
7شماره 778 / چهارشنبه - 22 تیرماه 1401

امور  کمیسیون  رئیس  اقتصاد:  گروه 
زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان گفت: 
»همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
در  جاری  تیرماه   23 و   22 کرمان  استان 
تحصیالت  دانشگاه  همایش های  مرکز 
تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان)هایتک( 

برگزار می شود«.
پروژه  عنوان   200« افزود:  نقوی  علی 
هزار  بین  از  سرمایه گذاران  به  معرفی  برای 
و 500 پروژۀ مطرح شده، انتخاب شده است 
که در 16 پنل تخصصی ارائه خواهند شد«.

فرصت های  معرفی  همایش  دبیر 
به  اشاره  با  کرمان  استان  سرمایه گذاری 
جذب  برای  روش ها  جدیدترین  از  اینکه 
سرمایه گذار در این همایش استفاده خواهد 
بزرگ  هلدینگ   300 »از  کرد:  اظهار  شد، 
کشور و 10 نهاد مالی برای شرکت در این 

همایش دعوت به عمل آمده است«.
کرمان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  به  مربوط  مطبوعاتی  نشست  در  وی 
کرمان،  اتاق  رئیس  حضور  با  که  همایش 
استانداری  اقتصادی  و  عمرانی  معاونان 
بیان  شد،  برگزار  رسانه  اصحاب  و  کرمان 
دارد  وظیفه  همایش  این  »دبیرخانه  کرد: 
با  ارتباط  همایش،  این  برگزاری  از  بعد 
برای  الزم  پیگیری های  و  سرمایه گذاران 
انجام دهد و حداقل در  را  دریافت مجوزها 
در  مناسبی  شتاب  ساله،  پنج  برنامۀ  یک 

سرمایه گذاری استان صورت گیرد«.

اساسی ترین نیاز برای 
سرمایه گذاری، تامین گاز 

پروژه هاست
این  در  نیز  کرمان  اتاق  رئیس 
توسعۀ  شرکت  »راه اندازی  گفت:  نشست 
خروجی های  از  یکی  استان  زیرساخت های 
مدنظر این همایش است که قرار است 200 
همایش  این  در  پروژه  تومان  میلیارد  هزار 

ارائه شود«.
کرد:  بیان  طبیب زاده  سیدمهدی 
حمایت  برای  کرمان  نیاز  »اساسی ترین 
استان،  در  سرمایه گذاری  شدن  روان تر  و 
پرداختن به تامین گاز مورد نیاز پروژه هاست 
پروژه هایی  دور  چندان  نه  آینده ای  در  زیرا 
که قرار است احداث شوند، بدون تامین گاز 

بر زمین خواهند ماند«.
وی اظهار کرد: »این تامین گاز مورد نیاز 

یازدهم  انتقال  خط  تکمیل  و  راه اندازی  با 
در  که  می شود  محقق  کشور  گاز  سراسری 
حال حاضر برای تحقق این مهم یک میلیارد 

دالر بودجه الزم است«.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: »بعد از گاز، 
زیرساخت هایی مانند برق، آب، تامین مالی 
و صدور مجوزها مهم ترین موارد استان برای 

سرمایه گذاری محسوب می شوند«.

دستگاه های اجرایی استان در جذب 
سرمایه گذار خوب عمل نکردند

نیز در  استانداری کرمان  معاون عمرانی 
در  گذشته  »سال  گفت:  نشست  این  ادامۀ 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
متناسب  تامین  هدف  با  کارگروهی  استان، 
شکل  توسعه  و  زیرساخت ها  تکمیل  نیاز 
فرصت ها  از  بسته هایی  شد  قرار  و  گرفت 

برای جذب سرمایه گذار آماده شود«.
افزود:  آیت اللهی موسوی  سیدمصطفی 
»این همایش با همایش های قبلی متفاوت تر 
کار  سال  یک  زیرا  شد  خواهد  برگزار 
همکاری  با  باید  و  شده  انجام  کارشناسی 
این  شکل  بهترین  به  یکدیگر  هماهنگی  و 

همایش برگزار شود«.
با بیان اینکه اگر در پروژه های آب،  وی 
برق و گردشگری بتوانیم سرمایه گذار جذب 
کنیم به سود استان خواهد بود، خاطرنشان 
در  استان  اجرایی  »دستگاه های  کرد: 
در  نتوانستند  متاسفانه  گذشته  سال های 
خوب  مجوزها  دادن  و  سرمایه گذار  جذب 
عمل کنند و برخی سرمایه گذاران منصرف 

شده اند«.

دولت امکان ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز استان را ندارد

استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
بیشتر  اینکه  به  توجه  »با  نیز گفت:  کرمان 
و  روزمرگی  دچار  کشور  سیاستگذاری های 
همایش  این  در  شدند،  کوتاه مدت  مسائل 
تامین  برای  بلندمدت  چشم انداز  هدف 

زیرساخت هاست«.
نظر  از  »دولت  افزود:  مهرابی  حسین 
امکانات و هزینه، امکان ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز استان را ندارد و برای گذار از این 
رقابت  دارای  خدمات  باید  سنتی،  اقتصاد 

مزیتی بیشتر ارائه و مزیت ها آشکار شود«.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
سرمایه گذاران پروژه های 

غیرفعال معدنی خلع ید می شوند
گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
بیان این که دستگاه قضایی بر اساس قانون و با حفظ 
حقوق عمومی از توسعۀ سرمایه گذاری و رونق اقتصاد 
به  که  صورتی  »در  گفت:  می کند،  حمایت  اشتغال  و 
معدنی،  پروژۀ  یک  سرمایه گذاران  بین  اختالف  دلیل 
امکان فعال کردن آن وجود نداشته باشد، براساس قانون 
نسبت به خلع ید آن ها اقدام شده و سرمایه گذار جدید 
جذب شود«. حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی 
در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری کل استان کرمان، با 
اشاره به ورود جدی دستگاه قضایی برای حل مشکالت 
حوزۀ اقتصادی به منظور کمک به ارتقای سطح معیشت 
محیطی  زیست  مشکالت  »رفع  گفت:  مردم،  رفاه  و 
از موضوعات مهمی است که  پروژه های سرمایه گذاری 
باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با سالمت مردم ارتباط 
مستقیمی دارد«. به گزارش روابط عمومی دادگستری 
کل استان کرمان، رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست 
گفت: »همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری، اواخر 
هفتۀ جاری در مرکز هایتک برگزار می شود و فرصت 
بسیار خوبی است که تمرکز تمامی قوا بر ظرفیت های 
استان صورت گیرد«. سیدمهدی طبیب زاده افزود: »امید 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  همایش  که  می رود 
استان کرمان منتهی به سندی جامع، کامل و همراه با 

آینده نگری برای استان کرمان باشد«.
تصمیمات  نشست  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
الزم برای گره گشایی قضایی از سه پروژۀ سرمایه گذاری 

معدنی در جنوب استان اتخاذ شد. 

معاون استاندار کرمان:
اعضای شورا در معامالت 
شهرداری ها ورود نکنند

گروه جامعه: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
همایش  در  شهر  شوراهای  اعضای  به  خطاب  کرمان 
شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای استان 
موضوعات  به  وجه  هیچ  به  شوراها  »اعضای  گفت: 
این  زیرا  نکنند  پیدا  ورود  شهرداری ها  معامالت 
تنها در حیطۀ شهردارها است«. سیدمصطفی  موضوع 
آیت اللهی موسوی همچنین اظهار کرد: »باید گلوگاه های 
قراردادها  بحث  در  خصوص  به  شهرداری ها  در  فساد 
جدی گرفته شود و نظارت و پیگیری مداوم در این موارد 
صورت گیرد«. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
کرمان، وی 15 تیرماه در همایش شهرداران و روسای 
شوراهای اسالمی شهرهای استان، حفظ حریم شهرها را 
وظیفۀ شهرداری ها دانست و گفت: »آن چه وزارت نیرو 
به دوش وزارت کشور می اندازد بحث سیالب است که 
در قانون مطرح شده حفظ حریم شهرها در برابر سیالب 
وظیفۀ شهرداران بوده و طی قوانین جدید عالوه بر حفظ 
حریم داخل، حریم بیرون از شهر نیز برعهدۀ شهرداری ها 
استاندار کرمان،  امور عمرانی  است«. معاون هماهنگی 
حاشیه نشینی و تبعات ناشی از آن را مهم دانست و بیان 
کرد: »وظیفۀ شهرداری ها حفظ امنیت جانی مردم است 
لذا ساختمان های ناایمنی که در حاشیۀ شهرها ساخته 
می شود، باید شناسایی و از ادامۀ روند ساخت وساز این 
»حفظ  کرد:  تاکید  وی  شود«.  جلوگیری  ساختمان ها 
همچنین  و  شهرداری  امالک  و  اراضی  از  حراست  و 
حفظ کاربری و جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز 
زمین ها، وظیفۀ اصلی شوراها و کارشناسان شهرداری 
است«. آیت اللهی موسوی با اشاره وجود آثار باستانی زیاد 
درآمد  دنبال  به  »شهرداری ها  گفت:  کرمان  استان  در 
پایدار باشند لذا شهرهایی که دارای آثار باستانی ویژه ای 
بوده و ورود گردشگر به آن مناطق زیاد است، باید از این 
فرصت ویژه به منظور درآمدزایی بیشتر برای پیشرفت و 

آبادانی آن منطقه استفادۀ بهینه داشته باشند«.
نیز  کرمان  استانداری  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
شهرداری های  بودجه  این که  بیان  با  همایش،  این  در 
استان کرمان نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده 
است، گفت: »در سال 1۴00 مجموع اعتبارات و بودجه 
شهرداری های استان 3 هزار و ۸00 میلیارد تومان بوده 
عمرانی  عملیات  بودجه  آن  تومان  میلیارد   1۴00 که 
است«. شهسواری با بیان این که رئیس شورای اسالمی 
شهر ملزم است مصوبۀ شورا را ظرف یک هفته به کمیتۀ 
انطباق ارسال کند، اضافه کرد: »اگر فرمانداری مصوبه ای 

را بازگشت داد، مطمئنا آن مصوبه مغایر قانون است«. 

خبر 22 و 23 تیرماه جاری در کرمان برگزار می شود؛

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان 

گروه اقتصاد: معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره 
در  فعال  مرغداری های  نوسازی  ضرورت  به 
جدید  واحدهای  ایجاد  از  حمایت  و  استان 
طی  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  که  داد  هشدار 
پنج سال آینده 50 درصد تولید فعلی را هم 

نخواهیم داشت.
یکی  اینکه  بیان  با  اسماعیلی  محمدعلی 
دام  صنعت  آب  تامین  اساسی  مشکالت  از 
واحد  »یک  گفت:  است،  استان  در  طیور  و 
مرغداری 20 هزار راسی که در یک دورۀ ۴5 
روزه، ۴5 تن مرغ تولید می کند، در کل دوره 
600 مترمکعب آب نیاز دارد در حالی که برای 
تولید یک تن ذرت 700 مترمکعب آب نیاز 

داریم«.
وی افزود: »آب منطقه ای حاضر است برای 
واحدهای بلوک سازی، تولید سیمان و فوالد و 
پتروشیمی آب بدهد ولی حاضر نیست آب در 

اختیار صنعت دام و طیور قرار دهد«.
وی با تاکید بر تامین آب این صنعت، از 
آب منطقه ای خواست که تامین آب صنعت 

دام و طیور استان را در اولویت قرار دهد.
اسماعیلی گفت: »خواهش می کنم ساالنه 
200 مترمکعب آب در اختیار صنعت دام و 
طیور قرار بگیرد تا در پنج سال آینده بتوانیم 
صنعت را نوسازی کنیم. هم گاوداری ها و هم 
مرغداری ها و دامداری های استان نیاز به آب 

دارند«.
نشست  در  وی  استقامت،  گزارش  به 
مسئوالن جهاد کشاورزی با مجمع نمایندگان 
تامین  در  »کرمان  کرد:  بیان  کرمان  استان 
گوشت،  مانند  پروتئینی  محصوالت  تمامی 
 ۴0 تا   30 حدود   ... و  تخم مرغ  شیر،  مرغ، 

درصد به سایر استان ها وابسته است«. 
رقابتی  زمینه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
بین استان ها ایجاد شده است، افزود: »در ایام 

نوروز که می خواستیم دو ماشین مرغ از یزد 
وارد کنیم، نتوانستیم و مجبور به توزیع مرغ 

منجمد در تعدادی از شهرستان ها شدیم«.
در  استان  در  »تالش هایی  داد:  ادامه  وی 
باید همه به کمک صنعت  انجام است.  حال 

دام و طیور بیایند«.
و  زیربناها  اکثر  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
اظهار  است،  فرسوده  استان  زیرساخت های 
کرد: »900 مرغداری در استان کرمان وجود 
دارد که 250 مورد آن کامال تخریب شدند و 
حدود 250 تا 300 مورد هم فرسوده هستند. 
تنها چیزی حدود 170، 1۸0  مرغداری نوساز 

و جدید داریم«.
وی گفت: »حدود هشت سال می شود که 
صنعت  در  سرمایه گذاری  کج سلیقگی ها،  با 
جلوی  سال  هشت  است.  نشده  انجام  طیور 
و  نکردند  صادر  مجوز جدید  گرفتند،  را  کار 
سرمایه گذاری در این بخش انجام نشد و االن 

ما با مشکالتی مواجه شده ایم«.
تولید  »هزینۀ  داد:  توضیح  اسماعیلی 
جوجه 120 هزار تومان است و متاسفانه 30 
سالن های  در  از جوجه ریزی ها  درصد  تا 35 
تولید تلفات می دهد در حالی که این میزان 

در کشورهای اروپایی سه درصد است«.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای فعلی باید 
اصالح و واحدهای جدید نیز ایجاد شود، ادامه 
داد: »تبصرۀ 1۸ را در کرمان به زنجیرۀ تولید 
مشروط کرده اند. ما در استان فقط دو زنجیرۀ 
حدود  باید  االن  که  حالی  در  داریم  تولید 
ایجاد  استان  در  جدید  ظرفیت  میلیون   10
کنیم. این موضوع باید در کرمان حل شود تا 
بتوانیم از تبصرۀ مادۀ 1۸ برای مرغداری ها نیز 
استفاده کنیم؛ در غیراین صورت طی پنج سال 
آینده 50 درصد تولید فعلی را هم نخواهیم 
داشت زیرا اکثر واحدها در حال خارج شدن از 

ردۀ تولید هستند«.

انتقاد معاون جهاد کشاورزی استان کرمان:

با کج سلیقگی  مانع سرمایه گذاری در صنعت طیور شده اند

آگهی فقدان سند مالکیت
وکالتنامه  طبق  روش  نیک  محمد  آقای 
طالبی  حمیده  طرف  از   1۴01/ 03/ 07- 25272
فرعی   123۸ پالک  ششدانگ  مالک  سردری  زاده 
سند  که  کرمان  بخش1  در  واقع  اصلی  از۴۸09 
الکترونیکی  دفتر   057۴۸3 بشماره  آن  مالکیت 
و  گردید  تسلیم  و  139۸20361900700۴769صادر 
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 
یک  در  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده 120آیین  باستناد 
نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا 
 10 مدت  ظرف  میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود 
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 . شناسه 

آگهی 13۴9092
تاریخ انتشار:25 /04 /1401
اصغر نارویي
 رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ  مالک  ذوالفعلی  فرزند  نژاد  رضائی  علیرضا  آقای 
کرمان  بخش۴  در  واقع  اصلی  از11  فرعی   5775 پالک 
الکترونیکی  51۴56۸ودفتر  بشماره  آن  مالکیت  سند  که 
1۴0020319007003۴۴2 صادر و تسلیم گردید و بموجب سند 
۴5۴27 مورخ 26 /07 /1396دفترخانه 90 کرمان بنفع بانک ملی 
ثبت شده و طبق دستور شماره  1۴002199000690۴۸36 -

16 /05 /1۴00 صادره از شعبه 7دادگاه عمومی و حقوقی کرمان 
بازداشت میباشد و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
نامعلوم  بعلت  مزبور  مالکیت پالک  است سند  امضا شده مدعی 
مفقود  /از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در  باستناد ماده 120آیین 
تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز  مدت 10  میباشد ظرف 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
از مدت مذکور  نمایند و اال پس  یا سند معامله تسلیم  مالکیت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:22 /04 /1401

اصغر نارویي 
 رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
وکالتنامه ۸061 -01 /11 /139۸  طبق  ایراندوست  علی  آقای 
از طرف غالمرضا بنی اسدی مالک ششدانگ پالک 65۴5 فرعی 
مالکیت آن بشماره  واقع در بخش۴ کرمان که سند  اصلی  از۴ 
5۸3560 و دفتر الکترونیکی 1395053190070057۸۴ صادر و 
تسلیم گردید و بموجب سند 13639 -11 /11 /1393دفترخانه۸۴ 
شماره  دستور  طبق  و  شده  ثبت  ملت  بانک  بنفع  کرمان 
اجرای  از  صادره   139۸/ 11/ 07 139۸021001526۸5۸مورخ 
احکام شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی کرمان بازداشت میباشد 
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 120آیین 
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 10 روز 
و  مراجعه  کرمان  شهرستان  ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  از  پس 
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 . شناسه آگهی 13۴90۸9
تاریخ انتشار:22 /04 /1401
اصغر نارویي 
 رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان


