تجلیل از نویسنده کرمانی
در ویژه برنامه کشوری تبار قلم

عکس :ایران کتاب

سیدعلی میرافضلی نویسنده کرمانی طی آیینی به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور
در ویژه برنامه مجازی "از تبار قلم" ،تجلیل شد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

وعده افتتاح
پایانه صادراتی با خرما

حکایت مانع تراشیهای جهاد کشاورزی برای مرغداران سنتی؛

معیشت و تولید؛ قربانی
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قیمــت  500تومــان

تکلوزاده ،دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی :انتخاب خرما برای دست گرمی است

کمبودفضای
آموزشیدرمناطق
عشایریاستان
مدیرکل آموزش و صفحه 2را
بخوانيد
پرورش استان کرمان

گفت ۲۶:فضایآموزشیبرایتحصیلدانش
آموزانعشایریدراستانکرماننیازاستکه
در قالب این تفاهم نامه عملیات ساخت این
مدارس از مهر ماه سال جاری آغاز می شود.
احمد اسکندری نسب در نشست با مدیران
کل عشایری و نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارساستانکرمانبهفعالیت ۴۸۹مدرسه
عشایری در استان کرمان اشاره و اظهار کرد:
 ۱۰هزار و  ۶۶۲دانش آموز در این مدارس
تحصیلمیکنند.
عکس :آرش کرمانی

هواشناسی نسبت به وزش باد در مناطق شرقی کرمان هشدار دارد

عکس :ایرنا

کارشـناس مرکـز پیشبینـی
هواشناسـی اسـتان کرمـان بـا بیـان

اینکـه از دوشـنبه۲۸تیرماه تـا پایـان
هفتـه جـاری در مناطـق شـرقی ایـن

اسـتان وزش بـاد و گرد و خـاک پیش
بینی میشـود گفـت :کاهـش کیفیت
هـوا در مناطقـی همچـون ریـگان،
فهـرج و زهکلوت دور از انتظار نیسـت.
مریـم سلاجقه بـا اشـاره بـه تـداوم
ناپایـداری هـای جـوی در اسـتان
کرمـان افـزود :طبـق بررسـی آخرین
نقشـه هـای هواشناسـی امـروز هم در
مناطـق جنـوب و جنـوب غربـی ایـن
اسـتان شـاهد ناپایـداری هـای جوی
بـه صـورت رشـد ابرهـای همرفتـی،
بـارش بـاران گاهـی همـراه بـا رعـد و
بـرق ،وزش تندبادهـای لحظـه ای و
در مناطـق مسـتعد بـارش احتمالـی
تگـرگ خواهیـم بـود.او تصریـح کرد:
با توجـه بـه نـوع بارشهـا ،آبگرفتگی

معابـر عمومـی ،طغیـان رودخانههای
فصلـی و سـیالبی شـدن مسـیل هـا
محتمـل اسـت.
به گفتـه کارشـناس مرکـز پیشبینی
هواشناسـی اسـتان کرمـان از نظـر
دمایـی نیـز رونـد افزایـش نسـبی دما
پیـش بینـی می شـود.
او بـا اشـاره بـه میـزان بارندگـی
ایسـتگا ههای هواشناسـی اسـتان
کرمـان از  ۲۵تـا  ۲۸تیرمـاه جـاری
افـزود :مقـدار بـارش بـاران در
شهرسـتان ارزوییـه  ۲۷.۱میلـی
متـر ،فیـض آبـاد  ،۱۱صفائیـه ،۸.۱
سـاردوئیه  ،۴۷.۶ریگان چهـار ،گلباف
 ۱۰.۲و منوجـان  ۲۸میلـی متـر ثبت
شـده اسـت.

خرید  ۸۱۳تن گندم بذری از کشاورزان جنوب کرمان

عکس :فارس

مدیـر تعاون روسـتایی جنـوب کرمان
گفـت :اتحادیـه شـرکتهای تعاونـی

تولیـد روسـتایی جنـوب کرمـان
(هامـون)  ۸۱۳تـن گنـدم بـذری از

کشـاورزان خریـداری و ذخیرهسـازی
کـرد .فاطمـه میرسـاردو امـروز اظهار
داشـت :اتحادیه هامون یکـی از مراکز
خریـد ،بوجـاری و بسـتهبندی بـذر
گنـدم در جنـوب کرمـان از اوایـل
اردیبهشـت ماه سـال جاری کار خرید
گنـدم بـذری را آغـاز و تـا  ۱۵تیرمـاه
بـا نظـارت و تاییـد کارشناسـان مرکز
تحقیقـات جهاد کشـاورزی نسـبت به
خریـد و ذخیرهسـازی قریب بـه ۸۱۳
تـن گنـدم بـذری رقـم مهـرگان ،در
دو پایـه مـادری و گواهـی شـده اقدام
کـرده اسـت.
مدیـر تعاون روسـتایی جنـوب کرمان
افـزود :از ایـن مقـدار بـذر  ۷۰۵تـن
طبقـه گواهی شـده و  ۱۰۸تـن طبقه

مـادری اسـت کـه بـا نظـارت مرکـز
تحقیقات کشـاورزی و منابـع طبیعی
منطقـه (واحـد ثبـت و گواهـی بـذر
و نهـال ) پـس از سـورت ،بوجـاری و
ضدعفونـی و برچسـبگذاری بـذور
توسط شـرکتهای تعاونی روسـتایی و
تولیـد بیـن کشـاورزان منطقـه توزیع
میشـو د .
او با اشـاره بـه اینکـه فرآینـد بوجاری
و بسـتهبندی و آما د هسـازی بـذر
مـورد نیـاز گنـدمکاراندر نیمـهدوم
مهرمـاه آغـاز میشـود ،خاطرنشـان
کـرد :سیاسـتهای ترسـیمی شـبکه
تعـاون روسـتایی در جنـوب کرمـان
در راسـتای حمایـت از کشـاورزان و
روسـتاییان اسـت.

صفحه  1را
بخوانيد

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان گفت :اتحادیه
شرکتهای تعاونی تولید روســتایی جنوب کرمان
(هامون)  ۸۱۳تن گندم بذری از کشــاورزان خریداری و ذخیرهسازی کرد.
فاطمه میرساردو امروز اظهار داشــت :اتحادیه هامون یکی از مراکز خرید،
بوجاری و بستهبندی بذر گندم در جنوب کرمان از اوایل اردیبهشت ماه سال
جاری کار خرید گندم بذری را آغاز و تا  ۱۵تیرماه با نظارت و تایید کارشناسان
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی نسبت به خرید و ذخیرهسازی قریب به۸۱۳
تن گندم بذری رقم مهرگان ،در دو پایه مادری و گواهی شده اقدام کرده است.

نجات ۶خانواده گرفتار در سیل
توسط راهداری فاریاب
صفحه 2را
بخوانيد

مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جادهای جنوب
استان کرمان گفت :عوامل راهداری  ۶خانواده که
داخل ۶خودرودررودخانه«دهانهموردان»شهرستانفاریابگرفتارسیالب
شدهبودندرانجاتدادند.مسعودجمیلیاظهارداشت:عصرروزیکشنبهپس
از اطالع از گرفتاری  ۶دستگاه خودرو گرفتار در سیالب در رودخانه دهانه
موردان فاریاب عوامل راهداری این شهرستان به همراه یک دستگاه راهداری
سنگین به محل اعزام شد.او افزود :این خودروها با توجه به شدت بارش باران
در باالدست و جاری شدن سیالب در بستر رودخانه در شن فرو رفته بود.

 ۱۶۹بستری جدید
و  ۱۰فوتی در
شبانهروز گذشته

دکتر مهدی شفیعی ،سخنگوی
دانشــگاه علوم پزشکی عصر
دوشــنبه  ۲۸تیرماه گفت:طی
 ۲۴ســاعت گذشــته ۱۶۹ ،بیمار جدیــد کرونا در
بیمارستانهای استان بستری شدهاند.
صفحه 2را
بخوانيد

عکس :ایسنا
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بورس از امروز تا
چهارم مردادماه
تعطیل شد
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

تجلیل از نویسنده کرمانی
در ویژه برنامه کشوری تبار قلم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:
خبر
 ۲۶فضای آموزشی برای تحصیل دانش آموزان
عشایری در استان کرمان نیاز است که در قالب این
تفاهم نامه عملیات ساخت این مدارس از مهر ماه سال جاری آغاز
می شود .احمد اسکندری نسب در نشست با مدیران کل عشایری
و نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان به فعالیت ۴۸۹
مدرسه عشایری در استان کرمان اشاره و اظهار کرد ۱۰ :هزار و
س تحصیل می کنند.او با اشاره به
 ۶۶۲دانش آموز در این مدار 
اینکه مدارس عشایری قهرمان پرور و نخبه پرور هستند ،افزود:
ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و توسعه کمی و
کیفی امکانات و خدمات در مدارس عشایری ضروری است.
توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات در مدارس
عشایری ضرورتی انکارناپذیر است
اسکندری نسب تصریح کرد :ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان یکی
از شعار های محوری نظام جمهوری اسالمی ایران است لذا توسعه
کمی و کیفی امکانات و خدمات در مدارس عشایری ضرورتی
انکارناپذیر است.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان
کرد :خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات موثری در آموزش و
پرورش عشایری از قبیل ساخت مدارس خیرساز ،توزیع تجهیزات
آموزشی و راه اندازی مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان عشایری
صورت گرفته است.او گفت:در سال جاری با ایجاد همافزایی و
پیگیریهای صورت گرفته بودجه ای قابل توجه برای نوسازی،
تجهیز و به روزرسانی مدارس عشایری مصوب شده که شرایط
را برای ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای مدارس عشایری
فراهم می سازد.اسکندری نسب از امضای تفاهم نامه سه جانبه
همکاری مشترک ادارات کل آموزش و پرورش ،نوسازی و تجهیز
مدارس و اداره کل امور عشایری استان جهت به روزرسانی و
استانداردسازی فضا های آموزشی ویژه تحصیل دانش آموزان
عشایری خبر داد و گفت ۲۶:فضای آموزشی برای تحصیل دانش
آموزان عشایری در استان کرمان نیاز است که در قالب این تفاهم
س از مهر ماه سال جاری آغاز می
نامه عملیات ساخت این مدار 
شود.او با تاکید بر برنامه ریزی جهت گسترش مدارس شبانه روزی
ویژه دانش آموزان عشایری در کانون ها و مناطق عشایری با تراکم
جمعیتی باال خاطرنشان کرد :هدایت دانش آموزان عشایری به
سمت مراکز شبانه روزی نقش موثری در ارتقاء کیفیت فعالیت
های آموزشی و پرورشی دارد.
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
آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319012000911هیات اول 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 محمدرضا سلطان احمدی
فرزند کمال الدین بشماره شناسنامه  310صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 267.09
متر مربع پالک 1فرعی  2357اصلی واقع در خیابان تختی بخش  35کرمان که متقاضی خود
مالک مشاع میباشد 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 1102
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/04/15:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/04/29 :
محمد آرمان پوررئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319062000112هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه هابیلی فرزند غالمرضا
بشماره شناسنامه  138صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت
 3351مترمربع پالک  2فرعی از  -1456اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -1456اصلی
واقع در بخش  27کرمان گلباف محله مهرابی کوچه روبروی مسجد طفالن مسلم خریداری از
مالک رسمی طاهره کاشی گوکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 366
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/13 :
محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

معیشت و تولید ؛ قربانی پاسکاری مسئوالن

آبرسانی به روستاهای
راین با تانکر

تعطیلی  ۷۰مرغداری کرمان در روزهای پرالتهاب کمبود مرغ

۴۰درصدمرغگوشتیدر
مرغداریهایشمالاستانتولید
میشودوایندرحالیاست
مسئوالنجهادکشاورزیدرحال
حاضربرای ۷۰مرغداریسنتی
دراینخطهبجایمانعزدایی،
مانعتراشیمیکند.
براساسبررسیمیدانی،دریک
هفتهاخیراکثرمغازههایعرضه
کنندهمحصوالتپروتئینیو
مرغفروشیها،کاالییبرایعرضه
بهخریدارانندارند.

عکس :راه دانا

کمبودفضایآموزشیدر
مناطقعشایریاستانکرمان

حکایت مانع تراشی های جهاد کشاورزی برای مرغداران سنتی؛

خبر

راه دانا

گزارش

برپایه بررسیهای انجام شده ،برخی از صاحبان
مرغ فروشیها اعالم میکنند کهدر بعضی ایام،
سهمیهایدر اختیارشان قرار میگیرد که به واسطه
حجم کم و تعداد مشتری زیاد ،خیلی سریع و ظرف
مدت کوتاهی به اتمام میرسد.
طبق گفته مسئوالن ۳۰درصد گوشت مرغ از
مرغدار یهای شمال استان تامین می شود و
این در حالی است که در سالهای گذشته ۸۰
درصد مرغ استان از همین مرغداریها تهیه و
عرضه میشد.
 ۷۰مرغداریدر شمال استان کرمان تعطیل شدند
اما امروز  ۷۰مرغداری از همین مرغداریهای تامین
گوشت سفره مردم بهدالیل نامعلومی تبدیل به
النه گنجشکان و سایر پرندگان شده است.
ولی الله حاج اسماعیلی از اهالی روستایده جان و
تولید کننده مرغ می گوید:از کالس اول راهنمایی
ترک تحصیل کردم و وارد کار تولید مرغ شدم،این
حرفه را از پدرم آموختم و مرغداری سنتیداریم،
از سال  ۹۶جهاد کشاورزی تاکیدداشت باید برای
ادامه کار پروانهدریافت کنیم.
این تولید کننده مرغ عنوانکرد ۷۰ :مرغداری
سنتیدر روستاهای بی بی حیات،ده جان و حسین
آباد وجود دارد که به دلیل نداشتن پروانه از سال
گذشته تعطیل شده اند.
او بیانکرد:در ابتدا جهاد کشاورزی از ما خواست
تا برایدریافت پروانه باید ازدستگاههایی همچون
محیط زیست،دامپزشکی و منابع طبیعی
مجوزهای الزم رادریافت کنیم ودر نهایت جهت
پروانه اصلی اقدام کنیم،که سال گذشته اکثر
مرغداریها چنین کردند اما جهاد کشاورزی گفت
مرغداریها باید صنعتی شوند.
حاج اسماعیلی گفت:در گذشتههای خیلی قبل
که کشتارگاه نبود ما مرغ پرورشی را خودمان به
صورت سنتی کشتار میکردیم و پس از پَر کندن به
اتحادیهدر شهر کرمان جهت توزیع میفرستادیم،
سختیهای زیادی در این راه تحمل کردیم تا
امروز که این مرغداریها را به نیمه صنعتی تبدیل
کردیم.
او عنوان کرد:جهاد کشاورزی می،گوید درصورت
اینکه بدون مجوز اقدام به جوجهریزی کنید،به
مراجع قانونی و ذیصالح معرفی خواهید شد.
این تولید کننده مرغ گوشتی خاطرنشان کرد:به
تازگی جهاد کشاورزی ایراد گرفته که این
مرغداریها در مجاورت محل سکونت ساخته
شدهاند و از لحاظ بهداشتی مشکلدارند.

مرغداریهایسنتیکهنیمهصنعتیشدند
وحید معینیان تولید کننده مرغ در روستای
حسین آباد میگوید :این مرغداریدارای سالن
بزرگدر متراژ  ۲هزار و  ۹۶۰متری بود و مجهز به
کلیه امکانات مورد نیاز پرورش مرغ ،این سالن به
شکل سنتی و گنبه ای ساخته شده بوددرداخل آن
ستونهایبسیارمستحکموقطوریوجودداشتکه
سقفهای گنبهای بر روی آنها بنا شده بود.
سقفها نیزدارای حفرههای کوچکی بود که باعث
میشد سالنها در تابستانها خنک شوند و گاز
آمونیاک نیز براحتی از آن خارج میشد و تابش نور
خورشید به گندزدایی درون سالن کمک میکرد.
مرغداران قربانی پاسکاری مسئوالن
وحید معینیان بیان کرد :بعد از دریافت کلیه
استعالمات خواسته شده از طرف جهاد کشاورزی
و بازدید کارشناس گفتند که یا تشکیل مجتمع
دهید یا یکی از تولیدکنندگان نماینده و پروانه به
نام او صادر شود و دیگران به عنوان زیرمجموعه
کار کنند.
معینیان ادامه داد :بارها به جهاد برای روشن شدن
تکلیف مراجعه کردیم و پس از گذران از سالهای
سخت هم اکنون میگویند باید تعطیل شوید
این تولید کننده مرغ اذعان کرد:تا چند سال پیش
مشکل نهاده داشتیم و میبایست برای اینکه
طیور گرسنه نماند و به موقع بتوانیم مرغ را تحویل
کشتارگاه دهیم نهاده را از بازار آزاد با قیمت باال
خریداری کنیم .
رد پای دالالن در مرغداریها
معینیان تصریح کرد :حتی جوجهها را گاهی
اوقات میبایست ازدالالن با قیمت باال خریداری
میکردیم و زمانی که به مرحله کشتار میرسید
واسطهها حضور داشتند و سود کالنی به جیب
میزدند.
این تولید کننده مرغ گوشتی ادامه داد :من سالی
۱۵۰تُن مرغ در این سالن پرورش میدهم
یعنی پنج دوره ۳۰تنی.
او افزود:برای یک سالن ۱۲هزار تایی از زمان
جوجهریزی تا زمان کشتار باید باالی ۵۰۰میلیون
تومانهزینهکرد،متاسفانههماکنونکلیههزینهها
ازجمله هزینه دارو،نهاده و کرایهها زیاد شده است.
رکود سرمایه با تعطیلی مرغداریها
مرغداری معینیان نیز مثل سایر مرغداریهای
دیگر نزدیک به ۲سال است که تعطیل شده و به
گفته خودشدر حال حاضر به غیر از سرمایهدر
گردش  ۵۰۰میلیون تومان سرمایهدر این سالن
راکد مانده است.
جهادما راخفهنکندحمایتشپیشکش
معینیان می گوید:اگر جهاد کشاورزی ما را به

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
آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 140060319012001147هیات اول 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 بازعلی گل محمدپور
لری فرزند علی بشماره شناسنامه  8صادره از سیرجان در یک باب خانه
به مساحت  249.25متر مربع پالک  629اصلی واقع در آباده بخش 36

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند
خانم مریم یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۱۴۰۰۱۱
صادره از زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۳۶.۴۰
مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری
از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.
آقای حجت یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  ۳۸۴۳صادره
از زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۳۶.۴۰مترمربع
از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری مالک
رسمی آقای غالمعباس نظریان.
خانم فاطمه نکوئی ده چناری فرزند قنبر به شماره شناسنامه  ۵صادره از زرند در
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۳۶.۴۰مترمربع از پالک
 ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری از مالک رسمی
آقای غالمعباس نظریان.
م الف ۱۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۴/۲۹:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۵/۱۳:
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حال خود رها میکرد و این همه سنگاندازی
نمیکرد تولیدمان بهتر میشد مگر این سالها
جهاد کشاورزی برای ما چه کرده،جوجه،نهاده،
داروی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کردیم،
حال هم همان کار را ادامه میدهیم.
او ادامه داد:ما نمیخواهیم سفره مردم کوچک
شود،زیرا سفره آنها با تولید ما یکی است.
این تولید کننده مرغ گوشتی اذعان کرد:تمامی
جوانیام را صرف این حرفه کردم،چقدر باید
تالش کنیم تا بتوانیمدوباره چنین سرمایهای را
هزینهکنیم.
معینیان عنوان کرد :سه نسل بعد از من باید آنقدر
دوندگی کنند تا بتوانند مجددا چنین مرغداری
را سرپا کنند
او خاطرنشان کرد :دو سالن صنعتی دارم که
متاسفانه مرغی که از آن بیرون داده می شود
کیفیت آن کمتر از سالنهای سنتی است زیرا
تلفاتدرمرغداریهای صنعتی بیشتر است.
این تولید کننده مرغ گوشتی تصریح کرد:بطور
مستقیم ۱۲نفر و به طور غیرمستقیم  ۵۰الی ۶۰
نفر با مرغداری مندر ارتباط هستند.
عدم صدور مجوز دلیل تعطیلی مرغداری ها
در شمال استان
رئیس شورای روستای بی بی حیات افزود :اکثر
این مرغداری ها نیمه صنعتی هستند و از تمامی
امکانات و تجهیزات الزم برای تولید برخوردار
هستند و در حال حاضر تنها معضل مهمی که
این مرغداریها با آن روبرو هستند عدم صدور
مجوز است.
هوشمند شیخ اکبری گفت:متاسفانه بعد ازدریافت
مجوزهای الزم از ارگانهای ذیربط هنوز هیچ
کارشناس و بازرسی از جهاد کشاورزی جهت
بازدید به مرغداریها مراجعه نکرده است.
رئیس شورای روستای بی بی حیات بیان کرد۴ :
مرتبه به امور دام جهاد کشاورزی مراجعه کردم اما
هر بار پاسخ سرباالیی به ماداده شد و وعده امروز و
فردا می دادند از آن زمان یک سال و نیم میگذرد و
خبری از صدور مجوز نیست.
مرغداری،تنها درآمد روستاهای شمال
استان
شیخ اکبری با یادآوری اینکه مرغداری در
روستاهای بی بی حیات،د ه جان و حسین آباد
قدمت  ۴۰ساله دارد،اذعان کرد :متاسفانه به
دلیل کم آبی مردم این روستاها نمیتوانند به امر
کشاورزی بپردازند به همیندلیل تنها منبعدرآمد
و امرار معاش آنها از طریق پرورش مرغ است.
رئیس شورای روستای بی بی حیات تصریح
کرد:یکی از مشکالت مرغدار یها در گذشته

کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری ،احمد رفعتی
و محمدکاظم رفعتی 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 1126
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/04/29:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/05/13 :
محمد آرمان پوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که برابر آراء
هیاتهای حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی گلباف که ادامه
عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به ترتیب شماره
پالک فرعی از اصلی و بخش و محل وقوع ملک و مشخصات مالک واقع
در بخش  27کرمان بشرح ذیل:
-1پالک  3فرعی از  -1211اصلی بخش  27کرمان مالکیت آقای
میثم خجسته قنات غستانی فرزند حسین به شماره شناسنامه
 2942صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 478/85مترمربع واقع در گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان
مالک رسمی علی اکبر روحی
-2پالک یک فرعی از  -1229اصلی بخش  27کرمان مالکیت خانم
صدیقه کوهزادی گوکی فرزند محمد به شماره شناسنامه  320صادره از
گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  642مترمربع واقع در
گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان مالک رسمی محمد کوه زادی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 377
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/13 :
محمد مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

سوخت بود که با پیگیر یهای مداوم باالخره
شرکت گاز اقدام به لولهکشی و نصب علمک کرد
و گفته شده که هزینه میلیاردیدر این امرانجام
شده است ،اما حال که علمکها بر سردر هر کدام
از مرغداریها نصب شده جهاد کشاورزی بهانه
دیگری میگیرد.
او گفت:به مرغداریهای سنتی مجوز جوجهریزی
داده نمیشود و اگر کسی هم اقدام کند او را جریمه
نقدی و محکوم میکنند.
شیخ اکبری در ادامه خاطرنشان کرد :متاسفانه
تعدادی از مالکان مرغداریها بهدلیل تعطیلی به
حاشیه شهر کرمان مهاجرت کردند،زیرادرآمد و
امرار معاش آنها تنها از راه مرغداری بوده است و
حال بایددر شهر کرمان سربار باشند و کارگری
کنند.
عدم تحویل نهاده در اسرع وقت
تولید کنندهدیگری عنوان کرد :نهاده هایی که باید
سر وقت بهدست تولید کننده برسد متاسفانه بعد
از اتمام جوجهریزی تحویل میشود که باید برای
تهیه از طریق بازار آزاد اقدام کنیم.
شیخ اکبری عنوان کرد:کل دوره مرغداری در
ی ۶۰روز است البته با توجه به ارتفاع از
کرمان ۵۵ال 
سطحدریا،جهاد کشاورزی اصراردارد که این مرغ
ها باید  ۵۰روزه تحویل شوند.
او عنوان کرد:از ما خواسته شد تا برای احداث
مرغداری جدید به صورت صنعتی و با سقف
شیروانی اقدام کنیم و متاسفانه این امردر شهر
کرمان بهدلیل خشکی وداغی هوادر تابستان و
زمستان به مشکل بر میخوریم و براساس تجربه
ای کهدارم باید بگویم که هدر رفت انرژیدر چنین
سالن هایی بیشتر از سنتی است.
گاهی اوقات مرغ بیمار
تحویل کشتارگاه می شود
او تحویل نهاده،عدم صدور مجوزها و تعزیرات را
از جمله معضالت مرغداری صنعتی برشمرد و
گفت:سری قبل مرغی که برای تولید هزینه کرده
بودم بیمار شد و میبایست عالوه بر  ۵۰روز ۷ ،الی
 ۸روز میگذشت تا اثر بیماری و آنتی بیوتیکی
که به مرغ تزریق شده بود میگذشت تا مرغ وارد
کشتارگاه و سپس بازار شود ،اما تعزیرات به ما گفت
که این مرغ باید طبق تاریخ خواسته شده یعنی۵۰
روز بارگیری شود ودامپزشکی نیز متاسفانهدر
جریان بیماری بود.
شیخ اکبری با تاکید بر اینکه اگردر تاریخی که
جهاد و تعزیرات مشخص کرده مرغ تحویل نشود
اقدام به جریمه نقدی می کند گفت :این سری مرغ
گوشتی با وزن پایین بارگیری شد که جز ضرر
چیزی عاید ما نشد.

 ۱۶۹بستری جدید
و  ۱۰فوتی در شبانهروز گذشته
به گزارش روابط عمومی علومپزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه
عصر دوشنبه  ۲۸تیرماه با بیان اینکه طی  ۲۴ساعت گذشته ۱۶۹ ،بیمار جدید کرونا در
بیمارستانهای استان بستری شدهاند ،گفت ۹۴ «:نفر از آنها از حوزه دانشگاه علومپزشکی
کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت ،بردسیر ،کوهبنان ،کرمان ،شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) ۲۰ ،نفر
از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۲ ،نفر از حوز ه دانشگاه علوم پزشکی بم و  ۳۰نفر
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند».
او با بیان اینکه  ۱۳نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،بستری جدید گزارش
شده اســت ،افزود«:در حال حاضر ۹۴۵ ،بیمار کرونا در بیمارستانهای استان بستری
هستند».
شفیعی ادامه داد ۵۰۳«:نفر از بیماران بستری در حوز ه علومپزشکی کرمان ۸۶ ،نفر حوزه
علومپزشکی رفسنجان  ۱۸۵ ،نفر حوز ه جنوب ۷۶ ،نفر در حوز ه دانشگاه علوم پزشکی بم
و  ۹۵نفر از حوزه دانشکده علومپزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی
به آنها ارائه میشود».
او اظهار کرد«:از ابتدای اپیدمی تاکنون  ۲۶هزار و  ۵۰۱نفر در استان ،بهدلیل ابتال به کرونا
بستری شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علومپزشکی کرمان سپس اظهار کرد:
«متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشــته ۱۰ ،مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش
شده که  ۷نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ،یک نفر از حوزه دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت و  ۲نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است».
به گفت ه شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون ۳۳۳۱ ،نفر به دلیل ابتال به کووید
ـ  ۱۹جان خود را از دست دادهاند.
او همچنین تعداد دوز واکسن های تزریق شده استان کرمان در نوبت اول را  ۲۰۵۰۶۹و
نوبت دوم  ۷۶۹۹۵دوز عنوان کرد.

بخشدار راین گفت ۴۳ :روســتا در بخش راین به دلیل کم بودن
حجم ذخیره آب های زیر زمینی با تانکر آبرسانی میشوند.
محسنی ،بخشدار راین گفت :به رغم اینکه بخش راین جز مناطق
خوش آب وهوا ودارای بارندگیهای خوب در سالهای قبل بوده
است ،اما متاسفانه حجم ذخیره آب زیرزمینی کافی ندارد.
او افزود :برای تابستان امسال مجبور شدیم  ۴۳روستا را با یک تانکر
آب رسانی کنیم در نتیجه هر  ۳یا  ۴روزی یک بار تانکر مجددا به
روستاها مراجعه و منبع آب روستا پر می شود.
محسنی با اشاره به اینکه این منطقه دارای قناتهای زیادی بوده
ل های اخیر خشک شــده اند ،اظهار داشت :افت
است که درســا 
منابع آب زیرزمینی به حدی اســت که در برخی مناطق آب شور
شده است.
ش های موسمی اخیر گفت :در راین
بخشدار راین با اشــاره به بار 
بارش شدیدی را داشتیم که در محله ابتدای شهر به سبب شیبی
ب گرفتگی شد.
که کوچ ه ها دارد تعدادی خانه دچار آ 
محسنی تصریح کرد :خوشبختانه آسیب جدی به شهر راین وارد
نشد.
او تاکید کرد :در مسیر آبشــار راین در روستاهایی مانند ده میرزا
مقداری بارشها تند و ســیل آسا گزارش شــد ،اما خوشبختانه
خسارت جدی وارد نشد.
محسنی با بیان اینکه امکانات و اعضای ســتاد بحران راین برای
بارشهای اخیر در حالت آماده باش است ،اظهار داشت :در منطقه
دهستان گروه به سبب وجود سد خاکی خاتم االنبیا نگرانیهایی
برای پر شدن سد و یا مسئله ساز شدن آن وجود داشت که بارشها
در این منطقه خیلی کم بودن و ذخیره آب پشــت سد نیز بسیار
ناچیز است.
بخشدار راین از وجود  ۴۰درصد چاههای غیرمجاز در این بخش
خبر داد و گفت :این چاههایی که غیر مجاز حفر شــده اند اسباب
نگرانی است که شرکت آب وفاضالب باید در این قضیه ورود کند.
او از وجود  ۳۰بیمار کرونا مثبت دراین شــهر کوچک خبر داد و
افزود :به سبب شرایط خاص ،جلوی ورود میهمانانی که از سمت
استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان میآمدند وگاها حتی
یک ماه در این شهر و روستاهای خوش آب و هوا اتراق میکردند
گرفته شد.
بخشــدار راین از مسدود بودن مسیر آبشــار راین تا اطالع ثانوی
خبرداد.

نجات ۶خانواده گرفتار در سیل
توسط راهداری فاریاب
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان کرمان گفت:
عوامل راهداری  ۶خانــواده که داخل  ۶خــودرو در رودخانه«دهانه
موردان» شهرستان فاریاب گرفتار سیالب شده بودند را نجات دادند.
مسعود جمیلی اظهار داشت :عصر روز یکشنبه پس از اطالع از گرفتاری
 ۶دستگاه خودرو گرفتار در سیالب در رودخانه دهانه موردان فاریاب
عوامل راهداری این شهرستان به همراه یک دستگاه راهداری سنگین
به محل اعزام شد.او افزود :این خودروها با توجه به شدت بارش باران در
باالدست و جاری شدن سیالب در بستر رودخانه در شن فرو رفته بود.
جمیلی تصریح کرد :راهداران از توان نیرویی و دستگاهی خود برای
بیرون کشیدن این  ۶دستگاه خودرو استفاده کردند.
او ادامه داد:در این حادثه برای هیچ کدام از سرنشــینان وسایل نقلیه
مشکلی ایجاد نشد و خودروها و افراد با سالمت از بستر رودخانه خارج
شدند.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان
ی بر احتمال بروز سیالب
گفت :با وجود اطالعرسانیها و هشدارها مبن 
از باالدست در حاشیه راهها و بســتر رودخانهها میطلبد مردم بومی
منطقه و رانندگان در این شرایط جوانب احتیاط را رعایت و از ترددهای
خطرآفرین تا عادی شدن شرایط جلوگیری کنند.
جمیلی از مردم و رانندگان خواســت قبل از عزیمت به مقصد حتما
شرایط جوی و جاده ها را با تماس تلفنی از سامانه  ۱۴۱مرکز مدیریت
اطالعات راهها و حمل و نقل جویا شــوند تا در مسیر با مشکلی روبرو
نشوند.
جاری شدن ســیالب در نقاط مختلف اســتان کرمان طی روزهای
گذشته خســارت های مالی و جانی برجاگذاشته است؛  ۳کشته و ۲
مفقود در شهرستان بافت از جمله حوادثی است که در نتیجه سیالب
رخ داده است.

در عید قربان ،خانواده تان
راقربانینکنید
ویروس دلتا در استان کرمان در حال جوالن دادن است ،بیایم در عید
قربان مقداری مسئولیت پذیر باشیم و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و عدم دید و بازدید ،خانهها را به قربانگاه عزیزانمان تبدیل نکنیم.
دکتر حسین صافی زاده با انتقاد شدید از عدم رعایت پروتکلهای
بهداشــتی توســط حدود  ۴۰درصد مردم کرمان اظهار کرد :در
حال حاضر حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد مردم پروتکل های بهداشتی را
رعایت می کنند که این میزان برای از پا در آوردن ویروس کرونا
کافی نیست.
او با اشاره به وضعیت قرمز و فوق قرمز شهرستانهای استان کرمان
و در ادامه در پاسخ به این سوال که چه زمانی استان کرمان از پیک
پنجم عبور می کند؟ گفت :تا دو هفته آینده حتما همچنان درگیر این
پیک هستیم و باید ببینیم رفتار ویروس در استان در دو هفته پیش
رو چگونه است و سپس می توان پیش بینی کرد که چه زمان از این
پیک عبور می کنیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان درباره اینکه کدام
واکسن کرونا در برابر ویروس دلتا موثرتر است؟ عنوان کرد :هنوز نتیجه
مطالعات در این زمینه به صورت رسمی اعالم نشده است.
او با اشاره به روند افزایشی فوتیهای ناشی از کرونا بیان کرد :متاسفانه
در این پیک مرگ و میر در همه گروه های سنی مشاهده می شود اما
سالمندان بیشترین آمار فوتی ها را به خود اختصاص داده اند.
صافی زاده با اشاره فرا رسیدن عید قربان خطاب به مردم گفت :از شما
تقاضامندیم که پروتکل های بهداشــتی را همچنان و با حساسیت
بیشــتری رعایت کنید زیرا ویروس دلتا بسیار خطرناک و بی رحم
تر است.
او ادامه داد :تاکید داریم در عید قربان دید و بازدید و دورهمیها انجام
نشود زیرا شاهد ابتالی همه افراد خانواده ها هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به روند افزایشی
بستری ها بیان کرد :در آستانه تکمیل تخت های بیمارستانی هستیم
اما در حال حاضر در تجهیزات بیمارستانی به مشکل برنخوردهایم.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

وعده افتتاح پایانه صادراتی با خرما

سکه و ارز

روند نزولی سکه
در کانال  ۱۰میلیون تومانی

با وجود آنکه هدف از راه انداز این پایانه،
صادرات محصوالت جالیزی و گلخانهای
جنوب و کنترل قیمت این اقالم بوده،
استارت پایانه صادراتی با محصول خرما
است .مقداد تکلوزاده ،دبیر کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان در خصوص
دلیل انتخاب خرما برای شروع کار این پایانه
به «کاغذ وطن» میگوید« :به طور کلی پایانه
صادراتی در حوزه جنوب در مورد تمام
محصوالت کشاورزی است ،ولی با توجه به
جلساتی که با محسن جالل پور ،استانداری
و سازمانهای دولتی گذاشتیم به این جمع
بندی رسیدیم که شروع کار با خرما باشد و به
مرور محصوالت جالیزی و گلخانهای را اضافه
کنیم».

دالر در آستانه عقبگرد
به کانال ۲۳هزار تومانی
نـرخ دالر در صرافیهـای بانکـی (دوشـنبه ۲۸ ،تیرمـاه) بـا ۱۵۰
تومان کاهش در مقایسـه با روز گذشـته به  ۲۴هـزار و  ۵۹تومان
رسـید و در آسـتانه ورود به کانـال  ۲۳هـزار تومانی قـرار گرفت.
به گـزارش روز دوشـنبه خبرنـگار اقتصـادی ایرنا ،قیمـت فروش
یورو در سـاعت  ۱۳دیروز در مقایسـه با روز گذشـته بـدون تغییر
قیمت بـه  ۲۸هـزار و  ۸۳۵تومان رسـید.
روز دوشـنبه قیمت خرید هـر دالر  ۲۳هـزار و  ۵۸۲تومـان و نرخ
خرید هر یـورو نیز  ۲۸هـزار و  ۲۶۴تومـان بود .عالوه بـر این ،نرخ
خرید دالر در بـازار متشـکل ارزی  ۲۳هـزار و  ۷۵۴تومـان و نرخ
فـروش آن  ۲۳هـزار و  ۹۷۰تومـان اعلام شـد .نرخ خریـد یورو
در ایـن بـازار  ۲۸هـزار و  ۴۰تومان و نرخ فـروش آن نیـز  ۲۸هزار
و  ۲۹۴تومـان اعالم شـد.
همچنین در سـامانه نیما در معامالت روز چهارشنبه ،حواله یورو
به قیمـت  ۲۶هـزار و  ۴۴۴تومان فروختـه و حوالـه دالر به قیمت
 ۲۲هزار و  ۴۰۲تومان معامله شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،دالر از هشـتم خردادمـاه وارد کانـال  ۲۳هزار
تومانی شـد و در این فاصله به سـوی کانـال  ۲۴هـزار تومان خیز
برداشـت ،اما دوبـاره کاهـش یافـت و در کانـال  ۲۳هـزار تومانی
در نوسـان بود تا اینکه شـنبه هفته گذشـته وارد کانـال  ۲۴هزار
تومان شـد .در ادامه رشـد آرام قیمتی دالر ادامه یافـت و به کانال
 ۲۵هزار تومانی نیز وارد شـد امـا دوباره به قیمـت  ۲۴هزار تومان
عقبنشـینی کرد.

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن

گزارش

پایانـه صادراتـی جنـوب افتتـاح میشـود ،امـا نـه
بـا محصـوالت گلخانـهای .ایـن جدیدتریـن وعـده
شـرکت گلشـن آرای بـه عنـوان سـرمایه گـذار این
پـروژه اسـت .اینکه چـرا این شـرکت ازهـدف اصلی
خود کـه کنتـرل قیمت محصـوالت جالیزی اسـت،
فاصله گرفتـه وبه سـمت خرما رفته؟ سـوالی اسـت
کـه مدیرمنطقهای این شـرکت جوابـش را این گونه
میدهـد «:تامیـن سـرمایهدر گـردش برای شـروع
فعالیت».بررسـیهای «کاغـذ وطـن» امـا نشـان
میدهـد که علـی رغـم وعده مدیـران شـرکت برای
افتتـاح ایـن پایانـه تـا آبان مـاه ،هنـوز کارشناسـان
هلنـدی بـرای نصـبدسـتگاهها نیامدند و بـا توجه
بـه وضعیـت کرونـا نیـز امیدی بـه ایـن امر نیسـت.
توقف پروژه در سال 95
پیشـرفت فیزیکـی پـروژه سـه سـال بعـد بـه 70
درصـد رسـید .از سـال  95بـه بعـد امـا پـروژه قفل
شـد و افتتـاح سـال به سـال بـه عقـب افتاد .مسـلم
مروجـی ،رئیس سـازمان صمـت جنوب کرمـان در
خصـوص وضعیـت فعلـی پـروژه میگویـد« :تقریبا
کار انجام شـده ،زیر سـاختها آماده و ماشـین آالت

چرا خودرو گران شد؟
میشد خودرو نیزدر سراشیبی قیمت قرار میگرفت.حال
این مسیردر سال  ۱۴۰۰باردیگر تغییر جهتداده به طوری
که چراغ نرخ ارز برای خودرو خاموش شده و باردیگر عرضه،
جهتیاب قیمت محصوالت خودرویی شده است .به این
ترتیب آنچه از ابتدای سال جدید بازار را همراه خود کرده،
شیوه عرضه خودروساز است.
تولیدکننده خودرو از ابتدای سال با نگاه انتقادی نسبت به
میزاندرصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت،
خود مسیری برای کاهش زیاندهی پیموده است .مسیری
که بازار خودرو را نیز متاثر از خود کرده است.
نگاهی به تیراژ تولید محصوالت خودرویی از ابتدای سال
جاری حکایت از رشد تولید خودروهای کم تیراژ و افت تولید
پرتیراژها دارد .صورتهای مالی خودروسازان طی سه سال
گذشته بیانگر رشد زیاندهی محصوالت پرتیراژ است.
شورای رقابتدر این سه سال برای جلب رضایت مشتریان،
از زیان تولید این محصوالت چشمپوشی و خودروساز
را مجبور به عرضه خودرو با قیمتی زیر هزینههای تولید
کرده است.
حالدر شرایطی که زیاندهی خودروسازان با بیتفاوتی
سیاستگذار و شورای رقابت روبهروشده ،خودروساز به ناچار
خود قدمهایی را برای کاهش زیان تولید برداشته است.
اولین قدم هما نطور که عنوان شد تمرکز بر تولید
محصوالت کم تیراژ با زیاندهی کمتر است .آمار فروش
خودرو از ابتدای سال  ۱۴۰۰تاکنون که در قالب فروش
فوری بوده از تمرکز خودروسازان بر فروش محصوالت کم
تیراژ حکایت دارد .به این معنا که خودروسازان با فاکتور
گرفتن از محصوالت پرتیراژ و ضررده ،تولید کمتیراژها رادر
دستور کار قراردادند.

وارد مجموعـه شـده ودر انبـار قـرار گرفتـه اسـت.
متولـی پـروژه امـادر تامیـن اعتبار مشـکلداشـته
و قرار اسـت نـه میلیـارد تومـان تسـهیالت از طریق
بانک توسـعه تعـاون به ایـن مجموعه تزریق شـود».
به گفتـه او سـردخانهها نیز تا یـک الیدو مـاهدیگر
وارد مـدار میشـود و بـا دپوی خرمـا اسـتارت پایانه
صادراتی زده میشـود« :امیدواریم کـه قبل از فصل
برداشـت محصول تسـهیالت تزریق شـود تا مدیران
شـرکت با شـرکتهای بزرگ صادراتی و کشـاورزان
عمده بـرای خرید خرمـا وارد مذاکره شـوند».
صادرات خرما از پایانه صادراتی جنوب
با وجـود آنکه هـدف از راه انـداز این پایانـه ،صادرات
محصـوالت جالیـزی و گلخانـهای جنـوب و کنترل
قیمـت ایـن اقلام بـوده،اسـتارت پایانـه صادراتـی
بـا محصـول خرمـا اسـت .مقـداد تکلـوزاده ،دبیـر
کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی کرمـان در
خصـوص دلیـل انتخـاب خرمـا بـرای شـروع کار
ایـن پایانـه بـه «کاغـذ وطـن» میگویـد« :بـه طور
کلـی پایانـه صادراتـی در حـوزه جنـوب در مـورد
تمـام محصـوالت کشـاورزی اسـت ،ولـی بـا توجـه
به جلسـاتی که با محسـن جالل پـور ،اسـتانداری و
سـازمانهایدولتی گذاشـتیم بـه این جمـع بندی
رسـیدیم کـه شـروع کار بـا خرمـا باشـد و بـه مرور

محصـوالت جالیـزی و گلخانـهای را اضافـه کنیم».
به گفتـه تکلـوزاده آنچه مسـئوالندولتـی و فعاالن
بخـش خصوصـی را بـه سـمت خرمـا سـوق داده،
مشـخص بـودن اسـتانداردهای خرمـا و بازارهـای
مشـخص این محصول اسـت« :اینکه خرمـا انتخاب
شـده بدیـن دلیـل اسـت کـه خرمـا پتانسـیل و
جایـگاه الزم را دارد و تقاضـا از سـمت کشـورهای
هـدف بـرای ایـن محصـول وجـوددارد .نکتـهدوم
آنکـه اسـتانداردهای محصـول خرمـا نسـبت بـه
اسـتانداردهای محصـوالت جالیـزی و گلخانـهای
مشـخصتر اسـت».
ارقـام انتخابی از سـمت شـرکت گلشـن آرای و اتاق
بازرگانـی بـه عنـوان معیـن اقتصـادی جیرفـت و
عنبرآبـاد ،کلوتـه ومضافتـی اسـت«:برای خرمـای
کلوتـه منطقـه و خرمـای مضافتـی تـا حـد زیـادی
تقاضا از سـمت کشـورهای هـدف وجـود دارد ،برای
همیـن هـم فعلا بـا ایـن ارقـام شـروع میکنیـم
یادرمراحل دیگر محصوالت گلخانـهای و جالیزی را
بـه ایـن مجموعـه اضافـه کنیم».
خرما را برای تامین سرمایه
در گردش انتخاب کردیم
احمد سـنجری ،مدیر منطقهای شـرکت گلشن آرای
در گفـت و گـو بـا «کاغـذ وطـن» امـادلیـل انتخاب

طبـق جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت،در سـه ماهه نخسـت سـال
جـاری تعـداد گواهیهای کشـف و پروانههای اکتشـاف
صـادر شـدهدر حـوزه معـدن افزایـش یافتـه و ایـندر
حالی اسـت کهدر مـدت مذکور سـال جاری نسـبت به
بهـار  ،۱۳۹۹پروانـه بهرهبـرداری معـادن صـادره ،کمتر
شـده است.
به گـزارش ایسـنا،در سـه ماهه نخسـت امسـال ،میزان
صـدور مجوزهای معدنـی (بهجـز پروانه بهرهبـرداری) و
هزینـه صرف شـده به جهـت عملیات اکتشـاف نسـبت
بـه سـه ماهـه نخسـت سـال  ۱۳۹۹افزایشـی بـوده اما
در مقابـل میـزان اشـتغالدر معـادن بـه واسـطه پروانه
بهرهبـرداری و صـدور ایـن مجـوز کاهشـی بوده اسـت.
در فصـل بهـار سـال  ۱۴۰۰معـادل  ۲۲۱فقـره پروانـه
اکتشـاف صادر شـده کـه نسـبت بـه  ۲۰۴فقـره صدور
پروانـه اکتشـاف صـادر شـده در مـدت مشـابه سـال
گذشـته افزایـش ۸.۳درصـدیداشـته اسـت.

خرما بـرای ایـن پایانـه را تامیـن سـرمایهدر گردش
میدانـد .او میگویـد « :بحـث خرمـا یـک پیشـنهاد
منطقـهای بـود و مـا خودمـان ایـن پیشـنهاد را بـه
شـرکتدادیم چـرا که خرما فاسـد شـدنی نیسـت و
یک کمـک خرج برای شـرکت اسـت تا سـرمایه الزم
بـرای خریـد محصـوالت گلخانهایداشـته باشـد».
سـنجری خرمـا را محصـول موقتـی ایـن پایانـه
میداند«:زمـان برداشـت محصـوالت گلخانـهای،
سـردخانهها بـرای انبـار خرمـا جـا نـدارد و ایـن
محصـول یـک محصـول موقتـی اسـت تا بخشـی از
سـرمایه در گردش شـرکت برای خریـد محصوالت
جالیـزی و گلخانـه ای را تامیـن کنـد».
جنوب  10پایانه صادراتی میخواهد
بـه گفتـه او شـرکت بـرای شـروع فعالیـت و پیـش
خریـد محصـوالت از کشـاورزان  ۷۰میلیـارد تومان
سـرمایهدر گـردش نیـازدارد کـه باید مقدمـات آن
از طریـق تسـهیالت و یـا سـایر منابـع فراهم شـود.
جنوب کرمان سـاالنه بيـش از  ۴.۵ميليـون تن انواع
محصـوالت كشـاورزي توليـد ميکنـد و ظرفیـت
این پایانـه تنها ۶۵هـزار تن اسـت .مدیـر منطقهای
شـرکت گلشـن آرای معتقـد اسـت بـرای کنتـرل
قیمت محصـوالت جنـوب و حمایـت از کشـاورزان
بیـن  ۱۰تـا  ۱۵پایانـه صادراتـی نیاز اسـت.

ماه ابتدایی امسـال نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته
۵۶.۷درصـد افزایـش یافتـه اسـت .سـرمایه مجوزهای
صـادره بـرای گواهی کشـف معـادن کـه معـادل هزینه
صـرف شـده بـرای عملیـات اکتشـاف بـوده اسـت،در
مدت مذکور سـال جاری  ۳۳۳میلیارد ریال اسـت و این
در حالی اسـت کهدر مدت مشـابه سـال گذشـته ۲۱۳
میلیـارد ریال صـرف شـده بود.
شـایان ذکر اسـت که چنـد روز گذشـته ،معـاون وزارت
صنعت ،معـدن و تجارت (صمت) ضمن اشـاره به همین
افزایش میـزان صـدور پروانه اکتشـاف و گواهی کشـف
معـادن طی سـه ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت به
مدت مشابه سـال گذشـته ،تاکید کرد که اهتمام جدی
در وزارتخانـه و سـازمانهای تابعـه بـرای بهرهبـرداری
حداکثریدر حوزه معدن شـکل گرفته اسـت اما سـوال
اینجاسـت کهدر مـدت زمـان کوتـاه باقیمانـده وزارت
صمـتدولـتدوازدهـم بـرای اجرایـی کـردن کامـل
برنامههـای خـود فرصـت خواهـد یافت؟

عملیات امدادی گلگهر در رفع آبگرفتگی معابر روستایی
بهدنبال بارندگی شـدید روزهای گذشـتهدر سیرجان
و مناطـق اطـراف و بـهدنبـال شکسـته شـدن سـیل
بند خاکـیدر منطقه عیـن البقـر و آبگرفتگـی معابر؛
عملیـات امدادی شـرکت گلگهر برای رفع مشـکالت
به وجود آمـده بـرای روسـتاییان آن منطقه آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بینالملـل
شـرکت گلگهـر؛ در پـی بـاران شـدید روز گذشـته

معابر روسـتاییدچـار آبگرفتگـی و برخـی جادههای
مواصالتی بسـته شـد .به همین منظـور و با اعلا م نیاز
رئیـس کمیتـه بحـران شهرسـتان و رئیـس جمعیت
هلال احمـر سـیرجان ،بـا مداخلـه مدیریـت hse
شـرکت گل گهـر ،تیمهـای عملیاتـی آتش نشـانی و
امـداد گلگهـر در منطقه حضور یافتـه و با اسـتفاده از
خودروهای امدادی سبک و ماشین آالت سنگین الزم
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افزایش تعداد گواهی و صدور پروانه اکتشاف
معادن در  ۳ماهه امسال
همچنین طی مـدت مذکور سـال جاری بـا افزایش ۳.۹
درصدیدر صـدور گواهی کشـف معـادن ۱۰۷ ،فقره از
این مجـوز معدنـی صادر شـده و ایـندر حالی اسـتدر
مجمـوع فروردین تـا خـرداد مـاه سـال  ۱۳۹۹قریب به
 ۱۰۳فقـره گواهی کشـف صـادر شـده بود.
طبق آمـار وزارت صمـت،در صـدور پروانـه بهرهبرداری
در سـه ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل
تنها صدور مجـوز مربـوط به پروانـه بهرهبـرداری منفی
شـده و با افـت ۵.۵درصـدی از  ۱۲۸فقره بـه  ۱۲۱فقره
رسـیده است.
دیگـر آمـار کاهشـی این گـزارش هـم مربوط بـه میزان
اشـتغال بـه واسـطه صـدور پروانههـای بهرهبـرداری
اسـت که نسـبت به مدت مشابه سـال گذشـته افت ۳.۸
درصدیداشـته اسـت.در حالی که طی سـه ماه نخست
سال گذشـته  ۱۱۲۸نفر مشـغول شـدند ،این میزاندر
مدت مشـابه سـال جاری بـه  ۱۰۸۵نفر رسـیده اسـت.
سـرمایه صـرف شـده بـرای عملیات اکتشـاف طی سـه
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تکلوزاده ،دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی :انتخاب خرما برای دست گرمی است

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (دوشنبه۲۸ ،
تیرماه) در بازار تهران با کاهش  ۱۰هزار تومانی نسبت به روز
یکشنبه به رقم  ۱۰میلیون و  ۴۹۰هزار تومان رسید.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در ساعت  ۱۳و ۳۰
دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با
کاهش  ۱۰هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به رقم  ۱۰میلیون
و  ۴۹۰هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز
 ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله شد.همچنین روزگذشته
نیمسکه بهار آزادی پنج میلیون و  ۴۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه
میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز  ۲میلیون و ۲۰۰
هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک
میلیون و  ۴۲هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال نیز چهار
میلیون و  ۵۱۴هزار تومان شد .همچنین هر اونس جهانی طال نیز
امروز یکهزار و  ۸۰۳دالر و  ۶۴سنت قیمت خورد.به گزارش ایرنا،
قیمت سکه در آغاز سال جدید  ۱۱میلیون تومان بود که بهتدریج
روند نزولی را شروع کرد تا به بهای  ۹میلیون تومان رسید .از نیمه
اردیبهشتماه ،به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز ،بهای سکه اندکی
رشد کرد و در این مدت همواره در کانال  ۱۰میلیون تومان در
نوسان بوده است.

در شرایطی که آرامش نسبیدر بازار سکه ،طال و ارز برقرار
است ،بازار خودرو روزهای پرتالطمی را سپری میکند.
همراه با کاهش انتظارات تورمی ،انتظار میرفت که بازار
خو درو نیز به آرامش برسد؛ اما قیمتها خالف جهت
انتظارات حرکت کرده است .ردپای قیمت دستوری در
نابسامانی بازار خودروهای پرتیراژ دیده میشود.
بازار خودرو روزهای پرتالطمی را سپری میکند.دردو سال
گذشته نرخ ارز تعیینکننده قیمت محصوالت خودرویی
در بازار بود حال آنکه در سال جدید به نظر میرسد خودرو
تبعیتی از ارز ندارد و کاهش انتظارات تورمی نیز قادر به
معجزهگریدر این بازار نیست.
حال سوالی که مطرح میشود این است که بهرغم بازگشت
ثبات نسبی به بازارهای مالی چرا خودرو همچنان بر موج
بیثباتی شناور است؟
آنچه مشخص است شیوه عرضه خودرو از سوی تولیدکننده
پیش از اعمال تحریمهای بینالمللی ،تعیینکننده قیمت
نهایی خودرو در بازار بود .به این معنا که اگر خودروساز تولید
محصولی را (خواسته یا ناخواسته) کاهش میداد قیمت
آن خودرو در بازار روند صعودی به خود میگرفت این در
شرایطی است که اگر تیراژ همان محصول افزایش مییافت
قیمت آن نیزدر بازار کاهشی میشد.به این ترتیب نوع عرضه
از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود در بازار،
مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در بازار بود .این مسیر اما
در سه سال گذشته به واسطه کاهش تیراژ خودرو و اوجگیری
تقاضای غیرمصرفی ،تغییر جهتداده به طوری کهدر این
سالها نرخ ارز چراغ راهنمای بازار خودرو بوده است.به این
معنا که هر زمان نرخ ارز روند صعودی به خود میگرفت
قیمتها نیزدر بازار اوج میگرفت و هر زمان نرخ ارز کاهشی

سه شنبه

عکس:تسنیم

سیدعلی میرافضلی نویسنده کرمانی طی آیینی
خبر
به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشوردر ویژه
برنامه مجازی "از تبار قلم" ،تجلیل شد.به گزارش
روابطعمومیادارهکلکتابخانههایعمومیاستان
کرمان ،ویژه برنامه سراسری "از تبار قلم" با تجلیل از سیدعلی
میرافضلیدر استان کرمان و با حضور مجازی مخاطبینی از استان
هایسیستانوبلوچستان،هرمزگانویزدبرگزارشد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان با اشاره به آیه "ن
والقلمومایسطرون"گفت:قلمبراینویسندهونویسندهبرایجامعه
است،خداوند هدایت بشر را از طریق کتابی آسمانی قرارداد و همه
پیامبرانهممحورهدایتشانکتاببودهاست.
احمد وفایی افزود :نویسندگان نیز نسبت به مسائل جامعهشان
بیتفاوت نبودند و برای مخاطبشان و جامعه مینویسند و این
نوشتنها موجب ایجاد گنجینههای ارزشمندی از کتب در
کتابخانههایعمومیوشخصیشدهاست.
نویسنده مطرح کرمانی با اشاره به اینکه کتاب جایگزینی ندارد،
گفت:وقتیدر سال  ۶۷وارددانشگاه تهران شدم،بسیاری از
مطالب همانهایی بود که مندردوران نوجوانیدر کتابخانههای
عمومیرفسنجانخواندهبودم.سیدعلیمیرافضلیبااشارهبهتاثیر
کتابخانههادر رشد نوجوانان از اساتید و معلمان کرمانی از جمله
حسن رجبی بهجت،حمید نیک نفس و مهدی محبی که موجب
رشدخالقیتوگرایشویبهشعرشدند،تقدیرکرد.
سیدعلیمیرافضلیشاعر،پژوهشگرادبیاتوطنزنویسسال۱۳۴۸
در رفسنجان بهدنیا آمد ودانشآموخته رشته زبان و ادبیات فارسی
ازدانشگاه تهران است.تالیف ۲۳عنوان کتاب و نگارش و چاپ
۱۰۰مقالهدر نشریات علمی و فرهنگی،همکاری بادانشنامههای
معتبر کشوردر نگارش مقاالت و مدخلها ،نگارش مدخل اشعار
خیام برایدانشنامه ایرانیدانشگاه کلمبیا،داوری و ارزیابی مقاالت
نشریات علمی کشور،عضویتدر هیاتداوری ۱۰جشنواره ملی،
عضویتدر کمیتهها و هیاتهای علمی از فعالیتهای ادبی این
پژوهشگراست.میرافضلیهمچنینبرگزیدهکتابسالجمهوری
اسالمی ایراندر سال  ،۹۸شایسته تقدیردر جایزه کتاب سال
جمهوری اسالمی ایراندر سال ،۹۵برگزیده جشنواره بینالمللی
شعر فجردر بخشدرباره شعر سال ،۹۸برگزیده جشنواره ملی
نقد کتاب سال ۹۰و شاعر برگزیده جشنواره بینالمللی شعر فجر
بوده است.
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اعزامی از شـرکت گل گهر ،نسـبت به باز کردن مسـیر
و اصلاح موقـت سـیلبند اقـدام کردنـد.
در ایـن عملیـات امـداد و نجات که  ۸سـاعت بـه طول
انجامیـد ،مصدومـان حادثـهدیـده از شکسـته شـدن
سـیل بنـد بـه بیمارسـتان منتقـل شـده و تیمهـای
عملیاتی شـرکت گل گهـر پـس از انجـام ماموریت به
ایسـتگاه بازگشـتند.

مجلس با افزایش قیمت نان مخالف است

بورس از امروز تا چهارم مردادماه تعطیل شد

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :مجلس با افزایش قیمت نان مخالف است و اجازه گران
کردن قیمت نان را نخواهد داد .به گزارش ایرنا ،علی رضایی کنگاور روز دوشنبه در جلسه صحن
مجلس در تذکر میان دســتور خود گفت :این روزها زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت نان که
قوت اصلی اکثر مردم ایران است شنیده میشــود .مجلس با افزایش قیمت نان مخالف است و
اجازه گران کردن قیمت نان را نخواهد داد .او در عین حال گفت :برخی با سوءاســتفاده از این
وضعیت قیمت نان را گران کردند.
نماینده مردم کنگاور و هریس در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در زمینه گرانی و کمبود نهادههای
دامی تصریح کرد :گرانی نهاده دامی موجب نگرانی دامداران و در نهایت افزایش قیمت گوشــت و
فروش دام مولد شده است .دولت باید واردات نهادههای دامی را از انحصار افراد خاص خارج کند تا
امکان رقابت ایجاد شود.
رضاییکنگاور در تذکر به وزیر صمت درباره گرانیهای چند روز اخیر مصالح ساختمانی به طور خاص
سیمان و فوالد و تذکر به وزیر نیرو درباره قطع برق افزود :قطع مکرر برق عامل اصلی گران کردن
مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فوالد شده و کاهش تولید موجب افزایش قیمت شده است.

نایب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،بازار سرمایه ایران را در روزهای (سهشنبه ،شنبه و یکشنبه) تعطیل اعالم
کرد؛ روز کاری آتی بورس در دوشنبه (چهار مردادماه) خواهد بود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار ،از صبح امروز (دوشنبه) خبری در رسانه ها مبنی بر
تعطیلی ۶روزه تهران و البرز منتشر شد که در این خبر علی ربیعی ،سخنگوی دولت اعالم کرد :به منظور پیشگیری
و کنترل شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه ،تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از فردا سه شنبه تا یکشنبه
هفته آینده تعطیل است.
وی افزود :بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رییس
جمهور ،تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه شنبه این هفته (فردا) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.با
اعالم این خبر تعطیلی بازار سرمایه ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفت که رییس روابط عمومی سازمان از تعطیلی
این بازار به شرط تعطیلی بانک ها خبر داد.
حال با توجه به اخبار منتشر شده ،دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا از تعطیلی بانکها و اصناف در تهران و البرز
بهمدت ۶روز تعطیل خبر داد که به دنبال این خبر«محمدحسن ابراهیمی سرو علیا» ،نایب رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار ،بازار سرمایه ایران را در روزهای (سهشنبه ،شنبه و یکشنبه) تعطیل اعالم کرد.

دیروز شــاخص فرابورس نیز حدود  ۲۰۳واحد افزایش داشت و بر روی
کانال  ۱۹هزار و  ۴۹واحد ثابت ماند .همچنین در این بازار سه میلیارد و
 ۶۹۸میلیون برگه سهم به ارزش  ۲۵۲هزار و  ۷۴۹میلیارد ریال دادوستد
شد.
روز گذشــته نماد بیمه پاســارگاد (بپاس) ،پلیمر آریا ساســول (آریا)،
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ،شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)،
پتروشیمی تندگویان (شــگویا) ،توکاریل (توریل) ،تولیدات پتروشیمی
قائد بصیر (شــبصیر) ،بیمه کوثر (کوثر) ،بیمه دی (ودی) و نفا پاسارگاد
(شپاس) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین اعتباری ملل (وملل) ،بانــک دی (ودی) ،بیمه تجارت نو (بنو)،
صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا) ،شرکت آهن و فوالد ارفع (ارفع)،
بهمن دیزل (خدیزل) ،ســیمان ساوه (ســاوه) ،صنعتی مینو (غصینو)،
توسعه مسیر برق گیالن (بگیالن) و مدیریت انرژی تابان هور (وهور) تاثیر
منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

شاخص کل در بازار بورس (دوشنبه٢۸ ،
تیرماه) هشت هزار و  ۴۲۰واحد رشد
داشت که در نهایت این شاخص به رقم
یک میلیون و  ٣١١هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا ،برپایه معامالت بیش از
پنج میلیارد و  ۷۸۵میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۴۷هزار و
 ۲۱۵میلیارد ریال داد و ستد شد .همچنین
شاخص کل (هموزن) با دو هزار و ۷۴۱
واحد افزایش به  ٤٠۳هزار و  ۶۸واحد و
شاخص قیمت (هموزن) با یک هزار و ۷۴۰
واحد رشد به  ۲۵۵هزار و  ۸۱۹واحد رسید.
شاخص بازار اول  ۶هزار و  ۸۳۷واحد
افزایش و شاخص بازار دوم  ١٤هزار و ۸۵۹
واحد رشد داشت.
عالوه بر این در بین همه نمادها ،نماد نفت
و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۷۸۰
واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۷۷۵واحد،
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
با ۷۷۵واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو
(کچاد) با  ۶۵۴واحد ،معدنی و صنعتی
گل گهر (کگل) با  ۶۱۳واحد ،مخابرات
ایران (اخابر) با  ۵۱۵واحد و سرمایه گذاری
تامین اجتماعی (شستا) با  ۴۵۳واحد تاثیر
مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل بانک پارسیان (وپارس) با ۳۳۷
واحد ،آلومینیوم ایران (فایرا) با  ۱۵۱واحد،
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان
(وسگلستا) با  ۱۲۶واحد ،سایپا (خساپا)
با  ۹۶واحد ،شرکت سرمایه گذاری سهام
عدالت استان کرمان (وسکرمان) با ۹۵
واحد ،گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(وامید) با  ۹۵واحد و پست بانک ایران
(وپست) با  ۷۱واحد تاثیر منفی را بر
شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش ،امروز نماد لیزینگ
کارآفرین (ولکار) ،شرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی (شستا) ،گروه مدیریت
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی
کشوری (ومدیر) ،گروه دارویی برکت
(برکت) ،سایپا (خساپا) ،صنعت غذایی
کورش (غکورش) و فرآوری معدنی اپال
کانی پارس (اپال) در نمادهای پُرتراکنش
قرار داشتند.

بازنشستگان کی
مابهالتفاوت حقوق
فروردین را دریافت
میکنند؟
طبـق اعلام سـازمان تامیـن اجتماعی،
مابهالتفـاوت حقـوق فروردیـن
مسـتمریبگیران و بازنشسـتگان ،قـرار
بود با حقوق خـرداد آنها واریز شـود اما
ایـن کار هنـوز انجـام نشـده اسـت.
طبـق قولـی کـه مسـئوالن تامیـن
اجتماعـی بـه بازنشسـتگان و
مسـتمر یبگیران خـود داده بـود،
میبایسـتی مابهالتفـاوت حقـوق
فروردیـن ،همـراه با حقـوق خـرداد آنها
پرداخـت میشـد کـه در حـال حاضر در
واپسـین روزهای تیـر به سـر میبریم اما
هنوز خبـری از تحقـق این وعده نیسـت
و بازنشسـتگان و مسـتمریبگیران ایـن
سـازمان حقـوق معوقـه خـود را دریافت
نکر د ها نـد .
گفتنـی اسـت کـه سـازمان تامیـن
اجتماعـی به تربیـت حروف الفبـا حقوق
بازنشسـتگان و مسـتمر یبگیران را از
بیسـتمین روز هـر مـاه تـا پایـان همـان
ماه به حسـاب افـراد تحت پوشـش خود
واریـز میکنـد.
مصطفـی سـاالری ،مدیرعامل سـازمان
تامیـن اجتماعـی ،در حاشـیه سلسـله
نشسـتهای تامین اجتماعی بـا موضوع
تعـارض منافـع در خصـوص پرداخت ما
بهالتفـاوت حقـوق بازنشسـتگان تامیـن
اجتماعـی گفـت :بـه جهـت اینکـه یک
بـار تغییراتـی در حقـوق اردیبهشـت
انجام شـد باید سـازمان تامین اجتماعی
مابهالتفـاوت حقـوق بازنشسـتگان را
پرداخـت میکـرد.
او افـزود :پرداخت حـق بیمه بـه تنهایی
کافـی نیسـت و چـون منابـع سـازمان
تامیـن اجتماعـی متفـاوت اسـت
امیـدوار هسـتیم منابـع بـرای پرداخـت
مابهالتفـاوت حقوقهـا را وصـول کنیـم.
سـاالری بیان کرد :مطالبات مـا از دولت
همچنـان وجـود دارد که در حـال حاضر
دولـت معـادل  ۸۹هـزار میلیـارد تومان
سـهام دولـت را در دسـتور کار دارد.بنـا
بـه پیشـنهاد وزیـر اقتصـاد در اجـرای
قانـون و بودجـه قرار اسـت این سـهام به
سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای بدهی
دولـت واگـذار شـود .سـاالری گفـت:
امیـدوار هسـتیم بـا سـود ایـن سـهام و
باقـی درآمدهـا بتوانیـم مابهالتفـاوت
حقـوق بازنشسـتگان را در کنـار حقـوق
آنهـا بپردازیـم.

طال

سکه

ارز

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ســال چهــارم

سهشــنبه  29تیــر 1400

شــماره پیاپــی 1026

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ما را دنبال کنید

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول
جیرفت09131488684 :

وبملت

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵

بانک ملت

تلفنخانه کرمان034-32487477 :

وسخوز

نمابر034-32448511 :
ایمیل تحریریه:

kaghazevatan@gmail.com

سر .استان خوزستان

ایمیل سازمان آگهی ها:

وسگلستا

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

عکس :یاسر خدیشی

سر .استان گلستان

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

روابط عمومی :شیوا کرمی

وسکرمان

صفحه آرایی :ندا صفاریان

حسابدار :فاطمه سلیمانی

کمند

گرافیک :فاطمه خواجویی
خبر :محمد ساردویی

سر .استان کرمان

توزیع :اصغر صانعی

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

کمند

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

گوشی

۳٬۹۴۰

-84

- ٪۲٫۰۹

556

-20

- ٪۳٫۴۷

905
589
۱۰٬۰۶۰

-47
-12
15

بیشترین حجم عرضه بورس
وسخراج

سر .خراسان جنوبی

کمند
کمند

۲٬۱۰۹

-111

- ٪۵

۱۰٬۰۶۰

15

٪۰٫15

وسفارس

- ٪۴٫۹۴

979

سر .استان فارس

وسرضوی

- ٪2

855

سر .استان خراسان رضوی

وسخراش

٪۰٫15

سر .استان خراسان شمالی

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

۱٬301

-51
-44
-68

میدکو

سر .توسعه معادن و صنایع
معدنیخاورمیانه

شپنا

پاالیش نفت اصفهان

پارسان

- ٪۴٫۹۵

گسترش نفت و گازپارسیان

شتران

- ٪۴٫۸۹
- ٪۴٫۹۷

سر .نفت و گازتامین

اطالعیه های مجامع
گوشی

قیمت (تومان)

Pro Max 11 Apple iPhone

30,000,000

Apple iPhone XS Max

19,790,000

)X( 10 Apple iPhone

15,190,000

Plus 7 Apple iPhone

10,200,000

 5G 10T Pro Miشیائومی

10,290,000

Pro 10 Redmi Noteشیائومی

9,140,000

شیائومی 10S Redmi Note

6,590,000

نماد

عنوان

تاریخ مجمع

ساعت

پتایر

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

1400/04/29

15:00

ت مدیره و بازرس قانونی.
استماع گزارش هیئ 
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1399
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیراالنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر
موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

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

1400/04/29

15:00

ت مدیره و بازرس قانونی.
استماع گزارش هیئ 
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1399
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیراالنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

فملی

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

1400/04/29

14:00

ت مدیره و بازرس قانونی.
استماع گزارش هیئ 
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1399
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیراالنتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

سامسونگ 2020 10.4 Galaxy Tab A7

5,650,000

وتجارت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

1400/04/29

15:۳۰

انتخاب اعضای هیئتمدیره

 Galaxy A22سامسونگ

4,990,000

وبملت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1400/04/29

10:00

انتخاب اعضای هیئتمدیره

وبصادر

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

1400/04/29

17:00

ت مدیره و بازرس قانونی.
استماع گزارش هیئ 
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30/12/1399
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیراالنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 Lite Galaxy Tab A7سامسونگ

4,850,000

شیائومی Poco M3

4,029,000

 Galaxy A12سامسونگ

3,670,000

 Galaxy A11سامسونگ

2,899,000

 Galaxy M02سامسونگ

2,499,000

25٬200

۱۳٬۲۱۰

400
260
90

٪۱٫۶۱
٪۲٫۵۹
٪0٫69

معرفی کتاب

ب– دستور جلسه :

خبهمن

۱۳٬۶۲۰

450

٪۳٫42

10٬300

پاالیش نفت تهران

تاپیکو

۴۵٬۵۲۰

۱٬۷۹۰

٪۴٫۰۹

ارزدیچیتال

کتاب چگونه دربورس  2میلیون دالر
به دست آوردم اثرنیکالس داروس
کتاب چگونه در بورس  2میلیون دالر به دست آوردم ،یک
داستان بورسی و داستان زندگی نیکالس دارواس است .این
شخص یک مهاجر مجارستانی است که در کلوبهای شبانه
آمریکا مشغول به کار بوده است .او به صورت اتفاقی وارد بورس
میشود و بارها در این بازار شکست میخورد .نیکالس با بررسی
اشتباهات گذشته خود و درس گرفتن از این اشتباهات توانست
 ۲میلیون دالر از بورس آمریکا سود کسب کند.
نیکالس دارواس در این کتاب توضیح میدهد که چگونه
میتوان با درس گرفتن از اشتباهات به نتیجه درست و سود
رسید .با اینکه این کتاب حدود ۷دهه پیش نوشته شده است اما
هنوز هم کاربرد دارد و بسیاری از مردم آن را میخوانند .او در یک
بخش از کتاب ذکر میکند که موفقیت خود را از آنجایی به دست
آورده است که دیگر هر روز معامالت و قیمت را چک نمیکرده
است .این کتاب به ما یاد میدهد که با دوری از اخبار و شایعات
رسانهها خود را ترس و اشتباه ایمن نگه داریم

بورس

خبر
اعتراض به نحوه استخدام فوالد بوتیا

تنها مالک استخدام آزمون است

حمزه سلمانی-مدیر روابط عمومی فوالد بوتیای ایرانیاندر خصوص اعتراض کارگران
پیمانی این شرکت به عدم استخدام گفت :تنها مالک استخدامدر این مجتمع آزمون است؛
اگر شخصیدر آزمون قبول شده و جذب نشده باشد قابل بررسی است.
یکی از کارگران شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در روزهای گذشته از برخی مشکالت
کارگریدر این مجتمع اطالعداد.
این کارگر که خواست نامی از او برده نشود ،کیفیت پایین غذا را یکی از این مشکالت عنوان
کرد و گفت« :در برخی روزها غذا به طور کامل دور ریز میشود».
یکی از موارد دیگری که این کارگر مجتمع فوالد بوتیا به آن اشاره کرد توزیع کم اقالم
بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضدعفونی کننده بود.
نیروهای با تجربه استخدام نشدند
موضوع مهم بعدی بحث استخدام نیروهای پیمانکاری فوالد بوتیا است .این کارگر میگوید
در بحث استخدام برای پیمانکاران ارزش آنچنانی قائل نشدهاند.
او ادامه میدهد« :کارگرانی در پروژه هستند که از ابتدا در مجتمع بوده و تجربه زیادی
دارند؛ حقشان استخدام است اما برخی از آنها بعد از آزمون حتیدعوت به مصاحبه هم
نشدند».
این کارگر فوالد بوتیا افزود« :جاهای دیگر تحت نظر میدکو کارگران پیمانی با  ۱۵تا ۱۸
ماه سابقه کار استخدام شدهاند اما اینجا افرادی که سه یا چهار سال سابقه کارداشته ودر
شرکت پیمانکاریدرجه یک هم هستند استخدام نشدند.
مالک استخدام آزمون است
مطالبات کارگران را با شرکت فوالد بوتیای ایرانیاندر میان گذاشتیم« .رشید فرخی»
مدیر روابط عمومی این شرکت در زمینه بحث استخدام توضیح داد :مهر  ۹۹آزمون
استخدامی با اطالع رسانی قبلی برگزار شد .آزمون را هم شرکت کاراسا ،زیر مجموعه
دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد.
او ادامه داد :در ادامه نفرات برتر اعالم شد که شامل افراد شاغل به صورت پیمانکاری و دیگر
افراد خارج از مجتمع بودند.
رشید فرخی گفت :از فروردین ماه به مرور کالسهای آزمایشی برای قبول شدگاندر حالی
برگزاری است و افراددورههای آموزشی را میگذرانند.
آن طور که مدیر روابط عمومی فوالد بوتیا میگوید از فروردین ماه تا امروز حدود  ۲۰۰نفر
به مجتمع اضافه شدند و جذب همچنان ادامه دارد.
اودر رابطه با عدم استخدام نیروهای پیمانکاری توضیحداد :مالک هلدینگ میدکو و
شرکتهای زیر مجموعه آن برای استخدام ،آزمون استخدامی است .آزمون نیز شرایطی
از جمله سن و مدرک تحصیلی دارد .امکان دارد برخی افراد نمره حد نصاب آزمون را به
دست نیاوردهاند و یا شرایط سنی را نداشتهاند.
مدیر روابط عمومی فوالد بوتیا ادامه داد :اگر شخصی در آزمون قبول شده و جذب نشده
باشد قابل بررسی است .رشید فرخی گفت :کارگران بعد از قبولی اگردارای سابقه کار باشند
برای آنها به حساب میآید.
برای غذا به تازگی نظرسنجی گذاشتیم
در حالی که برخی کارگران از غذای مجتمع گالیهدارند مدیر روابط عمومی فوالد بوتیادور
ریز غذا را تکذیب کرده و میگوید :چندماه قبل نظرسنجی برگزار شد و باالی ۷۰درصد از
غذا رضایتداشتند که مستندات آن نیز موجود است.
رشید فرخی افزود« :از زمان شیوع کرونا پروتوکلهایی از طرف وزارت بهداشت به ما ابالغ
شد .واحد ایمنی هم ه این موارد را رعایت میکند.در حال حاضر روزانهدر مشاغل مختلف
بین  ۲تا سه ماسک بین کارگران توزیع میکنیم .مکانهای مختلف نیز مرتبدر حال
ضدعفونی است».

در توییتر چه میگویند؟

اینستاگرام

اینستاگرام

اژه ای از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواستار پیگیری
گرانی ها شد -از صفحه _eghtesadonline

مقصد اول چینی ها برای استخراج بیت کوین پس از ممنوعیت این کار در

«قرارگاه مرغ» برای بازگرداندن آرامش به بازار -از صفحه@tejaratnews

آگهی استخدام دراستان کرمان

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات
پاسارگاد آریان

عنوان شغلی  :کارشناس پشتیبانی نرم افزار
شرایط احراز :جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
دارای تجربه در فرآیندهای مالی
دارای تجربه در فرآیندهای حقوق و دستمزد
مهارت در کار با اکسل
دارای حداقل  2سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مالی و
حسابداری
مزایا :بیمه-وام-پاداش
شماره تماس02149286433 :
ارسال رزومه به واتساپ09210675051 :

فرش فرهی
عنوان شغلی :فروشنده فروشگاهی در جیرفت
شرایط احراز:جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
ظاهری موجه و روابط عمومی باال
شرایط سنی بین  25الی  45سال
ترجیحا دارای سوابق فروش
مزایا :حقوق ثابت-پورسانت-بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی
سایر مزایا
تلفن تماس02172873103 :
ارسال رزومه به تلگرام09356664514 :
ارسال رزومه به ایمیلhrm@FarrahiCarpet.Com :

صنایع شیمیایی کرمان زمین
عنوان شغلی :گرافیست
شرایط احراز  :جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
آشنا به نرم افزارهای طراحی
داشتن سابقه طراحی حداقل سه سال
سن  20الی  35سال
در صورت آقا بودن دارای کارت معافیت یا پایان خدمت
سربازی
مزایا :حقوق ثابت-بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
شماره تماس09128571463 :
ارال رزومه به ایمیلestekhdam@jonoobgan.com :

