
3
شماره 714

27 مهر1401 شهر

هنوز  تخم مرغ  قیمت  گفت:  مرغداران  مرکزی  اتحادیه  مدیره  هیات  رییس 
در مرغداری ها افزایش نیافته و بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت های باالی 
هنوز  اینکه  بیان  با  کاشانی  است.  تخلف  حاضر  حال  در  تومان  هزار   ۹۰
اردیبهشت  در  دولت  اظهارداشت:  است،  نکرده  تغییری  تخم مرغ  قیمت 
اعالم  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۳۵ را  مرغداری  در  تخم مرغ  هرکیلو  قیمت  ماه 
شد. داده   وعده  این  داشتیم  کشور  مسئوالن  با  که  جلساتی  طی  و  کرد 

فروش تخم مرغ 
باالی ۹۰ هزار 

تومان تخلف است

کودکان و دانش آموزان بیشترین مبتالیان  بیماری تنفسیکودکان و دانش آموزان بیشترین مبتالیان  بیماری تنفسی
طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به نظر می آید که موجی از بیماری تنفسی در استان به وجود آمده که 
این افراد یا بیمار مبتال به کووید ۱۹، یا سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند و عمدتا در بین کودکان و دانش آموزان شیوع پیدا 
کرده که خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است.طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به نظر می آید که 
موجی از بیماری تنفسی در استان به وجود آمده که این افراد یا بیمار مبتال به کووید ۱۹، یا سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند 
و عمدتا در بین کودکان و دانش آموزان شیوع پیدا کرده که خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است. وی تاکید کرد: اکنون 

فصل بیماری تنفسی است و از هم استانی ها درخواست داریم که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند .  

خبــر

داغدار  کرمان  استان  و  افتاده  قطبیت  از  پسته  قطب 
باغ های زیان ده و کم محصوب پسته است .

این ها بخشی از محتواهایی بود که در روزهای نخست 
رسانه های  در  کرمان  استان  پسته ی  درباره  هفته  این 
سراسری کشور بازنشر شد.  اشاره ها با بحران آب بود که 
از  بسیاری  خشک شدن  و  پسته  صادرات  سقوط  موجب 
شده  ایران  پسته  قطب  عنوان  به  کرمان  استات  باغ های 
سوگ  در  کرمان  بودن  داغدار  از  شرق  روزنانه  و  است 

نوشت. مطلب  پسته اش 
از  را  نبوده که پسته  و صنعتش  بحران آب  گرچه فقط 
رسانه های کشوری  از چشمان  که  انداخته. چیزی  رونق 
سال  دو  شده  موجب  که  بود  اقلیمی  تغییرات  ماند  دور 
از  سرمازدگی  و  تگرگ زدگی  با  سیرجان  پسته  پیاپی 

بماند.  محصول دادن عقیم 
مناسبت  بی  گرمای  در  بادام  به  اقتدا  با  که  درختی 
شکوفه  و  می خورد  فریب  زمستان  در  اخیر  سال های 
با  اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  و  بهار  در  اما  می دهد 
یک بارش تگرگ یا سرما و سوز شبانه غافلگیر می شود.

پسته  صادرات  سقوط  نگران  تاجرانش  و  تهران  حاال 
هستند. ایران 

در  پسته  صادرات  میزان  گمرک،  اعالم  بر  بنا  زیرا   
این  بوده که  تن  ۱۵ هزار  امسال حدود  ابتدای  ماه  پنج 
حدود  به  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  رقم 

یک چهارم رسیده است.
ایران  که  شد  بلند  همه  نهاد  از  زمانی  حسرت  و  آه 
و  بود  پسته جهان  بازار  یکه تاز  دور  چندان  نه  روزگاری 
معروف ترین تاجر پسته ی جهان برادر کوچکتر حبیب اهلل 
پسته  روزگاری  اسالمی.  موتلفه ی  حزب  عسکراوالدی 
به شمار  ایران  غیرنفتی  کاالهای  ارزآورترین  از  یکی 
می آمد و درآمد ساالنه ای معادل ۱.۵ میلیارد دالر برای 
این قطب  استان کرمان  اما  بود. حاال  ایجاد کرده  کشور 
دیروز پسته ایران زمین،  درگیر بحران آب است و از این 

مشکل زمین گیر شده است.
پیشگیری  قابل  شاید  و  پیش بینی  قابل  اتفاق  این 
را  باغ های مان  پای  زیر  گران قیمت  مایع  قدر  اگر  بود 

بیرون  قطره چکانی  و  با خساست  را  آن  و  بودیم  دانسته 
می کشیدیم و هدر نمی دادیم.

رسانه های  به  را  شان  ناله  و  آه  استان  باغداران  حاال 
تهران می برند و از باغ های پسته خشکیده شان می نالند. 
عمق چاه های استان در برخی مناطق گاهی تا ۱۵۰ متر 

هم می رسد و به آب نمی رسند!
نامساعد  حدی  به  حاال  پسته  باغداران  وضعیت  گویا 
سال  کشت  هزینه های  تأمین  برای  بسا  چه  که  است 

جاری هم با چالش مواجه باشند.
 ۷۰ کرمان  استان  این  بر  سابق  که  درحالی ست  این 
ایران را به خود اختصاص داده  درصد پسته تولیدی در 
ضبط  ترمینال های  از  زیادی  تعداد  روزها  این  اما  بود 
وضعیت  مشغول.   ظرفیت  نصف  با  یا  تعطیل اند  پسته 
سیرجان هنوز بهتر است و گویا در شهرستان رفسنجان 

۵۰ درصد افت تولید پسته رخ داده است.
موضوع فقط کمبود شدید منابع آب نیست. افزایش دما 

دامن  پسته  باغداران  مشکالت  به  هم  خاک  فرسایش  و 
و  پسته  باغ های  از  نگهدای  جاری  هزینه های  بر  و  زده 

کوددهی برای جلوگیری از پوکی پسته افزوده است.
البته بحران آب به قطب پسته ایران خالصه نمی شود و 
دیگر  ایران  مهم ترین قطب های کشاورزی  در  روزها  این 
در  حتا  دولت  که  نیست  کشاورزی  برای  آب  تنها  نه 

تامین آب شرب مردم هم با کمبود روبرو شده است.
کاالی  مهم ترین  صادرات  حاال  ایران  در  آب  بحران 
به  است.  کرده  زمین گیر  را  پسته  یعنی  ایران  کشاورزی 
نقل از رسانه ها آمارهای گمرک حاکی از سقوط صادرات 
آمارهای صادراتی  اساس  بر  است.  جاری  سال  در  پسته 
گمرک در پنج ماهه نخست سال ۱4۰۱ تاکنون ۱4هزار 
به  نزدیک  ارزش  به  پسته  کیلوگرم   86۰ و  تن   84۱ و 
۱۰8میلیون و ۹۳ هزار دالر به دیگر کشورها صادر شده 

است.
نخست  پنج ماه  در  پسته  تنی  هزار   ۱۵ حدود  صادرات 
امسال در حالی انجام شده است که در مدت مشابه سال 
و  بود  تن  هزار   6۰ حدود  پسته  صادرات  میزان  گذشته 
حدود  ایران  پسته  صادرات  که  گفت  باید  به این ترتیب 
صادرات  کاهش  البته  است.  گذشته  سال  یک چهارم 
پیش  سال ها  از  و  نبوده  امسال  به  منحصر  اتفاقی  پسته 
شروع شده است و در شرایطی که در سال 86 صادرات 
عدد  این  می رسید،  تن  هزار   26۵ به حدود  ایران  پسته 

در سال های بعد مدام کمتر و کمتر شد.
 2۰۳ به  ایران  پسته  ۹۹ صادرات  به طوری که در سال   
هزار تن رسید و در سال ۱4۰۰ این رقم به حدود ۱۳۵ 
هزار تن کاهش داشت. به این ترتیب باید گفت که در ۱4 
به نصف  تقریبا  ایران  پسته  میزان صادرات  سال گذشته 
صادرات  کاهش  امسال  اول  پنج ماهه  در  حاال  و  رسیده 
پسته با سقوط شدیدتر به حدود یک چهارم مدت مشابه 

سال گذشته رسیده است.
کاال  این  که  است  د رحالی  پسته  صادرات  سقوط   
می کشید  یدک  را  ایران  برند  جهان  در  روزگاری  نه تنها 
غیرنفتی  کاالهای  ارزآورترین  از  یکی  که  بود  یکه تاز  و 
 ۱.۵ ساالنه حدود  میانگین  به طور  و  آمده  به شمار  ایران 

میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور ایجاد می کرد.

تاثیرات بحران آب و تغییر اقلیم بر باغ های پسته این هفته در سرتیتر رسانه های سراسری کشور بود ؛

 پسته کرمان درآخر خط
      حسام الدین اسالملو

 درختـی کـه بـا اقتدا بـه بـادام در گرمـای بی 
فریـب  زمسـتان  در  اخیـر  سـال های  مناسـبت 
و  بهـار  در  امـا  می دهـد  شـکوفه  و  می خـورد 
ماه هـای فروردیـن و اردیبهشـت بـا یـک بـارش 
تگـرگ یا سـرما و سـوز شـبانه غافلگیر می شـود.      

  عکس: سید محسن فروزنده
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
93  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8898 فرعی از 5087  اصلی 
واقع در بخش 36  کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1394701 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

به  نیاز  آباده بخش 36 کرمان  چون ششدانگ پالک 433 اصلی واقع در 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد 
آگهی  بدینوسیله  شماره8548مورخه1401/6/8مالک  درخواست  حسب  لذا 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتش ر و عملیات تحدید آن 
از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/8/26 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد . لذا به مالک ) مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد 
که درموعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون 
)اعتراض به حدودابتدابایدبه اداره ثبت تسلیم وظرف یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن رابه اداره ثبت تسلیم 
نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1395177 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی تحدید اختصاصی آگهی تحدید اختصاصی 

خانم لیلی شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7  سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4782 فرعی از 2312  اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم لیلی شهبا  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1394704 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

رسمی شماره 86   اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  زیدآبادی  آقای حمید 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ پالک  161 فرعی از 5070  اصلی واقع 
در بخش 36  کرمان بنام آقای حمید زیدآبادی نژاد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395173 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای امیر کریمی نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع ازششدانگ پالک  3997 فرعی از 2311  
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای امیر کریمی نسب  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395176 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سعید هنری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1045 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای سعید هنری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382990 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عبدالرضا بیگلری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8016 فرعی از 6518  اصلی واقع در بخش 
37  کرمان بنام آقای عبدالرضا بیگلری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395175 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت  شما را با باالترین قیمت 
در محلدر محل   خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

جوشکـاری سیــارجوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

0913532084209135320842--0913279437209132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز وفروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و  

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکارلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروشخیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 84 2 3 3 8 7 8 8 - - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 50 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5   

رسور رگانقدر؛

 جناب آاقی علی صادقی 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه بازار سیرجان را تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزونتان  

را خواستاریم.

سیدمحسن و سید محمدرفوزنده

رسور ارجمند؛

 جناب آاقی  علی میرحسینی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه مرکزی سیرجان را تبریک عرض نموده، 

از خداوند متعال موفقیت شما را خواستارم.

سید محسن رفوزنده


