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امروز شاخص 
فرابــورس نیز 

بیش از ۱۶ واحد افزایش داشت و بر روی 
کانال ۱۷ هــزار و ۷۲۰ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۳۲۹ 
هزار برگه سهم به ارزش ۷۸ هزار و ۹۲ 

میلیارد ریال دادوستد شد.

کرمان سال هاسـت بـا کمبود فضـای آموزشـی مواجـه اسـت و باید دیـد در 
صـورت حضـوری شـدن آمـوزش دانش آمـوزان

 زیرساخت ها در شرایط کرونایی تا چه اندازه آماده است.
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شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، ۱۷ خردادماه( 
هشت هزار و ۵۸۶ واحد رشد داشت که در نهایت 

این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، برپایه 
معامالت روز گذشته بیش از پنج میلیارد و ۹۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصالحی و الحاقی 
قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه  تغییرات اصالحیه 
قانون جدید چک  از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک 

های  تاکید شده است.
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استان باید برای استان باید برای 
استقبال از گردشگران استقبال از گردشگران 

 خارجی آماده شود خارجی آماده شود
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

کشف۲۰دستگاه
ماینرغیرمجاز
درکرمان

تجلیل استاندار کرمان از روابط عمومی گهرزمین

دالر ۲۳ هزار و ۵۴۰ تومان شد

مکان تجمعات انتخاباتی در جیرفت مشخص شدموارد اصالحی و الحاقی قانون صدور چک  ابالغ شد

۴۵ بستری جدید و ۶ فوتی در شبانه روز گذشته

ــان از  ــتان کرم ــی اس ــده انتظام  فرمان
ــتگاه  ــت ۲۰ دس ــف فعالی ــف و توق کش
اســتخراج ارز دیجیتــال )ماینــر( از 
یــک منــزل مســکونی در شــهر کرمــان 

خبــر داد.
ــزود: در  ــری اف ــا ناظ ــردار عبدالرض س
پــی کســب خبــری مبنی بــر نگهــداری 
ــای  ــتگاه ه ــاز از دس ــتفاده غیرمج و اس
اســتخراج ارز دیجیتــال در یــک منــزل 
مســکونی در شــهر کرمــان، موضــوع در 
ــت  ــس امنی ــوران پلی ــتور کار مام دس

ــت. ــرار گرف ــن اســتان ق اقتصــادی ای
و بیــان کــرد: مامــوران ضمــن  ا
هماهنگــی قضایــی بــا همــکاری 
و  صمــت  ســازمان  کارشناســان 
ــورد  ــه محــل م ــرق، ب ــوران اداره ب مام
ــی  ــه در بازرس ــدند ک ــزام ش ــر اع نظ
ــداد ۲۰  ــکونی، تع ــزل مس ــن من از ای
دســتگاه ماینــر در حــال فعالیــت، 

کشــف شــد.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
بیــان اینکــه کارشناســان ارزش ریالــی 
ــارد  ــج میلی ــر را پن ــای ماین دســتگاه ه
ــرده  ــرآورد ک ــال ب ــون ری و ۳۰۰ میلی
انــد تصریــح کــرد: در ایــن رابطــه یــک 
متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل 
ــد. ــی ش ــع قضائ ــل مرج ــده تحوی پرون
ــش از  ــن( پی ــت کوی ــول مجــازی )بی پ
ــا اســتفاده از رایانه هــای خانگــی  ایــن ب
تولیــد می شــد امــا در ســال های 
ــد آن  ــوص تولی ــتگاه  مخص ــر، دس اخی
)ماینــر( ســاخته شــد کــه واردات و 
اســتفاده از آنهــا در ایــران غیرمجــاز 

اســت.
اســتخراج ارزهــای دیجیتــال بــه 
خصــوص نــوع بیت کویــن نیــاز بــه 
ــه ای  ــه گون ــرق دارد ب ــاالی ب مصــرف ب
کــه بــرای اســتخراج هــر واحــد 
بیت کویــن نیــاز بــه ۷۲ مــگاوات 
ســاعت بــرق اســت و بســیاری از 
ســودجویان در ایــران بــه اســتخراج 
ارز دیجیتــال بــا بــرق ارزان اقــدام 
ــال  ــه ارز دیجیت ــی ک ــد در حال می کنن
تولیــد شــده بــا ایــن شــیوه بــه باالترین 
نــرخ در جهــان خریــد و فــروش 

. د می شــو

در پی کسـب مقام برتر توسـط روابط عمومـی گهرزمین 
در نخسـتین جشـنواره “چـراغ روشـن رابطـه” طـی 
مراسـمی در اسـتانداری کرمان از این واحد تجلیل شـد.
بـه گـزارش کرمـان نـو بـه نقـل از روابـط عمومـی و 
امـور بیـن الملل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن طی 
مراسـمی از تیـم روابـط عمومـی گهرزمیـن تجلیـل 
شـد. در ایـن مراسـم که بـا حضـور دکتـر محمدصادق 

بصیـری معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری کرمان 
در سـالن کنفرانـس اسـتانداری برگـزار شـد از ۲ نفـر 
از کارکنـان واحـد روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل 

شـرکت گهرزمیـن تجلیـل شـد.
 شـایان ذکر اسـت تیم روابط عمومی گهرزمین توانسـته 
بود بـا حضور ۲ شـرکت کننـده در نخسـتین جشـنواره 

“چراغ روشـن رابطـه” مقـام برتر را کسـب نماید.

نـرخ دالر در صرافی های بانکـی )دوشـنبه، ۱۷ خردادماه( 
بـا ۲۰۲ تومـان افزایـش نسـبت بـه روز کاری گذشـته 
)پنجشـنبه، ۱۳ خردادماه( به رقـم ۲۳ هـزار و ۵۴۰ تومان 

رسـید.
بـه گـزارش روز دوشـنبه خبرنگار اقتصـادی ایرنـا، قیمت 
فروش یـورو نیـز در سـاعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه روز گذشـته با 
۲۰۲ تومـان افزایش نسـبت بـه روز کاری گذشـته به رقم 

۲۸ هـزار و ۷۰۰ تومان رسـید.
روز گذشـته قیمت خریـد هـر دالر ۲۳ هـزار و ۷۴ تومان و 

نـرخ خرید هر یـورو نیـز ۲۸ هـزار و ۱۳۱ تومـان بود.
عالوه بـر این، نـرخ خریـد دالر در بـازار متشـکل ارزی ۲۳ 
هـزار و ۸۰ تومان و نـرخ فـروش آن ۲۳ هـزار و ۲۸۹ تومان 

اعالم شـد.   
همچنین نرخ خرید یـورو در این بازار ۲۸ هـزار و ۷۹ تومان 

و نرخ فـروش آن نیز ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان اعالم شـد.
همچنین در سـامانه نیمـا در معامالت روز گذشـته، حواله 
یورو به قیمت ۲۴ هـزار و ۹۰۲ تومان فروختـه و حواله دالر 

به قیمت ۲۰ هـزار و ۴۶۸ تومان معامله شـد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصالحی و الحاقی 
قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه  
تغییرات اصالحیه قانون جدید چک  از جمله حذف مدت 
اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک های  تاکید شده 
است.بر این اساس پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵ /۹۷ 
مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۷ موضوع ابالغ »قانون اصالح قانون 
صدور چک« مصوب سال ۱۳۹۷، ابالغیه شماره ۲۰۹۶۲ 
مورخ ۲۸ /۲ /۱۴۰۰ ریاست جمهوری در رابطه با اصالح 
و الحاق موادی به »قانون اصالح قانون صدور چک« که 
۱ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی  در جلسه مورخ ۲۹ /
به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۸ /۲ /۱۴۰۰ مورد تأیید 
شورای نگهبان واقع شده، به منظور اجرا به شبکه بانکی 

ابالغ می شود.
یاد شده،  قانون  اخیر  اصالحیه  تغییرات  مهم ترین 

عبارتست از:
 مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ 
دریافت دسته چک )موضوع ماده )۶( اصالحی قانون 

صدور چک( حذف شده است.
صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به 
مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی 

چک )صیاد( امکان پذیر می باشد.
صدور و تحویل چک های تضمین شده مستلزم تکمیل 
برگه )فرم( درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک 
در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و 
شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت 
علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه »صیاد« 

می باشد.
الزم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا 
اختصاص یافته و امکان استعالم اطالعات چک تضمین 

شده برای گیرنده چک  )ذینفع( فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در 

وجه و به شماره حساب گیرنده )ذینفع( که مشخصات 
وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر 
می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد 

اعتبار است.
ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل 
یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه 
چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده 
)ذینفع(، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک 

صادرکننده امکان پذیر است.
پرداخت چک تضمین شده به گیرنده )ذینفع( با ارائه 
اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به 
تکمیل برگه )فرم(های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط 
متقاضی یا گیرنده )ذینفع( و گزارش شعبه بانک به واحد 

مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.
در فرض مفقودی چک تضمین شده، مراجعه متقاضی 
و گیرنده )ذینفع( به بانک صادرکننده ضرورت داشته 
و تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک 
تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود 
شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

    مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و 
گیرنده )ذینفع( و استعالم صحت مشخصات اشخاص 
اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی 
و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج 

در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می باشد.
  در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک 
تضمین شده مجعول، عالوه بر مجازات های قانونی مقرر، 
محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم 

دادگاه پیش بینی شده است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است از تاریخ ابالغ این 
بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره 
۳۱۸۱۷۵ /۹۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۷ متضمن ابالغ سازوکارها 

و الزامات ناظر بر چک های تضمین شده، ملغی می  شود.

فرمانـدار جیرفـت از مشـخص شـدن 
سـه مـکان روباز بـه منظـور برگـزاری 
تجمعـات انتخاباتـی در این شـهر خبر 

داد.
ابـوذر عطاپـور افـزود: چمن ورزشـگاه 
تختـی، محوطـه روبـاز مصلـی و چمن 
مجموعه ورزشـی زحمتکشان جیرفت 
بـا توجـه بـه نظـرات کارشناسـان 
مجموعـه بهداشـتی و درمانـی بـرای 
تجمعـات انتخاباتـی در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت.
او ادامـه داد: تجمعـات انتخاباتـی در 
جیرفت در سـه مکان روبـاز و با نظارت 
کارشناسـان مرکز بهداشـت بـا رعایت 

فاصلـه اجتماعی برگـزار می شـود.
فرمانـدار جیرفـت، برپایـی تجمعـات 
انتخاباتی خارج از مکان های مشـخص 
شـده را ممنوع اعـالم کرد و بـر رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و مصوبات 
سـتاد کرونـا در ایـن شهرسـتان تاکید 

کـرد.
او گفـت: مـکان هـای روبـاز در نظـر 
بـه  تجمعـات  بـرای  شـده  گرفتـه 
انتخاباتـی  سـتادهای  مسـئوالن 
نامزدهـای شـورای شـهر و ریاسـت 
جمهوری در شهرسـتان جیرفت اعالم 

شـده اسـت.
عطاپور بـا بیـان اینکـه مقابله بـا کرونا 
نیازمند مشـارکت مـردم اسـت، افزود: 
مـردم بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی، 

حضـور نیافتـن در مـکان هـای شـلوغ 
و بسـته و اسـتفاده مـداوم از ماسـک از 
انتشـار چرخه ویروس کرونا جلوگیری 

کننـد.
عطاپور از مـردم برای حضور گسـترده 
نتخابـات ریاسـت جمهـوری و  در ا
شـورای شـهر دعـوت کـرد و گفـت: 
در  حداکثـری  حضـور  بـا  مـردم 
انتخابات نقشـه های دشـمن را خنثی 

. کننـد

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی این دانشـگاه عصر 
دوشـنبه ۱۷ خردادمـاه بـا بیـان اینکه 
طـی ۲۴ سـاعت گذشـته، ۴۵ بیمـار 
جدید کرونا در بیمارسـتان های استان 
بسـتری شـده اند، گفـت: »۲۵ نفـر از 
آن هـا از حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافـت، 
بردسـیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیـه(، ۲ نفر از حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم، ۳ نفـر از حـوزه  

دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان و 
۱۵ نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 

جیرفـت هسـتند«.
او بـا بیـان این کـه از حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان، بسـتری 
جدیـد گـزارش نشـده اسـت، افـزود: 
»در حـال حاضـر، ۳۹۰ بیمـار کرونـا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

. » هسـتند
شـفیعی ادامه داد:»۲۳۲ نفر از بیماران 
علوم پزشـکی  حـوزه   در  بسـتری 
علوم پزشـکی  نفرحـوزه    ۹ کرمـان،

رفسـنجان،۱۰۳ نفـر حـوزه  جنـوب،۸ 
نفـر در حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـم و ۳۸ نفـر از حـوزه  دانشـکده 
بسـتری  سـیرجان  علوم پزشـکی 
هسـتند و خدمـات بیمارسـتانی بـه 

آن هـا ارائـه می شـود«.
او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
تاکنون ۲۱هـزار و ۴۸۵ نفر در اسـتان، 
بسـتری  کرونـا  بـه  ابتـال  به دلیـل 

. ند« شـده ا
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 
واگیردار دانشـگاه علوم  پزشکی کرمان 

سـپس اظهار کـرد: »متاسـفانه در ۲۴ 
سـاعت گذشـته، ۶ مورد فوتی به دلیل 
ابتـال بـه ویـروس کرونـا گزارش شـده 
کـه ۳ نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان ، ۲ نفـر از حوزه 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت و یک 
نفـر از حـوزه دانشـکده علوم پزشـکی 

سـیرجان اسـت«.  
بـه گفتـه  شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونا در اسـتان تاکنـون، ۲۹۵۵ نفر به 
دلیل ابتال بـه کوویدـ  ۱۹ جـان خود را 

از دسـت داده اند.

رئیساتاقکرمان:

استانکرمانباکمبودفضایآموزشیمواجهاست
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کاغذ ایرانکاغذ استان

پنجهزارو۲۰۰نفرازایتام
کرمانیفاقدحامیهستند

مدیـرکل کمیته امـداد امـام خمینی )ره( اسـتان کرمـان، تعداد 
فرزنـدان یتیـم و نیازمنـد تحـت حمایـت ایـن نهـاد را ۲۲ هزار 
و ۴۱۲ نفـر اعـالم کـرد و گفـت: پنـج هـزار و ۲۰۰ یتیـم تحـت 
حمایـت ایـن نهـاد بـا وجـود مشـارکت گسـترده خیـران، فاقد 

حامـی هسـتند.
 یحیـی صادقـی با اشـاره بـه مشـارکت خـوب خیـران در کمک 
بـه ایتـام و خانواده هـای نیازمنـد تحـت حمایـت کمیتـه امـداد 
کرمان در سـال گذشـته و همکاری بنیـاد ملی غدیر این اسـتان 
در جـذب حامـی بـرای ایتـام تحـت حمایـت ایـن نهـاد افـزود: 
حامیـان و خیران نیکـوکار کرمانـی علیرغم مشـکالت اقتصادی 
موجود از ابتدای سـال جاری تاکنـون ۱۲ میلیـارد و ۹۲ میلیون 
تومـان به صـورت نقدی بـه ایتـام تحت حمایـت این نهـاد کمک 

کرده انـد.
مدیرکل کمیته امـداد امام خمینی )ره( اسـتان کرمـان در ادامه 
از اجـرای موفـق طرح پویـش ایـران مهربـان در این اسـتان خبر 
داد و بیـان کرد: هم اکنـون ۵۱ هـزار و ۲۱۶ حامـی حمایت ایتام 

تحـت حمایت کمیتـه امداد کرمـان را برعهـده  دارند.
او در ادامـه بـا اشـاره بـه همـکاری بنیـاد بین المللی غدیر بـا این 
نهـاد در زمینـه جـذب حامـی بـرای فرزنـدان یتیم و محسـنین 
تحت حمایـت خبـر داد و گفـت: طـرح اکـرام ایتام و محسـنین 
کمیته امداد بسـتر مناسـبی بـرای توسـعه و ترویج سـیره عملی 
حضرت علـی )ع( اسـت و بـا توجـه به اهـداف عالیـه ایـن بنیاد، 
این همـکاری نیـز می تواند نقـش مؤثـری در جذب حامـی برای 

فرزنـدان یتیم بـه همراه داشـته باشـد.
صادقـی خاطرنشـان کـرد: خیـران نیکـوکار می تواننـد بـرای 
مشـارکت در طـرح اکـرام ایتام عـالوه بـر مراجعـه به دفاتـر این 
ekram. نهاد در سراسـر اسـتان کرمان از طریق پایگاه اینترنتـی

emdad.ir نیـز در ایـن طـرح مشـارکت کننـد

محیطزیستکرمان
باتوسعهدرتعارضنیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه این 
اداره کل در تقابل و تعارض با توسعه استان قرار ندارد گفت:این 

نهاد در کنار و همگام با توسعه کرمان است.
مرجان شــاکری افزود:اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان از ظرفیت های قانونی خود برای پیشــبرد اهداف عالیه 

این نهاد نهایت استفاده را می برد.
او با بیان اینکه محیط زیست دستگاهی با شرح وظایف گسترده 
اســت تصریح کرد:این نهاد عالوه بر جلوگیری از تخلفات شکار 
و صید، پایش های کیفی در صنایــع را نیز زیر نظر دارد و برای 
اســتقرار صنایع در چارچوب ضوابط زیست محیطی باید اظهار 

نظر کند.
او با بیان اینکه مطالعات و آموزش های زیست محیطی در کنار 
اقدامات انجام شده در سازمان حفاظت محیط زیست می تواند 
در پیشــبرد اهداف این نهاد بســیار موثر باشــد اظهار داشت: 
آموزش های موثر و جدی زیســت محیطی در شبکه شاد برای 

دانش آموزان اجرا شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان کرمان افزود: اگر در 
سنین پایین اهمیت محیط زیست به دانش آموزان آموخته شود 
در آینده با مســئوالن و افرادی مواجه خواهیم بود که با مسائل 
محیط زیست بیگانه نیســتند و محیط زیست را به عنوان یک 
مانع نمی بینند بلکه به عنوان عنصر اثرگذار در ســالمت مردم 
می دانند.او با بیان اینکه مسئوالن همواره در کنار محیط زیست 
بوده و هستند و دولت تدبیر و امید با اقدامات انجام شده نشان 
داد به محیط زیست بسیار اهمیت می دهد گفت: طرح مطالعاتی 

تاالب جازموریان در سال ۹۵ و در دولت تدبیر و امید آغاز شد.
شــاکری همچنین با بیان اینکه مشــکالت متعددی در حوزه 
محیط زیســت وجود دارد تصریح کرد: اکنون اســتان کرمان 
گرفتار پدیده گرد و غبار اســت و یک وجه بســیاری از حوادث 

زیست محیطی است.
او با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دغدغه های محیط زیست 
کرمان که جزو دغدغه های زیســت محیطی است، گرد و غبار و 
بحران آب است افزود: برداشت های بی رویه از منابع آبی کیفیت 
آب این استان را تنزل داده لذا با تغییر کیفیت منابع آبی شاهد 
خشک شدن برخی باغ های پسته شــمال کرمان و تبدیل آن به 

کانون ریزگردها شده است.
شاکری ادامه داد: اگر از منابع آبی اصولی تر برداشت شده بود و 
برنامه ریزی داشتیم شاید امروز شاهد معضالت زیست محیطی 
همچون ریزگردها نبودیم و کاهش کیفیت منابع آبی و مهاجرت 

مردم که زمینه ساز مشکالت بعدی است را نداشتیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: آخرین مهلت ثبت نام شانزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر کرمان تا پایان وقت روز سه شنبه 
۱۸ خرداد ماه جاری است.رضا اسماعیلی با اشاره 
به فراخوان نام نویسی در شانزدهمین دوره جشنواره تعاونی های 
برتر، افزود: فرآیند ثبت نام شانزدهمین دوره تعاونی های برتر از 
۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آغاز و به مدت یک ماه تا ۱۸ خرداد 
ماه امسال ادامه دارد.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان ادامه داد: از تعاونگران استان کرمان دعوت می شود با 
مراجعه به سایت https://taavoni.mcls.gov.ir نسبت به ثبت 
نام در این جشنواره اقدام کنند.او با بیان اینکه مهلت اعالم شده 
برای ثبت نام در این جشنواره غیر قابل تمدید است،افزود : به روز 
رسانی اطالعات تعاونی ها شامل بارگذاری مدارک و مستندات 
مرتبط با مجامع عمومی، اطالعات اعضای تعاونی ها، اطالعات 
شاغلین، صورت های مالی، گزارش های حسابرسی از سال ۹۶ 
تا ۹۹ باید در سامانه مذکور بارگذاری شود.اسماعیلی همچنین  
گفت: بررسی مدارک و مستندات و معرفی منتخبین برتر استانی 
و ملی شانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر تا نیمه شهریور ماه 

۱۴۰۰ اعالم خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه گفت: عامالن 
حمله به پایگاه اورژانس روستای دولت آباد از توابع 

این شهرستان کمتر از ۷۲ دستگیر شدند. 
سرهنگ علی اسفندیاری روز گذشته در تشریح این خبر افزود: 
با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک مورد حمله به پایگاه 
اورژانس ۱۱۵ روستای دولت آباد شهرستان ارزوئیه و ضرب و 
جرح کارکنان این پایگاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفت.او ادامه داد: ماموران پس از بررسی 
و اخذ اظهارات شاکیان پرونده، با تحقیقات فنی و انجام اقدامات 
اطالعاتی، کمتر از ۷۲ ساعت ۲ نفر از متهمان را شناسایی و با 

هماهنگی مقام قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
رزوئیه با اشاره به معرفی  نتظامی شهرستان ا فرمانده ا
متهمان به مرجع قضائی بیان داشت: امنیت و آرامش 
شهروندان خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند 
امنیت و آرامش شهروندان را خدشه دار کنند مقتدرانه و 

برابر قانون برخورد خواهیم کرد.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا 
توجه بـه وضعیت قرمـز کرونا در اسـتان های 
همجـوار و ضـرورت کنتـرل موارد مشـکوک 
به کوویـد ۱۹ خواسـتار ایجاد حساسـیت در زمینـه تبعات 
تردد به شـهرهای قرمـز کرونایـی در بیـن مـردم منطقه و 

تداوم رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی شـد .
دکتر اصغـر مـکارم روز گذشـته از پایـگاه ۱۱۵ نودژ،مراکز 
خدمـات جامـع سـالمت نـودژ و بجـگان و پـروژه در حـال 
احداث تسـهیالت زایمانی شـهر نودژ  بازدید به عمل آورد.
او در ایـن بازدیـد ضمـن تاکیـد بـر لـزوم تشـدید کنتـرل 
و نظـارت جـدی بـر مـوارد مشـکوک کرونـا بـا توجـه بـه 
همجـواری بـا اسـتان های دارای وضعیـت قرمـز کرونـا 
گفت:با توجه به حساسـیت منطقـه منوجان باید جلسـات 
مشـترک بـا کارشناسـان بهداشـتی شـهرهای همجـوار 

اسـتان هرمـزگان برگـزار شـود.
مـکارم رصـد جـدی وضعیـت افـراد مشـکوک و مبتـال به 
بیماری هـای واگیـر در راسـتای کنتـرل و پیشـگیری این 
بیماری هـا را مـورد تاکیـد قـرار داد و اظهـار کـرد: انجـام 
واکسیناسـیون به موقع از اهمیت باالیی در حفظ سـالمت 

مردم برخـوردار اسـت.
او بـا تاکید بر ایـن مطلب کـه مناطقـی مانند نودژ بـا توجه 
به ترددهـای باالی این منطقه با شـهرهای اسـتان همجوار 
حساسـیت بیشـتری در شناسـایی بـه موقـع بیمـاران 
کرونـا دارد و افـزود: می طلبـد بهـورزان مراقبـت ویـژه ای 
بـر خانـواده افـرادی کـه تـردد روزانـه بـه اسـتان همجوار 

دارند،داشـته باشـند.

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، ۱۷ خردادماه( در 
بازار تهران با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۱۳ 

خردادماه( به رقم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.
به گزارش روز دوشــنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه روز 
گذشته، ارزش هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۵۰ هزار 
تومانی نسبت به روز کاری گذشــته به رقم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید 

و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۸۹ هزار 
تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۲۰ هزار تومان شد. همچنین 
هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و ۸۸۴ دالر و ۲۵ سنت فروخته شد. 

نوسانقیمتسکه
درکانال۱۰میلیونتومانی

امروز شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۲۰ 
واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار یک میلیارد و ۳۲۹ هزار برگه سهم به ارزش ۷۸ هزار 
و ۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد.امروز نماد سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، توکاریل )توریل(،  بیمه 
دی )ودی(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( و توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، مدیریت انــرژی تابان هور )وهور(، تجارت 
الکترونیک پارســیان کیش )تاپکیش(، پخش هجرت )هجرت(،  بیمــه کوثر )کوثر(،  
پتروشیمی مارون )مارون(، شرکت ســرمایه گذاری آوا نوین )وآوا(،  پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، ویتانا )غویتا(، نفت پاسارگاد )شپاس( و پخش البرز )پخش( تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس داشتند.

فرابورسبررویشاخص۱۷هزارو۷۲۰واحدی
توسعهوعمراناستانکرماندرمیانشاخصهایمثبت

آخرینمهلتثبتنام
درشانزدهمینجشنواره

تعاونیهایبرتراستانکرمان

عامالنحملهبهپایگاهاورژانس
ارزوئیهدستگیرشدند

تبعاتترددبهشهرهایقرمز
بهمردماعالمشود

خبر

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
به هر میزان که شرکت ها بتوانند محصوالت 
خود را در شرایطی آزادتر و به دور از مداخالت 
قیمتی به فروش برسانند، در میزان بازدهی 
شرکت های مدنظر تاثیرگذار خواهد بود و 
بازدهی باالتر برای هر شرکتی به معنای تاثیر 

مثبت بر روند قیمت سهام آن شرکت است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری 
بورس کاال، »محمدعلی دهقان دهنوی« با 
اشاره به افزایش تنوع عرضه محصوالت در 
بورس کاالی ایــران در ماه های اخیر اظهار 
داشت: شرکت های بورسی که محصوالتشان 
را در بورس کاالی ایران عرضه می کنند، در 
واقع بستری رقابتی را برای فروش محصوالت 
خود انتخاب کرده اند که این موضوع در رشد 
بازدهی شرکت ها و به دنبال آن بهبود شرایط 

سهام شرکت ها اثر مثبتی خواهد داشت. 
وی به مزایای عرضه محصوالت شرکت ها در 
بورس کاال اشاره کرد و اظهار داشت: براساس 
قانون، شرکت هایی که بتوانند محصوالت 
خود را از طریق سازوکار بورس کاال عرضه 
کننــد، کاالی آن شــرکت ها از شــمول 
قیمت گذاری و برخی دیگــر از مداخالت 

خارج خواهد شد.
دهقان دهنوی گفت: در بورس کاال، فضایی 
رقابتی و آزاد برای شرکت ها فراهم می شود 
و در این بســتر، قیمتی مناســب تر برای 

محصوالت شرکت ها کشف می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عرضه 
محصوالت معدنی و سیمان در بورس کاال 
و تاثیر آن بر سهام این شرکت ها در بورس 
اشاره و تاکید کرد: هر کاالیی که بتواند وارد 
بورس کاال شود دیگر قیمت گذاری دستوری 

بر روی آن معنایی ندارد.
به گزارش ایرنا، پیشــتر رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار اعالم کرد: بورس 
کاالی ایران در ماهیــت خود یک پلتفرم 
معامالت اســت و این بســتر معامالت، 
تعیین کننده قیمت نیست، بلکه مکانی را 
فراهم کرده که قیمت ها براساس عرضه و 
تفاضا کشف شود؛ بنابراین هرگونه اعمال 
دســتوری قیمت در بورس کاالی ایران 
به معنی انحراف قیمــت و ضربه زدن به 

اقتصاد کشور است.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، ۱۷ 
خردادماه( هشت هزار و ۵۸۶ واحد رشد 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 

میلیون و ۱۵۷ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشته 
بیش از پنج میلیارد و ۹۳۱ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و ۸۳۸ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 
۷۹۲ واحد افزایش به ۳۸۳ هزار و ۸۲۹ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۱۵۵ 
واحد رشد به ۲۴۷ هزار و ۵۴۰ واحد رسید. 
شاخص بازار اول هشت هزار و ۱۲۶ واحد و 
شاخص بازار دوم ۱۱ هزار و ۴۷ واحد افزایش 

داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۲۴۵ 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با ۸۱۵ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با ۶۴۳ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۵۲۸ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۴۵۶ 
واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۳۶۲ 
واحد،  سایپا )خساپا( با ۳۰۸ واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲۸۷ واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
با ۲۸۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۲۴۸ واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( با ۲۴۰ واحد و بانک ملت )وبملت( 
با ۲۳۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند.
در مقابل سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳( 
با ۳۵۰ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس 
)اپال( با ۲۲۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
استان خوزستان )وسخوز( با ۱۲۸ واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
با ۱۲۱ واحد، فوالد خوستان )فخوز( با ۱۱۲ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۱۰۰ 
واحد، آلومینیوم ایران )فایرا( با ۷۹ واحد، فوالد 
امیرکبیر کاشان )فجر( با ۶۹ واحد، سرمایه 
گذاری پارس توشه )وتوشه( با ۶۸ واحد و 
کاشی و سرامیک حافظ )کحافظ( با ۶۷ واحد 

تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد صنعت 
غذایی کورش )غکورش(، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی(، پاالیش نفت 
تهران )شتران(،فوالد مارکه اصفهان )فوالد( 
و ایران خودرو )خودرو( نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گروه صنایع غذایی به جز قند و شکر هم در 
معامالت روز گذشته صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۱۸۴ 
میلیون و ۵۵ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار 

و ۶۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور افزایش عرضه به بازار و تامین نیاز 
مشتریان، امروز )سه شنبه، ۱۸ خردادماه( اقدام به اجرای هفدهمین 
مرحله از فروش فوق العاده می کند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا از 
ایران خودرو، در این طرح سه محصول پژو پارس سال، پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک سقف شیشه ای و دناپالس توربوشارژ اتوماتیک با موعد 
تحویل حداکثر سه ماهه عرضه می شود.این مرحله از فروش فوق العاده، 
از فردا به مدت سه روز به اجرا گذاشته خواهد شد و به منظور بهره مندی 
مشتریان واقعی، محدودیت های مربوط به فروش فوق العاده همچنان 
اجرا می شود. مشتریان نهایی برای ثبت نام، از طریق قرعه کشی با 
حضور نمایندگان نهادهای ناظر انتخاب خواهند شد. متقاضیان 
می توانند از امروز تا پنجشنبه هفته جاری، با مراجعه به سایت فروش 
اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه و 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.به گزارش ایرنا، در دو ماهه نخست امسال 
گروه صنعتی ایران خودرو ۵۴ هزار و ۲۸۱ دستگاه خودرو تولید کرد 
که مشتمل بر ۳۷ هزار و ۵۵۱ دستگاه در گروه پژو، چهار هزار و ۴۳۶ 
دستگاه در گروه سمند، ۶ هزار و ۹۳۷ دستگاه دنا، چهار هزار و ۵۳ 
دستگاه رانا، ۹۱۶ دستگاه هایما و ۱۸۸ دستگاه تارا بود. جمع تولیدات 
این خودروساز در هم سنجی با پارسال افت ۶.۲ درصدی داشته است.

شهریار متوکل مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت مس 
با اعالم این خبر گفت: در همین راستا، با تدوین استراتژی نوین 
اکتشافی در سال ۱۳۹۷، اهداف و دورنمای فعالیت های اکتشافی و 
ارتقای جایگاه کشور در افق آینده و مجموعه اهدافی که الزم است 
امور اکتشافات به منظور دستیابی به آن ها اقدام کند به گونه ای در 
نظر گرفته شده است که نیازهای بلندمدت شرکت ملی صنایع مس 

ایران را پاسخگو باشد.
به گفته متوکل، چشم انداز ارائه شده نگاهی علمی و عملی به آینده 
اکتشافات مس و ایجاد پشتوانه ذخایر معدنی به منظور توسعه پایدار 
در شرکت ملی صنایع مس ایران را در بر دارد.او افزود: افزایش 
عمق اکتشافی تا متوسط ۱۵۰۰ تا ۲ هزار متر و تأکید بر شناسایی و 
اکتشاف ذخایر پنهان و همچنین اکتشاف سایر تیپ های کانساری 
از جمله اهداف اکتشافی این امور هستند که مطالعات اکتشافی 
هدفمند و سیستماتیک به منظور اکتشاف این گونه مدل ها در حال 
انجام است.مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت مس 
ادامه داد: این امور در نظر دارد سطح حفاری های اکتشافی خود را تا 
پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۵۰ هزار متر در سال برساند. با توجه به 
پوشش سراسری اکتشافات از شمال غرب تا جنوب شرق و همچنین 
میزان حفاری های پیش بینی شده در محدوده های اکتشافی جدید، 
امیدواریم نتایج مثبت و درخور توجه اکتشافات در سال جاری نیز 
تداوم یافته و به ثمر برسد.متوکل ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر 
دانش نوین و بهره مندی از نیروهای متخصص در زمینه اکتشاف و 
تالش نیروهای خدوم و تمام عوامل دست اندرکار اکتشاف، به ذخایر 
جدید دیگری نیز دست یابیم.او اظهار داشت: همچنین تکمیل 
حفاری ها و شناخت ابعاد اصلی چند کانسار جدید شناسایی شده و 
تخمین دقیق این ذخایر در دو سال آتی، می تواند در ارتقای جایگاه 

کشور از لحاظ ذخایر شناخته شده تأثیری شگرف بر جای بگذارد.

عرضه3محصولدرهفدهمین
فروشفوقالعادهایرانخودرو

تشریحچشمانداز
اکتشافاتمستاسال۱۴۰۴

تاثیرمثبتعرضهکاالها
دربورسکاالبرشرایط

سهامشرکتها

رشدبیشاز۸هزارواحدی
شاخصکلبورس

براساس اعالم بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در سال 
۱۴۰۰ روند نزولی داشته و از کانال ۱۹ درصد گذشته و به ۱۸.۴۹ 

درصد رسید.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول 
است که در آن بانک ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه 
مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله 
می کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت 

کنند.
در این بازار، بانک هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک های 
دچار کسری قرض می دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در 
بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می کند تا بانک ها 
برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از 

انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می شود.
آخرین داده های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ بازار 
بین بانکی در ابتدای سال ۱۹.۹ درصد بود و نرخ سود در این بازار 
روند نزولی داشته است و در پایان فروردین ماه به عدد ۱۹.۸۲ 

درصد رسید.
روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه ادامه داشت 

و در پایان این ماه ۱۹.۶ درصد شد.
در خردادماه که هیجان انتخابات باالگرفته است نرخ سود بازار 
بین بانکی جهش جزئی ۰.۱۸ درصدی داشت )اردیبهشت ۱۴۰۰ 
برابر ۱۹.۶ درصد بود و در ۶ خرداد برابر ۱۹.۲۴ درصد شد و پایان 
هفته گذشته )۱۳ خرداد ماه( برابر اعالم بانک مرکزی این نرخ برابر 

۱۸.۴۹ درصد شد.
به گزارش ایرنا، همانطور که پیش از این ذکر شد نرخ سود بازار بین 
بانکی متفاوت از نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به میزان سود 
سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت افراد در بانک ها تعلق می گیرد اما 
نرخ بین بانکی به سودی که بانک ها از یکدیگر استقراض کرده اند 

پرداخت می شود.

نرخسودبازاربینبانکی
۱۸.۵درصدشد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱40060۳۱90۱2000267 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای محمـد افشـاری زاده فرزنـد محمد حسـن بشـماره شناسـنامه 784۱ صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 4۱/70 متـر مربع پـالک 9۳9 اصلی 
واقـع در بخـش ۳6 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان ابـن سـینا فرعـی بدر شـمالی کوچه 
2 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد حسـن افشـاری زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱0۳2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/0۳/۱8

محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱40060۳۱90۱200۳77 هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم معصومـه اسـالم کیـش فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از سـیرجان در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱74/۳۵ متـر مربـع پـالک 9۳9 اصلی واقـع در خیابان بـدر بخش 
۳6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علیرضـا مسـلمی زاده محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱0۵7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/۱8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/04/02
محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالک

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آییننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان 
مشـخصات  اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان  بالمعـارض  و  مالکانـه  تصرفـات  زرنـد 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱.آقای سـیدعبدالرضا مصطفوی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 46 صادره از زرند در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 408.۵۵ مترمربع از پـالک 2۳89 اصلی واقع 

در زرنـد بلـوار ابـوذر کوچـه ۱0 خریداری از مالک رسـمی آقـای علی سـلطان زاده بهاءآبادی.
2. خانـم حکیمـه پوررشـیدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2۱۱ صـادره از زرنـد در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 408.۵۵ مترمربـع از پـالک 2۳89 اصلـی 
واقـع در زرنـد بلـوار ابـوذر کوچـه ۱0 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی سـلطان زاده 

بهاءآبـادی. م الـف 8۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۳/4

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۳/۱8
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهیفقدانسندمالکیت
آقـای محمـد اسـالمی علـی آبـادی برابـر گواهـی حصـر وراثـت بـه 
شـماره ۱6۵ _ ۱۳86/0۳/۱2 شـعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر 
وراثـت ۱6۵0 م _ ۱۳88/۱2/08 قاضـی محتـرم شـورای حـل اختالف 
شـماره ۱2 زرنـد احـدی از ورثـه مرحـوم محمـود اسـالمی علـی آبـادی مالـک 
ششـدانگ پـالک 6۵ فرعـی از 6044 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش ۱۳ کرمـان که 
سـند مالکیـت آن در دفتـر 6۱ صفحـه  ۵6۵ به شـماره ثبت 762۱ و شـماره چاپی 
6۵2۳06 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمن ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیت فـوق بعلـت نامعلوم مفقـود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یک مـاده ۱20 اصالحـی آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد 
کـه در ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس از اتمام مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهـد شـد. م الف 94
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8

هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳9960۳۱90۱2004084 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی خانم مریم افشـاری زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 2۱0/74 متر مربـع پالک 9۳9 اصلـی واقع در بخش 
۳6 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان ابـن سـینا فرعـی بـدر شـمالی کوچه 2 خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد حسـن افشـاری نژاد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱0۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/0۳/۱8

محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳9960۳۱90۱200408۵ هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای مریم افشـاری زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب مغازه به مسـاحت 4۱/87 متر مربـع پالک 9۳9 اصلـی واقع در بخش 
۳6 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان ابـن سـینا فرعـی بـدر شـمالی کوچه 2 خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد حسـن افشـاری زاده محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱0۳4
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/0۳/۱8

محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

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

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱40060۳۱9008000696هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
یحیـی پورحبیبـی زرنـدی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه ۱۳۳ صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب مغـازه مشـتمل بـر زیرزمیـن و طبقه اول )مسـکونی( بـه مسـاحت ۵۳.7۳ مترمربع از 
پـالک 6440 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جمهـوری نبـش کوچـه 8 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای مجتبـی نظریـان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهد شـد. م/الف92
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۳/۱8- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/4/۱
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهیفقدانسندمالکیت
آقـای محمـد اسـالمی علـی آبـادی برابـر گواهـی حصـر وراثـت بـه 
شـماره ۱6۵ _ ۱۳86/0۳/۱2 شـعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر 
وراثـت ۱6۵0 م _ ۱۳88/۱2/08 قاضـی محتـرم شـورای حـل اختالف 
شـماره ۱2 زرنـد احـدی از ورثـه مرحـوم محمـود اسـالمی علـی آبـادی مالـک 
ششـدانگ پـالک 6۳ فرعـی از 6044 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش ۱۳ کرمـان که 
سـند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵۵7 به شـماره ثبت 76۱9 و شـماره چاپی 
6۵2۳08 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمن ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیت فـوق بعلـت نامعلوم مفقـود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یک مـاده ۱20 اصالحـی آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد 
کـه در ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس از اتمام مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهـد شـد. م الف 9۳
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8

هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای محمد اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره ۱6۵ _ ۱۳86/0۳/۱2 شعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر وراثت 
۱6۵0 م _ ۱۳88/۱2/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره ۱2 زرند احدی از ورثه مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک 
ششدانگ پالک 66 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵69 به شماره ثبت 
7622 و شماره چاپی 6۵2۳07 صادر و تسلیم گردیده، سپس برابر نامه شماره ۱۳9۵02۱00029۱797 _ ۱۳9۵/۱2/26 قاضی محترم اجرای احکام 
مدنی زرند جهت جلوگیری از نقل و انتقال به صورت غیابی بازداشت گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند 
مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱20 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی 
ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 9۵
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8- هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای محمد اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره ۱6۵ _ ۱۳86/0۳/۱2 شعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر وراثت 
۱6۵0 م _ ۱۳88/۱2/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره ۱2 زرند احدی از ورثه مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک 
ششدانگ پالک 6۱ فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵49 به شماره ثبت 
76۱7 و شماره چاپی 6۵2۳0۳ صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱20 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 96
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8

هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای محمد اسالمی علی آبادی برابر گواهی حصر وراثت به شماره ۱6۵ _ ۱۳86/0۳/۱2 شعبه دوم حقوقی زرند و گواهی حصر وراثت 
۱6۵0 م _ ۱۳88/۱2/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره ۱2 زرند احدی از ورثه مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک 
ششدانگ پالک 62 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵۵۳ به شماره 
ثبت 76۱8 و شماره چاپی 6۵2۳04 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱20 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 97
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8

هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
حصر  گواهی  برابر  آبادی  علی  اسالمی  محمد  آقای 
دوم  شعبه   ۱۳86/0۳/۱2  _  ۱6۵ شماره  به  وراثت 
 _ م   ۱6۵0 وراثت  حصر  گواهی  و  زرند  حقوقی 
۱۳88/۱2/08 قاضی محترم شورای حل اختالف شماره ۱2 زرند 
احدی از ورثه مرحوم محمود اسالمی علی آبادی مالک ششدانگ 
پالک 27 فرعی باقیمانده از 6044 اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ 
کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵4۵ به شماره ثبت 
76۱6 و شماره چاپی 6۵2۳02صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت 
مالکیت  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  نامعلوم  بعلت  فوق 
المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱20 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
به ملک فوق  انجام معامله نسبت  تا چنانچه کسی مدعی  شود 
الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی 
اعتراض  و  زرند مراجعه  امالک شهرستان  و  اسناد  اداره ثبت  به 
تسلیم  معامله  یا سند  و  مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن  خود 
نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 98
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8

هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
گواهی حصر  برابر  آبادی  علی  اسالمی  محمد  آقای 
دوم  شعبه   ۱۳86/0۳/۱2  _  ۱6۵ شماره  به  وراثت 
 _ م   ۱6۵0 وراثت  حصر  گواهی  و  زرند  حقوقی 
 ۱2 شماره  اختالف  حل  شورای  محترم  قاضی   ۱۳88/۱2/08
مالک  آبادی  علی  اسالمی  محمود  مرحوم  ورثه  از  احدی  زرند 
از 6044 اصلی واقع در زرند بخش  ششدانگ پالک 64 فرعی 
۱۳ کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 6۱ صفحه  ۵6۱ به شماره 
تسلیم گردیده،  و  صادر   6۵2۳0۵ چاپی  شماره  و   7620 ثبت 
است که  مدعی  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن 
سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱20 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
به  انجام معامله نسبت  تا چنانچه کسی مدعی  آگهی می شود 
یا  و  نگردیده  ذکر  اگهی  این  در  باشد که  می  الذکر  فوق  ملک 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 99

تاریخ انتشار:سه شنبه ۱400/0۳/۱8
هجدهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیاحضار
پرونده  محتویات  حکایت  به   
9909980۳4۱۱۱0۱062 که در این 
شعبه دادگاه تحت رسیدگی می 
باشد، اعالم گردیده آقای واحد رستمی فرزند 
حسین به مدت بیش از ده سال ، غایب و 
ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در 
دست نیست . لذا بدین وسیله ضمن اعالم 
مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد 
شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به 
نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا 
حقی از کسی تضييع نگردد. این آگهی سه 
نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در 
اجرای ماده ۱02۳ قانون مدنی در امور مدنی 
منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک 
سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات 
غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر 

خواهدشد. م الف 207
دادگاه خانواده شهرستان  اول  قاضی شعبه 

کرمان- محمد شفیعی
تاریخ چاپ نوبت اول : ۱400/0۱/۱8

 تاریخ چاپ نوبت دوم : ۱400/02/۱8 
تاریخ چاپ نوبت سوم : ۱400/0۳/۱8

مدارس استان کرمان زیرساخت  های الزم در شرایط کرونا را ندارند

پروژه انتقال آب سد نساء بم به ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

لزوم تغییر نگاه ها به صنایع دانش بنیان

 

سال تحصیلی گذشته هنوز به اتمام نرسیده دغدغه 
والدین برای ثبت نام دانش آموزان در پایه تحصیلی 
بعد و نحوه برگزاری سال تحصیلی آینده آغاز شده 
و مدارس، حضوری یا غیرحضوری بودن آموزش ها 
و اینکه این بار مسئوالن چه سناریویی را برای آغاز 
سال تحصیلی طراحی کرده اند ذهن والدین را به خود 

مشغول کرده است.
از سویی محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش مطرح می کند که "معلم و مدرسه جایگزین 
ندارد؛ چرا که مدرسه تنها کارکرد آموختن ندارد بلکه 
بلوغ اجتماعی و نیاز دانش آموزان را برطرف می کند."

او از سوی دیگر شرط بازگشایی مدارس برای ارائه 
خدمات آموزش حضوری را منوط به واکسیناسیون 
فرهنگیان و  دانش آموزان کرده و گفته است" باید 
به سمت بازگشایی مدارس رفت البته در شرایطی 
که مصونیت جمعی ایجاد شده باشد و اگر چنین 
روش  نباشد  فراهم   ۱۴۰۰ مهر  در  شرایطی 

غیرحضوری دانش آموزان را خواهیم داشت."
در شرایطی که زمزمه های بازگشایی مدارس در سال 
تحصیلی جدید شنیده می شود برخی کارشناسان 
بازگشایی مدارس را آغاز شعله ور شدن موج دیگری از 
کرونا می دانند و از سوی دیگر برخی تبعات آموزشی، 
اجتماعی و روانی تعطیل شدن مدارس را کمتر از 

تبعات شیوع کرونا نمی دانند.  
کارشناسان آموزشی با اشاره به اهمیت حضور 
دانش آموزان در مدارس به این مسئله تاکید دارند 
که آموزش حضوری صرفاً به منظور آشنایی بهتر 
دانش آموزان با مفاهیم کتاب های درسی نیست، 
بلکه دانش آموزان با آموزش حضوری در مدارس، 
چگونگی برخورد با هم سن و ساالن را تمرین کرده، 

مراودات اجتماعی را می آموزند، زندگی گروهی و 
تعامل با جمع را یاد می گیرند و هوش اجتماعی آنها 

افزایش پیدا می کند.
از سوی دیگر اغلب کارشناسان نظام سالمت نسبت 
به بازگشایی مدارس در این شرایط مخالفت جدی 
دارند و معتقد هستند که هر وقت پاندمی کرونا را 
دست کم گرفتیم، دقیقاً از همان جا ضربه خوردیم 
و چوب این اتفاق تلخ را دانش آموزان، والدین و کادر 

درمان خواهند خورد.
در این میان عده ای معتقد هستند که نباید از آن 
طرف بام افتاده و مدرسه را کاًل حذف کنیم بلکه 
می توان با تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مدارس، افزایش نظارت ها، کاهش تعداد دانش 
آموزان در هر کالس و آموزش بهداشت و پیشگیری 
به دانش آموزان در مسیری گام بگذاریم که هم 
آموزش ها از قالب کاماًل مجازی بیرون بیاید و هم 
اینکه سالمت دانش آموزان تهدید نشود؛ این عده 
ایجاد مدارس ایمن و پاک را در دوران کرونا مطرح 
می کنند البته باید دید که تا چه اندازه زیرساخت های 
آموزشی ما برای حضور دانش آموزان در مدارس 

ایمن فراهم است.
استان کرمان بزرگترین استان کشور، سال ها با 
کمبود فضای آموزشی مواجه است و در تمامی این 
سال ها آموزش و پرورش تالش کرده تا کمبود فضای 
آموزشی در استان به ویژه در شهر کرمان را، با تراکم 
باالی کالس های درسی، استفاده از کالس های فاقد 
استاندارد، دو شیفته کردن مدارس و البته برگزاری 
برخی کالس های درسی در کانکس جبران کند و 
با وجودی که این وضعیت تاثیر زیادی در کاهش 
سطح کیفی آموزش دانش آموزان داشته و با عدالت 
آموزشی در تضاد است والدین چاره ای جز پذیرفتن 

آن نداشتند.
در این شرایط این سوال مطرح است که امکان 

بازگشایی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در استانی مانند کرمان که سال ها با کمبود فضای 

آموزشی مواجه بوده به چه صورت است؟
کمبود فضای آموزشی بحران و دغدغه سال های 
گذشته کرمان است و در شرایطی که مرکز بزرگترین 
استان کشور از کمبود فضای آموزشی مناسب رنج 
می برد و دانش آموزان آن مجبورند در کالس هایی 
غیراستاندارد و با جمعیت بیش از ۴۰ نفر درس 
بخوانند بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری 
در شرایط شیوع ویروس کرونا به یک بحران برای 

اولیا تبدیل شده است.
نگرانی از سطح سواد دانش آموزان از سویی و آموزش 
حضوری و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
دیگر، عدالت آموزشی برای دانش آموزان و بهره مندی 
مساوی از آموزش و فضای آموزشی در ایام کرونا 
باعث شده که دغدغه خانواده ها و دانش   آموزان برای 
بازگشایی مدارس از مهرماه ۱۴۰۰ بیشتر شده باشد.

عباس ضیاء معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان در جلسه دوم خردادماه جاری 
شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به 
کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان گفت: تراکم 
دانش آموزی در کالس های شهر کرمان باالی ۴۰ 
نفر است و در صورت برگزاری حضوری کالس ها در 
سال تحصیلی آینده و شیوع کرونا با مشکالت جدی 

مواجه خواهیم شد.
سیدمحمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان کرمان نیز با بیان اینکه کارهای 
بسیار خوبی در استان کرمان در راستای بهبود 
وضعیت فضای آموزشی استان کرمان انجام شده 
اظهار داشت: در چند سال گذشته نزدیک به ۲۸۰ 
هزار مترمربع فضای آموزشی به فضاهای آموزشی 

ما اضافه شده است.
او با اشاره به اینکه پایان سال ۹۹ سرانه فضای 

آموزشی برای هر دانش آموز ما در استان کرمان به 
۵.۲۲ مترمربع رسیده اما باز هم کافی نیست  تصریح 
کرد: فضاهای آموزشی غیراستانداردی در استان 
کرمان وجود دارد که دانش آموزان به ناچار از آن 

استفاده می کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
کرمان با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی به ویژه 
در شهر کرمان بسیار زیاد است ادامه داد: تراکم 
دانش آموزان در کالس های درسی بسیار باال است، 
کالس های ۴۰ نفره برگزار می شود و این مسئله 
تا اندازه زیادی بر روی آموزش دانش آموزان تاثیر 

منفی دارد.
او با اشاره به اینکه هر ماه با حضور استاندار کرمان 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان برگزار و 
مشکالت و مسائل حوزه آموزش و پرورش استان 
مطرح و بررسی می شود افزود: دغدغه اصلی همکاران 
ما در آموزش و پرورش تراکم باالی دانش آموزان به 

ویژه در شهر کرمان است.
واعظی نژاد با بیان اینکه برنامه ریزی شده تا اول 
مهرماه تعدادی فضای آموزشی آماده و در اختیار 
آموزش و پرورش قرار گیرد ادامه داد: چهار مدرسه 
۲۴ کالسه در حاشیه شهر کرمان در دست احداث 
داریم و امیدواریم که بتوانیم این مدارس را تا پایان 
سال به اتمام رسانده و برای مهرماه ۱۴۰۱ فضاهای 
آموزشی بسیار خوب و مطلوبی به فضای آموزشی 

کرمان افزوده شود.
توسعه نامتوازن استان کرمان در سال های گذشته 
در حوزه فضاهای آموزشی مشکالت زیادی برای 
استان ایجاد کرده و بازگشایی مدارس و آموزش 
حضوری دانش آموزان در شرایطی که به نظر می رسد 
زیرساخت های الزم برای مدارسی پاک و ایمن در 
استان کرمان وجود ندارد نیازمند تصمیمات مهم و 

اساسی از سوی مسئوالن در این حوزه است.

استاندار کرمان گفت: پروژه انتقال آب سد نساء 
تاکنون۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص 
یافته و همچنین جهت تکمیل این پروژه حدود ۲۰۰ 

میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.
علی زینی وند در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب 
سد نساء به شهرهای بم و بروات گفت: طول خط این 
پروژه حدود ۵۵ کیلومتر است که تاکنون پیشرفت 

خوبی دارد.
او بیان کرد: تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ پروژه انتقال 

آب سد نساء به طور همزمان در حال فعالیت هستند .
استاندار کرمان ادامه داد: اعتبار این پروژه در بودجه 

امسال در نظر گرفته شده و مشکل تامین اعتبار ندارد.
علی زینی وند پروژه انتقال آب سد نساء را از پروژه های 
مهم کشور دانست و اظهارداشت: آب سد نسا از آب های 
پایدار و باکیفیت کشور است و اعتبار بسیار باالیی به آن 

اختصاص یافته است.
زینی وند تأکید کرد:این پروژه نزدیک به ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و تنها ۴ کیلومتر از طول انتقال 

خط باقی مانده است.
او افزود: از ۴کیلومتر باقی مانده طول انتقال خط تا 
تکمیل این پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته 
است..استاندار کرمان تصریح کرد: در سه ماه آینده آب 

به صورت خام به شهرهای بم و بروات می رسد.
زینی وند خاطر نشان کرد: تصفیه خانه این پروژه هنوز 
برای تکمیل شدن به زمان نیاز دارد اما به دلیل کیفیت 
بسیار باالی این آب به صورت خام هم می توان از آن 

استفاده کرد .

استاندار کرمان افزود: فاز بعدی پروژه، انتقال آب به 
شهرهای نرماشیر فهرج و ریگان است که از همین 

خط لوله انتقال آب به این شهرها نیز صورت می گیرد.
در ادامه رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کرمان نیز گفت: عملیات احداث خط انتقال آب به 
شهرستان های شرقی این استان از سال ۹۰ آغاز شده 
که شامل ۵۵ کیلومتر خط انتقال از سد نسا تا شهر بم، 
ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه و ۴۰ کیلومتر خط برق است 

و عمده کار در سال های ۹۸ و ۹۹ انجام شده است.

ــت:  ــوری گف ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
بــا توجــه بــه گســترش و پیشــرفت روز افــزون 
ــور  ــان در کش ــک و دانش بنی ــع های ت ــه صنای دامن
بایــد نگاه هــا نســبت بــه آن نیــز تغییــر کنــد و 
ــل  ــه عم ــع ب ــن صنای ــتری از ای ــای بیش حمایت ه

ــد. آی
ــت،  ــا از وزارت صنع ــنبه ایرن ــزارش روز دوش ــه گ ب
معــدن و تجــارت، »ســورنا ســتاری« در دیــدار 
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق 
حمایــت از صنایــع پیشــرفته )صحــا( از ایــن 
صنــدوق بــه عنــوان یکــی از بــا ســابقه ترین 
مجموعه هــای حمایتــی فعــال در بدنــه دولــت 

ــرد. ــاد ک ی
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر رویکــرد 
صنــدوق از صنایــع الکترونیــک بــه پیشــرفته، بایــد 
ــر  ــن تغیی ــا ای ــز متناســب ب افزایــش ســرمایه آن نی

انجــام می شــد.
حمایتاز۱۵۰شرکتدانشبنیاندر۲۰ماه

گذشته
ــل صحــا خاطرنشــان کرد:  ــدار، مدیرعام ــن دی در ای
ــا وجــود فشــارهای اقتصــادی ناشــی  در ســال ۹۹ ب
از تحریم هــای ظالمانــه و همچنیــن همه گیــری 
کرونــا، رکوردهایــی در زمینــه ارائــه خدمــات 
مختلــف ثبــت شــد کــه در ۲۵ ســال فعالیــت 

صنــدوق بی نظیــر بــود.
ــدوق  ــن صن ــور اصــل« بیان داشــت: ای »رضــا نقی پ
در ۲۰ مــاه گذشــته از بیــش از ۱۵۰ شــرکت 
دانش بنیــان حمایــت کــرده و در ســال ۹۹ بــا وجود 

مشــکالت و چالش هــای پیــش رو، شــاهد رشــد ۷۰ 
ــدی  ــد ۳۷ درص ــهیالت، رش ــه تس ــدی در ارائ درص
در صــدور ضمانت نامه هــا، کاهــش ۳۵ درصــدی 
ــای  ــدی درآمده ــش ۴۵ درص ــا و افزای در هزینه ه

ــم. ــدوق بودی صن
وی افــزود: تدویــن، تائیــد و تصویــب ســاختار 
ســازمانی صنــدوق بعــد از ۲۵ ســال فعالیــت 
در کنــار اقداماتــی از قبیــل افزایــش مصوبــات 
ــات، رشــد بیشــترین  طرح هــا، رشــد وصــول مطالب
گــردش پولــی، توجــه بــه دولــت الکترونیــک و 
ــا  ــر برنامه ه ــهیالت از دیگ ــه تس ــان ارائ ــش زم کاه
ــته  ــال گذش ــدوق در س ــق صن ــای موف و عملکرده
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــل صحــا گف بود.مدیرعام
ــهیالت  ــا تس ــالح فرآینده ــا اص ــهیالت ب ــه تس ارائ
مصــوب برخــی مجموعه هــا در بــازه زمانــی دو 

ــت. ــده اس ــت ش ــه پرداخ هفت
رییــس هیــات مدیــره شــرکت مادرتخصصــی 
ــاره  ــا اش ــرفته ب ــع پیش ــت از صنای ــدوق حمای صن
ــتیبانی  ــت و پش ــرای حمای ــا ب ــای صح ــه برنامه ه ب
هرچــه بهتــر از صنایــع پیشــرفته گفــت: در 
ســال ۱۴۰۰ تــالش شــده بــا تســهیل گری، 
ــه  ــی در ارائ ــش بروکراس ــا و کاه ــالح فرآینده اص
خدمــات، بــه دنبــال تحقــق عملــی شــعار »تولیــد، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« در حــوزه صنایــع 

هایتــک و دانش بنیــان باشــیم.
ــور اصــل، افزایــش ســرمایه صنــدوق را یکــی  نقی پ
از دغدغه هــای اصلــی مدیــران صحــا برشــمرد 
ــاز  ــا نی ــب ب ــا متناس ــی صح ــرمایه فعل ــزود: س و اف

ــت. ــرفته نیس ــع پیش ــوزه صنای ــرکت های ح ش
ــا  ــی رود ب ــار م ــاس انتظ ــن اس ــر ای ــه داد: ب وی ادام
ــی و  ــت علم ــا و معاون ــن صح ــل بی ــش تعام افزای
فنــاوری ریاســت جمهــوری، بتوانیــم از تــوان و 
ظرفیــت آن معاونــت بــرای معرفــی و تشــریح 
ــت از  ــدوق در حمای ــتاوردهای صن ــرد و دس عملک
صنایــع هایتــک کشــور و همچنیــن رایزنــی بــا 
مقام هــای مســوول اقتصــادی دولــت بــرای افزایــش 
ســرمایه صنــدوق اســتفاده کنیم.ایــن مســوول 
خاطرنشــان کرد: وزیــر صنعــت طــی نامــه ای از 

ــش  ــر افزای ــی ب ــتی مبن ــوری درخواس رییس جمه
ســرمایه صنــدوق از طریــق منابــع صندوق نــوآوری 

و شــکوفایی داشــت.
ــاری از  ــی و اعتب ــت مال ــا، حمای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــات  ــه تحقیق ــی در زمین ــی و تعاون ــش خصوص بخ
اعطــای  بــا  پیشــرفته  صنایــع  توســعه  و 
تســهیالت مالــی بــا نــرخ ترجیحــی، صــدور 
انــواع ضمانت نامــه، ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
غیرمســتقیم و ارائــه خدمــات کارشناســی، از جملــه 

خدمــات صحــا اســت.

تسنیم  

گزارش

درشرایطیکهزمزمههایبازگشاییمدارس
درسالتحصیلیجدیدشنیدهمیشودبرخی
کارشناسانبازگشاییمدارسراآغازشعلهور
شدنموجدیگریازکرونامیدانندوازسوی
دیگربرخیتبعاتآموزشی،اجتماعیوروانی
تعطیلشدنمدارسراکمترازتبعاتشیوع
کرونانمیدانند.
کارشناسانآموزشیبااشارهبهاهمیت
حضوردانشآموزاندرمدارسبهاینمسئله
تاکیددارندکهآموزشحضوریصرفاًبه
منظورآشناییبهتردانشآموزانبامفاهیم
کتابهایدرسینیست،بلکهدانشآموزانبا
آموزشحضوریدرمدارس،چگونگیبرخورد
باهمسنوساالنراتمرینکرده،مراودات
اجتماعیرامیآموزند،زندگیگروهیوتعامل
باجمعرایادمیگیرندوهوشاجتماعیآنها
افزایشپیدامیکند.
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استانکرمانباکمبودفضایآموزشیمواجهاست

کرمانسالهاستباکمبودفضایآموزشیمواجهاستوبایددیددرصورتحضوریشدنآموزشدانشآموزان
پیگیریهای»کاغذوطن«برایمصاحبهباشکراللهیبینتیجهمیماندامامرجانشاکری،مدیرکلحفاظتزیرساختهادرشرایطکروناییتاچهاندازهآمادهاست.

محیطزیستمجوزمحیطزیستیاینپروژهراردمیکند.

پتروشیمیجازموریانبدونمجوزمحیطزیستواطالعسازمانصمتپیگیریمیشود
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ســه مــاه پیــش زمیــن ســومین پتروشــیمی 
ــازمان  ــس س ــاال رئی ــد و ح ــی ش ــتان، جانمای اس
ــروژه  ــن پ ــی از ای ــه اطالع ــد ک ــت می گوی صم
ــژاد در گفــت و گویــی  ــدارد. مهــدی حســینی ن ن
کــه بــا »کاغــذ وطــن« داشــته پروژه هــای 
پتروشــیمی کرمــان  را منــوط بــه دو پــروژه 
پتروشــیمی فجــر و پتروشــیمی کرمان دانســته و 
گفتــه غیــر از ایــن دو مــورد پتروشــیمی دیگــری 
ــت،  ــازمان صم ــر س ــالوه ب ــم. ع ــان نداری در کرم
ــی  ــی اطالع ــن جانمای ــز از ای ــت نی ــط زیس محی
ــل  ــد قب ــروژه بای ــن پ ــه ای ــد ک ــی گوی ــدارد و م ن
ــت را  ــط زیس ــوز محی ــی مج ــوع جانمای ــر ن از ه

بگیــرد.
ــر  ــه خب ــود ک ــده ب ــام نش ــد تم ــالت عی تعطی
ــان منتشــر شــد.  ــی پتروشــیمی جازموری جانمای
محمــد امیــری، مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی 
ــداث  ــرای اح ــه بود:»ب ــان گفت ــن جازموری نگی

ــق  ــنهاد مناط ــه پیش ــرح در وزارت خان ــن ط ای
ــای  ــی ه ــا رایزن ــه ب ــد ک ــا را می دادن ــار دری کن
ــی  ــتان جنوب ــج شهرس ــده پن ــکرالهی،  نماین ش
مجــوز احــداث در منطقــه جنــوب کرمــان را 
گرفتیــم.« ۱۲ فروردیــن مــاه منصــور شــکرالهی 
هــم گفتــه بــود کــه ایــن پــروژه در کهنــوج اجــرا 
مــی شــود و تنهــا در فــاز نخســت هــزار نفــر را بــر 

ســر کار می بــرد.
ــه صنعــت  ــا مجــوز هرگون از ســه ســال پیــش ام
آب بــر اعــم از پتروشــیمی و فــوالد در کویــر 
مرکــزی لغــو شــده بــود. عیســی کالنتــری، 
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور شــهریور 
ــت  ــی معاون ــر تجریش ــه دکت ــود:» ب ــه ب ۹۷ گفت
محیــط انســانی دســتور دادم کــه از ابتــدای 
امســال بــرای هیــچ کارخانه فــوالد و پتروشــیمی 
در داخــل ســرزمین موافقــت صــادر نشــود. 
ــه  ــط ب ــس فق ــن پ ــت از ای ــن دو صنع ــداث ای اح
شــرط احــداث در ســواحل کشــور مجــاز خواهــد 

بــود.«
ــه  ــرای مصاحب ــذ وطــن« ب ــای »کاغ ــری ه پیگی

ــا مرجــان  ــد ام ــی نتیجــه می مان ــا شــکراللهی ب ب
ــت  ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ ــاکری، مدی ش
مجــوز محیــط زیســتی ایــن پــروژه را رد 

. می کنــد
شــاکری بــه »کاغــذ وطن«می گوید:»اینکــه ایــن 
طــرح مجــوز محیــط زیســت را دریافــت می کنــد 
و یــا خیــر منــوط بــه برگــزاری کارگــروه مــاده ۲ 
در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت و این 

موضــوع هــم در اختیــار اســتان نیســت.«
ــی  ــت محیط ــی زیس ــرح ارزیاب ــه او ط ــه گفت ب
ایــن طــرح پیــش از ایــن رد شــده اســت: 
پتروشــیمی  طــرح  ولیــه  ا »بررســی های 
جازموریــان انجــام شــده وایراداتــی بــه آن 
ــن  ــه ای ــی ک ــمتی از زمین ــت. قس ــده اس وارد ش
پــروژه در آن جانمایــی شــده بــا بســتر رودخانــه 
ــا  ــرو ب ــا وزارت نی ــه قاعدت همپوشــانی داشــت ک
ــت  ــا آن مخالف ــررات ب ــن و مق ــه قوانی ــه ب توج

کــرده و طــرح را برگردانــده بــود.«
او البتــه ایــن نکتــه را هــم اضافــه مــی کنــد کــه 
ایــن  پــروژه بــه دلیــل اســتقرار در منطقــه ویــژه 

ــته  ــی داش ــوزات قدیم ــری مج ــادی یکس اقتص
ــه  ــد ب ــا دادن ــه م ــه ب ــی ک ــت:»جانمایی قبل اس
دلیــل هــم پوشــانی بــه رودخانــه رد شــد و 
هنــوز مشــخصات ۵۰ هکتــار جدیــد بــه محیــط 
ــاه  ــی ســه م زیســت داده نشــده اســت.« در حال
ــه  ــه ب ــن طــرح گذشــته اســت ک ــی ای از جانمای
ــوز  ــدون مج ــون ب ــق قان ــر طب ــاکری ب ــه ش گفت
محیــط زیســت امــکان جانمایــی پــروژه ای 

ــدارد. ــود ن وج
ــتی  ــط زیس ــوز محی ــا مج ــه تنه ــرح ن ــن ط ای
نداشــته بلکــه ســازمان صمــت نیــز از ایــن طــرح 
ــس  ــژاد، رئی ــع اســت و مهــدی حســینی ن نامطل
ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت اســتان کرمان 
ــن خــوراک  ــرای تامی ــی ب ــچ تکلیف ــد هی می گوی

ــن طــرح نشــده اســت. ای
مهــدی حســینی نــژاد بــه »کاغــذ وطــن« 
ــیمی  ــام پتروش ــه ن ــی ب ــا طرح ــد:» م می گوی
جازموریــان نداریــم و بــرای مــواد اولیــه و 
ــه  ــر برنام ــان و فک ــیمی کرم ــوراک دو پتروش خ

داریــم.«

رئیس سازمان صمت: پروژه ای به نام پتروشیمی جازموریان نداریم

 مرضیه قاضی زاده |کاغذوطن  

گزارش

شاکریبه»کاغذوطن«میگوید:»اینکه
اینطرحمجوزمحیطزیسترادریافت
میکندویاخیرمنوطبهبرگزاریکارگروه
ماده۲درسازمانحفاظتمحیطزیست
استواینموضوعهمدراختیاراستان
نیست.«
بهگفتهاوطرحارزیابیزیستمحیطی
اینطرحپیشازاینردشدهاست:
»بررسیهایاولیهطرحپتروشیمی
جازموریانانجامشدهوایراداتیبهآن
واردشدهاست.قسمتیاززمینیکه
اینپروژهدرآنجانماییشدهبابستر
رودخانههمپوشانیداشتکهقاعدتا
وزارتنیروباتوجهبهقوانینومقررات
باآنمخالفتکردهوطرحرابرگردانده
بود.«
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بیشترینتاثیرمثبتدرشاخصکلبورستهران
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بورس ارزدیچیتال
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عنوان شغلی : مهندس مکانیک
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع همکاری: 
تمام وقت

دارای حداقل مدرک کارشناسی از دانشگاه های معتبر
دارای حداکثر سن ۳۵ سال

مزایا:
 حقوق و مزایا طبق قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی و بیمه 

تکمیلی

rastadtejarat.co@gmail.com  :ارسال رزومه

عنوان شغلی: بازاریاب و ویزیتور

شرایط احراز:
جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت
جوان، فعال

آشنا به قطعات یدکی خودرو
ایجاد روابط عمومی خوب

خوش پوش و خوش برخورد
ترجیحا داشتن وسیله نقلیه

تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۷۱۷۱۷۵

عنوان شغلی : مدیر سایت
شرایط احراز: جنسیت: خانم 

نوع همکاری: تمام وقت
نوع کسب و کار :شرکت بازرگانی و صادرات
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استانبایدبرایاستقبال
ازگردشگرانخارجیآمادهشود

کاریکاتور

خبر

رئیس اتاق کرمان در نشست مدیران و فعاالن صنعت گردشگری استان با نمایندگان صنعت 
گردشگری کشور مجارستان گفت: »با واکسیناسیون جهانی مردم، پس از پایان کرونا حتما 
استقبال خوبی از توریست های خارجی خواهیم داشت و استان باید خود را برای جذب این 

توریست ها و ارائه ی خدمات در سطح بین المللی آماده کند«.
به  نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در 
این نشست با بیان این که با توجه به واکسیناسیون کرونا باید برای استقبال از توریست  های خارجی 
در استان آماده باشیم، اظهار کرد: »باید از این فرصت باقی  مانده برای بازسازی زیرساخت های 

گردشگری و کسب آمادگی الزم بهره برد«.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با بیان این  که بازارهای جهانی در حوزه ی 
جذب گردشگر فراهم است، افزود: »استان باید به حد استانداردهای بین  المللی برسد و آمادگی 

الزم در این رابطه را کسب کند«.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: »این نشست آغاز یک مسیر برای توسعه  همکاری  های گردشگری 
کرمان و مجارستان است و دو طرف می توانند در این رابطه نقشه  راه تهیه و بر اساس آن عمل 

کنند«.
او خطاب به فعاالن گردشگری کشور مجارستان افزود: »شما در این نشست با بخش کوچکی 
از توانمندی  های آژانس  های مسافرتی استان آشنا شدید و امیدواریم با حضور فیزیکی شما در 

کرمان ظرفیت  های گردشگری استان را بیشتر مشاهده کنید«.
رئیس اتاق کرمان با بیان این  که در این نشست با آژانس  های قوی مجارستان نیز آشنا شدیم، 
بیان کرد: »نیاز به اطالعات بیشتری نسبت به آژانس های مجارستان وجود دارد که امیدواریم 
این اطالعات در اختیار فعاالن حوزه  گردشگری کرمان قرار گیرد و البته اطالعات آژانس  های 

گردشگری کرمان را نیز برای عالقه  مندان در مجارستان ارسال خواهد شد«.
او کرمان را سرزمین عجایب ایران معرفی کرد و گفت: »تنوع اقلیم در استان تجربه های جدیدی را 
برای گردشگران خارجی رقم خواهد زد که برای کشف این تجربه از فعاالن گردشگری مجارستان 

دعوت می شود به کرمان سفر کنند و مهمان نوازی کرمانی ها را ببینید«.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه کرمان 
به عنوان پهناورترین استان کشور، بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد، گفت: »این استان ۶۶۰ 

جاذبه  ملی و هفت اثر جهانی ثبت یونسکو دارد«.
محمدرضا بهرامی افزود: »بزرگترین راسته ی بازار ایران، گرم ترین نقطه ی جهان، بزرگ ترین 
بنای خشتی جهان )ارگ بم(، ۱۷ درصد باغات کشور و بزرگترین معادن زغال سنگ در کرمان 

قرار دارند«.
او اظهار کرد: »امیدواریم با پایان یافتن کرونا فم تورهای بین کرمان و مجارستان فعال شوند و 

بتوانند گردشگری را رونق بخشید«.
محمد جهانشاهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان نیز در این نشست با اشاره به 
پیگیری امضای خواهرخواندگی با یکی از شهرهای مجارستان از طریق شهرداری کرمان افزود: 
»پیش از این یکی از شهرها برای امضای خواهرخواندگی با کرمان معرفی شده و امیدواریم همین 

مسیر ادامه یابد«.
گفتنی است در این نشست سفیر مجارستان در ایران، رئیس نمایندگی وزارت امور 
خارجه در کرمان و سایر فعاالن حوزه ی صنعت گردشگری کرمان و مجارستان به صورت 
حضوری و مجازی شرکت داشتند و در رابطه با توسعه ی همکاری های گردشگری دو 

طرف اظهار نظر کردند.
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۱4۰۰/۰۳/۱۸۱4:00برایسال)دوره(مالیمنتهیبه۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالیمنتهی
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استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
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