال وبختیاری، 
تهران، قزوین، لرستان و کردستان در وضع مطلوب تری از نظر شادکامی قرار دارند و در مقابل 
 افراد شرکت کننده از اصفهان، سمنان و زنجان پایین ترین میزان شادکامی را گزارش کرده اند.

این پژوهش از یک نمونه ۱۹ هزار و 4۹۹ نفری زنان و مردان انجام شده و میانگین شادکامی در 
ایران را ۱۱/4 )از ۶ امتیاز( نشان می دهد. استان های با وضع مطلوب تر، باالتر از میانگین 20/4 

قرار دارند و استان های با وضع پایین تر شادکامی، میانگینی پایین تر از ۹0/3 به دست آورده اند.
رابطه معنادار شادکامی با شغل و درآمد

به گزارش همشهری نکته مهم پژوهش های انجام شده به اعتقاد مدیر پژوهشکده علوم بهداشتی 
جهاد دانشگاهی و مدیر طرح تحقیقاتی، رابطه معنادار وضعیت شغلی )بیکاری یا شاغل بودن( 
و نیز سطح درآمد با شادکامی است. به طوری که این دو مولفه عامل تعیین کننده در میزان 
شادکامی بوده است. منتظری در این باره به همشهری می گوید: »پژوهش های صورت گرفته 
نشان می دهد نابرابری در درآمد و اشتغال می تواند منجر به نابرابری در شادکامی افراد شود و 

به نظر می رسد یکی از راه های مؤثر در بهبود شادکامی، رسیدگی به معیشت و اشتغال است.«
رتبه  شادکامی ایران در منطقه

در گزارش جهانی شادکامی، شادکامی معادل »ارزیابی ذهنی فرد از وضع زندگی خود« تعریف 
شده است و برای سنجش شادکامی از سؤال ارزیابی زندگی »موسسه نظرسنجی گالوپ« 
استفاده می شود که با پرسشنامه آکسفورد تفاوت دارد. براساس اطالعات موجود در آخرین 
گزارش جهانی شادکامی )2020 میالدی( کشورهای منطقه از حیث میزان شادکامی 
رتبه بندی شدند. امارات با نمره 7۹۱/۶  از ۱0 بیشترین و مصر با نمره ۱۵۱/4 از ۱0 کمترین 

میزان شادکامی را دارند و ایران با نمره ۶72/4 در رتبه نهم جای گرفته است.

موزه نفت سوزهای کرمان نخستین موزه صنعتی - اجتماعی کشور در عمارت 
کنسولگری قدیمی انگلیس در کرمان افتتاح شد. موزه نفت سوزها عصر امروز در 
عمارت کنسولگری قدیمی انگلیس در محله زریسف شهر کرمان عصر دیروز با حضور 
واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان، فعالی مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، عالم زاده شهردار کرمان، 
نعمت الهی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
 فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.
و نخستین  نفت  از موزه های صنعت  پنجمین موزه  نفت سوزهای کرمان  موزه 
موزه صنعتی - اجتماعی کشور به شمار می رود که بنای آن به کوشش مدیریت 
موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و با تصویب اداره کل ثبت آثار وزارت میراث 
است. گرفته  قرار  کشور  ملی  آثار  فهرست  در   31785 شماره  به   فرهنگی، 

موزه نفت سوزها در عمارت کنسولگری قدیمی انگلیس راه اندازی شده است؛ این عمارت توسط 
سیدابوالحسن خان بیگی )حاکم وقت کرمان در دوره زندیه( ساخته شد و در دوران پس از زندیه 
 سال ها مقر ماموران انگلیس در شرق ایران و از جمله مقر فرماندهی پلیس جنوب ایران بود.

پس از رفتن انگلیسی ها، این ساختمان به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد و تا 
زمان ملی شدن صنعت نفت در اختیار آنها بود تا اینکه پس از ملی شدن صنعت نفت، 
این عمارت در اختیار شرکت ملی نفت و سپس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
 منطقه کرمان قرار گرفت و از آن برای کاربری مسکونی بهره برداری می شد.

این عمارت مدت ها به صورت متروکه رها شده بود و در معرض آسیب و تخریب قرار داشت تا 
اینکه پس از تشکیل مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، مقدمات بازسازی و مرمت بنا 

آغاز شد و روز گذشته با عنوان موزه نفت سوزها  مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. | تسنیم

21 بستری و 2 فوتی در شبانه روز گذشته  روز گذشته و در کرمان افتتاح شد

موزه نفت سوزها در کنسولگری 
قدیم انگلیس

 استان کرمان از آخر چهارم
 کرمان رتبه بیست وهفتم شادترین استان ایران
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کاهش ۹۰ درصدی آسیب های اجتماعی 
با آموزش مهارت های زندگی 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه استفاده از توان و تجربه 
ارزشمند معلمان بازنشسته در آموزش مهارت های زندگی به جامعه هدف 
تاثیرگذارترین راهکار برای ارتقای سالمت اجتماعی است گفت:آموزش این 

مهارت ها،آسیب های اجتماعی را تا ۹0 درصد کاهش می دهد.
عباس صادق زاده در دیدار با اعضا هیات مدیره خیریه انصار الرسول کرمان 
با اشاره به اهمیت ورود خیرین به مسئله مهم کنترل وپیشگیری از وقوع 
آسیب های اجتماعی و همکاری نزدیک و موثر با مجموعه های دولتی 
افزود:ورود به مسائل متعدد اجتماعی در تمام نقاط دنیا به تنهایی از عهده 
مجموعه های دولتی بر نمی آید و ورود مسئوالنه همه مجموعه های غیردولتی 
و خیرین به این حوزه تکمیل کننده اقدامات دولت ها در این مسائل است.

او گفت:توان،تجربه و اعتقاد مردم به مجموعه خیریه انصار الرسول ظرفیت 
خوبی در راستای کنترل و پیشگیری از آسیب های  اجتماعی است. مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهمیت مسئله آموزش و گسترش زیربنایی 
آموزش مهارت های گوناگون زندگی در بین خانواده ها تصریح کرد: از آنجا که 
نحوه برخورد وعکس العمل افراد در برابر مسائل و مشکالت بر انتخاب مسیر و 
نتایج حاصله از آن تاثیر گذار است، می تواند زیر بنای ایجاد مشکل و یا برعکس 

آن زمینه ساز ارتقاء سالمت اجتماعی باشد. 

شمال استان کرمان یک میلیون هکتار عرصه جنگلی 
دارد که قریب به ۵00هزار هکتار آن آلوده به آفت  
هستند. این در حالی است که تاکنون تنها ۱۵0هزار 
هکتار آن آفت زدایی شده است.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری شمال استان کرمان در نشست خبری 
که روز گذشته تشکیل شد در این باره توضیح داد:» 
سوسک چوب خار بادام ها و تنه  ها را از بین برده و 
تاکنون ۵00 هزار هکتار از اراضی جنگلی درگیر آفات 
این چنینی شده اند.«به گفته مهدی رجبی زاده تاکنون 
۱۵0 هزار هکتار از این اراضی طرح مقابله با آفت انجام 

شده است.
کل نیروی حفاظتیمان ۶۵ نفراست

رجبی مهمترین مشکل این اداره را کمبود نیرو دانست. او 
در این باره توضیح داد:» ۱3.۵میلیون هکتار عرصه های 
منابع طبیعی شمال استان تنها با ۶۵نیرو حفاظت 

می شود.«
کسری نیروی این اداره در بهترین حالت 300 نیروی 
حفاظتی مجرب و متخصص است. با این کسری نیرو، 
سهم حفاظت برای هر نیرو قریب به ۱۵0هزار می شود.

1۴3 آتش سوزی در 11 ماه
منطقه گسترده ای که مطمئنا حفاظت از آن از پس 
یک نفر بر نمی آید. حال آنکه تنها در ۱۱ ماه گذشته 
۱43 مورد حریق داشتیم. کل محدوده شامل ۱0۶۶ 
هکتارمی شود، محدوده ای که حاال اثری از آن 
نیست.رجبی زاده راهکار حفاظت از مناطق را تنها 
با مشارکت مردم میسر می داند. او گام های منابع 
طبیعی در این عرصه را این گونه توضیح می دهد:» 
تاکنون حدود ۵0 گروه مردمی اطفا حریق با 700 

نفر در استان تشکیل شده است.«
یک پهباد برای کل استان

تنها کمبود نیروی حفاظت نیست که این اداره 
کل از آن رنج می برد، موضوع بعدی نداشتن 
امکانات و تجهیزات است. به طوری که در استانی 
به این حجم از وسعت تنها یک پهپاد وجود دارد. 
رجبی زاده در این باره، گفت: »امسال یک پهپاد 
برای حفاظت خریداری کرده ایم اما ما برای هر 

شهرستان یک پهپاد نیاز داریم. «
افزایش قیمت زمین تصرفات را افزایش داد

این نشست خبری که در هفته منابع طبیعی 
تشکیل شد به تشریح اقدامات انجام شده در 
این اداره پرداخت.به گفته مدیر کل این اداره 

تا به امروز 2۶۱ پرونده تصرف اراضی تشکیل و 
به مراجع قضایی ارسال شده اند.او علت عمده آمار 
تصرف را افزایش قیمت زمین می داند. مسئله ای که 
در نهایت منجر به زمین خواری و تصرف اراضی دولتی 

شده است.
۷2درصد اراضی ملی سند تک برگ دارند

رجبی زاده همچنین در تشریح پیشرفت طرح کاداستر 
اراضی ملی،گفت:»تقریبا ۹.۵میلیون هکتار معادل 
72درصد از اراضی استان سند تک برگ گرفته است.« 
او مدعی است که استان کرمان در سنددار کردن اراضی 

ملی رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

طرح آبخیزداری در 13درصد اراضی
به گفته او در سه سال گذشته ۱۸0 میلیارد تومان در 
عرصه های استان صرف آبخیزداری شده است. بودجه 
ای که حاصلش ۹هزار سازه آبخیزداری است. معادل 
۱3درصد از عرصه های شمال استان کرمان.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان مدعی 
است که با اجرای این طرح ها 470میلیون متر مکعب 
روان آب کنترل شده و بیالن منفی دشت ها کاهش 
یافته است.رجبی زاده می گوید:» با اجرای این طرح 
۱77میلیون متر مکعب در سال زراعی به سفره های آب 

زیر زمین اضافه کردیم.«

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از 
تصویب طرح اختصاص یارانه  سوخت برای حمل هوایی 
محصوالت  کشاورزی خبر داد و گفت:»یارانه  سوخت 
شامل هواپیمای  باربری می شود و برای این هواپیماها 
یارانه  سوخت مشابه هواپیمای مسافربری در نظر گرفته 

شده است«.
او هدف از تصویب این یارانه را تسهیل در زمینه  
صادرات محصوالت مختلف کشاورزی و توسعه  این 
روند به کشورهای همسایه به ویژه اتحادیه اوراسیا از 

مسیر هوایی دانست.
ذبیح اهلل اعظمی اظهار کرد:»طرح یارانه  سوخت برای 
حمل ونقل هوایی محصوالت کشاورزی در الیحه ی 
بودجه سال ۱400 به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی 

و تصویب مجلس شورای اسالمی برنامه ریزی شد«.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی افزود: »این طرح با ۱72 رای موافق تصویب 
شد«.اعظمی از حمایت دولت به ویژه دکتر نوبخت 
از طرح یارانه  سوخت برای حمل هوایی محصوالت 

کشاورزی خبر داد و گفت: »وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و وزارت صمت مسئول تنظیم آیین نامه  

اجرایی این طرح هستند«.
اعظمی تصویب یارانه  سوخت را شامل هواپیمای 
کارگو)باربری(دانست و گفت:»برای این هواپیماهای 
حامل بار کشاورزی یارانه  سوخت مشابه هواپیمای 

مسافربری در نظر گرفته شد«.
کارگو)باری(می توانند  افزود:»هواپیماهای  او 
در بازگشت از کشورهای مقصد،سایر نهاده های 

کشاورزی و مواد مورد نیاز کشور را حمل کنند که در 
کاهش کرایه  محصوالت صادراتی نیز می تواند موثر 
باشد«.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس به 
تولید بیش از پنج میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 
در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت:»محصوالت 
نوبرانه  فصل زمستان هفت گنج جنوب استان کرمان 
از ظرفیت های مهم کشاورزی این منطقه محسوب 

می شود«.
او با بیان این که محصوالت نوبرانه  گلخانه ای،پیاز و 
سیب زمینی در فصل زمستان نیاز مبرم کشورهای 
اتحادیه اوراسیاست،بر عرضه و فروش به موقع این 

محصوالت تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان گفت: شناسایی جوانان 
توانمند فرهنگی و استفاده از ظرفیت آنها در حوزه های 
مدیریتی و اداری الزمه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی 

و پرورشی در این استان است.
احمد اسکندری نسب در نشست با مشاوران جوان اداره 
کل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه حدود 3۱درصد 
فرهنگیان این استان در رده سنی زیر 33سال هستند،بر 
لزوم استعدادیابی در بین جوانان توانمند  فرهنگی در این 
استان تاکید  کرد و به نقش موثر جوانان در عرصه های 
مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی، بین المللی و اقتصادی 

اشاره کرد.
او اظهار داشت:بر اساس بیانیه گام دوم انقالب، جوانان 
میدان دار اصلی انقالب هستند و باید به گونه ای برنامه ریزی 
شود تا از ظرفیت آن ها در عرصه های مختلف به خوبی 

استفاده شود.
اسکندری نسب بر شناسایی نقاط ضعف،قوت، فرصت ها و 
تهدیدهای آموزش و پرورش استان کرمان در شهرستان ها 
و مناطق توسط مشاوران جوان تاکید و تشکیل شورای 
مشاوران جوان در سطح ادارات آموزش و پرورش 

شهرستان ها و مناطق استان را نیز ضروری دانست.او 
خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش موتور محرکه توسعه و 
پیشرفت اجتماع و کشور است که کلید اصلی برای رسیدن 
به توسعه پایدار است و باید دغدغه اصلی همه مردم و 

مسئوالن باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه در 
جای جای بیانیه گام دوم شاهد تاکید رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر نقش جوانان در تحقق اهداف انقالب و نظام 
هستیم، گفت:اعتماد به جوانان و میدان دادن به آن ها 

مطالبه جدی معظم له است.
او تصریح  کرد:جوانان در شرایط فعلی به روز، توانمند و 
آشنا به فن آوری هستند و می توانند در تصمیم سازی و 
برنامه ریزی های نظام تعلیم و تربیت مشارکت اثر بخشی 

داشته باشد.
اسکندری نسب استفاده از مشارکت فکری جوانان فرهنگی 
در برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش را ضرورتی 
انکارناپذیر دانست و افزود: اگر از ظرفیت فکری جوانان 
در تصمیم سازی ها استفاده شود آنها با انگیزه بیشتری در 

اجرایی کردن برنامه ها مشارکت می کنند.

شهردار کرمان با اشاره به لزوم فراهم شدن 
تجهیزات پیشرفته و مورد نیاز سازمان 
آتش نشانی از پیگیری و مذاکره خرید نردبان 
بلند  مرتبه آتش نشانی با مسئوالن وزارت 

کشور خبر داد.
سید مهران عالم زاده،در جلسه شورای سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
با اشاره به اهمیت کار آتش نشانی در نجاِت جان 
انسان ها، بر لزوم فراهم شدن تجهیزات پیشرفته 

و مورد نیاز سازمان آتش نشانی تأکید کرد.
او با بیان اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان برای اطفای حریق 
ساختمان های بلندمرتبه، نیاز فوری به نردبان 
بلند مرتبه دارد،افزود: با در نظر گرفتن اهمیت 
این موضوع، پیگیری های زیادی برای تهیه 
یک دستگاه نردبان بلند مرتبه آتش نشانی 

انجام داده ایم.
در ادامۀ این جلسه مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 

تأمین بودجه کافی برای سازمان را الزم برشمرد 
و گفت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، 
یکی از مجموعه های شهری است که به بودجۀ 

باالیی نیاز دارد.
رضا میرزایی،یکی از تجهیزات مهم مورد نیاز 
این سازمان را نردبان بلند مرتبه دانست و گفت: 
برای خرید این نردبان، حدود ۵0 میلیارد تومان 

بودجه نیاز است.
او به تشریح اقدامات انجام شده توسط 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ابتدای 
سال جاری تاکنون پرداخت و گفت: از شهردار 
کرمان به واسطۀ توجه و حمایت از سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی، قدردانی می کنم.

گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت 
بودجه ای سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری در سال جاری و بودجه 
پیش بینی شده برای سال ۱400 مورد بررسی 

قرار گرفت.

نیمی از عرصه های جنگلی استان آلوده به آفت هستند

اختصاص یارانۀ سوخت برای هواپیماهای حامل محصوالت کشاورزی

استفاده از جوانان، الزمه ارتقای 
عملکرد آموزش و پرورش است

نیاز مبرم آتش نشانی 
کرمان به نردبان بلند

فعال بودن۶۶ خانه بهداشت کارگری 
در واحدهای تولیدی کرمان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه خانه 
بهداشت کارگری در ۶۶ واحد تولیدی و صنعتی باالی ۵0 نفر نیروی کار 
این استان فعال است گفت: به دنبال گسترش این خانه های بهداشت 
در واحدهای تولیدی استان هستیم.رضا اسماعیلی با بیان اینکه یکی 
از وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان کرمان صیانت از 
نیروی کار است افزود: یکی از راه های صیانت، سالمت جسمی و روانی 
نیروی کار است.او گفت:بر اساس مفاد قانون کار، کارفرمایان واحدهای 
تولیدی و صنعتی با ۵0 نفر نیروی کار و بیشتر مکلف به ایجاد خانه های 
بهداشت کارگری هستند. مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان با اشاره اینکه هر ساله برای رصد این خانه های بهداشت کارگری 
جشنواره ای برگزار می شود بیان داشت: ۱4واحد در این جشنواره از 
استان کرمان شرکت کردند که 2 واحد به عنوان بهداشت کارگری نمونه 
استان از سوی هیات داوران انتخاب شدند.اسماعیلی خاطرنشان کرد: یک 
واحد نیز به عنوان واحد کارگری که در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی 

در حوزه کرونا به طور جدی فعالیت داشته است نیز تجلیل شد.
راه اندازی خانه های بهداشت کارگری با هدف ارتقای سالمت 

جسمی، روحی و اجتماعی کارگران 
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز 
در این ارتباط  گفت:همچنین برای رسیدن به رشد توسعه اقتصادی و 
بهره وری و تولید در واحدهای کارگری نیز باید نیروی انسانی سالم داشته 
باشیم.علی سلیمانی افزود:تامین محیط کار سالم عالوه بر ارتقای کارایی، 
بهره وری و تولید موجب کاهش هزینه های ناشی از حوادث و بیماری های 
ناشی از کار می شود.او تصریح کرد:خانه های بهداشت کارگری با هدف 
ارتقا سالمت جسمی،روحی، اجتماعی و حفظ بهداشت کار،کنترل و 
ایمن سازی تجهیزات کارگاهی و مقابله با خطرات ناشی از کار راه اندازی 
شدند.مدیر اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
بیان داشت: خانه های بهداشت کارگری طبق قانون مفاد کار در واحدهای 
کارگری که بیش از ۵0 نفر نیروی انسانی را دارند راه اندازی می شوند. لو با 
قدردانی از نقش کارگران و کارفرمایان در بهبود اقتصاد کشور تصریح کرد: در 
شرایط اقتصادی ناشی از کرونا و تحریم ها کارگران دست از تالش برنداشتند 

و با حرکت جهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برداشتند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از 
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 57 پروژه منابع 
طبیعی و آبخیزداری با بیش از ۹۰ میلیارد تومان 

اعتبار در هفته منابع طبیعی خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت:همزمان با 
آغاز هفته منابع طبیعی 57 طرح آبخیزداری، مرتع داری، بیابان زدایی 
و جنگل کاری با اعتباری بالغ بر ۹۰میلیارد و ۹17 میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان در جنوب کرمان اجرایی و به بهره برداری می رسد.او با 
اشاره به اینکه از مجموع 57 طرح،۴۰طرح به بهره برداری می رسد و 
عملیات اجرایی 17طرح نیز آغاز می شود تصریح کرد: بیش از 3هزار 
خانوار در 7 شهرستان جنوبی از مزایای این طرح ها بهره مند و زمینه 
اشتغال برای ۶77 نفر نیز فراهم می شود.احمدی با اشاره به توصیه ها 
و رهنمود های رهبر معظم انقالب بیان کرد:عمده پروژه هایی که در 
هفته منابع طبیعی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت،در مسیر 
تدبیر و عنایت ویژه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به مجموعه 
منابع طبیعی کشور و تحت عنوان پروژه های آبخیزداری و آبخوان 

داری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  است.
او گفت: این طرح ها شامل عملیات مکانیکی آبخیزداری،نظیر 
بند های سنگی-مالتی و خاکی و همچنین پروژه های بیومکانیکی، 
شامل احداث هاللی آبگیر توام با بذرکاری، نهال کاری همراه با 
آبیاری و مراقبت بوده که با هدف کنترل سیالب های مخرب، تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی، آبدهی چاه ها، قنوات و احیای عرصه های 
منابع طبیعی نظیر جنگل ها و مراتع هستند.مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش 
مردم و مسئوالن 7 شهرستان جنوبی با مجموعه منابع طبیعی و 
آبخیزداری تاکید کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه ها بتوانیم، 
گام بلندی برای ارتقای سطح منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه 
برداریم تا به اهداف سازمانی مورد نظر دست یابیم.دکتر احمدی 
در پایان شعار امسال هفته منابع طبیعی را "همه با هم، جهاد برای 
حفاظت از منابع طبیعی" عنوان کرد و گفت: هفته منابع طبیعی 
فرصتی مناسب برای استفاده از توان و پتانسیل دستگاه های اجرایی، 
جوامع محلی، منابع طبیعی نشینان و سایر اقشار و آحاد جامعه 
برای فرهنگ سازی در زمینه نگهداری از سرمایه های طبیعی است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان 
با بیان اینکه بیش از نیمی از مشکالت بنگاه های 
اقتصادی در کارگروه های تخصصی رفع موانع تولید 
حل می شود، گفت:منصفانه نیست که رفع مشکل در کارگروه های 
تخصصی را جزء آمار محاسبه نکنیم.حسین مهرابی روز گذشته در 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب افزود:هدف گذاری کرده ایم 
که پرونده های موجود در کمیته های تسهیل را به صفر برسانیم.او با 
بیان اینکه برخی در فضای مجازی از عملکرد پایین کارگروه رفع 
موانع انتقاد کرده اند تشریح کرد: کارگروه رفع موانع تولید 3 کمیته 
تخصصی دارد که اکثر مشکالت آن جا رفع می شود اما عده ای در 
آمارها درصد تحقق پرونده هایی را مالک داده بودند که در کارگروه 
تسهیل آمدند.مهرابی با اشاره به اینکه پرونده هایی به کارگروه تسهیل 
می آیند مشکل بزرگ تر و سخت تری دارند، خواستار شمارش 
پرونده های رفع موانع انجام شده در کارگروه ها شد.او اضافه کرد: خانه 
صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و رسانه ها پیگیر اجرای مصوبات این 
کارگروه باشند.در این نشست 4 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که 
3 مورد آن دارای مشکل بانکی بودند.شرکت نخل بهدیس، شرکت 
سدساز سیرجان و شرکت تولید آب مقطر در مصوبه ای متعهد 
شدند پرداخت تسهیالت بانکی را به صورت مشروط پرداخت کنند.

همچنین مقرر شد بانک ملی ظرف مدت یک هفته آینده نسبت به 
مشخص کردن بدهی شرکت نخل بهدیس اقدام کند.

بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی ۵۷ پروژه منابع طبیعی 

جنوب کرمان 

اتاق بازرگانی پیگیر اجرای مصوبات 
کارگروه رفع موانع تولید باشد

خبر

خبر

خبر

هر
س: م
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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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۶۵ 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 بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا ضیائی زاده احمدآبادی به شماره شناسنامه ۱۵ کدملی ۳۰۹۰۵۹۶۳۶۹ صادره 
از زرند فرزند علی در ششدانگ  خانه به مساحت ۲۵۰.۶۰ مترمربع از پالک ۲۳۸۹ 
اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی خانم عصمت اکبرنژاد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 ۲۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۲-۹۹/۱۱/۲۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانم صفیه شهدادی نسب  فرزند 
محمدحسن   بشماره شناسنامه ۱۳۲۸صادره ازکهنوج درششدانگ  یک باب خانه به 
مساحت ۲۹۸متر مربع پالک ۷۱۸فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی 
از ۱۹۰اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدربخش 4۶کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد حسن شهدادی نسب محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷4۷-   تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۱-۹۹/۱۱/۲۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحمید شهدادی نسب فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه ۳۲۵صادره ازکهنوج درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 
۶۱۹متر مربع پالک ۷۱۷فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۱۹۰اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدر بخش 4۶کرمان   خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد حسن شهدادی نسب  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷4۶-  تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اتومبیل  
آگهی مزایده اتومبیل )پرونده کالسه ۹۹۰۰۶۳۷( به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه خودرو سواری تیبا 
CNG مدل ۱۳۹۵ رنگ سفید روغنی به شماره موتور *۷۲۵۶۷* و شماره شاسی *۸۷۳۰4 به شماره انتظامی 4۵- 
4۶۸ س ۹۵ که با توجه به وضعیت خودرو )۱- الستیک ها مجموعا ۵۰ درصد سالم هستند ۲- درب جلوی راست 
ضربه دارد نیاز به صافکاری و نقاشی )یک دوم( دارد ۳- باطری دارد )غيرقابل استفاده میباشد( 4- درب باک بنزین ضربه جزئی 
دارد ۵- تزئینات داخل خوب است ۶- بعلت عدم دسترسی به سوئیچ، آزمایش مکانیکی مقدور نگردید. موتور و گیربکس بعلت 

توقیفی ظاهرا سالم میباشند(. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ
۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است. 

مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲4در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط 
طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی هشتاد و پنج میلیون تومان 
که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف 1570

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقای معین پور سلیمانی طبق حصر وراثت ۹۹۰۹۹۹۷۳4۷۰۲۰۱۱۱۲ احد از ورثه مرحومه شهین 

کالنتری نژاد
مالک ششدانگ پالک 4۱۵۶ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن بشرح 
دفتر الکترونیکی شماره ۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۷۰۰۰۹۸۲ صادر و تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود از بین رفته و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد .م.الف ۱۵۵۷- تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۵۳4 مورخ ۱۹۳۷/۱۰/۱۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای علی کدخدا فتح ابادی فرزند حسین بشماره شناسنامه۱۰ 
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت۲۵۰ متر مربع پالک۵ فرعی از۱۰۵اصلی واقع در بخش 
۲۳ کرمان به آدرس : شهداد خیابان امام خمینی انتهای کوچه روبروی بخشداری خریداری از مالک رسمی 
خودمتقاضی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی 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 تاريخ 
تسليم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول۹۹/۱۱/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۲/۱۳

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف-1486

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
با توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در 
مالکیت افراد ذیل قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ مالکین بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید 
حدود از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱4۰۰/۰۱/۱۷ در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت 
حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه 

نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
۱. پالک 4۸۷ فرعی از ۲۲۸۶ اصلی مجزی شده از ۲۲۸۶ اصلی  مورد تقاضای خانم فاطمه رهجو گیتری فرزند عباس 
ششدانگ خانه بمساحت ۳۸۷.۹۰ مترمربع واقع در اراضی ده شیخ بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند شهرک امام سجاد.
پالک 4۸۸ فرعی از ۲۲۸۶ اصلی مجزی شده از ۲۲۸۶ اصلی مورد تقاضای آقای حسن عربزاده چاکینی فرزند حبیب 
اله ششدانگ خانه بمساحت ۵۷۸.۶۵ مترمربع واقع در اراضی ده شیخ بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند_ شهرک امام 

سجاد کوچه امام سجاد ۳. م الف ۲۱۵
تاریخ انتشار:چهارشنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۶۰۱4۰۰۳۸۹۸-۹۹/۰۸/۱۹هیات 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده والیتی  فرزند 
محمدشماره شناسنامه ۱۶۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲۱۲.4۰متر مربع پالک - فرعی از۵۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۲فرعی از 
۵۷۹ -اصلی قطعه دوواقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای منوچهر سلمان زاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۵۸۸-   تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۱/۲۷
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱4-۹۹/۱۱/۲۷هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
رئیسی  افشین  آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  رودبار جنوب تصرفات  ملک شهر 
به  باب خانه  ازجیرفت در ششدانگ یک  فرزند رستم بشماره شناسنامه ۱۶۷صادره 
مساحت ۲۵۷.۶۰متر مربع پالک ۱۶۲۲فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱۸۸اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان بخش 4۶کرمان   
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه 
بیگ مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهی 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:۷4۵-   تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۶-۹۹/۱۱/۲۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سهیالعزیززاده فرزند عین هللا   
به مساحت  خانه  باب  در یک  ازرودبارجنوب  بشماره شناسنامه ۵۳۶۰۰۸۹4۱۵صادره 
۳۰۰متر مربع پالک ۱۶۲4فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان –کوچه اندیشه 4خریداری از مالک 
رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷4۱-   تاریخ انتشار نوبت 

اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۷-۹۹/۱۱/۲۷هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس سالمی  فرزند 
دادعلی  بشماره شناسنامه ۱۲۵۶صادره ازرودبار در یک باب مغازه به مساحت ۵۷متر مربع 
پالک ۱۶۲۳فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی  قطعه سه واقع 
در رودبار جنوب –بلوار امام روبروی بانک کشاورزی   خریداری از مالک رسمی آقای 
عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷۳۸-   تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۹۸۵ 
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه غضنفری مقدم فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
۹۲ صادره از شهداد در یک سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ششدانگ ۷۳۹/۷۳متر مربع پالک ۱۲۰ فرعی از 4۷ اصلی واقع در بخش 
۲۶ کرمان به آدرس سیرچ – رودخانه کوچه منصوری ها خریداری از مالک رسمی 
آقایان جلیل و جالل و خانم جمیله شهرت هر سه نفر منصوری سیرچی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۷

ابراهیم سیدی _ رییس اداره ثبت اسناد و امالک م.الف 1567

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۳- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
۹۹/۱۱/۲۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد سنجری فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۷۰۶صادره 
ازرودبارجنوب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 4۰۰متر مربع پالک ۷۱۹فرعی 
از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از۱۹۰اصلی قطعه سه واقع در رودبار 
جنوب –بلوار معلم بخش4۶کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رضا سالمی با حفظ 
حقوق رهنی بانک کشاورزی رودبار جنوب معامله رهنی شماره ۶4۰۸-۸۲/۶/۲۶به مبلغ 
پنجاه دو میلیون ریال محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷44-   تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۰-۹۹/۱۱/۲۵هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اصغر زومکان فرزند خدارسان  بشماره شناسنامه ۵صادره ازکهنوج در 
یک باب مغازه به مساحت ۳۰متر مربع پالک ۱۶۲۶فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۸۸اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار امام خمینی  خریداری 
از مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷۳۹-  تاریخ انتشار نوبت 

اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۱۵-۹۹/۱۱/۲۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیف هللا رزاق پور فرزند مرحوم 
علی  بشماره شناسنامه ۷۲۰۲صادره ازکهنوج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
4۳4متر مربع پالک ۱۶۲۵فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –خیابان فرهنگیان –کوچه ۹بخش 4۶کرمان  خریداری 
از مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:4۳۹- تاریخ انتشار نوبت 

اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۲۸-۹۹/۱۲/۰۲هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا سالمی  فرزند 
علی  بشماره شناسنامه ۱۰۲۰صادره ازرودباردرسه دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت ۱4۲۵۶۷.۷۸متر مربع پالک ۷۰۸فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱فرعی از ۱۹۰اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –میش پدام بخش 4۶کرمان 
لذا مالکیت متقاضی بعنوان مالک رسمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۷۳۷-  تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۱۳ – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۲۷
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی  
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 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 نمایند.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

درمان  بهداشت،  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
ملی:  شناسه  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه   _ پزشکی  آموزش  و 
۱4۰۰۳4۱۷۹۲۰ تاریخ تاسیس: ۶۷/۳/۳ تاریخ آخرین به روز رسانی: 
از  ۹۲/۲/۲۳ در ششدانگ درمانگاه به مساحت ۱۱۹۵/۸۰ مترمربع 
پالک 4۳۲ اصلی واقع در خانوک بخش ۱۳ کرمان خریداری از مالک 

رسمی آقای مهدی اسدی خانوکی.
امالک واقع در بخش ۱۵ کرمان

درمان  بهداشت،  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
ملی:  شناسه  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه   _ پزشکی  آموزش  و 
۱4۰۰۳4۱۷۹۲۰ تاریخ تاسیس:۶۷/۳/۳ تاریخ آخرین به روز رسانی: 
۹۲/۲/۲۳ در ششدانگ خانه بهداشت به مساحت ۶۱۹/4۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶۰۲ فرعی از ۳ اصلی واقع در روستای 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بخش ۱۵ کرمان  در  واقع  حتکن 

سیدقاسم حسینی.
بهداشت،  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
پزشکی کرمان شناسه  علوم  دانشگاه   _ پزشکی  آموزش  و  درمان 
روز  به  آخرین  تاریخ  تاسیس:۶۷/۳/۳  تاریخ  ملی:۱4۰۰۳4۱۷۹۲۰ 
به مساحت ۱۶4.۸۰  بهداشت  باب خانه  در یک  رسانی: ۹۲/۲/۲۳ 
مترمربع از پالک ۲۲4 اصلی واقع در روستای باب دوری بخش ۱۵ 

کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین تهامی پور زرندی.
م الف ۲۰۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

در هفته منابع طبیعی صورت گرفت؛

مرضیه قاضی زاده
گزارش
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اشاره: »مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان« در سالی که گذشت، 

به رغم تنگناهایی که کشور 
عزیزمان با آن ها روبه رو بود و نیز 
دشواری هایی که شیوع ویروس 

کرونا در پی داشت، روزهایی 
سرشار از موفقیت را در عرصه 

تولید و همچنین در زمینه 
بومی سازی پشت سر گذاشت. در 

ادامه، مروری گذرا داشته ایم بر 
خبرهای برخی از این موفقیت ها.

یژه
ش و

زار
گ

مس  مجتمع  تغليظ  امور  عمليات  معاون 
بيماري  شيوع  خطر  وجود  با  سرچشمه گفت: 
پي  در  را  كاركنان  حداقلي  حضور  كه  كرونا 
۳۰درصدي  با كمبود  اينكه  وجود  با  و  داشت 
اما  مواجهيم،  تغليظ  امور  در  انساني  نيروي 
امور  سختكوش  كاركنان  مسئوليت پذيري  با 
تغليظ و کار جهادي، توليد كنسانتره در كارخانه 
میزان  به  سرچشمه  مس  مجتمع  تغليظ 

۶درصد فراتر از برنامه افزايش يافت.
برنامه  افزود:  قاسم پور«  »علي   مهندس 
امور  ورودي  معدن  سنگ  فرآوري  پيش بيني 
4ميليون  ارديبهشت ماه،   ۲۲ پايان  تا  تغليظ 
كه  بوده  معدن  سنگ  تن   ۱۰۸ و  ۵۰4هزار  و 

4ميليون و ۵۷۰هزار و ۳4 تن سنگ معدن مورد 
فرآوري قرار گرفته و ۶۶۰۰۰ تن )معادل ۲درصد( 

فراتر از برنامه پيش بيني توليد بوده است.
مس  مجتمع  تغليظ  امور  عمليات  معاون 
پيش بيني  برنامه  گفت:  همچنین  سرچشمه 
 ۲۲ پايان  تا  تغليظ  امور  كنسانتره  توليد 
كنسانتره  تن   ۸۰ و  ۱۰۳هزار  ارديبهشت ماه، 
توليد  كنسانتره  تن   ۲۰۱ و  ۱۰۹هزار  كه  بوده 
از  فراتر  ۶درصد(  )معادل  تن   ۶۱۲۰ و  شده 
 ۲4۰۰ و  است  بوده  توليد  پيش بيني  برنامه 
نسبت  نیز  ۲.۵درصد(  )معادل  كنسانتره  تن 
توليد  افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

داشته ایم.

سرچشمه  مس  مجتمع  معدن  امور  مدیر 
معدن  باطله  و  اکسید  تولید سولفور-  گفت: 
از ۲میلیون و  مس سرچشمه، در شهریورماه 

۷4۰هزار تن عبور کرد.
امور  داشت:  اظهار  حکیمی«  »جواد  مهندس 
سولفور-  تولید  مجموع  رقم  ثبت  با  معدن 
اکسید و باطله به میزان ۲،۷4۶،۷۲۲ تن در 

بخش شرکتی طی شهریورماه ۱۳۹۹ از آخرین 
 ۱۳۹۸ تیرماه  در  شرکتی  بخش  تولید  رکورد 
رکورد  و  کرده  عبور  تن   ۲،۷۲۵،4۰۰ میزان  به 
رقم  را  ماهانه بخش شرکتی  تولید  بی سابقه 
زده است که این میزان برای نخستین بار در 
ثبت رسیده  به  تاریخ معدن مس سرچشمه 

است.

معاون نگه داری و تعمیرات امور تغلیظ مجتمع 
مس سرچشمه گفت: به همت متخصصان امور 
بومی سازی  با  تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، 
فاز  گلوله ای  آسیای  اینچینگ درایو  تجهیزات 
افزایش  امکان  بر  عالوه  تغلیظ۲،  یک کارخانه 
این  تولید  افزایش  و  تجهیزات  آماده به کاری 
کارخانه، از خروج ارز جلوگیری و میلیاردها تومان 
صرفه جویی شد.مهندس محمدحسین دباغی با 
بیان این که آسیای گلوله ای فاز یک در نوع خود 

در  نصب شده  آسیاهای گلوله ای  بزرگ ترین  از 
صنعت فرآوری کشور است، گفت: اینچینگ درایو 
این آسیا، با توجه به بار و وزن مواد داخل آسیا، 
از ابتدا بسیار ضعیف تر از توان مورد نیاز برای این 
آسیا طراحی شده بود؛ عالوه بر ایمنی کار پایین 
با این تجهیز برای پرسنل، تاکنون ۶بار به دلیل 
به ازای هر  خرابی آن، آسیا دچار ضربه شده و 
فاز یک کارخانه  تولید  میانگین ۶روز  به طور  بار 

تغلیظ۲ به طور کامل متوقف شده است.

معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس 
قطعات  و ساخت  بومی سازی  سرچشمه گفت: 
و تجهیزاتی كه اسناد ساخت آن ها تولید شده 

است، جزو مهم ترین اولویت های کاری ماست.
مهندس »مهدی جاودانی«، با اشاره به مهم ترین 
انرژی  مدیریت  و  مهندسی  معاونت  اقدامات 
اظهار  امسال  اول  شش ماهه  و   ۹۸ سال  در 
داشت: شتاب گرفتن پروسه طراحی، بازطراحی 
تولید  و  معكوس  مهندسی  بهینه(،  )طراحی 
اسناد ساخت در راستای بومی سازی قطعات و 
پاك سازی  نفوذ،  تست  پروژه  اجرای  تجهیزات، 
و مقاوم سازی سیستم های كنترل و اتوماسیون 

حمل  ماشین  دستگاه  دو  بازسازی  و  صنعتی 
استراتژیك  ماشین آالت  از  كه  سرباره  مذاب 
از  می آیند،  به حساب  سرچشمه  مس  مجتمع 

اقدامات شاخص این حوزه بوده است.
معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس 
حداكثری  افزایش  با  شد:  یادآور  سرچشمه 
ظرفیت تولید انرژی الكتریكی توسط واحدهای 
نیروگاه گازی و مدیریت مصرف، از توقف تولید 
شد؛  جلوگیری  تابستان  فصل  مصرف  پیك  در 
این در حالی است كه اكثر شركت های تولیدی 
به  مجبور  برق،  قطع  به دلیل  زمانی  بازه  این  در 

توقف فعالیت می شوند.

سرچشمه  مس  مجتمع  ذوب  امور  مدیر 
گفت: همکاران ما در امور ذوب مجتمع مس 
تن   ۱۰۵۰ روزانه  تولید  توانستند  سرچشمه 

مس آندی را محقق کنند.
رکورد  به  اشاره  با  مددی«  »حامد  مهندس 
امور ذوب،  در  آندی  روزانه مس  تولید  قبلی 

به  موفق   ۱۳۹۸ اردیبهشت  هفتم  در  گفت: 
بالغ بر ۹۹۶ تن مس آندی شدیم که  تولید 
به لطف خدا در ۲4مرداد ۱۳۹۹ با ریخته گری 
۱۰۵۰ تن مس آندی، این رکورد را ارتقا داده 
به  آندی  مس  تولید  در  را  جدیدی  رکورد  و 

ثبت رساندیم.

رئیس عملیات تغلیظ۱ مجتمع مس سرچشمه 
محوطه سازی  و  آسفالت  اجرای  به  اشاره  با 
اجرای  با  مجتمع گفت:  پرعیارسازی  کارخانه 
تن مس  میزان ۱۵.۸  از هدررفت  این طرح، 

محتوی جلوگیری شده است.
عالوه  تصریح کرد:  محمودی  مازیار  مهندس 
محیط، مشخص شد  آلودگی  از  جلوگیری  بر 
که همراه هر تن ریجکت حدود ۵.۷ کیلوگرم 
وجود  میکرون  حدود  ابعاد  با  خشک  خاک 
دارد که با احتساب متوسط ۱۵۰۰ تن ریجکت 
ریجکت  میزان خاک خشک همراه  و  روز  در 

بر  بالغ   )۱۳۹۸ سال  تولید  )مطابق  سالیانه 
نظر  در  با  و  تن خاک خشک  و ۹۳۳  ۲هزار 
از  ۸۷درصد،  بازیابی  و  ۶۲درصد  عیار  گرفتن 
جلوگیری  محتوی  مس  تن   ۱۵.۸ هدررفت 

شده است.
محمودی از درآمد به دست آمده با اجرای این 
طرح گفت و بیان کرد: با در نظر گرفتن قیمت 
امسال  نخست  در هشت ماهه  میانگین مس 
مس(،  کیلوگرم  یک  به ازای  تومان  )۱۱۰هزار 
 ۱.۷ طرح،  این  اجرای  از  حاصل شده  درآمد 

میلیارد تومان در سال برآورد شده است.

از رکوردهای تولیدی تا نهضت بومی سازی در سرچشمه
مروری بر مهم ترین خبرهای »مجتمع مس سرچشمه« در سال »جهش تولید«

5 مهر/ تولید ماهانه سولفور- اکسید و باطله معدن مس سرچشمه 27 اردیبهشت/ توليد كنسانتره در مجتمع مس سرچشمه، فراتر از برنامه
از 2میلیون و 740هزار تن عبور کرد

21 آبان/ بومی سازی تجهیزات اینچینگ درایو آسیای گلوله ای فاز یک 
کارخانه تغلیظ2 سرچشمه

26 آذر/ محوطه سازی کارخانه پرعیارسازی، از هدررفت 15.8 تن مس 
محتوی جلوگیری کرد

26 مرداد/ تولید روزانه 1050 تن مس آندی در مجتمع مس سرچشمه محقق شد

22 مهر/ مهم ترین اقدامات و برنامه های معاون مهندسی و مدیریت انرژی
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران از رکورد زنی جدید این شرکت 

در تولید و فروش مس خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی پس از بازدید 

از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، 
خاتون آباد و شهربابک، گفت: از 
ابتدای امسال 2۵۰هزار تن مس 

کاتدی در شرکت مس تولید کردیم 
و امروز از رکورد تولید سال گذشته 
که به همین میزان بود، عبور کردیم 

و امیدواریم تا پایان سال با تولید 
2٨۰هزار تن مس کاتدی جهش تولید 

را در شرکت مس تحقق بخشیم.

ادامه

ژه 
ش وی

زار
گ

ه 3
صفح

سرپرست عملیات آبگیری کنسانتره و آهک 
مسیر  راه اندازی  از  سرچشمه،  مس  مجتمع 
به  مس  ۳و4  تیکنرهای  سرریز  آب  انتقال 

لوله 4۸اینچ تیکنرهای باطله خبر داد.
علی ترابی پورپاریزی گفت: این پروژه، عالوه 

بهبود  و  شور  رودخانه  آب  آلودگی  رفع  بر 
آب  افزوده  شدن  با  زیست محیطی،  شرایط 
افزایش  به  باطله،  مسیر  به  تیکنرها  سرریز 
افزایش  و  تغلیظ  کارخانه های  باطله  رّقت 
بازیابی آب در تیکنرهای باطله منجر می شود.

در  تن   ۳۵۰۰-4۰۰۰ ظرفیت  به  نیمه متحرک 
ساعت برای باطله استفاده می گردد. با توجه به 
طرح نهایی معدن برای بازه های زمانی ۵ و ۱۵ و 
۲۹ساله، جانمایی مربوط به سنگ شکن ها انجام 

می گیرد و انتقال مواد از معدن به وسیله نوار نقاله 
انجام می شود. این پروژه با میزان سرمایه گذاری 
۱۳۰ میلیون یورو، در سال ۱4۰۳ به بهره برداری 

خواهد رسید.

سرچشمه  مس  مجتمع  در  پروژه  سه  کلنگ 
رفسنجان با حضور علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
میزان سرمایه گذاری۶۳هزار  با  تجارت،  و  معدن 
میلیارد ریال و ۱۳4 میلیون یورو به زمین زده شد.

فاز سوم تغلیظ مجتمع  مس سرچشمه: پروژه فاز 
سوم تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، در زمینی به 
مساحت ۶.۵ هکتار و با زیربنای ۵.4 هکتار احداث 
خواهد شد که با راه اندازی آن ۱۵۵ نفر اشتغالزایی 
این کارخانه در  راه اندازی  ایجاد می شود و زمان 

سال ۱4۰۳ است.
طرح پاالیشگاه جدید مجتمع مس سرچشمه: 
این پروژه با اشتغالزایی ۲۰۰ نفر و 4۱هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری، در سال ۱4۰۵ به بهره برداری 

خواهد رسید.
سرچشمه:  مجتمع  معدن  مکانیزاسیون  پروژه 
سنگ شکن  یک  از  استفاده  پروژه،  این  در 
نیمه متحرک به ظرفیت ۷۰۰۰ تن در ساعت برای 
سنگ شکن  دو  و  مس  سولفوری  سنگ های 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
تا پایان سال به ۲۸۰هزار تن کاتد مس خواهیم 
سال گذشته  مشابه  مدت  به  نسبت  رسید که 

۱۲درصد جلوتر هستیم.
آیین  در  سعدمحمدی،  اردشیر  دکتر 
معدن،  مکانیزاسیون  پروژه  کلنگ زنی 
تغلیظ  توسعه  فاز سوم  و  پاالیشگاه جدید 
حضور  با  سرچشمه  مس  مجتمع  مجتمع 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: 

شرکت ملی صنایع مس ایران امروز برنامه 
به عالوه  یورو  میلیون   4۸۰ و  میلیارد  دو 
۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید 

را شروع می کند.
وی این میزان سرمایه گذاری را موجب درآمد 
و  عنوان کرد  مس  شرکت  دالری  میلیارد  دو 
گفت: تا پنج سال آینده این ظرفیت را به 4.۵ 
میلیارد دالر می رسانیم و رشد ۲.۵ برابری برای 

شرکت مس اتفاق می افتد.

مس  مجتمع  متخصصان  و  مهندسان  همت  به 
سرباره کش  دستگاه  یک  رفسنجان،  سرچشمه 
تعمیرگاه  توسط مجموعه    ۶۲۱۸ KRESS مدل
ماشین آالت ویژه، تعمیر و وارد خط تولید مجتمع 
در  مجتمع  متخصصان  تعمیرات،  این  شد.در 
موتور،  توانستند  ویژه  ماشین آالت  تعمیرگاه 

گیربکس، دیفرانسیل، سیستم هیدرولیک، سیستم 
پنوماتیک و ترمز دستگاه را از صفر تا صد، تعمیر 
و بازسازی کنند.در این اورهال، 4۵۰ قطعه تعویض، 
۶۸ ردیف قطعه تعمیر و ۸۳ مورد توسط واحدهای 
جانبی بازسازی و اصالح شد و این دستگاه در خط 
تولید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان قرار گرفت.

از  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فروش  و  تولید  در  شرکت  این  جدید  رکورد زنی 
مس خبر داد.اردشیر سعدمحمدی پس از بازدید 
رفسنجان، خاتون آباد  از مجتمع مس سرچشمه 
و شهربابک، گفت: از ابتدای امسال ۲۵۰هزار تن 
مس کاتدی در شرکت مس تولید کردیم و امروز 
از رکورد تولید سال گذشته که به همین میزان بود، 
تولید  با  سال  پایان  تا  امیدواریم  و  کردیم  عبور 

٢٨٠هزار تن مس کاتدی جهش تولید را در شرکت 
مس تحقق بخشیم.

وی به ثبت رکورد جدید در فروش مس تا پایان 
امسال اشاره کرد و گفت: تا پایان بهمن توانستیم 
رکورد فروش سال گذشته را که در طول تاریخ مس 
شکل گرفته بود با ٢4٠هزار تن فروش مس کاتدی 
پایان سال رکورد  تا  امیدواریم  از آن عبور کنیم و 

جدید و بسیار چشمگیری را به جا بگذاریم.

مهندس وجیه هللا جعفری معاون وزیر و رییس 
حجت االسالم  به همراه  ایمیدرو  هیئت عامل 
حسین جاللی نماینده مردم رفسنجان و انار در 
مجلس شورای اسالمی، مجید فصیحی هرندی 
سعدمحمدی  اردشیر  دکتر  رفسنجان،  فرماندار 
مدیرعامل شرکت مس و مهندس احمد انارکی 
از  مس،  شرکت  هیئت مدیره  رئیس  محمدی 
مجتمع مس سرچشمه و طرح های توسعه آن 

بازدید کردند.
در جریان این سفر که با حضور حسین احمدی 

آقاجانلو  محمد  سرچشمه،  مس  مجتمع  مدیر 
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی 
حراست  مدیرکل  میرزایی  عزت هللا  ایمیدرو، 
ایمیدرو، محراب احمدیان معاون توسعه سرمایه 
انسانی شرکت مس، مهدی سلمانی مدیر گروه 
حراست شرکت مس، محمدجواد خلیلی مشاور 
روابط عمومی و جمعی  و مدیر گروه  مدیرعامل 
و  مس  شرکت  ایمیدرو  مدیران  و  مسئوالن  از 
مجتمع همراه بود، از مجتمع مس سرچشمه و 

طرح های توسعه آن بازدید به عمل آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مجموعه 
مس سرچشمه به عنوان محور توسعه منطقه ای 
خیلی خوبی  صادرات  امسال  می شود؛  قلمداد 
انجام گرفته و تا پایان سال رشد خوب صادراتی 
را خواهد داشت و زمینه اشتغال جدیدی برای 

جوانان فراهم  می شود.

کلنگ زنی  حاشیه  در  رزم حسینی  علیرضا 
جمع  در  سرچشمه  مس  مجتمع  پروژه های 
مدت  این  در  خوشبختانه  گفت:  خبرنگاران 
مس  صنعت  حوزه  در  خوبی  پیشر فت های 
صورت گرفته و رشد ۱۲درصدی در تولید صنعت 

مس را شاهد هستیم.

با  سرچشمه  مس  مجتمع  پرتالش  مهندسان 
بومی سازی یک چرخ دنده و بازگشت یک آسیا به 
چرخه تولید، از هدررفت هرساعت ١۵٠ میلیون تومان 

جلوگیری کردند.
مشاور امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
بزرگ  نسبتًا  ابعاد  با  چرخ دنده  این باره گفت:  در 
اما  بود  وارداتی  در گذشته  تغلیظ  آسیای  پینیون 
براساس تفاهم نامه با یک شرکت داخلی از دوسال 

پیش، این پینیون ساخته و نصب شده است.
رضایی افزود: از این به بعد در تولید پینیون های به 
این اندازه محدودیتی نخواهیم داشت و طرح های 
دیگری هم در واحد تغلیظ در فاصله نه چندان دور 

بومی سازی می شوند.
تغلیظ  واحد  مرکزی  تعمیرات  رئیس  جعفری، 
گفت:  هم  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع 
پینیون های۸ آسیای اولیه درامور تغلیظ از اجزای 
مهم هستند که قبالً از خارج از کشور تامین می شد 
یا  یورو  ۶٠هزار  حدود  خروج  از  جلوگیری  با  اما 
٢میلیارد تومان ارز، این تجهیزات را شرکت داخلی با 

۶٠٠میلیون تومان تولید می کند.
امور تغلیظ مس  سرپرست عملیات پر عیارسازی 
سرچشمه نیز اعالم کرد: روزانه  حدود ۵٠هزار تن 
سنگ معدن وارد این کارخانه پرعیارسازی می شود و 
محصول آن ۱۱۰۰ تن کنسانتره مس مولیبدن است.

از رکوردهای تولیدی تا نهضت بومی سازی در سرچشمه
مروری بر مهم ترین خبرهای »مجتمع مس سرچشمه« در سال »جهش تولید«

2 دی/ راه اندازی مسیر انتقال آب سرریز تیکنرهای 3و4 مس 
به لوله 48اینچ تیکنرهای باطله

19 دی/ کلنگ  زنی سه پروژه مجتمع مس سرچشمه با حضور وزیر صمت

19 دی/ افزایش تولید کاتد مس به 280هزار تن تا پایان سال

27 بهمن/ بومی سازی قطعات و بازگشت یک آسیا به چرخه تولید

11 بهمن/ تعمیر و بازسازی اساسی یک دستگاه سربار کش

29 بهمن/ حدنصاب جدید شرکت مس در تولید و فروش

5 دی/ بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو از طرح های جهش تولید 
در مجتمع مس سرچشمه

19 دی/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: مجتمع مس سرچشمه 
به عنوان محور توسعه منطقه ای قلمداد می شود


