
  مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

مجوز تاسیس مرکز شبانه روزی 
 نگهداری سالمندان صادر نشده است
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سبزی؛ مسافر جدید سفره خانوارهای ایرانی
 رشد 70 درصدی قیمت سبزیجات

بررسی مشکالت زیست محیطی 
 سدهای باطله منطقه گل گهر 

اولین »رویداد استانی دوشنبه های استارت آپی« به همت صندوق نوآوری و شکوفایی 
روز ۲۳ تیر ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.  به گزارش ایسنا، فراخوان شناسایی 
استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر به منظور سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت 
سایر سرمایه داران منتشر شد.به همین منظور اولین »رویداد استانی دوشنبه های 
استارت آپی« به همراه »پیوند« در کرمان با هدف بسترسازی جهت ایجاد کسب و کارها، 
شناسایی شرکت های نوپا، دانش بنیان و گروه های صاحب ایده در سطح استان، شناسایی 
استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر به منظور سرمایه گذاری جسورانه، برگزاری دوره های 
آموزشی برای تیم ها و استارت آپ ها، بهم رسانی تیم ها و استارت آپ ها به شتابدهنده ها و 

سرمایه گذاران و برگزاری پنل گفتگو و برنامه انتقال تجربه برگزار می شود.

دوشنبه های استارت آپی صندوق نوآوری به استان ها رسید

 کرمان مقصد اولین رویداد

تیم تخصصی شرکت بهبود گستر پایدار که مشاور تدوین برنامه جامع 
مدیریت محیط زیست منطقه گل گهر می باشد از سدهای باطله منطقه 

بازدید نمود.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه 
گل گهر، این بازدید با هدف بررسی مشکالت زیست محیطی، ایمنی، فنی و مکانی این سدها در 
راستای ارائه راهکار و بهبود شرایط ناسازگار با طبیعت انجام شد که در جریان این بازدید، مشکالت و 
چالش های موجود در زمینه سدهای باطله مورد بررسی قرار گرفت.  بر اساس گزارش های مدیریت 
HSE شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، مسائل سدهای باطله از دید زیست محیطی 
بسیار حائز اهمیت بوده، لذا انطباق با استانداردها و ضوابط زیست محیطی جهت به حداقل رساندن 

آثار و پیامدهای ناگوار زیست محیطی، ضروری است.
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مرمت ادامه دارد،  مرمت ادامه دارد،  
کاربری مشخص نیستکاربری مشخص نیست
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۱۱۳ بستری جدید و ۱۰ فوتی در شبانه روز گذشته
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر سه 
شنبه ۸ تیرماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، 
11۳ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفت:» ۷1 نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، 
بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
10 نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۶ 
نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و 24 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند«.
او با بیان این که 2 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

بم، بستری جدید گزارش شده است، افزود: »در 
حال حاضر، 521 بیمار کرونا در بیمارستان های 
استان بستری هستند«.شفیعی ادامه داد:»2۶4 
نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
۳4 نفرحوزه  علوم پزشکی رفسنجان،1۳5 نفر حوزه  
جنوب، 41 نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 
4۷ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
2۳ هزار و 4۸2 نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.

کاغــذ وطــن - مــردم دیگــر حتــی پولــی بــرای خریــد خــورد و 
ــردی  ــات راهب ــز اطالع ــزارش مرک ــق گ ــر طب ــد. ب ــود ندارن ــوراک خ خ

هزینــه خریــد قلــم ســبزی و حبوبــات در خــرداد 1400 نســبت 
بــه ســال خــرداد ســال پیــش ۷1 درصــد رشــد داشــته اســت. در 

مجمــوع یــک خانــوار معمولــی بــرای خریــد مایحتــاج مصرفــی 
ــه  ــد هزین ــل ۶1.۷درص ــال قب ــه  س ــبت ب ــال نس ــرداد امس ــود در خ خ

بیشــتری پرداخــت کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کل 
ــت. ــوده اس ــد ب ــادی ۳9 درص ــر ع ــک کارگ ــرای ی ــوق ب ــش حق  افزای

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

به مناسبت روز ملی صنعت و معدن
پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

محمد فالح- مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

خوشــبختانه شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن 
ــای  ــه ه ــودن برنام ــی نم ــن و عملیات در تدوی
ــری را  ــی نظی ــتاوردهای ب ــته دس ــود توانس خ
ــک  ــدازی از ی ــش بگــذارد و چشــم ان ــه نمای ب
ــا، مدیریــت کارآمــد و ســرمایه  ــوژی پوی تکنول
ــرار دهــد  ــل خــود ق گــذاری بهینــه را در مقاب

ــی و  ــل افتخــارات صنعت ــا ذی ــه همگــی آنه ک
ــی کشــور جمــع بنــدی مــی شــود. معدن

ــت و  ــوزه صنع ــتاوردهای ح ــد؛  دس ــی تردی ب
معــدن وامــدار دســتان پینــه بســته کارگــران و 
زحمــات و تــالش هــای بــی دریــغ  کارکنــان 
و مهندســان ایــن عرصــه اســت کــه در ســال 

تولیــد، مانــع زدایــی هــا، پشــتیبانی هــا 
منظومــه ای از تعهــد و خودبــاوری را بــه منصه 

ــاندند. رس
دهــم تیرمــاه؛ روز ملــی صنعــت و معــدن 
فرصتــی اســت ارزنــده تــا بــا مــرور بــر 

مجموعــه دســتاوردهای کشــور در ایــن حــوزه 
ــویم و  ــادآور ش ــگان ی ــه هم ــت آن را ب اهمی
بــه تــک تــک پوینــدگان ایــن عرصــه خســته 
ــزت و  ــزرگ ع ــد ب ــم و از خداون نباشــید بگویی

ــم. ــئلت داری ــا را مس ــربلندی آنه س

در شرایط کنونی صنعت 
و معدن نبض اقتصادی 
کشور و یکی از شاخص 
های مهم رشد و توسعه 
محسوب می شود. دو 
بازویی که سنگ محک 
توانمندی هر سرزمینی در 
تحقق اهداف متعالی آن 
به شمار می آید. 

آگهی مزایده

هتل جهانگردی کرمان

مرحله اول
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد فست فود 
هتل جهانگردی کرمان شعبه ۱ واقع در چهار راه شفا را از طریق مزایده 
عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت ۴۸ ساعت 

جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به اموراداری هتل مراجعه نمایند.

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۱۴00/0۴/27 در کمیسیون معامالت شرکت 
خواهد بود.

۱-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.
2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت 

کارشناسی پایین تر باشد آگهی تجدید خواهد شد.
 ٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه 

مبلغ 35/000/000 ریال اعالم می گردد.

 دست مردم کرمان از باغ بیرم آباد کوتاه است
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بهره مندی 7000 دانش آموز
 اتباع افغانستانی از امکانات 

آموزشی رفسنجان
بخشــدار مرکزی رفســنجان گفــت: ۷000 دانش آمــوز اتباع 
افغانستانی از امکانات آموزشی رفســنجان استفاده می کنند در 
حالی که هیچ سرانه آموزشی به شهرستان در این رابطه تعلق نمی 
گیرد.مصطفی بخشی در مراسم افتتاح متمرکز طرح های آموزش 
و پرورش رفسنجان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار 
کرد: رفسنجان از دیرباز به مشارکت باالی خیرین در ساخت اماکن 
و فضاهای مختلف شهری بوده است.او با اشاره به وجود بیشترین 
موقوفات هالل احمر کشور در رفسنجان، افزود: بیش از ۷0 درصد 
مدارس تخریبی رفسنجان توسط خیرین بازسازی و نوسازی شده 
است.بخشی ادامه داد: جاده ها، مساجد و تکایا، بیمارستان ها در 
رفسنجان توسط خیرین ساخته شده اما همین خیرین با توجه به 
نوسانات آب و مشکالتی که در خصوص محصول پسته ایجاد شده 

با معضل روبرو هستند و از تسهیالت استفاده می کنند.
بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه امروز وظیفه دولت است که 
در کنار خیرین قرار بگیرد، تصریح کرد: اجازه دهیم در مکان هایی 
که خیرین نیستند و مدارس تخریبی وجود دارد آموزش و پرورش 

به بحث نوسازی آنها ورود کند.
بخشــی با اشــاره به وجود بیش از ۶0 هزار تبعه افغانستانی در 
رفسنجان، خاطرنشان کرد: ۷000 نفر دانش آموز اتباع افغانستانی 
در رفسنجان وجود دارد که ســرانه ای از طریق آموزش و پرورش 
به آنها تعلق نمی گیرد. این اتباع هــم از معلمین و هم از امکانات 
آموزشی رفسنجان استفاده می کنند و استدعا داریم سرانه ای از 

آموزش و پرورش به این تعداد افراد تعلق گیرد.

 افتتاح و بهره برداری از ۲۶ پروژه 
علوم پزشکی جیرفت

2۶ پروژه دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت واقع در جنوب استان 
کرمان با اعتبار حدود 20 میلیارد تومان روز سه شــنبه به صورت 
جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی به بهره برداری رســید. بهره برداری از این پروژه ها در 
شهرستان های جنوب اســتان کرمان زیرمجموعه حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت شامل خانه های بهداشت، پایگاه سالمت و 
مراکز تسهیالت زایمانی اســت که در قالب سی و چهارمین آیین 
پویش ره سالمت انجام شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در این آیین اظهارداشــت: طی 2 دوره دولت تدبیر و امید حدود 
200 پروژه بهداشتی و درمانی در جنوب استان کرمان احداث شد.
اصغر مکارم افزود: 1۸0 پروژه از این پروژه ها در 2 مرحله حضور 
وزیر سابق و کنونی بهداشت در جنوب کرمان و همچنین در قالب 
2 برنامه پویش ره سالمت به صورت ویدئو کنفرانس به مرحله بهره 
برداری رسیده است.او با اشاره به وضعیت شیوع بیماری کرونا در 
جنوب کرمان خاطرنشــان کرد: با وجود تالش های انجام شده، 
طی 2 ماه گذشته متاثر از استان های سیستان و بلوچستان و نیز 

هرمزگان همچنان گرفتار این بیماری هستیم.
مکارم خاطرنشان کرد: سه شهرستان منطقه که ارتباط مستقیم 
با دو استان همجوار در جنوب شرق کشور دارند در وضعیت قرمز 
بیماری کرونا قرار دارند و بقیه مناطق جنوب کرمان وضعیت تقریبا 

آرامی دارند؛ وضعیت شهرستان جیرفت هم نارنجی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: یکی از افتخارهای ما 
است که توانستیم امکانات خوبی در زمینه کنترل بیماری و ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی در مراکز بهداشــتی و درمانی جنوب 
کرمان فراهم کنیم و میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا اکنون 
کمتر از 10 درصد است. در قالب سی و چهارمین آیین پویش ره 
سالمت، همزمان ۶9۶ پروژه بهداشــتی در قالب خانه بهداشت، 
پایگاه سالمت، مرکز خدمات جامع سالمت، تسهیالت زایمانی، 
مرکز آموزش بهورزی، محل زیســت پزشک و ســایر واحدهای 

بهداشتی در سراسر کشور افتتاح شد.

مجوز تاسیس مرکز شبانه روزی 
نگهداری سالمندان صادر نشده است

مدیرکل بهزیستی اســتان کرمان گفت:از سال 90 تاکنون مجوز 
تاسیس مرکز نگهداری سالمندان به صورت شبانه روزی در کرمان 

صادر نشده است.
عباس صادق زاده، با اشاره به روند روبه رشد سالمندی در استان و 
کشور گفت: ۸ و نیم درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل 

می دهند؛ ولی این رقم با سرعت زیادی رو به رشد است.
او افزود: آمار زاد و ولد در اوایل انقالب، ۶ درصد بود که هم اکنون به 

۶  دهم درصد کاهش یافته است.
صادق زاده تصریح کرد: نباید بگوییم نگران افزایش سالمندان جامعه 
هستیم؛ چون سالمندی یک موهبت است که نشان می دهد امید 
به زندگی افزایش پیدا کرده و ما از عمر پر برکت بزرگ تر های خود 
بیشتر بهره می بریم. شاید در این شــرایط دیگر نگرانی در مورد 
افزایش جمعیت ســالمندی کافی اســت و باید اقدامات اساسی 

صورت بگیرد.
او با بیان اینکه نشســت های هم اندیشــی کوچک و غیردولتی با 
رویکرد محوری، موثرترین و بهترین نتایج را در دنیا دارند، افزود: 
بهزیستی اســتان، آماده هرگونه همکاری در اجرای برنامه های 
این نشســت اســت؛چرا که نشســت ها و گفتمان های کوچک 
منجر به قدم های بزرگ می شوند و مسئوالن و دولت را به سمت 

تصمیم گیری مناسب سوق می دهند.
مدیر کل بهزیســتی اســتان کرمان با تاکید بر اینکه اولین سند 
سالمندی کشوری در کرمان نوشته شــد و هم اکنون تبدیل به 
سند ملی شده است گفت:استان کرمان به عنوان پایلوت اجرای 
سند سالمندی انتخاب شده و همه  دستگاه ها باید با کمک هم در 
به نتیجه رسیدن این طرح تالش کنند و باید به گونه ای عمل کنیم 

که کرمان در اجرای این سند نیز پیش رو و سرآمد کشور باشد.
صادق زاده با اشاره به اینکه از سال 1۳90 تاکنون مجوز تاسیس 
هیچ مرکز نگهداری سالمندان به صورت شبانه روزی صادر نشده 
اســت، بیان کرد: در پی آن هستیم با گســترش خدمات و مراکز 
روزانه،سالمندان در طول روز از خدمات تخصصی مختلف استفاده 

کرده و در جمع خانواده خود باشند. 
او افزود: ســالمندان، حق دریافت آموزش، بیــرون آمدن از خانه، 
حضور در جمع دوستان هم ســن و سال، ثبت خاطرات، سفر های 
دسته جمعی، ورزش مناسب، بهره گیری از خدمات فیزیوتراپی و 
غیره را دارند که خانه های مختلف تاسیس شده در سال های اخیر، 
خدمات مناسب را با کیفیت خوب و کمترین هزینه انجام می دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سیرجان از شهروندان سیرجانی و مسافران خواست 
تا در استفاده از مواهب طبیعی از جمله جنگل و 
مراتع جانب احتیاط را رعایت کرده و مرا قب آتش سوزی های 
احتمالی باشند. مهران میرشاهی با هشدار نسبت به افزایش دمای 
هوا و خطر آتش سوزی مراتع،شهروندان را به رعایت موارد ایمنی 

به هنگام حضور در مراتع و تفرجگاه ها توصیه کرد.
او گفت: کاهش بارش ها و نزوالت آسمانی موجب خشکی مراتع 

شده و از این رو خطر آتش سوزی در مراتع بسیار باالست.
میرشاهی اظهار کرد: بیشترین عامل بروز آتش سوزی در 
منابع طبیعی، عامل انسانی و بی احتیاطی مردم است و با توجه 
به این مهم باید همگان هنگام حضور در مراتع و جنگل ها 
از بی احتیاطی خودداری کنند.رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان سیرجان گفت: تاکنون ۶ فقره آتش  
سوزی در عرصه های طبیعی شهرستان روی  داده که طی آن 

200 هکتار در آتش سوخته است.
میرشاهی در خصوص اقدامات فرهنگی برای مقابله با آتش سوزی 
مراتع شهرستان انجام شده است گفت: در جلسه ستاد مدیریت 
بحران مصوب گردید بیلبوردهایی در خروجی شهرها نصب گردد 
تا گردشگران با دیدن این بنر های آموزشی حساسیت بیشتری 

برای حفظ منابع طبیعی و محیط  زیست انجام دهند.
او گفت: با همکاری سازمان های مردم نهاد عالقه مند به حوزه 
محیط  زیست، دهیاران و اعضای شورای اسالمی در روستاها 
دوره های آموزشی برای چوپانان برگزار کرده ایم تا با برگزاری این 

دوره های آموزشی آگاه سازی بیشتری صورت گیرد.
میرشاهی با اشاره به اینکه عمده آتش سوزی ها در روزهای تعطیل 
اتفاق افتاده است گفت:از شهروندان می خواهیم به هنگام حضور 
در مراتع و تفرجگاه ها از ایجاد آتش خودداری و در صورت مشاهده 
آتش در اطفاء حریق کمک کنند یا مراجع ذی صالح و دستگاه های 

مرتبط را در جریان قرار دهند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان گفت: 
در صورت مشاهده آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی با 
شماره تلفن 1504 تماس حاصل شود و با رعایت نکات ایمنی خود 
در امر اطفا حریق مشارکت داشته باشند و تا رسیدن نیروهای اطفا 

حریق از گسترش آتش جلوگیری کنند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 
11 میلیارد تومان تسهیالت در حوزه صنایع دستی 
شامل تسهیالت کرونا، مشاغل خانگی، روستایی و عشایری از محل 
کمک های معین های اقتصادی طی سال گذشته به فعاالن حوزه 

صنایع دستی در این استان پرداخت شده است.
کاظم حسین زاده افزود: پرداخت تسهیالت برای فعاالن صنایع 
دستی از طریق سامانه کارا همچنان ادامه دارد و متقاضیان پس 

از ثبت نام در این سامانه مراحل دریافت وام خود را پیگیری کنند.
او با بیان اینکه 2 هزار کارگاه جدید صنایع دستی طی سال گذشته 
در کرمان شناسایی و حدود 2 هزار پروانه جدید کارگاهی نیز در این 
بخش صادر شده است اظهار داشت: حدود ۷0 هزار نفر در حال 
حاضر در بخش صنایع دستی و ۷2 هزار نفر در بخش زیراندازها 
شامل فرش، گلیم، حصیر، قالی و غیره در این استان فعالیت دارند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان تصریح کرد: آمار مشخصی از حوزه صنایع 
دستی با توجه به پراکنده و انفرادی بودن کارگاه ها و تولیدکنندگان 
صنایع دستی وجود ندارد، اما شناسایی افراد و مراکز تولید صنایع 

دستی برای ساماندهی همچنان ادامه دارد.
او به ضرورت توجه به امر آموزش در بخش صنایع دستی تاکید کرد و 
گفت: طی تفاهمنامه هایی که ادارات، سازمان ها و نهادهای مختلف 
با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان دارند در سال گذشته ۶ هزار نفر آموزش های مربوط به این 
بخش را فرا گرفتند.حسین زاده با بیان اینکه جای شرکت های دانش 
بنیان در حوزه صنایع دستی استان کرمان خالی است افزود: آمادگی 
الزم به منظور شکوفایی و رونق اقتصادی صنایع دستی کرمان وجود 
و از فعاالنی که قصد ورود به این بخش را داشته باشند حمایت های 

تسهیالتی و معنوی انجام خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان گفت: به منظور توجه به برندسازی و 
تجاری سازی صنایع دستی برای حضور در بازارهای بین المللی و 
نمایشگاه های صنایع دستی سال گذشته برای نخستین مرتبه 40 
نفر از فعاالن صنایع دستی در کارگاهی که به همین منظور تشکیل 

شده بود شرکت کردند.

شاخص فرابورس نیز حدود 1۶4 واحد افزایش داشــت و بر روی کانال 1۷ هزار و 9۶4 واحد 
ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷9۳ میلیون برگه سهم به ارزش 42 هزار و 492 میلیارد 
ریال دادوستد شــد. دیروز نماد پلیمر آریا ساســول )آریا(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، 
پتروشــیمی تندگویان )شــگویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، هلدینــگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه کوثر 
)کوثر(،  گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( و صنعتی مینو )غصینو( تاثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند. همچنین بیمه دی )ودی(، ویتانا )غویتا(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، 
کشــت و دامداری فکا )زفکا(، توکاریل )توریل(، گروه کارخانجات تبرک )تبرک(، مبین وان 
کیش )اوان(، صنعتی بهپاک )بهپاک( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( با تاثیر منفی 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.

فرابورس در کانال
 ۱7 هزار و ۹۶۴ واحدی

نرخ دالر در صرافی های بانکی )سه شنبه، ۸ تیرماه( با 2۷2 تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه به رقم 
24 هزار و ۷00 تومان رسید.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در 
ساعت 1۳ و 20 دقیقه امروز با ۳19 تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه به 29 هزار و 194 تومان رسید.   

دیروز قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 215 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۸ هزار و ۶1۶ تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 2۳ هزار و ۸22 تومان و نرخ فروش آن 24 هزار و 
۳۸ تومان اعالم شد.     نرخ خرید یورو در این بازار 2۸ هزار و 429 تومان و نرخ فروش آن نیز 2۸ هزار 

و ۶۸۷ تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 25 هزار و ۷۷5 تومان فروخته و حواله 
دالر به قیمت 21 هزار و 59۸ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد کانال 2۳ هزار تومانی 
شد و در این فاصله به سوی کانال 24 هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال 2۳ 
هزار تومانی در نوسان بود تا اینکه از روز شنبه وارد کانال 24 هزار تومان شد و رشد آرام قیمتی را تا 

امروز ادامه داده است.

قیمت دالر در صرافی های بانکی
 ۲۴ هزار و 700 تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۸ تیرماه( در بازار تهران با افزایش 100 
هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم 10 میلیون و ۸20 هزار تومان رسید.به گزارش روز سه شنبه 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۳ دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 
100 هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم 10 میلیون و ۸20 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و ۶00 هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی 
پنج  میلیون و ۸00 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷00 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون 
و ۳00 هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون 
و ۷2 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶4۸ هزار تومان شد. همچنین هر 
اونس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۷۶9 دالر و ۳5 سنت قیمت خورد.به گزارش ایرنا، قیمت سکه در 
آغاز سال جدید 11 میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای 9 میلیون تومان 
رسید. از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت در کانال 10 میلیون تومان در 

نوسان بوده است و آرام آرام به محدوده قیمت 11 میلیون تومان حرکت می کند.

فروش سکه به نرخ 
۱0 میلیون و ۸۲0 هزار تومان

سهل انگاری؛ عامل اصلی 
آتش سوزی مراتع

 پرداخت ۱۱ میلیارد تومان تسهیالت 
به فعاالن صنایع دستی کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: بعد از 
شفاف سازی های صورت گرفته در خصوص 
کابینه دولت ســیزدهم و از میانه مرداد ماه، 
شاهد ورود پول های پارک شــده به این بازار 

خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، 
»سلمان نصیرزاده« به ریسک های تهدیدکننده 
معامالت بورس در تیر ماه تاکید کرد و گفت: 
بازار از اواسط خرداد ماه و از زمان شروع فعالیت 
دولت سیزدهم وارد فضای امنی از لحاظ تغییر 
و تحوالت می شود و در فضایی قرار می گیرد که 
معامالت آن به سمت تعادل پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه برنامه ها و نوع تفکر دولت جدید 
تنها ریسک تهدید کننده ای تلقی می شود که 
اکنون بازار از آن ترس و ابهام دارد، افزود: مباحث 
مهمی مانند نحوه تعامالت با غرب و موضوع 
برجام از مهمترین ابهامات موجود در بازار تلقی 
می شود که از آن به عنوان یکی از نکات حساس 
در زمینه آینده اقتصادی و سیاسی ایران یاد می 
شود، چراکه این موضوع می تواند تاثیرگذار بر 

رشد اقتصادی کشور باشد.
نصیرزاده ادامه داد: نحوه تعیین وزرا به خصوص 
وزرای مرتبط با بازار سرمایه مانند وزیر نفت، 
وزیر اقتصاد و دارایــی، وزارت صمت و حتی 
تعیین رییس بانک مرکزی و رییس سازمان 
بورس از جمله مواردی هستند که تفکر آنها در 
صنایع مختلف و سیاست های به کار گرفته شده 
می توانند بر روند بازار تاثیرگذار باشد، به طور 
حتم بعد از شفاف سازی های صورت گرفته در 
زمینه کابینه دولت سیزدهم شاهد ورود پول 

های پارک شده به این بازار خواهیم بود.
بازیایی اعتماد سهامداران برای ادامه معامالت 

بورس
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار 
اکنون در حال بازیایی اعتماد سهامداران برای 
معامالت بورس در ســال 1400 است، گفت: 
براساس پیش بینی های صورت گرفته و بررسی 
وضعیت حاکم در بازار به نظر می رسد شاخص 
بورس تا پایان سال بین کانال یک میلیون تا 

یک میلیون و 500 هزار واحد در نوسان باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازار ســرمایه در دوران 
مدیریت جدید به واسطه اقدامات انجام شده 
از سوی رییس سازمان بورس در حال اعتماد 

سازی است تا از فضای ترس دوری کند.

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه، هشتم 
تیرماه( حدود چهار هزار و ۷2۷ واحد رشــد 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و 24۸ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، 
برپایه معامالت دیروز  بیش از هفت میلیارد و 
1۷1 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 54 هزار و ۳49 میلیــارد ریال داد و 
ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
2۷۷  واحد افزایش به ۳۸2 هزار و 525 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 1۷۷ واحد رشد 
به 245 هزار و دو واحد رسید.شاخص بازار اول 
هفت هزار و ۳0۷ واحد رشد و شاخص بازار دوم 

سه هزار و ۶15 واحد کاهش داشت.
عالوه بر این در بین همــه نمادها، نماد گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک 
هزار و 142 واحد، توســعه معــادن و فلزات 
)ومعادن( با ۸۸4 واحــد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با ۷52 واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۶۳1 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با 501 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 440 واحد، کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران )حکشــتی( با 405 واحد، 
پتروشــیمی پارس )پارس( بــا ۳5۷ واحد، 
پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۳5۶ واحد، 
سایپا )خساپا( با ۳2۳ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 2۶4 واحد و پتروشــیمی 
پردیس )شپدیس( با 2۳0 واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با ۷۸۳ واحــد،  صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فــارس( با ۶4۷ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۳2۳ 
واحد، شرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت 
استان اصفهان )وسصفا( با 295 واحد، بانک 
پاسارگاد )وپاســار( با 229 واحد، نفت و گاز 
پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با 204 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( 
با 204 واحد، شرکت سرمایه گذاری استان 
گلستان )وسگلستا( با 192 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 1۸1 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
سهام عدالت استان کرمان )وسکرمان( با 1۶۳ 
واحد، آلومینیوم ایران )فایرا( با 142 واحد و 
پتروشیمی نوری )نوری( با 1۳۷ واحد تاثیر 
منفی را بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این 
گزارش، دیروز  نماد شــرکت گروه مدیریت 
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 
)ومدیر(، گروه دارویی برکت )برکت(، شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ایران خودرو )خودرو( و صنعت غذایی کورش 
)غکورش( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

تیم تخصصی شرکت بهبود گستر پایدار که مشاور تدوین برنامه 
جامع مدیریت محیط زیست منطقه گل گهر می باشد از سدهای باطله 
منطقه بازدید نمود.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، این بازدید با هدف بررسی 
مشکالت زیست محیطی، ایمنی، فنی و مکانی این سدها در راستای 
ارائه راهکار و بهبود شرایط ناسازگار با طبیعت انجام شد که در جریان 
این بازدید، مشکالت و چالش های موجود در زمینه سدهای باطله 
مورد بررسی قرار گرفت.  بر اساس گزارش های مدیریت HSE شرکت 
توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، مسائل سدهای باطله از دید 
زیست محیطی بسیار حائز اهمیت بوده، لذا انطباق با استانداردها و 
ضوابط زیست محیطی جهت به حداقل رساندن آثار و پیامدهای ناگوار 

زیست محیطی، ضروری است.

میزان فروش محصوالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر متحول شده و 
با رشد عالی در سه ماهه نخست امسال، وارد کانال فروش ۱۳ هزار میلیارد 
تومان شده است.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، 
این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری ۴۱۵۹ میلیارد تومان محصول 
گندله و کنسانتره فروخته بود، در خرداد ماه نیز با افزایش مبلغ فروش 
همراه شد و ۴۴۳۹ میلیارد تومان محصول فروش داشته که رکورد فروش 

محصوالت شرکت گل گهر با این رقم شکسته شد.
مجموع فروش محصوالت شرکت گل گهر در سه ماهه اول امسال ۱۳هزار 
میلیارد تومان است که با رشد عالی ۲۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته همراه است.
در ۳ماهه ابتدای امسال مجموع تولیدات این شرکت ۷۶۲۹۹۸۸ تن 
می باشد. از این مقدار ۳۵۲۹۴۸۸ تن کنسانتره در خطوط گندله سازی 

شرکت مصرف و مقدار ۳۹۱۰۰۴۱ تن فروش رفته است.

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن از پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
تا ۱۰ روز دیگر خبر داد و گفت: کسانی که در روستاها و شهرهای کمتر از 
۲۵ هزار نفر زمین در اختیار دارند یا می خواهند خانه خود را بازسازی کنند 
و تا کنون از وامهای بنیاد مسکن استفاده نکرده اند مشمول این تسهیالت 
هستند.حمیدرضا سهرابی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تسهیالت 
قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد ۵ درصد که تا پیش 
از این ۵۰ میلیون تومان بود خوشبختانه امسال به ۱۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است.وی افزود: قبال مدت بازپرداخت این تسهیالت ۱۵ 
ساله بود که به ۲۰ سال افزایش یافته است. بنابراین اقساط ماهیانه آن به 
حدود ۷۰۰ هزار تومان می رسد.مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن با 
بیان اینکه دولت یارانه سود تسهیالت مسکن روستایی را پرداخت می کند 
گفت: دستورالعمل این تسهیالت ظرف امروز یا فردا به دایره اعتبارات 
بانکهای صادرات، ملت و مسکن ابالغ می شود و تا ۱۰ روز آینده پرداخت 
وام در استانها آغاز خواهد شد.سهرابی درباره شروط دریافت تسهیالت ۱۰۰ 
میلیون تومانی مسکن روستایی گفت: افرادی که در شهرهای کمتر از ۲۵ 
هزار نفر دارای خانه فرسوده و آسیب پذیر هستند، همچنین کسانی که 
زمین با کاربری مسکونی در اختیار دارند می توانند از این وام استفاده کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که مطابق طرحهای هادی در روستاها و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر از شهرداری پروانه ساخت دریافت می کنند و تا کنون از 

تسهیالت بنیاد مسکن استفاده نکرده اند مشمول این وام خواهند بود.

یک هفته تا پایان مهلت مشموالن برای پرداخت مالیات خرید سکه از 
بانک مرکزی باقی مانده است که در این بین ابهامی وجود دارد مبنی 
براینکه خرید سکه از صرافی  وطال فروشی نیز مشمول مالیات می شود 
یا خیر که معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی در 

این زمینه ارائه کرد. 
خریداران سکه از بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت مالیات 
هستند که خریداران سکه در سال گذشته تا پایان ۱۵ تیرماه سال جاری 
باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را در این مدت نپردازند، به 
مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه 

می شود. 

بررسی مشکالت زیست محیطی 
سدهای باطله منطقه گل گهر 

افزایش بی سابقه میزان فروش 
محصوالت شرکت گل گهر

اعالم شرایط دریافت وام 
۱00 میلیون تومانی مسکن روستایی

پاسخ به ابهامات مالیات سکه 

ورود پول های پارک شده 
به بورس در ماه های آینده

تداوم حرکت صعودی 
بورس با رشد ۴ هزار واحدی 

اولین »رویداد استانی دوشنبه های استارت آپی« به همت صندوق نوآوری 
و شکوفایی روز ۲۳ تیر ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.  به گزارش 
ایسنا، فراخوان شناسایی استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر به منظور 

سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت سایر سرمایه داران منتشر شد.
به همین منظور اولین »رویداد استانی دوشنبه های استارت آپی« به 
همراه »پیوند« در کرمان با هدف بسترسازی جهت ایجاد کسب و 
کارها، شناسایی شرکت های نوپا، دانش بنیان و گروه های صاحب ایده 
در سطح استان، شناسایی استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر به 
منظور سرمایه گذاری جسورانه، برگزاری دوره های آموزشی برای تیم ها 
و استارت آپ ها، بهم رسانی تیم ها و استارت آپ ها به شتابدهنده ها و 
سرمایه گذاران و برگزاری پنل گفتگو و برنامه انتقال تجربه برگزار می شود.
این رویداد قرار است در ۳۱ استان کشور برگزار شود.به گزارش روابط 
عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، عالقمندان می توانند تا ۱۵ تیر ماه 
سال جاری اطالعات خود را به آدرس www.inif.ir ارسال کنند و یا برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره ۸۶۰۸۸۶۰۹-۰۲۱ تماس بگیرند.

دوشنبه های استارت آپی صندوق نوآوری به استان ها رسید

کرمان مقصد اولین رویداد

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
موضوع  دوم   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۳۹هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
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 حسین عرب پور گتکوئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۲ صادره از جزرند در یک باب خانه به مساحت ۱۹۵.۸۸ مترمربع 
از پالک ۳۰۳۹ اصلی واقع در روستای ده احمد خریداری از مالک رسمی آقای محمد امیری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۲۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۹

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
دارای شناســنامه  عبدالواحــد  فرزندســید  محبــی   آقــای ســید محمدرضــا 
مــورخ   ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۶۹۳۹۳ شــماره  دادخواســت  7۳۰۲بشــرح 
۱۴۰۰/۰۳/۱۱توضیــح داده شــادروان ســید دادعبــاس محبــی فرزندغالمرضــا 
ــر  ــت منحص ــده و وراث ــوت ش ــهرمنوجان ف ــخ ۱۳۹۳/۹/۱۰در ش ــنامه  ۶۴۶۹ در تاری بشناس

از:  عبارتســت  عبارتنــد/  وی  الفــوت  حیــن 
۱-سیده سعاد محبی فرزند دادعباس ش ش ۴۵۰ت ت ۱۳۴۵/۵/۲۰ش م ۱۸۲۹۲۹۴۶۸7

۲- سید عبداالمیرمحبی فرزند دادعباس ش ش 7۶۱ت ت ۱۳۴7/۶/۱۰ش م ۱۸۲۹۳۲۳۱۵۶
م  ۱۳۳۳/۶/۱۰ش  ت  7۰۹۴ت  ش  ش  دادعبــاس  فرزنــد  محبــی  عبدالواحــد  ســید   -۳

۴7۲۰۸۴۱7۳۲
۴- سید سعید محبی فرزند دادعباس ش ش 7۶۱7ت ت ۱۳۴۲/۰۱/۰۱ش م ۴7۲۰۸۴۶۹۶۳
۵- سید سلیمه محبی فرزند دادعباس ش ش 7۰۹۵ت ت ۱۳۳۵/۱۰/۰۲ش م ۴7۲۰۸۴۱7۴۰

م  ۱۳۳۸/۵/۵ش  ت  ۳ت  ش  ش  دادعبــاس  فرزنــد  محبــی  ولیــد  ســید   -۶
۴7۲۳۱7۸۰۵۸)فرزنــدان متوفــی ( لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
محلــی آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد 
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد 
ــن  ــد از ای ــه بع ــه ای جــز رســمی و ســری ک ــت نام و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد و وصی

ــاقط اســت.  ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب موع
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . م الف :9

آگهی حصر وراثت
با توجه به دادخواست فریدون عاشوری به خواسته حصر وراثت ورثه مرحوم 
ابراهیم عاشوری به شماره ملی ۳۳۹۱۲۵۵۰۹۹  در یک نوبت روزنامه چاپ 
این  به  باشد  در دست کسی  نامه  یا وصیت  دیگر  ای  ورثه  تا چنانچه  گردد 
مرجع مراجعه نمایید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .ورثه مرحوم 
عاشوری  فریدون   -۴ عاشوری  عیسی   -۳ عاشوری  ۲-خوبیار  عاشوری  بی  بی  جان   -۱
۵- شهرام عاشوری ۶- علیرضا عاشوری 7- طیبه عاشوری ۸- زیور عاشوری ۹- فرشته 

عاشوری ۱۰- فریده عاشوری 
 رئیس شورای حل اختالف جازموریان .اسحاق فقیر شاهی .م الف :۱36

آگهی حصر وراثت
دارای شناسنامه ۱۸77۶  اقای عقیل چمک فرزند شعبان 
۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۴7۱۲۳۶مورخ۲ شماره  دادخواست  بشرح 
فرزند  فالح کهن  صدیقه  شادروان  داده  ۱۴۰۰/۲/۲توضیح 
احمد بشناسنامه۲۸7۹ در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲در شهرکهنوج  فوت شده 

و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-آیداچمک به شماره ملی ۶۹۸۰۳۳۶۶۴۹)فرزند متوفی(

۲-سامیارچمک به شماره ملی ۶۹۸۰۱۸7۴7۳)فرزند متوفی(
۳-شایان چمک به شماره ملی ۶۹۸۰۲7۳۴۵۰)فرزند متوفی(

۴-احمد فالح کهن به شماره ملی ۳۱۶۰۴۹۸۶۱۱)پدرمتوفی(
۵-فاطمه چمک به شماره ملی ۳۱۶۰۵۰۶۴۴۴)مادرمتوفی(

۶-عقیل چمک به شماره ملی ۳۱۶۰۱۸۸۰۶۱)همسر متوفی(     
آگهی می  االنتشار محلی  های کثیر  روزنامه  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  شود 
حل  شورای  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی 
ای  نامه  و وصیت  اال گواهی صادر خواهد شد  و  دارد  تقدیم  اختالف 
اعتبار  درجه  از  شود  ابراز  موعد  این  از  بعد  که  سری  و  رسمی  جز 

ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

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

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

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۱۳ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمدهللا بهادری  فرزند ماشالله بشماره شناسنامه ۳۳۱ صادره 
از سیرجان در یک باب مرغداری به مساحت ۲۰۱۶۰/۵۰ متر مربع پالک ۳۳۶۱ اصلی واقع در 
صالح آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان علی و حسین قلی و احمد همگی 
خواجویی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
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 ۱۰۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۲۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اراضی و  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ و ماده   ۳ آگهی موضوع ماده 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۵۸۹ هیات دوم  موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد آزادی 
پور قهستانی فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۹۸۳ صادره از سیرجان در یک باب  خانه به 
مساحت ۲7۲/۵۰ متر مربع پالک ۳۰۳۶ اصلی واقع در مکی آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای سید محمد نبوی مکی آبادی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
به  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم مراتب 
اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور سند 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۰۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۲۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی مزایده
اجرای  در  ساردوئیه  بخش  عمومی  دادگاه  حقوقی  احکام  اجرای 
شعبه  از  ۹۹۰۹۹۸۳۴۸۱۳۰۰۲۳7صادره  کالسه  شماره  پرونده 
اجرایی   ۹۹۰۰۰۵۰ کالسه  پرونده  در  جیرفت  مدنی  احکام  اجرای 
در  بهشت  درب  شهر  در  واقع  ها  خواهان  دعوی  مورد  امالک  دارد  نظر  در 
 -۱ زمین  قطعه  چهار  ساوند  باغ  و  زارچ  پیر  های  پالک  مشتثنیات  محدوده 
ارزش به  مربع   ۱۹۲متر  مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  یک  شماره   قطعه  

) ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  دو میلیارد ریال(
ارزش  به  مربع  متر   ۱۹۵۰ مساحت  به  کشاورزی  کاربری  با  دو  شماره  قطعه   -۲ 

)۳/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰  سه میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال (
( ارزش  به  مربع  متر   ۴۵۰۰ مساحت  به  با کاربری کشاورزی  سه  شماره  قطعه   -۳ 

7/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰(  هفت میلیارد و دویست میلیون ریال 
ارزش به  مربع  ۱۶۵۰متر  مساحت  به  چهار  شماره   ۴-قطعه 
نظریه کارشناسی  طبق  ریال  میلیون  چهل  و  و ششصد  میلیارد  دو   )۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰(
اربابی  دستی  سند  دارای  موصوف  امالک  ضمنا"  برساند  فروش  به  گردیده  برآورد 
تاریخ در  مزایده  لذا  است  نگردیده  صادر  مالکیت  سند   تاکنون  و  باشد   می 

۱۴۰۰/۰۴/۲۶ روزشنبه ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل اجرای احکام دادگاه عمومی بخش 
ساردوئیه با حضور نماینده دادگاه برگزار می گردد و قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس 
 ir۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰7۶۴۰۳۵۰ شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب
نمایید( حاصل  تماس   ۰۳۴۴۳۲7۰۹۰۲ شماره  با  واریز  شناسه  دریافت  جهت   ( 

انصراف  در صورت  اخذ خواهد شد  برنده  از  معین  مهلت  بقی ظرف  ما  المجلس  في 
بنا  گردد  می  تمدید  ومزایده  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  اولیه  درصد  ده  متقاضی 
پنجشنبه اداری  ساعت  پایان  تا  توانند  می  تمایل  صورت  در  خرید  متقاضیان   براین 

داده  مذکور  ملک  از  بازدید  ترتیب  تا  مراجعه  احکام  اجرای  دایره  به   ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجرای 
می  آزاد  جلسه  در  نیز  شفاهی  صورت  به  خرید  و  نمایند  اخذ  ورسید  نموده  احکام 
پیر  بهشت  درب  شهر  ساردوئیه  -بخش  جیرفت  :شهرستان  ملک  آدرس  باشد ضمنا 

زارچ می باشد. . 
دادورز واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه - 
آستانی پیمان 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای مهـدی جباری راینـی  مالک ششـدانگ پالک 
بخش۴۵کرمـان  در  واقـع  7۰۵-اصلـی  از  فرعـی   ۴۸۱۲
ادعـا  شـده  تصدیـق  شـهود  شـهادت  بـرگ  دو  ارائـه  بـا 
واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل 
ثبـت دفترالکترونیکـی ۱۳۹7۲۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۸۳۴امـالک  الکترونیـک 
جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده 
را  المثنـی پـالک فـوق  اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت  ایـن  واز 
نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک 
آگهـی  نوبـت  ثبـت مراتـب در یـک  قانـون  نامـه –  ۱۲۰آییـن  مـاده 
انجـام معاملـه  اشـخاصی مدعـی  یـا  تـا چنانچـه شـخص  میگـردد 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا 
نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (

ظـرف مـدت ۱۰روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفـت اعالم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقرر در آگهـی )۱۰روز(

هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالک 

اقـدام خواهـد نمـود /.
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. م الف :۱93

افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در بخش بروات بم

 
  

الله زار یکی از مرتفع ترین و پر آب ترین مناطق استان 
کرمان محسوب می شود که هزاران کشاورز در این 
مناطق به کار تولید گل محمدی مشغول هستند، کار 
برداشت این محصول نیز از ابتدای خرداد ماه آغاز و تا 
نیمه تیر ماه ادامه می یابد، برعکس سایر مناطق استان 
کرمان الله زار به آبهای زیر زمینی وابستگی ندارد و 
آب مورد نیاز برای آبیاری باغها از طریق سد باال دست 
این روستا و رودخانه های جاری در این منطقه تامین 
می شود.سرمازدگی و خشکسالی موجب خسارت 
میلیاردی به کشاورزان در قطب دوم تولید گالب و 

اسانس گل محمدی شده است.
کاهش 70 درصدی بارندگی در استان کرمان

اما کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در استان کرمان 
در این منطقه نیز تاثیر خود را گذاشته است، میزان 
بارندگی در این منطقه نیز ۶۰ درصد کاهش یافته و آب 
رودخانه به شدت کاهش یافته به طوری که سد الله زار 

در سال جاری آبگیری نشده است.
از سوی دیگر سرمازدگی شدید در ابتدای سال 
جاری موجب یخ زدگی درختان گل شده است و 
اگر این روزها به الله زار سر بزنید به جای بوی گل، 
بوی سوزاندن بوته ها توسط کشاورزان به مشام می 
رسد این در حالیست که بسیاری از کشاورزان برای 
تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل جدی 

مواجه شده اند.
به سادگی می توان بوته هایی که به رنگ سیاه تغییر 

رنگ داده اند را مشاهده کرد، درختانی که به وسیله 
کشاورزان قطع و در گوشه ای از باغها سوزانده می 
شوند، گفته می شود جایگزینی این بوته ها و بازگشت 
اقتصاد الله زار به نقطه اول حداقل چهار سال زمان 
می برد.از سوی دیگر افزایش بی رویه گرمای هوا در 
سردترین نقطه استان کرمان یکی دیگر از دغدغه 
هاست به طوریکه ۵ هزار تن کاهش برداشت محصول 
در این منطقه ثبت شده است و بسیاری از کشاورزان 

با مشکل جدی برای تامین نقدینگی مواجه هستند.
کاهش شدید تعداد گردشگران و خسارت 

به مردم
شیوع کرونا و کاهش ورود گردشگر به این منطقه نیز 
از مشتریهای محصوالت روستاییان کاسته است، 
طی سالهای اخیر الله زار به یکی از روستاهای مقصد 
گردشگری استان کرمان تبدیل شده بود و کشاورزان 
و روستاییان از این فرصت برای فروش محصوالت 
خود استفاده می کردند اما در سال جاری و پس از 
شیوع کرونا عمال مشتری برای محصوالت کشاورزی 
در این روستا وجود ندارد و فشار اقتصادی روز افزون 
شده است.اسانس گل محمدی نیز که مشتریهای پر 
و پا قرصی از اروپا داشت حاال با چالش تامین نیاز بازار 
خارجی مواجه شده و مشتری های خود را از دست داده 
است.خشکسالی، گرما زدگی موجب خشک شدن 
گلهای محمدی و کاهش کیفیت شده است و به نظر 
می رسد تدبیر و حمایت از کشاورزان در سال جاری 

باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
خشکسالی گریبان کشاورزان را گرفته است

فرماندار بردسیر اظهار کرد: بردسیر یکی از مهمترین 

قطبهای تولید محصوالت کشاورزی و دامی در استان 
کرمان محسوب می شود، ارتفاع باالی این منطقه، 
بارندگی های مطلوب و وجود منابع آبی این منطقه را 
منحصر به فرد کرده است اما در سال جاری خشکسالی 

گریبان کشاورزان را گرفته است.
مجید نجف پور افزود: متاسفانه رودخانه های جاری 
در الله زار به شدت کم آب شده اند و زمان انتظار 
برای آبیاری باغها نیز طوالنی تر شده است همچنین 
جشنواره گل محمدی هم به دلیل شیوع کرونا تحت 

تاثیر قرار گرفته است.
او به کاهش ورود گردشگر به این منطقه اشاره کرد و 
گفت: بسیاری از مردم اقدام به ایجاد مراکز بوم گردی 

کرده بودند که عمال این مراکز هم تعطیل شده است.
فرماندار بردسیر ادامه داد: چهار هزار هکتار باغ گل در 
الله زار وجود دارد و از هر هکتار هر سال ۵ تن محصول 
برداشت می شود اما در سال جاری افت تولید گل 

مشهود است.
او از فعالیت ۲۵ واحد کوچک و بزرگ گالب گیری در 
الله زار خبر داد و گفت: کاهش تولید گل روی کار و 

اشتغال در این مراکز نیز تاثیر می گذارد.
نجف پور ادامه داد: الله زار طی سالهای اخیر به رتبه 
نخست تولید گل محمدی و رتبه دوم تولید گالب در 
کشور تبدیل شده بود.او با اشاره به حضور کارشناسان 
شرکت های مطرح ادکلن سازی اروپا در الله زار گفت: 
بیشترین درخواست اسانس گل محمدی از سوی 

فرانسه، انگلیس و آلمان انجام می شود.
کاهش ۵ هزار تنی تولید گل

مدیر جهاد کشاورزی بردسیر نیز اظهار کرد: سرمایه 

اکثر مردم در الله زار در باغهای گل به کار گرفته شده 
است و هزاران نفر جذب بازار کار در زمینه تولید گالب 

و اسانس شده اند.
رمضان سبک خیز می افزاید: خشکسالی در سال 
جاری نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است که 

موجب کاهش ۵ هزار تنی تولید محصول شده است.
او وابستگی الله زار به آب های سطحی و کاهش حجم 
این آبها را دلیل کمبود آب و خشکسالی در این منطقه 
دانست.سبک خیز بیان کرد: از سوی دیگر سرمازدگی 
ماه های ابتدایی سال جاری نیز موجب خشک شدن 
بسیاری از بوته های گل شده است و عمال درصد قابل 

توجهی از باغ ها دچار سرمازدگی و آسیب شده اند.
کشاورزان منتظر حمایت مسئوالن هستند

او به گرمازدگی تابستانه نیز اشاره و بیان کرد: در زمان 
به گل نشستن باغ ها نیز گرمای هوا موجب گرمازدگی 
گل ها می شود.سبک خیز گفت: حجم قابل توجهی 
از گل در سال جاری برداشت شده است و هم اکنون 
در روزهای پایانی برداشت هستیم اما بسیاری از 

کشاورزان خسارت جدی دیده اند.
در کنار کشاورزان کارگاه های گالب گیری نیز این 
روزها با کمبود گل مواجه هستند و از حجم کار آنها 
در مقایسه با سال گذشته کاسته شده است این رویه 
خسارت های جدی به اقتصاد مردم این منطقه وارد 
کرده است و نگرانی ها در زمینه موج جدید مهاجرت 

از روستاها به شهر شدت گرفته است.
کشاورزان خواستار حمایت بیشتر از سوی مسئوالن 
و ارائه تسهیالت برای جبران خسارت ها در کوتاه 

مدت هستند.

رئیس دادگاه عمومی بخش بروات با اشاره به افزایش 
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال گفت: در روستاها هنوز 
به سنت های قدیمی پایبند هستند و از کودکی 
فرزندان را به هم نسبت می دهند.معین افشاری 
ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: 
تعداد ورودی پرونده ها به حوزه قضایی بروات از 
ابتدای سال گذشته تا پایان خرداد امسال ۹۷۹۹ 
پرونده بوده که ۵۸۰۶ پرونده به شورای حل اختالف 
ارجاع و ۳۹۹۳ پرونده هم در دادگاه ثبت شده 
است.او افزود: دادگاه عمومی بروات تلفیقی از 
دادگاه و دادسرا است و تمامی پرونده هایی که امکان 
ثبت و مطرح شدن در دادگاه و دادسرا را داشته 
باشند در اینجا هم ثبت می شود و عالوه بر آن به 

پرونده های شعبه سرپرستی و پرونده های خانوادگی 
هم رسیدگی می شود.

افشاری با اشاره به موقعیت خاص حوزه قضایی 
بروات بیان کرد: حساسیت و اهمیت این حوزه 
قضایی به دلیل وجود تنها سد خصوصی کشور، 
قسمت عمده ای از باغات و نخیالت، زندان، فرودگاه، 
منطقه ویژه اقتصادی که پنجمین گمرک پول ساز 
کشور است که حساسیت ها و توجه و مشکالت خاص 
خود را به دنبال خواهد داشت،همچنین پدافند 
هوایی، یگان پهپادی و مراکز آموزش حساس و 
استراتژیک این حوزه از بقیه حوزه های قضایی مرکز 
شهرستان هم بیشتر است.این مقام قضایی با اشاره 
به کاهش امنیت جاده ای به دلیل خودروهای حامل 

اتباع بیگانه و قاچاقچیان سوخت گفت: ما در مسیری 
واقع شده ایم که جاده های ما جوالنگاه اشخاصی از 
شهرها و استان های مرزی است و به همین دلیل آمار 
استان کرمان در تصادفات منجر به فوت باالست.او 
افزود: در حوزه قضایی بروات به نوبه خود از ظرفیت 
شورای پیشگیری از وقوع جرم استفاده و به پلیس 
اطالعات و راهور اجازه داده تمامی ماشین هایی 
که تغییر وضعیت )موتور تقویت شده، آهن کشی 
شده، تغییر در ارتفاع( داده اند را توقیف کنند که 
در این خصوص ۱۳۶ ماشین توقیف و به پارکینگ 
منتقل شد که شاهد کاهش چشمگیری در این 
زمینه بودیم.افشاری در خصوص مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: نزدیک به پنج ُتن مرغ منجمد و 

۱۸۲۰ قطعه مرغ زنده و اقالم دیگر کشف شد که به 
سازمان امالک تملیکی منتقل و در بازار توزیع شد.او 
بیان کرد:در زمینه مقابله با تصرف اراضی دولتی ۴۹ 
هزار و ۱۷۴ متر از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت 
المال برگشت داده شد.به گفته رئیس حوزه قضایی 
بخش بروات عامل اصلی شیوع بیشتر ویروس کرونا 
و تغییر رنگ بندی ها برگزاری جلسات و نشست های 
انتخاباتی بود.او در ادامه به افزایش ازدواج دختران 
زیر ۱۳ سال اشاره کرد و گفت: طبق قانون سن 
قانونی ازدواج ۱۳ سال است هرچند که اقداماتی در 
حال انجام است که تا سن ۱۵ سالگی افزایش داده 
شود اما هنوز محقق نشده و متاسفانه در حوزه بروات 
به خصوص قسمت های روستایی هنوز به سنت های 
قدیمی پایبند هستند و از کودکی فرزندان را به هم 
نسبت می دهند و در بزرگسالی در عمل انجام شده 

قرار می گیرند و برای ازدواج اقدام می کنند.

بازار

گزارش

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
اسالمی افزود: باید برای مهار این بیماری 
هر چه زودتر فکر اساسی انجام شود و 
واکسیناسیون انجام شود در غیر این صورت 
خسارت های مالی ناشی از کرونا بسیار 
بیشتر از خود بیماری خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی گفت: این بیماری 
به بخش های مختلف اقتصادی صدمه زده 
است و فشاری که به اقشار ضعیف جامعه 
وارد کرده وضعیت اقتصادی خانوارها را 
شکننده کرده است.
محمد قدومی یکی دیگر از کسبه گفت: می 
گویند خرید اینترنتی را رونق دهید اما هر 
روز می گویند همین گروه های اجتماعی 
هم تعطیل می شود نمی دانیم چه باید انجام 
دهیم.
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مردم دیگـر حتی پولـی برای خریـد خـورد و خوراک 
خـود ندارنـد. بـر طبـق گـزارش مرکـز اطالعـات 
راهبـردی هزینـه خریـد قلـم سـبزی و حبوبـات در 
خرداد ۱۴۰۰ نسـبت به سـال خـرداد سـال پیش ۷۱ 
درصـد رشـد داشـته اسـت. در مجمـوع یـک خانـوار 
معمولی بـرای خرید مایحتاج مصرفی خـود در خرداد 
امسـال نسـبت بـه  سـال قبـل ۶۱.۷درصـد هزینـه 
بیشـتری پرداخـت کـرده اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه کل افزایش حقـوق بـرای یـک کارگر عـادی ۳۹ 

درصد بـوده اسـت.
 پایش اقـالم  سـبد مصرفی خانـوار در خـرداد ۱۴۰۰ 
بـه تفکیک نشـان مـی دهـد کـه روغـن ۱۱۳ درصد، 
نـان و غـالت ۵۰.۷درصـد، شـیر، پنیـر و تخـم مـرغ 

۷۸.۲درصـد و گوشـت قرمـز ۶۸ درصـد نسـبت بـه 
خـرداد سـال قبـل رشـد قیمـت داشـتند. بـه طـور 
کلـی بخش مربـوط بـه خوراکـی هـا و آشـامیدنی ها 
۶۲.۳درصـد، مسـکن ۲۸.۱درصـد و حمـل و نقـل 
۵۰درصـد افزایـش قیمـت داشـتند. رونـد تـورم ماه 
به مـاه هم نشـان مـی دهد که سـه قلـم سـبزیجات، 
پوشـاک و کفـش و میـوه و تره بـار بیشـترین افزایش 
قیمـت را داشـته انـد. بـه عبـارت دیگـر گـروه هـاي 
سـبزیجات بـا ۹.۶ درصـد، میـوه و خشـکبار بـا ۹.۵ 
درصد و پوشـاك و کفـش بـا ۲.۴ درصـد باالترین نرخ 

تـورم ماهانـه را داشـته اند.
 از آنجایـی کـه ضریـب اهمیـت گـروه خوراکـی هـا 
و آشـامیدنی هـا بیـن دهـک اول تـا سـوم ۴۳.۳ تـا 
۳۸.۳درصد اسـت . گروه های  پایین جامعه بیشترین 

آسـیب را از ایـن افزایـش قیمـت بـرده اند.
بر طبـق گزارشـی کـه مرکـز پژوهش هـای در سـال 

۹۵ منتشـر کرده سـه اسـتان سیسـتان و بلوچستان، 
کرمـان و گلسـتان نرخ فقـر باالتری نسـبت بـه دیگر 
اسـتان های کشـور دارنـد. ایـن نـرخ در سـه اسـتان 
مذکـور بـه ترتیـب ۳۸.۳۱، ۳۲.۹۰ و ۳۰.۳۸ درصـد 
بـوده اسـت. سـال ۹۷ نیـز مرکـز آمـار ایـران بـر این 
اطالعـات بـار دیگـر صحـه گذشـت. در این گـزارش 
قیـد شـده بـود کـه کرمـان رتبـه دوم نـرخ فقـر را به 
خود اختصاص داده اسـت. موضوعی کـه دی ماه ۹۷، 
محمـد جـواد فدایـی، اسـتاندار وقـت کرمـان نیـز به 
آن اشـاره کـرد و گفـت: »۶۰ درصـد جمعیت اسـتان 
کرمان جـزو ۴ دهک پاییـن جامعه هسـتند« اگر چه 
از سـال ۹۷ به بعد هیچ تفکیـک اسـتانی در خصوص 
نرخ فقر صـورت نگرفتـه اما گفتـه های جعفـر رودی 
، رئیـس  سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی در ۲۰ 
اسـفندماه ۹۹ این موضوع را تایید می کند. رودری در 
کارگروه اقتصادی، اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان 

کرمـان کرمـان بـه رتبـه سـی ام اسـتان در درآمـد و 
هزینـه خانوارهـای روسـتایی اشـاره کـرد و گفـت: 
»متوسـط درآمد سـاالنه خانوارهای روسـتائی کشور 
۳۰ میلیون تومان و اسـتان کرمـان ۲۰ میلیون تومان 
اسـت و هزینـه خانوارهای روسـتائی کشـور در سـال 
۲۶.۱ میلیون و در اسـتان ۱۵.۶ میلیون تومان است.«

 این در حالی اسـت که نرخ جمعیت روسـتائی اسـتان 
کرمان ۴۱ درصد و کشـور ۲۶ درصد است.

 سـهم پایین اسـتان در درآمد و هزینـه صرفا مختص 
خانوارهای روسـتایی نیسـت.درآمد خانوار شهری نیز 
۶۳درصد درآمد متوسـط خانوار شـهری کشور است.

بـه گفتـه رودری، در حـوزه ی شـهری درآمـد خانوار 
شـهری اسـتان کرمـان در سـال ۳۴ میلیـون تومـان 
و کشـور ۵۴ میلیـون تومـان اسـت.در بخـش هزینـه 
نیـز هزینـه خانـوار شـهری اسـتان کرمـان در سـال 
۲۶ میلیون تومـان و کشـور ۴۷ میلیون تومان اسـت.

مرمت باغ بیرم آباد کرمان که از سال ۹۴ آغاز شده 
همچنان ادامه دارد و از طرفی کاربری نهایی آن همچنان 
مشخص نیست.از میدان بیرم آباد که به سمت جنگل قائم 
می رویم نرسیده به »تخت درگاه قلی بیگ« در سمت 

راست دیوارهای کاهگلی بلندش دیده می شود.
باغ بیرم آباد؛ بنایی که در سال ۹۱۶ هجری قمری توسط 
»بیرام بیگ افشار« که در در زمان »شاه اسماعیل صفوی« 
به کرمان آمده بود ساخته شد. در زمان قاجاریه هم چهار 
تن از فرزندان قلی بیگ این باغ را به آستان قدس رضوی 

واگذار کردند.
باغ بیرم آباد با وسعت ۴.۵ هکتار یکی از باغ های زیبا و 
تاریخی شهر کرمان است که دست مردم سال ها از آن 
کوتاه مانده. ساختمان زیبایی در وسط باغ با سبك صفوي 

وجود دارد و کاشي کاري و کتیبه های قدیمی زیبایی 
خاصی به آن داده است.قرار گرفتن باغ بیرم آباد در 
نزدیکی بناهای تاریخی قلعه دختر، قلعه اردشیر، گنبد 
جبلیه و تخت درگاه قلی بیگ و از طرفی بزرگ ترین 
جنگل دست کاشت ایران موقعیت گردشگری ویژه ای 
به آن داده است.از سال ۹۴ که بر طبل بازسازی این باغ 
کوبیده شده؛ مردم کرمان در انتظار بازگشایی درب های 
آن هستند. حاال بعد گذشت ۶ سال از مرمرت چه خبر؟ 

تعیین کاربری در اختیار میراث نیست
شفیعی معاون میراث فرهنگی کرمان با اشاره به ادامه 
مرمت باغ می گوید: مرمت نسبت به کل پروژه  ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.آن طور که معاون میراث می گوید 
مرمرت با نظارت میراث و به صورت امانی توسط آستان 

قدس رضوی در حال انجام است.
اتمام عمارت اصلی و عمارت حوضخانه و انجام ۵۰ درصد 
محوطه سازی از جمله کارهایی است که شفیعی از آن 

خبر می دهد.استفاده عموم مردم از باغ در اختیار میراث 
نیست؛ این را شفیعی گفته و ادامه می دهد: با توجه به 
این که مدیریت باغ در اختیار آستان قدس رضوی است 
آن ها اظهار نظر کنند .او ادامه می دهد: نظر ما است که 
به صورت عمومی در اختیار مردم قرار بگیرد، نمایندگی 
آستان قدس رضوی هم به این کار تمایل دارند اما هنوز 

تصمیم قطعی گرفته نشده است.
آستان قدس رضوی پاسخ نمی  دهد

نکته جالب توجه ماجرا اما عدم پاسخگویی مسئوالن 
آستان قدس رضوی کرمان در خصوص وضعیت مرمرت و 
کاربری باغ بعد از ترمیم است.این رفتار که پیش از این نیز 
رسانه ها از آن یاد کرده اند در پیگیری خبرنگار »کرمان نو« 
اتفاق افتاد و پاسخی در زمینه زمان اتمام کار و نوع کاربری 
 آن داده نشد.انتظار همچنان ادامه دارد و باید دید پس از 
پایان مرمت در نهایت درهای باغ ۴۵۰ ساله بیرم  آباد به 

روی مردم باز می شود یا نه.

سبزی؛ مسافر جدید سفره خانوارهای ایرانی

 دست مردم کرمان از باغ بیرم آباد کوتاه است

مرمت ادامه دارد،  کاربری مشخص نیست

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

حمزه سلمانی| کاغذ وطن
 گزارش

بر طبق گزارشی که مرکز پژوهش های در 
سال ۹۵ منتشر کرده سه استان سیستان و 
بلوچستان، کرمان و گلستان نرخ فقر باالتری 
نسبت به دیگر استان های کشور دارند. این نرخ 
در سه استان مذکور به ترتیب 3۸.3۱، 3۲.۹0 و 
30.3۸ درصد بوده است. سال ۹7 نیز مرکز آمار 
ایران بر این اطالعات بار دیگر صحه گذشت. در 
این گزارش قید شده بود که کرمان رتبه دوم نرخ 
فقر را به خود اختصاص داده است. موضوعی که 
دی ماه ۹7، محمد جواد فدایی، استاندار وقت 
کرمان نیز به آن اشاره کرد و گفت: »۶0 درصد 
جمعیت استان کرمان جزو ۴ دهک پایین جامعه 
هستند«

رودری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
سرمایه گذاری استان کرمان کرمان به رتبه 
سی ام استان در درآمد و هزینه خانوارهای 

روستایی اشاره کرد و گفت: »متوسط درآمد 
ساالنه خانوارهای روستائی کشور 30 میلیون 
تومان و استان کرمان ۲0 میلیون تومان است 

و هزینه خانوارهای روستائی کشور در سال 
۲۶.۱ میلیون و در استان ۱۵.۶ میلیون تومان 

است.«  این در حالی است که نرخ جمعیت 
روستائی استان کرمان ۴۱ درصد و کشور ۲۶ 

درصد است.

نکته جالب توجه ماجرا اما عدم پاسخگویی 
مسئوالن آستان قدس رضوی کرمان در 

خصوص وضعیت مرمرت و کاربری باغ بعد 
از ترمیم است.این رفتار که پیش از این نیز 

رسانه ها از آن یاد کرده اند در پیگیری خبرنگار 
»کرمان نو« اتفاق افتاد و پاسخی در زمینه 
زمان اتمام کار و نوع کاربری  آن داده نشد.

انتظار همچنان ادامه دارد و باید دید پس از 
پایان مرمت در نهایت درهای باغ ۴۵0 ساله 

بیرم  آباد به روی مردم باز می شود یا نه.

رشد 70 درصدی قیمت سبزیجات

گل گهر و مس در میان مثبت ها



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸7۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۰۱۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ تیــر   ۹ چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

اداره کل امور اداری و مالی استانداری کرمان

آگهی مناقصه یک مرحله ای 
اسـتانداری کرمـان در نظـر دارد مناقصـه اجـرای کارهای ابنیه، تاسیسـات برقی و مکانیکی سـاختمان 

بخشـداری نگیـن کویر شهرسـتان فهـرج را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. کلیه 
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت ها از 
طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد 

شـد، تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ ۱۴00/0۴/07 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱0 روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۴/0۸  تا ساعت ۱7 روز پنجشنبه مورخ 
۱۴00/0۴/۱0  می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱0 روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۴/0۸ تا ساعت ۱7 روز پنجشنبه مورخ 
۱۴00/0۴/۱0 می باشد. 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۱7 روز پنجشنبه مورخ ۱۴00/0۴/۱0  تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴00/0۴/20 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱۴00/0۴/2۱ می باشد.

 جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به ادرس: کرمان، خیابان پاسداران استانداری کرمان 
مراجعه و یا با شماره تلفن 7-32222223-03۴ تماس حاصل فرمائید.

نوبت دوم

م الف۶070

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱3 روز ۱۴00/0۴/۱۱ تا تاریخ ۱۴00/0۴/۱7.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱3 روز دو شنبه تاریخ ۱۴00/05/0۴.

o-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ روز سه شنیه تاریخ ۱۴00/05/05.
o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: ۴33۱05۱6-03۴ و سایت
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴-02۱ و دفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸5۱9276۸

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

اجرای اساس و آسفالت باند دوم محور رودبار-پل ۱۶۶/ج۹۹/۳
۵،۸۹۸،۰۰۰،۰۰۰بهادرآباد )تجدید۲(

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

فیش واریز وجه  نقد
۱۵۹،۸۸۶،۵77،۰۰۵

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ و 

فهرست بهای تجمعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

۱۶7/ج۹۹/۳
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با 

گالسبید جهت ایمن سازی پروژه های باند دوم رودبار – 
سه راهی بهادرآباد و جیرفت-بلوک-فاریاب )تجدید۲(                    

ضمانت نامه بانکی) مطابق با ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰
فرمت ارایه شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای راه، راه آهن ۴،۰۸۰،۹7۲،7۳۸
و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ و 

فهرست بهای تجمعی
7۲۴،۰۰۰،۰۰۰۱۴،۴۶۱،۱۴۴،۸۰۱تکمیل کمربندی شرقی شهر جیرفت )تجدید(۱۶۸/ج۹۹/۳

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی 

نوبت اول

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

وامید
سر. امید

۱0٬220۴۸0٪۴٫93

ومعادن
سر. توسعه معادن و فلزات

9٬5۱03۱0٪۳٫۳7

کگل
کل گوهر

۱۸٬090290٪۱٫۶۳

اخابر
مخابرات ایران

۸٬۸50۴20٪۴٫۹۸

فملی
ملی صنایع مس ایران

۱2٬2۴0۱00٪۰٫۸۲

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

۱۱٬000- 570 - ٪۴٫93

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬۱09-۱۱۱- ٪۵

وسفارس
سر. استان فارس

979- 5۱- ٪۴٫۹۵

وسکرشا
سر. استان کرمانشاه

۱٬۱97-63- ٪۵

سشرق
سر. مسکن شمال شرق

6٬000-3۱0- ٪۴٫۹۱

بورس

کتاب پول نو: چگونه با کمک به دیگران 
ثروتمند شویم؟

بازداشت معاون فرماندار عنبرآباد 
و 2 نامزد انتخاباتی 

معرفی کتاب

خبر

در کتاب پول نو: چگونه با کمک به دیگران ثروتمند شویم؟ اثر امید 
جهانداری تالش شود تا تنها راه دائمی رسیدن به ثروت و کارآفرینی 
موفق در عصر جدید را به شما نشان داده شود.کتاب پول نو )چگونه با 
کمک به دیگران ثروتمند شویم(، کتابی خاص است که برای ایرانیان 
نوشته شده، این کتاب بسیار ساده صحبت می کند، محتوایی کامالً علمی 
و به روز دارد و راهکارهای عملی را به شما می دهد.در دنیای امروز، اکثر 
کسب وکار ها بیش از آن که به موفقیت برسند، با شکست مواجه می شوند؛ 
کسب وکارهای قدیمی در حال ورشکستگی  هستند و راهکارهای سابق 
دیگر جواب نمی دهند.دیگر وقت آن است که پول های کهنه را دور ریخت؛ 
پول های کهنه با خود، بیماری به همراه دارند و بیماری ها باعث مرگ 
می شوند. تنها راه تولد و رسیدن به ثروت، به دست آوردن پول نو است.
خواندن کتاب پول نو، به همٔه کسانی که می خواهند کسب وکاری جدید 
راه اندازی کنند و همچنین کسب وکارهای سنتی که قصد به روزرسانی 
دارند، شدیداً توصیه می شود.امید جهانداری پژوهشگر، مدرس و فعال 
در حوزه راه اندازی کسب وکارهای نو و مهارت های رشد فردی و اقتصادی 
است. او موسس گروه ارزش آفرینی ایرانیان است. امید جهانداری اعتقاد 
دارد که همه ما باید تالش کنیم تا دنیا را بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم، 

تحویل دهیم.

دادستان عمومی و انقالب عنبرآباد از دستگیری و بازداشت معاون سیاسی فرمانداری این 
شهرستان به همراه ۲ نفر از نامزدهای انتخاباتی شهر مردهک خبر داد.

 ابراهیم سلیمانی افزود: دادستانی عنبرآباد با توجه به اعتراضات و مطالبات مردمی مبنی 
بر تخلف در امر انتخابات شهر مردهک و به دلیل حساسیت موضوع؛ پیگیری این مهم را در 
دستور کار قرار داد.او با اشاره به اینکه متهمان پرونده تخلف انتخاباتی در عنبرآباد با تالش 
سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و دستگیر شدند، بیان کرد: درباره این پرونده،جرم 
انتخاباتی پس از انتقال ۲ صندوق اخذ رای از شهر مردهک به علت مسائل امنیتی به 
فرمانداری شهرستان عنبرآباد به منظور شمارش آرا صورت گرفته است.دادستان شهرستان 
عنبرآباد ادامه داد: ۲ نفر از نامزدهای شورای شهر مردهک با تبانی معاون سیاسی فرمانداری 
قبل از شمارش رسمی آرا، نسبت به دریافت ۳۷۵ تعرفه و پنج عدد مهر هیات های اجرایی و 
نظارت اقدام کرده اند و با نوشتن تعرفه به نفع خود و تعدادی دیگر از نامزدها اوراق تعرفه را 
تحویل معاون فرماندار داده اند.سلیمانی گفت: معاون فرماندار نیز آرای دریافت شده را وارد 

صندوق کرده و به همان میزان تعرفه از صندوق خارج و معدوم کرده است.
بر پایه این گزارش، در همین زمینه پرونده قضایی در شعبه دادستانی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان عنبرآباد تشکیل شده و موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن به اطالع 

شهروندان رسانده خواهد شد.

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کشرق
۱۴00/0۴/09۱۱:۰۰برای سال )دوره( مالی منتهی به 30/۱2/۱399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-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 بترانس
۱۴00/0۴/09۱۰:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به 30/۱2/۱399  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-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 شاراک
۱۴00/0۴/09۱۰:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به 30/۱2/۱399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-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 خودکفا
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

۱۴00/0۴/09۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

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 خفنر
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

۱۴00/0۴/09۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
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 پیزد
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

۱۴00/0۴/09۱0:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

وتجارت
بانک تجارت

2٬627-27- ٪۱٫02

وسلرستا 
سر. استان لرستان

666-۱0- ٪۱٫۴۸

وسکرمان
سر. استان کرمان

73۸-3۸- ٪۴٫9

کمند 
کمند

۱0٬۱336٪0٫06

وبملت 
بانک ملت

۴٬2۸03٪0٫07

مناقصات عمومی
مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان رفسنجان و تجدید مناقصه مراکز 
رفاهی و درمانی شهر کرمان مطابق جدول ذیل:

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.irمراجعه شود.
تذکر : مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان م الف 7001

مبلغ برآورد شده نام مرکزشماره مناقصه عمومی ردیف
مناقصه)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

۱۸٫۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰۹۰7٫۲۰۰٫۰۰۰خانه معلم کرمان۱۴۰۰ – ۶/ت ۱

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫7۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان۱۴۰۰ – 7/ت ۲

۹٫۲۶7٫۰۰۰٫۰۰۰۴۶۳٫۳۵۰٫۰۰۰هتل آسمان کرمان۱۴۰۰ – ۸/ت ۳

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان رفسنجان ۱۴۰۰ – ۹ ۴

گوشی
قیمتنوع گوشی

Galaxy A۵۲۱۰,۹۹۰,۰۰۰سامسونگ 

Lite Galaxy Tab S۶۹,۲۵۰,۰۰۰سامسونگ 

Galaxy A۳۱۵,۰۵۰,۰۰۰سامسونگ

 Galaxy A۲۱s ۴,۲۲۰,۰۰۰سامسونگ

Galaxy A۱۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰سامسونگ

Galaxy A۰۲s۲,۹۵۰,۰۰۰ سامسونگ

۵G ۱۰T Pro ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ شیائومی

Pro ۱۰ Redmi Note۹,۵۹۹,۰۰۰ شیائومی

Pro Poco X۳۵,۹۵۰,۰۰۰ شیائومی

Poco M۳۳,۸۹۹,۰۰۰ شیائومی

7i nova۵,۲۵۰,۰۰۰ هوآوی

Y7a۳,7۸۰,۰۰۰ هوآوی

Pro Max ۱۱ Apple iPhone۳۳,۴۰۰,۰۰۰

۱۱ Apple iPhone۲۴,۳۰۰,۰۰۰

Plus 7 Apple iPhone۱۰,۵۵۰,۰۰۰

آب را 
َهدر

ندهیم


