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 واکنش مدیر پایگاه جهانی لوت به اظهارات فرماندار بم: طرح منطقۀ ویژۀ گردشگری در کویر مجوز پایگاه را ندارد

آسیب اقتصاد کشور 
با تداوم ممنوعیت واردات

۹۰ درصد تخت های بستری کرونا 
 بیمارستان کهنوج تکمیل شد

جذب روزانه بالغ
 بر 1۰۰۰ تن سیمان 
برای جنوب کرمان

2و3

گام مثبت صندوق 
کارآفرینی امید 

برای اشتغال

عراقچی: مطمئن 
نیستم در این دور، 

مذاکرات
  به پایان برسد

مشاور مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی 

امید کشور و مدیر معین استان کرمان گفت: 
صندوق کارآفرینی امید قصد دارد با حمایت 
مالی از طرح ها گام موثر و مثبتی در اشتغال 
بردارد .علیرضا سعیدی در مراسم افتتاح و 
بازدید از کارگاه تولید سفال و سرامیک 
روستای هراران از توابع شهرستان بم 
گفت: صنایع دستی به ویژه در شهرستان 
بم می تواند ایجاد اشتغال پایدار داشته 
باشد زیرا پتانسیل و استعداد این کار 

موجود است .

معـاون بازرگانـی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت 

جنـوب کرمـان از جـذب روزانـه بالـغ بـر 1000 
تن سـیمان و توزیـع در جنـوب کرمـان خبر داد.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه1 را 
بخوانید
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علیرضا مناقبی در پاسـخ به سـوال خبرنگار 
ایسـنا در کالب هاوس اظهار کـرد: در حدود 

سـه سـال گذشـته با سیاسـتی که دولت برای محدودیت واردات 
وضع کـرده، کاالهـای زیادی امـکان واردات به کشـور را از دسـت 
داده انـد. هر چنـد این سیاسـت بـا محوریـت کاالهـای مصرفی و 
کاالهایـی کـه نمونـه داخلـی دارنـد اجرایی شـده امـا در عمل در 

بدنه اقتصادی کشـور مشـکل سـاز شـده اند.

از  کهنوج  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
تکمیل بیش از۹0 درصد ظرفیت تخت های 

داد. خبر  کهنوج  فروردین  دوازده  بیمارستان  کرونا   بستری 
به گزارش کرمان نو به نقل از روابط عمومی شبکه و بیمارستان1۲ فروردین 
کهنوج دکتر بیانی مقدم از راه اندازی بخش دوم کرونا خبرداد و گفت: 
شمار مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان 1۲ فروردین کهنوج فراتر از 

حد تصور بوده  است.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه 1 را 
بخوانید

کاهش قیمت مرغ کاهش قیمت مرغ 
در راه است؟در راه است؟

تومــان  500 قیمــت              1400 خــرداد   11 سه شــنبه         993 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۷2 بستری جدید 
و ۵ فوتی در 

شبانه روز گذشته

12۰ هزار تن مرغ به کشور تصویب شد

کاهش قیمت در راه است؟

توقیف کامیونت حامل مرغ قاچاق در بم

جذب روزانه بالغ بر 1000 تن سیمان 
برای جنوب کرمان

 ۹0 درصد تخت های بستری کرونا بیمارستان کهنوج تکمیل شد

 عراقچی: مطمئن نیستم در این دور، مذاکرات به پایان برسد

عمومـی  بـط  ا رو گـزارش  بـه 
علوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی این دانشـگاه عصر 
دوشـنبه 10 خردادمـاه با بیـان اینکه 
۶۲بیمار  ۲4 سـاعت گذشـته، طـی 
بیمارسـتان های  در  کرونـا  جدیـد 
گفـت:  ند،  شـده ا بسـتری  اسـتان 
»41 نفـر از آن هـا از حـوزه  دانشـگاه 
ور،  علوم پزشـکی کرمـان )شـامل را
بردسـیر، کوهبنـان،  بافـت،  بـر،  ا ر
کرمـان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، 
3 نفـر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
رفسـنجان، 14 نفـر از حوزه  دانشـکده 
علـوم پزشـکی سـیرجان و 14 نفـر از 
حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 

. » هسـتند
او بـا بیـان این کـه از حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم ، بسـتری جدیـد 
فـزود: »در  گـزارش نشـده اسـت، ا
حـال حاضـر، 401 بیمـار کرونـا در 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های 

. » هسـتند
نفـر   ۲40 د:» دا مـه  دا ا شـفیعی 
حـوزه   در  بسـتری  ران  بیمـا ز  ا
1۷ نفرحـوزه   علوم پزشـکی کرمـان،
 ۷۷ رفسـنجان، علوم پزشـکی 
۶ نفـر در حـوزه   نفـر حـوزه  جنـوب،
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و ۶1 نفـر 
علوم پزشـکی  نشـکده  دا حـوزه   ز  ا
سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمـات 
بیمارسـتانی بـه آن ها ارائه می شـود«.
او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
نفـر در   0۲3 ر و  ۲1هـزا تاکنـون 
نـا  کرو بـه  بتـا  ا به دلیـل  اسـتان، 

ند«. شـده ا بسـتری 
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 
علوم  پزشـکی  ه  نشـگا دا ر  گیـردا وا
کرمان سـپس اظهـار کرد: »متاسـفانه 
در ۲4 سـاعت گذشـته،5 مـورد فوتی 
بتـا بـه ویـروس کرونـا  بـه دلیـل ا
گـزارش شـده کـه 3 نفـر مربـوط بـه 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان  
ه علـوم  نشـگا ز حـوزه دا ۲ نفـر ا و 

پزشـکی جیرفـت اسـت«.  
بـه گفتـه  شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، ۲911 نفـر 
بـه دلیـل ابتـا بـه کوویـدـ  19 جـان 

خـود را از دسـت داده انـد.

هیات وزیران روزهای گذشته واردات 1۲0 هزار تن 
گوشت مرغ به کشور را با ارز 4۲00 تومانی تصویب 
کرد و سوال اینجاست که آیا واردات این میزان مرغ 
کرد؟ خواهد  کمک  ها  قیمت  کاهش  به  کشور   به 

روزهای گذشته واردات 1۲0 هزارتن مرغ به کشور با 
ارز ترجیحی توسط هیات وزیران مصوب شد. در متن 
این تصویب نامه هیات وزیران آمده است که به منظور 
ترمیم ذخائر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید 
کشور به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا 
از طریق شرکت های مباشر دولتی و غیردولتی 1۲0 
هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی )4۲.000 

ریالی( از سرجمع اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به 
 وزارت جهاد کشاورزی خریداری و وارد کشور کند.

در اسفندماه سال گذشته نیز با افزایش قیمت مرغ،  
هیات دولت به منظور ترمیم ذخایر راهبردی گوشت 
سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف 
کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه 
داد تا 50 هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز 
 ترجیحی )4۲00 تومانی( خریداری و وارد کشور کند.

حال باید دید با این میزان واردات مرغ به کشور آیا بازار مرغ 
در روزها یا ماه های آینده به ثبات خواهد رسید و قیمت 

ها کاهش می یابد؟

فرمانده انتظامی بم گفـت: کامیونت حامـل هزار و 1۲0 
قطعه مـرغ زنده قاچـاق فاقد مجـوز در بم توقیف شـد.

 سـرهنگ اکبـر نجفی،فرمانـده انتظامـی بـم گفـت: در 
تداوم اجـرای طرح تشـدید مبـارزه بـا قاچـاق کاال های 
اساسـی مامـوران پلیـس آگاهی ایـن شهرسـتان هنگام 
کنتـرل محـور بـم- زاهـدان یـک دسـتگاه کامیونـت را 
بـرای بررسـی متوقـف کردنـد کـه در بازرسـی از ایـن 
کامیونـت 11۲0 قطعـه مـرغ زنـده قاچـاق فاقـد مجوز 

حمـل کشـف و ضبط شـد.

نجفـی افـزود: کارشناسـان ارزش ریالـی ایـن محمولـه 
مـرغ قاچـاق بیـش از 400 میلیون ریـال بـرآورد کردند 
کـه در ایـن رابطـه یـک متهـم دسـتگیر و بـه تعزیـرات 

حکومتـی معرفـی شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بـم بـا اشـاره بـه جدیـت 
پلیـس در امر مبـارزه بـا قاچـاق کاال گفـت: بـا توجه به 
موقعیـت شهرسـتان بم در اسـتان بـا برنامـه ریزی های 
دقیـق تـاش می کنیـم از ورود و خـروج کاالی قاچـاق 

جلوگیـری کنیـم

معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنـوب کرمـان از جـذب روزانـه بالـغ بـر 1000 تـن 

سـیمان و توزیـع در جنـوب کرمـان خبـر داد.
به گـزارش روابـط عمومـی سـازمان، معـاون بازرگانی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در 
ایـن خصـوص گفـت: طـی یـک ماهـه اخیـر پیگیـری 
های مسـتمر سـازمان و در جهت کـم کـردن التهاب و 

پاسـخ به نیاز بـازار، موجـب جـذب و توزیع سـیمان به 
مقدار بیـش از نیاز بـازار در جنوب کرمان شـده اسـت.

او افـزود: اکنـون روزانـه بالـغ بـر 1000 تن سـیمان از 
کارخانجات اسـتان جـذب و در تمامی شهرسـتان های 

حـوزه جنـوب کرمـان توزیع مـی گردد.
محسـن مشـایخی تصریـح کـرد: بـا پیگیـری هـای 
انجام شـده از طریـق وزارت صنعت، معـدن و تجارت و 
انجمن صنفـی کارخانجات سـیمان کشـور، به زودی از 
کارخانـه سـیمان نائیـن اصفهـان نیز سـیمان بـه بازار 

جنـوب کرمـان تزریـق خواهد شـد.
او ضمـن تاکیـد بـر برخـورد جـدی بـا هرگونـه عرضه 
خـارج از شـبکه، گرانفروشـی و احتـکار سـیمان، ادامه 
داد: عاملیـن موظف هسـتند میـزان سـیمان خریداری 
شـده را حتمـا بـه معاونـت بازرسـی سـازمان و در 
شهرسـتان هـا بـه ادارات صنعـت، معـدن و تجـارت 

گـزارش دهنـد.
معـاون بازرگانـی سـازمان تاکیـد کـرد: از شـهروندان 
یر  خواهشـمندیم جهـت حفـظ حقـوق خـود و سـا
مصرف کننـدگان، هرگونه تخلـف را از طریـق تماس با 
.1۲4.wwwسـامانه 1۲4، سـامانه اینترنتی بـه آدرس

ir  و یـا بـا مراجعـه حضـوری، بـه حـوزه بازرسـی ایـن 
سـازمان و ادارات شهرسـتانی اطـالع دهنـد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهنوج 
از تکمیل بیش از۹0 درصد ظرفیت 
بیمارستان  کرونا  بستری  تخت های 
داد. خبر  کهنوج  فروردین   دوازده 
به گزارش کرمان نو به نقل از روابط 
عمومی شبکه و بیمارستان1۲ فروردین 
کهنوج دکتر بیانی مقدم از راه اندازی 
بخش دوم کرونا خبرداد و گفت: شمار 
مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان 
1۲ فروردین کهنوج فراتر از حد تصور بوده 

بطوریکه بیماران بستری و سرپایی افزایش 
چشمگیری یافته که این روند موجب شده 
تا بیش از ۹0 درصد تخت های بستری 
ویژه مبتالیان به کرونا تکمیل و فشار 
 بی سابقه به کادر درمان تحمیل گردد.
وی ادامه داد: تعیین سرنوشت این 
بیماری تا حدود زیادی بدست مردم 
مختلف  اقشار  که  طوری  به  است 
جامعه می توانند با تصمیمات جدی 
تجمعات  کاهش  برای  خانوادگی  و 

از  ضروری  غیر  آمدهای  و  رفت  و 
 گسترش این بیماری جلوگیری کنند.

دکتربیانی مقدم تاکید کرد: صیانت 
از سالمت مردم وظیفه ای مشترک و 
اجتماعی و بر عهده عموم مردم است و 
زمانی موفقیت عاید خواهد شد که همه 
مردم و افراد دست اندرکار همراه و همگام 
 با هم و با نظام بهداشت و درمان باشند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهنوج 
تصریح کرد: از اصناف و کسبه عزیز 

استدعا دارم پروتکل های بهداشتی 
متناسب با مشاغل خویش را رعایت 
کرده تا همانند گذشته فاصله گذاری 
 فیزیکی و اجتماعی به خوبی اجرا شود.

در پایان دکتر بیانی مقدم افزود: از مردم 
عزیز تقاضا می شود در صورت امکان و 
نداشتن ضرورت در خانه بمانند و چنانچه 
از خانه بیرون می روند پروتکل های 
بهداشتی شامل استفاده از ماسک و فاصله 

اجتماعی را به خوبی رعایت کنند.

در  ایران  کننده  مذاکره  تیم  رییس 
مطمئن  گفت: شخصا  وین  مذاکرات 
مذاکرات  از  دور  این  در  که  نیستم 
کنیم . بندی  را جمع  مسائل   بتوانیم 
سید عباس عراقچی  )دوشنبه( با بیان این 
که تقریبًا یک هفته است که دور پنجم 
مذاکرات وین در حال انجام است، گفت: 
مذاکرات پیچیدگی های زیادی دارد و ما به 
 موضوعات اصلی مورد اختالف رسیده ایم.
 وی ادامه داد: فکر می کنم پیشرفت های 
خوبی تاکنون داشته ایم، مسیر خوبی را 
طی کردیم و اکنون در نقطه ای هستیم 

که فقط به مسائلی که اختالفات بارزی در 
 مورد آنها وجود دارد، پرداخته می شود. 
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه 
متن ها تهیه شده است و مقدار زیادی از 
متن ها آماده است و چند مورد اختالفی 
کماکان در دست بررسی است، افزود: 
جلسات فشرده ای را در این دوره داشتیم، 
من امروز جلسه سه جانبه ای را با دو کشور 
چین و روسیه داشتم هماهنگی های بسیار 
خوبی بین ما و این  دو کشور وجود دارد و یک 
جلسه نیز با سه کشور اروپایی و به صورت 
چهار جانبه داشتیم، جلسات کارشناسی 

 نیز به همین ترتیب برگزار شده است.
عراقچی تاکید کرد: به نظر من تاکنون 
مسیر خوبی طی شده است و اینکه آیا 
در این دور از مذاکرات بتوانیم   مسائل را 
جمع بندی کنیم شخصًا مطمئن نیستم 
با این حال ما به تالش خود ادامه می دهیم 
دیگر  بار  باشد  که الزم  است  ممکن 
هیئت ها برای انجام مشورت های بیشتر 
به پایتخت ها مراجعه کنند، هنوز در این 
مورد تصمیم قطعی نگرفته ایم و ظرف 
 دو سه روز آینده کار را ادامه خواهیم داد.
شخصا  کرد:  تاکید  دیگر  بار  وی 

این  در  که  نیستم  مطمئن 
برسد.  پایان  به  مذاکرات   دور، 
عراقچی همچنین در پاسخ به این سوال 
که آیا قبل از مراجعه هیئت ها به پایتخت 
ها برای انجام مشورت، جلسه کمیسیون 
مشترک برجام  برگزار خواهد شد یا نه؟  
گفت: بله معمول کار این است که ما با یک 
جلسه کمیسیون مشترک برجام کار را 
شروع می کنیم و با یک جلسه کمیسیون 
مشترک برجام دور مذاکراتی که انجام 
شده است را جمع بندی می کنیم و خاتمه 

می دهیم.
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 12۰ هزار تن مرغ به کشور تصویب شد



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23 سال چهارم | شماره پیاپی 993 

سه شنبه  11 خرداد 1400

سال چهارم | شماره پیاپی 993 
سه شنبه  11 خرداد 1400

کاغذ اقتصادیکاغذ استان

افزایش کاشت پنبه
 در ارزوئیه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیـه گفت: بـا توجه 
بـه افزایـش کاشـت پنبـه امسـال نسـبت بـه پارسـال پیش 
بینـی می شـود سـطح زیـر کشـت بـه 1۵00 هکتار برسـد.

امیـری، مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیـه گفت: 
کاشـت پنبه در شهرسـتان ارزوئیـه از اواخر اردیبهشـت ماه 

آغـاز و تـا اواخر خـرداد ماه ادامـه دارد.
او بـا بیـان اینکه سـطح زیر کاشـت پنبـه در این شهرسـتان 
در سـال زراعی جاری، با توجه به اسـتقبال زیاد کشـاورزان 
و اشـتغال زایـی بـاالی کشـت پنبـه، نسـبت بـه پارسـال 
افزایـش یافتـه اسـت، افـزود: پیـش بینـی می شـود سـطح 

زیـر کشـت امسـال بـه 1۵00 هکتار برسـد.
امیـری با اشـاره بـه اینکـه ارقام پنبه کاشـته شـده شـامل، 
ماکسـا، فجـر، لیـدر و ورامیـن اسـت، افـزود: کشـاورزان 
بـذر مـورد نیـاز خـود بـرای کاشـت را از کارخانـه پنبـه 
وتعاونی هـای تولیـد بـه قیمـت 1۵۵00 تومـان خریـداری 

. می کننـد
او تصریـح کـرد: مناطـق عمـده کشـت پنبـه در شهرسـتان 

بخـش مرکـزی و منطقـه وکیـل آباد اسـت.
امیـری ابـراز داشـت: بـرای کشـت پنبـه در سـال زراعـی 
جـاری ۶0 تـن بـذر کـرک دار و ۵ تـن بـذر دلینتـه توزیـع 
شـده اسـت و نحـوه کاشـت پنبـه در شهرسـتان بـه صورت 
سـنتی و میـزان مصـرف بـذر در هـر هکتـار ۶0 کیلوگـرم 
اسـت.مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیـه گفـت: 
در کشـت پنبـه امسـال پروژه هـای مقایسـه ارقـام ۲ طرح، 
پایلـوت تغذیـه، ایجـاد مـزارع الگویـی بـا ضدعفونـی بذر و 
مقایسـه چند نوع سـم برای کنتـرل بیماری مـرگ گیاهچه 
و بوتـه میری، کشـت نشـایی پنبه در سـطح یـک هکتار و… 

اجـرا می شـود.

حمایت کمیته امداد کرمان
 از 1۹ هزار مادر باردار 

و کودک مبتال به سوءتغذیه
ــون  ــت: هم اکن ــان گف ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
11 هــزار و ۸00 کــودک مبتــا بــه ســوء تغذیه و ۷55۸ مــادر 
ــد  ــاد بهره من ــن نه ــی ای ــات حمایت ــیرده از خدم ــاردار و ش ب

ــتند. هس
ــزار و ۸00  ــت از 11 ه ــه حمای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی صادق  یحی
کــودک مبتــا بــه ســوء تغذیه و ۷55۸ مــادر بــاردار و 
شــیرده توســط کمیتــه امــداد اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
هــدف از ایــن کار ارتقــاء وضعیــت تغذیــه مــادران شــیرده و 
ــج ســال اســت  ــر پن ــاردار و کــودکان دچــار ســوء تغذیه زی ب
و رویکــرد اصلــی کمیتــه امــداد، آمــوزش شــیوه های ارتقــاء 
ــگام  ــایی زودهن ــاردار، شناس ــادران ب ــت از م ــت مراقب کیفی
مــادران مبتــا بــه ســوء تغذیه و اجــرای موفــق طــرح 
توزیــع ســبد غذایــی ســالم و کامــل اســت.او بیــان کــرد:آن 
ــز  ــق مراک ــه از طری ــوء تغذیه ک ــار س ــادران دچ ــته از م دس
ــد  ــوند می توانن ــی می ش ــداد معرف ــه ام ــه کمیت ــتی ب بهداش
بــه فروشــگاه های طــرف قــرارداد مراجعــه و بــه میــزان 100 
هــزار تومــان کاال خریــداری کنند.صادقــی ادامــه داد:مادران 
ــس از  ــاه پ ــا ۲4 م ــارداری ت ــارم ب ــاه چه ــدای م ــاردار از ابت ب
زایمــان، مشــمول بهره منــدی از مزایــای ایــن طــرح خواهند 
ــارداری و شــیردهی موفقــی را  شــد تــا بدیــن ترتیــب،دوره ب
ســپری کنند.مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان افــزود: 
ــت  ــز بهداش ــط مراک ــز توس ــوء تغذیه نی ــار س ــودکان دچ ک
ــی  ــداد معرف ــه ام ــه کمیت ــایی و ب ــتان شناس ــان اس و درم
می شــوند و ایــن نهــاد بــرای رفــع ســوءتغذیه ایــن کــودکان 
ــه ارزش 100 هــزار  ــه کارت هــای ســبد غذایــی ب نیــز ماهیان
ــبد  ــد و س ــادر می کن ــگاه ص ــد از فروش ــت خری ــان جه توم
غذایــی شــامل برنــج، ماکارونــی، عــدس، پنیــر، مــرغ، خرما، 
ــه  ــت ک ــویا و … اس ــی، س ــن ماه ــا، ت ــود، لوبی ــن، نخ روغ
ماهانــه بیــن مــادران بــاردار و شــیرده و کــودکان ســوءتغذیه 
ــفره”  ــرح “هم س ــرای ط ــوص اج ــود.او در خص ــع می ش توزی
بــا رویکــرد تــاش در جهــت رفــع ســوءتغذیه کــودکان زیــر 
ــاز  ــل نی ــن حداق ــور تامی ــرح به منظ ــن ط ــت: ای ــال گف 5 س
ــی  ــا توانای ــت آن ه ــه سرپرس ــد ک ــودکان نیازمن ــی ک غذای
ــاره  ــا اش ــت.صادقی ب ــده اس ــد اجرا ش ــی را ندارن ــی کاف مال
ــن کــودکان در صــورت بی توجهــی  ــه اینکــه ســوءتغذیه ای ب
ــادی در  ــای زی ــا و ناهنجاری ه ــده بیماری ه ــد در آین می توان
پــی داشــته باشــد، تأکیــد کرد:بــرای تأمیــن مــواد خوراکــی 
ــده  ــژه ای افتتاح ش ــی وی ــاب بانک ــر کودک،حس ــاز ه مورد نی
کــه ســقف برداشــت ماهیانــه سرپرســت خانــواده بــرای هــر 
ــا  ــه تنه ــی اســت ک ــک ســبد غذای ــه ی ــادل تهی ــودک، مع ک
ــودک  ــرای ک ــا ب ــرف آن ه ــه مص ــی ک ــد اقام ــت خری جه
مفیــد و ضــروری اســت امــکان خریــد وجــود خواهــد داشــت 
ــودکان  ــاز رشــد ک ــواد ضــروری مورد نی ــق م ــن طری ــا از ای ت

ــن نهــاد تأمیــن شــود. ــا نظــارت ای ب

مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور و 
مدیر معین استان کرمان گفت: صندوق کارآفرینی 
امید قصد دارد با حمایت مالی از طرح ها گام موثر و 
مثبتی در اشتغال بردارد .علیرضا سعیدی در مراسم افتتاح و بازدید 
از کارگاه تولید سفال و سرامیک روستای هراران از توابع شهرستان 
بم گفت: صنایع دستی به ویژه در شهرستان بم می تواند ایجاد اشتغال 
پایدار داشته باشد زیرا پتانسیل و استعداد این کار موجود است .او 
بیان کرد: هدف از این سفر حمایت بیشتر از تولیدکنندگان است تا 
بتوانیم در ادامه مسیر توسعه و گسترش کار در کنار تولیدکنندگان 
باشیم و تسهیات الزم را در اختیارشان قرار دهیماو ادامه داد:صندوق 
کارآفرینی امید افرادی را که انگیزه کافی برای ایجاد اشتغال داشته 
باشند حمایت مالی کرده تا بتوانند موفق شوند مهندس سعیدی 
تاکید کرد: این کارگاه با حجم ساالنه 30 هزار تولید و دریافت مبلغ 
5میلیارد ریال تسهیات با سود نرخ  ۶ درصد از صندوق کارآفرینی 
امید توانسته4نفر اشتغال پایدار ایجاد کند.او تصریح کرد:سهم 
آورده متقاضی در این طرح حدود 500 میلیون ریال بوده که 
در ۲5 فروردین سال جاری به بهره برداری رسیده است.سعیدی 
در خصوص نحوه ارائه تسهیات به متقاضیان گفت: ماک برای 
پرداخت تسهیات ارائه طرح بوده و مبلغ ثابتی در نظر گرفته نشده 
است همچنین براساس اولویت و مزیت طرح در منطقه تصمیم گیری 
جهت حمایت از طرح ها صورت می گیرد.به گفته سعیدی تاکنون در 
تمام رشته های صنایع دستی در کشور تسهیات از طریق صندوق 
کارآفرینی امید پرداخت شده است.او افزود:یکی از طرح های ویژه در 
بم بحث دهکده خرما است تا بتوانیم با راه اندازی دهکده خرما فرآوری 
محصول خرما را سامان داد و باعث ایجاد ارزش افزوده برای کشاورز 
شود .او تصریح کرد: ایجاد دهکده خرما جز اینکه باعث می شود 
کشاورز محصول را به باالترین قیمت بفروشد باعث ایجاد اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم نیز خواهد شد.او می گوید از سال 9۷ تاکنون 
مبلغ130میلیارد تومان تسهیات روستایی با نرخ 4درصد برای 
حمایت از طرح ها پرداخت شده است و در این مدت یک هزار طرح به 

بهره برداری رسیده و حدود ۲هزار و ۲00 طرح نیز ایجاد شده است.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان 
جمعیت هال احمر گفت: پویش »نذر آب 4« 
با هدف ارتقای سطح سامت آب شرب، مقابله 
با آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات درمانی و معیشتی به 
خانواده های متاثر از پدیده خشکسالی در چهار استان کشور که با 

این پدیده مواجهند، اجرا می شود.
 وحید سلیمی با اعام این مطلب افزود:اجرای پویش »نذر آب 4« 
با کمک خیرین و داوطلبان عضو سازمان داوطلبان جمعیت هال 
احمر، مرداد ماه در استان های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان 

و بلوچستان و هرمزگان کلید می خورد.
او درباره این پویش که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام 
می شود، گفت: بهبود آب شرب و رفع مشکات خانواده های 
نیازمند در استان هایی که با پدیده خشکسالی مواجه هستند، از 

اهداف اولیه پویش نذر آب است.
معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هال 
احمر اضافه کرد: ارتقای سطح سامت آب شرب مناطق کم 
برخوردار از مهمترین اهداف این طرح است که بدین منظور، نصب 
دستگاه های تصفیه کننده آب، احیای قنوات، لوله کشی و حفر 
چاه مد نظر خواهد بود و در کنار آن برنامه هایی در راستای مقابله 
با آسیب های اجتماعی در مناطق محروم کشور نیز اجرا می شود. 
همزمان با اجرای این طرح، کاروان های سامت جمعیت هال 
احمر نیز برای درمان رایگان بیماران نیازمند به استان های خراسان 
جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعزام می شوند.

به گفته سلیمی، در این کاروان ها، پزشکان، پیراپزشکان، 
متخصصان و دندانپزشکان داوطلب جمعیت هال احمر حضور 
دارند و با توجه به نیازها و بیماری های شایع هر شهرستان  به 

مناطق اعزام خواهند شد.
او با بیان اینکه حدود 15 استان کشور در این پویش همکاری 
خواهند کرد، افزود: در پویش »نذر آب 4« مقرر شده تا هر استان، 
معین )کمکی( یک شهرستان باشد تا شهرستان ها پس از 

نیازسنجی از خدمات بهتری بهره مند شوند.
معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر 
افزود: در این پویش، بسته های غذایی، بهداشتی و البسه نیز بین 

خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

گام مثبت صندوق کارآفرینی 
امید برای اشتغال

اجرای پویش »نذر آب ۴« 
در ۴ استان جنوبی از مردادماه

خبر

خبر

خبرخبرخبر

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعام کرد: 
میزان مصرف محصوالت فوالدی در کشور 
در فروردین 1400 در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته، هشت درصد افزایش یافت.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، براساس 
اعام انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
در نخستین ماه امسال یک میلیون و 5۲1 
هزار تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، 
میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره( 
در کشور مصرف شد.طبق اعام انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، یک میلیون و 410 هزار 
تن بود.همچنین در ماه فروردین امسال، 
۲ میلیون و ۲39 هزار تن شمش فوالدی 
)اسلب، بیلت و بلوم( در کشور مصرف شد که 
در مقایسه با میزان مصرف مدت مشابه سال 
گذشته )۲ میلیون و 101 هزار تن(، حاکی از 

رشد هفت درصدی است.
افزایش 13 درصدی مصرف آهن اسفنجی

برپایه این گزارش، میزان مصرف آهن 
اسفنجی نیز در نخستین ماه 1400 با 13 
درصد افزایش به ۲ میلیون و 95۶ هزار تن 
رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
۲ میلیون و ۶0۶ هزار تن بود.به گزارش 
ایرنا، در فروردین ماه امسال ۲ میلیون و ۸05 
هزار تن شمش )بیلت، بلوم و اسلب( تولید 
شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ 
میلیون و 34۲ هزار تن بود.همچنین میزان 
تولید محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، 
ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره( در کشور در 
نخستین ماه 1400، نزدیک به یک میلیون و 
۷49 هزار تن بود. میزان تولید این محصوالت 
در کشور در مدت مشابه سال گذشته یک 

میلیون و 4۶1 هزار تن بود.
میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد 15 
درصدی در فروردین 1400 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته )۲ میلیون و ۶۲۶ هزار 

تن(، به سه میلیون و ۲۶ هزار تن رسید.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، 10 
خردادمــاه( 10 هــزار و 9۶3 واحد افت 
داشــت که در نهایت این شاخص به رقم 
یک میلیون و 145 هزار واحد رســید.به 
گزارش ایرنا، برپایه معامات دیروز بیش 
از پنج میلیارد و 1۶۶ میلیون ســهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 4۲ هزار و 
3۷۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۲هزار و 535 واحد 
کاهش به 3۸۲ هزار و 99۶ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با یک هــزار و ۶35 واحد 

افت به ۲4۷ هزار و 113 واحد رسید.
شــاخص بازار اول 9 هزار و 90۶ واحد و 
شــاخص بازار دوم 15 هزار و ۷۲3  واحد 
کاهش داشتند.عاوه بر این در بین همه 
نمادها، نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با 494 واحد، فــرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال( بــا ۲95 واحد، گروه دارویی 
برکت )برکت( با 133 واحد، صنعت غذایی 
کورش )غکورش( با 1۲3 واحد، پرداخت 
الکترونیک ســامان کیش )سپ( با 11۷ 
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به منظور 
تامین سرمایه در گردش شرکت، امروز دوشنبه 10 خرداد ماه در 
بورس کاال معادل 350 هزار تن کلوخه سنگ آهن به ارزش 1500 
میلیارد ریال، اوراق سلف موازی استاندارد منتشر می کند.براساس 
اطاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران، اوراق 
سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان سیرجان در نماد “عسیرجان” به تعداد یک 
میلیون و ۲50 هزار قرارداد با قیمت یک میلیون و ۲00 هزار ریال 
در هر قرارداد صد کیلوگرمی از طریق شرکت کارگزاری تامین 

سرمایه نوین انجام خواهد شد.
همچنین براساس این اطاعیه، انتشار این اوراق در روز جاری 
)دوشنبه 10 خرداد ماه( و از ساعت 10:30 تا 11 در دوره پیش 
گشایش و از ساعت 11 تا 1۲:30 در دوره عادی معامات، انجام 

خواهد شد.
معامات ثانویه آن نیز از فردا 11 خرداد ماه تا 10 خرداد 1401 

ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، عرضه اولیه اوراق به روش گشایش انجام خواهد 
شد و دامنه نوسان قیمت در عرضه اولیه مثبت و منفی 3 درصد 

خواهد بود.

»ماهان سیرجان« برای تامین 
مالی 1۵۰۰ میلیارد ریالی به 

بورس کاال می آید

افزایش ۸ درصدی 
مصرف محصوالت 

فوالدی در کشور

بازگشت شاخص بورس 
به مدار نزولی

فرماندار ویژه و مسئولین اجرایی شهرستان سیرجان که به منظور 
بازدید از پروژه های عمرانی شرکت توسعه، عمران و مدیریت 
منطقه گل گهر در این منطقه حضور پیدا کرده بودند با حضور در 
محل پروژه شبکه ریلی منطقه گل گهر در جریان آخرین وضعیت 
این پروژه قرار گرفتند.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، عملیات احداث 
زیرساخت های شبکه ریلی منطقه گل گهر شامل دو مرحله 
زیرسازی و روسازی است که زیرسازی شبکه ریلی با همت 
نیروهای ورزیده و نخبه شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه 
گل گهر شامل انجام کلیه عملیات های خاکی، احداث ابنیه فنی 
شامل 15 پل آب رو، 4 تقاطع غیرهمسطح زیرگذر و 5 تقاطع 
غیرهمسطح رو گذر در اولویت برنامه های عمرانی قرار گرفت. 
حجم عملیات خاکی زیرسازی شبکه ریلی، حدوداً یک میلیون 
مترمکعب، خاک برداری و خاک ریزی دربرداشت که با هزینه حدود 

400 میلیارد ریال اجرا شده است. 
همچنین در بخش روسازی شبکه ریلی منطقه گل گهر نیز با 
برنامه ریزی تخصصی، ۷۲ کیلومتر شبکه ریلی با بهره گیری از 900 
تن پروفیل ریلی ساخت شرکت ذوب آهن اصفهان، 100 دستگاه 
سوزن ریلی ساخت شرکت ایرید، اجرا شد. بخش اعظم این پروژه 
ریلی با یاری گرفتن از توان تولید داخلی ملی و همچنین توانمندی 

پیمانکاران بومی شکل  گرفته است. 
پروژه ریلی اجراشده در منطقه گل گهر، یکی از شاخص ترین 
پروژه های ریلی حوزه صنعت در ایران اسامی محسوب می شود و 
ایستگاه مبادله ای آن با ۲9 خط موازی ریلی، عریض ترین ایستگاه 

ریلی اجرا شده در سطح کشور به شمار می آید. 
این پروژه که به صورت ۶ خط آنتنی طراحی و اجرا گردیده است 
حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ظرفیت حمل بار آن نیز 

در سال 10 میلیون تن می باشد.

پروژه ریلی منطقه گل گهر، یکی 
از شاخص ترین پروژه های ریلی 

حوزه صنعت در کشور است

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـر رای شـماره  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی و سـاختمان هـای  و  ثبتـی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۹هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـیدهادی 
حسـینی نـژاد فرزند سـیدغالمرضا به شـماره شناسـنامه ۱۵ صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۴۶.۵۰ مترمربـع از پـالک ۲۳۸۹ اصلـی واقع 
در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه ۶ خریـداری از مالک رسـمی سیدعبدالحسـین 
میرحسـینی تـاج آبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
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 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
رای شـماره  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  و سـاختمان  اراضـی  و  ثبتـی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۳۹هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علـی احمدی 
فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۵۳۸.۸ مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۴۵ فرعـی از 
۲۳۶۸ اصلـی واقـع در زرند خیابان پزشـک کوچه ۴ خریداری از مالک رسـمی 
خانـم صاحـب جـان میرزالـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهد شـد. م/الف۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
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 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۵۴هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم شـهربانو 
سـلطانی بناونـدی فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه ۲ صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۷۶.۸۱ مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸ 
فرعـی ۵۰۶۸ اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای محمـود محمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضایی تقدیم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

سـیدمختار  فرزنـد  محمدآبـادی  جعفـری  السـادات  مهدیـه  خانـم   .۱
بشـماره شناسـنامه ۲۰ صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت ۳۲۷.۰۵ مترمربـع از پـالک ۷۵۶۱ اصلـی واقـع در 
اقـای  از مالـک رسـمی  ۱۱ خریـداری  امیرکبیـر کوچـه  زرنـد خیابـان 

نظریـان. غالمعبـاس 
۲. آقـای سـعید کـردی کریـم آبـادی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۲۸ 
صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت ۳۲۷.۰۵ 
مترمربـع از پـالک ۷۵۶۱ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان امیرکبیـر کوچـه ۱۱ 
خریـداری از خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمعبـاس نظریـان. م الف ۶۳

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۱۱
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـی   محمدرضـا  علیرضـا  اقـای  چـون 
از  فرعـی   ۱۴۶ پـالک  مالـک ششـدانگ 
دو  ارائـه  بـا  بخش۴۵کرمـان  در  واقـع  ۵۷۴-اصلـی 
بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده 
اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل 
ثبـت –دفترامـالک ۴۷۷۵در دفتـر ۳۰ امـالک  محلـی 
جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای 
صدورسـند  تقاضـای  اداره  ایـن  واز  گردیـده  مفقـود 
بـه  بنـا  لـذا  نمـوده  را  فـوق  پـالک  المثنـی  مالکیـت 
درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 
۱۲۰آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت 
آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مرقوم ویـا وجود اصل 
سـند مالکیـت مـورد ادعا نزد خـود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت ۱۰روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله 
کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت 
مقـرر در آگهـی )۱۰روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس 
و  ضوابـط  وفـق  اداره  وایـن  بـود  نخواهـد  مسـموع 
مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمـود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسـناد امالک جیرفت.
م الف :۱۳۳

اگهی حصر وراثت  
دادخواســت  خصــوص  در  احترامــا 
ــاءمحمدرضائی   ــان گل نس ــی خواه تقدیم
شــادروان  داده  توضیــح  حصروراثــت  خواســته  بــه 
ــه ش ش  ــین ب ــی فرزندغالمحس ــاری ایالغ ــی طی عل
ــوب  ــخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶در رودبارجن ۳۱۷۹۳۹۴۵۸۷  در تاری
فــوت نمــوده ووارث حیــن فــوق عبارتنــد از :۱- گل 
دائمــی  )همســر  رســتم  فرزنــد  نســاءمحمدرضائی 
ــر  ــه کثی ــت در روزنام ــک نوب ــب ی ــذا مرات ــی (ل متوف
االنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض 
ــد  ــخاص باش ــزد اش ــی ن ــه ازمتوف ــت نام ــا وصی دارد ی
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
بهروز عربی .م الف:۱۱5

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۳۵۳هیـات دوم  موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه 
کرباسـی دهوجـی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه ۱۳۸ صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۲۴۲.۴۰ مترمربـع از پـالک ۲۳۸۲ اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان پوریـای ولـی خریـداری از مالکیـن رسـمی مهنـاز و اشـرف و 
محمدرضـا موسـوی اسـترآبادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۳۵۵هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای محمد موسـی زاده زرندی 
فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه ۴۱۰۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت  ۱۴۷.۲۰ مترمربع از پالک ۵۲۱۰ اصلی واقع در زرند خیابان ۱۷ شـهریور 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم عصمـت ابوالحسـنی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  دوم  موضـوع  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۴۷هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حسـین 
سـلطانی چاکینـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه ۷۸۶ صـادره از زرنـد در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵۲ مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
۸ فرعـی ۵۰۶۸ اصلـی واقـع در زرنـد اراضـی عبـاس آبـاد خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـود محمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده ۳ و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۳۵۵هیات 
دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــد تصرف ــک زرن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــنامه ۴۱۰۷  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــدی فرزن ــی زاده زرن ــد موس ــای محم ــی آق متقاض
صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۱۴۷.۲۰ مترمربــع از پــالک ۵۲۱۰ اصلــی 
واقــع در زرنــد خیابــان ۱۷ شــهریور خریــداری از مالــک رســمی خانــم عصمــت ابوالحســنی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م آگه
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند م
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از  اعتــراض خــود را ب
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــورت انقضــای م اســت در ص

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از  فرعی   ۱۲۴۶ پالک  مخروبه  ودکان  خانه  ششدانگ  چون 
بخش۴۵کرمان  ۱۸۲.۶۰مترمربع  بمساحت  اصلی   -۵۷۳
علی  آقای  تقاضای  مورد  جیرفت  میانجاویه  دراراضی  واقع 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  ستناد  به  دارستانی  زنگی 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   ۹۹/۱۱/۲۰ بشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۵۸۸۰مورخ 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  ۳قانون  ماده  موضوع  وآگهی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
تحدید  آگهی  بدینوسیله  ۱۴۰۰/۰۲/۲۷مالک  ۲۵۷۷مورخ  شماره  درخواست 
حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن 
از ساعت ۸صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲۰قانون ثبت و ماده 
۸۶- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف 
مدت ۳۰روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۳/۱۱-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :۱05

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 ۲۸۴ پـالک  مزروعـی   زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
فرعـی از ۱۸- اصلـی بمسـاحت ۲۵۱۰مترمربـع بخش۴۵کرمـان 
آقـای صولـت  تقاضـای  میانـده جیرفـت مـورد  دراراضـی  واقـع 
جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  رای  سـتناد  بـه  گاوداری 
قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت   ۹۷/۰۳/۰۸ بشـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۶۲مورخ 
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  ۳قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده۱۳- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت شـماره ۲۸۱۷مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
آن بـا سـتناد تبصـره مـاده ۱۳قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت ۸صبـح روزچهارشـنبه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق ماده ۲۰قانـون ثبت و 
مـاده ۸۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا 
ظـرف مـدت ۳۰روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 

شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۳/۱۱

روز : سه شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :۱۱4

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۰۴-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
محمـد دلفـاردی  فرزنـد خـدا رحـم بشـماره شناسـنامه ۱۷۲صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  وباغچـه بـه مسـاحت ۱۱۰۰متـر مربع پـالک -فرعی 
از۱۱۹۳- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۱۱۹۳-اصلـی قطعـه 
۶ واقـع دراراضـی سـرگدار دلفـارد جیرفـت بخش ۳۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم حلیمـه کردسـتانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۲۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۲۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۴۸۹-۱۳۹۹/۱۲/۱۶هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 
آیلیـن احمـدی کاره  فرزنـد اسـحق بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۸۷۲۸۴۷صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲۴۶متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۵۶۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۵۶۴-اصلی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی کهوروئیه جیرفت بخـش ۴۵کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای انوشـیروان پارسـا محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۲۰
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱-تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۲۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۸۶-۱۴۰۰/۰۲/۰۵هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
یاسـر امیـری فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه ۵۰۶۵صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۶۱۶.۹۷متـر مربـع پـالک -فرعـی 
از۵۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸۵فرعـی از ۵۷۴-اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
محمـد ابوالحسـن زاده ماهانـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۲۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۰۶-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
حسـن سـرحدی پوررودبارفرزنـد علیرضـا بشـماره شناسـنامه ۲صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت۱۳۹متر مربع پالک -فرعـی از۵۸۱- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۵۸۱-اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی حسـین اباد جیرفت بخـش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
ابراهیـم سـیدیان  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱۷

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۲۵

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  دوم  شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۶۰۵-۱۳۹۹/۱۲/۲۴هیات  اصالحـی 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
شناسـنامه  بشـماره  حسـین  فرزنـد  نسـب  نـوری  مهـدی  اقـای  متقاضـی 
۶۲۶صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت۷۱۱.۶۷متر 
مربـع پـالک ۱۳۷۱فرعـی از۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعی 
از ۱-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی زهمـکان اسـفندقه  جیرفـت بخـش 
۴۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـفندیار افغانـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی به مـدت یک مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۲۹
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  آگهـی 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۷۱ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد 
متقاضـی خانـم زهـرا نـژاد کورکی فرزنـد ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه ۳۶۳ 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۴۴/۷۴ متـر مربـع 
پـالک ۵۸۸ اصلـی واقـع در آبـاده بخـش ۳۶ کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای احمـد علـی یزدانی آبـاده محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۱۰۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  پـالک ۲۸۵ فرعـی 
بخش۴۵کرمـان  ۱۳۵۸۵مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -۱۸ از 
صولـت  آقـای  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  میانـده  دراراضـی  واقـع 
جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  رای  سـتناد  بـه  گاوداری 
بشـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۶۲مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه 
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  ۳قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت شـماره ۲۸۱۵مـورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد 
حـدود آن بـا سـتناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی آن 
از سـاعت ۸صبح روزچهارشـنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲شـروع وبعمل خواهد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکین امالک مجاور رقبـه مزبور اخطار میگردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده ۲۰قانون ثبت 
و مـاده ۸۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـا ظـرف مـدت ۳۰روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت 

مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۳/۱۱

روز : سه شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :۱۱۳

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
اصالحـی  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۱۴۶-۱۴۰۰/۰۱/۱۸هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای عیسـی محمـودی صالـح ابـاد فرزند اصغربشـماره شناسـنامه 
۱۲۵۳۰صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت۳۰۲.۰۲متر 
از پـالک  مربـع پـالک ۲۰۹۴فرعـی از۵۶۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
۲۰۹۴فرعـی از ۵۶۴-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی کهوروئیـه جیرفت بخش 
۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نصـرهللا دهقـان محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۰۶-۱۴۰۰/۰۲/۰۶هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
محمدمشـایخی جمـال بـارز فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه ۱۶۵۵صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۱۱۰.۵متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۵۸۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۵۸۱-اصلـی 
قطعـه ۲ واقـع دراراضـی حسـین ابـاد جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای حسـن مشـایخی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۱۱ -  تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۳/۲۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۷۸-۱۴۰۰/۰۲/۰۴هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
الهـه گیالنی  فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۳۴۲۶۵۱صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  نیمـه سـازبه مسـاحت ۲۷۶متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۵۷۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۳فرعـی از ۵۷۹-
اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای نصرهللا گیالنـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱۲
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 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۰۵-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
درویـش جمشـیدی پـور گوشـکی  فرزند عباس  بشـماره شناسـنامه ۲۷۹صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۴۳۵متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۲۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۲۶-اصلـی 
قطعـه یـک  واقـع دراراضـی دولـت  ابـاد اسـفندقه  جیرفـت بخـش ۴۴کرمـان 
خریداری از مالک رسـمی آقای محمد حسـین ابوسـعیدی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۰۸
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

افق گردشگری بم با اجرای بام لند

افزایش 1۵0درصدی تعداد دانش آموزان در مدارس غیردولتی کرمان 

 

ر بـم گفـت:در سـال هـای قبـل  فرمانـدا
شهرسـتان بـم همیشـه کوچکتـر شـده بـود 
وسـعت بـم بـه5 هـزار و 100کیلومتـر مربـع 
رسـیده بـود امـا اکنـون بـا الحـاق ریـگ های 
یـان ، دارسـتان و کویـر بـه بـم وسـعت 
شهرسـتان بـم تقریبـا دو برابـر و بـم بـزرگ 

،بزرگتـر خواهـد شـد .
بـه گـزارش کاغـذ وطـن هـادی شهسـوارپور 
روز گذشـته در جلسـه کارگـروه گردشـگری 
شهرسـتان بـم کـه بـه منظـور بررسـی طـرح 
اولیـه شـهرک گردشـگری بـام لنـد بـم کـه 
توسـط شـرکت گردشـگری ویـزار ایرانیـان 
برگـزار گردیـد عنـوان کـرد: یکـی از جاذبـه 
های گردشـگری کشـور شهرسـتان بم و نقاط 
گردشـگری آن بوده است و متاسـفانه یکسری 
نامایمـات طبیعـی ماننـد حادثـه زلزله سـال 
۸۲ باعث شـد تا نـگاه ها از سـوی گردشـگری 
بـم خـارج شـده و بـه سـمت بـرآورده شـدن 

احتیاجـات اولیـه شهرسـتان بـم بـرود.
او افـزود: شهرسـتان بـم بـا تمـام ظرفیـت ها 

و پتانسـیل هـا مـی توانسـت موقعیـت بهتری 
داشـته باشـد اما بعد اززلزلـه سـال ۸۲ مجبور 
بـه باز سـازی از پایـه و اسـاس شـد و مطمئنـا 
بـرای شـروع هـر کاری نیـاز بـه برنامـه ریزی 

چه کوتـاه مـدت یـا بلنـد مدت اسـت .
فرماندار بـم اظهارداشـت: وضعیـت موجود بم 
باید سـاماندهی شده و شهرداری شـهر را برای 
پذیرش هـر چـه بهتـر گردشـگر آمـاده کند و 
فرهنـگ گردشـگری نیـز در شـهر رواج داده 
شـود زیرا ظرفیت هـای حاضر ایـده آل بوده و 

پاسـخ گوی ورود گردشـگر اسـت.
شهسـوارپور تاکیـد کـرد: منطقـه دهبکـری 
از قدیم خواسـتگاه گردشـگری شـرق اسـتان 
کرمان بـوده اسـت و ظرفیت هایی کـه برای ما 
عادی به نظر می رسـد بـرای مردم بسـیاری از 

نقـاط مختلف دنیـا بسـیار جذاب اسـت .
بـه گفتـه او شـهر بـم بـا وجـود 4 اثـر ثبـت 
جهانی و4۶ رشـته قنـات فعال که پـرآب ترین 
قنـوات به شـمار می رونـد ظرفیت هایـی دارد 
که در هیچ کجای ایـران چنیـن ظرفیت هایی 

وجود نـدارد.
شهسـوارپور توضیـح داد: اکنـون نـگاه کرمان 
بـم نیسـت و مثلـث  بـه گردشـگری  هـم 

گردشـگری شـهداد، ماهان و کرمان را تشکیل 
داده انـد بنابرایـن مـا بایـد روی پـای خودمان 
بایسـتیم و از ظرفیـت هـا و توانایـی خودمـان 

اسـتفاده کنیـم .
فرمانـدار بـم خاطرنشـان کـرد: وجـود سـه 
ظرفیـت صنعـت ،کشـاورزی و گردشـگری در 
بم اگر بـه صـورت ویـژه پیگیری شـود بسـیار 

نتیجـه بخـش خواهـد بـود.
او عنـوان کـرد: اگر طرح هـای گردشـگری در 
مسـیر خودشـان قرار گرفتـه و پیگیری شـوند 
برای آینده گردشـگری بم بسـیار مفید خواهد 
بود بـه طوری کـه اگـر50  درصد ایـن طرح ها 
در 3 الـی5 سـال آینده بـه بهره برداری برسـد 
حداقل سـالیانه یکصد هزار گردشـگر خارجی 

وارد بـم خواهد شـد.
شهسـوارپور مـی گویـد یکـی از ظرفیـت های 
خـدادادی مـا کویری بـود که بـرای مـا تهدید 
به حسـاب مـی آمـد و همیشـه نگران مسـائل 
امنیتـی آن بودیـم کـه مـا از ایـن تهدیـد بـه 
عنـوان یـک فرصـت در جهت جذب گردشـگر 

اسـتفاده کـرده ایم
او از الحـاق بخـش بکـر و پرجاذبـه کویـر به بم 
خبـر داد و افـزود: کویر یکـی از ظرفیـت هایی 

اسـت که می تواند گردشـگری اسـتان کرمان 
را گسـترش دهد

فرماندار بـم درخصـوص طرح گردشـگری بام 
لنـد بـم گفـت: منطقـه ای کـه ایـن طـرح در 
آن احـداث خواهـد شـد خـاص و ویـژه اسـت 
و مطمئنـا تغییـرات اساسـی در آن منطقه رخ 

خواهـد داد .
شهسـوارپور ادامـه داد: در شـهر بـم اتفاقـات 
خوبـی از جملـه تغییر مبلمـان شـهری، پیاده 
روسـازی و ایجـاد مسـیر گردشـگری رقـم 
خـورده اسـت همچنین بـاغ های اطـراف ارگ 
کـه به عنـوان یـک آسـیب به شـمار مـی روند 
بایـد این بـاغ هـا را بـه خانه هـای بـوم گردی 

تبدیـل کنیـم .
او مـی گویـد بـا داشـتن یـک منطقـه ویـژه 
اقتصـادی بـه راحتـی مـی توانیـم امکانـات 
رفاهـی یـک گردشـگر را تامیـن کـرده و در 

اختیـار آن هـا قـرار دهیـم .
ر بـم در پایـان بیـان کـرد: نـگاه  فرمانـدا
گردشـگری بـه سـمت بـم آمـده و ظـرف 
پنـج سـال آینـده شـاهد شـکوفایی صنعـت 
گردشـگری در اسـتان کرمان به دلیل شـرایط 
ویـژه ای کـه در بـم وجـود دارد خواهیـم بود.

رئیس اداره مـدارس و مراکـز غیردولتی و توسـعه 
مشـارکت های مردمی اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمان گفت: تعـداد دانش آموزان مشـغول 
بـه تحصیـل ایـن اسـتان در مـدارس غیردولتـی 
طـی دولـت تدبیـر و امیـد 150 درصـد افزایـش 

یافته اسـت.
فریبـا اسـکندرزاده در نشسـت مشـترک اعضـای 
شـورای معاونـان اداره کل آمـوزش و پـرورش 
کرمان بـا اعضای شـورای معاونان شهرسـتان ها و 
مناطق این اسـتان افـزود: سـه هـزار و 15۸ مرکز 
غیردولتـی در حوزه پیش دبسـتانی داریـم که 39 
هزار و ۶34 نوآموز را پوشـش می دهـد، همچنین 
هـزار و 313 مدرسـه غیردولتـی اسـتان کرمـان 
مسـئولیت تعلیم و تربیت 1۲5 هـزار و ۸۸۶ دانش 

آمـوز را بر عهـده دارد.

او ادامه داد: ۷۷3 آموزشـگاه آزاد علمـی در کرمان 
وجـود دارد و در مجمـوع ۲۸ هـزار و 15۷ نفـر در 
مـدارس غیردولتـی ایـن اسـتان مشـغول بـه کار 

هسـتند.
رئیس اداره مـدارس و مراکـز غیردولتی و توسـعه 
مشـارکت های مردمی آمـوزش و پـرورش کرمان 
اظهار داشـت: ۲3۸ مدرسـه هیات امنایـی در این 
اسـتان وجود دارد که ۸۲ هـزار و ۷00 دانش آموز 
را در قالـب ۲ هزار و 54۲ کاس پوشـش می دهد.
اسـکندرزاده گفـت: شـورای آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان جـزو پنـج شـورای برتـر کشـور 
شـناخته شـده که بیانگـر پیگیـری هـای اعضای 

ایـن شـورا اسـت.
او یادآور شـد: 55 هـزار دانش آموز در سـال 9۲ 
در مـدارس غیردولتـی اسـتان کرمـان تحصیـل 

مـی کردنـد کـه در حـال حاضـر و پایـان دولت 
تدبیـر و امیـد ایـن میـزان بـه 1۲5 هـزار دانش 

آمـوز رسـیده کـه 150 درصـد افزایـش داشـته 
اسـت.

سها خدیش 

گزارش

به گفته او شهر بم با وجود ۴ اثر ثبت 
جهانی و۴۶ رشته قنات فعال که پرآب 
ترین قنوات به شمار می روند ظرفیت 
هایی دارد که در هیچ کجای ایران چنین 
ظرفیت هایی وجود ندارد.
شهسوارپور توضیح داد: اکنون نگاه 
کرمان هم به گردشگری بم نیست و مثلث 
گردشگری شهداد، ماهان و کرمان را 
تشکیل داده اند بنابراین ما باید روی پای 
خودمان بایستیم و از ظرفیت ها و توانایی 
خودمان استفاده کنیم .
فرماندار بم خاطرنشان کرد: وجود سه 
ظرفیت صنعت ،کشاورزی و گردشگری 
در بم اگر به صورت ویژه پیگیری شود 
بسیار نتیجه بخش خواهد بود.
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نایب رئیس مجمع واردات مطرح کردفرماندار بم:
سنا

: ای
س

عک

نایب رئیـس مجمـع واردات با اشـاره به سـهم نفت 
در درآمدهـای صادراتـی ایـران می گویـد: بـا تداوم 
ممنوعیت واردات بیش از ۲۵00 قلم کاال به کشـور، 

اقتصـاد ایـران آسـیب خواهد دید
علیرضـا مناقبی در پاسـخ به سـوال خبرنگار ایسـنا 
در کالب هـاوس اظهـار کـرد: در حـدود سـه سـال 
گذشـته بـا سیاسـتی کـه دولـت بـرای محدودیت 
واردات وضع کـرده، کاالهای زیادی امـکان واردات 
به کشـور را از دسـت داده اند. هر چند این سیاسـت 
بـا محوریت کاالهـای مصرفی و کاالهایـی که نمونه 
داخلـی دارنـد اجرایـی شـده امـا در عمـل در بدنه 

اقتصادی کشـور مشـکل سـاز شـده اند.
بـه گفتـه وی، در میـان کاالهایـی کـه واردات آنهـا 

بـه کشـورممنوع اسـت، بایـد در کنـار مصرفـی یـا 
غیرالزامـی بـودن، تاثیـر عـدم ورود آنهـا به کشـور 
را نیز بررسـی کـرد. حتی کاالیـی مانند خـودرو که 
نمونـه داخلـی دارد و بسـیار می گوینـد که نیـاز به 
واردات آن نیسـت نیـز بـا مشـکالتی ماننـد انحصار 
در بـازار مواجـه اسـت و ایـن رونـد را می تـوان در 

بسـیاری از دیگـر بازارهـا نیـز دنبـال کرد.
نایـب رئیـس مجمـع واردات بـا بیـان اینکـه تداوم 
سیاسـت محـدود کـردن واردات، تنهـا بـه حـذف 
واردکننـدگان شناسـنامه دار منجـر می شـود، 
توضیـح داد: اگـر نگاهـی بـه بـازار کنیـم می بینیم 
کـه همچنـان تعـداد بسـیار زیـادی از کاالهایی که 
واردات آنهـا بـه کشـور ممنوع اسـت، همچنـان در 
بازار وجـود دارنـد. این کاالها به شـکل قاچـاق وارد 
می شـوند و همیـن موضـوع سـواالت فراوانـی را به 

وجـود مـی آورد.

مناقبـی ادامـه داد: آیـا محصولـی ماننـد یخچـال 
فریـزر را کولبر بـه کشـور  وارد می کند؟ ایـن تعداد 
بـاالی کاالی خارجـی تنهـا نشـان دهنـده میـزان 
بـاالی قاچاق در کشـور اسـت. هیـچ کاالی قاچاقی 
بـدون انتقـال ارز بـه کشـور وارد نمی شـود و مـا بـا 
تـداوم ممنوعیت ها، تنهـا واردکنندگان شناسـنامه 
دار کـه فراینـد کاریشـان شـفاف اسـت را حـذف 
کرده ایـم و در نتیجـه راه را بـر قاچاقچیـان بـاز 

کرده ایـم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در صـورت کنـار 
گذاشـتن محدودیت هـای وارداتـی، خطـر کسـری 
شـدید تـراز تجـاری کشـور بـه وجـود نمی آیـد، 
تشـریح کـرد: در صورتـی کـه تحریم ها کنـار بروند 
و امـکان فعالیت گسـترده تر در بازارهـای جهانی به 
وجـود آیـد، براوردها این اسـت کـه میـزان واردات 
کاال به ایـران بیـش از ۷۵ میلیـارد دالر نخواهد بود.

نایب رئیـس مجمـع واردات با اشـاره به سـهم نفت 
در درآمدهـای صادراتی ایـران گفت: اگر مـا بتوانیم 
نفت بفروشـیم و بـه درآمدهـای آن دسترسـی پیدا 
کنیم و در کنـار آن صـادرات غیرنفتی مـا نیز بدون 
محدودیـت در بازارهـای جهانـی عرضـه شـوند، 
میزان صـادرات سـاالنه ایـران از مـرز 11۵ میلیارد 
دالر نیـز می گـذرد و بـه ایـن ترتیـب نبایـد نگرانی 
تراز تجـاری را داشـته باشـیم زیـرا در نهایـت قطعا 

مثبـت خواهـد بود.
مناقبی خاطرنشـان کـرد: محدودیت هایی که امروز 
بر سـر راه واردکننـدگان قـرار دارد از سـویی آنها را 
از حضـور در بسـیاری از بازارهـا محـروم کـرده و از 
سـوی دیگر بـا توجـه بـه سیاسـت های ارزی و عدم 
تخصیـص بـه موقـع و عمل نکـردن بـه وعده هـا ما 
شـاهد آن هسـتیم که میزان قابـل توجهـی کاال در 
گمرک مانـده و خطر از بیـن رفتن آنها وجـود دارد.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای کرمـان می گوید 
پـروژه انتقـال آب از سرشـاخه های هلیـل رود بـه 
شـمال اسـتان کرمـان بـه دلیـل مشـکالت مالـی 

متوقف شـده اسـت.
نزدیک بـه ۶ ماه اسـت از اعتراض گسـترده مردمان 
جنـوب اسـتان کرمـان در مخالفـت از ایـن طـرح 

می گـذرد.
اعتراضـی که پـس از اظهارنظـر جنجالـی زینی وند 
اسـتاندار کرمـان در سـفر به جنـوب کرمـان مبنی 

بـر تکمیـل این پـروژه شـکل گرفت.
زینی ونـد گفتـه بـود »هزینـه زیـادی بـرای پـروژه 
انتقـال آب از هلیـل رود انجـام شـده و پـروژه ای بـا 
۷0 درصد پیشـرفت فیزیکـی را نمی شـود، تعطیل 
کرد.مشـکل آب کرمان نه با انتقـال آب از هلیل رود 
برطرف می شـود و نه عـدم انتقال آن باعث ترسـالی 

جنـوب می شـود.«
پـس از آن برخـی کارشناسـان حـوزه آب بـه ادامه 
دادن ایـن پـروژه مخالفـت کردنـد، مـردم جنـوب 
تجمـع کردند و در فضـای مجازی نیـز کارزار کارزار 
»حمایـت از هلیـل رود، هویـت جیرفـت « بـه راه 

افتـاد.

دو هفتـه پـس از آن اظهارنظـر، زینی ونـد از موضع 
خـود عقب نشـینی کـرد و گفـت  کـه »بایـد همـه 
تابـع قانـون و کار کارشناسـی باشـیم. مـن دغدغه 
مـردم جنـوب را در هلیـل رود بـه خوبی می شـنوم، 
جمع بنـدی و منتقـل می کنـم و تصمیـم بـا وزارت 
نیـرو اسـت و جایـی کـه ببینیـم زندگـی مـردم به 
هـم می خـورد بایـد در کنـار مـردم باشـیم و حتما 
نمی خواهیم بخشـی از اسـتان دچار مشـکل شود« 
بـا اظهار نظـر جدید اسـتاندار عمـال تـوپ در زمین 
وزارت نیـرو افتـاد و تـا بـه امـروز خبـری از اجـرای 

طرح نیسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در ایـن 
خصوص بـه »کاغذوطـن« گفـت که پروژه مشـکل 
مالـی دارد و در اعتبارات 1400 هـم بودجه ای برای 

آن دیده نشـده اسـت.
علی رشـیدی اضافه کرد: قـرارگاه سـازندگی خاتم 
االنبیـاء، پیمانـکار این پـروژه صـورت وضعیت های 
قطعـی خـود را نفرسـتاده اسـت امـا بیـن 1۵0 تـا 
۲00 میلیـارد تومان بـرای کل پـروژه طلـب دارند.  
او افـزود: هـر زمان تامیـن اعتبـار انجام شـود طلب 

پیمانـکار پرداخـت می شـود.

فردای کرمانـ  گروه جامعه: مدیر پایگاه جهانی لوت در 
استان کرمان به اظهارات فرماندار بم در خصوص ایجاد 

منطقه ی ویژه گردشگری در کویر واکنش داد.
شهسوارپور فرماندار در این باره گفته است: »ما بکرترین 
نقاط کویری را در بم داریم و به زودی یک منطقه ی 
ویژه گردشگری در کویر به مساحت پنج  هزار هکتار 
احداث خواهد شد«.معین افضلی مدیر پایگاه لوت اما به 
فردای کرمان گفت که تاکنون چنین طرحی به پایگاه ارائه 
نشده است. وی تاکید کرد که هر اقدامی در بیابان لوت 
باید با تائید پایگاه و شورای راهبردی بیابان انجام شود در 
غیر این صورت، بنا به وظایف قانونی، مانع از اجرای آن 
خواهیم شد.وی با بیان اینکه نه طرحی از سوی فرمانداری 
بم به پایگاه ارائه شده و نه از این برنامه ما را باخبر کرده اند، 
افزود: »ما از طریق رسانه ها از این موضوع اطالع پیدا 
کرده ایم در حالی که هر تغییر و تحولی در بیابان لوت، 
باید طبق ضوابط مشخصی انجام شود؛ به همین دلیل 
نیاز به بررسی و تایید پایگاه و شورای راهبردی لوت 
دارد«.افضلی در پاسخ به این پرسش فردای کرمان فارغ از 
فرایندی که فرمانداری بم هم اکنون پیگیری می کند، آیا 
امکان راه اندازی منطقه ی ویژه گردشگری در لوت وجود 

دارد یا خیر؟ توضیح داد: »باید ابتدا طرحی تهیه و شرایط 
سنجیده تا معلوم شود که آیا اجرای آن امکان پذیر است 
یا نه؟ اگر بله، اعتبارات چنین طرحی از چه طریقی قرار 
است تامین بشود؟ آیا فرمانداری بم این چنین طرحی را 
در اعتبارات دیده است؟«.وی در عین حال گفت: »اینکه 
بخواهیم بخشی از ریگ یالن را مثال از فهرج بگیریم و 
به بم بدهیم منظقی نیست. همین االن، اعتراضاتی از 
سوی شهداد و فهرج نسبت به این چنین اقدامی از سوی 
فرمانداری بم به ما منتقل شده است«.افضلی اظهار کرد: 
»لوت متعلق به سه استان کرمان، سیستان وبلوچستان 
و خراسان جنوبی است و اینکه بخواهیم بخشی از آن مثال 
ریگ یالن را به بم یا دیگر شهرهای مجاور بدهیم ممکن 
نیست و پایگاه هم رویکرد بخشی نگری ندارد«.مدیر 
پایگاه جهانی لوت در پاسخ به این پرسش فردای کرمان 
که اکنون چه اقدامی درباره ی این تصمیم شهرستان 
بم انجام می دهید؟ گفت: »هیچ مکاتبه ای تاکنون با ما 
نداشته اند که بخواهیم پاسخی رسمی بدهیم. پایگاه 
اجازه ی اجرای هیچ طرحی که تاثیرات و تخریب های 
آن بررسی نشده را نخواهد داد و جلوی آن را طبق قانون 

باید بگیرد«.

آسیب اقتصاد کشور با تداوم ممنوعیت واردات 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در گفت وگو با »کاغذ وطن«:

 انتقال آب هلیل رود در سال 1۴00 بودجه ای ندارد
واکنش مدیر پایگاه جهانی لوت به اظهارات فرماندار بم:

طرح منطقۀ ویژۀ گردشگری در کویر مجوز پایگاه را ندارد
 اجازۀ اجرای طرح  بدون تایید شورای راهبردی را نمی دهیم

ایسنا
 گزارش

نایب رئیس مجمع واردات با اشاره به سهم نفت 
در درآمدهای صادراتی ایران گفت: اگر ما بتوانیم 
نفت بفروشیم و به درآمدهای آن دسترسی پیدا 
کنیم و در کنار آن صادرات غیرنفتی ما نیز بدون 
محدودیت در بازارهای جهانی عرضه شوند، 
میزان صادرات ساالنه ایران از مرز 11۵ میلیارد 
دالر نیز می گذرد و به این ترتیب نباید نگرانی 
تراز تجاری را داشته باشیم زیرا در نهایت قطعا 
مثبت خواهد بود.
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         در توییتر چه می گویند؟

کتاب ثروت ملل

راه اندازی موزه تاریخ 
تربیت معلم در کرمان 

معرفی کتاب

خبر

»ثروت ملل« نام مهمترین کتاب »آدام اسمیت«، اقتصاددان 
اسکاتلندی است که در سال 1۷۷۶ میالدی منتشر شده است. 
این کتاب یکی از نخستین کتبی است که به بررسی جامع ماهیت 
ثروتمندی یک ملت می پردازد و موضوعاتی چون »تقسیم کار«، 
»تولید« و »بازار آزاد« را مورد پژوهش قرار می دهد. کتاب  ثروت 
ملل شامل 11 بخش می باشد که به علل بهبود نیروی مولد کارگر 
و نظم و ترتیبی که بر طبق آن محصول وی بطور طبیعی میان 
گروهها و طبقات مختلف مردم توزیع می شود، می پردازد.این 
11 بخش حول حوزه های مختلف بازار و نیروی کار آن همچون 
تقسیم کار، ارزش پول، قیمت اسمی و حقیقی کاال و … بحث میکند 
و آدام اسمیت در آن نظریات خود را بیان می کند. یدٔه اصلی کتاب، 
خودکار بودن اقتصاد است؛ بدین معنی که اگر اقتصاد، آزاد گذاشته 
شود، خود را متعادل و تنظیم می کند و خودخواهی هر شخص در 
نهایت منجر به پیشرفت کل جامعه می شود. این مفهوم معموالً با نام 
»دست نامرئی« شناخته می شود. البته آزاد بودن اقتصاد می تواند 
تحت تأثیر عوامل بیرونی متعددی قرار گرفته و محدود شود. تاجران 
ممکن است با یکدیگر تبانی نمایند و قیمت ها را باالتر از حد معمول 
نگه دارند. اسمیت معتقد است که جامعه باید همواره نسبت به این 

خطرات آگاه باشد. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت: موزه ای از تاریخچه تربیت معلم در کرمان با حدود 
۲00 تا 300 سند تاریخی بزودی در این استان احداث می شود.

 حجت االسام توان در نشست مشترک اعضای شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش کرمان 
با اعضای شورای معاونان شهرستان ها و مناطق این استان با اشاره به تاریخچه تربیت معلم در 
کشور افزود: در ایران برای اولین بار در سال 1۲9۶ مرکز تربیت معلم یا دارالمعلمین در تهران 
تاسیس شد و به روایتی دومین و یا سومین مرکز در سال 130۶ در کرمان تاسیس شد که اول 
دارالمعلمات )ویژه بانوان( و بعد در سال 130۷ دارالمعلمین )ویژه آقایان( بود و در 1314 اولین 
دانشسرا حوالی بازار کرمان تاسیس شد و در سال 1315 مرکز تربیت معلم کار خود را شروع کرد 

که در همین مکان موزه ای از تاریخچه تربیت معلم در کرمان در حال راه اندازی است.
او اظهار داشت: حدود ۲00 تا 300 سند تاریخی از سال 130۶ جمع آوری شده که با عنوان موزه 
تربیت معلم در معرض دید و بهره برداری عاقه مندان به حوزه تعلیم و تربیت قرار می گیرد، 

همچنین کتاب تاریخ تربیت معلم کرمان هم چاپ و منتشر شده است.
رئیس دانشگاه تربیت معلم استان کرمان اظهار داشت: در همه کشورهای دنیا به پرورش معلم 
توجه ویژه ای شده و شواهدی در دست است که ثابت می کند تعدادی از اندیشمندان بزرگی که 
در دانشگاه های مطرح دنیا از جمله سوربن فرانسه، کمبریج انگلستان و آکسفورد آمریکا تحصیل 

کرده اند، در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته نشده اند.
حجت االسام توان با بیان این که دانشگاه فرهنگیان زمینه جذب نخبگان را فراهم کرده است، 
گفت: ورودی این دانشگاه بسیار خوب است، بسیاری از پذیرفته شدگان دانشگاه های دولتی اذعان 
دارند که موفق به قبولی در دانشگاه فرهنگیان نشده اند، برای انتقال دانش و تجربه به دانشجو 
معلمی که وارد دانشگاه فرهنگیان می شود باید جدیت و برنامه ریزی موثر و مدونی داشته باشیم 

و دانشجو را همیشه فعال نگه داریم.
او ضمن تبیین اهمیت مهارت آموزی بیان کرد: در موضوع آموزش مهارت های زندگی، مهارت 
های فنی و تخصصی و کارورزی، اقدامات مطلوبی در دانشگاه فرهنگیان کرمان با حضور استادان 

مطرح این استان با حضور مجازی استادان کشوری انجام شده است.
او ادامه داد: کارورزی شامل سه رکن معلم راهنما، دانشجو معلم و استاد راهنما است و برای سال 

تحصیلی آینده برنامه داریم که کارورزی را در شهرستان ها و مناطق هم برگزار کنیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت: برنامه ما برای دانشجویان ترم آینده این است که 
چهار هفته آموزش حضوری و هم آموزش مجازی داشته باشیم، اصل کار ما برای ورودی نخبه 
دانشگاه فرهنگیان ایجاد انگیزه است و عاقمندی به تدریس، خلق و خوی معلمی و شخصیت 

معلمی باید در دانشجویان تقویت شود.
او اظهار داشت: بر اساس پژوهش انجام شده، در گذشته گسست نسل ها هر ۲5 سال یکبار بود اما 
در دوران جدید هر سه سال یک بار این اتفاق می افتد، وظیفه ماست دانشجویان را در چارچوب 

ارزش های جامعه نگه داریم.
او تاکید کرد: اگر معلم وارسته می خواهیم باید تکریمش کنیم و به وی احترام بگذاریم، در 
کشورهای پیشرفته جایگاه معلمان بسیار باالست، باید به معلمان منزلت اجتماعی بدهیم، در 
جامعه ما هم علیرغم همه تنگناها و مشکات اقتصادی که رفع آن ها عزمی ملی می طلبد، هنوز 

جایگاه معلمان رفیع است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان ادامه داد: در خروجی دانشگاه فرهنگیان مثل ورودی موفق 
بوده ایم و امروز رغبت به دانشگاه فرهنگیان برای تحصیات تکمیلی بسیار زیاد است حتی رتبه 

های تک رقمی کارشناسی این دانشگاه را برای ادامه تحصیل  انتخاب می کنند.
حجت االسام توان، ابراز امیدواری کرد به منظور تعالی نظام تعلیم و تربیت و پیشرفت کشور، 

جذب معلم تنها از مسیر دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد.

خودروهای کارکرده 2۰۰ تا 3۰۰ میلیون تومانی

تغییر هفتگیقیمت )تومان(نوع خودرو

ام وی ام ۳۱5 هاچبک اسپورت 
0٫0٪20۶,000,000اکسلنت

۱٫4٪-204,000,000پژو 20۶ تیپ 5

4٫۳٪+2۱۸,000,000زامیاد Z24 دوگانه سوز

V۸ 0٫5٪+2۱0,000,000پژو 20۶ صندوق دار

LX-TU5 0٫۹٪-2۱۸,000,000پژو پارس

0٫4٪-2۳2,000,000دنا معمولی ۱۷00 سی سی

۱٫2٪-24۳,000,000پژو 20۷i دنده ای

۱٫2٪-25۳,000,000رنو تندر E2 ۹0 بنزینی

2٫5٪-2۶۹,000,000آریو اتوماتیک ۱۶00 سی سی

H۳0 ۱٫۱٪+2۸۱,000,000دانگ فنگ

0٫۷٪-2۷۷,000,000دنا پالس ۱۷00 سی سی دنده ای

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور ودانا)دانايان(
۱400/0۳/۱۱۱۰:۳۰فوق العاده 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به ۳۱/0۶/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

تغییر محل قانونی شرکت- تغییر سال مالی شرکت۱400/0۳/۱۱۱۲:۰۰آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شکلر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه زنگان
۱400/0۳/۱۱۱۵:۰۰برای سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳۹۹  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی- انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره- تعیین پاداش هیئت مدیره

تنوين)تامين 
سرمايه نوين(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه برای سال )دوره( مالی منتهی به 

  ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۱400/0۳/۱۱۱۴:۰۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.-تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

وآوا)وآوا نوين(
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

سالیانه برای سال )دوره( مالی منتهی به 
 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

۱400/0۳/۱۱۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

نکته 1: این آمار برای ماشین های مدل 139۷ به بعد است.
نکته 2: قیمت ها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از 10هزار کیلومتر است.


