
سعیدی از مدیرکلی 
 جهاد کشاورزی شمال کنار می رود 

3

یم
سن

س:ت
عک

آمار صعودی تعداد 
زنان سرپرست خانوار

نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان در کرمان یک درصد از متوسط کشوری هم باالتر است.

برگزیدگان جشنواره 
»چراغ روشن رابطه«، دوم 
 خردادماه معرفی می شوند

افت ۱۴ هزار واحدی 
شاخص بورس 

ثبات نسبی 
 در بازار مرغ کرمان

3

ساخت واحدهای 
مسکن اقدام ملی 

در محل تجمع آب های 
سطحی کرمان

کشف سفالینه های 
قبل از اسالم در محوطه 

تاریخی برج خنامان 
رفسنجان

در زمستان سال 
۹۷طرح مسکن 

ملی مطرح شد.این طرح شامل ساخت 
۴۰۰هزار واحد مسکونی است که می بایست 
تا پایان دولت به اتمام می رسید.پیش بینی 
شده بود ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای 
جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ 
هزار واحد در بافت فرسوده و توسط شرکت 
بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته شود.

در نهمیــن کمیتــه اســتای 
قــرارگاه ســاماندهی مــرغ با 

موضــوع نحوه تولیــد مرغ در اســتان که به ریاســت 
اســتاندار کرمان برگزار شــد عباس ســعیدی رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی استان گزارشــی از میزان 
جوجه ریزی و ظرفیت اســتان برای تولید مرغ ارائه داد 
 و چالش ها و مشکالت پیش روی این حوزه را بیان کرد.
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دبیر نخســتین جشــنواره نگارِش »چراغ 
روشــن رابطه«، از معرفی برگزیدگان این 

جشــنواره در روز دوم خردادماه، آخرین روز از »هفته ارتباطات و 
روابط عمومی« خبر داد.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، ۲۷ 
اردیبهشت ماه( ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد افت 

داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار 
واحد رسید.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

رزم حسینی: مخالف رزم حسینی: مخالف 
غارت معادن هستیمغارت معادن هستیم

تومــان  500 قیمــت              ۱۴00 اردیبهشــت   ۲۸ سه شــنبه         9۸۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کمبود نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش 

رفسنجان

وعده ی افتتاح تاالر مرکزی کرمان هم چنان تمدید می شود

فعالیت دوباره یک کارخانه پس از ۵ سال در ریگان

جذب بیش از ۴۸۰۰ حامی ایتام در ماه رمضان

۵۹ بستری جدید و۱۰ فوتی در شبانه روز گذشته

رفسنجان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
گفت: نیروی انسانی مورد نیاز آموزش 

و پرورش تا اول مهر باید تأمین شود.
حسین تقوی رشیدی گفت: در سال 
حق  از  تعدادی  گذشته  تحصیلی 
لتدریس ها واجد شرایط طبق قانون  ا
آموزش و پرورش، استخدام شدند اما 
برای سال تحصیلی آینده باز هم کمبود 

وجود دارد.
او با اشاره به بیشترین بازنشستگی در 
 ۲۹۴ سالهای اخیر و بازنشسته شدن
نفر تا سال تحصیلی آینده افزود:برای 
تامین نیروی انسانی با استان رایزنی 
شده و امید است کمبود نیرو در اول مهر 

جبران شود.
مدیر آموزش و پرورش رفسنجان افزود: 
کل نیروهای شاغل در آموزش و پرورش 
رفسنجان ۲ هزار و ۹۳۷ نفر و ۲ هزار 
و ۶۰۰ نفر هم در مدارس غیردولتی 

مشغول فعالیتند.
مدرسه   ۱۴۷ وجود به  اشاره  با  و  ا
 ۸۸ و  پیش بستانی   ۹۸ غیردولتی، 
آموزشگاه زبان خارجه و آزاد افزود:: 
۳۷ درصد مدارس رفسنجان غیردولتی 
هستند و ۳۳ درصد دانش آموزان در این 

مدارس تحصیل می کنند
او ابراز امیدواری کرد : ظرفیت عظیم 
نظر  زیر  فرهنگیان مستقل  نشگاه  دا
وزارتخانه در رفسنجان فعالیت داشته 

باشد.
مدیر آموزش و پرورش رفسنجان بیان 
کرد: در فعالیت های پژوهشی، مدیریت 
آموزش و پرورش رفسنجان رتبه اول 
استان و در زمینه فعالیت های پرورشی 
۳۷ رتبه استانی کسب کرد که در این 
مسابقات ۵ هزار دانش آموز به صورت 

مجازی شرکت کرده بودند.
برتر  لگوی  ا اول  تقوی رشیدی رتبه 
تدریس درس تفکر و سبک زندگی، 
کسب مقام جهانی در مسابقات مجازی 
رشته تربیت بدنی کسب رتبه های برتر 
در مسابقات نقاشی، انشاء و…را ذکر کرد 
و افزود: در مسابقات فرهنگی هنری ۶۷ 
رتبه استانی و دو رتبه کشوری توسط 

دانش آموزان رفسنجانی کسب شد.
مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با 
اشاره به کمک خیران و مشارکت در 
ساخت مدارس یادآور شد: ۶ مدرسه 
رو به اتمام یا در حال احداث داریم و 
برای امسال تاکنون خیران تفاهم نامه 
مشارکت در ساخت ۴ مدرسه را امضا 

کرده اند.

یطی  پـروژه تـاالر مرکـزی شـهر کرمـان در شـرا
دوازدهمیـن سـال سـاخت خـود را طـی می کنـد کـه 
ایـن بـار وعـده داده شـده تـا تیرمـاه بـه بهره بـرداری 
مدیرکل برنامـه و بودجـه وزارت فرهنـگ  برسـد.
و ارشـاد در بازدیـد از تـاالر مرکـزی شـهر کرمـان 
یـن تاریـخ  فتتـاح در ا یـن خبـر گفـت: ا بـا اعـالم ا
بـه شـرط تخصیـص بودجـه ۱۴۰۰ اسـت.مجتمع 
فرهنگـی هنـری تـاالر مرکـزی شـهر کرمـان یکـی از 
پروژه هـای نیمـه تمـام و تاریخـی کرمـان اسـت کـه 
طـرح مطالعاتـی آن از سـال ۸۲ آغـاز و بعـد از تهیـه 
طـرح در سـال ۸۸ اجـرای این پـروژه ملـی بـه عنوان 
بزرگتریـن مجموعـه فرهنگـی هنـری شـهر کرمـان 
آغاز شـد. حاال این پـروژه تقریبـا ۹۸ درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارد امـا وعـده ی افتتـاح آن هـر چنـد ماهی 

یـک بـار تمدیـد می شـود.
مدیـرکل برنامـه و بودجـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
می گوید کـه این پـروژه جـز ۱۵ تـاالر مرکزی کشـور 
عتبـارات آن بـه صـورت تجمیعـی اعـالم  اسـت و ا
می شـود و اعتبـار ۱۴۰۰، تـا پایـان اردیبهشـت ماه 

اعـالم می شـود.
به گفته سـیده راحلـه رودکی ایـن پـروژه تاکنون ۵۰ 
میلیـارد هزینه داشـته و برای اتمـام هم تقریبـا همین 
میـزان را نیـاز دارد.او در خصـوص مدیریت ایـن تاالر 
پـس از بهره بـرداری گفـت: در مـورد نحوه اسـتفاده و 
مدیریـت در حـال بررسـی اولیـه هسـتیم و زمانـی که 
پـروژه بـه بهره بـرداری رسـید اعـالم می کنیم.گفتنی 
اسـت که یـک مـاه پیـش وعـده افتتـاح ایـن تـاالر تا 

پایـان خـرداد اعالم شـد.

فرمانـدار ریـگان گفت:فعالیـت کارخانـه آجـر ریـگان 
بعـد از ۵سـال راکـد بـودن مجـددا از سـر گرفته شـد.

سـال  سـیل  ثـر  ا اظهار داشـت:در  باقـری  امیـن 
۹۵کارخانـه آجـر شهرسـتان ریـگان دچـار خسـارت 
۸۰درصـدی شـد کـه بـا پیگیـری یکـی از بومیـان 
عتبـار ۱۵میلیـارد ریالـی  شهرسـتان و تخصیـص ا
ایـن کارخانـه در روسـتای میر آبـاد امـام قلـی مجـددا 
بـا  تصریح کرد: ریـگان  ر  فرماندا شـد. نـدازی  ه ا را

راه انـدازی ایـن کارخانـه به طـور مسـتقیم بـرای ۲نفر 
ایجاد اشـتغال شـده اسـت،کارخانه آجر ریـگان روزانه 

۲۵هـزار قطعـه آجـر تولیـد می کنـد.
او با اشـاره به شـعار سـال ابراز کرد:تسـهیالتی کم بهره 
بـرای راه انـدازی مجموعه هـای راکد تخصیـص خواهد 
یافـت تـا ایـن مجموعه هـا مجـددا وارد مـدار تولیـد 
شـوند.این کارخانه نیاز شهرسـتان های شـرقی اسـتان 

کرمـان را نیـز تامیـن می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه دفاتر کمیته 
امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان در ماه مبارک رمضان 
به ویژه در شب های قدر اقدام به ثبت نام از حامیان طرح 
اکرام ایتام و محسنین کردند،افزود: ۴۸۴۴ حامی نیکوکار 
جدید در ماه مبارک رمضان امسال حمایت ۹۳۵۴ یتیم 
تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان را عهده دار شدند.

یحیی صادقی ادامه داد:حامیان نیکوکار در ماه رمضان بیش 
از ۶۱ میلیون تومان به صورت نقدی به ایتام تحت تکفل خود 

کمک کرده اند.
صادقی با اشاره به اینکه ۲۲ هزار و ۲۲۹ یتیم و فرزند 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند،افزود: 
۳۸۲۵ نفر از این ایتام فاقد حامی، نیازمند حمایت حامیان 

و خیران نیکوکار هستند.
او بیان کرد:خیران و حامیان نیکوکار می توانند با پرداخت 
ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان حمایت ایتام تحت حمایت 

کمیته امداد را بر عهده بگیرند.

کرمان،دکتر  علوم پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه ۲۷ 
اردیبهشت ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته،۵۹ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: 
»۳۷ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، ۲نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،۵ 
نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان و ۱۵ نفر از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند«.او با بیان 
این که از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم، بستری جدید 
گزارش نشده است، افزود: »در حال حاضر، ۳۵۱بیمار 
کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.شفیعی 
ادامه داد:»۲۲۹نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی 
کرمان،۱۹نفرحوزه  علوم پزشکی رفسنجان، ۵۶ نفر حوزه  

جنوب،۶ نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۴۱نفر 
از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و 
خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: »از 
ابتدای اپیدمی تاکنون ۲۰هزار و ۱۰۷ نفر در استان، به دلیل 

ابتال به کرونا بستری شده اند«.
بیماری های واگیردار دانشگاه  با  مدیر گروه مبارزه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در ۲۴ 
ساعت گذشته،۱۰ مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شده که ۶ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان،۳نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از 

حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 
۲۸۴۴نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱۹ جان خود را از دست 

داده اند.

شنیده های پایگاه خبری »کرمان نو« حکایت از آن دارد که سعیدی 
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از سمت خود کنار 
می رود. بنا به گفته منابع آگاه قرار است مراسم تودیع و معارفه روز 
چهارشنبه برگزار شود. برخی از نزدیکان سعیدی معتقدند که او از 

سمت خود استعفا داده است. به گفته آن ها بحران مرغ و شرایط 
بازار در چند ماهه گذشته دلیل استعفای اوست. شنیده می شود که 
نقوی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

استان کرمان قرار است بر این منصب بنشیند
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

خدمات مشاوره نقشه برداری ) فراخوان ارزیابی کیفی ( ) 2/الف/2-1400 م(

فراخوان  مناقصه عمومی
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظر دارد نسـبت به نقشـه برداری روسـتاهای توابع کهنـوج، رودبار، منوجـان ، قلعه گنج 

بـه مدت 6 ماه و انتخاب مشـاور دارای گواهی صاحیت خدمات مشـاوره در گروه مهندسـی نقشـه برداری تخصص نقشـه بـرداری زمینی 
بـا حداقـل پایـه 3  و گواهـی صاحیـت ایمنـی از اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی از محل اعتبـارات عمرانـی و از طریق سـامانه تدارکات 

الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به شـماره 2099005963000007 باتوجه به شـرایط منـدرج در اسـناد ارزیابی کیفـی ))RFQ  اقدام نماید.

-مبلغ برآورد : 5.004.251.262 ریال می باشد.
-لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید از ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 جهت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir  اقدام نمایند.
-در صورت کسب امتیاز ارزیابی کیفی )حداقل امتیاز: 60( توسط کمیته فنی بازرگانی از تایید شدگان جهت ارزیابی فنی و مالی دعوت 

به عمل می آید.
-الزم بذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر نماینده از هرکدام از شرکت کنندگان می تواند درجلسه حضورداشته باشد.

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها تلفن : 333222282 – 034 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور برگزاری مزایده عمومی 
واگذاری ۶ هزار معدن و محدوده حبس شده را صادر کرد.

 مس ایران و گل گهر در میان منفی ها
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سه شنبه  28 اردیبهشت 1400
کاغذ استان

ثبات نسبی در بازار مرغ کرمان
در نهمین کمیته استای قرارگاه ساماندهی مرغ با موضوع نحوه تولید 
مرغ در استان که به ریاست استاندار کرمان برگزار شد عباس سعیدی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی از میزان جوجه ریزی و 
ظرفیت استان برای تولید مرغ ارائه داد و چالش ها و مشکالت پیش روی 
این حوزه را بیان کرد.علی زینی وند استاندار کرمان نیز بیان داشت:با 
همکاری دستگاه های مختلف از جمله دادستانی،جهاد کشاورزی و … 

وضعیت بازار مرغ در استان به حالت ثبات نسبی رسیده است.
او به تکلیف سازمان جهاد کشاورزی استان برای افزایش ظرفیت تولید 
استان تا حد ممکن اشاره داشت و گفت:هدف راهبردی ما ایجاد تعادل 
بین میزان تولید و مصرف مرغ استان است،ضمن اینکه رصد و پایش 
از تولید تا کشتار باید صورت گیرد.استاندار کرمان عنوان کرد:تا پایان 
خرداد ماه تمام مجوز های الزم برای افزایش ظرفیت زنجیره مرغ استان 
باید دریافت و شبکه سنتی تامین مرغ از استان های دیگر نیز برقرار باشد.

عباس سعیدی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، گفت:سه 
مزرعه تولید جوجه یک روزه و تخم نطفه دار در استان فعال هستند و 
نیاز ماهانه کنونی استان ۲میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی است.

حل و فصل اختالفات بین مردم 
و معدن  داران در عنبرآباد

در پی وقوع اختالف بین اهالی و معــدن داران و جلوگیری از فعالیت 
دستگاه های آن ها، در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان عنبرآباد؛ 
دادستانی این شهرســتان به موضوع ورود کرد و با حضور در محل با 
شنیدن سخنان طرفین به اختالف رسیدگی کرد.در این رسیدگی که 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان عنبرآباد نیز حضور داشت، ابراهیم 
سلیمانی دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد، گفت: طبق 
نظریه کارشناسی،فعالیت این معدن به زندگی اهالی منطقه آسیبی 
وارد نمی کند و دستگاه قضایی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و 
رئیس قوه قضاییه؛از هر گونه فعالیت اقتصادی قانونی به صورت کامل 
حمایت می کند.داستان شهرستان عنبرآباد اظهار امیدواری کرد که با 
اقدامات پیش بینی شده مشکالت به وجود آمده، کامل حل و فصل شود 

و طرفین به خواسته های قانونی خود برسند.

کشف سفالینه های قبل از اسالم در 
محوطه تاریخی برج خنامان رفسنجان

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
رفسنجان در خصوص حواشی روزهای اخیر در رابطه محوطه تاریخی 

تپه برج رئیس آباد خنامان توضیحاتی ارائه داد.
حســن حســینی اظهار کرد: منطقه خنامان،نــام مجموعه ای از 
روستاهایی است که در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهر رفسنجان 
واقع شده، از نظر تقسیمات کشوری خنامان دهستانی از توابع بخش 
مرکزی شهرستان رفسنجان محسوب می شود. آب و  هوای این منطقه 
متاثر از اقلیم کوهپایه ای و نیمه  کوهستانی نسبت به شهر و روستاهای 

دشت سردتر و در تابستان ها معتدل تر است.
او افزود: منطقه خنامان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های شناخته 
شده بشر در استان کرمان است که به اذعان باستان شناسان قدمت آن 

به هزاره های قبل از میالد برمی گردد.
حسینی ادامه داد:عالوه بر شواهد فرهنگی که موید این ادعاست،یکی 
از اولین کاوش های باستان شناســی به سال ۱900 میالدی در این 
منطقه توسط سرپرسی سایکس و دو باستان شناس انگلیسی دیگر 
صورت گرفته اســت و در نتیجه آن تعدادی اشیا باستانی کشف،به 

موزه بریتانیا منتقل شده و در حال حاضر در آنجا نگهداری می شوند.
او بیان کرد: البته جزئیات دقیقی از نتایج این کاوش و مطالعه اشیاء 
مکشوفه در دسترس نیست و بعد از این کاوش ها،در طول ۱۲0 سال 

گذشته نیز متاسفانه پژوهش دیگری صورت نگرفته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری رفسنجان در 
ادامه توضیح داد: فردی با تخطی از ضوابط اعالم شده با ادعای مالکیت 
اقدام به تسطیح قسمتی از محوطه تاریخی تپه برج رئیس آباد خنامان 
رفسنجان برای ساخت و ساز جدید کرده که پس از اطالع مردمی و به 
درخواست میراث فرهنگی با مداخله نیروی انتظامی کار متوقف شد و 

موضوع  از طریق مراجع ذی ربط در حال پیگیری است.
او تصریح  کرد:در قســمتی از تخریب صورت گرفتــه، حفره ای به 
داخل یک تونل تاریخی ایجاد شده بود که بررسی شواهد معماری و 
سفالینه های موجود در این تونل قدمت دوران تاریخی )قبل از اسالم(

را تایید می کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفسنجان 
تاکید کرد: پس از این اتفاق با همکاری پاسگاه انتظامی خنامان و یگان 
حفاظت میراث فرهنگی  و دهیاری رییس آباد محوطه مذکور تحت 
پایش قرار گرفته و پس از بررسی های باستان شناسان اداره کل، در 
راستای حفاظت بیشتر مسیر دسترسی به تونل تاریخی مسدود شد 

تا در آینده با تمهید مقدمات الزم مطالعات دقیق تری انجام پذیرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند سرقت 
مسلحانه در شهرستان رودبارجنوب خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری بیان داشت: حوالی ساعت 
۲۴ یکشنبه شب صاحب یک باب قهوه خانه در روستای »شاه 
آباد« از توابع شهرستان رودبار جنوب با سامانه ۱۱0 تماس گرفت 
و از سرقت مسلحانه چند نفر با یک دستگاه خودروی پژو۴05 از 

مغازه اش خبر داد.
او افزود: بالفاصله تیم گشت پاسگاه نهضت آباد به محل اعزام و بنا به 
اظهارات صاحب این مغازه مشخص شد سه جوان مسلح به سالح 
کالش و کلت وارد مغازه وی شده و ضمن تیراندازی اقدام به سرقت 
بیش از ۲0  میلیون ریال وجه نقد و دو دستگاه گوشی تلفن همراه 

وی کرده و از محل فرار کرده اند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت:با توجه به حساسیت 
موضوع و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان،بالفاصله طرح مهار 
در سطح شهرستان اجرا شد.مأموران با اقدامات فنی و پلیسی در 
محدوده روستای »محمد آباد« خودروی سارقان را شناسایی 

کردند و به آن دستور ایست دادند.
او ادامه داد: سرنشینان این خودرو به سمت ماموران تیراندازی 
کرده و پس از تغییر مسیر خودرو و انجام حرکات خطرساز متوقف 
شدند ولی سرنشینان آن به تیراندازی به سمت ماموران ادامه 

دادند که مأموران نیز مجبور به تیراندازی به سمت آنها شدند.
سردار ناظری بیان کرد:طی این درگیری ۲ نفر از سارقان با 
استفاده از تاریکی شب از دید ماموران خارج شدند و نفر سوم نیز 
که از سارقان فرا استانی بوده به ضرب گلوله پلیس در محل فوت 
کرد.ماموران در ادامه با اعالم فرار متهمان به پلیس شهرستان های 
همجوار موفق می شوند، متهم دیگر را که از ناحیه کتف زخمی 
شده و خود را به بیمارستان کهنوج رسانده بود،در همین 

بیمارستان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه اقدامات پلیسی 
برای بررسی سوابق احتمالی این متهمان در دست انجام است، 
تصریح کرد: تالش پلیس برای دستگیری سارق متواری ادامه 
دارد.سردار ناظری در پایان بیان داشت: پلیس با کسانی که امنیت 
و آرامش شهروندان را به هم می زنند برخورد می کند و مردم نیز 
باید در این راستا با خادمان خود در مجموعه پلیس همکاری 

داشته باشند.

رئیس دادگستری جیرفت گفت: در مرحله اول جمع 
آوری کمک ها، 5۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد از 
زندان  این شهرستان آزاد شدند و تعداد ۲۴ زندانی 
واجد شرایط داریم که بدهی آنان بیش از یک میلیارد و ۲00 میلیون 
تومان است.اصغر ستایی مختاری در حاشیه نشست جمع آوری 
کمک برای زندانیان جرائم مالی که با همیاری وکالی شهرستان 
جیرفت برگزار شد، اظهار کرد: آزادی زندانیان جرائم مالی با مشارکت 
و کمک خیرین در شهرستان جیرفت نسبت به سال گذشته افزایش 

داشته است.
او با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیرین شهرستان جیرفت 
افزود: علی  رغم ایجاد مشکالت در دوران شیوع کرونا و عدم برگزاری 
جشن گلریزان، با کمک نیکوکاران جیرفتی و انجمن حمایت از 
زندانیان مشارکت بسیار خوبی در این امر خداپسندانه صورت گرفت.
مختاری با اشاره به تاکید ائمه معصومین علیهم السالم و آموزه های 
دینی بر کمک کردن به افراد گرفتار بیان کرد: به فرموده قرآن کریم 
مومنان واقعی کسانی هستند که هرگز تردیدی به خود راه نداده اند 
و در کنار بذل جان، با اموال خود در راه خدا جهاد کرده اند.او افزود: 
نشاندن لبخند بر لبان خانواده زندانیان با آزادسازی سرپرست و نان آور 
آنان کاری بس ارزشمند است که در نزد خداوند اجر زیادی دارد و از 
وظایف شرعی، اجتماعی و قانونی است چرا که موجب گره گشایی از 

مشکالت اقتصادی خانواده زندانیان خواهد شد.
رئیس دادگستری جیرفت گفت: جشن گلریزان و کمک به آزادی 
زندانیان، مختص ماه مبارک رمضان نیست و در طول سال نیز ادامه 
دارد و دادگستری و انجمن حمایت از زندانیان جیرفت در تمام ایام 

سال، آماده دریافت کمک های خیرین و مردم نیکوکار هستند.
او تصریح کرد: با توجه به کمک های خیرین، تمامی زندانیان محکوم 

جرایم مالی تا سقف ۲0 میلیون تومان آزاد خواهند شد.
مختاری با بیان اینکه آمار ورودی زندانیان جرایم مالی غیرعمد 
شناور است، خاطرنشان کرد: افرادی که قصد مشارکت در آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد را دارند می توانند از طریق شماره حساب 
0۱0۶0۶۴۳50009کمک های نقدی خود به حساب انجمن حمایت 
از زندانیان را واریز کنند تا در این امر خیر و خداپسندانه شریک باشند.
او افزود: وکالی شهرستان جیرفت بیش از ۲00 میلیون ریال برای 

آزادی زندانیان مالی کمک کردند.

باند سرقت مسلحانه 
در رودبار جنوب منهدم شد

۵2 مددجوی جرایم غیرعمد 
از زندان جیرفت آزاد شدند
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000449هیـات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای سـیدهادی حسـینی 
نـژاد فرزنـد سـیدغالمرضا بـه شـماره شناسـنامه 15 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 
246.50 مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ابوذر کوچه 6 خریـداری از مالک 
رسـمی سیدعبدالحسـین میرحسـینی تـاج آبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000139هیـات دوم  موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علی احمـدی فرزند 
اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 538.8 مترمربع 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 145 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان پزشـک کوچه 
4 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صاحـب جـان میرزالـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که 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 پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/الف67
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/11
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000454هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شـهربانو سـلطانی 
بناونـدی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
276.81 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 8 فرعـی 5068 اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک 
امـام سـجاد ع خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود محمـدی محرز گردیـده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف66
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/11
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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 اختالف موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان  بالمعـارض  و  مالکانـه  تصرفـات  زرنـد  شهرسـتان 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1. خانـم مهدیـه السـادات جعفـری محمدآبـادی فرزنـد سـیدمختار بشـماره شناسـنامه 20 
صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 327.05 مترمربـع از 
پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان امیرکبیـر کوچـه 11 خریـداری از مالـک رسـمی 

اقـای غالمعبـاس نظریان.
2. آقـای سـعید کردی کریم آبادی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 28 صـادره از زرند در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانه بـه مسـاحت 327.05 مترمربع از پـالک 7561 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان امیرکبیـر کوچـه 11 خریـداری از خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

غالمعبـاس نظریـان. م الف 63
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/11

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره139560319014006102- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
1395/05/04-هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای امیـر قـادری رمـازی فرزنـد فـرج الـه  بشـماره شناسـنامه 1صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ خانـه و باغچـه به مسـاحت 517.70متر مربع پـالک 31فرعـی از553- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی از 553-اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی بـاب ترش سـاردوئیه 
جیرفـت  بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رحمـت هللا قـادری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد .   
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانـم فاطمه ضیاالدینی دشـتخاکی طبـق وکالتنامه 61061 مـورخ 1400/2/11 از طرف 
مهـدی نکوئـی ده چنـاری مالک ششـدانگ پـالک 2020 فرعـی از 11 اصلـی واقع در 
بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـماره 202731 دفتـر 159 صفحـه 454 صـادر و تسـلیم 
گردیـد و بموجـب سـند 5388 مـورخ 1391/03/28 دفترخانـه 162 کرمـان بنفـع بانـک ملـی ثبـت 
شـده و طبق دسـتور شـماره 139704919061000517 مورخ 1397/01/30 صادره از اداره اجرای اسـناد 
رسـمی کرمـان بازداشـت دائـم میباشـد و ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا 
شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود از بیـن رفته و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام 

خواهد شـد. م.الف203
تاریخ انتشار : 1400/02/28

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان – از طرف مصیب افشارمنش

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000353هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم فاطمه کرباسـی 
دهوجـی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 138 صـادره از زرند در یـک باب خانه به مسـاحت  
242.40 مترمربـع از پـالک 2382 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان پوریای ولی خریـداری از مالکین 
رسـمی مهناز و اشـرف و محمدرضا موسـوی اسـترآبادی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/الف64
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/28-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/11

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000355هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد موسـی 
زاده زرنـدی فرزنـد علـی به شـماره شناسـنامه 4107 صـادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت  
147.20 مترمربـع از پـالک 5210 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 17 شـهریور خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم عصمـت ابوالحسـنی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف65

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/28
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/11

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000147هیـات دوم  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـین سـلطانی 
چاکینـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 786 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
252 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 8 فرعـی 5068 اصلی واقع در زرنـد اراضی عباس 
آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمود محمـدی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/الف62
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم صدیقـه اقبالـی برابـر وکالتنامـه شـماره 61138 _ 20ارویبهشـت 
1400 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 61 شـهر زرنـد وکالتـا از طـرف خانـم 
ایراندوخـت باهنـر مالـک 32 سـهم از 96 سـهم پـالک 172 فرعـی از 
7561 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت کاداسـتری آن بـا 
شـماره دفتر الکترونیکی 139720319008002058 و شـماره چاپی 099447 سـری الف 
94 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیق شـده برای هر 
سـند مدعـی اسـت که اسـناد مالکیت فـوق بعلت نامعلـوم مفقود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصره یـک مـاده 120 اصالحی آییـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی 
ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده 
روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت و یا سـند معاملـه تسـلیم نماید در 
غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد. م الف 68
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افزایش 30 تا 50 درصدی اجارۀ ملک در کرمان

ساخت واحدهای مسکن اقدام ملی در محل تجمع آب های سطحی کرمان

 

افزایش اجاره ی منازل مسکونی همزمان با 
افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال های 
بسیاری  برای  را  زیادی  مشکالت  اخیر، 
اقتصادی  فشار  و  آورده  وجود  به  اقشار  از 
 زیادی را به اجاره نشین ها وارد کرده است.

قیمت  افزایش  کارشناسان،  گفته ی  به  بنا 
ساختمانی  پروانه ی  نرخ  رفتن  باال  مصالح، 
و تورم، تولید مسکن را کاهش داده و از سوی 
دیگر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 
 جامعه، خانواده ها نیز توان خرید خانه را ندارند.

مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس  گفته ی  به 
امالک کرمان، تمدید قراردادهای مستاجران با 
صاحب خانه ها هم سبب شده تا کمبود مسکن 
 در کرمان بیش از هر زمانی احساس شود.
محسن شهریاری ۲۶ اردیبهشت ماه در گفت وگو 
با خبرنگار »فردای کرمان« با اشاره به وضعیت 
بازار خرید و فروش ملک در کرمان، توضیح داد: 

»خرید و فروش ملک در حال حاضر در شرایط 
رکود است. این رکود حدود چهار ماه قبل از 
 عید شروع شده و کماکان هم ادامه دارد«.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجاره ی ملک 
نیز اظهار کرد: »اکثر مالکان و مستاجران به 
را  خود  قراردادهای  کرونا  شرایط  دلیل 
کمبود  با  متاسفانه  االن  و  کرده اند  تمدید 
هستیم«. مواجه  کرمان  در  اجاره ای   ملک 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان 
درباره ی میزان افزایش نرخ اجاره ها در بخش 
مسکونی و تجاری نسبت به سال گذشته، گفت: 
»میزان اجاره بها در مناطق مختلف شهر تفاوت 
 دارد و بین ۳0 تا 50 درصد افزایش داشته است«.

وی خاطرنشان کرد: »با توجه به این که کمبود 
مسکن داریم قاعدتا احتمال افزایش این نرخ 
وجود دارد. زیرا طی چند سال گذشته به دلیل 
تورم و باال رفتن قیمت مصالح، تولید مسکن 
کاهش یافته و افزایش قیمت ملک نیز مزید 
 بر علت شده تا نرخ اجاره بها افزایش یابد«.
شهریاری توضیح داد: »افزایش قیمت مصالح 

تمام شده ی ساخت خانه  قیمت  سبب شده 
افزایش یابد و قیمت ملک باال برود، افزایش 
 قیمت ملک هم بر قیمت اجاره تاثیر دارد«.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ رهن و اجاره بر 
چه اساس تعیین می شود و آیا قاعده ی خاصی برای 
این کار وجود دارد؟؛ گفت: »قاعده ی خاصی وجود 
ندارد اما معموال بر اساس نرخ تورم تعیین می شود، 
یعنی صاحب خانه بر اساس نرخ تورمی که دولت 
 تعیین می کند، کرایه ها را افزایش می دهند«.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان 
ادامه داد: »عرضه و تقاضا هم تاثیر زیادی 
بر میزان اجاره بها دارد. در حال حاضر که 
مسکن کمتر تولید می شود، عرضه کم است 
و تقاضا افزایش می یابد و در نتیجه این مساله 
می گذارد«. تاثیر  اجاره مسکن  نرخ  بر   هم 
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر 
کمترین نرخی که مستاجران به دنبال اجاره ی 
مسکن هستند چه میزان است؟؛ اظهار کرد: 
»کمترین نرخ با ۸00 هزار تومان تا یک میلیون 
 تومان است که متاسفانه بسیار نایاب است«.

کمترین  حاضر  حال  »در  افزود:  شهریاری 
نرخ در بازار را نمی توان به صورت کلی گفت 
متری   ۸5 آپارتمان  یک  را  مالک  اگر  اما 
یا ۷5 متری قرار دهیم کمترین نرخ کمتر از 
نیست«. تومان  هزار   ۲00 و  میلیون   یک 

وی با بیان این که برای حمایت از مستاجران 
تنها راه این است که دولت وارد کار شود 
کند،  حمایت  مسکن  تولیدکنندگان  از  و 
تولیدکنندگان  به  تسهیالت  »ارائه ی  گفت: 
ایجاد  برای  ارازان قیمت  زمین  دادن  یا  و 
شهرک ها می تواند قیمت تمام شده ی مسکن 
می تواند  دولت  همچنین  و  دهد  کاهش  را 
کم بهره  و  طویل المدت  وام های  ارائه ی  با 
بخرند«. خانه  تا  کند  کمک  خریداران   به 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان تاکید 
کرد: »ساخت هر متر مسکن ۴ تا 5 میلیون تومان 
هزینه بر است اضافه ی آن قیمت زمین و پروانه ی 
ساختمانی است که در حال حاضر قیمت پروانه 
ساختمانی افزایش زیادی داشته و این موضوع 
هم تاثیر زیادی در افزایش قیمت ها داشته است«.

ایسـنا -در زمسـتان سـال ۹۷طـرح مسـکن ملی 
مطـرح شـد.این طـرح شـامل سـاخت ۴۰۰هزار 
واحـد مسـکونی اسـت که مـی بایسـت تـا پایان 

دولـت بـه اتمـام می رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا، پیـش بینی شـده بـود ۲۰۰ 
هزار واحـد آن در شـهرهای جدید و با مشـارکت 
بخـش خصوصـی، ۱۰۰ هـزار واحـد در بافـت 
فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ 
هزار واحد توسـط بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 

سـاخته شود.
اما اجـرای ایـن طـرح در شـهر کرمان با مشـکل 
نبود زمین مناسـب مواجه شـد و مـکان هایی در 
ابتدا پیشـنهاد داده شد که شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان به دلیـل عدم امـکان آبرسـانی به 

آنها، بـا اراضی پیشـنهادی مخالفـت کرد.
اکنـون قطعـه زمینـی تحـت عنـوان "گـوراب 
بلداالمیـن" توسـط سـتاد اجرایـی فرمـان امـام 
برای احـداث ۳۸۰۰ واحـد در اختیار طـرح اقدام 
ملی گذاشـته شـده که با انتقاد شـدید شهرداری 
کرمان مواجه شـده و ایسـنا علت ایـن مخالفت را 

از شـهردار جویا شـده اسـت.
"سـیدمهران عالـم زاده" دربـاره زمیـن هـای 
"گـوراب بلداالمیـن" گفـت: گـوراب بلداالمیـن 
محـل جمـع آوری آب اسـت و اگـر داخـل آن 
سـاخت و سـاز شـود حتما مشـکالتی ایجـاد می 
شـود زیرا کانال دفع آب های سـطحی کل شـهر 
کرمان به این سـمت طراحـی شـده و قاعدتا باید 
شـهرداری این منطقه را تملک و بـه عنوان محل 

ذخیـره آب هـای سـطحی اسـتفاده کند.
او با بیان اینکه شـهرداری سـالیان متمادی از این 
محل بـرای دفـع آب های سـطحی اسـتفاده می 
کـرده و در تملک شـهرداری بـوده، تصریـح کرد: 
متاسـفانه سـتاد اجرایی فرمان امام )ره( روی این 

زمین سـند گرفته اسـت.
شـهردار کرمـان در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیا 
مسـیر جایگزینـی بـرای دفـع آب های سـطحی 
شـهر کرمـان وجـود دارد؟ بیان کـرد: بـا توجه به 
اینکه شـیب شـهر کرمان به سـمت شـمال است 
و آب های سـطحی شـرق بـه این سـمت هدایت 
می شود و مسـیر جایگزینی در شـهر کرمان برای 

آن وجود نـدارد.
او یادآوری کرد:سـال ها قبل مطالعاتـی در زمینه 
دفع آب های سـطحی شـهر کرمان توسط مشاور 
صـورت گرفتـه و در سـال گذشـته مشـاور طبق 
برنامه ریـزی هـا و مطالعات سـال های گذشـته، 
آب هـای سـطحی شـهر کرمـان را بـه همیـن 
سـطح هدایـت و گـوراب بلداالمیـن را بـه عنوان 
محـل ذخیـره سـازی آب هـای سـطحی تعیین 

کرده اسـت.
عالـم زاده افـزود: بـا توجـه به اینکـه آب ناشـی از 
بارندگـی در شـهرها بـه دلیـل دود ماشـین هـا و 
سـربی که در آن وجود دارد و حالت اسـیدی دارد 
آب مناسـبی نیسـت و بایـد تصفیه هـای خاصی 
روی آن صـورت گیرد لذا برای بحـث های آبیاری 

مناسـب نیست.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـه عنـوان یـک 
کارشـناس،آیا احـداث مسـکن در گـوراب کار 
صحیحی اسـت و در آینده سـاکنین ایـن خانه ها 
با مشـکل فرونشسـت و ... روبه رو نخواهند شـد؟ 
گفت: قطعـا هر جایی که با خاک دسـتی پر شـود 

با مشـکل مواجه می شـود و اگر سـاخت و ساز در 
چنین مـکان هایی انجام شـود باید خاک دسـتی 
آنجا جمـع آوری شـود و احـداث زیرزمیـن برای 

آنها توصیـه نمی شـود.
شـهردار کرمان ادامـه داد:گـوراب بلداالمین یک 
نقطه خاصی اسـت و قطعا شـهرداری باید نسبت 
به تعییـن تکلیـف مالکیـت آن اقـدام کنـد و این 
محـل بایـد بـه عنـوان دپـوی آب های سـطحی 

ناشـی از بارندگی باشـد.
او در پایـان افزود:بعـد از زلزلـه ۵ دی مـاه ۱۳۸۲ 
بـم، تغییراتی در آیین نامه های سـاخت و سـاز به 
وجود آمد و سـاختمان هایـی که در حـال حاضر 
سـاخته مـی شـوند عمدتـا از اسـتحکام خوبـی 
برخـوردار هسـتند امـا اینکـه چنـد درصد شـهر 
کرمـان در برابـر حـوادث آسـیب پذیر اسـت باید 

سـازمان نظـام مهندسـی مشـخص کند.
پـروژه ۴۰۰۰ واحـدی مسـکن اقـدام ملی شـهر 
کرمـان ۲۰ بهمـن مـاه ۹۹ بـا حضـور وزیـر راه و 
شهرسـازی در کمربنـدی شـرقی کرمان)گوراب 

بلداالمیـن( کلنـگ زنی شـده اسـت.

فردای کرمان – پروین میرزاحسینی  

گزارش

شهریاری افزود: »در حال حاضر کمترین نرخ 
در بازار را نمی توان به صورت کلی گفت اما اگر 
مالک را یک آپارتمان ۸۵ متری یا 7۵ متری 
قرار دهیم کمترین نرخ کمتر از یک میلیون و 
 2۰۰ هزار تومان نیست«.

وی با بیان این که برای حمایت از مستاجران 
تنها راه این است که دولت وارد کار شود و از 
تولیدکنندگان مسکن حمایت کند، گفت: 
»ارائه ی تسهیالت به تولیدکنندگان و یا 
دادن زمین ارازان قیمت برای ایجاد شهرک ها 
می تواند قیمت تمام شده ی مسکن را کاهش 
دهد و همچنین دولت می تواند با ارائه ی 
وام های طویل المدت و کم بهره به خریداران 
کمک کند تا خانه بخرند«.

لنا
: ای

س
عک

 رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان:

با کمبود خانۀ استیجاری مواجهیم 
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نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه( با ۲۱۲ تومان 
افزایش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۲ هزار و 5۱۲ تومان رسید.به 
گزارش روز دوشنبه ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز  با 9۴ 
تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۷۶۴ تومان 
رسید.دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۲ هزار و ۶۲ تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز ۲۶ هزار و ۲۳۴ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل 
ارزی ۲۲ هزار و ۳۶۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۱۶5 تومان اعالم شد.  
همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۷۴۷ تومان و نرخ فروش آن 
نیز ۲۶ هزار و ۷۱۷ تومان اعالم شد.در سامانه سنا نیز قیمت دالر ۲۱ هزار و 
99۸ تومان و قیمت یورو ۲۶ هزار و ۴۸۲ تومان رقم خورده است.همچنین 
در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و 9۱۳ تومان 

فروخته و حواله دالر به قیمت ۲0 هزار و 5۱۲ تومان معامله شد.

نوسان قیمت دالر 
در کانال 22 هزار تومانی

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه( در بازار تهران 
با کاهش ۴۲0 هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ۱0 میلیون و 50 
هزار تومان رسید.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در ساعت ۱۳ دیروز، ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۴۲0 هزار تومانی نسبت 
به روز قبل به رقم ۱0 میلیون و 50 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز ۱0 میلیون تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸50 هزار تومان، ربع سکه 
سه میلیون و 900 تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲50 هزار تومان 
قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طالنیوز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 

میلیون و 9 هزار تومان رسید.
قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۳۷۳ هزار تومان شد. همچنین اونس 

جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۸5۳ دالر و ۲۳ سنت فروخته شد.

کاهش ۴2۰ هزار تومانی 
نرخ سکه

شاخص فرابورس نیز بیش از ۸9 واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و 
۷5۷ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار 9۲0 میلیون و ۴۱۱ هزار برگه سهم 
به ارزش ۲۱۱ هزار و 9۷9  میلیارد ریال دادوستد شد.دیروز نماد هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سرمایه 
گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند( 
و گسترش صنایع روی ایران )فگستر( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.

در مقابل پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، توسعه و 
عمران استان کرمان )کرمان(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر( و ذوب روی اصفهان )فروی( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

افزایش ۸۹ واحدی شاخص فرابورس
میدکو و سرچشمه در میان مثبت ها

خبرخبر

رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
گفت: در قانون مشــخص شــده که قبل از 
صدور سند رســمی )خودرو( باید از نیروی 
انتظامی برای تعویض پالک و تسویه جرایم 
و اصالت خودرو استعالماتی انجام و بعد سند 
رســمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، 
ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این 
قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان 
عدالت اداری صالحیت نسخ قانون را ندارد.
به گزارش قوه قضاییه، ذبیــح اهلل خداییان 
ریاست ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
با اشاره به تدوین طرح اعتبار اسناد رسمی، 
گفت: برای مبارزه با انجام معامله با ســند 
عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند 
تحول قضایی بر آن تاکید شده، به مجلس ارائه 
داده ایم و تصویب شده، ولی شورای نگهبان 
ایراداتی را بر آن وارد کرده است.رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور تاکید کرد: در این 
طرح پیش بینی شده که از یک تاریخی تمام 
معامالت در مورد امالکی که دارای ســابقه 
ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود 
و سند عادی اعتبار ندارد، ولی شورای نگهبان 
ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خالف 
شرع است.رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور بیان داشت: چنانچه در شورای نگهبان 
این مصوبه خالف شرع تشخیص داده شود 
و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن 
وجود دارد.معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ 
به ســئوال دیگری در مورد خرید و فروش 
خودرو و ثبت رسمی آن، با بیان اینکه همه 
دســتگاه ها و مردم باید تابع قانون باشــند، 
یادآور شد: به موجب ماده ۲9 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید 
در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.وی ادامه 
داد: در این قانون مشــخص شده که قبل از 
صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای 
تعویض پالک و تسویه جرایم و اصالت خودرو 
استعالماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر 
اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند 
که دیوان عدالت اداری این قانون را نســخ 
کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری 

صالحیت نسخ قانون را ندارد.

دبیر نخستین جشنواره نگارِش »چراغ روشن 
رابطه«، از معرفی برگزیدگان این جشــنواره 
در روز دوم خردادماه، آخریــن روز از »هفته 

ارتباطات و روابط عمومی« خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی مجتمع مس 
سرچشــمه، »مجتبی احمدی« با اشاره به 
این که جشنواره »چراغ روشن رابطه« فرصت 
مکتوب کردن و مستندســازی تجربه های 
زیســته کارکنان روابط عمومی های استان 
کرمان را فراهم آورد، گفت: در مهلت ۲0روزه 
فرستادن آثار که فرصت نسبتاً کوتاهی هم بود، 
مجموعاً ۷۷ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده 
که بیشتر در قالب های »یادداشت« و »روایت« 

نوشته شده اند.
وی ادامه داد: آثــار دریافتی پس از حذف نام 
نویسندگان و کدگذاری، وارد مرحله بررسی 
اولیه شــدند که در این مرحله، اصالت متن 
و همچنین تطبیق نوشــته بــا موضوعات و 
معیارهای جشــنواره مدنظر قرار گرفت و در 
نهایت، ۴۸ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند.
دبیر جشنواره نگارِش »چراغ روشن رابطه« 
افزود: برای انجام داوری مرحله نهایی، دکتر 
»حوریه دهقان شاد« مدرس دانشگاه در حوزه 
علوم ارتباطات، استاد »سیدعلی میرافضلی« 
شاعر، پژوهشگر و از پیشکسوتان روابط عمومی 
اســتان، و دکتر »عباس تقی زاده« نویسنده، 
پژوهشگر و دانش آموخته علوم ارتباطات، قبول 

زحمت کردند که از ایشان سپاسگزاریم.
احمدی با اشــاره به این کــه برگزیدگان و 
شایستگان تقدیر جشــنواره، یک شنبه دوم 
خردادماه، در آخرین روز از »هفته ارتباطات و 
روابط عمومی« معرفی خواهند شد، گفت: ایده 
اولیه برگزاری این جشنواره، پس از برگزاری 
جلسه ای با حضور آقای روح اهلل ابوالهادی، مدیر 
روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان و آقای عباس تقی زاده، 
مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان در 
سرچشمه شــکل گرفت که در آن جلسه، بر 
ایده پردازی برای اجرای برنامه ای غیرکلیشه ای 
به مناسبت »روز ارتباطات و روابط عمومی« 

در ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴00 تاکید شد.
دبیر جشنواره »چراغ روشن رابطه«، با قدردانی 
از همه همکاران روابط عمومی های اســتان 
که با فرستادن اثر در این جشنواره مشارکت 
داشته اند، یادآور شــد: با پایان یافتن بررسی 
نهایی آثار که به قدردانی از نویسندگان برگزیده 
و شایسته تقدیر خواهد انجامید، کتاب مجموعه  
آثار برتر نخستین جشــنواره نگارش »چراغ 
روشن رابطه« هم تدوین و منتشر خواهد شد تا 
قدمی ماندگار در مسیر ثبت و ضبط تجربه های 

ارزشمند نویسندگان، برداشته شود.
رئیس روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه 
در پایان گفت: نحوه و زمان دقیق برگزاری آیین 
اختتامیه نخستین جشنواره »چراغ روشن 

رابطه«، به زودی اعالم خواهد شد.

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حکایت از فرو رفتن مجدد به رکودی 
سنگین دارد، حتی از خریداران واقعی که به تعداد انگشت شمار برای خرید 
خودرو مراجعه می کردند نیز خبری نیست و همگی به انتظار تحوالت 

هفته های آینده نشسته اند.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این روزها نوسان های ارزی، 
انتظار عمومی برای نتیجه بخش بودن مذاکره های برجامی و همچنین 
انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری، رکود بازار خودرو را بیش از پیش 
عمیق کرده است. به طوری که تقریبا هیچ کس برای خرید خودرو مراجعه 
نمی کند.حتی دیگر از اندک مشتریانی که به سبب نیاز واقعی برای خرید 

مراجعه می کردند نیز خبری نیست و آنان نیز به انتظار نشسته اند.
نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه( با ۲۱۲ 
تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۲۲ هزار و 5۱۲ تومان رسید. 
کارشناسان پیشتر عنوان می کردند که کاهش کاهش قیمت دالر به 
محدوده ۱۸ تا ۲0 هزار تومان می تواند محرک خوبی برای بازار خودرو 
باشد و با کاهش حباب موجود، افت بیش از پیش قیمت ها را رقم بزند. با 
این حال از ابتدای هفته جاری شاهد افزایش تدریجی نرخ دالر و فاصله 
گرفتن آن از کانال ۲0 هزار تومانی بودیم و این نوسانات مشتریان را سر 

در گم کرده است.
برخی کارشناسان حوزه بازار خودرو به ایرنا گفتند: »هیچ حرفی برای 
گفتن نداریم، دیگر هیچ کس حتی برای خرید ارزان ترین خودروهای 

داخلی هم به بازار مراجعه نمی کند چه برسد به خودروهای خارجی.«
در حالی که در سال های اخیر و به دالیل تورمی، تبدیل نقدینگی به کاال و 
به طور عمده خودرو شایع شده بود، این روزها همان افراد به دنبال فروش 

خودرو هستند، اما خریداری نیست.
اهالی بازار نیز چشم به انتخابات ریاست جمهوری و نگاه دولت جدید و تیم 

اقتصادی اش به خودرو و بازار خودرو دوخته اند.
به گفته کارشناسان، حدود پنج ماه است که تقاضای کاذب بازار از بین 
رفته و دیگر کسی برای سرمایه گذاری در این حوزه )بگوییم داللی و 

واسطه گری( مراجعه نمی کند و بازار قفل شده است.

بازار بدون مشتری 
خودرو در انتظار سرنوشت ارز

برگ سبز خودرو سند 
رسمی نیست

برگزیدگان جشنواره 
»چراغ روشن رابطه«، 
دوم خردادماه معرفی 

می شوند

شنیده های پایگاه خبری »کرمان نو« حکایت از آن دارد که سعیدی 
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از سمت خود کنار 
می رود. بنا به گفته منابع آگاه قرار است مراسم تودیع و معارفه روز 
چهارشنبه برگزار شود. برخی از نزدیکان سعیدی معتقدند که او از 
سمت خود استعفا داده است. به گفته آن ها بحران مرغ و شرایط بازار 
در چند ماهه گذشته دلیل استعفای اوست. شنیده می شود که نقوی 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

کرمان قرار است بر این منصب بنشیند.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه( ۱۴ هزار و 
۱۳۸ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۱۷۴ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز بیش از چهار میلیارد و 
۷۸5 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۸۸  

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۱۳5 واحد کاهش به 
۴0۶ هزار و 5۷۴ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۶۸0 

واحد افت به ۲۶۳ هزار و 5۶0 واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۴ هزار و ۴۴۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار 

و ۴۴0  واحد کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با یک هزار و 5۷۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با ۳05 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۲۱۱ 
واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با ۱۸0 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۱۶۲ واحد، بانک پاسارگاد 
)وپاسار( با ۱۴۷ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۱۴0 واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با 9۷ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۷0 
واحد و پست بانک ایران )وپست( با 59 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۸0۲ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۴۱۲ واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و ۳۸۳ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۱۷۲ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با ۷۶0 واحد، پاالیش نفت تهران ) شتران( با 
۶00 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 5۶۷ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 55۸ واحد، معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با 550 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۴95 واحد و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۳۸۳ واحد تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، دیروز نماد سایپا )خساپا(، ایران خودرو )خودرو(،  
ملی صنایع مس ایران )فملی(، فرآوری معدنی کانی پارس )اپال(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پتروشیمی بوعلی 
سینا )بوعلی( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در گروه نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه دو میلیارد و ۸۴ میلیون برگه سهم به 

ارزش چهار هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال دادوستد شد.

سعیدی از مدیرکلی جهاد کشاورزی 
شمال کنار می رود 

افت ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس 

آگهی فقدان سند مالکیت  
مالـک  زاده  امیـری  یـدهللا  اقـای  چـون 
ششـدانگ پـالک 636 فرعـی از 345-

اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه 
دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده 
اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل 
ثبت20642صفحـه 249 دفتـر130 امـالک  الکترونیـک /
محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت 
المثنـی پـالک فوق را نمـوده لذا بنا به درخواسـت نامبرده 
وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 120آییـن نامه – قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا 
نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یـک نوبت 
اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند 
اسـناد  ثبـت  اداره  بـه  معاملـه کتبـا  یـا سـند  مالکیـت 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهی اسـت 
پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفق 
ضوابـط و مقررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمـود . م الـف :104
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت

اگهی حصر وراثت   
احتراما در خصوص دادخواست 
خاتـون  خواهـان  تقدیمـی 
خواسـته  بـه  مظفـری  حسـن 
ابراهیـم  داده شـادروان  توضیـح  حصروراثـت 
قربانـی  فرزند امین  ش ش 5369443238 
در تاریخ1400/2/3دررودبارجنـوب  فـوت نموده 

ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-اسماعیل قربانی فرزند ابراهیم 

ابراهیـم  فرزنـد  قربانـی  یاسـین  2-امیـر 
متوفـی(                   پسـر  )فرزنـدان 

3-محبوبـه قربانی فرزنـد ابراهیم)فرزند دختر 
متوفی(

شـهمراد  فرزنـد  مظفـری  حسـن  4-خاتـون 
متوفـی( دائمـی  )همسـر 

5-بهار قربانی فرزند علی)مادرمتوفی(
لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. م الـف :113
 رئیس شورا حل اختاف شماره دو . 
بهروز عربی

 رزم حسینی: مخالف غارت معادن هستیم

 اهمیت توانمندی و توانمندسازی نیروهای هالل احمر

زیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، آزادسـازی ۶ هـزار 
محـدوده و معـدن حبـس شـده کشـور را فرصـت 
جدیدی بـرای سـرمایه گـذاری و اشـتغال در کشـور 
برشـمرد و گفـت: مخالـف غـارت معـادن هسـتیم و 
معـادن باید بـه فرصتی بـرای توسـعه متـوازن تبدیل 

شـوند.
به گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »علیرضـا رزم حسـینی« در آییـن رونمایی 
از طرح آزادسـازی ۶ هزار محـدوده و معـدن غیرفعال 
کشـور و آغـاز اجـرای بزرگتریـن مزایده ملی کشـور، 
افـزود: واگـذاری معادن حبس شـده از طریـق مزایده 
عمومـی بـه افـراد دارای اهلیـت و صالحیـت، جهش 

صنعتـی و معدنی در کشـور به وجـود خواهـد آورد.
وی بـا بیـان اینکـه فرآینـد واگـذاری طبـق قانـون از 
طریق مزایـده برگزار می شـود، بیان داشـت:  فرآیندها 
بـه صـورت قانونـی در سـامانه »سـتاد« )مزایده هـا 
و مناقصه هـای دولـت( انجـام خواهـد شـد، اعضـای 
تشـکل ها و نمایندگان وزارت صنعت در روز بازگشایی 

پاکت هـای مزایـده حضـور دارنـد و بـه همیـن دلیـل 
امـکان هیچگونـه رانـت و یـا تخلـف قانونـی میسـر 

نیسـت.
نظارت وزارت صنعت بر روند فعال سازی معادن

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه ایـن 
مزایـده برای نخسـتین بـار در کشـور انجام می شـود، 
ادامه داد: ایـن وزارتخانه نقـش نظارتی خود را بیشـتر 
خواهـد کـرد و متقاضیانـی کـه در ایـن مزایـده برنده 
شـوند امـا کار اکتشـاف، بهره بـرداری و فعال سـازی 
معـدن را انجام ندهنـد معـادن از آنها گرفتـه و مجدداً 
از طریـق مزایـده بـه افـراد دارای صالحیـت واگـذار 

. می شـود
وی تاکیـد کـرد: جلوگیـری از خـام فروشـی مـواد 
معدنـی را به صـورت جـدی دنبـال می کنیم و بـر این 
باوریـم کـه معدنـی را اسـتخراج نکنیـم مگـر اینکـه 
امـکان فـرآوری داخـل بـرای ایجـاد ارزش افـزوده 
داشـته باشـد و این مسـیر را با جدیت ادامه می دهیم.

رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه کشـوری نفت خیـز و 

همچنیـن معدن خیـز هسـتیم، گفـت: بر اسـاس کار 
کارشناسـی بیـش از ۵۰۰ میلیـارد دالر ارزش معادن 
کشف شـده در کشـور اسـت که البته با انجام عملیات 

اکتشـافی ایـن ذخایـر افزایـش خواهـد یافت.
استفاده از »شرکت های سهامی عام پروژه« 

همچنیـن »وجیه اللـه جعفـری« معاون وزیـر صنعت 
و رییـس هیـات عامـل ایمیـدرو در آییـن آزادسـازی 
۶ هـزار محـدوده و معـدن غیرفعـال کشـور، افـزود: 
شـرکت هـای سـهامی عـام پـروژه بـه بسـته های 
سـرمایه گذاری بـرای احیـای معـادن غیـر فعـال 
کمـک می کنند.ایـن مقـام مسـوول خاطرنشـان کرد: 
طـرح احیـا معـادن کوچک مقیاس بـه عنـوان یکی از 
طرح هـای اقتصـاد مقاومتی مطرح اسـت کـه مجری 
این طـرح از طـرف وزارت صنعـت، ایمیدرو و شـرکت 

تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران اسـت.
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا شناسـایی معـادن 
کوچک مقیـاس غیرفعـال و راه هـای فعال سـازی آنها 

از طریـق شـرکت های مشـاوره ای انجـام شـد.

اضافه کـرد:  ایمیـدرو  عامـل  هیـات  رییـس 
عارضه یابی هـای ایـن معـادن انجـام و بسـته های 
سـرمایه گذاری بـرای احیـاء برنامه ریـزی شـد.

امـکان  بسـته ها  ایـن  بیان داشـت:  جعفـری 
سـرمایه گذاری را روی بسـیاری از معـادن غیرفعـال 
کـه دارای مشـکالت زیرسـاخت، ذخیـره کم یـا عدم 

اکتشـاف کامـل هسـتند، فراهـم می کنـد.
وی گفت: مجموعـه ای از معادن غیرفعـال وجود دارد 
که بایـد جهت گیـری بـرای سـرمایه گذاری بـا امکان 

فعال سـازی بـرای آنها فراهم شـود.
آییـن طـرح آزادسـازی ۶ هـزار محـدوده و معـدن 
غیرفعـال کشـور بـا حضـور وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت، روسـای سـازمان های صنعـت اسـتانی و 
تشـکل های بخـش خصوصـی بـه صـورت ویدئـو 
کنفرانسـی برگزار شـد.وزیر صنعت، معـدن و تجارت 
در پایـان آییـن، دسـتور برگـزاری مزایـده عمومـی 
واگذاری ۶ هـزار معدن و محـدوده حبس شـده را که 

بزرگتریـن مزایـده کشـور اسـت، صـادر کـرد.

مانـور زلزلـه فرضـی بـا قـدرت ۶.۱ ریشـتر در 
نیروهـای  حضـور  بـا  نظـام  خواجـه  روسـتای 
شـد برگـزار  بـم  شهرسـتان  بحـران   سـتاد 
مدیـر عامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان 
روز گذشـته در مانـور فرضـی زلزلـه کـه بـه مناسـبت 
گرامیداشـت هفتـه هـالل احمـر در روسـتای خواجـه 
نظام شهرسـتان بـم برگزار گردیـد گفت: پیشـگیری و 
کاهـش خطر بالیـای طبیعـی ماننـد سـایر موضوعات 
اجتماعـی بـرای هـالل احمـر حائـز اهمیـت اسـت و 
آنچه بـرای ما مهـم اسـت توانمنـدی و توانمندسـازی 
. قـرار دارنـد   نیروهایـی اسـت کـه در منطقـه 
رضـا فـالح بیـان کـرد:در مدیریـت بحـران در سـاعات 
اولیـه دو موضـوع مهم یعنـی زمان بـرای اعضای سـتاد 
بحران و پاسـخ برای افراد آسـیب دیده بسـیار با اهمیت 

اسـت. همچنین اگر نتوانسـتم در زمان مناسـب پاسخ 
دهـی مناسـب داشـته باشـیم، باعـث پدیـد آمـدن 
 بحـران جدیـدی در دل بحـران قبلـی خواهیـم شـد.

او ادامه داد:بـا توجه به اهمیـت عامل زمـان در عملیات 
امداد و نجـات و اقـدام صحیـح در هنگام وقـوع حوادث 
و سـوانح  و خصوصـًا در مـورد خدمـات امـداد و نجات و 
فوریت های پزشـکی ، نیـاز بـه نیروهای آمـوزش دیده 
 و سـازمان دهی شـده ای در  حوزه امداد و نجات اسـت.

فالح مهـم تریـن راه ارتقـاء مهـارت و توانایـی نیروهای 
امـدادی را برگـزاری تمریـن و مانور هایی تحـت عنوان 
سـاعت صفـر دانسـت تـا نیروهـای عملیاتـی آمادگی 
و مهـارت الزم را کسـب نماینـد و میـزان تعامـل بـا 
 دسـتگاه های مرتبـط در سـتاد بحران سـنجیده شـود.
و عملکـردی  تمرین هـای محـدود  او  بـه گفتـه 

و دور میـزی بـرای سـنجش موضوعاتـی اسـت تـا در 
 سـاعات اولیه آرامش بـه منطقه آسـیب دیـده برگردد.

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان 
تاکیـد کرد:بعـد از یـک حادثـه بایـد مراقـب بـود 
تـا بحـران طبیعـی بـه یـک بحـران اجتماعـی تبدیل 
نشـود و بایـد در ُبعـد روحـی و روانـی تیم هـای 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و بهزیسـتی ورود کـرده 
 و نشـاط را بـه منطقـه حادثـه دیـده برگرداننـد.
او خاطرنشـان کرد:براسـاس سـناریوی از قبـل 
سـتاد  امـدادی  عوامـل  کلیـه  شـده  تعریـف 
منطقـه  نزدیکـی  در  بـم  شهرسـتان  بحـران 
 مانـور مسـتقر شـده و آمـاده اعـالم مانـور شـدند.
فـالح گفـت: زلزله فرضـی بـا شـدت ۶.۱ دهم ریشـتر 
در شهرسـتان بـم رخ داده کـه کانـون حادثه روسـتای 

 خواجـه نظـام ورودی شهرسـتان بـم بـوده اسـت.
او مـی گویـد در ایـن حادثـه ۳۰ تـا ۸۰ درصـد 
و  مفقـود  نفـر   ۵ کـه  شـده  وارد  خسـارت 
نفـر  سـه  متاسـفانه  و  شـدند  مصـدوم  نفـر   ۱۲
دادنـد.  از دسـت  را   از شـهروندان جـان خـود 
اضطـراری  اسـکان  بـه  نیـاز  فـالح  گفتـه  بـه 
شـود. مـی  احسـاس  زده  زلزلـه  منطقـه   در 
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان 
اظهارداشت:براسـاس ُبعـد حادثـه شهرسـتان هـای 
معیـن ریـگان ،فهـرج و نرماشـیر همچنیـن تیـم 
مرکـز اسـتان و تیـم سـگ هـای زنـده یـاب در حالـت 
 آمـاده بـاش قـرار گرفتنـد و در مرکـز مسـتقر شـدند.

فالح توضیح داد: در حال ارزیابی بیشـتر منطقه هستیم 
و براسـاس نوع ارزیابی سـایر دسـتگاه ها مانند مخابرات 
،راهـداری و آب و بـرق نیز بایـد در مکان حادثه مسـتقر 
شـوند همچنین امنیت منطقه بر عهده نیروی انتظامی 

است .

 
نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان در کرمان یک درصد از متوسط کشوری هم باالتر است.
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بر طبق اطالعات مرکز آمار ایران نمودار زنان 
سرپرست خانوار شیب صعودی گرفته است. زنانی 
که هرگز ازدواج نکرده و یا بعد از ازدواج به دالیلی 
چون فوت همسر، متارکه، زندان و اعتیاد نان آور 
خانواده شده اند. در کرمان از جمعیت ۱۴۷ هزار و 
۲۴۴ زن سرپرست خانوار، ۸۰ درصد آنها به اجبار و 
به واسطه فوت همسر سرپرست خانوار شدند. زنانی  
که تنها نیمی از آن ها  سواد خواندن و نوشتن دارند و 
کمتر از ۷ درصدشان امیدی برای پیدا کردن شغل. 

جمعیت زنان سرپرست خانوار از دو میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
در سال ۹۸ رسیده است. افزایش ۲۶.۸درصدی 
زنان سرپرست خانوار در شرایطی روی داده که در 

همین بازه زمانی تعداد خانوارهای با سرپرست مرد 
۲۰.۶درصد افزایش داشته است.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که 
بر مبنای اطالعات مرکز آمار ایران است، نسبت به 
روند صعودی خانوارهای با سرپرست زن هشدار 
داده است. زنانی که به دلیل تبعیض فرهنگی و 
اجتماعی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه بوده و به 
دلیل نداشتن درآمد مستمر و ضعف در فرصت های 
شغلی در معرض آسیب های اجتماعی و مشکالت 

روحی و روانی اند.
بر طبق اطالعات مرکز آمار ایران تا سال ۹۰ قریب 
به ۱۳.۱درصد از سرپرستان خانوار، زن بودند. سال 
۹۸ اما  با رشد ۰.۶درصدی این عدد به ۱۳.۷درصد 
رسید. در همین بازه زمانی ۸ ساله نسبت جنسی 
سرپرستان خانوار زن به مرد از ۱۵.۱درصد در 
سال ۹۰ به ۱۶ درصد در سال ۹۸ رسیده است. 
این عبارت را می توان این طور معنی کرد که در 

سال ۹۸ از هر ۱۰۰ خانوار، ۱۶ خانوار با سرپرستی 
زنان اداره می شوند.نسبت زنان سرپرست خانوار 
به کل سرپرستان در کرمان یک درصد از متوسط 
کشوری هم باالتر است. به عبارت دیگر از یک 
میلیون خانوار استان ۱۴۷ هزار خانوار توسط زنان 
اداره می شوند. ۳۵.۴درصد از این جمعیت به تنهایی 
زندگی می کنند و ۶۴درصد هم در خانوارهای دو و 
چند نفره هستند. زنانی که بالغ بر ۸۰ درصد آن ها 
به واسطه فوت همسر سرپرست خانوار شدند ۶۷ 
هزار نفرشان که ۴۶درصد از جمعیت  آنها را شامل 

می شود، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند.
 این خانوارهای تک نفره و یا چند نفره که با 
سرپرستی زنان اداره می شوند، غالبا نیز در دهک 
های پایین درآمدی اند. به طوری که از کل جمعیت 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری زن سرپرست خانوار در 
سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر در درهک اول، ۴۶۰ 
هزار نفر دهک دوم و ۲۸۰هزار نفر هم در دهک سوم 

هستند. افرادی که به جهت نداشتن سرمایه و سواد 
کافی رغبتی هم برای حضور در بازار کار ندارند. به 
طور متوسط تنها ۱۲.۱درصد از این زنان بعد از طالق 
همسر و یا اعتیاد برای پیدا کردن شغل اقدام کردند. 
این آمار البته  در کرمان به مراتب کمتر از متوسط 
کشوری است. به طوریکه تا سال ۹۸ حدود ۷.۱درصد 
از زنان سرپرست خانوار برای پیدا کردن شغل به بازار 

کار رجوع داشتند.
این مرکز در پایش جداگانه ای ۲۵ میلیون  سرپرست 
خانوار زن و مرد  را به ۱۴ رده سنی از زیر ۱۵سال تا 
باالی ۷۵ سال تقسیم بندی کرده است . رصد این 
اطالعات نشان می دهد که ۱۰۰ درصد از سرپرستان 
خانواری که در رده سنی زیر ۱۵ سال قرار داشتند زن 
هستند که تمامی آن ها نیز خود سرپرست بوده و به 
تنهایی زندگی می کنند. بعد از آن بیشترین فراوانی 
مربوط به رده سنی ۷۰ تا ۷۴ سال است که رقم ۳۰ 

درصد را به خود اختصاص داده است.

آمار صعودی تعداد زنان سرپرست خانوار

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

زنانی که بالغ بر ۸۰ درصد آن ها به واسطه 
فوت همسر سرپرست خانوار شدند ۶7 
هزار نفرشان که ۴۶درصد از جمعیت  آنها 
را شامل می شود، حتی سواد خواندن و 
نوشتن ندارند.

 این خانوارهای تک نفره و یا چند نفره که با 
سرپرستی زنان اداره می شوند، غالبا نیز در 
دهک های پایین درآمدی اند. به طوری که 
از کل جمعیت 3 میلیون و ۵۰۰ هزار نفری 
زن سرپرست خانوار در سال ۹۸ حدود 
۸۵۰ هزار نفر در درهک اول، ۴۶۰ هزار نفر 
دهک دوم و 2۸۰هزار نفر هم در دهک سوم 
هستند. 

مس ایران و گل گهر در میان منفی ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور برگزاری مزایده عمومی واگذاری ۶ هزار معدن و محدوده حبس شده را صادر کرد.



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

پیاپــی 983 اردیبهشــت 1400     ســال چهــارم    شــماره   سه شــنبه 28 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آغاز مالیات ستانی از خودرو های لوکس
DEGHTESAD  از صفحه 

بازداشـت مدیرعامل صرافی رمز ارز کریپتولند به اتهام 
tejaratnews اخـالل در نظام اقتصادی.از صفحه

  اینستاگرام 

  اینستاگرام

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

625٫000٫000510٫000٫000چری آریزو 5 توربو

390٫500٫000260٫000٫000ام وی ام X22 – دنده ای

340٫000٫000ام وی ام 315 پاس

420٫000٫000460٫000٫000جک S3 اتوماتیک

509٫000٫0000225٫000٫000سمند سورن

131٫666٫000420٫000٫000دنا پاس توربو اتوماتیک

370٫801٫000275٫000٫000سورن پاس

188٫504٫000220٫000٫000رانا پاس

179٫516٫000155٫000٫000کوییک آر

140٫000٫000145٫000٫000تیبا 2 پاس

150٫000٫000----ساینا پاس

120٫000٫000---151 آپشنال

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طا
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

1٫006.0001٫023٫700طا 18 عیار/ 750

1٫342٫1001٫364٫900طا 24 عیار/ 

4.358.0004.435.000مثقال طا

992.4711٫010.100طای دست دوم

4.350٫0004.430.000ابشده ی نقدی

فارس-صنایع 
1٫95٪9٬400180پتروشیمی خلیج فارس

تاپیکو
0.2٪10٬10020سر. نفت و گاز تامین

نوری
0.07٪59٬70040پتروشیمی نوری

اپال-فراوری معدنی 
3.68٪18٬290650اپال کانی پارس

ونیکی
4.96٪8٬470400سر. ملی

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

کیان بازار
ثاباد

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در 
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق1400/02/2814:00تاریخ1400/02/28 

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در 
1400/02/2814:00تاریخ1400/02/28 

تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - 
هزینه های صندوق

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

10.105.00010.330.000امامی

10.078٫00010.182٫000سکه بهار آزادی

5٫950.0005.950.000نیم سکه

3.905.0003٫905.000ربع سکه

2٫252.0002.262.000سکه گرمی

وپارس
0٫97٪2٬59025بانک پارسیان

وساغربی- سر. استان 
4٫94٪ -38 -732آذربایجان غربی

خساپا
4٫99٪ -97 -1٬846سایپا

وسیستا-سر. استان 
5٪ -34 -646سیستان و بلوچستان

وسلرستا
5٪ -45 -855سر. استان لرستان

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

26.37626٫765یورو

22.21422.527دالر

3٫5703٫620یوان

2٫7302.790لیر ترکیه

6٫2196.315درهم امارات

کویر
-4٫95٪880 -16٬900فوالد سپید فراب کویر

خساپا
4.99٪ -97 -1٬846سایپا

پتایر
4.98٪ -181 -3٬451ایران تایر

های وب-داده گستر 
4.92٪ -510 -9٬860عصر نوین - های وب

خودرو
5٪ -102 -1٬939ایران خودرو

بورس

آگهی استخدام در استان کرمان

خبر

ارز دیچیتال

         در توییتر چه می گویند؟

خودرویی ها همچنان  بیت کوین در مسیر ریزشکتاب سقلمه
پیشتاز رقابت ارزش 

 معامات

افزایش قیمت بلیت اتوبوس، 
مینی بوس و سواری برون شهری 

 تصویب شد

پاالیش یکم با 
 زیان همراه شد

معرفی کتاب

ریچارد تیلر و کاس آر سانستین در این کتاب راهکارهای برگرفته از علِم اقتصاِد رفتاری برای 
جهت دهی درست مردم در مسائل اقتصادی را شرح می دهند. سقلمه درباره ی مساله ی گسترده 
شدن گزینه های پیش روی انسان در همه ی مسائل و چگونگی انتخاب درست میان آن هاست. کتاب 
سقلمه نشر شفاف با مقدمه مفصلی شروع می شود که توسط مترجم نوشته شده است. در این مقدمه 
همه اقتصاددانهای برنده جایزه نوبل از ابتدا تا سال ۲0۱۷ معرفی و درباره نظریات هریک از آنها صحبت 
شده است. سپس با مقدمه ای درباره ی نظریه ی معماری انتخاب، متن اصلی کتاب شروع می شود. 
نویسندگان سقلمه همچنین در مثال های مختلف، این نظریه را مطرح می کنند و معتقدند دولت 
نباید انتخاب های مردم را محدود کند، بلکه دولت ها باید  به واسطه ی سیاست گذاری های درست،  

شرایطی فراهم کنند که مردم بتوانند تصمیمات درست را اتخاذ کنند.

سی ان بی سی نوشت: با وجود اخبار مثبت، 
بازار ارزهای دیجیتالی ریزشی باقی ماندند. 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
روز گذشته ۲۲50 میلیارد دالر برآورد شد 
که این رقم نسبت به دو روز قبل 5.۲ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۴۶ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
 کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است.

روز گذشته معامله گرها ۱50میلیارد تومان 
سهام سایپا خرید و فروش کردند، بیشترین 
معامالت بورس و فرابورس به گروه خودرو 
و ساخت قطعات تعلق داشت و ۲.۶درصد از 
 کل سهام تامین  ماسه  ریخته گری معامله شد.

نرخ  تعیین  دستورالعمل  ترابری  هماهنگی  عالی  شورای 
نرخ  سقف  تا  جاده ای  مسافر  عمومی  حمل ونقل  بلیت 
تورم ساالنه را تصویب کرد. دامنه کاربرد این دستورالعمل 
شامل ناوگان فعال در حمل ونقل عمومی جاده ای مسافر اعم 
از اتوبوس، مینی-بوس، میدل باس، سواری کرایه و ون 
 که در مسیرهای داخلی کشور تردد می کنند، خواهد بود.

گذشته،  روز  معامالت  در 
افت چهار  با  یکم  پاالیش 
درصدی قیمت ۶9,۳00ریال 
را ثبت کرد. همچنین ارزش 
معامالت این صندوق از رقم 
 ۱۶0میلیارد تومان عبور کرد.

شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات جهت تکمیل کادر خود در استان  کرمان 
)شهر سیرجان( از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید )محل انجام 

کار: شهر سیرجان(
 عنوان شغلی : سرپرست انبار

شرایط احراز:
جنسیت: آقا- نوع همکاری: تمام وقت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند 
و یا با شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند.

۰۲۱۸۸۶۰۹۷۳۷
job@mmte.ir

شرکت مجتمع ذوب فوالد الوین جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.) محل کار: سیرجان(

عنوان شغلی: مهندس معدن
شرایط احراز 

جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: تمام وقت

میزان تحصیالت: حداقل کارشناس مهندسی معدن
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال 

نمایند.لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ  ۰۹۱۲۱۱۲۷۳۲۸
yahoo.com@solyman_m۲۰۱۰ ایمیل

شرکت تولیدی صنعتی فراسان جهت تکمیل کادر خود در استان  کرمان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی کارشناس فنی و اجرایی
شرایط احراز
جنسیت: آقا

 نوع همکاری: تمام وقت
تحصیالت : لیسانس مکانیک

سابقه کار حداقل : ۵ سال مرتبط

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
gmail.com@jobrequest۸۱ ایمیل

تولیدی صنعتی فراسانمجتمع ذوب فوالد الوینشرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات 


