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گل های محمدی باز نشده خشکیدند

تراک های سنگین در مس 
 سرچشمه بومی سازی شدند

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس ایران گفت: چهار دستگاه کامیون 

١٢٠تُنی اسقاطی در مجتمع مس سرچشمه بومی سازی شده و به چرخه 
تولید بازگشتند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس با اعالم این خبر، گفت: 
خوشبختانه همکاران ما توانستند سیستم های برقی این کامیون ها را با طراحی 

کامال ایرانی مجدداً با هزینه پایین راه اندازی کنند.

شـرکت توسـعه آهن و فـوالد گل گهـر موفق بـه ثبت 
افزایـش ۵/۷ درصـدی در تولیـد نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال ۹۹ شـد.به گزارش روابـط عمومی شـرکت توسـعه آهـن و فوالد؛ 
مجتبـی جواهـری معاون بهـره برداری شـرکت در خصـوص ثبت ایـن افزایش 
تولیـد گفت: شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد بـا پیـروی از برنامـه ای هدفمند و 
با اسـتفاده از تـوان کارشناسـان متخصـص و متعهـد، همـواره به دنبال رشـد، 
توسـعه و تحقق برنامـه های خود مـی باشـد.وی افزود: بـه همین منظـور، این 
شـرکت توانسـت با تولید ۸۴۸۴۶۹ تن محصول در سـه ماهه اول سـال ١۴٠٠ 
نسـبت به ۷۸۹٢۴۳ تـن محصول تولیدی مدت مشـابه در سـه ماهه اول سـال 
۹۹ و تولیـد ۷٢۹۴۶۶ تن محصـول تولیدی در سـه ماهه اول سـال ۹۸؛ میزان 
تولید سـالیانه را ۵/۷ درصد نسـبت به سـال ۹۹ و ۵/١۶ درصد نسـبت به سـال 

۹۸ افزایـش دهد.

افزایش ۵/۷ درصدی تولید در 
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
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نگاهی جامعه شناختی 
 به تصادفات جاده ای

پیام افشار دوست
یادداشت مهمان

 نمودار کرونا در کرمان  نمودار کرونا در کرمان 
 به سرعت رشد می کند به سرعت رشد می کند

در هفتـه گذشـته کام مـردم ایران 
بـا شـنیدن دو خبـر تصـادف کـه 
منجر به درگذشـت ۵ سـرباز معلم 
و ۲ خبرنگار خانم شـد، تلخ گشت. 
عمومًا در در واکنشـی احساسـی و 
صرفًا برای تسـکین وجدان عمومی 
راننده، شـرکت های خودروسازی و 
یا مسـئوالن راهور به عنـوان مقصر 
معرفی می شوند و مورد بازخواست 
قـرار می گیرنـد. در ایـن یادداشـت 
تـاش می کنـم برخـاف رویـه 
متداول نگاهـی عمیق تر به مسـاله 
تصادفـات جـاده ای داشـته باشـم.
سـاالنه حدود ۱.۳۵ میلیون نفر در 
جهان جان خـود را در اثر تصادفات 
جـاده ای از دسـت می دهنـد و بین 
۲۰ تـا ۵۰ میلیـون نفر نیز بـه انحاء 
مختلـف دچـار آسـیب و نقـص 
عضـو می شـوند. تصـادف جـاده ای 
اصلی ترین عامـل مرگ ومیـر افراد 
 ۵ تـا ۲۹ سـال در جهـان اسـت.

آمارهای سـازمان جهانی بهداشـت 
نشـان می دهـد کـه ریسـک فـوت 
مـردان زیـر ۲۵ سـال در جاده هـا 
تقریبًا سـه برابر زنان اسـت.نگاهی 
تلفـات  جغرافیایـی  توزیـع  بـه 
کـه  می دهـد  نشـان  جـاده ای 
کشـورهای توسـعه نیافته بیـش از 
۹۰ درصـد از ایـن مرگ ومیرهـا را 
درخـود جـای داده اسـت. ممکـن 
اسـت ایـن سـهم بـاال بـا ارجـاع به 
GDP  بیشـتر و در نتیجـه امکانات 
مالـی بـرای ایمن سـازی جاده هـا، 
و  خودروهـا  کیفیـت  افزایـش 
تجهیزات نظارت و کنترل ترافیکی 
فهم  پذیر شـود، اما جامعه شناسـان 
پیـش  عمیق تـری  چشـم انداز 
روی مـا قـرار می دهند.»نوربـرت 
الیـاس« جامعه شـناس آلمانـی 
در مقالـه تکنیـک و تمـدن تـاش 
می کنـد بـا بهره گیـری از مفهـوم 
»تنظیـم نفـس« نسـبتی میـان 
مدنیـت و تصادفات جـاده ای برقرار 
کنـد. »تنظیـم نفـس رشـدیابنده، 
متـوازن و بـا ثبـات« آحـاد مـردم 
در قبـال زندگـی خـود بـا دیگـران 
اسـت کـه موجـب افزایـش رفـاه 
و لـذت و کیفیـت زندگـی بـرای 
همـه شـرکت کنندگان در ایـن 
فراینـد و نهایتًا بـرای کل نوع بشـر 
می شـود. براسـاس نظریه ی الیاس 
تنظیـم نفـس فـردی در جوامـع 
قیـاس  کمتـر توسـعه یافته، در 
بـا کشـورهای پیشـرفته، ثبـات و 
یکدسـتی و دوام کمتـری دارد. او 
می گویـد کنتـرل خـودرو )شـامل 
حفـظ و نگهـداری( چیزی نیسـت 
مگـر شـکلی از تـداوم کنتـرل و 
تنظیـم نفـس راننـده. امـا الگـوی 
تنظیـم نفـس خـاص راننـدگان 
پشـت فرمان تـا حد زیادی توسـط 
آن معیار اجتماعی تعیین می شـود 
کـه در هـر کشـور بـرای تنظیـم 
نفـس مـردان و زنـان راننده بسـط 
یافتـه اسـت. پس جـاده  یا ماشـین 
بی کیفیـت به خـودی خـود موجب 
تصـادف و مـرگ  نمی شـود بلکـه 
صرفـًا احتیـاط بیشـتری از سـوی 
راننـده را طلـب می کنـد. اینکـه 
تعـداد تصادفـات در کشـورهای 
به صورتـی  توسـعه یافته  کمتـر 
پایـدار باالتـر از تعـداد آن هـا در 
کشـورهای پیشـرفته اسـت، نشان 
دهنده این اسـت کـه تنظیم نفس 
رانندگـی بـا وضـع جاده هـا در این 
کشـورها تطابـق الزم را ندارد.نباید 
فرامـوش کـرد کـه در اینجـا هدف 
ایـن نیسـت کـه تقصیـر متوجـه 
تک تک افـراد شـود و بـا رویکردی 
آن هـا  موعظـه  بـه  اخاق گـرا 
پرداختـه شـود، بلکـه تاش شـده 
تمرکـز از تجهیـزات و تکنولـوژی 
)در عرصـه راه و خـودرو( متوجـه 
نیروی انسـانی شـود. ِصرف درآمد 
و رشـد اقتصـادی موجـب کاهـش 
مرگ ومیر جـاده ای در کشـورهای 
بلکـه  نمی شـود،  توسـعه یافته 
خـوِد ایـن رشـد اقتصـادی متاثر از 
همان چیـزی اسـت کـه تصادفات 
جـاده ای را کاهش می دهـد، یعنی 
نیـروی انسـانی باکیفیـت یـا بـه 
تعبیـر »الیـاس« انسـان متمـدِن 
دارای تنظیـم نفـس. بـا آغشـتن 
چنیـن تحلیلی بـه کمی طنـز تلخ 
می تـوان وزیـر آمـوزش و پـرورش 
را مقصـر اصلـی تصادفات جـاده ای 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی شـماره:16/الف/4-1400 م با موضـوع : تامین آب روسـتای حرجند و قنات 

گـرم راور را بـا بـرآورد 7.۳88.۲40.716 ریال ومبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: ۳6۹.41۳.000 ریال به شـماره : ۲00000۵۹6۳0000۲۵ سـامانه سـتاد 
ایـران ، بـا حداقـل تعداد شـرکت کنندگان ۲ نفر از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. لذا از کلیه شـرکت هایی کـه دارای صاحیت 

حداقـل رتبـه ۵ در رشـته آب و گواهـی صاحیت ایمنـی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشـد، دعوت می شـود.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـات از دریافـت اسـناد مناقصـات تاارائـه 
پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه 
 www.setadiran.ir تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت 
قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محـق سـازند.
- مهلـت خریـد اسـناد مناقصـه: از روز شـنبه مـورخ 1400/04/0۵ لغایـت 

شـنبه مـورخ 1400/04/1۲.
 - مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد در سـامانه سـتاد: سـاعت 1۹ روز پنجشـنبه 

مـورخ : 1400/04/۲4.
تاریـخ تحویـل ضمانتنامـه به دبیرخانه شـرکت سـاعت 1۳ روز پنجشـنبه 

مـورخ 1400/04/۲4.
- زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1400/04/۲6.

الزم بـه ذکـر اسـت در زمان بازگشـایی پـاکات مناقصـه، یک نفـر نماینده 
از هـر کـدام از شـرکت کننـدگان می تواند در جلسـه حضور داشـته باشـد.
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطاعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف:
آدرس: کرمـان بلـوار ۲۲ بهمـن - شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان - 

دفتـر قراردادها و تلفـن 0۳4۳۳۲۲۲۲8۲
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در سـامانه: 

مركز تمـاس: 0۲1-14۵6
دفتر ثبت نام: 88۹6۹7۳8 و 8۵1۹۳768

فراخـوان 
شماره  7-1400 /پ و 1-1400/ق

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های 
به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت 
می شود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات 

مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

# امور قراردادها #

نوبت اول

برآورد اولیهپروژهردیف
اعتبار مصوب طبق 

موافقت نامه
سال مالی1۳۹۹

مبلغ ضمانت نامه شماره طرح
فرایند ارجاع کار

4028315000112/18010242050تکمیل استخر سرپوشیده منوجان1

2353025000112/18010241200تکمیل سالن ورزشی نرماشیر2

3
اجرای آسفالت محوطه تعدادی از 

مدارس استان کرمان گروه 1
8830017800018010150154420

4
اجرای آسفالت محوطه تعدادی از 

مدارس استان کرمان گروه 2
6170017800018010150153100

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

م الف :۷080

۹هکتار از درختان خرمای قلعه گنج در آتش سوخت

۱۱0 بستری جدید و 8 فوتی در شبانه روز گذشته

ممنوعیت فعالیت تاالرهای پذیرایی شهرستان جیرفت 

تــش  آ ز  ا قلعه گنــج  ر  نــدا فرما
ز درختــان  ر ا ۹ هکتــا ســوزی 
ــن  ــک ای ــاه ل ــتای چ ــای روس خرم

د. شهرســتان خبــر دا
مهــدی شهســواری زمــان آتــش 
ســوزی در نخلســتان های قلعــه 
۱۷ روز جمعــه  گنــج را ســاعت
اعــام کــرد و گفــت: بافاصلــه پس 
ــای  ــه نیروه ــن حادث ــاع از ای از اط
آتــش نشــانی بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند.
توجــه  بــا  داشــت:  ر  اظهــا و  ا
بــه حجــم بــاالی آتــش عــاوه 
بــر حضــور آتــش نشــانی قلعــه 

ــش  ــن از آت ــک گرفت ــا کم ــج ب گن
نشــان هــای شهرســتان هــای  
و  منوجــان  رودبار جنــوب، 
ــر  ــال احم ــای ه ــوج و نیروه کهن
ــروی  ــیج، نی ــت بس ــه مقاوم و ناحی
کشــاورزی،  جهــاد  نتظامــی،  ا
بنیــاد مســتضعفان، بخشــداری و 
ــش در  ــی آت ــردم محل ــکاری م هم

نخلســتان هــا مهــار شــد.
ر قلعــه گنــج میــزان  نــدا فرما
نخلســتان هــای روســتای چــاه 
لــک را ۱۵ هکتــار اعــام کــرد و 
گفــت: بیــش از ۹ هکتــار از ایــن 

بــاغ هــا طعمــه حریــق شــد.

ــش  ــن آت ــن در ای ــزود: همچنی او اف
ر منــزل کپــری  ســوزی چهــا
مجــاور ایــن بــاغ هــا بــا تمــام 

وســایل در آتــش ســوختند.
او بــا بیــان اینکــه علــت آتــش 
ــاه  ــتای چ ــتان روس ــوزی نخلس س
لــک قلعــه گنــج در دســت بررســی 
ــال خطــای انســانی  اســت، از احتم
تــش  یــن آ بــه عنــوان علــت ا

ســوزی خبــر داد.
ــزان  ــار داشــت: می شهســواری اظه
خســارت آتــش ســوزی پــس از 
بــرآورد کارشناســان متعاقبــا اعــام 

ــود. ــی ش م

کاغــذ وطــن - غنچه هــا گل محمــدی بــاز نشــده  بــر ســر 
ه  قه های گل مهــر مــا ز ســا نیمی ا ند. شــاخه خشــکیده ا

بــا ســرمازدگی از بیــن رفــت و الباقــی کــه از ســرمازدگی 
در امــان ماندنــد حــاال بــی  آبــی بــای جانشــان شــده. 

نتظــار ســه  صــف آبدهــی طوالنــی اســت و زمــان ا
برابــر شــده. بــه جــای 8 روز یــک بــار کشــاورزان ۲8 

روز یکبــار بــه گل هــا آب می دهنــد. میــان ایــن لــه لــه 
 گل هــا، جیــب کشــاورزان هــر روز خالــی تــر مــی شــود.

تــش  آ ز  ا قلعه گنــج  ر  نــدا فرما
ز درختــان  ر ا ۹ هکتــا ســوزی 
ــن  ــک ای ــاه ل ــتای چ ــای روس خرم

د. شهرســتان خبــر دا
مهــدی شهســواری زمــان آتــش 
ســوزی در نخلســتان های قلعــه 
۱۷ روز جمعــه  گنــج را ســاعت
اعــام کــرد و گفــت: بافاصلــه پــس 
ــای  ــه نیروه ــن حادث ــاع از ای از اط
آتــش نشــانی بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند.
او اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
حجــم بــاالی آتــش عــاوه بــر 
حضــور آتــش نشــانی قلعــه گنــج بــا 

کمــک گرفتــن از آتــش نشــان های 
شهرســتان هــای  رودبار جنــوب، 
منوجــان و کهنــوج و نیروهــای 
هــال احمــر و ناحیــه مقاومــت 
بســیج، نیــروی انتظامــی، جهــاد 
کشــاورزی، بنیــاد مســتضعفان، 
ری و همــکاری مــردم  بخشــدا
محلــی آتــش در نخلســتان هــا 

مهــار شــد.
میــزان  گنــج  قلعــه  ر  نــدا فرما
نخلســتان هــای روســتای چــاه لــک 
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــار اع را ۱۵ هکت
ــا  ــاغ ه ــن ب ــار از ای ــش از ۹ هکت بی

ــد. ــق ش ــه حری طعم

ــش  ــن آت ــن در ای ــزود: همچنی او اف
ســوزی چهــار منــزل کپــری مجــاور 
ــایل در  ــام وس ــا تم ــا ب ــاغ ه ــن ب ای

ــوختند. ــش س آت
او بــا بیــان اینکــه علــت آتــش 
ــاه  ــتای چ ــتان روس ــوزی نخلس س
ــک قلعــه گنــج در دســت بررســی  ل
ــانی  ــای انس ــال خط ــت، از احتم اس
بــه عنــوان علــت ایــن آتــش ســوزی 

خبــر داد.
ــزان  ــت: می ــار داش ــواری اظه شهس
خســارت آتــش ســوزی پــس از 
بــرآورد کارشناســان متعاقبــا اعــام 
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ــک قلعــه گنــج در دســت بررســی  ل
ــانی  ــای انس ــال خط ــت، از احتم اس
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 استاندار کرمان:

گزارش »کاغذ وطن« از وضعیت کشاورزان بردسیری

گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شهرستان های جنوبی و شرقی ما به دلیل مجاورت 
با استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
آمار مبتایان شان روند افزایشی پیدا کرده است به 

طوری که در جنوب استان سقف تخت های بستری 
خود را اعام کرده اند و تقریبا ظرفیت تخت های 
آنها تکمیل شده و تمهیدات الزم برای این موضوع 

اندیشیده شده است.
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نصب و ایجاد ۵ سامانه تردد شمار 
در جاده های جنوب کرمان

رئیــس مرکــز مدیریــت راههــا و حمــل و نقــل اداره کل 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــردد در جــاده هــای  ــی ت ــد الکترونیک ــدف رص گفت:بــا ه
جنــوب اســتان کرمــان ۵ ســامانه تــردد شــمار در ایــن 

ــت. ــده اس ــب ش ــا نص محوره
عیســی کریمــی افــزود: ایــن ســامانه های تردد شــمار 
در محورهــای فاریاب_ زیارتعلــی ، فاریاب_ کهنــوج ، 
کهنوج_ منوجــان و بالعکــس ، ورودی حــوزه راهــداری جنوب 
کرمــان از ســمت ایرانشــهر و ورودی شــهر مردهــک عنبرآبــاد 

ــت. ــده اس ــاد ش ــب و ایج نص
او بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۱۱ ســامانه تــردد شــمار در جاده 
هــای جنــوب اســتان کرمــان گفــت: بــا نصــب و ایجــاد تعــداد 
ــمار در  ــردد ش ــای ت ــامانه ه ــداد س ــد تع ــای جدی ــامانه ه س
ــم  ــید و ه ــامانه رس ــه ۱۶ س ــان ب ــوب کرم ــای جن ــاده ه ج
اکنــون ۳۲ محــور تــردد آن هــا بــه صــورت الکترونیکــی مورد 

ــرد. ــرار میگی رصــد ق
رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــا و حمــل نقــل اداره کل راهداری 
ــرای نصــب  و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان گفــت ب
ــه  ــار هزین ــال اعتب ــارد ری ــمار ۴ میلی ــای ترد دش ــامانه ه س

شــده اســت.
ــدازی  ــب و راه ان ــای نص ــه مزای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی کریم عیس
ســامانه هــای تــردد شــمار جــاده ای گفــت: ایــن ســامانه هــا 
ضمــن ارســال اطاعــات تــرددی اطاعــات جامعــی در زمینــه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی کن ــه م ــا ارائ ــر روی محــور ه ــردد ب حجــم ت
برنامــه ریــزی اقدامــات حــوزه راهــداری و حمــل و نقل بســیار 

ــذار اســت. ــر گ ــد و تاثی مفی

ظرفیت تخت های بیمارستانی در 
جنوب استان کرمان تکمیل است

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: شهرسـتان های 
جنوبی و شـرقی مـا بـه دلیل مجـاورت بـا اسـتان های سیسـتان 
و بلوچسـتان و هرمـزگان آمـار مبتالیان شـان روند افزایشـی پیدا 
کـرده اسـت بـه طـوری کـه در جنـوب اسـتان سـقف تخت های 
بسـتری خـود را اعـالم کرده انـد و تقریبـا ظرفیت تخت هـای آنها 
تکمیل شـده و تمهیـدات الزم بـرای این موضوع اندیشـیده شـده 

اسـت.
دکتـر حمیدرضـا رشـیدی نژاد در هشـتاد و دومین جلسـه سـتاد 
مقابله بـا کرونـای اسـتان کرمان گفـت: با توجـه به اینکـه کرمان 
جزو اسـتان هایی بود کـه در یک مـاه قبل دچـار پیک شـده، روند 

افزایـش مبتالیان بـه کرونـا در اسـتان را پیش بینـی می کردیم.
او افزود:هرچنـد در اسـتان کرمـان پروتکل های بهداشـتی رعایت 
می شـد امـا در برخـی اوقات بـه دالیـل مختلـف پروتکل شـکنی 
صـورت گرفـت و اکنـون شـاهد افزایـش بیمـاری کوویـد ١۹ در 

سطح اسـتان هسـتیم.
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان بـا اشـاره به وضعیـت قرمز 
کرونایـی در چند شهرسـتان جنوبـی و شـرقی اسـتان اظهار کرد: 
شهرسـتان های جنوبی و شـرقی به دلیـل مجاورت با اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان و هرمـزگان آمـار مبتالیان شـان رونـد 
افزایشـی پیـدا کرده اسـت به طـوری که در جنوب اسـتان سـقف 
تخت هـای بسـتری خـود را اعـالم کرده انـد و تقریبـا ظرفیـت 
تخت هـای آنها تکمیـل شـده و تمهیـدات الزم برای ایـن موضوع 

اندیشـیده شـده است.
او ادامـه داد: در یـک مـاه و نیـم گذشـته رونـد بسـتری بیمـاران 
در بیمارسـتان های اسـتان ثابـت مانـده بـه طـوری کـه بیـن 
۷۵٠ تـا ۹٠٠ بیمـار در روز تخت هـای بیمارسـتانی را اشـغال 
می کنند،همچنیـن مرگ و میرهـا در ایـن بـازه زمانی اسـتان کم 
نشـده ولـی در کل کشـور و در برخـی از اسـتان ها رونـد ابتـال به 
بیمـاری نزولی شـده بـود امـا اکنـون سـیر نزولی کشـور کاهش 
یافتـه اسـت و در برخـی از اسـتان های کشـور رونـد بیمـاری 

افزایشـی اسـت.
رشیدی نژاد از بسـتری بودن ۸۶۷ بیمار کرونایی در حال حاضر در 
بیمارسـتان های اسـتان کرمان خبر داد و عنوان کرد: نیمی از این 
تعداد مثبت قطعـی و مابقی از نظر مـا بیمار هسـتند و ۵۶ نفر آنها 
تحت ونتیالتور هسـتند کـه باید مدنظر داشـت اصـوال ۹٠ درصد 

بیمارانی کـه تحت تنفـس مصنوعی هسـتند، فوت می کنند.
او خطـاب بـه مسـئولین ادارات، انجمن هـا و سـازمان گفـت: 
درخواسـت اجتمـاع و همایـش نداشـته باشـند،جواب مـا قطعـا 

منفـی خواهـد بـود.
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان تصریح کـرد: در چنـد روز 
اخیر بـه طور متوسـط روزی هفـت نفر در اسـتان کرمـان به دلیل 

ابتال بـه کرونا فـوت شـده اند.

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان افزود: ۴۷ 
درصد مطالبات در سوم تیرماه سال جاری از 
مجموع مطالبات کشاورزان به حساب آن ها واریز 
شده است.فاطمه میرساردو اظهار داشت: بیش از ۶۹ میلیارد و 
۴١۵ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵٢۶ ریال به کشاورزان جنوب کرمان 
پرداخت شده است.او ادامه داد: مابقی طلب کشاورزان)۵۳درصد( 
به محض تخصیص پرداخت می شود.او زمان خرید تضمینی پیاز 
را از ٢٠ اسفند ماه سال ١۳۹۹ عنوان کرد و گفت: خرید تضمینی 

پیاز ١۵ اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید.
او افزود: از ابتدای خرید تضمینی محصول پیاز تا پایان این طرح در 
منطقه جنوب کرمان بیش از ٢۴هزار تن پیاز خرید تضمینی شد.

میرساردو، قیمت مصوب شورای اقتصاد کشور را به ازای هر 
کیلوگرم پیاز را پنج هزار و ۹۶٠ریال اعالم کرد و افزود: پیازهای 
خریداری شده تضمینی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان به 

ارزش ١۴۷میلیارد و ۶۹۳میلیون و ۴٠١هزار و ١٢٠ ریال است

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان گفت: زمان قطعی های برق 
از طریق تماس با تلفن همراه به مشترکان اطاع 

رسانی می شود.
 حسین علیزاده، با اشاره به راه اندازی نرم افزار )اپلیکیشن( اعام 
و ثبت خاموشی در مرکز فوریت های برق شمال استان کرمان 
گفت:به منظور رفاه حال مشترکان برق، این سامانه راه اندازی شده 
و خاموشی های برنامه ریزی شده یا احتمالی پیک بار از طریق تماس 

با تلفن همراه مشترک اطاع رسانی خواهد شد.
او افزود: پیش از این مشترکان با مراجعه به سایت شرکت به نشانی 
www.nked.co.ir یا از طریق نصب اپلیکیشن برق من بر روی 
تلفن همراه خود می توانستند از جدول زمان بندی خاموشی ها 
اطاع یابند که با راه اندازی سامانه تلفنی جدید از طریق سه خط به 
سرشماره ۰۳۴۵۹۲۲۹، ۰۳۴۳۱۲۵۳۹۰۰ و ۰۳۴۳۱۲۵۴۹۰۰ 
در صورت نیاز به خاموشی با شماره همراه مشترکان هر منطقه یا 
شهرستان به صورت سیستم خودکارتماس گرفته و اطاع رسانی 
می شود.علیزاده تصریح کرد:مشترکان می توانند عاوه بر این 
سامانه، اطاعات قطعی های برق را از طریق پیامک نیز دریافت کنند 
و برای این کار الزم است با مراجعه به سایت این شرکت در بخش 
خدمات الکترونیکی در قسمت سامانه دریافت خاموشی از طریق 

پیامک کلیلک و اطاعات مورد نظر را وارد کنند

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت:تا پایان 
خرداد،۹۵ درصد نسخه های پزشکی در استان 
کرمان الکترونیکی شده اند و ۵ درصد باقی مانده عمدتاً 

مربوط به مراکزی که تازه کار بودند، است.
محمد جعفری گفت: با همکاری و تالش دانشگاه های علوم پزشکی 
استان کرمان،هم اکنون این استان در صدور نسخه نویسی الکترونیک 

در کشور پیشتاز است.
او افزود: تمام مراکز نسخه نویسی دولتی در سطح استان همزمان با 
متوقف شدن چاپ دفترچه بیمه و  نیز کلیه کلینیک های تخصصی 

دانشگاهی مجهز به سامانه نسخه الکترونیک شدند.
جعفری تصریح کرد: درحالی به تیرماه وارد می شویم که تعداد 
انگشت شماری از مطب ها فقط در شهر کرمان وجود دارند که تازه 
به چرخه نسخه نویسی الکترونیک وارد شده اند و مشکالتی دارند و 
دیگر مطب ها و نیز بخش خصوصی متصل به سامانه نسخه نویسی 

الکترونیک شده اند.
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان بیان کرد: اکنون کلیه مراکز 
نسخه نویسی، آماده خدمات الکترونیک هستند و انتظار همکاری با 

پزشک داریم که مجدد نسخه کاغذی درخواست نکنند.
او تاکید کرد:بیمه شدگان باید بدانند نسخه کاغذی قابل پذیرش 

نیست لذا از پزشک نسخه الکترونیک درخواست کنید.
 جعفری با اشاره به اینکه در سطح کشور۴۸درصد نسخه نویسی 
الکترونیک داریم، افزود: کرمان استان برتر در نفوذ نسخه نویسی 
الکترونیک است و یکی از دالیل موفقیت ما در این بخش حفاظت از 

این طرح و پشتیبانی های مستمر در استان است.
او تصریح کرد: سامانه های غیرحضوری برای پاسخگویی به مشکالت 
در این بخش وجود دارد و کارشناسان ما تا ساعت ٢۳ آماده 

پاسخگویی به سواالت بیمه شدگان هستند.

امروز شاخص فرابورس نیز بیش از ١۵١ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ١۷ هزار و ۷۶۷ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ١۶٢ میلیون برگه سهم به ارزش ٢٢ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال دادوستد 
شد.امروز نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، فرابورس ایران )فرابورس(،   پاالیش نفت الوان )شاوان(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( و بیمه پاساگارد )بپاس( تاثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند.همچنین صنعتی مینو )غصینو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )سمگا(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر 
صادرات )وسپهر(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، داروسازی آوه سینا )داوه(،   ریل پرداز سیر )حریل(، ریل 
سیر کوثر )حسیر(،   شیر پاستوریزه پگاه گلستان )غگلستا(، شیر پاستوریزه پگاه فارس )غفارس(، کشاوری 
و دامپروری مالرد شیر )زمالرد( تولید و صادرات ریشمک )ریشمک(، صنایع بهداشتی ساینا )ساینا( و رایان 

هم افزا )رافزا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

 افزایش ۱۵۱ واحدی شاخص فرابورس
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز شنبه )شنبه، ۵ تیرماه( کگهر،میدکودرمیانمثبتها

در بازار تهران با افزایش ٢٢٠ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه( 
به رقم ١٠ میلیون و ۵١٠ هزار تومان رسید.

در ساعت ١۳ و ۳٠ دقیقه دیروز شــنبه، ارزش هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با افزایش ٢٢٠ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۳ 
تیرماه( به رقم ١٠ میلیون و ۵١٠ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم نیز ١٠ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم ســکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۵٠ هزار تومان، ربع ســکه ســه 
میلیون و ۶٠٠ هزار تومان و ســکه یک گرمی نیز دو میلیــون و ٢۵٠ هزار تومان 

قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیــز نرخ هر گرم طالی ١۸ عیار بــه یک میلیون و ۵٠ 
هزار تومان رســید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۵٠ هزار تومان شد. 
همچنین هر اونس جهانی طال نیز دیروز شــنبه یک هزار و ۷۸٢ دالر و ١٢سنت 

فروخته شد.  

نرخ سکه به ۱0 میلیون  و ۵۱0 هزار تومان رسید
نرخ دالر در صرافی های بانکی )شــنبه، ۵ تیرماه( با ٢٢۴ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته 

)پنجشنبه( به رقم ٢۴ هزار و ۶۸ تومان رسید.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ١۳ و ١۵ دقیقه دیروز شنبه با 
۳٠۳ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۳ تیرماه( به ٢۸ هزار و ۵۸٢ تومان رسید.   
دیروز شنبه قیمت خرید هر دالر ٢۳ هزار و ۵۹١ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ٢۸ هزار و ١۶ تومان 

بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ٢۳ هزار و ۴۴٢ تومان و نرخ فروش آن ٢۳ هزار و 

۶۵۷ تومان اعالم شد.    
نرخ خرید یورو در این بازار ٢۷ هزار و ۹۶۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ٢۸ هزار و ٢١۷ تومان اعالم شد.
همچنین در ســامانه نیما در معامالت دیروز، حوالــه یورو به قیمت ٢۵ هــزار و ۳۷٢ تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت ٢١ هزار و ٢۷٢ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد 
کانال ٢۳ هزار تومانی شــد و در این فاصله به ســوی کانال ٢۴ هزار تومان خیز برداشت، اما 
دوباره کاهش یافت و در کانال ٢۳ هزار تومانی در نوســان بود تا اینکه دیروز شنبه وارد کانال 

٢۴ هزار تومان شد.

دالر وارد کانال 24 هزار تومان شد

4۷درصد مطالبات پیازکاران 
جنوب کرمان پرداخت شد

زمان قطعی های برق به 
مشترکان اطالع رسانی می شود

کرمان استان پیشرو
 در نسخه نویسی الکترونیک

خبر

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بـه  رسـیدگی  قضایـی  مجتمـع 
جرائـم اقتصـادی کرمـان همزمـان بـا 
پروژه هـای عمرانـی قـوه قضائیـه و در 
ارتبـاط تصویـری بـا رییس قـوه قضائیه 

فتتـاح شـد. ا
محمد حسـین کافی زاده معـاون مالی، 
پشـتیبانی و عمرانـی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان در حاشـیه ایـن مراسـم  
قضایـی  مجتمـع  سـاختمان  گفـت: 
شـهید قدوسـی در زمینـی به مسـاحت 
١٠ هـزار مترمربـع و زیربنـای هـزار 
و ۷٠٠ مترمربـع در سـه طبقـه و در 
مـام رضـا )ع(  ر ا لهیـه بلـوا شـهرک ا

احـداث شـده اسـت.
او  اعتبـار هزینـه شـده برای ایـن پروژه 
را ۶۵ میلیـارد ریـال ذکـر کـرد و ادامـه 
داد: شـروع احداث این پـروژه از دی ماه 

١۳۹۸ بوده اسـت.
آیـت اهلل رئیسـی، ریاسـت قـوه قضائیه 
در ایـن ارتبـاط تصویـری گفـت: امـر 
مشـترکی کـه در این جلسـه نسـبت به 
آن تاکیـد شـد، یکـی موضـوع فنـاوری 
و دیگـری موضـوع سـاختمان هاسـت. 
محـور هـر دو مسـاله کرامـت اربـاب 

رجـوع و مـردم اسـت.
او اظهار کرد :سـاختمان ایجاد می شـود 
تـا مـردم را گرامـی داشـت و سـریع و 
بـا دقـت کار آن هـا را انجـام داد و بـا 
آرامـش حـرف آن هـا را شـنید. نسـبت 
بـه ایجـاد و احـداث ایـن مراکز چـه در 
زنـدان و چـه در پزشـکی قانونـی و چـه 
در سـاختمان های اداری دادگسـتری، 
دادسـرا و دادگاه بایـد از همکارانـم و از 
بخـش مالـی و پشـتیبانی قـوه قضاییـه 

تقدیـر و تشـکر کـرد.

در هفتـه منتهـی بـه )۴ تیـر مـاه( یک 
نـواع کاال  ر تـن ا میلیـون و ۳٠ هـزا
بـه ارزش بیـش از ۹۹ هـزار میلیـارد 
ریـال در بـورس کاالی ایـران مـورد 
دادوسـتد قـرار گرفـت کـه نسـبت بـه 
هفته سـوم خرداد مـاه به ترتیب رشـد 
٢۵ درصدی حجـم و ۸ درصدی ارزش 

معامـالت را تجربـه کـرد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا از پایـگاه 
خبـری بـورس کاال، در هفتـه اخیـر در 
تاالر محصوالت صنعتـی و معدنی ۶۶۴ 
هـزار و ١۷۶ تن انـواع کاال به ارزش ۵۵  
هزار و ١۳٠ میلیـارد ریال معامله شـد.

در ایـن تـاالر ٢۵۹ هـزار و ۹١۴ تـن 
فـوالد، ۷۶٠ تـن مـس، یـک هـزار و 
۳١۵ تـن آلومینیوم، ٢۷ تن کنسـانتره 
فلـزات گرانبهـا، ۷۸ هـزار و ۴۴٠ تـن 
روی،۳٠۶ هزار و ۷٢٠ تن سـیمان، ١٠ 
کیلوگرم شـمش طـال، ۷ هـزار تن آهن 
اسـفنجی و ١٠ هـزار تـن سـنگ آهـن 

معاملـه شـد.
همچنیـن در هفتـه معامالتـی مذکـور 
در دو بخـش داخلـی و صادراتـی تـاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشـیمی، ۳۶۴ 
هـزار و ٢۶٢ تن انـواع کاال به ارزش ۴۴ 
هـزار و ۳٠۸ میلیـارد ریـال بـه فروش 

رسـید.
در ایـن تـاالر ۸۷ هـزار و ۵٠٠ تـن 
ر و ۳٠۴  وکیـوم باتـوم، ١۳۴ هـزا
تـن قیـر، ۹۴ هـزار و ۷۸۳ تـن مـواد 
پلیمـری، ۳۶ هـزار و ۹١۳ تـن مـواد 
شـیمیایی، ۸ هـزار تـن لـوب کات، ۳ 
هـزار و ۴٢٠ تـن روغـن پایه و اسـالک 
واکـس،١١٠ تـن آرگـون و یـک هـزار 
و ۳٠٠ تـن گوگـرد و ۴٠۵ تـن عایـق 

رطوبتـی معاملـه شـد.
بررسـی عملکرد بورس کاالی ایران در 
سـال ۹۹ بیانگـر آن اسـت که بـا وجود 
همـه سـختی های اقتصـادی در ایـن 
سـال و سـایه برخی چالش هـا از جمله 
قیمت گـذاری دسـتوری در چنـد برهه 
زمانـی امـا اقدامـات توسـعه ای مهمی 

در این بـازار رقـم خورده اسـت.
در کنـار فعالیت هـای موفقیـت آمیـز 
بـورس کاال در سـال ۹۹، مهمتریـن 
چالـش تهدیدکننـده بـورس کاال در 
سـال جـاری، موضـوع مطـرح شـده 
از سـوی وزارت صنعـت در زمینـه 
قیمت گـذاری دسـتوری محصـوالت 
کـه  بـود  کاال  بـورس  در  فـوالدی 
از سـوی  زیـادی  مخالفت هـای  بـا 
مسـووالن همـراه بـود، در نهایـت ایـن 
موضـوع با صحبت هـای مطرح شـده از 
سـوی وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت، 
وزیـر اقتصـاد و دارایـی و مخالفـت آنها 
با قیمت گـذاری دسـتوری بـار دیگر به 
باد فراموشـی سـپرده شـد و بـه مرحله 

اجـرا نرسـید.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر موفق به ثبت افزایش ۵/۷ 
درصدی در تولید نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد؛ مجتبی 
جواهری معاون بهره برداری شرکت در خصوص ثبت این افزایش 
تولید گفت: شرکت توسعه آهن و فوالد با پیروی از برنامه ای 
هدفمند و با استفاده از توان کارشناسان متخصص و متعهد، 

همواره به دنبال رشد، توسعه و تحقق برنامه های خود می باشد.
وی افزود: به همین منظور، این شرکت توانست با تولید ۸۴۸۴۶۹ 
تن محصول در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ نسبت به ۷۸۹٢۴۳ تن 
محصول تولیدی مدت مشابه در سه ماهه اول سال ۹۹ و تولید 
۷٢۹۴۶۶ تن محصول تولیدی در سه ماهه اول سال ۹۸؛ میزان 
تولید سالیانه را ۵/۷ درصد نسبت به سال ۹۹ و ۵/١۶ درصد نسبت 

به سال ۹۸ افزایش دهد.
جواهری خاطرنشان کرد: این اقدام در سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها؛ گامی ارزشمند در راستای عمل به منویات مقام 
معظم رهبری و افزایش رونق تولیدات حوزه صنعت و معدن می 
باشد و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دنبال این است که 

روند افزایشی تولید را در سال های آتی نیز ادامه دهد.

افزایش ۵/۷ درصدی تولید در 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

مجتمع جرائم اقتصادی 
کرمان افتتاح شد 

رشد 2۵ درصدی حجم 
و 8 درصدی ارزش 
معامالت بورس کاال

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران گفت: چهار دستگاه کامیون ١٢٠تُنی اسقاطی در مجتمع 

مس سرچشمه بومی سازی شده و به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس با اعالم این خبر، گفت: 
خوشبختانه همکاران ما توانستند سیستم های برقی این کامیون ها 

را با طراحی کامال ایرانی مجدداً با هزینه پایین راه اندازی کنند.
سعدمحمدی خاطرنشان کرد:چهار دستگاه آماده شده و دو 

دستگاه دیگر در حال راه اندازی است.
وی افزود: در سال۹۹ بیش از یک میلیارد تُن اکتشاف جدید با 
ذخیره عیار نیم درصد داشتیم و امیدوار هستیم که این رقم را در 

سال١۴٠٠ ارتقا دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد با ذخایر بزرگ تری این اکتشاف تکمیل شود 
و یک رقم جدید را ان شاءاهلل شرکت مس به کشور اهدا خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید جذب سرمایه گذار نیاز به 
مقدمات داخلی و خارجی دارد که اقتصاد ایران در هر دو حوزه با 

مشکالت و چالش های جدی رو به روست.
عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ما برای آنکه 
بتوانیم به مقصدی برای سرمایه گذاران تبدیل شویم باید در هر 
دو حوزه داخلی و خارجی مقدماتی را فراهم کنیم که متاسفانه 
در اقتصاد ایران هیچ یک از این ها فراهم نیست. به این ترتیب ما 
نه تنها نتوانسته ایم در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل 
کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج آنها 

نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم.
وی با بیان اینکه عادی سازی رابطه اقتصادی ایران با جریان 
جهانی اصلی ترین پیش نیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
است، توضیح داد: تحریم هایی که در دوره های مختلف اقتصاد 
ایران با آن مواجه بوده یکی از اصلی ترین دالیل کاهش توان 
ایران برای جذب سرمایه خارجی بوده است. جدای از آن ما در 
اتحادیه های مهمی مانند اف ای تی اف یا سازمان تجارت جهانی 
عضویت نداریم و همین امر کار جذب سرمایه خارجی را به شدت 

دشوار می کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: جدای از مسائل بین المللی 
ما در داخل نیز مشکالتی جدی داریم. مگر در برجام کم هیئت 
تجاری به ایران آمد اما چند درصد از مذاکرات به ورود قطعی 
سرمایه خارجی منجر شد؟ این صرفا به دلیل مشکالت بین المللی 

نیست و ما باید در داخل نیز به ابعاد مختلف ماجرا توجه کنیم.
آرگون با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد ایران، توضیح 
داد: همین االن ما نمی توانیم با قطعیت بگوییم که در نه در 
بلندمدت که تا هفته آینده، نرخ ارز در ایران چه قدر خواهد بود. 
این موضوع برای سرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد و وقتی فرد 
نداند که چه بر سر سرمایه اش خواهد آمد قطعا ریسک ورود به 

ایران را نخواهد پذیرفت.
وی با تاکید بر اینکه ایران برای جذب سرمایه خارجی باید به 
سمت عادی سازی روابط و بهبود شرایط در داخل حرکت کند، 
خاطرنشان کرد: اینکه روند جذب سرمایه در ایران برای مدتی 
طوالنی یا ثابت مانده یا منفی شده یک زنگ خطر مهم است 
و نشان از آن دارد که اگر ما شرایط را تغییر ندهیم در آینده با 
مشکالت مختلف اقتصادی در حوزه تولید و رشد مواجه می شویم.
به گزارش ایسنا، برابر تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه 
ملل متحد )آنکتاد(، ایران در سال ٢٠٢٠ تنها توانسته است ۳.١ 
میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند که این میزان جذب 
سرمایه، نسبت به سال های قبل روند کاهشی داشته و در مقایسه 

با سال ٢٠١۹ حدود ١١ درصد کاهش نشان می دهد.
تحریم های امریکا، محدودیت های بانکی و عدم عضویت ایران 
در اف ای تی اف علت بخشی از این کاهش سرمایه گذاری به 

شمار می رود.

تراک های سنگین 
در مس سرچشمه بومی سازی شدند

چرا کسی در ایران 
سرمایه گذاری نمی کند؟

آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9900559 علیه متمهد: محمد صادق صفی جهانشاهی 
– متعهد له: راضیه السادات حسینی افشار به موجب پروده اجرائی کالسه فوق موضوع 
مطالبات مهریه با سند ازدواج 4414 مورخ 1395/06/02 به مبلغ 14745187500 ریال علیه 
محمد صادق صفی جهانشاهی. نام پدر: ناصر. شماره شناسنامه: 3120059269 .شماره / شناسه ملی: 
3120059269. متولد: 1369/03/01 سهم االرث مدیون از ششدانگ پالک 277 فرعی از پالک اصلی 2119 
در بخش 35 کرمان به مالکیت مرحوم ناصر صفی جهانشاهی حدود و مشخصات عبارت است از شماال 
بطول 11/40 درب و دیواریست به شارع شرقا بطول 30 متر دیوار اشتراکی با پالک 167 فرعی و جنوبا 
بطول 10/8 متر دیوار اشتراکی با پالک 173 فرعی و غربا به طول 30/5 متر دیوار اشتراکی با خانه علی 
کورکی به مساحت 339 مترمربع و طبق نظر کارشناس رسمی عرصه به متراژ 339 مترمربع از قرار هر 
مترمربع 30000000 ریال جمعا 10170000000 ریال – اعیان گنبدی )ساخته شده در شمال و جنوب ملک ( به 
متراژ 170 مترمربع از قرار هر مترمربع 2000000 ریال جمعا 340000000 ریال – امتیازات جمعا 200000000ریال 
حیاط سازی 10000000 ریال به جمع ارزش ششدانگ پالک 10720000000 ریال میباشد که برابر گواهی حصر 
وراثت شماره 9909973485800663 مورخ 1399/07/09 و نظر کارشناس سهم االرث مدیون محمد صادق 
صفی جهانشاهی به مبلغ 1/949/090/909 ریال ارزیابی شده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1400/04/23 واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا )ع( اداره ثبت اسناد و امالک 
سیرجان واحد اجرایی اسناد رسمی از طریق مزایده بفروش میرسد مزایده از مبلغ پایه طبق نظر کارشناس 
رسمی سهم االرث مدیون 1/949/090/909 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود 
الزم است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از خط انشعاب و حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و فاقد هر گونه بیمه 
میباشد. مزایده از مبلغ 1/949/090/909 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت 10 درصد 
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول خواهد شد خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به 
حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان 

مقرر برگزار خواهد شد. م الف 1095
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان – صالح آزادی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319014005558- 1399/11/11هیات اول  _ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت 
نمایندگی دانشگاه علوم  به  ایران  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی  
پزشکی جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  بهداشت به مساحت 392 متر مربع پالک – فرعی از 
602 – اصلی مفروز و  مجزی شده از 3فرعی از 602_ اصلی قطعه دو واقع در اراضی درب مزار شیخ 
بختیار  دلفارد جیرفت بخش45 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای رستم زینلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/04/06

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/20
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319014004976- 10/21/ 1399_هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت 
بشماره  محمد  فرزند  مسکونی   مباشرزاده  اله  روح  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 12صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 39/ 303متر مربع پالک – 
فرعی از 1 – اصلی مفروز و  مجزی شده ازپالک 8 فرعی از1_ اصلی قطعه یک واقع در اراضی محمد 
آباد مسکون جبالبارز  جیرفت بخش34 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای حسین حسامعارفی   
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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.176
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/04/06-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/20

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی قانون الحاقی و ساماندهی و حمایت تولید و 
عرصه مسکن

نظر به اینکه در اجرای قانون ماده 10 قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی از تولید و عرصه مسکن شهر بلوک مشمول 
قانون مذکور گردیده و بافت مسکونی به موجب آراء هیئت در ملکیت 
مالک قرار گرفته و به استناد ماده 10 آیین نامه قانون الحاقی در یکی 
از روزنامه های محلی انتشار در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مرجع قضایی 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور  و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 از قطعه دو واقع در بخش 45 کرمان پالک 358 فرعی از 345 اصلی 
ملکی خانم کلثوم ساالری ششدانگ خانه به مساحت250/11مترمربع 

واقع در اراضی بلوک جیرفت تاریخ انتشار1400/04/06
جواد فاریابی 
رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک شهرستان جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   _ اول  1400/02/05هیات  شماره 14006031901400388-  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی طاهری سروتمین فرزند کرم بشماره شناسنامه 
1083 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 250/5متر مربع پالک – 
فرعی از 574 – اصلی مفروز و  مجزی شده ازپالک 65 فرعی از 574_ اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی کالغ آباد جیرفت بخش45 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای سید اکبر هاشمی رضا  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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.180
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/04/06

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/20
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و اماک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319014004283- 1399/09/11هیات دوم _ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فردین مالئی سرجاز  فرزند سیف هللا  بشماره 
شناسنامه 3020133734 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه   به مساحت  260متر 
مربع پالک – فرعی از 579 – اصلی مفروز و  مجزی شده ازپالک 16 فرعی از 579_ اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش45 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای امرهللا 
گیالنی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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.156
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/04/06

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/20
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و اماک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه پالک 604 فرعی از 1-  اصلی 
به مساحت 14 /325 متر مربع  واقع در اراضی محمد آباد 
مسکون جبالبارز جیرفت بخش 34 کرمان مورد تقاضای 
خانم  شیرین جعفری  مسکونی  به استناد رای هیات  محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت به شماره 139996031901404595 مورخ 99/10/01در 
مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی  موضوع ماده 3 قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ماده 
نامه  قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار  13آیین 
نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد لذاحسب درخواست شماره 321 مورخ  
1400/01/15مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 
13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز سه  
شنبه مورخ 1400/04/29موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین برحدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 - اصالحی 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچ گونه ادعا مسموع نخواهد بود .م.الف 169
انتشار: 1400/04/06 

جواد فاریابی _رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
دارای  609.34مترمربـع  مسـاحت  بـه  خانـه   بـاب  یـک  ششـدانگ  چـون 
پـالک1481- فرعـی از 497- اصلـی واقع درنورک اباد روبه روبهزیسـتی شـهر 
قلعـه گنـج  بخـش 46 کرمان مـورد تقاضای اقـای مصطفی صادقـی آرا فرزند 
درویـش بـه شـماره ملـی 3392116734نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخ1400/3/11 آگهـی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشـر وعملیات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخـه1400/5/5 در محـل شـروع وبـه عمـل 
خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکین مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد مقرر 
در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 
30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضای مهلـت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع 

نیسـت / . م الـف :112
تاریخ انتشار :یکشنبه  1400/3/6- 

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم / آقای امیر عرب زاده جعفری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
54 شهربابک مدعی است که سند مالکیت 3 دانگ مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک 2757 
فرعی از 6518 اصلی واقع در بخش 3736 کرمان بنام خانم / آقای امیر عرب زاده جعفری ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله با 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد. /م الف1099
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان - محمد آرمانپور  

استانیکهمتولدنشد

مدیرکل پست استان کرمان:

ظرفیت نظارت بر کاالهای اساسی در کرمان وجود دارد

 
  

مـاده ۹ قانـون تقسـیمات کشـوری همچنیـن 
می گویـد کـه اسـتان جدیـد بایـد حداقـل یـک 
میلیـون نفـر جمعیـت داشـته باشـد و مرکـز 
اسـتان یکـی از شـهرهای همـان اسـتان باشـد که 
مناسـب ترین کانون سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی، 
طبیعـی و اجتماعی آن اسـتان شـناخته می شـود. 
به گفته وزیر کشـور در سـال ۹۷ حدود ۱۵ اسـتان 
در کشـور متقاضی تقسـیم بودنـد. فـارس، کرمان، 
سیستان وبلوچسـتان، اصفهان، هرمزگان، خراسان 
رضـوی، خوزسـتان، تهـران، آذربایجـان شـرقی و 
غربی، اردبیل، گیان، مازندران، سـمنان، خراسـان 
جنوبـی و لرسـتان برخـی از اسـتان هایی هسـتند 
که طی این سـال هـا طرح هایـی درباره تقسـیمات 
جدید بـه مجلس شـورای اسـامی و وزارت کشـور

 ارائه داده اند. 
بـا وجـود ایـن، در ۲ دولـت گذشـته وزارت کشـور 
تمایلی بـه این تقسـیمات نداشـت و با هیـچ یک از 
طرح های تشـکیل اسـتان جدیـد موافقت نکـرد. با 
تغییر دولـت از مرداد امسـال و روی کار آمدن دولت 
سـیزدهم، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه طرح های 
تقسـیم اسـتانی مجـددا روی میـز مذاکـره بیایند؛ 
طرح هایـی که هر یـک موافقـان و مخالفانـی دارند.

کرمان 
تقسـیم کرمان، پهناورترین اسـتان کشـور بـه دو یا 

چند اسـتان دیگر، سـال های زیادی اسـت که محل 
مناقشـه بوده است.

 این اسـتان با مسـاحت بیـش از ۱8۳ هـزار و ۲8۵ 
کیلومتـر مربـع ۱۱ درصد از خـاک ایـران را به خود 
اختصاص داده و در حال حاضر ۲۳ شهرسـتان دارد. 
یک ادعـا وجـود دارد مبنی بـر اینکه ۷ شهرسـتان 
جنوبـی شـامل جیرفـت، کهنـوج، عنبرآبـاد، 
قلعه گنـج، منوجـان، فاریـاب و رودبار جنـوب با ۳8 
هـزار کیلومتـر مربع وسـعت که یک سـوم جمعیت 
اسـتان معادل یـک میلیون نفر را شـامل می شـود، 

می تواننـد یـک اسـتان واحد باشـند.
 سـاکنان این مناطق، همـواره این مطالبـه را مطرح 
کرده انـد کـه کرمان جنوبـی یـا سـبزه واران شـکل 
بگیـرد. اواخر اردیبهشـت  امسـال بـود کـه نماینده 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـامی از 
اعام وصـول طرح اسـتان کرمان جنوبـی در صحن 

علنی مجلس شـورای اسـامی خبـر داد.
 ذبیح اللـه اعظمـی می گویـد: اینکـه طـرح اسـتان 
کرمان جنوبـی در هیات رئیسـه اعام وصول شـد، 
موفقیـت بزرگی محسـوب می شـود. بنـده مدارک 
و مسـتندات دقیقـی مربـوط به ایـن ۷ شهرسـتان 
را بـه کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس 

ارائـه کـرده ام. 
به گفته  یکـی از اعضای ایـن کمیسـیون از مجموع 
طرح هـای مربـوط بـه تقسـیم اسـتان ها، طـرح 
کرمـان جنوبـی قابل قبول تریـن بـوده اسـت. در 
جنوب اسـتان کرمان تاکنون ۲۵ اداره کل مسـتقل 

نیز شـکل گرفته و به گفتـه  موافقـان کرمان جنوبی 
همین، شـرایط مناسـب تری برای تاسـیس اسـتان 

جدیـد را فراهـم کرده اسـت. 
فاصلـه  بسـیار طوالنـی بیـن شـمالی ترین تـا 
جنوبی ترین نقطه  اسـتان که بیش از 8۰۰ کیلومتر 
اعـام شـده و همچنین،فاصلـه  ۵۰۰ کیلومتـری 
شـهر کرمان تـا جنوبی ترین نقطـه  اسـتان در کنار 
توسـعه  نامتوازن و شـکل گیری شـماِل برخـوردار و 
جنـوب کم برخـوردار از بدیهی تریـن دالیلی اسـت 
که موافقـان جدایـی جنـوب اسـتان به آن اسـتناد 
می کننـد. در سـال های گذشـته امـا هـر زمـان که 
موضوع تقسـیم اسـتان جـدی شـده، واکنش هایی 
از جملـه سیاسـی بـودن ایـن ادعـا در پی داشـته و 
مخالفان گفته انـد که وزارت کشـور برنامـه ای برای 

تقسـیم اسـتان ندارد. 
اعظمـی در این بـاره می گوید: مـا معتقدیم اسـتان 
کرمان باید تقسـیم شـود. مشـابه تجربه  موفقی که 
خراسـان دارد. زمان شـکل گیری برخی استان های 
دیگر هم می گفتند وزارت کشـور مخالف اسـت، اما 
دیدیم ایـن اتفـاق افتـاد و برای مـردم هـم منافعی 
در برداشـت. نماینـده جیرفـت و عنبرآباد ایـران را 
بـا ترکیـه مقایسـه می کنـد کـه 8۰ اسـتان دارد و 
می پرسـد: چرا مـا نباید ۵۰ اسـتان داشـته باشـیم 
تـا مدیریت منابـع و توزیع ثـروت عادالنه در کشـور 

صـورت بگیرد؟
او تاکیـد می کنـد که توسـعه  نیافتن جنوب اسـتان 
کرمـان بـه اذعـان اکثریـت کارشناسـان ناشـی از 

توزیـع ناعادالنـه  ثـروت اسـت و اعـام موجودیـت 
اسـتان جدیـد می توانـد بسـیاری از این مشـکات 

را رفـع کنـد. 
اعظمی ظرفیـت کشـاورزی منطقه  جنـوب کرمان 
بـا تولیـد سـاالنه بیـش از ۵ میلیـون تـن انـواع 
محصـوالت را یـادآور می شـود و می گویـد: تعـداد 
معادن جنوب اسـتان از شـمال اسـتان کم تر نیست 
و با توجه بـه نزدیکی ایـن مناطق به دریـا، می تواند 
در پدافنـد غیرعامل نیـز موثر باشـد. جدایی جنوب 

از اسـتان کرمـان اما همـه  ماجرا نیسـت.
 سـاکنان شـرق اسـتان شـامل شهرسـتان های بم، 
ریـگان، فهرج و نرماشـیر هـم مطالبه  تبدیل شـدن 
به اسـتان را دارند. ایـن مناطق نیـز محرومیت های 

عمیقـی در حوزه هـای مختلـف دارند.
 نماینـده جیرفت و عنبرآبـاد می گوید: بنـده موافق 
تقسـیم کرمـان بـه ۴ اسـتان شـامل سـبزه واران 
یـا کرمـان جنوبـی، کرمـان شـمالی، سـمنگان به 
مرکزیـت شهرسـتان سـیرجان و دارالصابریـن بـه 
مرکزیت بم هسـتم و به زودی در نطـق صحن علنی 

مجلـس ایـن موضـوع را اعـام خواهـم کرد.
 تقسـیم اسـتان کرمـان بـا توجـه بـه تعـدد قومی 
و فرهنگـی مناطـق مختلـف، همـواره از دیـدگاه 
کارشناسـان امنیتی و اقتصادی موافقان و مخالفانی 
داشـته اسـت و تاکنـون، تصمیـم قطعـی ای در 
این بـاره گرفتـه نشـده و برخـی حتـی از مخالفـت 
مقامـات ارشـد کشـور بـا تفکیـک کرمـان سـخن 

. ینـد می گو

مدیـرکل پسـت اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
بـا همـکاری و همدلـی می توانیـم موفـق شـویم 
گفت:اگر طـرح توزیع مـرغ با اسـتفاده از سیسـتم 
پسـتی موفـق شـود،این ظرفیـت وجـود دارد کـه 
سـایر کاالی اساسـی مردم را نیز مدیریت و نظارت 

کنیـم.
علیرضـا اکبـری در نشسـت طرح نظـارت بـر روند 
توزیع گوشـت مـرغ با زیرسـاخت پسـت جمهوری 
اسامی در سـازمان صمت کرمان با اشـاره به شعار 

سـال تولید،پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا افـزود: 
امروز برای تحقـق این شـعار گرد هم جمع شـدیم 
که بـا تدبیـر و همفکـری فعالیـت توزیع مـرغ را به 
نحو احسـن انجام دهیـم که ایـن اقـدام تاکنون در 
۱۵ اسـتان کشـور اجرایی شـده و تا ۱۰ تیرماه کل 

کشـور اجرایی می شـود.
او اظهـار داشـت: ۱۲ کشـتارگاه فعـال در کرمـان 
وجـود دارد کـه ایـن طـرح مصـرف مـرغ در ایـن 
اسـتان را شناسـه دار مـی کنـد و در صورتـی کـه 

کشـتارگاه ها و عوامـل توزیـع بـا پسـت همـکاری 
داشـته باشـند، در ۱۲ نقطـه مقدمـات کار سـخت 
افزاری و نـرم افـزاری فراهم شـده و آماده هسـتیم 
که نمایندگان پسـت در این نقاط از امشـب مستقر 
می شـوند.مدیرکل پسـت اسـتان کرمـان گفـت: 
عوامـل توزیـع باید گوشـی اندرویـد حداقـل ۱۰ و 
اینترنـت روی تلفـن همـراه خود داشـته باشـند و 
خوشـبختانه تعامل خوبـی از ابتدای شـیوه کرونا با 
سـازمان صمت اسـتان کرمان داشـتیم و پسـت در 

آن نقـش آفریـن بـود.
او با بیان اینکه از آغاز شـیوع کرونـا تاکنون یک روز 
تعطیل نداشـتیم و به صورت سه شـیفت همکاران 
ما پـای کار بودنـد، تصریـح کـرد: ویـروس کرونا را 
بـه فرصـت تبدیـل کردیـم و مـردم بـرای تامیـن 
مایحتـاج خـود بـه بسـتر اینترنـت روی آوردنـد و 

خریـد پسـتی مـی کنند.
او افـزود: ۱۶۰ درصد ترافیک پسـت اسـتان کرمان 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته رشـد کرده و 
پسـت در کنار مدافعان سـامت صیانت از سـامت 
مـردم را انجـام دادنـد و در ایـن خصـوص از تـوان 
بخش خصوصی اسـتفاده  کردیم که خدشـه ای در 

خدمت رسـانی وارد نشـود.

همشهری آنالین

گزارش

اعظمی در این باره می گوید: ما معتقدیم 
استان کرمان باید تقسیم شود. مشابه تجربه  
موفقی که خراسان دارد. زمان شکل گیری 
برخی استان های دیگر هم می گفتند وزارت 
کشور مخالف است، اما دیدیم این اتفاق 
افتاد و برای مردم هم منافعی در برداشت. 
نماینده جیرفت و عنبرآباد ایران را با 
ترکیه مقایسه می کند که 80 استان دارد 
و می پرسد: چرا ما نباید ۵0 استان داشته 
باشیم تا مدیریت منابع و توزیع ثروت 
عادالنه در کشور صورت بگیرد؟
ساکنان شرق استان شامل شهرستان های 
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر هم مطالبه  
تبدیل شدن به استان را دارند. این مناطق 
نیز محرومیت های عمیقی در حوزه های 
مختلف دارند.
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بر اساس قانون، تشکیل استان جدید از اختیارات وزارت کشور و دولت است. در قوانین تقسیمات کشوری آمده  است که وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند 
با تصویب هیات وزیران با ایجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل یا تشکیل دهد. 
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غنچه هــا گل محمــدی بــاز نشــده  بــر ســر 
شــاخه خشــکیده اند.نیمی از ســاقه های گل 
مهــر مــاه بــا ســرمازدگی از بیــن رفــت و الباقــی 
ــی   ــاال ب ــد ح ــان ماندن ــرمازدگی در ام ــه از س ک
آبــی بــای جانشــان شــده. صــف آبدهــی 
طوالنــی اســت و زمــان انتظــار ســه برابــر شــده. 
ــاورزان ۲8 روز  ــار کش ــک ب ــای 8 روز ی ــه ج ب
ــه  ــه گل هــا آب می دهنــد. میــان ایــن ل یکبــار ب
ــی  ــر روز خال ــاورزان ه ــب کش ــا، جی ــه گل ه ل

ــود. ــی ش ــر م ت
نگار  ا  تله هــای آتــش همه جــا بــر پاســت،
کــه بردســیر گــر گرفتــه اســت. کشــاورزان 
ــد  ســاقه های خشــکیده را یــک جــا جمــع کردن
ــد  ــه می دانن ــوند. هم ــاص ش ــان خ ــا از شرش ت
ــر  ــان گی ــال گریب ــه س ــا س ــان ت ــن زی ــه ای ک
کشــاورزان اســت. بعــد از کاشــت بوته هــای 
جدیــد حداقــل ســه ســال زمــان می بــرد 
ــن  ــند. ای ــد برس ــه درآم ــازه ب ــای ت ــا بوته ه ت
ــاورزان آن  ــوده و کش ــابقه ب ــی س ــرمازدگی ب س
را عقوبــت الهــی می داننــد. احمــد فاحــی 
یــن  به»کاغــذ وطــن «می گویــد: » طــی ا
ــن  ــود کــه چنی ــار ب ــن ب ــن اولی بیســت ســال ای
ــن  ــت چنی ــچ وق ــاد، هی ــا افت ــرای م ــی ب اتفاق

چیــزی را ندیــده بودیــم.«
ــاغ گل فــاح از بیــن رفتــه  نیمــی از دو هکتــار ب
ــی  ــی آب ــطه ب ــه واس ــز ب ــا نی ــی بوته ه و الباق
ــع  ــل موق ــال قب ــتند:»تا س ــی نداش ــر چندان ثم
ــه گل هــا اب  ــار ب برداشــت گل هــر 8 روز یــک ب

می دادیــم امــا اکنــون مجبوریــم تــا ۲8 روز 
ــود.« ــی ش ــت آبده ــا نوب ــم ت ــر کنی صب

۹0 درصد مساحت استان درگیر 
خشکسالی است

بــر طبــق گــزارش مرکــز ملــی پایــش و هشــدار 
خشکســالی در کشــور،8۹.۳درصد مســاحت 
اســتان کرمــان درگیــر خشکســالی اســت. 
ایــن وســط شهرســتان هایی مثــل ارزوئیــه، 
ــوب،  ــار جن ــر، رودب ــت، راب ــم، جیرف ــت، ب باف
ســیرجان، فاریــاب، فهــرج، قلعــه گنــج، 
کهنــوج، منوجــان و نرماشــیر صــد درصــد 
مساحتشــان درگیــر خشکســالی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر  ۱۳ شهرســتان از ۲۳ شهرســتان 
اســتان کرمــان وضعیتشــان بــه شــدت بحرانــی 
ــیر  ــت بردس ــزارش وضعی ــن گ ــق ای ــت. طب اس
بــه نســبت بهتــر اســت و  ۵۲.۶درصــد آن 
درگیــر خشکســالی اســت کــه بــه تفکیــک 
۱۵.۹درصــد خشکســالی شــدید، ۳.۴درصــد 
۱۶.8درصــد  لی بســیار شــدید،  خشکســا

خشکســالی متوســط اســت. 
ــا وجــود آنکــه بردســیر جــزء شهرســتان هایی  ب
اســت کــه بــه نســبت باقــی شهرســتان ها 
وضعیــت بهتــری دارد امــا کشــاورزان ایــن 
ــات خشکســالی  ــه تبع ــتان بیشــتر از بقی شهرس
را چشــیده اند. علــت ایــن مســئله وابســتگی 
کشــاورزان ایــن شهرســتان بــه آب هــای 
ســطحی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــان  ــمالی کرم ــی و ش ــی جنوب ــاورزان نواح کش
اســتفاده  زیرزمینــی  اب هــای  ز  ا بیشــتر 
ــالی را  ــن خشکس ــرات ای ــوز تاثی ــد و هن می کنن

نــد. لمــس نکرده ا

بارندگی نصف میانگین بلندمدت هم نبود
بررســی  آمارهــای وزارت نیــرو نشــان می دهــد 
ــتان  ــا ۳ اس ــور، تنه ــتان کش ــوع ۳۱ اس از مجم
در ســال آبــی جــاری بارندگــی بیشــتری 
نســبت بــه میانگیــن ۵۲ ســاله خــود را بــه 
ــن  ــان در بی ــان کرم ــن می ــانده اند. ای ــت رس ثب
بدتریــن اســتان هاســت و میــزان بارشــش 
بیــش از ۵۰ درصــد نســبت بــه میانگیــن 

۵۲ســاله کاهــش یافتــه اســت.
ــده  ــر ش ــم کمت ــف ه ــاورزان از نص ــد کش درآم
اســت. فــاح می گوید:»اگــر تــا پارســال 
۱۰۰میلیــون تومــان درآمــد داشــتیم حــاال 

یــک ســوم آن را هــم نداریــم.«
ــه  ــاورزان منطق ــر کش ــور از دیگ ــف پ ــاس نج عب
بــه »کاغــذ وطــن می گویــد:» حتــی نصــف 
ــار  ــم. از دو هکت ــت نکردی ــم گل برداش ــال ه پارس
ــه دســت  ــن هــم گل ب گل محمــدی حتــی ســه ت
ــته  ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای نیام
بیــش از ۶تــن گل از باغــات مــی چیدیــم.« 
ــدار  ــی، فرمان ــن میرصادق ــید حس ــه س ــه گفت ب
ــل  ــه دلی ــال ب ــول امس ــد محص ــیر۶۰ درص بردس
ــذ  ــه »کاغ ــت. او ب ــه اس ــن رفت ــالی از بی خشکس
ــه  ــتانداردی ک ــق اس ــد: » طب ــی گوی ــن« م وط
ــزار و  ــد حــدود دو ه ــار بای ــر هکت وجــود دارد از ه
ــا  ــرم گل محمــدی برداشــت شــود ام ۶۰۰ کیلوگ
امســال بــا توجــه بــه ســرمازدگی و خشکســالی که 
ــزار  ــش از ۴ ه ــود بی ــرآورد می ش ــده، ب ــش آم پی
تــن محصــول برداشــت نشــود.« ایــن درحالیســت 
ــر  ــار زی ــزار و ۳۰۰ هکت ــه ه ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
کشــت گل محمــدی، در شهرســتان بردســیر 
بایســتی ۹هــزار تــن محصــول برداشــت می شــد.

قیمت گل از ۹ هزار تومان
 به 30 هزار تومان رسید

برداشــت محصــول نســبت بــه ســال قبــل کمتر 
شــده و همیــن مســئله در افزایــش قیمــت ایــن 
محصــول تاثیــر داشــته اســت. بــه گونــه ای کــه 
گل محمــدی از کیلویــی ۹ هــزار تومــان بــه ۲۵ 
ــد  ــر چن ــت. ه ــیده اس ــان رس ــزار توم ــا ۳۰ ه ت
ــود  ــا وج ــی ب ــاورزان حت ــن کش ــد ای ــه از دی ک
ایــن افزایــش قیمــت کشــاورزان متحمــل 
ــه  ــور ب ــف پ ــواد نج ــدند. ج ــنگینی ش ــرر س ض
»کاغــذ وطــن« می گویــد: »نصــف محصــول 
ــای  ــه کوده ــه و هزین ــن رفت ــاورز از بی ــر کش ه
ــک  ــدود ی ــه ح ــان ب ــزار توم ــولفاته از ۵۰ ه س
میلیــون تومــان رســیده. در کنــار ایــن افزایــش 
قیمــت کــود، هزینــه کارگــر هــم چندیــن برابــر 
ــچ  ــه هی ــوز بیم ــه او هن ــه گفت ــت.« ب ــده اس ش
خســارتی بــه کشــاورزان پرداخــت نکــرده 
ــد کــه کشــاورزان حســابی هــم  اســت، هــر چن
روی ایــن موضــوع بــاز نکــرده انــد: » بیمــه 
ــال  ــت، س ــاورز اس ــردن کش ــخره ک ــط مس فق
گذشــته بابــت هــر هکتــار تنهــا ۳۰هــزار تومــان 
بــه کشــاورزان آســیب دیــده خســارت پرداخــت 
ــار بیــش  شــد، درحالیکــه  حــق بیمــه هــر هکت
از یــک میلیــون تومــان اســت.« بــر طبــق 
ــاد  ــر جه ــز، مدی ــای رمضــان  ســبک  خی گفته ه
ــش  ــون بی ــیر تاکن ــتان بردس ــاورزی شهرس کش
ــیر  ــاورزان بردس ــه کش ــان ب ــارد توم از ۵۰ میلی
ــا  ــه ب ــارتی ک ــت. خس ــده اس ــارت وارد ش خس
ــی  دو  ــد زای ــی و درآم ــه گلده ــه فرج ــه ب توج
ــا ســه  ــای گل محمــدی، ت ــا ســه ســاله بوته ه ت
ــد . ــد مان ــر کشــاورزان خواه ــان گی ــال گریب س

ــورس )شــنبه، ۵ تیرمــاه( ۲۰  ــازار ب  شــاخص کل در ب
هــزار و ۷۲8 واحــد رشــد داشــت کــه در نهایــت ایــن 
ــم یــک میلیــون و ۲۳۳ هــزار واحــد  ــه رق شــاخص ب

ــید. رس
ــنبه  ــروز ش ــات دی ــه معام ــا، برپای ــزارش ایرن ــه گ ب
بیــش از هشــت میلیــارد و ۳۱۵ میلیــون ســهم، حــق 
تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۶۳ هــزار و ۶۶۳ میلیارد 

ــال داد و ســتد شــد. ری
همچنین شــاخص کل )هــم وزن( بــا چهار هــزار و ۲۳ 
واحــد افزایــش بــه ۳8۰ هــزار و ۹۰۳ واحد و شــاخص 
قیمــت )هــم وزن( بــا دو هــزار و ۵۷8 واحــد رشــد بــه 

۲۴۴ هــزار و ۱۵۷ واحــد رســید.
شــاخص بــازار اول ۱۶ هــزار و ۵۰۴ واحــد رشــد و 
ــش  ــد افزای ــزار و ۳۵۰ واح ــازار دوم ۳۷ ه ــاخص ب ش

داشــتند.
عــاوه بــر ایــن در بیــن همــه نمادهــا، نمــاد شــرکت 
ــا دو  ــتا( ب ــی )شس ــن اجتماع ــذاری تامی ــرمایه گ س
ــوالد(  ــان )ف ــه اصفه ــوالد مبارک ــزار و ۶۴ واحــد، ف  ه

بــا یــک هــزار و ۵۴۲ واحــد، مخابــرات ایــران )اخابــر( 
بــا یــک هــزار و ۳۰8 واحــد، نفــت و گاز و پتروشــیمی 
تامیــن )تاپیکــو( بــا یــک هــزار و ۱۴۴ واحــد، پاالیش 
نفــت اصفهــان )شــپنا( بــا 8۳8 واحــد، شــرکت 
ــد،  ــا 8۱۲ واح ــر( ب ــر )وغدی ــذاری غدی ــرمایه گ س
پتروشــیمی جــم )جــم( بــا 8۱۲ واحــد، فــوالد 
ــت  ــش نف ــد، پاالی ــا ۷۵۲ واح ــوز( ب ــتان )فخ خوزس
ــادن و  ــعه مع ــد، توس ــا ۷۳۳ واح ــتران( ب ــران )ش ته
فلــزات )ومعــادن( بــا ۶۵۲ واحــد و معدنــی و صنعتــی 
چادرملــو )کچــاد( بــا ۶۱۲ واحــد بــا  تاثیــر مثبــت بر 

ــتند. ــورس داش ــاخص ب ش
ــت  ــل، شــرکت ســرمایه گــذاری ســهام عدال در مقاب
اســتان خراســان رضــوی )وســرضوی( بــا ۳۵۰ واحد، 
ــع  ــد، صنای ــا ۱۳۴ واح ــارت( ب ــارت )وتج ــک تج بان
ــا ۷۹ واحــد، شــرکت  ســیمان دشتســتا )سدشــت( ب
ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت اســتان کرمــان 
)وســکرمان( بــا ۷۰ واحــد، بانــک پارســیان )وپــارس( 
ــا ۶۶ واحــد،  ــا ۷۰ واحــد، صنعــت غذایــی کــورش ب ب

ــا ۵۵  ــال( ب ــارس )اپ ــی پ ــال کان ــی اپ ــرآوری معدن ف
واحــد، کارت اعتبــاری ایــران کیــش )رکیــش( بــا ۵۴ 
ــران  ــاختمان ای ــذاری س ــرمایه گ ــرکت س ــد، ش واح
ــران  ــادرات ای ــک ص ــد و بان ــا ۴8 واح ــاخت( ب )وس
ــر شــاخص  ــا ۴8 واحــد تاثیــر منفــی را ب )وبصــادر( ب

ــتند. ــورس داش ب
ــروه  ــاد گ ــنبه نم ــروز ش ــزارش، دی ــن گ ــه ای ــر پای ب
ــرمایه صندوق بازنشستگی کشوری  مدیریت ارزش س
ــی  ــپنا(، مل ــان )ش ــت اصفه ــش نف ــر(، پاالی )ومدی

صنایع مــس ایــران )فملــی(، صنعــت غذایــی کورش 
)غکورش(، شــرکت ایــران خــودرو )خودرو(، شــرکت 
ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا( و فــوالد 
ــش  ــای ُپرتراکن ــوالد( در نماده ــان )ف ــه اصفه مبارک

ــتند. ــرار داش ق
گــروه فلــزات اساســی هــم در معامــات دیروز شــنبه 
ــد و در  ــت ش ــای صنع ــن گروه ه ــین برتری صدرنش
ایــن گــروه ۴۲8 میلیــون و ۳۳۵ هــزار برگــه ســهم به 
ارزش پنــج هــزار و ۷۵۳ میلیارد ریال دادوســتد شــد.

گل های محمدی باز نشده خشکیدند

حرکت بورس بر مدار صعود 

 مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

بر طبق گزارش مرکز ملی پایش و هشدار 
خشکسالی در کشور،8۹.3درصد مساحت 
استان کرمان درگیر خشکسالی است. این وسط 
شهرستان هایی مثل ارزوئیه، بافت، بم، جیرفت، 
رابر، رودبار جنوب، سیرجان، فاریاب، فهرج، 
قلعه گنج، کهنوج، منوجان و نرماشیر صد درصد 
مساحتشان درگیر خشکسالی است. به عبارت 
دیگر  ۱3 شهرستان از 23 شهرستان استان 
کرمان وضعیتشان به شدت بحرانی است. طبق 
این گزارش وضعیت بردسیر به نسبت بهتر 
است و  ۵2.۶درصد آن درگیر خشکسالی است 
که به تفکیک ۱۵.۹درصد خشکسالی شدید، 
3.4درصد خشکسالی بسیار شدید، ۱۶.8درصد 
خشکسالی متوسط است. 

گزارش »کاغذ وطن« از وضعیت کشاورزان بردسیری

رشد 20 هزار واحدی شاخص

در اجرای ماده 225 اصالحيه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت 
 10630153004 ملی  شناسه  و   9457 ثبت  شماره  به  مصرف  تعاونی 
شماره  به  رسمی کشور  روزنامه   22 صفحه  در  آن  انحالل  آگهی  که 
139830419585002585 مورخ 1400/03/04 درج گردیده است دعوت 
به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود را به رئیس هیئت تسویه خانم 
مریم آل طه افزادی به ادرس کرمان خ شهید نامجو 3)اقبال( شرقی 2 
دومین منزل سمت راست به شماره کد پستی 7619739615  و شماره 
تماس 09132992073 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدير تصفیه 
در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس 

کردن مسئولیتی نخواهد داشت.

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت تعاونی کلوت سازان کویر در حال تصفیه به
 شماره ثبت ۹4۵۷ و شناسه ملی ۱0۶30۱۵3004

۹۵ درصد نسخه ها الکترونیکی شدند
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بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

شستا
سر. تامین اجتماعی

1۲٬۵۲0۵۹0٪4.۹۵

فوالد
فوالد مبارکه اصفهان

10٬۵۹00٪0

اخابر
مخابرات ایران

8٬0006۹0٪9٫44

تاپیکو
سر. نفت و گاز تامین

11٬۹۵0۵60٪4٫92

شپنا
پاالیش نفت اصفهان

1۳٬۲۹0۲00٪1٫53

هنوین۲0۳
اختیارف ت ونوین-۳1/0۳/0۲-66۲4
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وسگلستا
سر. استان گلستان

1٬176-61- ٪4٫93

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

۲٬10۹-111- ٪5

وسفارس
سر. استان فارس

۹7۹- ۵1- ٪4٫95

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

11٬۲10-۵80- ٪4٫92

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

co۲ عنوان شغلی : جوشکار برق و
شرایط احراز: 

جنسیت: آقا
نوع همکاری: تمام وقت

مزایا:
حقوق ثابت اداره کار

بیمه
اضافه کاری

ارسال رزومه به واتساپ: 0۹۱3240۶۵8۱
شماره تماس:  03432۷۱۹۹2۵

عنوان شغلی : کارشناس علمی و فروش )محصوالت پوستی(
شرایط احراز:جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت
دارای روابط عمومی باال

حداقل سابقه کاری ۱ سال مرتبط
نکته: انگیزه فرد برای فعالیت در محیطی پویا و جویای 

پیشرفت مالک اصلی در جذب می باشد
مزایا: حقوق ثابت-پورسانت-هزینه ایاب و ذهاب

بیمه از روز اول کاری

ارسال رزومه به واتساپ: 0۹۱20۵4۹۷4۶

عنوان شغلی: کارگر
شرایط احراز:

جنسیت: آقا
نوع همکاری: تمام وقت

آشنا به جوشکاری

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید.

شماره تماس: 0۹۱۵8380۷3۹

درآب کرمان

احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در دور هفتم
 _Eghtesadonline از صفحه  

آغاز رسمی امکتن خرید و فروش جواهرات با خرید الماسی به قیمت 
   tejaratnews ١۵میلیون دالر-  از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتاب ایده عالی مستدام

 استاندار کرمان:

نمودار کرونا در کرمان به سرعت رشد می کند

معرفی کتاب

خبر

که به ۲8 زبان ترجمه شده و یکی از صد کتاب برتر حوزه کسب و کار 
است، به راز ماندگاری ایده ها می پردازد و با بیانی جذاب خواننده را با 
خود همراه می کند. همه ما دوست داریم وقتی موضوع مهمی را بیان 
می کنیم دیگران به آن توجه کنند تا اثرگذار باشیم و پیام مان ماندگار 
شود. در اصل، این کتاب کتابی پرورشی است. نویسندگان کتاب ده 
سال در پی پاسخ این پرسش بودند که ایده را چگونه طراحی کنیم 
تا ماندگار شود؟ چرا بعضی از ایده ها موفق می شوند در حالی که بقیه 
شکست می خورند؟ دن هیث با برخی از موثرترین و محبوب ترین 
استادان در زمینه های مختلف کار کرد. او دریافت اگرچه هرکدام از این 
معلم ها سبک ویژه خود را داشتند، در مجموع روش های تدریس آن ها 
تقریبا مشابه بود. چیپ هیث نیز ده سال در پی پاسخ این سوال بود که 
چرا گاهی اوقات ایده های بد در بازار اجتماعی ایده ها، موفق می شوند. 
چه چیزی افسانه های شهری را آنقدر متقاعدکننده کرده است؟ چرا 
بعضی درس های شیمی بهتر از بقیه در خاطر می مانند؟در نهایت 
تلفیق بررسی های این دو نویسنده به شش اصل برای ایده های موفق 
 ،)Unexpectedness( غیرمنتظره ،)Simple( و ماندگار انجامید: ساده
معتبر )Credibility(، احساسی )Emotions(،  داستانی )Stories( که 
 )SUCCES( از حروف اول این کلمات در زبان انگلیسی می توان کلمه

را ساخت. 

ــه ســرعت در حــال رشــد  ــا در ایــن اســتان ب اســتاندار کرمــان گفــت: نمــودار کرون
ــا  ــروس کرون ــر وی ــردم در براب ــظ جــان م ــر از حف ــون مســئله ای مهمت اســت و اکن

ــدارد. ــود ن وج
ــای  ــتان ه ــزود: اس ــان اف ــتان کرم ــا اس ــتاد کرون ــت س ــد در نشس ــی ون ــی زین عل
سیســتان و بلوچســتان در شــرایط افزایــش کرونــا قــرار دارنــد و نخســتین فوتــی بــر 

ــا هنــدی در سیســتان و بلوچســتان مشــاهده شــده اســت. ــروس کرون ــر وی اث
او بــا اشــاره بــه برگــزاری خــوب انتخابــات در اســتان کرمــان تصریــح کــرد: از همــه 
افــرادی کــه انتخابــات را بــا رعایــت پروتــکل هــا برگــزار کردنــد تشــکر مــی کنیــم و 

ــی داشــت. اســتان نیــز مشــارکت خوب
ــی وجــود دارد  ــات شــوراها اعتراضات ــد انتخاب اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد: در رون
کــه در مهلــت قانونــی بایــد توســط هیــات هــای اجرایــی و نظــارت مــورد رســیدگی 

ــرار بگیــرد. ق
او بــا اشــاره بــه روزهــای پایانــی کار دولــت اظهار داشــت: مدیــران بــه لحــاظ قانونی، 
اخاقــی و شــرعی مجاز نیســتند کــه کارهــا را نیمــه تمــام انجام دهنــد و هیــچ گونه 

خلــل، کوتاهــی و بــی انگیزگــی را تحمــل نمــی کنیم.
زینی ونــد بیــان کــرد: از نیــروی انتظامــی درخواســت داریم با ســازماندهی مناســب 
ورودی و خروجــی شــهرها را کنتــرل کننــد و در شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز هیــچ 

گونــه تجمعــی برگــزار نمــی شــود.
او ادامــه داد: نمــاز جمعــه در شــهرهای قرمــز در فضــای بــاز و بــا رعایــت پروتــکل ها 

بایــد برگــزار شــود و تاالرهــا نیــز در ایــن شــهرها بســته و تعطیل شــوند.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه جــان مــردم در خطــر اســت تصریــح کــرد: دعــوت 
به مراســم و همایــش هــا را نداریــم و ورود به بوســتان هــا، تفرجــگاه ها در شــهرهای 

قرمــز و نارنجــی ممنــوع اســت.
او گفــت: تیــم هــای نظارتــی در قالــب شــرح شــهید ســلیمانی بایــد فعــال شــود و 
فرمانــداران نیــز بایــد بازارهــای شــلوغ را تعطیــل کننــد و مــا بــه عنــوان حاکمیــت 

بایــد از جــان مــردم حفاظــت کنیــم.
زینی ونــد افــزود: مســئوالن اعــم از فرمانــداران و دســتگاه قضایــی باید بــرای کنترل 

ویــروس کرونا کمــک کننــد و فعا هیــچ تضمینــی بــرای گشــایش نداریم.
پنج شهر کرمان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان گفــت: پنــج شهرســتان 
شــامل کرمان، بــم، رودبــار، قلعــه گنــج و منوجــان اســتان کرمــان در وضعیــت قرمز 
کرونایــی قــرار دارنــد و  ۲۳ شهرســتان و معــادل ۷۲ درصــد شهرســتان هــای قرمــز 

کشــور، در کرمــان و اســتان هــای همجــوار قــرار دارنــد.
ــیر، راور،  ــگان، نرماش ــرج، ری ــای فه ــتان ه ــزود: شهرس ــری اف ــادق بصی محمدص
کوهبنان، انــار و رابــر در وضعیــت زرد کرونایــی و ۱۱ شهرســتان دیگر اســتان کرمان 

نیــز در وضعیــت نارنجــی کرونــا قــرار گرفتــه انــد.
او بــا بیــان اینکــه رونــد مبتایــان بــه کرونــا از شــکننده بــودن وضعیــت بیمــاری در 
اســتان کرمــان خبر مــی دهــد تاکیــد کــرد: بایــد همــه تجمعــات مســدود و ترددها 
کنتــرل شــود و در تاالرهــا مراســم برگــزار نشــود و فقــط رســتوران هــای تاالرهــا به 

صــورت بیــرون بــر مــی تواننــد فعــال باشــند.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان بیان کــرد: قرارگاه شــهید 
ــایر  ــا، دورکاری و س ــت ه ــال محدودی ــارت، اعم ــلیمانی درخواســت تشــدید نظ س

مــوارد مرتبــط در شهرســتان هــای قرمــز و نارنجــی را دارد

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

1400/04/0614:00 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فگستر
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

1400/04/0611:00 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده وسهمدا
ستماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

31/06/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای فتوسا
1400/04/0610:00سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/1۲/1۳۹۹ 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به 30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای 

هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای بجهرم
سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399- 1400/04/0610:00
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی1400/04/069:00آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده وپاسار

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای وبشهر
سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

1400/04/06۹:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای خگستر
1400/04/06۹:00سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/1۲/1۳۹۹ 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر 

موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی

۹80- ۵0- ٪4.8۵

امینیکم 
امین یکم فردا

10٬0۲011٪0.11

کمند
کمند

10٬11616٪0.16

افران 
افرا نماد پایدار

1۳٬6۲۲-٪0

خپارس 
پارس خودرو

1٬08۳۲٪0.1۹

خودرو
قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

6۲۵.000.000۵۲0.000.000چری آریزو ۵ توربو

۵0۹.000.0000468.000.000جک S۳ اتوماتیک

410.000.000۳۵0.000.000ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت

8۵۵.000.000680.000.000ام وی ام X۵۵ اکسلنت اسپرت

X۳۳s AT Sport ۵۹7.000.0004۹0.000.000ام وی ام

1۳1.000.000۲70.000.000پژو ۲06 صندوق دار

۲16.000.000۳۲0.000.000پژو ۲07 دنده ای پانوراما

140.000.000۲41.000.000پژو پارس

1۲4.000.000۲00.000.000پژو GLX 40۵ دوگانه سوز

141.000.0001۵۲.000.000کوییک دنده ای

100.6۳0.0001۳0.000.000تیبا

10۵.000.0001۳۵.000.000سایپا 1۵1

1۳1.666.000۲40.000.000سمند سورن

1۹1.000.000۳۳0.000.000دنا پاس

۲04.000.000۲6۵.000.000سورن پاس

عمران عرش ایرسارز مهر فرداد دارو


