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انتخابات مجامع استانی 
سهام عدالت باطل شود
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هشدار برای برداشت ۴ میلیارد تومانی 
 کارخانه الستیک بارز، کارخانه ای نام آشنا برای کرمانی ها که سال ها در حال فعالیت است. الستیک بارز در سال های اخیر حواشی زیادی داشته. از بازداشت دو مدیر ارشد تا برکناری سرپرست.

اعتراض  محمد جواد محبان سرپرست شرکت سامان بارز به مدیرعامل گروه صنعتی بارز

برداشت ۲۶هزار تن سیر 
از مزارع کرمان

با حل مشـکالت یک کارخانـه تولیـدی و معدنی بـه همت دادگسـتری کرمـان از 
بیـکار شـدن ۷۵۰ کارگر جلوگیری شـد.

در نشسـت سـتاد اسـتانی اجـرای کلـی سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در ابعاد 
حقوقی و قضایـی کرمان،مشـکالت یک واحـد تولیـدی در زمینه اخـذ مجوز های 
الزم برای واردات ماشـین آالت حفاری با پیگیری دادگسـتری کل اسـتان کرمان و 
براساس نظر مساعد سازمان صمت اسـتان حل و زمینه تداوم اشـتغال ۷۵۰ کارگر 
فراهم شـد.یدالله موحد،رئیس کل دادگستری اسـتان کرمان گفت:در این نشست 
همچنیـن ضـرب االجـل دو هفتـه ای بـرای تعییـن تکلیف واحـد تولیـد پنل های 

خورشـیدی در کرمان تعیین شـد.

از بیکار شدن ۷۵۰ کارگر 
در یک کارخانه جلوگیری شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: برداشت محصول 
سیر از مزارع استان از ابتدای فروردین ماه آغاز شده است و پیش بینی می 

شود ۲۶ هزار تن محصول در این استان برداشت شود.عباس سعیدی افزود:در سال جاری حدود 
۶۵۰هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان به کاشت محصول سیر اختصاص داده شده است که 
از هر تن به طور متوسط ۴۰ تن سیر برداشت می شود.او با بیان اینکه برداشت سیر تا اوایل خرداد 
ادامه دارد تصریح کرد:قیمت محصول سیر تازه در سال جاری از کیلویی سه هزار و ۵۰۰ تومان تا 
۶ هزار تومان متغیر و در اوایل فصل برداشت قیمت سیر ارزا  تر است که با ورود خریداران به بازار 

سیر به قیمت واقعی خود می رسد.

3
ارو

 فر
س:

عک

صفحه ۲ را 
بخوانید

۲

تومــان  ۵۰۰ قیمــت          1۴۰۰ اردیبهشــت   ۲۲ چهارشــنبه         979 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تغییر در دامنه نوسانتغییر در دامنه نوسان
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/02/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت 14 روز 1400/02/26 تا تاریخ 1400/03/02.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز  سه شنبه تاریخ 1400/03/18.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/19.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

561،000،000تکمیل سرای محله حسین-آباد شهر جیرفت155/ج99/3
ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد(
11،208،094،539

ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 1400 و 

بخشنامه سرجمع

نوبت دوم

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان گفت:عملیات ساخت وساز موزه منطقه ای 

جیرفت از سرگرفته می شود.
فریدون فعالی اظهار کرد:با پیگیری های انجام  گرفته 
از سوی این اداره کل ۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه 
ساخت موزه منطقه ای جیرفت از محل منابع ملی 
تخصیص یافت.مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه به زودی پس 
از طی مراحل تشریفات قانونی عملیات ساخت و ساز این 
موزه از سرگرفته خواهد شد افزود:امیدواریم با تامین 
اعتبار دوباره بتوانیم فازهای بعدی عملیات ساخت این 

موزه را اجرایی کنیم.
او با اشاره به اینکه شهرستان های جنوبی استان کرمان به 
خصوص شهرستان جیرفت دارای محوطه های تاریخی و 
باستانی زیادی است که طی چندین مرحله کاوش اشیا با 
ارزشی از آنها بدست آمده است بیان کرد: با توجه به این 

موضوع ساخت موزه منطقه ای جیرفت در اولویت این 
منطقه قرار گرفته است.

فعالی با بیان اینکه این پروژه از مهمترین پروژه های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است 
که پس از اتمام عملیات اجرایی آن به یکی از بزرگترین 
موزه های کشور تبدیل خواهد شد افزود:بدون شک موزه 
جیرفت در کنار محوطه های تاریخی و باستانی جیرفت 
نقش بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی 

خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه موزه مذکور در ۱۰ طبقه و با زیربنایی 
حدود ۱۴هزار مترمربع و براساس آخرین استانداردهای 
روز در حال ساخت است،خاطرنشان کرد:در موزه 
جیرفت عالوه بر سالن های نمایش اشیا،تمامی فضاهای 
جانبی موزه شامل سالن آمفی تئاتر، مخازن امن نگهداری 
اشیای تاریخی،آزمایشگاه، فضاهای اداری، کتابخانه و… 

ساخته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر سه شنبه ۲۱اردیبهشت ماه 
با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته،۷۱ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »۲۸ نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان ،۳۱ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ۱۰ نفر از 
بستری شدگان از حوزه   دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند«.

او با بیان این که یک نفر از حوزه   دانشگاه علوم پزشکی بم بستری 
جدید گزارش شده است، افزود: »در حال حاضر، ۳۸۹بیمار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند«. شفیعی ادامه داد:»۲۲۶نفر از 
بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان،۳۵نفرحوزه  علوم پزشکی 
رفسنجان، ۷۲نفر حوزه  جنوب،۷ نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
بم و ۴۹نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و 

خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

۷۱ بستری جدید و۱۲ فوتی عملیات ساخت موزه منطقه ای جیرفت از سرگرفته می شود
در شبانه روز گذشته

 اکبری رئیس بورس منطقه ای کرمان در گفت وگو با »کاغذ وطن«:
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برداشت ۲۶هزار تن سیر 
از مزارع کرمان

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمان گفت: برداشت 
محصول سیر از مزارع اســتان از ابتدای فروردین ماه آغاز شده 
است و پیش بینی می شــود ۲۶ هزار تن محصول در این استان 

برداشت شود.
عباس سعیدی افزود:در ســال جاری حدود ۶۵۰هکتار از اراضی 
کشاورزی استان کرمان به کاشــت محصول سیر اختصاص داده 
شده اســت که از هر تن به طور متوسط ۴۰ تن سیر برداشت می 

شود.
او با بیان اینکه برداشت ســیر تا اوایل خرداد ادامه دارد تصریح 
کرد:قیمت محصول سیر تازه در سال جاری از کیلویی سه هزار و 
۵۰۰ تومان تا ۶ هزار تومان متغیر و در اوایل فصل برداشت قیمت 
سیر ارزا  تر است که با ورود خریداران به بازار سیر به قیمت واقعی 

خود می رسد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمان اظهار داشت: 
بیشترین محصول سیر کاشت شده مربوط به منطقه شهداد و از 
کیفیت باالیی برخوردار است و این محصول به دلیل کوتاهی دوره 
رشد و مصرف آب مناسب، الگوی کشت مناسبی برای این استان 

است که در اولویت کاری سازمان قرار دارد.
او با اشــاره به اشتغال زایی خوب محصول ســیر برای کشاورزی 
استان کرمان بیان کرد:از کاشــت تا برداشت هر هکتار سیر نیاز 
به ۸۰ نفر روز کارگر اســت که کشــت این محصول باعث رونق 

اقتصادی منطقه و بکارگیری نیروهای بیکار در منطقه می شود.
سعیدی تاکید کرد:ســیر به دلیل خواص دارویی فراوان،ارزش 
غذایی بــاال و ارزآوری از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و طی 
سال های اخیر برای صادرات سیر برنامه ریزی های خوبی صورت 

گرفته است.
او افزود:بــا هماهنگــی صورت گرفتــه بــا ســازمان تعــاون 
روســتایی،چنانچه محصول باقی مانده سیر به فروش نرفت،این 
سازمان نسبت به خرید توافقی سیر اقدام نماید تا محصول سیر 

روی دست کشاورز نماند.

اعالم جزئیات اعمال 
محدودیت های کرونایی 

عید فطر در استان کرمان
معاون استاندار کرمان محمدصادق بصیری، با اشاره به در پیش بودن 
تعطیالت عید فطر از اعمال محدودیت های تردد و ترافیکی در روزهای 
پایانی هفته در استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: براساس مصوبه ۱۸ 
اردیبهشت ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور کنترل بیشتر بیماری از 
ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۵ 

اردیبهشت تردد بین استان ها و شهرهای استان ممنوع است.
او با بیان اینکه در تمام مبادی ورودی اســتان کرمان پســت های 
ایست بازرسی مستقر شده است گفت:پلیس راهور تمامی ترددها را 
کنترل کرده و از ورود خودروهای شخصی با پالک دیگر استان ها به 
استان کرمان ممانعت می کند.معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان با اشاره به اینکه این ممانعت کردن به معنای انسداد 
جاده نیســت ادامه داد:\جاده ها باز بوده و تردد در آن جریان دارد 
اما به خودروهایی که این محدودیت ها را زیر پا بگذارند ابتدا تذکر 
داده شده و در صورت عدم توجه به اخطار ها و اصرار بر ادامه مسیر 
جریمه خواهند شد.او با بیان اینکه جریمه در نظر گرفته شده برای 
ورود به شهرهای قرمز یک میلیون تومان و شهرهای زرد و نارنجی 
۵۰۰ هزار تومان اســت افزود:در تردد های بین شهرســتانی نیز از 
ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه 
۲۵ اردیبهشت ماه مصوبه محدودیت های هوشمند اعمال می شود.
بصیری با اشــاره به اینکه ورود خودروهای شخصی با پالک بومی 
شهرهای قرمز و نارنجی به دیگر شهرها و ورود خودروهای شخصی با 
پالک غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است گفت:با توجه 
به اینکه کنترل و ممانعت از مســافرت ها در این هفته بسیار جدی 

است شهرهای زرد هم مشمول قوانین شهرهای نارنجی هستند.
او با اشــاره به آخرین وضعیت رنگ بندی اســتان کرمــان گفت:از 
۲۳ شهرســتان اســتان در حال حاضــر شهرســتان های ارزوئیه، 
انار،بم،رابر،راور،ریگان، فاریاب،فهرج،منوجان،کوهبنان و نرماشیر در 

وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
معــاون سیاســی،امنیتی و اجتماعی اســتاندار کرمــان ادامه داد: 
شهرستان های بافت، بردسیر، رفســنجان، زرند،شهربابک، عنبرآباد 
و کرمان در وضعیت نارنجی و شهرســتان های جیرفت،رودبار، قلعه 

گنج،کهنوج و سیرجان در وضعیت قرمز قرار دارند.
او با بیان اینکه منع تردد شبانه از ساعت  ۱۰شب تا  ۳بامداد همچنان 
برقرار است گفت:نماز عید سعید فطر شهرستان قرمز و نارنجی در فضای 
باز برگزار و پیشنهاد شده که از تمرکز در برگزاری نماز عید فطر در یک 

نقطه خودداری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با 
تحقق رشد سه درصدی گازرسانی در سال 
99 و بهره مندی خانوارهای شهری استان از 
نعمت گاز به میزان 97 درصد، درصد خانوار شهری تحت 
پوشش استان به میانگین کشوری رسید.منوچهر فالح 
اظهار کرد:در سال 99شرکت گاز استان کرمان موفق شد 
پروژه های گازرسانی به 1۳شهر هنزا،شهداد، اندوهجرد،نظام 
شهر، بلوک،ارزوئیه،زهکلوت، فاریاب،حور،عنبرآباد،دوساری،گ

نبکی و ریگان را به بهره برداری برساند.فالح ادامه داد:با افتتاح 
گازرسانی به شهرهای مذکور درصد خانوار تحت پوشش شهری 

از 9۴ درصد در ابتدای سال 99 به میزان 97 درصد ارتقاء یافت.
پیشرفت وضعیت  استان کرمان  گاز  مدیرعامل شرکت 
گازرسانی به شهرهای در دست اجرا در سال 1۴۰۰ را اینگونه 
بیان کرد:شهرهای مردهک 9۰درصد، درب بهشت ۸۶درصد، 
قلعه گنج ۶۵ درصد،منوجان 7۲ درصد، نودژ 71 درصد تاکنون 
پیشرفت داشته اند و تنها شهر باقی مانده یعنی جبالبارز نیز مراحل 

نهایی پیمان سپاری را طی می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
از آغاز عملیات اجرایی طرح های آبخیزداری 
بنیاد علوی در این منطقه خبر داد.حمزه احمدی 
اظهار داشت: این طرح ها در حوزه آبخیز مارز شهرستان قلعه گنج 
با مشارکت اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان و بنیاد علوی 
انجام می گیرد.او تصریح کرد:این طرح ها با حجم چهار هزار 
و ۲۰۰ متر مکعب عملیات سنگی مالتی با اعتبار ۲۶ میلیارد 
ریال در ۲روستای دریچه و بردیال شهرستان قلعه گنج اجرایی 
شد.احمدی به اهداف طرح های آبخیزداری اشاره کرد و تقویت 
سفره های آب زیرزمینی،جلوگیری از بروز سیالب های ویرانگر 
و خسارت ناشی از آن، افزایش تولیدات مرتعی و دامی را از 
اهداف این طرح برشمرد.او جلوگیری از مهاجرت های بی رویه 
روستاییان، بهبود اشتغال و ارتقاء سطح درآمد روستائیان و 
آبخیزنشینان، مهار و کنترل آب های زیرزمینی و تقویت منابع آب 
موجود را از اهداف دیگر اجرای طرح های آبخیزداری اعالم کرد.

مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان اظهار داشت:براساس 
تفاهم نامه بین این اداره کل و بنیاد علوی در راستای اجرای طرح 
های آبخیزداری مشترک شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه آبخیز مارز واقع در روستاهای 

دریچه و بردیال شهرستان قلعه گنج بودیم.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: به مناسبت 
عید فطر، ۳۰ میلیارد و ۳7۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان، کمک های مومنانه در سراسر استان توزیع 
می شود.سردار حسین معروفی افزود: در آستانه عید سعید فطر 
و در قالب کمک های مومنانه، تعداد ۲۰ هزار بسته معیشتی به 
ارزش هفت میلیارد تومان، یک میلیون و ۴۸۲ هزار پرس غذای 
گرم به ارزش ۲۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و همچنین  پنج 
هزار و 79۲ بسته گوشت قرمز به ارزش ۸۶۸ میلیارد و ۸۰۰ هزار 
تومان توزیع می شود.او تصریح کرد:در سال جدید و در مرحله اول 
نیمه شعبان۳۰ هزار بسته معیشتی و در مرحله دوم، همزمان 
با نیمه اول ماه رمضان و تولد امام حسن مجتبی )ع(،  7۵ هزار 
بسته معیشتی توزیع شد.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
اظهار داشت: کل خدمات اجتماعی در عید سعید فطر، به میزان 
۳۰ میلیارد و ۳7۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که از طرف 
مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی)ع(، خیران و همه افرادی که 
مشترک انجام می شود که با شناسایی افراد به دست نیازمندان 
واقعی خواهد رسید.او ادامه داد:قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 
در تمامی عرصه ها ورود کرده و مردم استان شاهد حضور این 
قرارگاه در تمامی عرصه ها و به ویژه اشتغال خرد، ساخت مسکن 
مددجویان، آبرسانی روستایی، تهیه جهیزیه برای نیازمندان و 

کمک معیشت به صورت جهادی و انقالبی خواهند بود.
سردار معروفی با بیان اینکه این قرارگاه با همه وجود در اجرای 
خدمات اجتماعی خود نگاه سیاسی، قومی و مذهبی ندارد تاکید 
کرد: تا زمانی که مردم استان کرمان احساس نیاز داشته باشند در 
کنار مردم خواهیم بود و خدمات رسانی با همین فرآیند برای حل 

مشکالت مردم ادامه خواهد داشت.

استفاده ۹۷درصد خانوارهای 
شهری از گاز طبیعی

آغاز عملیات اجرایی طرح های 
آبخیزداری بنیاد علوی 

در جنوب کرمان

سپاه بیش از 3۰میلیاردتومان کمک 
مومنانه در کرمان توزیع می کند

خبر

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطاع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم تقدیـم نماید.

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
1. آقـای حمیـد اسـدی خانوکـی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 19 صـادره از  فرزند در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 668.2 مترمربع از پاک 432 اصلـی واقع خانوک خیابان 

خامنـه ای کوچـه 8 خریـداری از مالک رسـمی خانم معصومه عـرب نژاد .
2. آقـای احمـد مومنـی فرزنـد رمضان بشـماره شناسـنامه 16  صـادره از  فرزند در یک 
باب خانه به مسـاحت 439.15 مترمربع از پاک 699 اصلی واقع در زرند _ ریحانشـهر 

خریـداری از مالـک رسـمی خانم حیات برهانی نـژاد. م الف 59
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/22- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/5

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 تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
برابر آرای شـماره 140060319008000264هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای حامد سـعیدی زرندی فرزند حسـین 
بـه شـماره شناسـنامه 3080120906 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 312.9۷ 
مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پاک 2 فرعـی از ۷566 اصلی واقـع در زرند بلوار دفاع 
مقـدس خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمدباقـر بهـرام زاده ابراهیمی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الف56
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/22-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه وبـاغ بمسـاحت 2345.80متـر مربـع تحـت پـاک 
10۷فرعـی از 305-اصلـی مفـروز ومجزا از 26فرعـی از 305-اصلی واقع در قطعه2بخش 
34کرمـان واقـع در اراضـی موسـوم به زمین نعل کن روسـتای گمـرکان جبالبارزمرکزی 

.ادرس عنبرابـاد –روسـتای گمرکان 
مـورد تقاضـای اقـای مـراد احمـد یوسـفی سـرحدی فرزنـد خدامـراد بـا سـتناد رای هیـات محتـرم 
حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـماره 139960319091001۷63مورخه1399/۷/19)مجهـول بـودن وملـزم 
بـه تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی (در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته وموضـوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت اراضـی ثبتی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده 13 -آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدیـدی حـدود دارد.لذا حسـب درخواسـت مورخه 
1400/11030/384مـورخ  1400/2/20مالـک بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود ان باسـتناد تبصـره ما ده 
13قانون مزبور منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزسـه شـنبه مورخ 1400/03/18در محل 
شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک و مجاوریـن رقبه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعـد مقرر در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا ظرف 
مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت مربوطه را بـه این اداره 
ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود . م الـف :2۷95

تاریخ انتشار :1400/02/22-روز :چهارشنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد.

گواهی انحصار وراثت
آقای مهدی رشـیدی طغرالجردی بشـماره شناسـنامه 136 باسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 19/4/1400 تقدیـم این دادگاه نمـوده چنین 
اشـعار داشـته اسـت که شـادروان مرحوم اکبر رشیدی طغرالجردی به شـماره شناسنامه 5 در 

تاریـخ 1400/1/30 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حین الفـوت وی عبارتند از:
1. آقـای محمـد رشـیدی طغرالجـردی فرزنـد نصـرا... بـه شـماره شناسـنامه 5 متولـد 1312 صـادره از حوزه 

2 زرنـد پـدر متوفی.
2. خانـم زهـرا رشـیدی طغرالجـردی فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 2 متولـد 1332 صـادره از حوزه 2 

زرنـد همسـر متوفی.
3. آقـای مهـدی رشـیدی طغرالجـردی فرزنـد اکبـر شـماره شناسـنامه 136 متولـد 1364 صـادره از زرنـد 

متوفی. فرزنـد 
4. آقـای محمدرضـا رشـیدی طغرالجردی فرزند اکبر شـماره شناسـنامه 3080185۷30 متولـد 13۷3 صادره 

از زرنـد فرزند متوفی.

5. خانـم مریـم رشـیدی طغرالجـردی فرزنـد اکبـر شـماره شناسـنامه 12۷1 متولـد 136۷ صـادره از زرنـد 
فرزنـد متوفـی.

پـس از تشـریفات قانونـی و ماحظـه گواهینامـه مالیـات بـر ارث بشـماره پرونـده 19 مورخـه 1400/2/12 در 
وقـت فـوق العاده شـعبه 4 شـورای حل اختاف کیانشـهر و طغرالجرد بـه تصدی امضا کنندگان زیر تشـکیل 
و پـس از ماحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده 90۷_ 946 و 945 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهی می 
نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان 
شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکه تعلـق می گیـرد. از کل ماترک امـوال منقول 
و قیمـت امـوال غیرمنقـول متوفی یک هشـتم سـهم همسـر متوفی و یک ششـم سـهم پدر متوفـی و بقیه 

بـه هـر پسـر دو برابر هـر دختـر ارث تعلق مـی گیرد.
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 9
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی (
آگهی مزایده اموال غیر منقول

 2۷41-100-3391۷22-1 شـماره  بـه  داخلـی  بازرگانـی  مضاربـه  داد  قـرار  بموجـب 
مورخ8۷/11/12پرونـده اجرائـی کاسـه 9100021له:بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه جیرفـت 
عليـه خانـم صفيـه زینلـی خراجـی فرزنـد حاجـب مسـعود بـه شـماره شناسـنامه 2۷65بـه عنـوان 
متعهـد تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننموده در اجـرای ماده 
واحـده قانـون اصـاح مـاده 34 اصاحـی قانـون ثبـت مصـوب 1386 و مقـررات آئیـن نامـه اجـرای 
مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبت اسـناد و اماک کشـور از مـوارد وثيقه ارزیابی الزم توسـط 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات 
اجرایـی نسـبت بـه امـاک مـورد مزایـده 1- ششـدانگ یـک قطعه بـاغ و زمیـن مزروعی به مسـاحت 
32930 مترمربـع پـاک 28 فرعـی از438اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه آدرس: دهنـو فتـح 
المبیـن را نمـوده لـذا ملـک فـوق که ذیل ثبـت شـماره 23182 صفحه 52دفتـر 133 بنـام خانم صفيه 
زینلـی خراجـی ثبـت و سـند مالکیـت آن نیـز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود 
حـدود اربعـه بـه شـرح ذیـل: شـماال: بطـول 232 متـر درب و دیواریسـت بـه راه ماشـین رو شـرقا : 
در سـه قسـمت اول بطـول ۷9 متـر دوم کـه متمایـل بـه شـمال اسـت بطـول60 متـر دیوار مشـترک با 
بـاغ احمـد سـدید رودانـی سـوم بطـول 26 متـر دیوار مشـترک با زمیـن امیـد ابراهیم پـور جزء پاک 
438 اصلـی جنوبـا : در هفـت قسـمت اول بطـول ۷3 متـر دیـوار مشـترک بـا بـاغ امیـد ابراهیـم پـور 
دوم کـه غربـی اسـت بطـول 26 متـر سـوم بطـول 46/50متـر چهارم که شـرقی اسـت بطـول 6/5 متر 
پنجـم بطـول 40 متـر ششـم بطـول 11 متـر کـه شـرقی اسـت همـه جـا دیواریسـت مشـترک بـا بـاغ 
احمـد سـدید رودانـی هفتـم بطـول 58 متر دیواریسـت بـه راهرو باغ احمد سـدید رودانـی جزء پاک 
438 اصلـی غربـا : بطـول 159 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه )جـاده قدیم قنات نو(2- ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی بـه مسـاحت 6465 مترمربـع بـاک 30فرعـی از 438اصلی واقـع در بخش 
25 کرمـان بـه آدرس: دهنـو فتـح المبیـن را نمـوده لـذا ملک فـوق که ذیـل ثبت شـماره241۷4صفحه 
31دفتـر138 بنـام خانـم صفیـه زینلـی خراجـی ثبـت وسـند مالکیـت آن نیـز صـادر وتسـلیم گردیـده 
اسـت بـه مزایـده گذاشـته میشـود حـدود اربعه به شـرح ذیل شـماال : أول بطـول 63 متر دیواریسـت 
بـه کوچـه دوم بطـول 29 متـر کـه متمایـل بـه شـرق اسـت مهـره ای اسـت بـا بـاغ جزء پـاک 438 

اصلـی شـرقا: أول بطـول 42 متـر دیـوار و مهـره ای اسـت بـه زمیـن جـزء پـاک 2 فرعـی از 438 
اصلـی و دوم بطـول 4۷ متـر مهـره مشـترک بـا بـاغ جـزء پـاک 21 فرعـی از 438 اصلـی جنوبـا: 
أول بطـول 22/50متـر دوم کـه غربـی اسـت بطـول 14 متـر و سـوم بطـول 65 متـر مهـره مشـترک بـا 
بـاغ جـزء پـاک اخيرالذكـر غربـا : بطـول 62 متـر مهـره و دربـی اسـت بـه جـاده خاکـی ماشـین رو 
کـه برابـر نظریـه 99/24۷/ک-99/11/13هیـات کارشناسـان رسـمی دادگسـتری: 1- پـاک 28 فرعی 
از 438 اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان کـه آبیـاری ملـک مـورد نظـر از طریـق چـاه بوسـیله موتور 
پمـپ انجـام میگیـرد میـزان و دور آبیـاری بـر اسـاس عرف محل میباشـد و مسـاحت عرصـه و اعیان 
ملـک مذکـور 32930 متربـع اسـت و در آن نخـل مثمـر وجـود دارد مـع الوصـف باتوجـه بـه جميـع 
جهـات ارزش اراضـی فـوق شـامل عرصـه و اعیـان جمعـا)14/۷00/000/000( ریـال میباشـد و همچنین 
برابـر نظریـه هیـات کارشناسـان رسـمی دادگسـتری بـه شـماره و تاریـخ فـوق : 2- پـاک 30فرعـی 
از 438 اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان کـه آبیـاری ملـک مـورد نظـر از طریـق چـاه بوسـیله موتور 
پمـپ انجـام میگیـرد میـزان و دور آبیـاری بـر اسـاس عرف محل میباشـد و مسـاحت عرصـه و اعیان 
ملـک مذکـور 6465 مترمربـع اسـت و درأن نخـل مثمـر وجـود دارد و بـا توجه به جميـع جهات ارزش 
اراضـی فـوق شـامل عرصـه و اعیـان جمعابـه مبلـغ )4/500/000/000(ریـال  لذا ارزش امـاک موصوف 
بـا کلیـه امتیـازات و اشـتراکات و امـکان فـروش جمعـا" بـه مبلـغ )19/200/000/000(ریال میباشـد. که 
مپنـا و پایـه مزایـده نیـز تعییـن میگـردد جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الـی 12 صبـح روز شـنبه مورخـه 
1400/03/08در محـل شـعبه اجـرا ء اداره ثبـت اسـناد و امـاک جیرفـت برگـزار مزایده از مبلـغ مذکور 
شـروع و بـه بـاال تریـن قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. شـرکت در مزایـده منوط بـه پرداخت 
ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار بـا نماینـده قانونـی او 
در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5 
روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتیکـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فروش 
را بـه حسـاب سـپرده ثبـت تودیـع نکنـد مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانـه واریز 
خواهـد شـد و مزایـده ابطـال و تجدیـد میگـرد ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیـه قبوض آب 
و بـرق و تلفـن و غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده 

بـه عهـده برنـده مزایـده می باشـد.
جواد فاریابی . رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت .م الف :101

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  آرای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
14006031900800029۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود ایزدی یزدان آبادی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 2 صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر ساختمان فوقانی به مساحت 
۷0.32 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 6 فرعی از 2431 اصلی واقع در زرند 
خیابان 1۷ شهریور خریداری از مالک رسمی آقای سیداشرف موسوی زرندی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف55
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/22

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/5
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آرای شماره 140060319008000109هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سیدمحمدصالح 
موسوی زرندی  فرزند اشرف آقا به شماره شناسنامه 4303 صادره از زرند در یک باب 
خانه مشتمل بر تاالر سوله ای به مساحت 41۷8.35  مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پاک 6 فرعی از 2431 اصلی واقع در زرند خیابان زنبق خریداری از مالک رسمی آقای 
سیداشرف موسوی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف5۷

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه وباغ بمساحت2820متر مربع تحت پاک 109فرعی از 
305-اصلی مفروز ومجزا از 26فرعی از 305-اصلی واقع در قطعه2بخش 34کرمان واقع 
در اراضی موسوم به زمین نعل کن روستای گمرکان جبالبارزمرکزی .ادرس عنبراباد –

روستای گمرکان 
مورد تقاضای اقای غامعلی جهان بین جشاری  فرزند علی اکبر با ستناد رای هیات محترم حل اختاف 
ثبت جیرفت بشماره 140060319091000024مورخه1400/01/18)مجهول بودن وملزم به تنظیم اظهارنامه ثبتی 
(در مالکیت نامبرده قرار گرفته وموضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده 13 -آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز 
به تحدیدی حدود دارد.لذا حسب درخواست مورخه 1400/11030/383مور خ1400/2/20مالک بدینوسیله 
اگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ما ده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح 
روزسه شنبه مورخ 1400/03/18در محل شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در 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 20قانون ثبت و ماده 86 اصاحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا ظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود . م الف :2۷96

تاریخ انتشار :1400/02/22-روز :چهارشنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد.

مقابله با گرد و غبار در بودجه ۱۴۰۰ سهمی ندارد

 

کرمان، از زمان های دور تاکنون در معرض این دو 
پدیده بوده اما طی سال های اخیر، به نظر می رسد 
تکرار این پدیده ها و گستردگی آن، بیش از پیش 
بوده است. آلودگی هوا در مرکز یا شرق استان، چه 
به صورت گرد و غبار، یا طوفان شن و یا ریزگردها، 
با توجه به روند افزایشی خشک سالی در استان، این 
هشدار را به ما می دهد که یکی از چالش های مهم 
استان در آینده آالیندگی هوا در استان است و این 
معضل را باید از هم اکنون به طور جدی مد نظر قرار 

دهیم، و باید نگران آن باشیم.
به گفته ی مدیرکل محیط زیست استان کرمان، ۲9 
کانون فرسایش بادی در استان شناسایی شده که نیاز 

به عملیاتی برای تثبیت دارد.
مرجان شاکری در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد 
کارشناسی شما چیست؟ آیا کرمان و همسایگان باید 
کارگروهی مشترک برای حل این مشکل تشکیل 
دهند؟ اظهار می کند: »خیر. کارگروه ملی گردوغبار 
وجود دارد که محیط زیست هم دبیر آن است و 
همه ی دستگاه های اجرایی، برنامه هایی که در این 
زمینه دارند را ارائه می کنند. در سال گذشته، ما بالغ بر 
1۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که بخش عمده ی 
آن به منابع طبیعی شمال و جنوب اختصاص یافت 
تا کانون های گردوغبار را تثبیت کنند. اینکه چه 
برنامه ای داشتند و اینکه چه قدر برنامه های آن ها 
نتیجه بخش بوده است را از خود دوستان منابع 

طبیعی بپرسید«.
در این باره، مهدی رجبی زاده  مدیر کل منابع طبیعی 
شمال استان توضیح می دهد: »۲9 کانون بحرانی 
حساس به فرسایش بادی در استان شناسایی 
شده است. یعنی مناطقی که در آن، سکونتگاه و 
اراضی کشاورزی و زیرساخت وجود دارد و تحت 
تاثیر طوفان های شن و دچار مشکل هستند. به این 

مناطق، کانون فرسایش بادی می گویند؛ نه آنجا که 
طوفان، شن را برداشت می کند. این ۲9 کانون در 1۳ 
شهرستان از 1۶ شهرستان تحت پوشش ما قرار دارند 
و مساحت آن یک میلیون و ۲۸۰ هزار هکتار برآورد 
شده است. یعنی این میزان اراضی با ارزش داریم که 
سکونتگاه یا زمین کشاورزی یا زیرساخت هستند و از 

طوفان های شن آسیب می بینند«.
وی ادامه می دهد: »میزان اراضی حساس به فرسایش 
بادی که مقوله ای متفاوت از کانون های حساس به 
فرسایش است، در شمال استان چهار میلیون و ۵۰۰ 
هزار هکتار برآورد شده است. یعنی از ۶.۲ میلیون 
هکتار اراضی بیابانی شمال استان این میزان حساس 
۴.۵ میلیون هکتار حساس به فرسایش هستند که 
معادل 7۲ درصد از بیابان های استان می شود. در این 
اراضی، آن قدر پوشش گیاهی ضعیف شده که با اندک 
وزش باد، شن های روان حرکت کرده و گردوغبار به 

راه می افتد«.
رجبی زاده با بیان اینکه برای حفاظت در این ۴.۵ 
میلیون هکتار اراضی حساس به فرسایش عملیات 
مختلف بیابان زدایی باید انجام شود، می گوید: »ولی 
چون این مناطق، عرصه ی بسیار وسیعی هستند، نه از 
لحاظ علمی و نه اجرایی، امکان اینکه تمام این وسعت 
را بیابان زدایی کنیم وجود ندارد و منطقی هم نیست. 
بنابراین، پیرامون مناطق بحرانی را با عملیاتی مثل 
مالچ پاشی، نهال کاری، تله ی رسوب گیر، کنترل هرز 

آب و ... حفاظت می کنیم«.
وی در پاسخ به این پرسش که سال گذشته به نظر 
می رسد منابع طبیعی اعتبارات خوبی از کمیته ملی 
گردوغبار داشته، چه قدر توانستید این مناطق بحرانی 
را مدیریت کنید؟ توضیح می دهد: »از محل اعتبارات 
گردوغبار، سال گذشته حدود 7۵ میلیارد تومان 
داشتیم و حدود 1۰۰ میلیارد تومان هم اعتبارات 
مالچ پاشی بود. تقریبا در همه ی 1۳ شهرستان که 
در معرض بودند، اقدامات مقابله با بیابان، به شکل 
نهال کاری، مدیریت هرزآب، تله ی رسوب گیر و 

مالچ پاشی انجام شد ولی عرض کردم با وسعت ۴.۵ 
میلیون هکتاری مواجهیم. از طرفی، به دلیل شرایط 
بحرانی که وجود داشت، تمرکز اصلی را بر شرق استان 
گذاشتیم و ۶۲ درصد اعتبارات را در شرق هزینه 
کردیم. شرایط به سمت مطلوب شدن پیش می رود 
اما نمی توانیم ادعا کنیم در چنین وسعت گسترده ای 
که با خشکسالی و کم آبی و مداخالت بشر در رواناب ها 
مواجه است، به سرعت مشکل حل شود. ما کاری 
انجام می دهیم در واقع، محصور کردن سکونتگاه ها و 
روستاها و تبدیل شرایط بدتر به شرایط بد است و باید 

برسیم به نقطه ای که شرایط مطلوب است«.
وی در پاسخ به این پرسش که، اقداماتی به صورت 
پراکنده در حال انجام است اما به طور کلی، برای اینکه 
استان کرمان از پدیده ی گردوغبار و طوفان های شن 
در امان بماند، چه باید کرد؟ می گوید: »طوفان  شن و 
گردوغبار دو مقوله ی جدا از هم هستند. وقتی اندازه ی 
ذرات به کمتر از میکرون می رسد گردوغبار داریم، و 
بزرگ تر از این حد باشد طوفان شن داریم. اولویت کار 
ما مقابله با طوفان های شن و حرکت تپه های ماسه ای 
است که دارد زندگی مردم به ویژه در شرق استان 
را تهدید می کند. گردوغبار اما پدیده ای است که در 
یک روز مشخص و ساعات مشخص شرایط را به هم 
می زند و ذرات میکرونی صدها کیلومتر از منشاء آن 
دور می شود. طوفان های شن را می توان با اعتبارات 
به موقع و اجرای پروژه های مربوطه، مدیریت کرد ولی 
بخش عمده ای از گردوغبار به شرایط اقلیمی ارتباط 
دارد. وقتی بارندگی کم شود، میزان گردوغبار در 
هوا باال می رود و کسی هم نمی  تواند ادعا کند اعتبار 
بگذارید فالن کار را انجام می دهم تا 1۰ سال آینده 
دیگر گردوغباری نداشته باشیم. روی گردوغبار مثل 
طوفان نمی توان کار کرد اگرچه اقدامات برای تثبیت 
اراضی حساس به فرسایش بادی، بخشی از گردوغبار 

را نیز کاهش می دهد«.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان در پاسخ به این 
پرسش که تا چند سال طول می کشد که تثبیت 

مناطق حساس به فرسایش اتفاق بیفتد؟ توضیح 
می دهد: »در سال 9۵ برنامه ریزی کردیم تا با ۵۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار طی 1۰ سال شرق را مدیریت 
کنیم. در یک دوره ی پنج ساله، حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار تامین شد ولی هزینه ها افزایش پیدا کرد 
و این ۵۲۰ میلیارد اکنون تا دو هزار میلیارد تومان 
رسیده است. اگر هزار میلیارد تومان اعتبار داشته 
باشیم، طی پنج تا هفت سال مناطقی که تحت تاثیر 

شن های روان هستند را محافظت کنیم«.
وی در پاسخ به این پرسش که این اعتبار زیادی 
است و احتماال به این زودی ها مشکل رفع نخواهد 
شد؛ همین طور است؟ می گوید: »خیر. سال گذشته 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم. دو، سه سال اخیر 
از صندوق توسعه ملی برای گردوغبار اعتباراتی 
اختصاص یافت اما متاسفانه برای سال 1۴۰۰ اعتباری 

از این صندوق برای گردوغبار اختصاص نمی یابد«.  
رجبی زاده همچنین، درباره ی گردوغبار روز یکشنبه  
گذشته می گوید: »منشاء این گردوغبار، از کویر 
مرکزی ایران است. در کویر، طوفانی شدید رخ داده و 
گردوغبار را تا صدها کیلومتر می فرستد. هیچ امکانی 
وجود ندارد که از چنین گردوغبارهایی که منشاء آن 
درون کویر است جلوگیری کنیم. البته در سال هایی 
که بارندگی خوب است، چون آب ها به سمت کویر 
می روند، درون کویر پوشش گیاهی و نمناکی خاک 
بیش تر و گردوغبار کمتر می شود. ولی در سالی مثل 
امسال که دچار کم بارشی شدید هستیم پوشش 
گیاهی نتوانسته خود را احیا کند و خاک نمناکی را 

از دست داده است«.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تکرار این 
اتفاق وجود دارد؟ تصریح می کند: »بله. قطعا«. و 
توضیح می دهد: »استان کرمان همجوار بیابان لوت 
است و هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. همواره 
تحت تاثیر کویر و طوفان های آن خواهیم بود ولی 
نسبت به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی  گاهی کمتر 

و گاهی بیش تر رخ می دهد«.

فردای کرمان 

گزارش

روز یکشنبه، آبی آسمان از جلوی دید مردمان 
شمال و شرق استان کرمان محو شد و جای 
آن را ذرات ریز گردوغبار فرا گرفت. پدیده ای 
که بنا به اعالم هواشناسی، احتماال سه شنبه و 
چهارشنبه هم تکرار می شود.

در شهرهای شمالی و شهر کرمان، گردوغبار 
کویر مرکزی که از سمت یزد به استان رسید، 
آلودگی هوا را به مرحله ی »بسیار خطرناک« 
رساند. اتفاقی که اواخر فروردین ماه سال 
گذشته نیز رخ داده و در هر دو بار، ادارات 
تعطیل شدند. همزمان، در شرق استان نیز، 
نه گردوغبار کویر مرکزی، بلکه طوفان شن و 
حرکت شن های روان، زندگی ساکنان شهرها 
و روستاها را مختل و برخی ادارات را تعطیل 
کرد.

یم
سن

س: ت
عک

با حل مشـکالت یک کارخانه تولیـدی و معدنی 
به همت دادگسـتری کرمان از بیکار شـدن ۷۵۰ 

کارگر جلوگیری شـد.
کلـی  اجـرای  اسـتانی  سـتاد  نشسـت  در 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتی در ابعـاد حقوقی 
و قضایی کرمان،مشـکالت یک واحد تولیدی در 
زمینه اخـذ مجوز های الزم برای واردات ماشـین 
آالت حفاری با پیگیری دادگسـتری کل اسـتان 
کرمـان و براسـاس نظر مسـاعد سـازمان صمت 
اسـتان حل و زمینه تـداوم اشـتغال ۷۵۰ کارگر 

فراهم شـد.
یداللـه موحد،رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان گفـت:در این نشسـت همچنیـن ضرب 
االجـل دو هفتـه ای بـرای تعییـن تکلیـف واحد 
تولیـد پنل هـای خورشـیدی در کرمـان تعیین 

شـد.
او افزود:مشـکالت یک واحـد تولیـدی و معدنی 
در زمینه احیای پروانه اکتشـاف معـدن به دلیل 
مـوارد خـارج از ید نیـز بررسـی و مصوبـات الزم 
بـرای حـل مشـکالت ایـن واحـد تولیـدی نیـز 

انجام شـد.
موحـد بیان کـرد:در صـدد بـاز کـردن گره هـا 
و قفل هـای موجـود در مسـیر کار واحد هـای 
تولیدی هسـتیم و بدین منظور الزم است که در 
کنـار سـتاد اسـتانی اجـرای کلی سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتی،کارگروه هـای زیرمجموعـه به 
بررسـی موضوعـات و تعییـن راهکار هـای حـل 

مشـکالت واحد هـا بپردازنـد.
او با اشـاره بـه برگـزاری جلسـات تخصصی ذیل 
ستاد اسـتانی اجرای سیاسـت های کلی اقتصاد 

مقاومتـی در ابعـاد حقوقـی و قضایـی در اتـاق 
بازرگانی،دفتـر دادسـتان کرمـان و سـازمان 
و  منویـات  کرد:بر اسـاس  بازرسـی،تصریح 
پیگیری هـای مجدانـه ریاسـت قـوه قضاییـه 
زمینه هـای بسـیار خوبـی بـرای حل مشـکالت 

واحد هـای اقتصـادی فراهـم شـده اسـت.
در این نشسـت مقـرر شد،مشـکالت یـک واحد 
تولیـدی در زمینـه تولیـد بـرق خورشـیدی نیز 
در جلسـات بعـدی و پـس از انجام بررسـی های 

کارشناسـی الزم مطرح و رسـیدگی شـود.

از بیکار شدن ۷۵۰ کارگر در یک کارخانه جلوگیری شد

مدیرکل منابع طبیعی شمال استان: از ۶.۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی شمال استان این میزان حساس 4.۵ میلیون هکتار حساس به 
فرسایش هستند که معادل ۷۲ درصد از بیابان های استان می شود. در این اراضی، آن قدر پوشش گیاهی ضعیف شده که با اندک وزش باد، 

شن های روان حرکت کرده و گردوغبار به راه می افتد
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استاندار کرمان روز گذشته در تهران با وزیر آموزش و پرورش دی تهران دیدار و گفت وگو کرد.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان در این دیدار علی زینی وند، به گستره یک هزار کیلومتری فعالیت های 
آموزشی در استان اشاره کرد و توسعه نامتوازن استان کرمان مشکالت زیادی را برای حوزه آموزش و پرورش 

ایجاد کرده که نیاز به توجه ویژه دارد. 
زینی وند کمبود فضای آموزشی در شــهر کرمان و محرومیت در مناطق جنوبی و شرقی را از مهمترین 
مشکالت پیش روی آموزش و پرورش برشمرد و خواستار نگاه ویژه وزیر آموزش و پرورش جهت رفع این 

مشکالت شد. 
او گفت: با جدیت پیگیر رفع مشکل مسکن ملی فرهنگیان در استان هستیم و امیدواریم تا ابتدای تابستان 
امسال عملیات ساخت مسکن ملی فرهنگیان در استان آغاز شود. استاندار کرمان همچنین در این دیدار از 
اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه راه اندازی سامانه شاد برای آموزش مجازی تشکر کرد.  محسن 
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم در این دیدار با برای مساعدت در زمینه رفع مشکالت مسکن 

فرهنگیان و تکمیل ساختمان اداری آموزش و پرورش قول مساعد داد.

 برای رفع مشکل مسکن فرهنگیان
 مصمم هستیم 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( در بازار تهران با افزایش 
17۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به 1۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در ساعت 1۳ دیروز، ارزش هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با افزایش 17۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 
رقم 1۰ میلیون تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 9 میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
سه میلیون و ۶۰۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به 9۸۸ 

هزار و ۴99 تومان رسید.
قیمت مثقال طال نیز چهار  میلیون و ۲۸۲ هزار تومان شد.

همچنین اونس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۸۳۶ دالر و 1۴ سنت فروخته 
شد.

قیمت سکه افزایش یافت
نرخ بیکاری استان کرمان در سال 99 نسبت به سال 9۸، ۰.7 درصد کاهش یافته اما هم چنان این نرخ از میانگین کشوری 
باالتر است.طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 9۸، نرخ بیکاری در استان کرمان 11.۳ درصد بوده و در سال 99 به 1۰.۶ 
درصد رسیده، این در حالیست که میانگین کشوری امسال 9.۶ درصد گزارش شده.بر اساس این آمار، در سال 99 در کل 
کشور از بین ۲۵ میلیون و 7۳7 نفر جمعیت فعال، ۲ میلیون و ۴7۴ نفر بیکار بوده اند.طبق این گزارش استان کرمان در 
سال 99 در جایگاه هجدهم نرخ بیکاری در میان سایر استان ها قرار گرفته و طبق آمار، 17 استان دیگر کشور در وضعیت 
بهتری نسبت به کرمان هستند.البته در سال 9۸، استان در رتبه ۲۲ قرار داشته و نشان از بهبود فضای اشتغال در استان 
است اما استان کرمان همچنان در نیمه جدول قرار دارد و از میانگین کشوری هم باالتر است.در این گزارش میزان نرخ 

مشارکت هم آمده که این نرخ، هم در کشور و هم در استان کرمان نسبت به سال 9۸ کاهش داشته است.
نرخ مشارکت، پایین تر از میانگین کشوری

نرخ مشارکت در سال 99 در استان کرمان، ۳9.۶ درصد گزارش شده که در سال 9۸ این نرخ در استان ۴1.9 درصد بوده 
است.البته نرخ مشارکت کشوری در سال 99، ۴1.۳ درصد عنوان شده که نشان می دهد این نرخ مشارکت در کرمان از 
میانگین کشوری پایین تر است.طبق گزارش مرکز آمار سهم اشتغال کرمان در سال 99، در بخش کشاورزی رشد 1.۸ 

درصدی داشته و بخش صنعت و خدمات به ترتیب 1.۴ و ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری در استان به ۱۰.۶ درصد رسید

خبرخبر

 نرخ دالر در صرافی های بانکی )سه شنبه، 
۲1 اردیبهشت ماه( با ۶۳7 تومان افزایش 
نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۲ هزار 

و ۳۳۵ تومان رسید.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، قیمت فروش 
یورو نیز در ســاعت 1۳ دیروز با افزایش 
۴۰۵ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به 

رقم ۲۶ هزار و 1۰۸ تومان رسید.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲1 هزار و ۸9۳ 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۵ هزار و 

۵91  تومان بود.
عالوه بر این، نــرخ خریــد دالر در بازار 
متشکل ارزی ۲۲ هزار و ۲9۴ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۲ هزار و 7۳ تومان اعالم شد.  
همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ 
هزار و ۲17 تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۵ 

هزار و 9۵7 تومان اعالم شد.
در سامانه ســنا نیز قیمت دالر ۲1 هزار و 
۳۸۶ تومان و قیمت یــورو ۲۶ هزار و ۲۵ 

تومان رقم خورده است.
همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی 
دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و 9۳۳ 
تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰ 

هزار و ۴۸۸ تومان معامله شد.

اتاق بازرگانـی ایـران در جدیدترین 
گـزارش خـود بـه آخریـن وضعیـت 
اجـرای قانون بهبـود مسـتمر فضای 

کسـب و کار پرداخته اسـت.
مرکـز   ، یسـنا ا گـزارش  بـه 
پژوهش هـای اتـاق بازرگانـی ایـران 
در جدیدتریـن بررسـی خـود بـه 
وضعیت اجـرای قانون بهبـود فضای 
کسـب و کار پرداختـه و نخسـتین 
گـزارش در ایـن زمینـه را منتشـر 

کـرده اسـت.
هرچنـد سـال های طوالنـی از آغـاز 
اجـرای این قانـون می گـذرد امـا به 
نظـر می رسـد هنـوز راهـی طوالنی 
بعـاد اصلـی آن  تـا اجـرای کامـل ا
باقـی مانـده و شـرایط بـرای کاهش 
ر  ر بـر صاحبـان کسـب و کا فشـا

فراهـم نشـده اسـت.
براسـاس یافته هـای پایـش قانـون 
بهبـود مسـتمر محیـط کسـب وکار 
شـاخص  رقـم   ،1۳99 سـال  در 
نـه  ۵۳ گا احـکام  اجـرای  کل 
درصـد   ۵9.۳1 معـادل  نـون،  قا
به دسـت آمده اسـت. همچنیـن بـر 
اسـاس یافته هـای پایـش در سـال 
1۳99، رقـم شـاخص کل دسـتیابی 
بـه اهـداف 1۴ گانـه قانـون معـادل 
۵7.۰9 درصـد به دسـت آمده اسـت.
در ادامـه گـزارش آمـده اسـت: بـر 
نـون  فته هـای پایـش قا اسـاس یا
بهبود مسـتمر محیط کسـب وکار در 
سـال 1۳99، میـزان اجـرای احکام 
۵۳ گانه قانـون در بخـش حاکمیت، 
معـادل ۴7.۳7 درصـد؛ در اتاق هـا، 
معـادل ۸1.۴7 درصـد و در بخـش 
مشـترک )شـورای گفتگـوی دولـت 
و بخـش خصوصی(، معـادل 91.۰۵ 
درصـد بـوده اسـت. در گـزارش 
سـال 1۳99، یـازده حکـم بـا میزان 
اجـرای 1۰۰ درصـد و یـک حکـم 
بـا میـزان اجـرای صفـر درصـد بـه 
ترتیـب بیشـترین و کمتریـن مقدار 

اجـرا را نشـان می دهنـد.
در این گـزارش تصریح شـده: میزان 
دسـتیابی بـه هـدف »افزایـش نقش 
شـورای گفت وگو در اصـالح، حذف 
یـا وضـع مقـررات در جهـت بهبـود 
محیط کسـب وکار« دارای بیشترین 
۸۵.۶۲( و مؤیـد  مقـدار شـاخص )
هـدف  بـه  رسـیدن  در  موفقیـت 
بی بـه هـدف  موردنظـر و دسـتیا
»جبران خسـارت فعـاالن اقتصادی 
ناشـی از اتخـاذ تصمیم هـای دولـت 
درزمینـه ی قطـع خدمـات بـرق، 
رای کمتریـن  بـرات« دا گاز و مخا
مقـدار شـاخص )۲۶.9۳( و نشـانگر 
عـدم موفقیت در رسـیدن بـه هدف 

موردنظـر بـوده اسـت.
مرکـزی  گـزارش  نتهـای  ا در 
یـران آمـده  تـاق ا پژوهش هـای ا
اسـت: بیشـترین میزان توصیه برای 
اصالح و بازنگری مـواد و تبصره های 
قانـون بهبود، مربـوط بـه پیش بینی 
نظـارت  و  یـی  اجرا ضمانت هـای 
مسـتمر بـر اجـرای آن هـا به جـای 
تغییـر در مفـاد قانـون بـوده اسـت. 
خبـرگان حـوزه کسـب وکار، نقـش 
عوامـل داخلـی و خارجـی در عـدم 
اجـرای کامـل قانـون و دسـتیابی 
به اهـداف آن را به ترتیـب 7۰ و ۳۰ 

نـد. درصـد عنـوان کرده ا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
متخصصین این شرکت به همراه تیم ترکیبی از مهندسین نخبه 
توانستند قطعات یکی از پیچیده ترین ماشین های کارخانه های 
گندله سازی را بومی سازی کنند. تداوم تجربه موفق شرکت سنگ 
آهن گهرزمین در بومی سازی برای اولین بار بخش مهمی از قطعات 
و مجموعه های استراتژیک صنایع معدنی، زمینه ساز جرات، جسارت 
و همت تیم ترکیبی مهندسین نخبه جوان با متخصصین کارآزموده 
و پیشکسوت این شرکت به توسعه سطح بومی سازی از قطعات به 
ساخت داخل یکی از پیچیده ترین ماشین های کارخانه گندله سازی، 
Combined Stacker-( با نام ماشین انباشت و برداشت ترکیبی

Reclaimer( گردیده است.
بومی سازی این تجهیز عظیم که دارای بیش از ۹۰۰ تن وزن و ظرفیت 
طراحی انباشت و برداشت، به ترتیب، ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تن بر ساعت 
می باشد، با صحه گذاری توانمندی های طراحی و مهندسی ساخت 
گروه صنعتی منگان، در این شرکت اجرا شده و تاکنون، حدود ۹۰ 
درصد پیشرفت داشته است که انتظار می رود، این تجهیز، در اوایل 
خردادماه سال جاری در مدار تولید و بهره برداری قرار گیرد.شایان ذکر 
است بومی سازی این ماشین عظیم، عالوه بر خودکفایی و قطع وابستگی 
و توسعه توان طراحی، منتج به جلوگیری از خروج ارز به میزان حدود ۶ 
میلیون یورو و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم به میزان حدود ۱۵۰ 
نفر در زمان احداث و حدود ۵۰ نفر در زمان بهره برداری نیز گردیده و 
در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، دستاورد دیگری بر اقدامات 
پیشین بومی سازی شرکت سنگ آهن گهرزمین در طراحی و ساخت 
داخل قطعات، مجموعه ها و تجهیزات و ماشین آالت فناورانه مورد نیاز 

خطوط تولید صنایع معدنی کشور می افزاید.

بومی سازی تجهیز انباشت و برداشت 
کارخانه های گندله سازی گهر زمین

نرخ دالر در صرافی های 
بانکی افزایش یافت

فشار بر صاحبان 
کسب و کار ادامه دارد

معاون اقتصادی رییس جمهوری، تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت را ابالغ کرد که بر اساس آن ظرف ۳ هفته۲۰۰ میلیون دالر 
از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش می رسد و 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود. به گزارش بازار سرمایه ایران،  
این مصوبات مربوط به ۳ بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام است که در 
ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید. بر اساس این ابالغیه، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف 
مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی 
حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه واریز کند. همچنین مقرر شده است که به  منظور حمایت از تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه ها و مصوبات ممنوعیت 
اعطای تسهیالت برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ 
و کارگزاری ها اقدام کند.بر این اساس، سرمایه گذاری در خرید سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه گذاری قابل 
قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی است.ترتیبات اجرایی 
این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور در 

شیوه نامه مربوط لحاظ می شود.

کارخانه الستیک بارز، کارخانه ای نام آشنا برای کرمانی ها که سال ها در 
حال فعالیت است. الستیک بارز در سال های اخیر حواشی زیادی داشته. 

از بازداشت دو مدیر ارشد تا برکناری سرپرست.
زمستان سال گذشته بود که علی اکبر مشرفی سرپرست و عضو با سابقه 
کرمانی بارز  با حواشی زیاد برکنار شد و بعد از آن نیز ماه گذشته خبر 
بازداشت او منتشر شد.یک مدیر فروش و یکی از همکارانش نیز سال 
گذشته  پس از برکناری بازداشت شدند و مدیر بازاریابی آن نیز بعد از گرفتن 

مرخصی به انگلیس رفت و هرگز برنگشت.
حواشی بارز اما تمامی ندارد. محمد جواد محبان سرپرست شرکت بازرگانی 
سامان بارز از شرکت های زیرمجموعه ی بارز که بیش از ۲۰ سال فعالیت 
دارد، امروز در نامه ای خطاب به فکوری مدیر عامل این شرکت پرده از 
اطالعات عجیبی برداشته است.او در این نامه خطاب به فکری مدیرعامل 
بارز به حضور اعضا سفارشی در هیئت مدیره شرکت سامان بارز اشاره 
کرده و از خطر برداشت ۴ میلیارد تومان از حساب این شرکت به دلیل 
عدم توانمندی مدیر مالی وقت در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده 
سال ۹۷ خبر داده است.سکوت مدیران گروه بارز در این خصوص و برخورد 
نکردن با متخلفان موضوع دیگری است که سرپرست شرکت سامان بارز 

به آن اشاره کرده است.
کار اما به همین جا ختم نمی شود. محبان ادامه می دهد: جریمه مالی رای 
بدوی دادگاه  تعزیرات به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان، جریمه حسابرسی تامین 
اجتماعی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان،  جریمه تعزیرات دفتر همدان این 
شرکت به مبلغ ۵۶ میلیون تومان، کسری ۲۱۱۰ حلقه تایر انبار جاوید و 
بدهکاری مبلغ چند صد میلیون تومانی اجاره بها این انبار از دیگری مواردی 

است که در این نامه به عنوان افتخارات هیات مدیره آمده است.
سرپرست شرکت سامان بارز با اعتراض به کاهش حق و حقوق کارکنان 
می نویسد: در این شرایط از نظر این سرپرستی کاهش هزینه های جاری 
شرکت با کاهش حق و حقوق همکاران میسر نبوده و به هیچ عنوان 
مصوبات جلسه ی ادعایی رییس هیات مدیره در زمان مرخصی سرپرست 
شرکت توجیهی جز پوشاندن حقایق و تخلفات و تخریب چهره مدیریتی 

اینجانب نداشته است.
بارز که بیشترین سرمایه خود را از فعالیت در کرمان دارد کرمانی ها را از 

مدیریت خود کنار گذاشت و رفته رفته با حواشی روبرو شد.

تزریق ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی به بورس

اعتراض  محمد جواد محبان سرپرست شرکت 
سامان بارز به مدیرعامل بارز 

هشدار برای برداشت 4 میلیارد تومانی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر 
اقتصاد خواستار انجام اقدامات الزم برای رفع مغایرت ها 
و ابهامات انتخابات مجامع شرکت های استانی سهام 
عدالت شد. متن نامه محمدرضا پورابراهیمی به دژپسند 

به شرح زیر است:
با عنایت به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت 
گرفته در خصوص ابهامات و مغایرت های برگزاری انتخابات 
مجامع شرکت های استانی سهام عدالت، این موارد به شرح 
زیر حضورتان ارسال می  گردد. با عنایت به اهمیت موضوع 
امید دستور فرمایید هرچه سریعتر اقدامات الزم جهت رفع 
مغایرت ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به 

کمیسیون اقتصادی ارائه گردد.
۱- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و 
مالکیت این شرکت ها با توجه به عدم امکان مشارکت 
حدود ۴۰% درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه 
سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه 

برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور 
کمتر از ۱ % سهامداران

۲- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت ها در مجامع 
قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با 
پیش  بینی عدم مشارکت بیش از ۹۵% مالکین سهام عدالت

۳- ابهام اساسی در خصوص شیوه تایید صالحیت داوطلبان 
عضویت هیأت مدیره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه 
بازخورد مبنی بر چگونگی تایید یا عدم تایید افراد از سوی 
سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی 
برای نظارت بر تایید صالحیت  ها جهت جلوگیری از شائبه 

دولتی نمودن تایید صالحیت  ها
۴- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت 
سهام شرکت های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش 

خصوصی و دولتی
۵- اجبار ثبت نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت 
در انتخابات شرکت ها با پرداخت هزینه قابل توجه علی رغم 

اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به 
احراز هویت مجدد ندارند )حسب اطالق ماده )۱۷( آیین 

نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت(
۶- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه ۳۰% سهام 
پرتفوی در اختیار این شرکت ها توسط هیأت مدیره بعد 
از برگزاری مجامع و تشدید مشکالت جاری بازار سرمایه 

کشور
۷- ابهام در خصوص نقش تعاونی های شهرستانی در 
مجامع این شرکت ها با وجود تصریح ماده )۳۵( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 
)حذف این شرکت ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام 

عدالت مصوب ۰۵/۰۴/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس(
۸- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت 
در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختالف و شکایت های 

جدی حقوقی
۹- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به عنوان 
حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام 

عدالت براساس مصوبات شورای عالی بورس
۱۰- عدم انجام هرگونه اطالع رسانی عمومی به ویژه از 

طریق صدا و سیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع 
به صورت الکترونیک و یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار 
در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان 

برگزاری
۱۱- عدم بازگشایی برخی نمادهای سرمایه گذاری استانی 
)از جمله تهران، البرز، سمنان و ...( در بازار و عدم امکان 

خرید سهام توسط برخی داوطلبان
۱۲- اختالف قیمتی کامال ناموجه و عجیب در قیمت 
نمادهای استان های مختلف )اختالف سه برابری( با وجود 
پرتفوی کامال مشابه این شرکت ها که امکان خرید گسترده 
و با قیمت منصفانه توسط عالقمندان به مشارکت واقعی 

در سهامداری و مدیریت این شرکت ها را از بین برده است
۱۳- اشکاالت اساسی و بنیادی در خصوص تفویض 
اختیار حق رأی شرکت های سرمایه گذاری استانی بدون 
طی مراحل قانونی در مجمع، برای شرکت در مجامع 
شرکت های سرمایه پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در 
مواردی مانند اعمال حق رای در خصوص افزایش سرمایه، 
تقسیم سود، انتخاب هیأت مدیره و بازرس شرکتهای 

بزرگ بورسی.«

عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، از اقدامات تازه سازمان برای تشکیل 

کانون سهامداران حقیقی ) اقلیت( خبر داد.
جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: نهایی سازی مستندات تشکیل 
و صدور مجوز فعالیت کانون سهامداران حقیقی 
)اقلیت( در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار 

ز فراخوان اظهارنظر  ر گرفت.وی همچنین ا قرا
درباره پیش نویس اساسنامه کانون سهامداران 
قلیت( خبر داد و ادامه داد: به همین  حقیقی )ا
منظور درگاهی برای اظهارنظر عموم فعاالن بازار 

سرمایه اختصاص داده شده است.
جمالی افزود: از عموم صاحب نظران درخواست 
می شود، ضمن بررسی مستندات، دیدگاه ها و 

پیشنهادهای اصالحی راجع به مستندات موضوع 
فراخوان را از طریق درگاه تخصصی به سازمان اعالم 
دارند. در راستای بندهای ماده ۶، ۷ و ۱۱ ماده ۷ 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، نهایی 
کردن مستندات تشکیل و صدور مجوز فعالیت کانون 
سهامداران حقیقی )اقلیت( در دستور کار سازمان 
است.وی ادامه داد: مطالعات تطبیقی نیز در مورد 

این نهاد در بازارهای سرمایه مشابه رو به تکمیل 
و مستندات آن در حال جمع آوری است. نظر به 
حساسیت موضوع، به منظور استفاده از نظرات 
عموم فعاالن و صاحب نظران بازار سرمایه، و در 
جهت راه اندازی و تشکیل مؤثر این نهاد، مقرر 
شد که پیش نویس مستندات در سایت سازمان 

منتشر شود.

انتخابات مجامع استانی سهام عدالت باطل شود

گام جدید سازمان بورس برای تشکیل کانون سهامداری

 اکبری رئیس بورس منطقه ای کرمان در گفت وگو با »کاغذ وطن«:

هر
س: م

عک

 

بورس امروز هم سبز بود و شروع معامالت با رشد ۵ 
هزار واحدی شاخص کل همراه شد. هر چند که این 
بازار همچنان با  روزهای اوج خود فاصله زیادی دارد .

علی رغم مصوبه حمایتی سران قوا و تغییر دامنه 
نوسان بورس، باز هم مردم روی خوشی نسبت به 
این بازار نشان ندادند و صف فروش در بسیاری 
از نمادها دیده می شود. با این حال وضعیت برای 
نمادهای کرمان به نسبت خوب است. فملی، نماد 
صنایع مس ایران امروز هم در لیست پر تراکنش های 
بورس منطقه ای قرار داشت. هر چند که به گفته 
رئیس بورس منطقه ای کرمان همواره ده درصد از 
ارزش بورس و فرابورس مربوط به شرکتهای معدنی 

کرمان است.
اگر چه سازمان بورس سعی کرده تا با تغییر دامنه 
نوسان و با ارائه پیشنهاد به سران قوا بازار را در دست 
بگیرد اما محمد حسین اکبری معتقد است که این 
دو مصوبه کمترین تاثیر را در روند صعودی شاخص 

بورس داشته است.
اکبری به »کاغذ وطن« می گوید:»آنچه باعث استقبال 

مردم از بورس شد، روند نزولی قیمت در بازارهای 
موازی همچون ارز بود. به طور کلی هر چه نااطمینانی 
و یا کاهش قیمت بیشتری در بازارهای موازی صورت 
گیرد، استقبال مردم از بازار سرمایه هم بیشتر خواهد 

شد.«
از نگاه اکبری دومین عامل موثر در صعود بازار 
سرمایه، وقفه طوالنی در شاخص بورس بود. او در 
این خصوص می گوید:»مدت زیادی شاخص در عدد 
پایینی قرار گرفته بود و برای همین هم پیش بینی 
می شد که این شاخص افزایش پیدا کند. بنابراین یک 
سری منابعی که وارد بورس شدند از ناحیه همین 

افراد است.«
او البته معتقد است که این روند صعودی ادامه دار 
است: »به هر حال شاخص بورس مدتی است که 
روی یک میلیون ۱۰۰ واحد درجا زده و احتمال 
اینکه روند مالیم و روبه افزایش را در آینده طی کند 

بیشتر است.«
او نیز معتقد است که تغییر دامنه نوسان به مثبت و 
منفی ۵ درصد تاثیری در روند بازار بورس ندارد. پیش 
از این مهدی میرزایی، یکی از کارشناس بازار سرمایه 
هم بر این موضوع اشاره کرده بود. میرزایی گفته بود: 
» بازار فعلی نیروی الزم را ندارد و از نظر من دامنه 
نوسان متقارن مثبت و منفی پنج ممکن است برای 

بازار مشکل ایجاد کند.«
به گفته او با باز کردن بیشتر دامنه منفی، بازار کف 
قیمتی منفی ۵ را نیز تجربه می کند و این موضوع 
سبب ایجاد تصریح در روند افت بازار می شود و بازار را 
به سمت نااطمینانی و فروپاشی بیشتر سوق خواهد 
داد.برخالف تغییر دامنه نوسان اما مصوبه سران قوا 
تاثیر قابل مالحظه ای در رشد بازار سرمایه داشته 
است. ۱۴ اردیبهشت ماه بود که رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه 
قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که 
بیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی 

این مصوبات با اصالحات جزیی خبرداد.
براساس این مصوبه مقرر شد تا  ۸۰ درصد از مالیات 
نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه واریز شود. همچنین در این جلسه با 
انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط 
صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری 
مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری 

اسالمی ایران موافقت شد.
در کنار این موضوع بانک ها و موسسات اعتباری برای 
برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و 

۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج شدند.

 بنا به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به 
منظور تشویق و حمایت از بازار سرمایه شرکت هایی  
هم که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعه شان 
حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری 
امهال  و به سال بعد موکول می شود و صندوق توسعه 
ملی نیز اجازه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را خواهد 
داشت.نکته دیگر آنکه در این جلسه مقرر شد تا 
زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پاالیش یکم 
که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده  و 
تاکنون به فروش نرسانده اند، از طریق اعطای سهام  
جبران شود.از روز چهارشنبه و با تصویب این مصوبه 
در شورای هماهنگی سران قوا اما بازار سهام روند 
صعودی گرفت. به طوریکه برخالف سه روز ابتدایی 
هفته که شاخص کل روندی نزولی داشت، از روز 

چهارشنبه بازار صعودی شد .
اکبری، رئیس بورس منطقه ای کرمان هم معتقد 
است که این مصوبه در نهایت حتی منجر به استقبال 
بانکها از بورس اوراق بهادار خواهد شد. او در این باره 
می گوید:» تصمیمات سران قوا مبنی بر اینکه اجازه 
فروش اوراق بدهی را به شرکت های بورسی دادند در 
نهایت منجر به استقبال جامعه و ترغیب بانک ها برای 

ورود به این عرصه خواهد شد.«

تغییر در دامنه نوسان تاثیری 
در روند بازار ندارد

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

اگر چه سازمان بورس سعی کرده تا با تغییر دامنه 
نوسان و با ارائه پیشنهاد به سران قوا بازار را در دست 
بگیرد اما محمد حسین اکبری معتقد است که این 
دو مصوبه کمترین تاثیر را در روند صعودی شاخص 
بورس داشته است.

اکبری به »کاغذ وطن« می گوید:»آنچه باعث 
استقبال مردم از بورس شد، روند نزولی قیمت در 
بازارهای موازی همچون ارز بود. به طور کلی هر چه 
نااطمینانی و یا کاهش قیمت بیشتری در بازارهای 
موازی صورت گیرد، استقبال مردم از بازار سرمایه 
هم بیشتر خواهد شد.«

از نگاه اکبری دومین عامل موثر در صعود بازار 
سرمایه، وقفه طوالنی در شاخص بورس بود. او در 
این خصوص می گوید:»مدت زیادی شاخص در عدد 
پایینی قرار گرفته بود و برای همین هم پیش بینی 
می شد که این شاخص افزایش پیدا کند. بنابراین 
یک سری منابعی که وارد بورس شدند از ناحیه 
همین افراد است.«

در نامه پورابراهیمی  به دژپسند مطرح شد
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ستاد مرکزی اجرایی
هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران 

آگهی ثبت نام 
کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی میرساند هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در 
روز جمعه مورخه  1400/04/25 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان ثبت نام در هیات مدیره شهرستانهای واجد شرایط 
میتوانند از تاریخ 1400/02/30 لغایت 1400/03/05 با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک الزم به هیات های اجرائی انتخابات شهرستانهای 

خود مراجعه و ثبت نام نمایند. 

1-تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 
2-نداشتن فساد اخالقی و مالی 

3-داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی
4-داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و و فاداری به قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران 
تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود 

میباشند. 
5-دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

6-عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی 

1- فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات دو نسخه(
2- تصویرکارت ملی

3- 6 قطعه عکس 4*3 
4- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده 

باشد. 
5- تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 

6- تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

1٫120٫000٫000---  هیوندای النترا 2018

2٫000٫000٫000---کیا اسپورتیج 2018

میتسوبیشی ASX فول 
2018---1٫500٫000٫000

790٫000٫000----کیا سراتو 2000 )آپشنال(  

125٫000٫000---تیبا)رینگ فوالدی (1400

143٫000٫000----ساینا 1400

دنا  معمولی )رینگ 
254٫000٫000----فوالدی(

110٫000٫000----سایپا 131

LX 203٫000٫000-----رانا

E2 90323٫000٫000---رنو تندر

365٫000٫000پژو 207 اتوماتیک

183٫000٫000----ساده( LX )1400 سمند

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

طال

بیشترین حجم عرضه بورس در تهران

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

968٫300100٫100طال 18 عیار/ 750

1٫291٫0001٫335٫300طال 24 عیار/ 

4٫180.0004٫345٫000مثقال طال

955٫341988٫143طالی دست دوم

4٫215٫0004٫312٫000ابشده ی نقدی

فوالد
5٫99٪12٬740720فوالد مبارکه اصفهان

فملی
5.99٪13٬090740ملی صنایع مس ایران

فارس-صنایع 
5.43٪8٬740450پتروشیمی خلیج فارس

شستا
4.12٪11٬110440سر. تامین اجتماعی

کگل
5.82٪13٬990770گل گهر

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه1400/02/2213:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22پارسیان سهام

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه1400/02/2210:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1400/02/22 فارابی بازار

1400/02/2210:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1400/02/22کار آفرین ثابت
•تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

•سایر موارد

9:00 1400/02/22آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22کار افرین شاخصی
•تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

•سایر موارد

1400/02/2211:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22آرمان ثابت
•تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

•سایر موارد

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق1400/02/2210:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22پاداش ثابت

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق1400/02/2212:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22توس ثابت

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق1400/02/2211:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/02/22پاداش بازار

پاداش سرمایه 
•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق1400/02/2209:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1400/02/22 سهام

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

10٫000٫00010٫165٫000امامی

9٫778٫0009٫882٫000سکه بهار آزادی

5٫650٫0005٫650٫000نیم سکه

3٫625.0003٫625.000ربع سکه

2٫162٫0002٫162٫000سکه گرمی

کمند
      0٫08٪            1٬8368کمند

افران
0٪13٬2870افرا نماد پایدار

ولساپا
2٫88٪ -95-3٬208رایان سایپا

واعتبار
0٫03٪                     9٬970560سر. اعتبار ایران

خگستر
5٫95٪                     2٬2774سر. ایران خودرو

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

25.44126٫198یورو

21٫60822.341دالر

3.4903.540یوان

2.6702.730لیر ترکیه

6.0406.157درهم امارات

وسیستا -سر. استان 
2٫89٪ -22 -738سیستان و بلوچستان

وسگیال
2.99٪ -23 -747سر. استان گیالن

ثبهساز
2.99٪ -68 -2٬320بهساز کاشانه تهران

پتایر
2.99٪ -109 -3٬542ایران تایر

خمهر
2.96٪ -72 -2٬358مهرکام پارس

بورس ارز دیچیتال

اطالعیه های مجامع

جمع آوری ۵ و نیم میلیارد تومان 
زکات در سال گذشته 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به روش های پرداخت زکات در عید سعید 
فطر گفت: مومنان می توانند زکات را از طریق شماره گیری کد ۵#*۰۳۴*۸۸۷۷*، 
سایت کمیته امداد، اپلیکیشن های ایوا، بله، سنا و سکه، دستگاه های پوز اندرویدی 
متصل به سامانه سنا و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد سراسر استان 

پرداخت کنند.
یحیی صادقی اظهار کرد:در ماه مبارک رمضان برنامه های مختلفی در کمیته امداد با 
همراهی خّیران صورت می گیرد و امسال دو اقدام خوب در توزیع کمک های مومنانه 

و غذای گرم انجام شد.
او با اشاره به فعالیت ۳۷۰ آشپزخانه مهدوی در سطح استان کرمان افزود: بیش از 
۴۹ هزار سبد معیشتی بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد و تا ۲۶ ماه رمضان یک 

میلیون و ۳۲۱ هزار پرس غذای گرم در آشپزخانه ها طبخ و توزیع شده است.
صادقی در ادامه با اشاره به ساختار شورای زکات کشور و استان ها و دبیری کمیته 
امداد تصریح کرد: مجموعه های جمع آوری کننده زکات در کرمان صرفا به نام شورای 
زکات در روز عید فطر اقدام به جمع آوری زکات می کنند و زکاتی که جمع آوری می 
شود همان روز شمارش و صورتجلسه و براساس سهم بندی، بین خیریه ها و نهادهایی 

که در بحث زکات همکاری کردند، توزیع می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به روش های پرداخت زکات در عید سعید 
فطر گفت: مومنان می توانند زکات را از طریق شماره گیری کد ۵#*۰۳۴*۸۸۷۷*، 
سایت کمیته امداد، اپلیکیشن های ایوا، بله، سنا و سکه، دستگاه های پوز اندرویدی 
متصل به سامانه سنا و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد سراسر استان 
پرداخت کنند.او افزود: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۵۴۴ برای فطریه عام، 
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۸۱۰ فطریه سادات و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۸۴ 
برای کفاره غیر عمد و ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۳۵۱ برای کفاره عمد در نظر گرفته 

شده است.
صادقی با اشاره به اینکه ۴۳ پایگاه جمع آوری زکات نیز در شهر کرمان فعال خواهد 

بود، تصریح کرد: پایگاه ها باید از شورای زکات مجوز داشته باشند.
او بیان کرد:در سال گذشته مشارکت مردم در پرداخت زکات نسبت به سال ۹۸ خیلی 
باال بود و در ماه رمضان امسال نیز استقبال خوبی از سوی مردم و خیران در توزیع سبد 

معیشتی و غذای گرم صورت گرفت.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در پایان میزان زکات پرداختی مومنان استان 
کرمان در سال گذشته را ۵ و نیم میلیارد تومان شامل فطریه عام، سادات، کفارات و 

... اعالم کرد.
الیروبی به قنات های شهربابک جان دوباره بخشید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت:به منظور استفاده بهینه از منابع آب 
و مقابله با کم آبی، الیروبی ،مرمت و بازسازی قنات های این شهرستان در دستور کار 

مدیریت جهاد کشاورزی شهربابک قرار گرفت و جان دوباره یافتند.
غالمرضا منگلی افزود:با همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری شهرستان طرح مرمت، 
بازسازی  و نای گذاری قنات کوشک برزی با اعتبار یک هزار ۵۹۰ میلیون ریال و حجم 

کار ۵۰۰ متر در حال اجراست.
او بیان داشت:در این مشارکت تامین اعتبار خرید باکس و نای از اعتبارات اسناد خزانه 

۱۴۰۰از سوی جهاد کشاورزی و نظارت اجرا بر عهده شهرداری می باشد.
منگلی تصریح کرد:همچنین قنات های  کیمارک ندیک، درودمند دهج، مو رنگ 
میمند،کهنوج پاقلعه و سر بهاره مدوار با اعتبارات دولتی جمعا به مبلغ سه هزار و 
۳۸۰میلیون ریال و حجم کار هزار و ۳۹۰ متر توسط جهاد کشاورزی و همکاری اهالی 

مرمت ،الیروبی و بازسازی شده است.

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده 
۲3 قانون سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل :

مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین 
در هیئت مدیره ها :


