
ستاد صبر استان کرمان 
 تشکیل جلسه داد
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خبری از خانه نیست
انتظار ۱۱ ساله مددجویان بهزیستی کرمان ادامه دارد

استانی که ۷ اثر ثبت جهانی دارد 
اما هدف گردشگری نیست

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشگاه عصر سه شنبه دوم شهریور ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ســاعت گذشــته، ۲۷۸ 
بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» ۱۲۵ نفر از آنها از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۴۲ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند«.

۲۷۸ بستری جدید و ۲۲ فوتی 
در شبانه روز گذشته

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی کرمـان 
می گویـد این اسـتان با وجـود بیشـترین جاذبه هـای ثبـت جهانی و 

شـرایط و اقلیم بسـیار متفاوت و جذاب که در گوشـه گوشـه خـود دارد اما آنچنـان که باید، 
هدف گردشـگری نیسـت.

فریدون فعالی افزود: یکـی از دالیل قرار نگرفتن کرمان در فهرسـت هدف های گردشـگری 
تبلیغ و اطالع رسـانی نکردن به اندازه و کارشناسـی است.

۲

ری
پرو

دام
ی و 

دار
رغ

ت م
صنع

س: 
عک

بازگشت رونق به بورس  
در سایه کاهش ترس 

سهامداران از بازار
شـاخص بورس بعد از نوسـانات شـدیدی کـه در بـازار تجربه 
کـرد از حدود دو ماه گذشـته رنـگ آرامش به خـود گرفت که 

در ادامه این رونـد، معامالت بـازار سـهام در مردادماه و تحت تاثیـر کاهش ترس سـهامداران و 
نیز افزایش قیمـت ارز به رونقی همچون نخسـتین روزهای معامالتی بازار در سـال ٩٩ دسـت 
یافت.به گـزارش روز سه شـنبه خبرنگار اقتصـادی ایرنا، بـازار سـهام از خردادماه و با مشـخص 
شـدن کاندیداهای ریاسـت جمهوری روندی معقول را در پیش گرفت و توانسـت با پایان دادن 

به رونـد هیجانی معامالت خـود، روزهایـی پر رونق را در مسـیر سـرمایه گذاران قـرار دهد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 3 بخوانید 

صفحه ۲ را 
بخوانید
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مرغداران گرفتار قیر و قیفمرغداران گرفتار قیر و قیف
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کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
واگذاری امور مشاغل درمانی مراکز درمانی تابعه و بیمارستان شهید باهنرکرمان

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
52/21/6/1400

واگذاری امور مشاغل درمانی مراکز درمانی تابعه و بیمارستان شهید باهنر موضوع مناقصه
دریافت اسناد : کرمان

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

                 44/859/550/596 ریالبرآورد یکساله )ریال(

                     2/242/977/530 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه  مورخ 1400/6/9 دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1400/6/20سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:15 روز یکشنبه مورخ 1400/6/21بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10روز دو شنبه  مورخ 1400/6/15 در محل امور اداری بیمارستان باهنر کرمان  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
 )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی : ۲343

اعتبار راه اندازی ایستگاه پایش کیفیت هوا 
در جیرفت تامین شد

دستگیری دو حفار غیرمجاز اشیای تاریخی در جیرفت

رشد قیمت ها در صرافی های بانکی

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
گهرزمین در مسیر منفی

ستاد صبر استان کرمان تشکیل جلسه داد ۲۷۸ بستری جدید 
و ۲۲ فوتی در 

ز شبانه روز گذشته ره حفاظـت محیـط زیسـت جیرفـت ا دا رئیـس ا
راه اندازی ایسـتگاه پایش کیفیت هوا در این شهرسـتان 
طـی آینـده نزدیـک خبـر داد و گفـت: اعتبـار خریـد و 

نصـب ایـن ایسـتگاه جـذب و تامیـن شـد.
 مطهـره قریشـی از جملـه اهـداف راه انـدازی ایسـتگاه 
پایـش کیفیـت هـوا را رصـد میـزان آالیندگـی شـامل 
گازهـا و ذرات محیطی در کانـون های آالیندگـی، تهیه 
نقشـه پراکنش آن و بهره منـدی در حوزه اثـرات متقابل 
بر سـالمت جامعه، انجـام مطالعات دانشـگاهی و علمی، 
تحلیـل داده هـا و در صـورت لـزوم تعطیلـی مـوردی با 

هماهنگـی نهادهـای مربوطـه اعـالم کرد.
او با بیـان اینکـه کیفیـت هـوا، زندگـی و تنفس انسـان 
را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد گفـت: همـان طـور کـه 
وضعیـت آب و هوا روز بـه روز و حتی سـاعت به سـاعت 
تغییـر مـی کنـد لـذا کیفیت هـوا نیـز مـی توانـد متغیر 

باشـد.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت جیرفـت افـزود: 
شـاخص کیفیت هوا مـردم را از کیفیت هوا  اعـم از پاک 
بودن یا آلـوده بودن آن آگاه می سـازد و اثرات سـالمتی 

مرتبـط بـا آن را ارائه مـی کند.

ر  نتظــا ۱٩۲ مددجــوی بهزیســتی کرمــان ۱۱ ســال در ا
نــه  ئیــس دبیرخا لــی ر ر شــدن هســتند؛ در حا نــه دا خا
یــن  ز ا غــا ز آ زمان بهزیســتی کشــور ا ســتاد مســکن ســا

پــروژه تــا ۲ مــاه آینــده خبــر داده بــود کــه معــاون اداره 
ه شهرســازی بــرای  ه و شهرســازی اســتان می گویــد: را را
نــد کمــک کنــد و عــددی  هــر واحــد ۳۰ میلیــون می توا

نیســت کــه بــا آن پــروژه جمــع شــود؛ ایــن موضــوع در 
اختیــار اســتان نیســت و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
 بایــد تصمیــم بگیــرد کــه ایــن هزینــه را می دهــد یــا نــه.

با حضور  نشست ستاد صبر استان کرمان روز سه شنبه 
مسئوالن قضایی برگزار و بر راه های ترویج بیشتر فرهنگ صلح 
 و سازش در جریان پرونده های محاکم قضایی تاکید شد.
 رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست که با هدف اعتالی 

فرهنگ صلح،سازش و رضایت بین طرفین دعاوی تشکیل شد به نقش 
موثر هیات های صلح در دعاوی اشاره کرد.یدالله موحد با اشاره به آیات 
و روایات در زمینه صلح و سازش گفت: حکومت اسالمی باید بستری 
فراهم کند تا مردم در سایه بخشش و مدارا مشکالتشان را حل کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از دسـتگیری دو حفـار 
غیرمجـاز اشـیای تاریخی در شهرسـتان جیرفت خبـر داد.
 سـرهنگ سـید علی حسـینی اظهار کرد: »ایـن دو حفار با 
قصد دسـتیابی به اشـیای تاریخـی در یکـی از محوطه های 
باسـتانی  ) ثبت ملی ( شهرسـتان جیرفـت، گودالی به عمق 
۱.۵۰ حفـر کـرده بودند که بـا انجام یـک سـری تمهیدات 
اطالعاتی و مراقبت های شـبانه روزی توسـط نیروهای یگان 
حفاظت میراث فرهنگی این شهرسـتان دسـتگیر شـدند.«
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 

و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در این 
عملیات متهمان دستگیر شـدند و آالت و ادوات حفاری آنها 
کشـف و ضبط شـد افـزود: »در انجـام این گونـه عملیات ها 
عالوه بر نیروهـای انتظامی، میراث بانان افتخـاری نیز نقش 

مهمی را ایفـا می کنند کـه جای تشـکر دارد.«
سـرهنگ حسـینی خاطرنشـان کـرد: »خوشـبختانه در 
سـال های گذشـته بـا توجـه بـه فرهنگ سـازی های انجام 
شـده آمارحفاری هـای غیرمجـاز در محوطه های باسـتانی 
و آثـار تاریخـی شهرسـتان جیرفت کاهـش زیادی داشـته 

اسـت.«

نــرخ دالر در صرافی هــای بانکــی )ســه شــنبه، ۲ 
شــهریورماه( بــا ۱۵۱ تومــان افزایــش در مقایســه با روز 

ــید. ــان رس ــزار و ۱۳ توم ــه ۲۷ ه ــنبه ب یک ش
ــا،  ــگار اقتصــادی ایرن ــه گــزارش روز ســه شــنبه خبرن ب
ــا  ــروز در مقایســه ب ــورو در ســاعت دی قیمــت فــروش ی
ــه ۳۱  ــش ب ــان افزای ــا ۱۵۲ توم ــهریورماه( ب روز اول ش

ــید. ــان رس ــزار و ۸۳۲ توم ه
دیــروز قیمــت خریــد هــر دالر ۲۶ هــزار و ۴۷٩ تومان و 
نــرخ خریــد هــر یــورو نیــز ۳۱ هــزار و ۲۰۲ تومــان بود.

عالوه بــر ایــن، نــرخ خریــد دالر در بــازار متشــکل ارزی 
ــزار و  ــروش آن ۲۶ ه ــرخ ف ــان و ن ــزار و ۱۶۸ توم ۲۶ ه

۴۰۶ تومــان اعــالم شــد.

نــرخ خریــد یــورو در ایــن بــازار ۳۰ هــزار و ۷۰۱ تومــان 
ــالم  ــان اع ــزار و ٩۸۰ توم ــز ۳۰ ه ــروش آن نی ــرخ ف و ن
شــد. همچنیــن در ســامانه نیمــا در معامــالت روز 
ــه قیمــت ۲۶  ــورو ب ــه ی گذشــته )۱ شــهریورماه(، حوال
ــه قیمــت  ــه دالر ب ــه و حوال ــان فروخت هــزار و ۸۷۵ توم

ــد. ــه ش ــان معامل ــزار و ٩۰۷ توم ۲۲ ه
ــت  ــاه حرک ــت دالر از خردادم ــا، قیم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــروع  ــان ش ــزار توم ــال ۲۵ ه ــوی کان ــه س ــی را ب آرام
کــرد و بیــش از دو هفتــه در ایــن کانــال نوســان داشــت 
و بعــد وارد کانــال ۲۶ هزارتومــان شــد و دیــروز نیــز در 
ــه  ــان  فروخت ــزار توم ــه قیمــت ۲۷ ه ــی بانکــی ب صراف

ــد. ش

روز گذشــته شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از ۳۲۲ 
ــزار و  ــال ۲۲ ه ــر روی کان ــت و ب ــش داش ــد افزای واح
ــازار ســه  ــن ب ــن در ای ــد. همچنی ــت مان ۲۲۰ واحــد ثاب
میلیــارد و ۶۰۴ میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش ۴۷ 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ــارد ری ــزار و ۱۴۸ میلی ه
دیــروز نمــاد پتروشــیمی زاگــرس )زاگــرس(، ســهامی 
ذوب آهــن اصفهــان )ذوب(، پتروشــیمی مــارون 
ــک  ــز(، بان ــوب )هرم ــزگان جن ــوالد هرم ــارون(، ف )م

دی )دی(،  تولیــد نیــروی بــرق دماونــد )دماونــد( و 
مدیریــت انــرژی امیــد تابــان هــور )وهــور( تاثیــر 

ــتند. ــورس داش ــاخص فراب ــر ش ــت ب مثب
ــه  ــر(، بیم ــن )کگه ــن گهرزمی ــنگ آه ــن س همچنی
ســامان )بســاما(،  شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع )ارفــع(، 
ــد(، و  ــد )ثالون ــکن الون ــذاری مس ــرمایه گ ــرکت س ش
کشــت و صنعــت شــریف آبــاد )زشــریف( تاثیــر منفــی 

ــد. ــراه بودن ــورس هم ــاخص فراب ــر ش ب

نشست ستاد صبر استان کرمان روز سه شنبه با حضور 
مسئوالن قضایی برگزار و بر راه های ترویج بیشتر 
فرهنگ صلح و سازش در جریان پرونده های محاکم 

قضایی تاکید شد.
 رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست 
که با هدف اعتالی فرهنگ صلح،سازش و رضایت بین 
طرفین دعاوی تشکیل شد به نقش موثر هیات های 

صلح در دعاوی اشاره کرد.
یدالله موحد با اشاره به آیات و روایات در زمینه صلح 
و سازش گفت: حکومت اسالمی باید بستری فراهم 
کند تا مردم در سایه بخشش و مدارا مشکالتشان را 

حل کنند.
او افزود: باید شرایطی را فراهم کرد که دفاتر خدمات 
الکترونیک قبل از تحمیل هزینه به افراد در اختالفات، 
نامه ای به طرف های دعاوی ارسال کند تا اختالف 

بدون تشکیل پرونده در دادگستری خاتم یابد.
موحد همچنین تاکید کرد: باید از ظرفیت ائمه جمعه 
و روحانیت به منظور رساندن پرونده ها به صلح و 

سازش بهره برد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با بیان 
اینکه فعال کردن هیات های صلح و سازش به منظور 
کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضا باید مد نظر 
قرار گیرد از اعضای ستاد صبر استان کرمان خواست 
افراد بانفوذ، معتمد و مصلح را شناسایی کنند و اسامی 
آنان را در اختیار معاون قضایی دادگستری قرار دهند 
تا با استفاده از افرادی دارای نفوذ و صالحیت، اعتبار و 

آگاه پرونده های قضایی با روند مناسب تری به سازش 
منتهی شود.

او افزود: ستاد صبر باید به مشارکت مردمی و نهادهای 
مدنی نیز توجه داشته باشد.

موحد با بیان اینکه معتمدان در گذشته مشکالت 
و دعاوی را داوری می کردند ادامه داد: باید سنت 
پسندیده مشارکت افراد صاحب نفوذ را حفظ کنیم و 
آن را زنده نگه داریم زیرا حل و فصل دعاوی در بیشتر 

موارد از این طریق موثرتر است.
جایگاه مناسب کرمان 

در طرح کشوری مصلحین
رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه این 
استان در طرح مصلحین کشور خوش درخشید بیان 
کرد:پنج هزار نفر آموزش های الزم را در این زمینه 

فرا گرفته اند.
او ابراز امیدواری کرد همانگونه که طرح هر مسجد یک 
حقوقدان در استان کرمان کلید خورد و الگوی کشور 

شد در این زمینه نیز در کشور به الگو تبدیل شویم.
موفقیت بیشتر هیات های سازش 

در مناطق محروم
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه 
حدود ۸۰ درصد پرونده ها در ریگان و ۲۶ درصد 
پرونده ها در کرمان به صلح و سازش منتهی شده 
اند گفت: موفقیت هیات های صلح و سازش در نقاط 

روستایی و محروم بیشتر است.
او با بیان اینکه روسای شوراهای اسالمی شهر و روستا 

به عنوان صلح یار می توانند به دستگاه قضا کمک 
کنند ادامه داد: شهرداران و مراکز انتظامی نیز یاور 
دستگاه قضایی در منتهی شدن پرونده ها به صلح و 

سازش باشند.
گسترش فرهنگ بخشش 
از اهداف ستاد صبر است 

معاون قضایی دادگستری کل و رئیس شورای حل 
اختالف استان کرمان نیز هدف از تشکیل ستاد صبر 
را تعمیم و گسترش فرهنگ بخشش و کاهش اطاله 
دادرسی به موازات یکدیگر عنوان و بیان کرد: همیاران 
صلح به عنوان طالیه داران و سفیران صلح زیر نظر 
شورای حل اختالف کار می کنند و در هر مجتمع حل 

اختالف تعدادی از این همیاران صلح حضور دارند.
مهدی تقی زاده افزود: ستاد صبر استان کرمان باید با 
شناسایی ریش سفیدان، معتمدان محلی، متنفذان 
و افراد واجد شرایطی که می توانند همکاری کنند به 
ساماندهی فعالیت های صلح یاران و هیات های صلح 

کمک کنند.
سازش هزار و ۵۶ پرونده

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان کرمان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از 
ظرفیت مصلحین تاکید و اعالم کرد: سه هزار و ۸۰۰ 

مصلح در استان فعال هستند.
مهدی قویدل تصریح کرد: بیش از هزار و ۵۶ پرونده 
توسط مصلحین طی سال جاری در کرمان به صلح و 

سازش رسیده است.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر سه شنبه دوم شهریور ماه 
با بیان اینکه طی ۲۴ ســاعت گذشــته، 
۲۷۸ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت:» ۱۲۵ نفر از 
آنها از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۴۲ نفر 
از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 
3۱ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  
و ۷۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.
او با بیان اینکه 3 نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید 
گزارش شده است، افزود: »در حال حاضر، 
۱۱۷۵ بیمار کرونا در بیمارستان های 

استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:» ۶۶3 نفر از بیماران 
بستری در حوزه علوم پزشکی کرمان، 
۴۴ نفر حوزه علوم پزشکی رفسنجان ، 
۲۱۸ نفر حوزه جنوب، ۱0۶ نفر در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۴۴ نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 
هستند و خدمات بیمارستانی به آنها ارائه 

میشود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 3۴ 
هزار و ۵۸3 نفر در اســتان، به دلیل ابتال 

به کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار 

دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۲۲ مورد فوتی به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۱0 
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ، یک نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان، 9 نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت، یک نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان و یک نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است«. به 
گفته شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در 
استان تاکنون، ۴۱۲۶ نفر به دلیل ابتال به 
کوویدـ  ۱9 جان خود را از دست داده اند.

او همچنین تعداد ُدز واکسن های تزریق 
شده استان کرمان در نوبت اول را ۶۴۷ 
هزار 3۷۲ و نوبت دوم ۲30 هزار و 903 

ُدز عنوان کرد.

 جوجه یکروزه کم است
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  تعیین تکلیف نقل وانتقاالت 
فرهنگیان کرمان تا ۱۵ شهریور

معاون پژوهش، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: نقل و انتقاالت فرهنگیان این استان تا ۱۵ 

شهریور ماه تعیین تکلیف می شود.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
کرمان، قوام رضا میرحســینی از ثبت تقاضای ۲ هــزار و ۴۷۲ نفر از 

فرهنگیان کرمان در سامانه نقل و انتقال اضطرار خبر داد.
او بر پیگیری جدی ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید 
تاکید کرد و افزود: ساماندهی بهینه نیروی انسانی الزمه ارتقا کیفیت 

فعالیت های آموزشی و پرورشی است.
میرحسینی با اشاره بر ضرورت اشــراف کامل بر سامانه ها و وظایف 
سازمانی اظهار داشت: اشراف بر وظایف سازمانی نقش موثری در کاهش 
آسیب ها و اشتباهات دارد.معاون پژوهش، برنامه ریزی و مدیریت منابع 
انسانی آموزش و پرورش استان کرمان بر پیگیری ثبت سفارش کتب 
درسی در سامانه تاکید و خاطر نشان کرد: رتبه شهرستان ها و مناطق 
استان کرمان در زمینه ثبت سفارش کتب درسی تا پایان هفته جاری 
اعالم خواهد شد.میرحسینی از ارسال کتب درسی به شهرستان ها و 
مناطق استان خبر داد و گفت: کتب درسی دانش آموزان قبل از شروع 

سال تحصیلی جدید توزیع می شود.
او با اشــاره به تهیه تجهیزات تخصصی فنی و حرفه ای و بهداشتی و 
ورزشی افزود: تجهیزات بهداشتی و ورزشی مدارس در قالب کاروان 

های ورزشی و سالمت تا ابتدای سال تحصیلی جدید توزیع می شود.

 کرونا در کمین ورزش های 
همگانی کرمان

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از افتتاح 
و آغاز عملیات اجرایی سه پروژه بهداشتی و 
درمانی با اعتبار ۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در 

شهرستان قلعه گنج خبر داد.
دکتر "اصغر مکارم" در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی و 
بهره برداری از پروژه های درمانی و بهداشتی در گفت و گو با 
ایسنا با تبریک روز پزشک گفت: زحمات کادر بهداشت و درمان 
بر هیچکس پوشیده نیست به خصوص در دوران اپیدمی کووید 
۱٩ این قشر ایثارگرانه در میدان عمل  خدمت کردند که به نوبه 

خود قابل تقدیر است.
او افتتاح پایگاه جاده ای ۱۱۵ صوالن از توابع شهرستان  قلعه گنج 
را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که به بهره برداری رسید و افزود: 
این پروژه با اعتباری بیش از ۴۲۰ میلیون تومان توسط دانشگاه 

علوم پزشکی راه اندازی شده است.
مکارم بهره برداری از مرکز درمان بستر رمشک را با مشارکت 
بنیاد علوی و خیرین با اعتباری  بالغ بر  ۵  میلیارد ۵۰۰ میلیون 
تومان در ارائه خدمات در منطقه محروم رمشک مؤثر عنوان کرد 
و گفت: سه میلیارد تومان از اعتبار هزینه شده توسط  بنیاد علوی 
و دو و نیم میلیارد تومان توسط  دانشگاه علوم پزشکی و خیران 

سالمت تامین شده است.
او با اشاره به بهره برداری از خانه بهداشت افزود : در این مرکز 
واحدهای دندانپزشکی، آزمایشگاه، مطب پزشک و زایشگاه 

تجهیز شده و آماده ارائه خدمات هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کلنگ زنی پانسیون 
پزشکان مرکز جامع سالمت شبانه روزی رمشک را از دیگر 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی دانست و اظهار کرد: این طرح  
با زیربنای ٩۰ متر مربع و با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان احداث 
می شود که ۲۰۰ میلیون  تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی  و 

مابقی با مشارکت خیرین تامین شده است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان وجود ۷۷۶ کارگاه 
ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و 
نگران کننده که موجب تشویق سارقان می شود خواند و از برخی 

دالیل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آنها سخن گفت.
 سیدمهدی قویدل در جلسه پیشگیری از سرقت با اشاره به 
برخی موارد تعارض منافع در برخورد با کارگاه های ضایعاتی 
تصریح کرد: فعالیت بعضی کارگاه های ضایعاتی به تعدادی کارمند 
و مسئول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخوردهای الزم و 
محکمی صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی 

هم باید به این طرح ورود کنند.
او با اشاره به مزاحمت ها، تاثیرات زیست محیطی و نیز اقدامات 
مجرمانه مانند فروش اموال مسروقه در برخی کارگاه های ضایعاتی 
فاقد مجوز گفت: بخشی از آمار موجودی زندان های استان کرمان 
مربوط به جرم سرقت است که باید تدابیر الزم برای کاهش زمینه 

جرم و سرقت اتخاذ و عملیاتی شود.
قویدل ادامه داد:ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت ها و 
همچنین ساماندهی کارگاه های ضایعاتی طرحی جامع تدوین 

شود که دارای نتایج کوتاه مدت و بلندمدت باشد.
این مقام قضایی گفت:بایستی در قالب این طرح کمیته حقوقی 
تشکیل شود و قانون نظام صنفی،ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون 
مدیریت پسماند،ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی و موارد تهدید 
علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع 
بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل های مربوطه نیز در 
آن بررسی و به عبارت دیگر همه جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده 

و راهکارهای قانونی الزم احصا شود.
او یادآوری کرد: در تدوین طرح مذکور می توان طرح ناامن 
سازی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از 
ظرفیت سامانه  سجام نیز به منظور دریافت گزارش های مردمی 

استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
کرمان تصریح کرد: برخی کارگاه های ضایعاتی دارای مکان قابل 
قبولی هستند ولی باید بر اساس قانون شهرداری رفتار کنند و 

مزاحمت و مشکالت زیست محیطی ایجاد نکنند.
قویدل گفت: شهرداری و سایر دستگاه های مربوطه نیز موظفند 
مجوزها را صادر و بر فعالیت این کارگاه ها نظارت کنند، ضمن اینکه 
اولویت صدور مجوزها با کارگاه های فاقد مجوز باشد چراکه عالوه بر 
ایجاد مزاحمت و مشکالت، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه 

می پردازند و اتباع بیگانه غیرمجاز نیز در آنها فعالیت می کنند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۲ شهریورماه( 
در بازار تهران با افزایش ۲00 هزار تومانی نسبت به روز یکم شهریور به رقم 

۱۲ میلیون و ۲۵0 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱3 دیروز ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲00 هزار تومانی نسبت به روز یکم 
شهریور  به رقم ۱۲ میلیون و ۲۵0 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۶۵0 هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه 
سه میلیون و 9۵0 هزار تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴00 هزار 
تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طــال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج 

میلیون و ۱0۵ هزار تومان شد.

افزایش نرخ سکه به دنبال 
رشد قیمت دالر و انس جهانی طال

3 پروژه درمانی در قلعه گنج با 
اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال 

افتتاح و کلنگ زنی شد

مسئول قضایی از پشت پرده 
مماشات با کارگاه های ضایعاتی 

کرمان خبر داد

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مصوبه 
ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید 
اظهارنامه مؤدیان مالیاتی را به استان ها 

ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا،  امید علی پارسا تمدید 
یک هفته ای تســلیم اظهارنامه مؤدیان 
مالیاتی را بــرای اجرا به امــور مالیاتی 

استان تهران و سایر استان ها ابالغ کرد.
در این ابالغیه آمده است:  "بدین وسیله 
حکم مالیاتی مقرر در جــزء ۱۳ بند ج 
مصوبات هشــتاد و یکمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۰ 
پیوســت نامه شــماره ۵۵۳۸٩ مورخ 
۱۴۰۰.۵.۳۱ رئیس دفتر رئیس جمهور، 

به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می شود: 
با تمید یک هفته ای تســلیم اظهارنامه 
مؤدیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم 
اظهارنامه موضوع جزء ۴ بند ج مصوبات 
هفتــاد و هفتمین جلســه ســتاد ملی 
مدیریــت کرونا مــورخ ۱۴۰۰.۴.۲۶ تا 

۱۴۰۰.۶.۷ تمدید شد".
گفتنی است، درحالیکه پیش از آخرین 
فرصت اشــخاص حقوقــی و صاحبان 
امالک اجــاری برای پرداخــت مالیات 
تا پایــان مرداد ماه ســال جــاری بود، 
اکنون با تصویب ســتاد ملــی کرونا، به 
دلیــل تعطیلی های هفته گذشــته این 
مهلت یک هفته دیگــر نیز برای بار دوم 
تمدیــد شــد.بنابراین، آخریــن مهلت 
مؤدیان بــرای تســلیم اظهارنامه های 
مالیاتی خود تا پایان هفتم شهریور سال 
جاری خواهد بود که اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری برای بهره مندی 
از مشوق های قانونی نرخ صفر یا هر نوع 
تســهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی 
خود را به صــورت الکترونیکی از طریق 
WWW.  درگاه ملی مالیــات به آدرس

INTAMEDIA.IR ارســال و مالیات 
خود را پرداخت کنند.

از سوی دیگر، مؤدیان مالیاتی در صورت 
عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، 

مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

شــاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، 
۲ شــهریورماه( ۲۷ هــزار و ۵۵۳ واحد 
رشــد داشــت که در نهایت شاخص در 
کانال یــک میلیون و ۵۴۳ هــزار واحد 

تداوم یافت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۵٩ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
٩۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال داد و ستد 

شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۱۱ 
هزار و ۸۱ واحد افزایش به ۴۵۱ هزار و 
۲۱٩ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
۶ هزار و ٩٩۲ واحد رشد به ۲۸۴ هزار و 

۷۲۱ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۲۳ هزار و ۸۸۱ واحد و 
شاخص بازار دوم ۴۳ هزار و ٩۳۶ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بر این در بیــن همه نمادها، فوالد 
مبارکــه اصفهان )فوالد( بــا یک هزار و 
۶۰۵ واحد، پتروشــیمی پارس )پارس( 
با یک هــزار و ۱۰۲ واحــد، ملی صنایع 
مس ایــران )فملی( با یک هــزار و ٩۵ 
واحد، بانک ملت )وبملت( با ٩۸٩ واحد، 
گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با ۸۱۶ واحد، مخابــرات ایران )اخابر( با 
۷۷۶ واحد، گروه مپنــا )رمپنا( با ۷۳۷ 
واحد، پتروشــیمی جم )جــم( با ۷۲۱ 
واحد، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با ۶۳۶ واحد، سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی )وصندوق( با ۶۱۸ 
واحد، بانک تجــارت )وتجارت( با ۵٩۱ 
واحد و سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
۵۷۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند.
در مقابل پتروشــیمی نــوری )نوری( 
بــا ۲۱۵ واحد، گروه مدیریت ســرمایه 
گذاری امید )وامید( با ۱۴۴ واحد، گروه 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۱۰۲ 
واحد، حمل و نقل پتروشیمی )حپترو( با 
۸۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری استان 
اصفهان )وسصفا( با ۶۳ واحد و خوراک 
دام پارس )غدام( با ۲۳ واحد تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.
برپایــه این گزارش، دیروز نماد ســپید 
ماکیان )سپید(، شرکت سرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعــی )شســتا(، گــروه 
پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان 
)پترول(، گــروه دارویی برکت )برکت(، 
فــوالد مبارکــه اصفهــان )فــوالد(، 
ایران خودرو )خودرو( و ملی صنایع مس 
ایران )فملی( در نمادهــای ُپرتراکنش 

قرار داشتند.

روز گذشته  اولین جلسه ستاد تدوین بودجه ۱۴0۱ در سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شده است، بودجه ای که دولت سیزدهم 
باید آن را به عنوان این الیحه پیشنهادی خود در نیمه آذرماه به 

مجلس تحویل دهد.
گرچه جزئیاتی از این جلسه منتشر نشده ولی با توجه به شرایط 
موجود در بودجه ۱۴00 و ابعاد مختلف درآمد و هزینه ای و کسری 
که با آن دست و پنجه نرم می کند، تدوین بودجه سال بعد می تواند 

برای دولت جدید بسیار پرچالش باشد.
برای بودجه امسال که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به کسری 
آن اذعان داشته و برخی نمایندگان این کسری را بین ۲۵0 تا 300 
هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند، با دستور رئیس جمهور 
قرار بر بررسی و اصالح و حتی ارائه متمم شده است که البته هنوز 
اعالمی درباره اقدام در این رابطه از سوی سازمان برنامه و بودجه 

صورت نگرفته است.
به هر صورت عملکرد بودجه امسال و نحوه مدیریت دولت در 
منابع و مصارف و ایجاد راه های درآمدزایی قابل اطمینان و از 
سویی مدیریت هزینه در سال بعد در الیحه ای که در دستور کار 
قرار دارد حائز اهمیت خواهد بود، این در حالی است که در بودجه 
سال جاری رشد شدید هزینه ها به ویژه چند برابر شدن هزینه های 
جاری و از سویی افزایش منابع دولت در صورتی که تضمینی برای 
تحقق بخش هایی از آن نبوده، اکنون دولت را با مشکل در تامین 

منابع مواجه است.
آنطور که اخیرا میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعالم 
کرده است عملکرد درآمدی در سال جاری فقط ۲۲۵ هزار میلیارد 
تومان بوده در صورتی که در همین مدت مصارف به ۲۸0 هزار 
میلیارد تومان است، از منابع مورد استفاده نیز حدود ۵۵ هزار 
میلیارد تومان تنخواهی  بوده که دولت از بانک مرکزی گرفته 
است، اقداماتی که عاملی برای افزایش پایه پولی و تشدید کننده 

تورم است.
بودجه امسال که خود با اعداد و ارقام قابل مالحظه و رشد یافته 
ای نسبت به سال گذشته از سوی دولت راهی مجلس شده بود با 
افزایش بیشتری مواجه شد؛ به گونه ای که سقف کلی بودجه از 
۲۴3۵ هزار میلیارد تومان الیحه به بیش از ۲۸۸0 میلیارد تومان 

رسید.

 برگزاری اولین جلسه 
ستاد تدوین بودجه

مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی یک هفته دیگر 

تمدید شد

سرعت رشد شاخص 
بورس شتاب گرفت

در بورس منطقه ای کرمان تعداد ۴۶ میلیون و ۷3۶ هزار سهم 
به ارزش بیش از 30۸ میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال معامله شد. 
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، تعداد ۴۶ میلیون و ۷3۶ هزار سهم به ارزش بیش از 30۸ 
میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال در بورس کرمان معامله شد که از این 
میزان ۷۱ درصد مربوط به خرید سهام و ۲9 درصد مربوط به فروش 
سهام بوده که توسط 9 ایستگاه کارگزاری فعال در استان کرمان به 
انجام رسیده است.  همچنین شاخص کل با 3۷۵ واحد افزایش، به 

رقم ۱۵۱۵9۲۴ واحد رسید.

معامله 4۶ میلیون و ۷3۶ هزار
سهم در بورس کرمان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳827مورخه ۱400/04/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی علی حسینی جوپاری فرزند حبیب هللا بشماره 
شناسنامه ۱۳22 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱26 مترمربع تحت پالک ۱6660 
فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در 
کرمان خیابان شهید قدوسی کوچه 5 خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
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 الف: 524
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه ۱400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه ۱400/06/0۳

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  مورخه ۱400/04/05 موضوع  دوم  هیات  رای شماره ۱40060۳۱907800۳298  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت یزدانپناه داورانی فرزند یداله بشماره شناسنامه ۳7 صادره 
از رفسنجان کدملی ۳05۱99067۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ پنج دهنه مغازه مشتمل برطبقه فوقانی 
با کاربری عرصه مسکونی به مساحت ۱85 متر مربع تحت پالک 24۳94 فرعی از 2787 اصلی واقع در 
بخش ۳ کرمان به آدرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره 5 خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا 
ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 الف 552

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/0۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۱7

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱900800۱۱70هیات 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 محمد نخعی 
نژاد ده چناری فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
2۳7 مترمربع از پالک 2۳89 اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه 8 خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین واحدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5روز 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/الف ۱4۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/۳
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/6/۱8

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳9860۳۱909۱00۱4۳5مورخ ۱۳98/05/2۳هیات 
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 خانم 
مهر انگیز اندرز فرزند محمد بشماره شناسنامه 58صادره ازدر یک باب خانه به مساحت 260متر 
مربع پالک - فرعی از۳72- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۳72- اصلی بخش 
۳4کرمان قطعه ۳ واقع در اراضی مردهک جبالبارزجنوبی عنبرآباد خریداری از مالک رسمی 
دادعباس شهبازی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی 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 . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/06/۱7

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
دادخواست  ۱225بشرح  شناسنامه  دارای   -- فرزند  خانچه  سلیمان  اقای 
شماره584مورخ۱400/5/5توضیح داده شادروان رضا خانچه فرزند حبش بشناسنامه 
48۱9۳97656در تاریخ۱400/4/28 در شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین 

الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-لیال خانچه به شماره ملی ۳۱50477840متولد 76/۱2/۱5 فرزند متوفی

2- اردشیرخانچه به شماره ملی  ۳۱5022۳652 متولد۱۳7۱/۱/2  فرزند متوفی
۳-راحله خانچه به شماره ملی ۳۱500068۱۳  متولد67/۱0/۱فرزند متوفی

4-علی خانچه به شماره ملی  66799924۳5 متولد 5۳/۳/۱ فرزند متوفی
5-مریم خانچه به شماره ملی 69800۱7675  متولد 8۱/9/8 فرزند متوفی

6-فاطمه خانچه به شماره ملی  69800۳6696 متولد  82/۱0/2۱ فرزند متوفی
7-سلمان خانچه به شماره ملی  ۳۱60479056 متولد 6۱/5/۱     فرزند متوفی

8-حوا خانچه به شماره ملی   ۳۱6۱060067متولد  6۳/6/۱فرزند متوفی
9-زهرا خانچه به شماره ملی  52795۱۱۱29 متولد 49/5/۳فرزند متوفی

۱0-محمدخانچه به شماره ملی  6679992478 متولد 59/2/9  فرزند متوفی
۱۱-سلیمان خانچه به شماره ملی  ۳۱6۱25۳620 متولد 64/7/۱  فرزند متوفی

۱2-فرزانه خانچه به شماره ملی  52795۳۳20۳ متولد56/۳/۱0   فرزند متوفی
۱۳-هاجر نوائی نیا به شماره ملی 667999۱269متولد ۳۱/7/۱همسر اول متوفی

۱4-پری خور به شماره ملی ۳۱6024۳76۱متولد 49/7/۱4همسر دوم متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱400/05/۱0 ۱40060۳۱9078004۳98مورخه  شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  تکلیف وضعیت ثبتی 
محمد  فرزند  جوکار  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک 
باب خانه  به شماره ملی ۳09۱۱۱۳۳5۳ در ششدانگ یک  زرند  از  ۱2 صادره  بشماره شناسنامه 
مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 2۳۱ مترمربع تحت پالک ۳0 فرعی از 75 اصلی بخش 
6 کرمان واقع در شهرک هشت بهشت کوچه ۱8 خریداری از مالک رسمی آقای جواد حسینی 
گوهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف: 526
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه ۱400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه ۱400/06/0۳

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳۳4۳ هیات دوم مورخه ۱400/04/05 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ببراز صفی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۱۱ صادره از بافت کد ملی ۳۱۳0768769 درسه دانگ مشاع از ششدانگ پنج دهنه مغازه مشتمل 
برطبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت ۱85 متر مربع تحت پالک 24۳94 فرعی از 
2787 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان به ادرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره 5 خریداری از 
مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 الف 554
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/0۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۱7

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱900800090۳هیات 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 حسن پور 
حبیبی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه 7۳0 صادره از زرند در یکباب مغازه مشتمل بر 
زیرزمین و اول مسکونی به مساحت 66.2۳ مترمربع از پالک 6440 اصلی واقع در زرند بلوار 
جمهوری جنب کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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/الف ۱۳9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/6/۱8
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱909۱000۳84مورخ ۱400/04/6هیات 
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 اقای 
الیاس برخوری مهنی فرزند گلباز بشماره شناسنامه ۱988با کد ملی 606950۱۳7۳صادره 
ازعنبراباد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40.50متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع درعنبرآبادمحمد اباد بی بی شهری 
بلوار امام جنب بانک ملت خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت خانم بابائی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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 .
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/06/۱7-م الف:2855

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی حسن زاده مالک ششدانگ پالک 
602 فرعی از 756۱ اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ 
با شماره  آن  مالکیت کاداستری  کرمان که سند 
سریال  شماره  و   ۱۳9720۳۱9008000248 الکترونیکی  دفتر 
۱۱0640 سری الف 94 صادر و تسلیم گردیده و برابر سند شماره 
2۱764۳_ ۱۳96/۱2/۱6 در قبال مبلغ 2004۱67000 ریال به مدت 
240 ماه در رهن بانک مهر اقتصاد کرمان قرار گرفته، ضمن ارائه 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت 
فوق بعلت سهل انگاری 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 ۱42
تاریخ انتشار:چهارشنبه : ۱400/6/۳

سوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
خواهشمند  احتراما 
به  توجه  با  است 
جعفر  دادخواست 

شیرزاده فرزند
وراثت  حصر  خواسته  به  اعظم 
به  شيرزاده  اعظم  مرحوم  ورثه 
شماره ملی 5۳69۳9۱65۳ در 
چاپ گردد  روزنامه  نوبت  یک 
یا  دیگر  ای  ورثه  چنانچه  تا 
وصیت نامه ای در دست کسی 
نمایید در  این مراجع  به  باشد 
حصر  گواهی  صورت  این  غیر 
وراثت صادر خواهد شد.۱-جعفر 
شیرزاده  فاطمه   -2 شیرزاده 
۳-خدابخش شير زاده 4- حوا 
 -6 شيرزاده  5-زهرا  شیرزاده 
شاه  7-مولد  زاده  شير  شاهی 
شیرزاده  خیری   -8 شيرزاده 

همسر مرحوم .
رییس شورای حل اختالف 
جازموریان
اسحاق فقیر شاهی

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون شرکت مهندسی اب وخاک  مالک 
ششدانگ پالک 6669فرعی از 705-اصلی 
برگ  دو  ارائه  با  در بخش45کرمان  واقع 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند 
مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت ---دفتر-- 
امالک  الکترونیک /محلی جیرفت صادر وتسلیم شده 
است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا 
به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 
۱20آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
سند  اصل  وجود  ویا  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار 
آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱0روز مراتب را با 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی 
)۱0روز( آگهی  در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است 

هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین 
اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.
م الف:276

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون وکیل قانونی ورثه حسین مهرابیان  
از  2058فرعی  پالک  ششدانگ  مالک 
579-اصلی واقع در بخش کرمان با ارائه 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده 
اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت 
جیرفت  محلی  50۱دفتر۱۳2امالک   2۳۱۳۱صفحه 
صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده 
واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک 
نامبرده وبرحسب  به درخواست  بنا  لذا  را نموده  فوق 
ثبت  قانون   – نامه  ۱20آیین  ماده  یک  دستورتبصره 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می 
باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف 
مدت ۱0روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
شهرستان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  معامله کتبا 
جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 
از هیچکس  ادعایی  )۱0روز(هیچگونه  آگهی  در  مقرر 
مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام 

خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آگهی مزایده- اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه در اجرای پرونده 
شماره کالسه 990998۳48۱۳002۳7  صادره از شعبه اجرای احکام مدنی جیرفت در 
پرونده کالسه 9900050 اجرایی در نظر دارد امالک مورد دعوی خواهان ها واقع در شهر 
درب بهشت در محدوده مشتثنیات پالک های پیرزارع و باغ ساوند چهار قطعه زمین ١- قطعه شماره 
یک با کاربری مسکونی به مساحت ۱92مترمربع به ارزش )2.000.000.00( دو میلیارد ریال 2-قطعه 
شماره دو با کاربری کشاورزی به مساحت ۱950 متر مربع به ارزش )۳.۱20.000.000(سه میلیارد و 
یکصد و بیست میلیون ریال ۳- قطعه شماره سه با کاربری کشاورزی به مساحت 4500 متر مربع به 
ارزش)7.200.000.000( هفت میلیارد و دویست میلیون ریال 4- قطعه شماره چهار با کاربری کشاورزی 
به مساحت ۱650 متر مربع به ارزش )2.640.000.000(دو میلیارد و ششصدو چهل میلیون ریال طبق 
نظریه کارشناسی براورد گردیده به فروش برساند ضمنا" امالک موصوف دارای سند دستی اربابی می 
باشد و تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده است لذا مزایده در تاریخ ۱400.06.22 روز دوشنبه ساعت 
09:00 صبح در محل اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ساردوئیه با حضور نماینده دادگاه برگزار می 
گردد و قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب 
ir۱00۱0000 40590۱2907640۳50)جهت دریافت شناسه واریز با شماره 0۳44۳270902 تماس حاصل 
نمائید( في المجلس ما بقی ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد در صورت انصراف متقاضی 
ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تمدید می گردد بنا براین متقاضیان خرید در 
صورت تمایل می توانند تا پایان ساعت اداری یکشنبه ۱400.06.2۱به دایره اجرای احکام مراجعه تا 
ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت 
مذکور تحویل اجرای احکام نموده ورسید اخذ نمایند و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می 
باشد ضمنا آدرس ملک :شهرستان جیرفت -بخش ساردوئیه -شهر درب بهشت پیرزارچ می باشد. 
دادورز واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه - پیمان استانی.
م الف 5

آگهی حصر وراثت
اقای محمد رسول روهنده جاز  فرزند ناصر دارای شناسنامه 5۳ بشرح دادخواست 
شماره 000064۳مورخ۱400/5/24توضیح داده شادروان ناصر روهنده جاز فرزند مرحوم 
شهدوست بشناسنامه975 در تاریخ97/۱0/۱5            در شهرقلعه گنج –چاه دادخدا 

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-محمد رسول روهنده جاز-ناصر -۳۱6۱208862-فرزند متوفی

2-سعدهللا روهنده جاز-ناصر - ۳۱504۳5986-فرزند متوفی
۳-کاظم روهنده جاز-ناصر - ۳۱504۳5994-فرزند متوفی
4-حافظ روهنده جاز-ناصر - ۳۱504۳600۱-فرزند متوفی

5-در خاتون روهنده جاز-ناصر - ۳۱6۱۱99278-فرزند متوفی
6-نور بی بی روهنده جاز-ناصر - ۳۱6۱۱99286-فرزند متوفی 

7-زهرا روهنده جاز-ناصر - 698008۱470-فرزند متوفی
کبری کرمی نیا-احمد -۳۱60464۳26-همسر متوفی- لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

جوجه یکروزه کم است

مرغداران گرفتار قیر و قیف
ران

مپی
 دا

س:
عک

ــا بیــان اینکــه  دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی ب
کرایــه هــای حمــل ونقــل بــاال رفتــه و نــرخ 
مصــوب کرایــه هــا هــم رعایــت نمــی شــود، گفت: 
ــا، قیمــت  ــاده ه ــری نه ــل از بارگی ــا قب ــده ه رانن
ــد و  ــی کنن ــرح م ــود را مط ــنهادی خ ــای پیش ه
ــد  ــاده دارن ــه نه ــوری ب ــاز ف ــداران نی ــون مرغ چ
مجبــور هســتند بــا کرایــه هــای پیشــنهادی 
ــکالت  ــوع مش ــن موض ــه همی ــد ک ــت کنن موافق

ــت. ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــرای آنه ــیاری ب بس
پرویــز فروغــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا 
ــه  ــت جوج ــود قیم ــی ش ــی م ــه مدت ــان اینک بی
یکــروزه بــه ٩۰۰۰ تومــان رســیده و در حــال 
ــده  ــم ش ــان ه ــزار توم ــت از ۱۰ ه ــر صحب حاض
ــروزه  ــه یک ــوب جوج ــت مص ــت: قیم ــت، گف اس
ــرخ در  ــن ن ــا ای ــه تنه ــا ن ــت ام ــان اس ۴۲۰۰ توم
بــازار رعایــت نمــی شــود بلکــه مرغــداران مجبــور 
هســتند ۵۰۰۰ تــا ۶۰۰۰ تومــان بیشــتر هــم 
ــد. ــت کنن ــروزه پرداخ ــه یک ــد جوج ــت خری باب

همه باید قیمت مصوب را رعایت کنند
ــد  ــی باش ــت نظارت ــرار اس ــر ق ــه داد: اگ وی ادام
بایــد بــر همــه بخــش هــای تولیــد صــورت گیــرد. 
چــرا بــر بــازار جوجــه یکــروزه هیچگونــه نظارتــی 
نیســت و قیمــت هــای مصــوب رعایــت نمــی 
ــت  ــه قیم ــود اینک ــا وج ــداران ب ــی مرغ ــود ول ش
ــش از ۲۰  ــا بی ــرای آنه ــده ب ــرغ زن ــده م ــام ش تم
هزارتومــان اســت مجبــور هســتند مــرغ هایشــان 
را بــا قیمــت مصــوب ۱۷هــزار و۱۰۰ تومــان 
ــی  ــر قیمــت مصوب ــد؟ اگ ــل کشــتارگاه دهن تحوی

ــد. ــت کنن ــد رعای ــه بای ــده هم ــن ش تعیی
کاهش تولید جوجه و قاچاق؛ علت گرانی 

جوجه یکروزه
ــرد:  ــه ک ــتی اضاف ــداران گوش ــون مرغ ــر کان دبی
ــی  ــت. از طرف ــه اس ــش یافت ــه کاه ــد جوج تولی
ــرغ  ــم م ــروزه و تخ ــه یک ــود جوج ــی ش ــه م گفت
ــی  ــت م ــود. در حقیق ــی ش ــاق م ــه دار قاچ نطف
تــوان گفــت علــت افزایــش قیمــت جوجــه 
ــت.  ــاق اس ــد و قاچ ــش تولی ــن کاه ــروزه همی یک

ــدارد. ــود ن ــم وج ــارت ه ــی نظ از طرف
ــه گفتــه وی آمارهایــی کــه در خصــوص میــزان  ب

جوجــه ریــزی گفتــه مــی شــود بــا واقعیــت 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــر جوج ــرا اگ ــدارد. زی ــی ن همخوان
کافــی در کشــور تولیــد شــود چــرا بایــد قیمت آن 

بــه ۱۰ هزارتومــان برســد؟
ــد  ــور تولی ــی در کش ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــر جوج  اگ
مــی شــود چــرا بایــد قیمــت آن بــه ۱۰ هزارتومان 
ــت  ــش قیم ــرد: افزای ــح ک ــی تصری ــد؟ فروغ برس
جوجــه باعــث شــده بســیاری از تولیدکننــده هــا 
ــا  ــرای آنهــا ب ــد ب ــرا تولی دســت از کار بکشــند، زی
ــدارد. ــه اقتصــادی ن ــی صرف جوجــه ۱۰ هزارتومان

دست مرغداران زیر ساطور راننده ها 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وضعیــت تامیــن 
ــه  ــه چ ــدی ب ــای تولی ــرای واحده ــا ب ــاده ه نه
ــداری  ــای خری ــاده ه ــت: نه ــت، گف ــورت اس ص
ــی  ــود. از طرف ــی ش ــال م ــر ارس ــا تاخی ــده ب ش
کرایــه هــای حمــل ونقــل هــم بــاال رفتــه اســت و 
نــرخ مصــوب کرایــه هــا نیــز رعایــت نمــی شــود. 
ــی  ــت را ط ــری قیم ــل از بارگی ــده قب ــی رانن یعن
مــی کنــد و چــون  مرغــدار نیــاز فــوری بــه نهــاده 
ــد  ــده خواه ــاطور رانن ــر س ــتش زی ــا دارد دس ه
ــه هــای پیشــنهادی  ــا کرای ــود و مجبــور اســت ب ب

ــکالت  ــوع مش ــن موض ــه همی ــد ک ــت کن موافق
ــت. ــرده اس ــاد ک ــداران ایج ــرای مرغ ــیاری ب بس

وزارت جهاد در راستای حل مشکالت 
اقدامی نمی کند

ایــن فعــال صنعــت طیــور در ادامــه گفــت: تمامی 
ــا وزارت  ــت را ب ــن صنع ــود در ای ــکالت موج مش
جهــاد کشــاورزی در میــان گذاشــته ایــم. وزیــر و 
ــی نمــی  ــد ول ــر دارن ــن مســائل خب معاونیــن از ای
دانیــم چــرا اقدامــی در راســتای حــل آنهــا نمــی 

ــد. کنن
ــه  ــخ ب ــتی در پاس ــداران گوش ــون مرغ ــر کان دبی
ــه پیــش بینــی  ــرغ را چگون ــازار م ــده ب اینکــه آین
مــی کنیــد، اظهــار کــرد: اگــر همیــن شــیوه ادامه 
ــد شــد.  ــر خواه ــرغ آشــفته ت ــازار م ــد ب ــدا کن پی

ــد باشــد. ــای تولی ــا انته ــدا ت ــد از ابت نظــارت بای
به جای صادر کننده،  وارد کننده شده ایم! 

ــور در کشــور  ــت طی ــان گفت:صنع ــی در پای فروغ
ــده  ــن کشــور تولیدکنن ــده اســت. هفتمی ــا ش ره
ــادر  ــه ص ــای اینک ــه ج ــم و ب ــا بودی ــرغ در دنی م
ــرغ و  ــده م ــه واردکنن ــل ب ــیم تبدی ــده باش کنن

ــم. ــده ای ــرغ ش ــم م تخ

ایسنا 
گزارش 

دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: تولید 
جوجه کاهش یافته است. از طرفی گفته می شود 
جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار قاچاق می 
شود. در حقیقت می توان گفت علت افزایش قیمت 
جوجه یکروزه همین کاهش تولید و قاچاق است. از 
طرفی نظارت هم وجود ندارد.

به گفته وی آمارهایی که در خصوص میزان جوجه 
ریزی گفته می شود با واقعیت همخوانی ندارد. زیرا 
اگر جوجه به اندازه کافی در کشور تولید شود چرا 
باید قیمت آن به ۱۰ هزارتومان برسد؟

 اگر جوجه به اندازه کافی در کشور تولید می شود 
چرا باید قیمت آن به ۱۰ هزارتومان برسد؟ فروغی 
تصریح کرد: افزایش قیمت جوجه باعث شده 
بسیاری از تولیدکننده ها دست از کار بکشند، 
زیرا تولید برای آنها با جوجه ۱۰ هزارتومانی صرفه 
اقتصادی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: با توجه 
به برنامه های مکتوب ارائه شده سوابق علمی 
و اجرایی به استماع توضیحات و پاسخ های 
ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای 
کمیسیون اقتصادی سیدرضا فاطمی امین 
را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مقبول وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارزیابی کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، غالمرضا 
مرحبا روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس و 
در جریان صالحیت وزیر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت درباره بررسیهای کمیسیون 
مبتوع خود از برنامه های سید رضا فاطمی امین 
اظهار کرد: ساماندهی وضعیت تجارت خارجی 
با تدوین برنامه ضربتی و اصالح برنامه های 
تجاری، تسریع در انتصاب رایزنان بازرگانی 
ایران برای حداقل ۱۰ کشور برتر تجاری، اصالح 
نظام قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری، 
تامین به موقع کاالهای اساسی و تنظیم بازار 
آن براساس دستورالعمل های دولت مبتنی بر 
قوانین مصوب مجلس، مدیریت بازار ارز ناشی 
صادرات غیرنفتی با اولویت واردات مواد اولیه و 
کاالهای سرمایه ای به منظور تولید و صادرات 
بیشتر، جهش در ایجاد در تقویت بازارهای 
صادراتی محصوالت کشور از برنامه های ارائه 

شده توسط وزیر پیشنهادی صمت است.
اضافه  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
کرد: اولویت گذاری، تنظیم گری و تسهیل 
فعالیت های بخش خصوصی و بنگاه های 
کوچک و متوسط، همکاری موثر در اصالح  

قوانین تشکل های بخش خصوصی، بهره گیری 
هرچه بیشتر و تقویت بازار سرمایه با تاکید بر 
ظرفیت بورس های کاالیی، ارائه برنامه جامع 
جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی خرد و 
متوسط، ارائه برنامه پیشنهادی جهت اصالح 
مالیات واحدهای تولیدی، خروج وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از بنگاهداری دولتی با اجرای 
کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از 
دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت معدن 

و تجارت عنوان شده است.
مرحبا در بررسی معیارهای عمومی برنامه 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی 
برنامه های وزیر پیشنهادی در حوزه تجارت 
داخلی و خارجی با توجه به ماموریت های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که این 
برنامه ها در صورت عملیاتی شدن در سطح قابل 

قبولی قرار دارد.
وی درباره انطباق برنامه های ارائه شده وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اسناد 
باالدستی گفت: بررسی های کارشناسی کلیات 
برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهاد 
حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد باالدستی 
است.البته در مواردی از جمله احکام قانون 
برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور و برخی 
سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب نظیر 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
پدافند غیرعامل خالء اعالم سیاست های مورد 

نظر برای اجرا وجود دارد.

نماینده مردم آستارا در مجلس درخصوص 
نتیجه بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به 
برنامه های مکتوب ارائه شده سوابق علمی و 
اجرایی به استماع توضیحات و پاسخ های ارائه 
شده از سوی وزیر پیشنهادی اعضای کمیسیون 
اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ سیدرضا 
فاطمی امین را با اکثریت آرا به عنوان گزینه 
مقبول وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی 

کردند.
وی درباره اولویت های پیشنهاد کمیسیون 
هم گفت:  انتظار می رود وزیر صنعت، معدن و 
تجارت عالوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب 
در برنامه و تعهدات ارائه شده در کمیسیون 
با نقش آفرینی موثر و با اجرای قوانین معطل 
مانده اقتصادی به سمت اصالح و اجرای موارد 

زیر گام بردارد.
مرحبا همچنین درباره دیگر اولویت های 
پیشنهادی کمیسیون خاطرنشان کرد: بازنگری 
در ماموریت های رایزنان بازرگانی خارجی از 
کشور، تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت 
امورخارجه برای ارتقای جایگاه رایزنان، ایجاد 
ظرفیت های مناسب برای ایجاد نمایشگاه های 
دائمی محصوالت ایرانی خارج از کشور، 
جدا شدن از بنگاهداری به روش مستقیم و 
غیرمستقیم در اقتصاد ملی، اصالح سیاست های 
تجاری و تعرفه ای به منظور ارتقاص کیفیت و 
رقابت پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای 

صادرات است.

شـاخص بـورس بعـد از نوسـانات شـدیدی 
کـه در بـازار تجربـه کـرد از حـدود دو مـاه 
گذشـته رنـگ آرامـش بـه خـود گرفـت 
کـه در ادامـه ایـن رونـد، معامـالت بـازار 
سـهام در مردادمـاه و تحـت تاثیـر کاهـش 
تـرس سـهامداران و نیـز افزایـش قیمـت 
ارز بـه رونقـی همچـون نخسـتین روزهای 
معامالتـی بـازار در سـال ٩٩ دسـت یافت.

ر  خبرنـگا سه شـنبه  روز  گـزارش  بـه 
اقتصـادی ایرنـا، بـازار سـهام از خردادماه 
و بـا مشـخص شـدن کاندیداهای ریاسـت 
جمهـوری رونـدی معقـول را در پیـش 
گرفـت و توانسـت بـا پایـان دادن بـه روند 
هیجانـی معامـالت خـود، روزهایـی پـر 
رونـق را در مسـیر سـرمایه گذاران قـرار 

دهـد.
در ادامـه بازگشـت تعـادل بـه معامـالت 
بـورس، بـازار سـهام در تیـر مـاه روزهایـی 
بهتـر از رونـد معامـالت در مـاه خـرداد را 
تجربـه کـرد امـا همچنـان بـا توجـه بـه 
ارزش ناچیـز ارزش معامـالت ایـن بـازار، 
اکثـر کارشناسـان معتقـد بـه وجـود ترس 
سـهامداران برای ورود سـرمایه هـای خود 

بـه ایـن بـازار بودنـد.
کارشناسـان بارهـا ایـن موضـوع را مطـرح 
کردند کـه سـهامداران در انتظار مشـخص 
شـدن کابینـه دولت سـیزدهم هسـتند و تا 
زمـان اعـالم تصمیـم آیـت الله رییسـی در 
ایـن زمینـه نمـی تـوان چنـدان در انتظـار 

رشـدی قابـل توجـه در این بـازار بـود؛ زیرا 
به طـور حتـم هـر یـک از آنهـا نقـش قابل 
توجهـی را تعییـن مسـیر بـازار خواهنـد 

داشـت.
بـا وجـود چنیـن اظهارنظرهایـی توسـط 
فعـاالن حاضر در بـازار دربـاره وجـود ابهام 
برای انتخاب تیـم اقتصـادی کابینه جدید، 
اما بـازار از نخسـتین روزهـای مـرداد ماه با 
شـتابی بیشـتر از خـرداد و تیر ماه به رشـد 
خـود ادامـه داد و به مرور بـا اعتمـاد دوباره 
سـهامداران و افزایـش ورود نقدینگـی بـه 
ایـن بـازار زمینـه ورود شـاخص بـورس به 
۱.۵ میلیـون واحـد در روزهـای پایانی این 

مـاه فراهم شـد.
از اواسـط مـرداد مـاه و بـا گمانه زنـی های 
انجـام شـده دربـاره وزیر امـور اقتصـادی و 
دارایـی و رییـس کل بانک مرکـزی، خوش 
بینـی ها نسـبت به این بـازار افزایـش یافت 
و اکثـر کارشناسـان روزهایـی خـوش و پـر 
رونـق را بـرای آینـده ایـن بـازار ترسـیم 
کردنـد کـه در ادامـه ایـن گمانـه زنـی ها، 
رییس جمهـوری در چنـد روز گذشـته 
دولـت  کابینـه  پیشـنهادی  فهرسـت 
سـیزدهم را در اختیـار مجلـس قـرار داد و 
در نهایـت بـا تاییـد پیـش بینی ها نسـبت 
به وزیـر اقتصـادی تا حـدودی سـهامداران 
و فعـاالن حاضـر در ایـن بـازار را آسـوده 

خاطـر کـرد.
بـازار سـهام بـا شـتاب در رونـد صعـودی، 

اسـتقبال و خـوش بینـی خـود را نسـبت 
بـه انتخـاب »سـید احسـان خانـدوزی« به 
عنوان گزینه پیشـنهادی رییـس جمهوری 
بـرای سـکانداری وزارت امـور اقتصـادی و 
دارایـی نشـان داد و اکنـون اکثـر فعـاالن 
حاضـر در بـازار از وجـود آینـده ای روشـن 
در این بـازار در صـورت کسـب رای اعتماد 

خانـدوزی از مجلـس سـخن مـی گوینـد.
اصلی ترین عامل تاثیرگذار در رشد 

شاخص بورس
در این زمینه یک کارشـناس بازار سـرمایه 
نظـر مثبـت خـود نسـبت بـه معامـالت 
بـورس در مـرداد مـاه و عوامـل تاثیرگـذار 
در  شـتاب رونـد صعـودی شـاخص بـورس 
اشـاره کرد و امروز )سه شـنبه( به خبرنگار 
گـروه اقتصـادی ایرنا گفـت: بازار سـهام در 
مـاه گذشـته بعـد از یـک دوران طوالنـی 
که رونـدی به شـدت منفـی را تجربـه کرد 
بـه رشـدی نسـبتا معقـول دسـت یافـت و 
روندی متعـادل را در معامالت تیـر و مرداد 

مـاه تجربـه کرد.
»مهـدی کدیور« بـه عوامـل تاثیرگـذار در 
ایجـاد رونـد صعـودی معامـالت بـورس در 
مـرداد مـاه اشـاره کـرد و افـزود: نـرخ ارز 
بـه عنـوان اصلـی تریـن عامـل تاثیرگـذار 
در رشـد بـازار سـهام محسـوب می شـود و 
در ایـن مـدت نـرخ دالر از محـدوده کانال 
۲۴ هـزار تومـان به حـدود ۲۸ هـزار تومان 

رسـید.

کمیسیون اقتصادی فاطمی امین 
را گزینه مقبول وزارت صنعت ارزیابی کرد

بازگشت رونق به بورس 
در سایه کاهش ترس سهامداران از بازار

  

نمی دانـم ایـن چندمیـن گزارشـی اسـت که 
در مورد پـروژه مسـکن بیلـوکاراه بهزیسـتی 
کرمـان کار  می شـود. هر چه باشـد ۱۱ سـال 
انتظـار بـرای خانـه دار شـدن زمـان کمـی 
مددجـوی   ۱٩۲ کـه  نتظـاری  ا نیسـت. 
بهزیسـتی را تـا مـرز ناامیـدی پیـش بـرده 
اسـت. خانواده هـای ۲ و سـه فرزنـد معلولـی 

کـه  قـرار بـود ۲ سـاله خانـه دار شـوند.
در سـال های ۸۸ تـا ٩۰ خیلـی از آن هـا تمـام 
دارایـی خـود را پـول کردنـد تـا سـرپناهی 
مطمعن و سـقفی بـرای زندگی داشـته باشـند.  
پرداختی ها متفاوت اسـت و تـا ۲۵ و۳۰ میلیون 
هم در بیـن  آن ها دیده می شـود. پولی کـه در آن 

زمـان ارزش زیـادی داشـت.
شـروع این پروژه سـه جانبه بـود. بیـن اداره راه و 
شهرسـازی، بانک مسـکن و پیمانکار. بهزیستی 
نیـز بـه عنـوان نهـاد حمایتـی از افـراد دارای 

معلولیـت کمکی هایـی را قبـول کـرد. 
در ادامه اما عواملی چون عـدم پیگیری و نظارت 
بهزیستی و راه  و شهرسازی، بی کفایتی پیمانکار 
و عدم واریـزی تعدادی از اعضـا؛ پـروژه را هر روز 

به عقـب انداخت.
در مقطعـی قـرار شـد پـروژه از سـه جانبـه به 
تعاونـی تبدیـل شـود؛ امـا بـا توجـه بـه اینکه 
اعضـا توانایی مالی الزم را نداشـتند این مسـیر 
هم با شکسـت مواجه شـد و بـاز هم زمـان بود 

کـه می گذشـت.

مددجویان بهزیستی 
در انتظار سقفی برای زندگی

حـاال چـه کسـی بـاور می کنـد افـرادی دارای 
معلولیـت ۱۱ سـال بیـن چنـد دسـتگاه دولتی 
پاس کاری شوند و آخر سـر هم چیزی دستشان 
را نگیرد. روزهـا می گذرد، کالف سـردرگم پرٰوژه 
بیلوکاراه هـر روز پیچیده تر می شـود و انگار قرار 

نیسـت یک بـار برای همیشـه حل شـود.
خروجی جلسه در سازمان ملی زمین و 

مسکن چه بود؟
کار از اسـتان فراتر رفتـه و به تازگی جلسـه ای با 
حضور مدیرعامل سـازمان ملی زمین و مسـکن، 
مسئوالن بهزیسـتی و راه و شهرسـازی در تهران 
بـرای تعیین تکلیـف پروژه برگزار شـده اسـت. 

»علی ربوبـی« رئیـس دبیرخانه سـتاد مسـکن 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفـت و گویـی با 
گالیـه از بدعهـدی اداره کل راه و شهرسـازی در 
خصـوص خروجـی ایـن جلسـه گفتـه: »اولین 
تصمیـم منتفی شـدن تبدیل پـروژه بـه تعاونی 
بـود، قـرار شـد پـروژه در قالـب همـان پـروژه 
تفاهم نامه سـه  جانبه و نظارت مستقیم اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمان ادامه پیدا کند.«
»تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـا کمـک سـازمان 
بهزیستی کشـور و وزارت راه و شهرسازی بخش 
قابل توجهـی از آن منابعی که مورد نیاز اسـت را 
در قالب افزایش تسهیالت بانکی، بالعوض هایی 
که سازمان بهزیستی پرداخت می کند و مبالغی 
که در همـه پروژه هـای مسـکن مهـر، وزارت راه 
و شهرسـازی پرداخـت می کنـد تامیـن شـود.« 
ایـن را ربوبـی گفتـه و از تصمیـم بـرای تکمیل 

واحدهایی که پیشـرفت فیزیکی باالتـری دارند 
خبر داده اسـت.

رئیس دبیرخانه سـتاد مسکن سازمان بهزیستی 
کشـور گفتـه: »وزارت راه و شهرسـازی عـالوه 
بـر کمک هایـی کـه بـرای تأمیـن آورده ایـن 
مددجویـان انجـام می دهـد قرار شـد کـه مبلغ 
پنـج میلیـارد تومـان هـم بـرای محوطه سـازی 

پـروژه در نظـر بگیـرد.«
در نهایت آن طور کـه ربوبی می گوید قرار اسـت 
»قیمت گذاری قطعی پروژه در شـورای مسـکن 
اسـتان تصویب« و »عملیات اجرایی پروژه ظرف 

یکی دو ماه دیگر شـروع شـود.«
قراری بر پرداخت پنج میلیارد تومان نبود!

اختـالف امـا از همین جا آغـاز می شـود. زابلی 
زاده معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان کرمـان در گفـت و گـو 
بـا »کرمان نـو« می گویـد: »در جلسـه تهـران 
صحبتـی مبنـی بـر ایـن کـه مـا پنـج میلیارد 
بـرای محوطـه سـازی بدهیم نشـده اسـت.«

او در خصـوص صحبـت ربوبـی مبنـی بـر لغـو 
تعاونـی توضیـح می دهـد:  »بـر اسـاس آخریـن 
مصوبـه شـورای مسـکن اسـتان پـروژه تعاونـی 
اسـت و هنوز لغو نشـده؛ با وضعیت فعلی تعاونی 
منتفی اسـت اما هنـوز مصوبه شـورای مسـکن 

اسـتان را نـدارد.«
از صحبت های معاون مسـکن و سـاختمان اداره 
کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان امـا بـه نظر 
نمی رسـد پـروژه طبـق گفتـه رئیـس دبیرخانه 
سـتاد مسـکن سـازمان بهزیسـتی دو مـاه دیگر 

آغاز شـود.

هر واحد ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیون هزینه دارد/ 
تصمیم گیری در اختیار استان نیست

زابلـی می گویـد: در جلسـه تهـران بهزیسـتی 
متعهد شـده به اعضای هـر خانواده تـک معلول 
و دو معلـول جداگانـه  مبلغی را تخصیـص دهد.
او ادامه داد: پیمانکار قیمت پیشـنهادی داده بود 
که ما آن را بررسـی کردیم و نتیجه را به سـازمان 
ملی زمین و مسـکن اعالم کردیم؛ سـازمان ملی 
قیمـت را تایید کـرده و بایـد جمع بنـدی نهایی 

را انجـام دهد.
معـاون اداره راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
می گویـد: »بیـن پولی که بهزیسـتی قرار اسـت 
پرداخـت کند و پولـی کـه پیمانکار درخواسـت 
کـرده، ماوالتفـاوت بسـیار زیـادی اسـت کـه 
سـازمان ملی بایـد تصمیـم بگیرد به چه شـکل 

تامیـن شـود.«
به گفته زابلی جدا از سـهم بهزیسـتی هـر واحد 
بـه طـور متوسـط بـاالی ۲۰۰ تـا ۳۰۰ میلیون 

تومـان هزینه نیـاز دارد.
او در خصـوص سـهم آورده اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان نیـز گفـت: راه شهرسـازی 
نهایتـا بـرای هـر واحـد  ۳۰ میلیـون می توانـد 
کمک کند و عدد قابل توجهی نیسـت کـه با آن 

پـروژه جمـع شـود.
نتیجـه نهایـی امـا همچنـان نامشـخص اسـت. 
معـاون اداره راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
می گویـد: »تصمیـم گیـری دیگـر در اختیـار 
اسـتان نیسـت؛ در تهـران بایـد تصمیـم گیری 
شـود که آیا سـازمان ملی مسـکن ایـن هزینه را 

می دهنـد یـا نـه.«

حمزه سلامنی| کرمان نو

گزارش

»علی ربوبی« رئیس دبیرخانه ستاد مسکن سازمان 
بهزیستی کشور در گفت و گویی با گالیه از بدعهدی 
اداره کل راه و شهرسازی در خصوص خروجی این 
جلسه گفته: »اولین تصمیم منتفی شدن تبدیل پروژه 
به تعاونی بود، قرار شد پروژه در قالب همان پروژه 
تفاهم نامه سه  جانبه و نظارت مستقیم اداره کل راه و 
شهرسازی استان کرمان ادامه پیدا کند.«
»تصمیم بر این شد که با کمک سازمان بهزیستی کشور 
و وزارت راه و شهرسازی بخش قابل توجهی از آن 
منابعی که مورد نیاز است را در قالب افزایش تسهیالت 
بانکی، بالعوض هایی که سازمان بهزیستی پرداخت 
می کند و مبالغی که در همه پروژه های مسکن مهر، 
وزارت راه و شهرسازی پرداخت می کند تامین شود.« 
این را ربوبی گفته و از تصمیم برای تکمیل واحدهایی که 
پیشرفت فیزیکی باالتری دارند خبر داده است.

هر
س: م

عک

خبری از خانه نیست
 انتظار ۱۱ ساله مددجویان بهزیستی کرمان ادامه دارد

مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی کرمـان می گویـد ایـن اسـتان بـا وجود 
بیشـترین جاذبه هـای ثبـت جهانـی و شـرایط 
و اقلیـم بسـیار متفـاوت و جـذاب که در گوشـه 
گوشـه خـود دارد امـا آنچنـان کـه بایـد، هـدف 

گردشـگری نیسـت.
فریـدون فعالـی افـزود: یکـی از دالیـل قـرار 
نگرفتـن کرمـان در فهرسـت هـدف هـای 
گردشـگری تبلیـغ و اطـالع رسـانی نکـردن به 

انـدازه و کارشناسـی اسـت.

او تصریح کـرد: اسـتان کرمـان بـا ظرفیت هـا و 
جاذبه هـای مختلفـی کـه دارد می توانـد مقصد 
و بـازار جدید گردشـگری باشـد و در این مسـیر 
بایـد همه دسـت انـدرکاران دولتـی و خصوصی 

متولی نقـش خـود را به خوبـی ایفـا کنند.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمـان اظهار داشـت: بـا توجـه 
به ظرفیـت هـای گردشـگری ایـن اسـتان باید 
زیرسـاخت های متناسـب بـا آن نیز ایجاد شـود 
ایجـاد این زیرسـاخت هـا ملزوماتـی دارد که در 

بخش اطـالع رسـانی نیـز نیازمند همـت واالی 
رسـانه ها اسـت.

فعالـی بیـان کـرد: بخـش دولتـی و خصوصـی 
حـوزه گردشـگری البته در سـال های گذشـته 
تالش زیادی با هـدف اعتالی جایـگاه کرمان در 
زمینه ارتقـای جایگاه گردشـگری آن انجام داده 
انـد و امیدواریم به زودی شـاهد به ثمر نشسـتن 

نتیجه ایـن تالش هـا در این اسـتان باشـیم.
محمدرضا بهرامی رئیس کمیسیون گردشگری 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 

کرمـان نیز کـه در این نشسـت حضور داشـت با 
تشـریح ظرفیت هـای مختلـف گردشـگری این 
اسـتان گفت: تا زلزله بم در سـال ۱۳۸۲ اسـتان 
کرمان یکـی از هدف هـای مهم گردشـگری بود 
امـا پـس از آن رفتـه رفتـه حضـور گردشـگران 

کاهـش یافت
او درباره دالیـل این رویداد توضیح داد:بسـیاری 
از گردشـگران، کرمـان را بیشـتر بـه ارگ بـم به 
عنوان جاذبه گردشگری می شـناختند و پس از 
زلزله مدیران متولی در اسـتان نتوانسـتند سایر 
جاذبه هـای اسـتان کرمـان را معرفـی کننـد که 
تصور نشـود زیبایی های بم تنها منحصر به ارگ 
بم است لذا بسـیاری از ظرفیت های گردشگری 

و طبیعی اسـتان ناشـناخته مانده است.

استانی که ۷ اثر ثبت جهانی دارد اما هدف گردشگری نیست

۱9۲ مددجــوی بهزیســتی کرمــان ۱۱ ســال در انتظــار خانــه دار شــدن هســتند؛ در حالــی رئیــس دبیرخانــه ســتاد مســکن ســازمان بهزیســتی کشــور از آغــاز 
ایــن پــروژه تــا ۲ مــاه آینــده خبــر داده بــود کــه معــاون اداره راه و شهرســازی اســتان می گویــد: راه شهرســازی بــرای هــر واحــد 30 میلیــون می توانــد کمــک 
کنــد و عــددی نیســت کــه بــا آن پــروژه جمــع شــود؛ ایــن موضــوع در اختیــار اســتان نیســت و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بایــد تصمیــم بگیــرد کــه ایــن 

ــه. ــا ن هزینــه را می دهــد ی

فروغ بوستانچی-همشهری آنالین |کم تحرکی یکی از تهدیدکننده های 
اصلی سالمت انسان در جهان امروز محسوب می شود که مرگ زودرس 
ناشی از بروز انواع بیماری ها را رقم زده است؛ موضوعی که اخیرا به عنوان 
چالشی مهم در زندگی کرمانی ها نیز مطرح شده و کارشناسان را نگران 

کرده است.  
زنگ خطری برای کرمانی ها

رئیس فدراســیون ورزش های همگانی کشــور که چندی قبل برای 
برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت به کرمان ســفر کرده بود، زنگ 
خطری را به صدا درآورد که از کم تحرکی حدود ۶0 درصد از جمعیت 

استان کرمان حکایت داشت.
»افشین مالیی« معتقد است که حتی اگر قبول نداشته باشیم سالمت، 
اصلی ترین اولویت ایران امروز است، موج میلیونی بیماران در دهه آینده، 
ما را وادار می کند به ورزش همگانی بیشتر بپردازیم؛ تا زمانی که موانع 
مشارکت بانوان در ورزش های موردعالقه شان رفع نشود، صرفا با تبلیغ 

ورزش کردن، اتفاق مهمی نمی افتد.
او دراین باره می گوید: امیدواریم با یک رویکرد علمی و با پشــتیبانی 
اداره کل ورزش وجوانان کرمان، بتوانیم براساس یک پایش ملی، میزان 
مشارکت را در شرایط موجود رصد کنیم و طی یک برنامه ۴ ساله، دست 
به دست هم دهیم تا تحرک، نشــاط و فعالیت های بدنی را در کرمان، 
که استانی غنی ازنظر وجود منابع انسانی است، به میزان قابل توجهی 

افزایش دهیم.
تالش برای تقویت ورزش های همگانی

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان نیز درباره فعالیت های انجام شده ازسوی 
این اداره کل باهدف گسترش ورزش های همگانی دراین استان می گوید: 
با توجه به شــرایط کنونی، نمی توان وضعیت ورزش های همگانی را 
دراســتان ایده آل دانســت، آن هم با وجود بحرانی مانند همه گیری 

ویروس کرونا.
»میثم پاریزی« با اشــاره به اقدام های زیرساختی انجام شده در حوزه 
ورزش اســتان ادامه می دهد: با وجود همه مشکالت و محدودیت ها، 
دراین مدت به توسعه زیرساخت های ورزش استان توجه ویژه ای شد؛ 
از جمله می توان به افتتاح بیش از ۱۶0هزارمترمربع فضای ورزشی در 

کرمان اشاره کرد.
سرنوشت ۲ پروژه ورزشی

پاریزی درباره سرنوشــت ۲ پروژه مهم ورزش اســتان؛ یعنی ساخت 
مجموعه آبی و سالن ۶هزارنفری، که از مصوبات سفر رئیس جمهوری 
سابق به کرمان بود و همچنان درحد طرح باقی مانده است نیز می گوید: 
برای ارتقای کیفیت ورزش استان و رسیدن به جایگاه مطلوب در کشور، 
باید ارتباطات بسیار بهتر و قوی تری داشته باشیم تا بتوانیم پروژه های 

مهمی مانند این دو مورد را سریع تر به نتیجه برسانیم.
او می افزاید: برای اجرای ۲ پروژه مجموعه آبی و سالن ۶هزارنفری که از 
مصوبه های سفر رئیس جمهوری سابق است، بودجه ای درنظر گرفته شد، 
اما به دلیل شرایط سخت اقتصادی که برای کشور به وجود آمد، نتوانستیم 

بودجه ای را برای اجرای این پروژه ها بگیریم.
  پاریزی عنوان می کند: مسئوالن ارشد اســتان باید از ورزش بیشتر 
حمایت کنند، به ویژه در زمینه انجام پیگیری های الزم برای دریافت 
اعتبارات و منابعی که تعیین شده و می تواند رشته های مختلف ورزشی 

در استان و به ویژه ورزش های همگانی را تقویت کند
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»کولبرف« مسافر کانادا شد
فیلم سینمایی »کولبرف«به کارگردانی میالد 

منصوری و  تهیه کنندگی سید روح اهلل حسینی 
لرگانی در جشنواره فیلم مراقبت انسانی-

محیط زیستی )HECFF (در کانادا نمایش  داده میشود. فیلم 
»کولبرف« در این جشنواره از 3۱ شهریور الی ۴ مهر سال جاری 

در اُنتاریو کانادا برگزار و نمایش داده میشود.

فراخوان رقابت بین المللی طراحی 
Toyota Logistic ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۲۷ مهر ۱۴00
شرکت Toyota Material Handling اروپا فراخوان خود را در 

زمینه میکرو لجستیک شهری اعالم کرد. 
لینک ها و دانلود ها:

Toyota Logistic وبسایت رقابت بین المللی طراحی شغال
جثه شغال شبیه گرگ ولی به مراتب کوچکتر از آن است.گوشها، دست و 
پا و دو طرف بدن گندمگون، زیر بدن زرد زنجبیلی و یا تقریباً سفید است. )رنگ شغال های 

جنوب ایران روشن تر از شغال های نواحی شمال است(. قسمت انتهایی دم گاهی بریده به نظر 
می رسد و رنگ آن تیره تر است. در موقع دویدن معموالً 

دم را پایین و بین پاها نگه می دارد. طول سر و تنه آنها ۵0 تا ۱00 سانتیمترو درازای دم آن 
۲0 تا 30 سانتیمتر است. وزن شغال ها ۶ تا ۱۵ کیلوگرم متغیر است. در اغلب زیستگاههای 

ایران زندگی می کنند، بوته زارهای نواحی پست، سواحل دریا، اطراف تاالب ها، محل های ریختن 
زباله و اطراف مناطق مسکونی را 
ترجیح میدهد. شغال هایی که در 

اطراف مناطق مسکونی زندگی 
میکنند عموماً شبگردند ولی در سایر 
مناطق ممکن است در طول روز نیز 

مشاهده شوند. به صورت انفرادی، 
جفت و گاهی گروهی زندگی 

می کند. 

کشتن مرغ مقلد یا کشتن مرغ مینا
 To :به انگلیسی(

Kill a Mockingbird(نویسنده: 
هورتون فوت براساس رمانی نوشته 

هارپر لی، نویسنده آمریکایی در سال 
۱9۶0 میالدی است.

کارگردان: رابرت مالیگن تهیه کننده: 
آلن ج. پاکوال 

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

عکس نوشت

روز سیاه کرونا در ایران 
۷۰۹ نفر دیگر قربانی شدند

عکس:  همشهری آنالین

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: جوشکار
شرایط احراز: جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت- با سابقه حداقل ۲ سال
دارای مدرک مرتبط
آشنا به مونتاژ کاری

مزایا: حقوق اداره کار
بیمه از روز اول کاری

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

اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۳۳۸۶۶۳۷- واتساپ ۰٩٩۱۲۷۰۵۰۶۵
commercial@spk-co.com ایمیل

موقعیت شغلی: مدرس زبان انگلیسی 
شرایط احراز:جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: دورکاری
webcam و stable آشنا به کامپیوتر و اینترنت،دارای اینترنت

مزایا:آموزش از هر مکان و هر زمان
زبان  آنالین  تخصصی  آموزشگاه  بزرگترین  با  همکاری 

انگلیسی
  متقاضیان واجد شرایط  رزومه و اطالعات خود )سال تولد- 
تحصیالت -سوابق -رده سنی عالقمند به تدریس کودک / 
نوجوان / بزرگسال / آیلتس( را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس  واتساپ ۰9۰3۱۱۱9۸۷۷

موقعیت شغلی:کارشناس ارتباط با مشتری 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت،روابط عمومی باال،سابقه کاری مرتبط

مزایا:
بیمه تکمیلی

حقوق براساس وزارت کار

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند

 استخدام خدمات الکترونیکی استخدام سایت آموزش زبان المپ استخدام سورن پارت کیا
ستاره درخشان یگانه

Eghtesadonline از صفحه Eghtesadnegar از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

اینفوگرافیکاخبار معدن

مجوز  گهرزمین،  آهن  سنگ  شرکت 
تاسیس و احداث واحد صنعتي براي 
تولید آهن اسفنجي به شکل گندله و 
کلوخه به روش گرم به ظرفیت ساالنه 
یك میلیون ۷۰۰ هزار تن را در بردسیر  

گرفت.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، این 
شرکت دریافت مجوز تاسیس و احداث 
واحد صنعتي براي تولید آهن اسفنجي 
به شکل گندله و کلوخه به روش گرم به 

ظرفیت ساالنه یك میلیون ۷۰۰ هزار تن 
در استان کرمان و شهرستان بردسیر 

را گرفت.
شایان ذکر است؛ این واحد صنعتی با 
سرمایه ۵۴۶۰۶۸۵۷ میلیون ریال در 
زمیني به مساحت ۳۷۵ هزار متر مربع و 
زیربنا ۱۰ هزار مترمربع و ارزش ماشین 
آالت داخلي ۱۶۲۸۸۸۰۰ میلیون ریال و 
ارزش ماشین آالت خارجي ۸۷۴۴۰ هزار 

یورو احداث می شود.
ه  همچنین دریافت مجوز تاسیس و را

اندازي واحد صنعتي براي تولید بیلت 
فوالد ساده کربني و کم آلیاژي)حاصل 
 ۳ یند ذوب(به ظرفیت ساالنه  ز فرا ا
میلیون تن در استان کرمان و شهرستان 
 ۲۲۵۳۶۸۰۰۰ یه  سرما با  بردسیر 
مساحت  به  زمیني  در  ریال  میلیون 
ر متر مربع و  یك میلیون دویست هزا
ر و بیست متر  سطح زیربنا هجده هزا
داخلي  آالت  ماشین  رزش  ا و  مربع 
۱۷۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال نیز اخذ 

شده است.

هم زمان با روز پزشک، مرکز واکسیناسیون 
کرونا در کارخانه مس و شهر سرچشمه 

راه اندازی شد.
مرکز واکسیناسیون کرونا در کارخانه مس 

و شهر سرچشمه راه اندازی شد
کمیته  رئیس  شمانیوز:  گزارش  به 
پیشگیری از شیوع کرونا درمجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان در این رابطه گفت: 
با هدف دسترسی بهتر و آسان تر اهالی 
شهر سرچشمه و کارکنان مجتمع مس 
سرچشمه به مراکز واکسیناسیون، دو مرکز 
واکسیناسیون کرونا در محل کارخانه و 

شهر سرچشمه راه اندازی شد.

رکورد فوتی های کرونا باز هم شکست | آمار 
مرگ و میر کرونا

رکورد فوتی های کرونا باز هم شکست | آمار 
مرگ و میر کرونا

مرکز  افزود:  سعدلو  مجید  دکتر 
واکسیناسیون کارخانه در محل نمازخانه 
امام سجاد)ع( و مرکز واکسیناسیون شهر 
سرچشمه در محل درمانگاه حکیم مس، 
آماده ارائه خدمات و تزریق واکسن کرونا 
به کارکنان محترم مجتمع و اهالی شهر 

سرچشمه است.
 آنچه دیگران می خوانند:

فال روزانه سه شنبه ۲ شهریور + فال حافظ

قیمت دالر امروز ۲ شهریور | جدول قیمت 
دالر

قارچ سیاه وارد ایران شد | قارچ سیاه 
چیست و راه درمان

لباس عجیب مهراوه شریفی نیا روی فرش 
قرمز | تصاویر مهراوه شریفی نیا

وی با بیان اینکه سه تیم واکسیناسیون در 
هر مرکز مستقر شده، یادآور شد: راه اندازی 
مراکز واکسیناسیون در شهر و کارخانه 
مس سرچشمه، به همت امور بهداشت و 
درمان مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
و همکاری مرکز بهداشت شهر سرچشمه 

سناانجام گرفته است.
: ای

بع
من

 گهرزمین؛ مجوز تاسیس واحد صنعتي گرفت

راه اندازی مرکز واکسیناسیون کرونا در کارخانه مس و شهر سرچشمه   

تدوین تله فیلم »رگبرگ« به پایان رسید
تله فیلم »رگبـرگ« به کارگردانی سـجاد امیـر یزدانی ایـن روزها در 

مراحل پایانی پـس  تولید قـرار دارد و تدوین آن به اتمام رسـیده اسـت.
علـی رحیمی مدیـر دفتـر و روابـط عمومـی صداوسـیمای مرکز قزویـن گفت: تلـه فیلم 
»رگبرگ« بـه کارگردانی سـجاد امیـر یزدانی بـا محـور دغدغه نوجوانـان، ایـن روز ها در 

مراحـل پایانی پـس از تولیـد قـرار دارد و تدویـن آن به اتمام رسـیده اسـت.
رحیمی افزود: فیلمبرداری »رگبرگ« بـه تهیه کنندگی فاطمه باقری در خـرداد ماه و در 

فاصله زمانی ۲۰ جلسـه انجام شد و 
این روز هـا در مراحـل پایانی پس از 

تولید و صداگـذاری قرار دارد.
او دربـاره داسـتان فیلـم گفـت: 
و  ارتبـاط  بـه  فیلـم  داسـتان 
اختالفـات سـه نسـل یک خانـواده 
بـا یکدیگـر می پـردازد و باغسـتان 
بـرای  بسـتری  قزویـن  سـنتی 
شـکل گیری ایـن داسـتان اسـت./ 

باشـگاه خبرنـگاران

خبر

قیمت خودروهای داخلی در بازار

قیمت بازارنام خودرو

890,000,000تومانپژو 2008  

2۳0,000,000تومان206  ، تیپ 2

۳60,000,000 تومان207 ، دنده ای

۳90,000,000 تومان207 صندوقدار 

2۱7,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، ۳05,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

۳2۳,000,000 توماندنا معمولی

470,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90۳55,000,000 تومانتندر

280,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

۳۱0,000,000تومانسمند سورن ، پالس


