
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

۲۱ کتاب فروشی کرمان 
 در طرح بهارانه کتاب مشارکت دارند
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بورسدرمسیرصعودمیماند؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت:  این روزها هشت عامل تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس قابل اشاره است و به نظر می رسد مقدار ریسکی 

 که اکنون در رابطه با انتخابات در بازار سرمایه وجود دارد، با برگزاری انتخابات از بین برود و شاهد رونق در معامالت بازار سهام باشیم.

۸  عامل تاثیرگذار بر بازگشت شاخص بورس به مدار رشد

تسهیالت مالیاتی مشاغل 
آسیب دیده از کرونا اعالم شد

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معلمان حق 
التدریس یک ظرفیت باال محسوب می شوند، گفت: باید ساز و کاری تعریف شود 

که این عزیزان در آموزش و پرورش استخدام شوند.

تالش برای ساز و کار استخدام 
معلمان حق التدریس 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از اعالم تسهیالت جدید مالیاتی در 
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا خبرداد.

 محمد سلمانی افزود:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از 
شیوع ویروسکرونا در کشور و براساس مصوبات شصت وهفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، 
موضوع نامه شماره۱۳۸۲۶مورخ یازدهم اردیبهشت۱۴۰۰رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری و مطابق بند چهار این مصوبه، ضمن صدور بخشنامه ای،احکام مالیاتی در حمایت از 

مشاغل آسیب دیده را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.

3

یم
سن

س: ت
عک

وضعیت شکنندۀ کرونا 
در عنبرآباد و فاریاب

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی پیشگیری و مقابله 
با کرونا از ادامه  ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی از سمت 

استان های سیستان وبلوچستان و هرمزگان به استان کرمان تا روز جمعه ۲۱ خردادماه خبر داد و 
تاکید کرد که ورود خودروهای غیربومی شهرستان های قرمز و نارنجی این استان ها به مناطق ییالقی 
و روستاهای مسافرپذیر کرمان نیز ممنوع است و این خودروها مشمول جریمه  طرح هوشمند 
محدودیت ها خواهند شد.به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری در 
هفتاد و هشتمین جلسه  ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، با رویکرد منطقه ای شهرستان های 
شرقی و جنوبی استان، در ارتباط تصویری با فرمانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه با 
اشاره به وضعیت نگران کننده ی شیوع بیماری در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیان 
کرد:»نگرانی شیوع بیماری در شهرستان های شرقی و جنوبی استان کرمان به واسطه  مراودات و 

ارتباطات با این دو استان وجود دارد«.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید
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تومــان  500 قیمــت          ۱400 خــرداد   ۱9 چهارشــنبه         997 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

حیاتوحشکرمانحیاتوحشکرمان
درمعرضخطردرمعرضخطر

2

رییس دامپزشکی بم 
در خصوص بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه 

 کنگو هشدار داد

کمک۵۰میلیاردریالینیکوکاران
بهمراکزخیریهبهزیستیکرمان

رهاسازی۲۹اتباعافغانستانیازحفرهچاهدرمنوجان

رییـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان 
تـب  بیمـاری  درخصـوص  بـم 
خونریـزی دهنـده کریمـه کنگـو 
داد. هشـدار  گرمـا  فصـل   در 
"مسـعود اسـدی پـور" امـروز ۱۸ 
خبرنـگاران  جمـع  در  خردادمـاه 
کنگـو  کریمـه  تـب  بیمـاری  بـه 
اشـاره کـرد و گفـت: هـر سـاله بـا 
فـرا رسـیدن فصـل گرمـا و تکثیـر و 
بـروز  احتمـال  کنه هـا،  فعالیـت 
و شـیوع بیمـاری تـب خونریـزی 
دهنـده کریمـه کنگـو افزایـش پیـدا 
می کنـد لـذا توجـه بـه راهکارهـای  
بـا  مقابلـه  و  کنتـرل  پیشـگیری، 
بیماری تـب خونریزی دهنـده کریمه 
 کنگـو بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
وی افـزود: بیمـاری تـب خونریـزی 
از  یکـی  کنگـو  کریمـه  دهنـده 
بیـن  مشـترک  هـای  بیمـاری 
انسـان و دام  بـه ویـژه دام هـای 
اسـت. نشـخوارکنندگان  و   اهلـی 
ایـن  کـرد:  تصریـح  پـور  اسـدی 
در  بالینـی  نشـانه  هیـچ  بیمـاری 
دام نـدارد امـا در انسـان بـا تـب 
و درد عضالنـی، تهـوع و خونریـزی 
قابـل  بـدن  سـطح  در  گسـترده 
تشـخیص اسـت و عمدتـا در افـرادی 
کـه بـا دام هـا در ارتبـاط هسـتند از 
قبیل قصابـان، چوبـداران، سـالخان، 
دامـداران، کارکنـان کشـتارگاه هـا 
 و دامپزشـکان مشـاهده مـی شـود.
شهرسـتان  دامپزشـکی  رییـس 
بـم در بیـان راهکارهـای کنتـرل 
و پیشـگیری از بیمـاری اظهـار کـرد: 
بـرای کنتـرل بیمـاری بایـد محـل 
نگهـداری دام از محـل زندگـی افـراد 
جـدا باشـد، سمپاشـی بـدن دام هـا 
و جایـگاه نگهـداری آن هـا بـه طـور 
دوره ای و منظـم انجـام شـود، از 
جلوگیـری  دام  غیرمجـاز  کشـتار 
شـود و رعایت فرآینـد پیش سـرد در 
کشـتارگاه هـای دام حداقل بـه مدت 
۲۴ سـاعت در دمای یخچـال )صفر تا 
 ۴ درجه سـانتی گراد( نگهداری شود.
وی در پایان از همشـهریان درخواست 
کـرد: گوشـت موردنیـاز خـود را از 
واحدهـای عرضه فـرآورده هـای خام 
دامی تحت نظر دامپزشـکی خریداری 
کرده و یا از گوشـت های بسـته بندی 

شـده هویـت دار اسـتفاده کنند.

معـاون مشـارکت های مردمـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان از جـذب 50میلیاردریـال توسـط مراکـز خیریـه ای 
تحت پوشـش این نهاد مردمـی در پویش بزرگ مردمـی ایران 

همـدل خبـر داد.
محمد علـی محمـدی بـا اشـاره بـه میـزان جـذب و توزیـع 
مشـارکت های نقدی و غیرنقدی ماه مبارک رمضان بهزیسـتی 
اسـتان کرمـان گفـت:در ایـن زمینـه کمـک هزینه معیشـتی 
به5۲۶ خانوار، ۶هـزار و۸۸۲بسـته معیشـتی،هفت هزار و 77۸ 
پرس غـذا و افطـار، یک هـزارو ۱4۶بسـته بهداشـتی و دارویی، 
7۲4بسـته لوازم ضروری زندگی توزیع شـد که ۲۳هزار و ۸4۸ 

خانـوار از ایـن خدمـات بهره مند شـدند. 
او بـا تاکید بر اینکـه 50میلیارد ریال توسـط موسسـات خیریه 
تحت نظارت بهزیسـتی در مبارک رمضـان در این پویش جذب 
شـده اسـت تصریح کرد:در این زمینـه کمک هزینه معیشـتی 
برای 4هزار و 7۸ خانوار، ۱۲هزار و ۱۳9 بسـته اقالم معیشـتی، 
۱7هـزار و ۱۱5 پرس غـذا و افطـار، ۳هـزار و 9۲0 بسـته اقالم 
بهداشـتی و دارویـی و 45بسـته لـوازم ضـروری زندگـی که به 

54هـزار و ۱94 خانوار از ایـن خدمات برخوردار شـدند.
محمـدی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در پویـش بـزرگ 
مردمـی ایـران همـدل در ایـام مـاه مبـارک رمضـان خـوش 
درخشـید و بیشـترین مشـارکت را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت خاطرنشان کرد:موسسـه خیریـه سـپهر بم،موسسـه 
خیریـه توشـه مانـدگار هلیل جیرفـت، موسسـه خیریـه علی 
ابن ابیطالب )ع( نرماشـیر، موسسـه خیریه مهرآفرین پناه عصر 
کرمان دک و موسسـه حضـرت فاطمه)س( بیشـترین جذب و 

مشـارکت مردمـی را در پویـش ایـران همـدل داشـتند.
همچنین عبـاس صـادق زاده در نشسـت خبـری بـا محوریت 
پویـش بـزرگ مردمـی ایـران همـدل بـا قدردانـی از شـرکای 
اجتماعی که در همه مسـائل متعدد به ویژه پویـش همدلی در 
کنـار بهزیسـتی نقش آفرینـی کردنـد افزود:تشـکل های مردم 

نهـاد می تواننـد خألهای جامعـه امـروز را پـر کنند.
او ادامه داد:خأل مسـائل معیشـتی بسـیار مهـم اسـت و این کار 
مهم را بایـد با درایـت و برنامـه پیش بـرد و بهترین سـاختار در 

ایـن زمینـه بحث تشـکل های مـردم نهاد اسـت.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان با تاکیـد بر اینکـه مدیریت 
در مسـائل اجتماعـی بـه شـدت در جامعـه مـا ضعیـف اسـت 
تصریح کـرد: تشـکل های مـردم نهـاد می تواننـد در زمینـه 
پیشـگیری از خشـونت ها،اعتیاد و آسـیب های اجتماعی نقش 

پررنگی داشـته باشـند.
صـادق زاده بـا بیـان اینکـه تشـکل های مردم نهـاد در مسـائل 
اجتماعـی بایـد محـور و بـه عنـوان اصلی تریـن عنصر باشـند 
گفـت: 500 میلیـون تومـان در مـاه مبـارک رمضـان از طریق 
تشـکل های مردمـی در پویـش ایران همـدل جمع آوری شـده 
اسـت و سـازمان های مـردم نهـاد بایـد بـا جـرات بـه مسـائل 
اجتماعـی ورود کننـد و دولـت در ایـن میـان بایـد وظیفـه 

پشـتیبانی و حمایت گـری را داشـته باشـد.
او ادامه داد: تشـکل های مـردم نهاد بـرای ورود به مسـائل مهم 
اجتماعـی خودشـان را آمـاده کنند و سـازمان بهزیسـتی برای 
ورود ایـن تشـکل ها بـه مسـائل تخصصـی جامعه فـرش قرمز 

پهـن می کنـد.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با بیـان اینکه سـازمان های 
مـردم نهـاد بایـد بـا دانش،تخصصـی و نیروی کارآمـد پـا بـه 
مسـائل اجتماعـی بگذارنـد بیان داشـت:باید یـک سـاختار 
تخصصـی بـرای یـک موضـوع مهـم تخصصی داشـته باشـند 
زیرا مسـائل اجتماعـی پیچیده،تخصصـی و جدی هسـتند اما 
سـخت و الینحل نیسـتند.صادق زاده گفت :پیشـنهاد می شود 
برنامه هـای آموزشـی تخصصی کـردن تشـکل ها بـه صـورت 
وبینـار از سـوی بهزیسـتی برگـزار و بازخـورد آن گرفته شـود.

او بیان داشـت:در سـال های گذشـته تشـکیل اتحادیـه 
تشـکل های اجتماعی به مجلـس ارائه شـده و با جدیـت دنبال 
آن هسـتیم.مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکه توجـه کردن به مسـائل معیشـتی مهم اسـت امـا درمان 
خشـونت علیه کودکان و علیـه زنان،اعتیاد بین دختـران جوان 
و سـایر آسـیب های اجتماعـی مهم تـر از ارائه بسـته معیشـتی 
به این قشـر اسـت بیان داشـت: بیـش از ۳00 تشـکل و خیریه 
در حوزه مسـائل معیشـتی در سـطح اسـتان کرمان فعال است 
و مـوازی کاری در این حـوزه وجـود دارد و این ضعف اسـت که 
یک بانـک اطالعاتـی مشـخص در بین تشـکل ها و موسسـات 

خیریـه نداریم.
او بـا اشـاره بـه اینکـه مـوازی کاری کـردن و نبـود انسـجام 
در تشـکل های مـردم نهـاد از اشـکاالت بـزرگ اسـت 
تصریح کرد:بایـد از یـک مدل علمـی موثـر در جامعه اسـتفاده 
کنیم و روش هایی کـه در جامعه اسـتفاده می کنیم روش هایی 
نیسـت که جامعه را از مشـکالت نجات دهـد و باید سـراغ یک 
تشکل سـازی، چارچوب سـازی و با برنامه در حوزه تشـکل های 

مـردم نهـاد پیـش رفت.

مدیرعامـل جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان از رهاسـازی 
و امدادرسـانی ۲9 اتبـاع خارجـی از حفره چاه مسـیر فرعی 

محور منوجان بـه بندرعبـاس خبر داد.
رضـا فـالح بـا اشـاره بـه سـقوط ۲9 اتبـاع افغانـی در حفره 
چـاه در محـور فرعـی منوجـان بـه بندرعبـاس گفـت: در 
سـاعت ۲۳:۲0 شـامگاه دوشـنبه ۱7 خردادماه، بـا اطالع از 
این حادثـه بالفاصله امدادگـران پایگاه امـداد و نجات هالل 

احمـر منوجـان بـه محـل اعزام شـدند.
او بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات امدادرسـانی بـه مدت سـه 

سـاعت به طول انجامیـد؛ افـزود: امدادگـران جمعیت هالل 
احمر ۲7 مصـدوم را از حفـره چاه رهاسـازی کـرده و نجات 
دادند و یک مصـدوم نیز بـه بیمارسـتان امام حسـین )علیه 

السـالم( منوجـان انتقـال دادند.
فـالح بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن حادثـه دو نفـر از اتبـاع 
خارجی جان خـود را از دسـت دادنـد، گفت: ایـن حادثه در 
پی تـردد غیرقانونی اتبـاع افغانی و فرار از ایسـت بازرسـی و 
در حین عبور از مسـیر فرعی محـور منوجان بـه بندرعباس 

رخ داده اسـت.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایجنوبکرمان

دوم
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نو فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
)همراهباارزیابیکیفی(

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 03/20/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 03/25/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 04/09/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ  04/10/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
براساس 104،415،766،738بهسازی و تعریض محور رودبار – ایرانشهر06/الف/1400/46

بخشنامه 
123402/ت  

50659هـ  مورخ 
94/09/22 آئین 
نامه تضمین برای 

معامالت دولتی

5,220,788,837

14
00 

ال
 س

ی
دار

راه

07/الف/1400/46
روکش آسفالت راه های سطح حوزه شهرستان های جیرفت و عنبر آباد )اجرای 
بتن آسفالتی برای قشر رویه )توپکا( با دانه بندی 0-19 و اجرای آسفالت قسمت 

تعریض 25-0، تهیه و اجرای ماسه آسفالت(
61،087،006،9283,054,350,346

08/الف/1400/46
بهسازی و تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت – بافت و محور جیرفت – بلوک 

)خاکبرداری+خاکریزی+بستر+ابنیه فنی( 
31،494،429،5111,574,721,476

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
www. مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1400/03/22 تا تاریخ 1400/03/29.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/15.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1400/04/16.

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

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

162/ج99/3
اصالحیه خرید خدمات مالی، 

نظارتی وکنترلی
236،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
مقطوع4،718،743،984

164/ج99/3
احداث رادیه و برید پل ها و 

دیوارهای هدایت آب حد فاصل 
پل شور تا تونل اسفند

6،683،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
139،122،496،852

بر اساس فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال 1400 

و فهرست بهای تجمیعی

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
باارزیابیکیفی

نوبت اول

»بحران آب« بزرگترین استان کشور را تهدید می کند



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23 سال چهارم | شماره پیاپی 997 

چهارشنبه  19 خرداد 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 997 
چهارشنبه  19 خرداد 1400 کاغذ ایرانکاغذ استان

۴2 هزار دانش آموز 
رای اولی در استان کرمان

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان بـا بیـان اینکه 4۲ 
هزار دانـش آمـوز رای اولی در اسـتان کرمـان به پـای صندوق 
هـای رأی می روند بر مشـارکت حداکثـری مـردم در انتخابات 

ریاسـت جمهوری تاکیـد کرد.
احمد اسـکندری نسـب در نشسـت شـورای معاونان آموزش و 
پرورش اسـتان کرمـان بر ایجـاد زمینه مناسـب جهـت حضور 
حداکثـری مـردم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـوراها 
توسـط فرهنگیـان تاکیـد کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه اعتمـاد 
عمومی مـردم به جامعـه فرهنگـی، فرهنگیان به عنـوان مرجع 
بایـد ضمـن توجیـه لـزوم مشـارکت حداکثـری در انتخابـات 
نسـبت بـه تشـویق دانـش آمـوزان رای اولی بـرای شـرکت در 

انتخابـات اقـدام کننـد.
او از راه انـدازی پویـش دانـش آمـوزی رای اولـی ها در اسـتان 
خبر داد و گفت: پوسـتر ایـن پویش در مدارس نصب شـده و در 
قالب این پویـش از دانش آموزان خواسـته شـده کـه در زمینه 

انتخابـات عکس، مسـتند یـا خاطرات خـود را ارسـال کنند.
اسـکندری نسـب با بیـان اینکه بیش از ۱4۲0 مدرسـه اسـتان 
کرمـان محـل اخـذ صنـدوق هـای اخـذ رای هسـتند، تصریح 
کرد: حـدود 70 درصد عوامـل اجرایـی انتخابات نیـز فرهنگی 

هسـتند.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان گفت: آمـوزش و 
پرورش اسـتان تولیـدات محتوایـی در ارتبـاط بـا رای اولی ها 
را از اواخـر فروردیـن تولیـد و در شـبکه شـاد و در کانـال های 

مختلـف دانـش آمـوزی بارگـذاری کرده اسـت.
او تصریـح کـرد: ایجـاد شـور و شـوق حضـور در انتخابـات، 
تولیـدات محتوایـی از فرمایشـات امـام راحـل و مقـام معظـم 
رهبـری و نظـرات دانـش آمـوزی از جملـه اقدامات آمـوزش و 

پـرورش اسـتان در ایـن راسـتا بـوده اسـت.

تسهیالت مالیاتی مشاغل آسیب 
دیده از کرونا اعالم شد

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از اعالم تسهیالت جدید مالیاتی 
در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا خبرداد.

 محمد سلمانی افزود:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه 
به شرایط خاص ناشــی از شیوع ویروســکرونا در کشور و براساس 
مصوبات شصت وهفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، موضوع 
نامه شــماره۱۳۸۲۶مورخ یازدهم اردیبهشت۱۴۰۰رئیس دفتر و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مطابق بند چهار این مصوبه، ضمن 
صدور بخشنامه ای،احکام مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده را 

به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
او با اشاره به تسهیالت مالیاتی مطرح شده در این بخشنامه به این 
شرح است تصریح کرد:صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب و کار 
اشخاص حقیقی و حقوقی،موضوع ماده )۱۸۶( قانون مالیات های 
مســتقیم تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ نیاز به اســتعالم و ارائه گواهی 
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده،نخواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان کرمان تاکید کرد: صنوف به شدت 
آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرســت آنها به تصویب کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا میرسد، از 
بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های 
دوم و سوم سال ۹۹ برخوردار می شوند.سلمانی ادامهداد:همچنین 
در خصوص صنوف یاد شده،اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر 
عملکرد و مالیات بر ارزش  افزوده طی سال۹۹  آنان حداکثر تا تاریخ 
۳۱/۰۳/۱۴۰۰ امهال می شود.او با اشــاره به زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقیقی اظهارداشت:در قوانین مالیاتی کشور،موعد 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل(تا پایان 

خردادماه جاری است.
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان بیانکرد: اشخاص حقیقی)صاحبان 
مشاغل(مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۹خود را تا 
پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی 
مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود 

را پرداخت نمایند.
او با اشاره به ماده ۱۰۰قانون مالیاتها، برخورداری از هر نوع تسهیالت و 
معافیت های مالیاتی را منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در 
موعد مقرر قانونی دانست و افزود: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی 
از مشــوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تســهیالت دیگر،باید 

اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند
سلمانی تاکیدکرد:به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا مودیان از 

هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: طرح بهارانه 
کتاب همزمان با سراسر کشور با مشارکت ۲۱ 
کتابفروشی عضو در استان از ۱۷ خرداد آغاز 

شده است.
محمد جواد حسین زاده افزود: طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰، تا ۲۴ 
خرداد ادامه دارد و عالقه مندان می توانند برای اطالع از فهرست 
 https//tarh.ketab.ir کتاب فروشی های شرکت کننده به آدر
مراجعه کنند.او تصریح کرد: متقاضیان می توانند از ۲۰ درصد 
یارانه خرید کتاب در این طرح بهره مند شوند و سقف خرید برای هر 
خریدار در طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان تاکید کرد: ارائه تخفیف در این طرح تنها شامل کتاب های 
چاپی است و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در کتاب فروشی 

شامل تخفیف نمی شوند.
او با بیان اینکه کتاب های عمومی، دانشگاهی و کودک و نوجوان 
در طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ می شوند اظهار داشت: کتاب های 
آموزشی، کمک آموزشی، افست، فاقد شماره شابک، دارای شابک 
غلط و کتاب هایی که در بانک اطالعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران 

ثبت نشده اند، مشمول این طرح نمی شوند.
حسین زاده ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری 
کرونا خریدهای غیرحضوری با ثبت اطالعات مربوطه در پنل 
مربوطه امکان پذیر است، ضمن اینکه پروتکل های بهداشتی 
و رعایت فاصله اجتماعی در زمان طرح توسط کتاب فروشی 
ها انجام می شود.او تاکید کرد: خانه کتاب و ادبیات ایران با 
حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی 
تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی 
های سراسر کشور به طور مستقیم به خریداران کتاب پرداخت 

می کند.  
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان افزود: کتاب فروشی های مشارکت کننده در طرح 
تا زمان به اتمام رسیدن یارانه اختصاصی ملزم به ارائه تخفیف به 

مشتریان هستند.

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی پیشگیری 
و مقابله با کرونا از ادامه  ممنوعیت ورود خودروهای 
غیربومی از سمت استان های سیستان وبلوچستان و 
هرمزگان به استان کرمان تا روز جمعه ۲۱ خردادماه خبر داد و تاکید 
کرد که ورود خودروهای غیربومی شهرستان های قرمز و نارنجی این 
استان ها به مناطق ییالقی و روستاهای مسافرپذیر کرمان نیز ممنوع 
است و این خودروها مشمول جریمه  طرح هوشمند محدودیت ها 

خواهند شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری 
در هفتاد و هشتمین جلسه  ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، 
با رویکرد منطقه ای شهرستان های شرقی و جنوبی استان، در 
ارتباط تصویری با فرمانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه 
با اشاره به وضعیت نگران کننده ی شیوع بیماری در استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیان کرد:»نگرانی شیوع بیماری 
در شهرستان های شرقی و جنوبی استان کرمان به واسطه  مراودات 

و ارتباطات با این دو استان وجود دارد«.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود:»استان 
کرمان در حال حاضر شهری در وضعیت قرمز کرونایی ندارد و 
شهرستان های جیرفت، سیرجان و شهربابک به وضعیت نارنجی 
تغییر کرده اند، اما از سویی شهرستان های عنبرآباد و فاریاب از 
وضعیت زرد به نارنجی رسیده اند که نشان از ناپایداری و شکنندگی 
شرایط این مناطق را دارد«.او اظهار کرد: »طرح ممنوعیت بین 
استانی از مبادی شرقی و جنوبی استان کرمان از سمت استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان تا پایان هفته  جاری )جمعه 
۲۱ خرداد ماه( ادامه می یابد و خودروهای غیربومی شامل این 
ممنوعیت خاص می شوند«.بصیری همچنین از ممانعت از ورود 
خودروهای غیربومی شهرستان های قرمز و نارنجی استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مناطق ییالقی و روستاهای 
مسافرپذیر کرمان خبر داد و گفت: »این خودروها مشمول جریمه  
طرح هوشمند محدودیت ها خواهند شد«.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: »منع تردد شبانه از 
ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان ادامه خواهد داشت و طرح ممنوعیت 
تجمع ها در مناطق نارنجی و زرد نیز وجود دارد و تبلیغات انتخاباتی 

باید طبق پروتکل های اعالمی صورت گیرد«.

حضور حداکثری مردم در انتخابات بی اثر بودن 
تحریم ها را نشان خواهد داد

شاخص فرابورس نیز حدود ۶0 واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۶۶0 واحد ثابت ماند. 
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۶۲ هزار برگه سهم به ارزش ۱9 هزار و ۲4 میلیارد ریال دادوستد شد.

روز گذشته نماد پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، توسعه مسیر 
برق گیالن )بگیالن(، زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، بیمه دی 
)ودی(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، بهمن دیزل )خدیزل(، ذوب روی اصفهان )فروی(، 
تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج( و مجتمع صنایع الستیک یزد 

)پیزد( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل صنعتی مینو )غصینو(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، افرانت )افرا(، 
صنعت روی زنگان )زنگان(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، پاالیش نفت شیراز )شراز( و توزیع داروپخش )دتوزیع( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
گهرزمین در میان منفی های بازار

نرخ دالر در صرافی های بانکی )سه شنبه، ۱۸ خردادماه( با 5۲ تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه 
به رقم ۲۳ هزار و 4۸۸ تومان رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ و ۱5 دقیقه 
امروز با ۶4 تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه به رقم ۲۸ هزار و 7۶4 تومان رسید.

امروز قیمت خرید هر دالر ۲۳ هزار و ۲۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۱95 تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱09 تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار 

و ۳۱9 تومان اعالم شد.   
همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۱9۱ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و 447 

تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت امروز، حواله یورو به قیمت ۲4 هزار و ۸04 تومان فروخته و 
حواله دالر به قیمت ۲0 هزار و ۳۳۳ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار 

تومانی شد که تاکنون در این محدوده نوسان داشته است.  

عقبگرد دالر به میانه
 کانال 23 هزار تومانی

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشــته  )سه شنبه، ۱۸ خردادماه( در 
بازار تهران با کاهش۱50 هزار تومانی نسبت به روز سه شــنبه به رقم ۱0 میلیون و 700 هزار 

تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت ۱۳ روز گذشته ، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با کاهش ۱50 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱0 میلیون و 700 
هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱0 میلیون و ۶50 هزار تومان معامله 
شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸00 

هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و 7۸ هزار تومان رسید.

قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶74 هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز 
گذشته  یک هزار و ۸9۲ دالر و ۲ سنت فروخته شد. 

براساس این گزارش قیمت سکه در روزهای آغازین سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود و روند 
نزولی را شروع کرد تا به بهای 9 میلیون تومان رسید. 

سکه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد 

2۱ کتاب فروشی کرمان در طرح 
بهارانه کتاب مشارکت دارند

وضعیت شکنندۀ کرونا 
در عنبرآباد و فاریاب

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بانک مرکزی )سه شنبه، ۱۸ خردادماه( نرخ 
رسمی 4۶ ارز را اعالم کرد که براساس آن 
بهای ۲5 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به 
دیروز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت. 

همچنین نرخ 9 ارز ثابت ماند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بانک مرکزی، 
روز گذشته  هر دالر آمریکا 4۲ هزار ریال، پوند 
انگلیس 59 هزار و 544 ریال و یورو 5۱ هزار و 

۲۳5 ریال ارزش گذاری شد.   
برپایه این گزارش، دیروز هر فرانک سوئیس 
4۶ هزار و ۸۲۳ ریال، کرون سوئد پنج هزار 
و ۸۶ ریال، کرون نروژ پنج هزار و ۸4 ریال، 
کرون دانمارک ۶ هزار و ۸90 ریال، روپیه 
هند 577 ریال، درهم امارات متحده عربی 
۱۱ هزار و 4۳7 ریال، دینار کویت ۱۳9 
هزار و ۶۲4 ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲7 
هزار و 5۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و 
44۳ ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و 4۱۳ 
ریال و ریال عمان ۱09 هزار و ۲۳4 ریال 

ارزش گذاری شد.
در تابلوی بانک مرکزی، هر دالر کانادا ۳4 
هزار و ۸۱۲ ریال، دالر نیوزیلند ۳0 هزار و 
4۱۳ ریال، راند آفریقای جنوبی سه هزار و 
۱۱0 ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۸۶7 ریال، 
روبل روسیه 577 ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و 
5۳9 ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸7۸ 
ریال، لیر سوریه ۳4 ریال، دالر استرالیا ۳۲ 
هزار و ۶09 ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و 
۲0۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و 704 
ریال، دالر سنگاپور ۳۱ هزار و 754 ریال، 
یکصد تاکای بنگالدش 49 هزار و 59۳ ریال، 
۱0 روپیه سریالنکا ۲ هزار و ۱۲7 ریال، 
کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال 
۳5 هزار و ۸77 ریال، یکصد درام ارمنستان 
هشت هزار و 95 و دینار لیبی 9 هزار و 44۳ 

ریال تعیین شد.
همچنین هر یوان چین ۶ هزار و 5۶۶ ریال، 
یکصد بات تایلند ۱۳4 هزار و ۶۱۱ ریال، 
رینگیت مالزی ۱0 هزار و ۱7۶ ریال، یک هزار 
وون کره جنوبی ۳7 هزار و 79۲ ریال، دینار 
اردن 59 هزار و ۲۳9 ریال، یکصد تنگه 

قزاقستان 9 هزار و ۸۳0 ریال، قیمت خورد.

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه، ۱۸ 
خردادماه( سه هزار و ۳۶۲ واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۱۶0 هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشته  
بیش از هشت میلیارد و ۲44 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 5۳ هزار و 

۳۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۱۱5 
واحد افزایش به ۳۸۳ هــزار و 94۲ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با 74 واحد رشد به 

۲47 هزار و 4۸۸ واحد رسید.
شاخص بازار اول چهار هزار و ۳0۶ واحد و 
شاخص بازار دوم 477 واحد افزایش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد بانک 
ملت )وبملت( با ۸77 واحــد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۶4۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 
5۶۸ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 5۶۳ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 555 واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس )فارس( با 4۲9 واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( با 40۶ واحد، بانک پارسیان 
)وپارس( با۳97 واحد، سایپا )خساپا( با ۳55 
واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشــتی( با ۳۳۳ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( با ۲۸۳ 
واحد، گروه دارویــی برکت )برکت( با ۲۱۶ 
واحد و گروه بهمن )خبهمن( با ۱۶4 واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( با 
5۸4 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
بــا ۲99 واحد، فوالد خوســتان )فخوز( با 
۲74 واحد، پتروشــیمی نوری )نوری( با 
۲۶7 واحد، شرکت سرمایه گذاری استان 
خوزستان )وســخوز( با ۲5۶ واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲۲۳ واحد، 
پتروشیمی جم )جم( با ۲۱0 واحد، معدنی 
و صنعتی چادرملو )کچــاد( با ۱79 واحد، 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۱79 واحد 
و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۱74 
واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

بر پایــه این گــزارش، روز گذشــته  نماد 
صنعت غذایی کورش )غکــورش(، ایران 
خودرو )خودرو(، ســایپا )خساپا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، باما )کاما(، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( و فــرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال( نمادهای پُرتراکنش قرار 

داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز گذشــته  
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ســه میلیارد و ۱۳4 هزار برگه 
ســهم به ارزش ۶ هزار و ۱۱9 میلیارد ریال 

دادوستد شد.

روش فوق العاده پنج محصول گروه خودروسازی سایپا از ساعت 
۱4 امروز )سه شنبه، ۱۸ خرداد( آغاز شد و متقاضیان به مدت سه 

روز فرصت دارند تا در این طرح مشارکت کنند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سایپا، این گروه خودروسازی در 
راستای آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه واسطه گری در بازار 
خودرو، فروش فوق العاده پنج محصول پُرفروش خود را از ساعت 

۱4 امروز آغاز کرد.
بر این اساس متقاضیان از امروز به مدت سه روز فرصت دارند که 
برای ثبت نام خودروهای تیبا صندوق دار )رینگ فوالدی(، تیبا۲ 
)رینگ فوالدی(، ساینا دنده ای )رینگ فوالدی(، ساینا اس و 

کوییک اس اقدام کنند.
منتخبان طرح فروش فوق العاده حداکثر تا 90روز می توانند 

خودروی ثبت نام شده را تحویل بگیرند.
بر این اساس متقاضیان فرصت دارند از امروز به صورت ۲4 ساعته به 
آدرس اینترنتی فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا مراجعه 

کنند و عملیات پیش ثبت نام را انجام دهند.
در پیش ثبت نام این طرح نیز مانند طرح های گذشته فروش 
خودرو در کشور مبلغی دریافت نمی شود، اما پس از قرعه کشی، 
اسامی منتخب 7۲ ساعت فرصت خواهند داشت تا با واریز کل 
مبلغ خودرو، نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام های الزم را 

انجام دهند.
به گزارش ایرنا، گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ 
کشور موفق به تولید 4۸ هزار و 5۶0 دستگاه خودرو از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ماه شد که شامل 4۲ هزار و 757 دستگاه 
خودرو در خانواده تیبا، سه هزار و ۶۲۶ دستگاه سایپا ۱5۱ )وانت 

پراید( و ۲ هزار و ۱77 دستگاه شاهین بود.
این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۲.0۶ 

درصدی نشان می دهد.

فروش فوق العاده 
۵ محصول سایپا آغاز شد

نرخ رسمی یورو، پوند 
و 23 ارز کاهش یافت

تداوم روند صعودی 
شاخص بورس

معاون پذیرش فرابورس ایران درباره آخرین وضعیت پذیرش دو 
شرکت استقالل و پرسپولیس در فرابورس شفاف سازی کرد و خبر 
داد: در حال حاضر استقالل و پرسپولیس در حال طی کردن مسیر 
ثبت این شرکت ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و بعد 

از آن،نماد معامالتی آنها در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد.
به گزارش فرابورس ایران، حجت اسماعیل زاده عنوان کرد که 
استقالل و پرسپولیس با توجه به سطح استانداردهای فعلی این 
شرکت ها در حوزه مالی و گزارشگری نمی توانند در بازارهای اول 
و دوم یعنی بازارهای اصلی فرابورس پذیرش شوند و امکان حضور 

آنها در بازار سرمایه تنها از طریق بازار پایه امکان پذیر است.
به گفته وی طی جلسات مشترک برگزار شده با وزارت ورزش و 
سازمان خصوصی سازی، مقرر شده است که این شرکت ها با توجه 
به سهامی عام بودن و مصوبه شورای عالی بورس، در بازار پایه 
فرابورس درج شوند و از این طریق سهام آنها برای عموم مردم 

ارائه شود.
معاون پذیرش فرابورس با یادآوری اینکه در حال حاضر 
شرکت های استقالل و پرسپولیس در حال طی کردن مسیر ثبت 
این شرکت ها نزد سازمان بورس هستند، خاطرنشان کرد: بعد از 
مرحله ثبت این شرکت ها، نماد معامالتی آنها برای انجام معامالت 
در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد تا در زمان مقتضی مقدمات 
الزم برای بازگشایی نماد آنها در بازار صورت بگیرد که مراتب آن 

اطالع رسانی و اعالم خواهد شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
معلمان حق التدریس یک ظرفیت باال محسوب می شوند، گفت: 
باید ساز و کاری تعریف شود که این عزیزان در آموزش و پرورش 

استخدام شوند.
حجت االسالم"حسین جاللی" درباره تجمع معلمان مدارس 
غیرانتفاعی استان کرمان مقابل مجلس که جمعی از معلمان 
رفسنجان و انار هم در بین آنها حضور داشتند، در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: بنده پیش از این هم پیگیر خواسته این معلمان بودم و این 

موضوع را در جمعشان هم مطرح کردم.
وی عنوان کرد: آموزش و پرورش نیاز به ۲۰ هزار معلم دارد که باید 
ساز و کاری تعریف شود این معلمان به خدمت گرفته شوند، سوابق 
برخی از این معلمان باالی ۱5 سال است و با توجه به اینکه معموال 
مدارس غیرانتفاعی افراد باسواد و خبره را گزینش می کنند، این یک 
فرصت است و باید از این ظرفیت ها در آموزش و پرورش استفاده شود.

جاللی بیان کرد: از مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و مدیران 
آموزش و پرورش شهرستان های رفسنجان و انار درخواست دارم ساز 

و کاری برای به کارگیری این عزیزان داشته باشند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یادآور شد: اگرچه وزیر 
آموزش و پرورش موضوع اعتبارات، ردیف بودجه و منابع را مطرح می 

کند، اما باید این کار دنبال شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه به معلمان قول دادم کمیسیون 
آموزش و تحقیقات را برای رسیدگی به درخواست آنها فعال می کنم، 
بالفاصله با دکتر زاهدی و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس صحبت کردم و خواستار کمک به حق التدریس های 
غیرانتفاعی شدم که قرار شد در این کمیسیون موضوع  در دستور 

کار قرار گیرد.

استقالل و پرسپولیس 
در بازار پایه فرابورس درج می شوند

تالش برای ساز و کار
استخدام معلمان حق التدریس 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008000448هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور نداف پور 
زرندی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 5848 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
300 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه 3 خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف82
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/19
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه به مساحت50مترمربع 
دربلوار  واقع  اصلی  از 29-  فرعی  پالک140-  دارای 
کهنوج  شهر  ای  حمزه  فروشی  اهن  جنب  حافظ 
قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای اقای محمود کریمی  
فرزند سهراب به شماره ملی 3160053441نیاز به تحدید حدود 
مورخ 1400/03/9آگهی  مالک  درخواست کتبی  .لذا حسب  دارد 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از 
ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخه 1400/04/21در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد 
میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز 
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به 
دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/03/19

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
. م الف :106

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
140060319008000088هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله 
زمانی بابگهری فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه 10 صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت 218.25 مترمربع از پالک 1778 اصلی واقع 
در زرند _ اکبرآباد خریداری از مالک رسمی آقای اصغر قلیزاده ابراهیمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف100
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/19

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/4/2
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
شناسنامه  بشماره  خامکانی  امیری  بتول  خانم 
فتوکپی  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   23
 1400/4/32 بشماره  درخواستی  ورثه  شناسنامه 
مرحوم  شادروان  است که  چنین   نموده  دادگاه  این  تقدیم 
تاریخ  در   78 شناسنامه  شماره  به  خانمکانی  امیری  حاجی 
حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1393/7/3

الفوت وی عبارتند از:
شماره  به  علی  فرزند  آباد  زاده حسین  حاجی  فاطمه  خانم   .1

شناسنامه 9 متولد 1326 محل صدور حوزه 2 زرند همسر متوفی.
شماره  به  حاجی  فرزند  خانمکانی  امیری  غالمرضا  آقای   .2
شناسنامه 8 متولد 1344 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

3. آقای علی امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 4 
متولد 1347 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

4. اقای روح ا... امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 
246 متولد 1359 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

5. آقای مهدی امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه  
5 متولد 1364 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

6. خانم کبری امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 
4 متولد 1349 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

7. خانم زهرا امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 3 
متولد 1353 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

8. خانم بتول امیری خامکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 
23 متولد 1357 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
العاده  فوق  وقت  در   1400/3/2 مورخه   23 پرونده  بشماره 
شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی 
و  پرونده کار  مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  امضا کنندگان 
باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی 
گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می 
غیرمنقول  اموال  قیمت  و  منقول  اموال  ماترک  از کل  گیرد. 
متوفی یک هشتم سهم همسر و بقیه به هر پسر دو برابر هر 

دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش 

قانونی است.
م الف 11

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1399960319091003304-99/11/27هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای صادق علی توکلی  فرزند ولی محمد بشماره شناسنامه 6060066984صادره ازعنبرآباد 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت270متر مربع پالک - فرعی از48- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1فرعی از 48- اصلی قطعه یک واقع در عباس اباد عنبرآباد خریداری 
از مالک رسمی ورثه عباس امیری )فریبرز،فرامرز،فرزاد وفریبا همگی امیری ( محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2746
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/05-تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/03/19

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
پالک10377-  دارای  مساحت233.42مترمربع 
شهید  بلوار  اباد  حیدر  در  واقع  اصلی  از2-  فرعی 
مورد  کرمان   46 بخش  یک  قطعه  کهنوج  شهر  اسماعیلی 
تقاضای خانم سعیده سررشته داری فرزند مختار به شماره ملی 
درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به  3161012240نیاز 
کتبی مالک مورخ 1400/03/9آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک 
روزدوشنبه  از ساعت 8صبح  آن  وعملیات تحدید  منتشر  فوق  
به  لذا  آمد،  وبه عمل خواهد  مورخه 1400/04/21در محل شروع 
مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/03/19- اصغر نارویی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :105

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد علی انجم روز فرزند اکبر مالک ششدانگ پالک 
5350 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سند 
مالکیت آن بشماره 465240 دفتر 228 صفحه 344 صادر 
و تسلیم گردید و بموجب سند 4467 مورخ 1391/11/23 دفترخانه 198 
کرمان بنفع بانک مسکن ثبت شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد 
محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت 
نامعلوم مفقود از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا 
باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج 
در ذیل آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند و اال پس از مدت 
مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م/الف 264

تاریخ انتشار : 1400/03/19
عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

تامینمالی۳۰۰هزارمیلیاردیدولتازبورسکذباست
وزیر اقتصاد در حاشیه اولین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در سال ۱400 با اشاره به اینکه کاندیداهای 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری می توانند برای کسب 
اطالعات درست اقتصادی با وزارت اقتصاد مشورت کنند، 
گفت: اینکه گفته شده دولت ۳00 هزار میلیارد تومان از 
بورس برای بودجه دولت تامین مالی کرده، کذب است.به 
گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش یکی از 
خبرنگاران در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری اظهار 
کرد: در دو ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته صادرات غیرنفتی 4۸ درصد رشد داشته و این در 
حالی است که در سومین سال تحریم ها و در سایه شیوع 

ویروس کرونا قرار داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به رشد 
برخی از  پارامترهای اقتصادی از جمله مصرف برق، گفت: 
مصرف برق واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی رشد 

کرده و این نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی نسبت 
به سال گذشته وضعیت پرتحرک تری دارند.وی با بیان 
اینکه توسعه زیرساخت ها به رونق بخش تولید کمک 
می کند، گفت: براساس گزارش ها، شرایط امید بخش بوده و 
امیدواریم در سال جاری، تأمین ارز واردات از طریق صادرات 
غیرنفتی انجام شود و همچنین بنیه تولید داخل افزایش 
یابد. خوشبختانه با تکیه بر تولید دانش بنیان در بسیاری از 
نیازمندی های مبارزه با ویروس کرونا نه تنها به خودکفایی 
رسیده ایم بلکه توان صادراتی یافته ایم و همه این ها نتیجه 
تعامل دولت و بخش خصوصی است.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی بیان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ۱۱ اقدام مؤثر و امتیاز آور در بهبود 
رتبه انجام داده است که هشت مورد آن مورد تأیید اتاق های  
بازرگانی، اصناف و تعاون قرار گرفته که البته بانک جهانی 

هنوز این مورد را تأیید نکرده است.

دژپسند در مورد تأمین مالی بودجه از طریق بورس 
گفت: مدتی است که راجع به بورس و بازار سرمایه کمتر 
صحبت می کنم. بازار سرمایه مالزمات خاص خود را 
دارد و یکی از دالیلی که کمتر ورود می یابم این است که 
نگران اظهارنظرهای غیرحرفه ای هستم. سرمایه محیط 
امن می خواهد و اظهارنظرهای غیرحرفه ای به آن آسیب 
می رساند. بازار سرمایه دو رکن بازار بدهی و بازار سهام را دارد 
و نکته دیگر اینکه ما در هر کدام از این بازارها یک روش برای 
ورود و خروج نداریم و روش ها و ابزارها متعدد است و  اینکه 
در این شرایط حساس هر جمله ای را تفسیر به رأی کنیم 
و آسیب به بازار سرمایه برسانیم مورد انتقاد من قرار گرفته 
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه و در پاسخ به 
پرسشی در خصوص میزان واگذاری های بودجه سال ۱400 
بیان کرد: طبیعتاً وقتی می گویم که در قانون بودجه دولت 
مکلف شد که 95 هزار میلیارد تومان از واگذاری ها را به انجام 

رساند و اینکه این را بخواهیم در بازار سرمایه انجام دهیم نکته 
مثبت است، یعنی بازار سرمایه به درجه ای از بلوغ رسیده که 
می تواند مبنا قرار گیرد. اما قرار نیست همه این را به صورت 
شناوری و خرد واگذار کنیم، زیرا واگذاری های شناوری و 
خرد ممکن است در این شرایط آسیب بزند و لذا تصمیم ما 
این است که روش ها را تنوع ببخشیم ضمن اینکه با تحقق این 
هدف مانع شویم که بازار از طریق مازاد عرضه دچار مشکل 
شود.وی افزود: هنوز افرادی که بازار سرمایه را شناخته اند 
آمادگی ورود به بازار سرمایه دارند اما حواشی نباید بوجود آید، 
زیرا برخی از مطالب مطرح شده مانند مباحثی که در خصوص 
عرضه اوراق دولتی مطرح شد، به بازار سرمایه آسیب می زند.

دژپسند ادامه داد: لزوما بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست و 
این دو می توانند به عنوان مکمل هم، کارکرد داشته باشند؛ 
لذا باید امکان اعمال مدیریت را برای سهام دار فراهم کنیم و 

این فرصت را باید دولت فراهم کند.

 ۸  عامل تاثیرگذار بر بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
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یک کارشـناس بازار سـرمایه گفت:  این روزها هشت 
عامل تاثیرگذار در بهبود روند معامـالت بورس قابل 
اشـاره اسـت و بـه نظر می رسـد مقـدار ریسـکی که 
اکنـون در رابطه بـا انتخابـات در بازار سـرمایه وجود 
دارد، با برگـزاری انتخابات از بین برود و شـاهد رونق 

در معامالت بازار سـهام باشیم.
»پیمـان حـدادی« )سه شـنبه( در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار اقتصـادی ایرنا به علت رشـد ایـن روزهای 
شـاخص بورس در بازار اشـاره کـرد و افـزود: افزایش 
حجـم معامـالت در بـازار در کنـار افزایـش نسـبی 
قیمت هـا و نیـز کاهـش تعـداد نمادهای حاضـر در 
صف فروش در روزهای گذشـته، نویدبخش حرکت 
بازار به سـمت تعـادل اسـت و بعـد از نزدیـک به ۱۰ 
ماه از رونـد نزولی شـاخص بورس، اکنـون معامالت 

در حال خـارج شـدن از مسـیر اصالحی اسـت.
ثبات نسبی دالر

وی بـا بیـان اینکـه ثبات نسـبی قیمـت ارز یکـی از 
مهمتریـن عواملـی بـود کـه در هفته های گذشـته 
روند تعادلی بازار سـهام را رقم زد، اظهار داشـت: این 
روزها فعاالن حاضر در بازار سـرمایه کمتـر از دالر در 
محدوده هـای قیمتی ۲۰ هـزار تومان یا کمتـر از آن 

صحبـت می کننـد.
اردیبهشـت ماه  در  خاطرنشـان کرد:  حـدادی 
گمانه زنی هـای مربوط بـه کاهش نـرخ دالر به کمتر 
از ۲۰ هـزار تومان به شـدت موجب آسـیب بـه بازار 
سـهام شـد، بنابراین ایجـاد ثبـات نسـبی در قیمت 
ارز یکـی از مهمتریـن عواملـی بـود که باعث شـد تا 
شـاخص بـورس رونـد صعـودی را در پیـش بگیرد.

فاصلـه گرفتن فعاالن بـازار سـرمایه از اخبار 
مذاکـرات وین

این کارشـناس بـازار سـرمایه ادامـه داد: در فروردین 
و اردیبهشـت ماه یکـی از عوامـل موثر بر بازار سـهام 
بحث مربـوط به مذاکـرات وین بـود، فاصلـه گرفتن 

فعاالن بازار سـرمایه از اخبار مذاکـرات زمینه کمک 
به ثبـات نسـبی در معامـالت را در روزهای گذشـته 

فراهـم کرد.
وی بیان داشـت: هفته های گذشـته گمانه زنی هایی 
در زمینه بحـث مذاکرات وین مطرح می شـد که آثار 
مثبـت و منفی به نتیجـه رسـیدن مذاکرات بـر بازار 
سـرمایه ابهامی را در بازار به وجود آورده بـود، این در 
حالی اسـت کـه اکنون دیگـر ایـن ابهام هـا کمتر در 

تصمیمات فعاالن بازار سـرمایه نقـش دارد.
کاهش ریسـک معامـالت بورس با مشـخص 

شـدن کاندیداهای ریاسـت جمهوری
حـدادی افـزود: بـا نزدیـک شـدن بـه روز انتخابات 
ریاسـت جمهوری و مشـخص شـدن کاندیداهـای 
نهایی تا حـدود زیادی بازار سـرمایه توانسـته اسـت 
ریسـک انتخابـات را مدیریـت کنـد و از ایـن طریق 

شـاهد کاهـش ریسـک موجـود در بازار هسـتیم.
وی اضافه کـرد: اکثـر کاندیداهـا در خصـوص بـازار 
سـرمایه و حمایت از این بازار وعده هایی دادند که در 
صورت واقعی بـودن وعده هـا، به طور حتـم می تواند 

برای رونـد بازار سـرمایه مثبت باشـد.
نقش پررنگ تزریق نقدینگی به صندوق 

تثبیت بازار سرمایه بر معامالت بورس
این کارشـناس بازار سـرمایه بـا تاکید بـر آنکه دیگر 
عاملی که در مثبت شـدن روند بـازار تاثیرگـذار بود 
و به رشـد شـاخص کل و سـهام بـزرگ بـازار کمک 
کرد بحـث تزریق ۲۰۰ میلیـون دالری بـود که واریز 
بخشـی از آن انجـام شـده اسـت، گفـت: ایـن مبلغ 
قـرار اسـت در چند مرحلـه واریز شـود که براسـاس 
صحبت هـای انجـام شـده توسـط رییـس سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، در روزهـای آینـده شـاهد 

واریـزی باقیمانـده آن در بـازار خواهیـم بود.
حدادی اظهار داشـت: ممکن اسـت از نظر ریالی این 
واریزی حدود چهار هزار میلیارد تومان باشـد و عدد 
چندان قابل توجهـی در برابـر معامالتی کـه در بازار 
انجام می شـود محسـوب نشـود، اما این اقدام نشان 
می دهد کـه سـران قوا تصمیـم دارنـد تـا حداقل از 

طریـق واریـز نقدینگـی و دیگـر راه های ممکـن بار 
دیگر از بـازار سـرمایه حمایت کنند.

این کارشـناس بازار سـرمایه تأکیـد کرد: ایـن اقدام 
بیش از آنکه بخواهد از لحـاظ ریالی به بازار سـرمایه 
کمک کنـد، موجـب تزریق عوامـل مثبـت روانی در 
بازار شـد که زمینه بازگشـت اعتمـاد دوباره بـه بازار 

را بـرای ورود نقدینگی هـا فراهـم کرد.
ثبات معامالت در بازارهای جهانی 

وی با اشـاره بـه اینکـه رونـد معامـالت در بازارهای 
جهانـی و ثبـات ایجـاد شـده در ایـن بـازار از دیگـر 
عواملـی بـود کـه در هفته هـای گذشـته بـه رشـد 
قیمت های سـهام شـاخص سـاز در بازار کمک کرد، 
گفت: پس از رشـدهایی که در نیمه دوم سال ۹۹ در 
بازار جهانی رخ داد بسـیاری از تحلیلگـران به دنبال 
اصـالح در قیمت هـای بـازار جهانـی بودند کـه این 
موضـوع گمانه زنـی هایـی را بـرای تغییر رونـد بازار 
ایجاد کـرد، در حالی کـه از یـک ماه گذشـته زمینه 
ثبات نسـبی در معامـالت بازارهـای جهانـی فراهم 

شـده است.
حـدادی اظهـار داشـت: ایـن ثبـات نسـبی در 
قیمت هـای جهـان و نـرخ ارز باعـث شـد تـا 
گزارش هـای تولیـد و فـروش شـرکت های بورسـی 
و فرابورسـی در اردیبهشـت ماه مطلوب باشـد و روند 
بـازار هـم از نظـر بنیـادی بـه دنبـال خریـد سـهام 

پیـش بـرود.
ثبات و کاهش در نرخ بهره بانکی

 به گفته وی، ثبـات و کاهش در نـرخ بهره بین بانکی 
از دیگـر عواملی بود کـه مـی توانـد در میان مدت به 

بهبود روند بـازار سـرمایه کمک کند.
افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام 

حـدادی، بـه افزایـش ورود نقدینگـی به بازار سـهام 
در هفته هـای گذشـته اشـاره کـرد و افـزود: ثبات و 
رکـود معامـالت در بازارهای مـوازی اعم از مسـکن، 
طال، سـکه و خـودرو زمینـه ورود نقدینگی بـه بازار 
سـهام را فراهم کـرد، اکنـون ایـن بازارها نسـبت به 
بازار سـرمایه گران تر هسـتند و بـازار سـرمایه از نظر 

ارزش ذاتی در شرایط بهتری نسـبت به دیگر بازارها 
قـرار دارد.

ریزش رمز ارزها 
این کارشـناس بـازار سـرمایه همچنین ریـزش رمز 
ارزهـا را به عنـوان دیگـر عامـل تاثیرگذار بـر بهبود 
معامالت بـورس دانسـت و گفت: بـازار رمـز ارزها به 
عنوان رقبـای اصلـی بـازار سـهام تلقی می شـود، با 
توجه بـه نوسـانات منفی و عجیبی کـه در  ایـن بازار 
رخ داده بـه نظر مـی رسـد نقدینگی که در مـاه های 
گذشـته در رمـز ارزهـا حرکـت کـرده بـود در حال 
خـروج از این بـازار و بازگشـت به بازار سـهام باشـد.

پیشروی صف های فروش سهام کوچک به 
سمت تعادل 

وی تاکید کـرد: همچنان در بازار سـهام بعـد از چند 
مـاه نمادهای کوچـک بـازار کـه بیـش از ۲5۰ نماد 
هسـتند درگیر صف های فروش و روز به روز در حال 

نزدیک شـدن به تعادل هسـتند.
حدادی بیان داشـت: اکنون دیگـر بازار سـهام مانند 
چند وقت گذشته شاهد فروشـنده ای خاص نیست 
اما خریـداران به دنبـال خرید در قیمت هـای منفی 

. هستند
این کارشـناس بـازار سـرمایه تاکیـد کـرد: افزایش 
حجـم معامـالت در کنـار کاهـش تعـداد صف های 
فـروش و افزایـش صف هـای خریـد در روزهـای 
گذشـته، از جملـه عواملـی هسـتند کـه نشـان می 
دهـد بـازار در حال حرکـت به سـمت تعادل اسـت. 

رفع کامل ریسک های موجود 
در بازار بعد از انتخابات

وی بـه چرخـش نقدینگـی در میـان صنایـع بزرگ 
بازار اشـاره کرد و گفـت: این موضوع یکـی از اتفاقات 
مثبـت و خـوب بـازار در هفته هـای گذشـته اسـت 
که بـه نظـر می رسـد مقدار ریسـکی کـه اکنـون در 
رابطه بـا انتخابـات در بازار سـرمایه وجـود دارد پس 
از برگـزاری انتخابـات و مشـخص شـدن شـخص 
رییس جمهـوری از بیـن بـرود و شـاهد رونـق در 

معامالت بـازار سـهام باشـیم.

بورسدرمسیرصعودمیماند؟

دنیای اقتصاد  

گزارش

ثبات نسبی قیمت ارز یکی از مهمترین 
عواملی بود که در هفته های گذشته روند 
تعادلی بازار سهام را رقم زد، اظهار داشت: 
این روزها فعاالن حاضر در بازار سرمایه 
کمتر از دالر در محدوده های قیمتی 2۰ 
هزار تومان یا کمتر از آن صحبت می کنند.

حدادی خاطرنشان کرد: در 
اردیبهشت ماه گمانه زنی های مربوط به 
کاهش نرخ دالر به کمتر از 2۰ هزار تومان 
به شدت موجب آسیب به بازار سهام شد، 
بنابراین ایجاد ثبات نسبی در قیمت ارز 
یکی از مهمترین عواملی بود که باعث شد 
تا شاخص بورس روند صعودی را در پیش 
بگیرد.

حیات وحش کرمان در معرض خطر

۵۰۰میلیاردتومانتسهیالتاشتغالبهکمیتهامدادکرماناختصاصیافت

 

پنجـم ماه ژوئـن هرسـال روز جهانـی محیط 
زیسـت نامگذاری شـده روزی بـرای افزایش 
نگهـداری محیـط  بـرای  مـردم  آگاهـی 
زیسـت و تحریـک سیاسـتمداران بـه گرفتن 
تـی بـرای رویارویـی بـا تخریـب  تصمیما
محیـط زیسـت و گونه هـای زیسـتی جانوری 
و ایـن روز در ایـران، آغـاز یـک هفتـه بـا 

همیـن عنـوان اسـت.
اسـتان کرمـان بزرگتریـن اسـتان و یکـی از 
شـاخص ترین اسـتان های کشـور در مباحث 
زیسـت محیطـی اسـت ؛اسـتانی بـا مناطـق 
بکـر زیسـت محیطـی و گونه هـای کمیـاب و 

نـادر جانوری اسـت
اسـتانی کـه از سـویی بـه دلیـل اقلیم هـای 
متنـوع آب و هوایـی و گونه هـای منحصـر 
نگشـتر  بـه فـرد جانـور چـون نگینـی بـر ا
محیـط زیسـت کشـور می درخشـد و پـارک 
ملـی خبـر در زمـره پارک هـای ملی کشـور، 
اثـر ملـی سـرو سـیرچ بـه عنـوان یـک اثـر 
طبیعی، دو پناهـگاه حیات وحـش روچون و 
مهروئیـه، منطقـه حفاظـت شـده بیدوئیه را 
در خـود جـای داده و در سـطح بین المللـی 
با دارا بـودن سـه زیسـتگاه ارزشـمند خبر و 
دهبکـری برای پرنـدگان در فهرسـت نواحی 
مهـم پرنـدگان در خاورمیانه به ثبت رسـیده 

اسـت.
یـن همـه نعمـات  اسـتانی کـه بـا وجـود ا

ز سـویی بـه واسـطه  دادی ا طبیعـی خـدا
صنعتـی و معدنـی بـودن، محیـط زیسـت 
آن از صدمـات گسـترش و توسـعه معـادن 
و صنایـع بی بهـره نبـوده و از سـویی دیگـر 
برداشـت های بی رویـه از منابـع آبـی اسـتان 
کرمـان طی ادوار گذشـته و خشکسـالی های 
پیاپـی کرمـان را بـه غبار خیزتریـن اسـتان 

کشـور تبدیـل کـرده اسـت.
مرجـان شـاکری مدیـرکل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه مـا 
قلیـم متنـوع زندگـی  در یـک اسـتان بـا ا
می کنیـم اظهـار داشـت: اسـتان کرمـان از 
شـاخص ترین اسـتان های کشـور در مباحث 

زیسـت محیطـی اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـه مشـکالت زیسـت 
محیطـی نبایـد سیاسـی نـگاه کـرد افـزود: 
مسـائل زیسـت محیطی مـرز نمی شناسـد و 
در ایـن حـوزه بایـد منطقـه ای عمـل کنیم و 

اثـر آن را جهانـی ببینیـم.
وجود ۱۰۰۰۰ چاه غیرمجاز در محدوده 

تاالب جازموریان
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه از سـال 95 توجـه 
ویـژه ای بـه تاالب هـا در کشـور شـده اسـت 
گفـت: تحقیقـات از تـاالب جازموریـان در 
همـان سـال به صـورت میدانـی انجـام شـد.
او بـا بیـان اینکـه در شـورای برنامه ریـزی 
دو اسـتان کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان 
ایـن مطالعـات بایـد تأییـد و جـذب اعتبـار 
شـود ادامـه داد: یک برنامـه مدون بـرای رفع 

مشـکالت تاالب جازموریان تهیه شـده است.
شـاکری بـا اشـاره بـه اینکـه ۱0 هـزار چـاه 
غیرمجـاز در محـدوده تـاالب جازموریـان 
وجـود دارد کـه معیشـت مـردم را تأمیـن 
می کنـد افـزود: نیـاز بـه یـک برنامـه احیای 
کامـل بـرای تـاالب داشـتیم کـه اجـرای 
آن نیازمنـد همـکاری دو اسـتان کرمـان و 

سیسـتان و بلوچسـتان اسـت.
توسـعه صنعـت بـدون محیط زیسـت حیات 

آینـده همه مـا را بـا خطـر مواجـه می کند
او با ابـراز تاسـف از اینکه اسـتان کرمان گرد 
و غبـار خیزترین اسـتان کشـور اسـت و رتبه 
نخسـت کشـور را در ایـن زمینـه دارد گفت: 
تعـدادی ایسـتگاه های پایـش هوا در اسـتان 
راه انـدازی شـده و سـند ملـی کنتـرل گرد و 
غبـار اسـتان تهیه شـده اسـت که بـا اجرای 
آن کانون هـای فرسـایش خـاک در اسـتان 

کنتـرل می شـود.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
برداشـت های  ینکـه  ا بیـان  بـا  کرمـان 
ز  ز باطله هـای معدنـی یکـی ا ز ا غیرمجـا
دالیـل ایجـاد کانون هـای فرسایشـی اسـت 
د: تثبیـت باطله هـای معدنـی و  مـه دا دا ا
کاشـت نهال بایـد در دسـتور کار معدنکاران 

قـرار گیـرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه محیـط زیسـت هیـچ 
وقـت مانـع توسـعه نیسـت و مـا خودمـان را 
هدایتگـر توسـعه می دانیـم تا محیط زیسـت 
بـه خطـر نیفتـد افـزود: اشـتغال بـرای مـا 
بسـیار اهمیت دارد امـا توسـعه صنعت بدون 

در نظـر گرفتـن محیط زیسـت حیـات آینده 
همـه مـا را بـا خطـر روبـه رو می کنـد.

کمبود آب حیات وحش استان کرمان 
را با خطر جدی مواجه کرده است

شـاکری با بیـان اینکـه انجام ضوابـط محیط 
ز حقـوق مـردم اسـت و توسـعه  زیسـتی ا
پایـدار بـدون محیـط زیسـت سـالم ایجـاد 
نخواهـد شـد تصریـح کـرد: کمبـود آب در 
اسـتان کرمـان بسـیار نگـران کننـده اسـت 
و حیـات وحـش اسـتان را بـا خطـر جـدی 

مواجـه کـرده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه محیـط بانـان زحمات 
زیـادی می کشـند کـه قابـل بیـان نیسـت و 
در شـرایطی بـه دور از خانـواده و در مناطـق 
صعب العبـور و بـدون آنتن دهـی موبایـل کار 
نسـان هایی  نـان ا می کننـد گفـت: محیط با
کرمـان  اسـتان  در  کـه  هسـتند  عاشـق 
تعـدادی از آنهـا در هنـگام کار و حمایـت از 
محیط زیسـت بـه شـهادت رسـیدند و امروز 

خانـواده آنهـا داغـدار هسـتند.
افزایش تخلفات زیست محیطی و 
کشفیات سالح غیرمجاز در کرمان

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
کرمان بـا بیان اینکه در سـال گذشـته تعداد 
کشـفیات سـالح غیرمجاز در اسـتان به قصد 
شـکار افزایـش یافتـه اسـت عنـوان کـرد: 
بـا تمـام تالش هـای انجـام شـده در سـال 
گذشـته متاسـفانه تخلفـات زیسـت محیطی 
در اسـتان و شـکار غیرمجـاز افزایش داشـته 

اسـت.

مدیرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
ــارد  ــش از 500 میلی ــال بی ــت: امس ــان گف کرم
تومــان تســهیالت اشــتغال و تبصــره ۱۶ بــه ایــن 

نهــاد در کرمــان اختصــاص یافــت.
یحیــی صادقــی در تشــریح ایــن خبــر بــه رســانه 
ــه  هــا افــزود: کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( ب
عنــوان یــک دســتگاه پیشــتاز در خدمــت رســانی 
ــای  ــدم ه ــدان ق ــورات نیازمن ــان و ام ــه محروم ب

ــری برداشــته اســت. موث
او بــه حجــم بــاالی کاری در کمیتــه امــداد اشــاره 
و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه حجــم کاری کــه بــر 

ــروی  ــود نی ــا کمب ــت ب ــداد اس ــه ام دوش کمیت
انســانی مواجــه هســتیم.

صادقــی بــه دیــدگاه اعتقــادی حاکم بــر مجموعه 
ــات  ــت: توقیق ــرد و گف ــاره ک ــداد اش ــه ام کمیت
ــن  ــز نتیجــه همی ــاد نی ــن نه حاصــل شــده در ای
ــه خدمتگــزاری اســت. ــگاه اعتقــادی و عشــق ب ن

ــان  ــان بی ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــی  ــداد یک ــه ام ــه کمیت ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــتغال  ــوزه اش ــذار در ح ــای تاثیرگ ــه ه از مجموع
اســت همچنین بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام معظم 
رهبــری مبنــی بــر مانــع زدایــی هــا، هدفگــذاری 

ــان در  ــتغال محروم ــوزه اش ــی در ح ــای خوب ه
ــده  ــام ش ــاد انج ــن نه ــط ای ــاری توس ــال ج س

ــت. اس
او اظهــار کــرد: ســال گذشــته بیــش از ۱00 
درصــد جــذب منابــع اشــتغال در اســتان کرمــان 
را داشــتیم کــه پیــش بینــی مــی کنیــم بــا تالش 
ــاالی  ــا جــذب ب ــم ب ــز بتوانی ــال نی ــادی امس جه
تســهیالت اشــتغال قــدم هــای موثــری در 

توانمندســازی محرومــان برداریــم.
ــته ۲۱۸  ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
میلیــارد تومــان اعتبــارات اشــتغال دولتــی و 

ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــه کمیت ــره ۱۶ ب تبص
اختصــاص داده شــد، ادامــه داد: امســال نیــز بیش 
از 500 میلیــارد تومان تســهیالت اشــتغال دولتی 
و تبصــره ۱۶ بــه ایــن نهــاد اختصــاص یافتــه کــه 
ــام  ــرده و تم ــر ک ــنگین ت ــا را س ــف م ــن تکلی ای
پرســنل ایــن نهــاد بایــد بــا کار و تــالش مضاعــف 
در راســتای جــذب ایــن اعتبــارات و اشــتغال 

ــد. ــالش کنن ــان ت ــان و محروم مددجوی
ــت  ــزار فرص ــش از ۱۳ ه ــرد: بی ــان ک او خاطرنش
ــداد  ــه ام ــط کمیت ــته توس ــال گذش ــغلی س ش

ــت ــده اس ــاد ش ــان ایج ــتان کرم اس

ــردم  ــری م ــور حداکث ــت: حض ــت گف ــه جیرف ــام جمع ام
ــای  ــورای ه ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب در عرص
ــم  ــودن تحری ــر ب ــی اث ــان از ب ــتا نش ــهر و روس ــالمی ش اس
ــد. ــارکت کنن ــات مش ــردم در انتخاب ــه م ــذا هم ــت ل هاس
ــورای اداری  ــت ش ــارم در نشس ــم ت ــالم میث ــت االس حج
شهرســتان اظهــار داشــت: انتخابــات پیــش رو بســیار 
حســاس و مهــم بــوده زیــرا دوســتان و دشــمنان ایــن 

انتخابــات را رصــد مــی کننــد.
ــوع  ــن موض ــال ای ــات دنب ــد انتخاب ــا رص ــه ب ــزود: هم او اف
ــر تحریــم هــا  ــات چــه تاثیــری ب ــا ببیننــد انتخاب هســتند ت
داشــته و فاصلــه مــردم بــا نظــام کــم یــا زیــاد شــده اســت.
حجــت االســالم تــارم ادامــه داد: حضــور حداکثــری نشــان 
ــدا  ــم در ج ــذا تحری ــت ل ــم هاس ــودن تحری ــر ب ــی اث از ب

ــت. ــوده اس ــر ب ــی تاثی ــالب ب ــام و انق ــردم از نظ ــردن م ک
امــام جمعــه جیرفــت اظهــار داشــت: اگــر مشــارکت مــردم 
در انتخابــات انــدک باشــد، تفســیر اســتکبار جهانــی 
موثــر بــودن تحریــم هــا بــوده لــذا تحریــم هــا را بــا شــدت 

ــد. ــی دهن ــام م ــتری انج بیش
ــاهد  ــااهلل ش ــمنان انش ــم دش ــوری چش ــه ک ــه داد: ب او ادام

ــود. ــم ب ــات خواهی ــردم در انتخاب ــری م ــور حداکث حض
حجــت االســالم تــارم بیــان کــرد: مــردم بــا آگاهــی، 
ــی  ــارکت م ــات مش ــالم در انتخاب ــه اس ــد ب ــرت و تعه بصی

کننــد از ایــن رو زمینــه امیــد آفرینــی را در جامعــه فراهــم 
کنیــم.

او اظهــار داشــت: انتخابــات حــق، تکلیــف و مســئولیت 
ــت  ــه عقوب ــن زمین ــی در ای ــذا کوتاه ــت ل ــردم اس ــه م هم

الهــی را در پیــش دارد. 

تسنیم  

گزارش

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
با بیان اینکه از سال 9۵ توجه ویژه ای به 
تاالب ها در کشور شده است گفت: ۱۰ هزار چاه 
غیرمجاز در محدوده تاالب جازموریان وجود 
دارد که معیشت مردم را تأمین می کند که نیاز 
به یک برنامه احیای کامل برای تاالب دارد.
شاکری با بیان اینکه انجام ضوابط محیط 
زیستی از حقوق مردم است و توسعه پایدار 
بدون محیط زیست سالم ایجاد نخواهد شد 
تصریح کرد: کمبود آب در استان کرمان بسیار 
نگران کننده است و حیات وحش استان را با 
خطر جدی مواجه کرده است.

یم
سن

س: ت
عک

»بحران آب« بزرگترین استان کشور را تهدید می کند

 برداشت های بی رویه از منابع آبی و خشکسالی های پیاپی نه تنها کرمان را به غبار خیزترین استان کشور تبدیل کرده 
که حیات وحش استان کرمان را با خطر جدی مواجه کرده است.

گلگهر در میان منفی های بازار



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 . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

بسمهتعالی

بسمهتعالی

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده ۷۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی 
بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال هــای 93 و 

9۴ جهــت اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده ۷۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه 
هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال هــای 93 و 9۴ جهــت اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.
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ششماههدومسال۹4-هزینهها

ششماههدومسال۹۳-درآمدها

مبلغعنوانردیف

1

درآمد ناشی از عوارض 
عمومی

2/290/337/041

درآمد ناشی از ارزش افزوده

جمع کل :
2/029/862/617

___فروردین

238/451/743اردیبهشت

523/226/156خرداد

____تیر

992/284/317مرداد

275/900/401شهریور

260/474/424درآمد ناشی از توسعه شهر حمل و نقل، بهر ه برداری از فضای سبز و...

2

درآمدهای داخلی شهرداری

5/246/243/732

1170/219/045(درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

2481/731/669(درآمد بهاخدمات و درامدهای موسسات انتفاعی

31/004/658/018(درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

42/647/819/000(درآمد کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

5118/816/000(درآمد اعانات و کمک های اهدایی و دارایی ها

6823/000/000(سایر منابع تامین اعتبار

جمع کل درآمدها)شامل درآمد ناشی از ارزش افزوده و درآمدهای داخلی شهرداری(      7/536/580/773

مبلغعنوانردیف

1

درآمد ناشی از عوارض 
عمومی

5/929/875/181

درآمد ناشی از ارزش افزوده

جمع کل :
5/273/822/895

270/378/776مهر

857/309/797آبان

480/345/754آذر

2/776/103/651دی

194/987/924بهمن

694/696/993اسفند

656/052/286درآمد ناشی از توسعه شهر حمل و نقل، بهر ه برداری از فضای سبز و...

2
درآمدهای داخلی شهرداری

7/163/734/459

1282/518/005(درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

2610/750/253(درآمد بهاخدمات و درامدهای موسسات انتفاعی

3907/813/201(درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

44/244/050/000(درآمد کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

513/303/000(درآمد اعانات و کمک های اهدایی و دارایی ها

61/105/300/000(سایر منابع تامین اعتبار

جمع کل درآمدها)شامل درآمد ناشی از ارزش افزوده و درآمدهای داخلی شهرداری(    13/093/609/640

مبلغعنوانردیف

1
درآمد ناشی از عوارض عمومی

1/835/779/335

درآمد ناشی از ارزش افزوده

جمع کل :
1/332/925/305

109/551/744فروردین

30/162/645اردیبهشت

496/407/881خرداد

77/696/922تیر

521/355/372مرداد

97/750/741شهریور

502/854/030درآمد ناشی از توسعه شهر حمل و نقل، بهر ه برداری از فضای سبز و...

2
درآمدهای داخلی شهرداری

4/058/396/864

1208/165/638(درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

2527/878/413(درآمد بهاخدمات و درامدهای موسسات انتفاعی

3701/632/898(درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

42/493/419/000(درآمد کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

539/700/915(درآمد اعانات و کمک های اهدایی و دارایی ها

687/600/000(سایر منابع تامین اعتبار

جمع کل درآمدها)شامل درآمد ناشی از عوارض عمومی و درآمدهای داخلی شهرداری(      5/894/176/199

مبلغعنوانردیف

1

درآمد ناشی از عوارض 
عمومی

11/883/919/765

درآمد ناشی از ارزش افزوده

جمع کل :
11/530/114/993

148/645/603مهر

1/041/155/960آبان

3/473/685/663آذر

1/121/725/350دی

1/301/486/420بهمن

4/443/415/997اسفند

353/804/772درآمد ناشی از توسعه شهر حمل و نقل، بهر ه برداری از فضای سبز و...

2
درآمدهای داخلی شهرداری

9/639/929/660

1171/059/822(درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

2770/865/479(درآمد بهاخدمات و درامدهای موسسات انتفاعی

31/828/889/026(درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

46/747/330/000(درآمد کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

551/785/333(درآمد اعانات و کمک های اهدایی و دارایی ها

670/0000/000(سایر منابع تامین اعتبار

جمع کل درآمدها)شامل درآمد ناشی از ارزش افزوده و درآمدهای داخلی شهرداری(      21/523/849/425

مبلغعنوانردیف

1
هزینه های جاری/اداری)شامل خرید لوازم 
مصرفی اداری ،تجهیز شهرداری به سیستم 

کامپیوتر، بهای تلفن، برق، گازو...(
298/835/264

2

هزینه جاری/خدمات شهری)شامل خرید 
لوازم یدکی و الستیک جهت ماشین 

آالت، تعمیرات،سایر مواد و لوازم مصرف 
شدنی،کرایه ماشین االت، بهای برق،سوخت 

ماشین آالت و...(

5/124/650/995

3

هزینه های عمرانی)شامل پروژه های لکه 
گیری آسفالت معابر سطح، پروژه آسفالت 
کوچه ها،تعویض جداول فرسوده، فرش 

موزائیک پیاده روها،زیبا سازی معابر سطح 
شهر و...(

4/766/659/123

4
حقوق و مزایای پرسنل و کارکنان)بخش های 

اداری، خدمات شهری و عمرانی(
1/277/542/028

11/467/687/410جمع کل هزینه ها)جاری و عمرانی(5

مبلغعنوانردیف

1
هزینه های جاری/اداری)شامل خرید لوازم 
مصرفی اداری ،تجهیز شهرداری به سیستم 

کامپیوتر، بهای تلفن، برق، گازو...(
1/022/938/061

2

هزینه جاری/خدمات شهری)شامل خرید 
لوازم یدکی و الستیک جهت ماشین 

آالت، تعمیرات،سایر مواد و لوازم مصرف 
شدنی،کرایه ماشین االت، بهای برق،سوخت 

ماشین آالت و...(

5/117/670/695

3

هزینه های عمرانی)شامل پروژه های لکه 
گیری آسفالت معابر سطح، پروژه آسفالت 
کوچه ها،تعویض جداول فرسوده، فرش 

موزائیک پیاده روها،زیبا سازی معابر سطح 
شهر و...(

10/526/160/308

4
حقوق و مزایای پرسنل و کارکنان)بخش های 

اداری، خدمات شهری و عمرانی(
2/029/501/775

18/696/270/839جمع کل هزینه ها)جاری و عمرانی(5

مبلغعنوانردیف

1

هزینه های جاری/اداری)شامل خرید 
لوازم مصرفی اداری ،تجهیز شهرداری 
به سیستم کامپیوتر، بهای تلفن، برق، 

گازو...(

448/817/295

2

هزینه جاری/خدمات شهری)شامل 
خرید لوازم یدکی و الستیک جهت 

ماشین آالت، تعمیرات،سایر مواد و لوازم 
مصرف شدنی،کرایه ماشین االت، بهای 

برق،سوخت ماشین آالت و...(

2/216/464/502

3

هزینه های عمرانی)شامل پروژه های لکه 
گیری آسفالت معابر سطح، پروژه آسفالت 
کوچه ها،تعویض جداول فرسوده، فرش 
موزائیک پیاده روها،زیبا سازی معابر 

سطح شهر و...(

1/605/598/451

4
حقوق و مزایای پرسنل و کارکنان)بخش 
های اداری، خدمات شهری و عمرانی(

942/490/914

5/213/371/162جمع کل هزینه ها)جاری و عمرانی(5

مبلغعنوانردیف

1

هزینه های جاری/اداری)شامل خرید 
لوازم مصرفی اداری ،تجهیز شهرداری 
به سیستم کامپیوتر، بهای تلفن، برق، 

گازو...(

875/997/595

2

هزینه جاری/خدمات شهری)شامل 
خرید لوازم یدکی و الستیک جهت 

ماشین آالت، تعمیرات،سایر مواد و لوازم 
مصرف شدنی،کرایه ماشین االت، بهای 

برق،سوخت ماشین آالت و...(

4/526/473/958

3

هزینه های عمرانی)شامل پروژه های 
لکه گیری آسفالت معابر سطح، پروژه 

آسفالت کوچه ها،تعویض جداول 
فرسوده، فرش موزائیک پیاده روها،زیبا 

سازی معابر سطح شهر و...(

4/806/462/902

4
حقوق و مزایای پرسنل و کارکنان)بخش 
های اداری، خدمات شهری و عمرانی(

2/221/627/134

12/430/561/589جمع کل هزینه ها)جاری و عمرانی(5

شهرداریکوهبنان

شهرداریکوهبنان


