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خوزستان پیش چشم 
حامیان انتقال آب

فروش دام با  سن  و  وزن کم فروش دام با  سن  و  وزن کم 
به دلیل کمبود علوفهبه دلیل کمبود علوفه

بازگشایی ۲۱ 
راه روستایی 

در جنوب کرمان 

رشد تولید ۹ 
محصول معدنی 

در بهار امسال
در بهار امسال از بین 12 محصول منتخب معدنی، ۹ 
محصول رشد تولید و تنها سه محصول نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، افت تولید داشته اند که در بین آن ها شمش 
آلومینیوم، ظروف چینی و شیشه جام بالغ بر ۳0 درصد افزایش 
تولید داشته و در صدر جدول هستند.براساس آمار منتشر شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد حوزه معدن 
و صنایع معدنی کشور در مجموع سه ماهه ابتدایی سال جاری 
نشان می دهد که از 12 محصول منتخب معدنی مورد بررسی 
قرار گرفته در این گزارش تولید شمش آلومینیوم، ظروف 
چینی، شیشه جام، کاشی و سرامیک، کاتد مس، ظروف 
شیشه ای، فوالد خام، سیمان و کنسانتره زغالسنگ به ترتیب 
از ۳۹.۹ درصد تا 4.۹ درصد، بیشترین افزایش تولید را داشته و 
به ترتیب چینی بهداشتی، آلومینا و محصوالت فوالدی میزان 
تولیدشان نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته بین 1۶.8 

درصد تا یک درصد کاهش یافته است.

کرمان همچنان به دنبال طرح های انتقال آب است

رشد ۱۳۱ درصدی سود تلفیق و 
تخصیص سود ۲۰۰ ریالی به هر سهم 

احداث هفت هزار 
خانه ورزش روستایی 

در کشور 

افتتاح دبیرخانه ملی 
رصد آسیب های 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اجتماعی
سرمایه گذاری مس سرچشمه  معاون حقوقی و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش 

و جوانان با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید اقدامات 
ارزشمندی در حوزه ورزش و جوانان انجام شده است 

گفت:عملیات ساخت هفت هزار خانه ورزش روستایی در 
این دولت به اتمام رسید.

آیین افتتاح دبیرخانه ملی رصد آسیبهای اجتماعی و 
عوامل تعیین کننده آن از طریق ویدیو کنفرانس با حضور 

شریعتمداری وزیر رفاه ،رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی و دکتر قبادی دانا رئیس سازمان 

بهزیستی کشور برگزار شد.

خسارت ۱۵ هزار 
میلیارد تومانی 
سرمازدگی به 

 کشاورزی کرمان 

اداره  رئیس 
راهداری و حمل 

و نقل جاده ای شهرستان جیرفت گفت: 
از تیغ زنی 14۷کیلومتر راه  روستایی 
وعشایری و بازگشایی راه ارتباطی 21 روستا 
و آبادی در بخش جبالبارز این شهرستان 
خبر داد.اکبر سلیمانی افزود:از چند روز 
گذشته با اعزام ۳ دستگاه گریدر،بلدوزر و 
لودر به مناطق کوهستانی بخش جبالبارز 
راه مناطق روستایی زری خول،آبنمای 
زارین،کابستان دهنو، گردین، کنزرک 
،قنات سیاه، تودرک تنکمان، باغ انار، در 
مروارید، سرهنگر، گیشا  از توابع جبالبارز 
تیغ زنی و بازگشایی شد.او با بیان اینکه 
بارشهای تابستانی با شدت و دوره زمانی 
کوتاه مدت و حجم زیاد است که پس از هر 
تیغ زنی توسط دستگاههای سنگین مجددا 

این راهها نیاز به تیغ زنی پیدا می کنند.

صفحه۲ را 
بخوانید

وقفه در مسیر 
بازگشت دالر
به کانال ۲۳ 

 ۶ تعطیلــی 
روزه پایتخت 

در حالی بازار ارز را به تعطیلی کشــاند 
که روند کاهش قیمــت ارز در روزهای 
ابتدایی هفته ای که گذشت، امیدها را 
برای بازگشت قیمت دالر به کانال 2۳ 

هزار تومان تقویت کرده بود.
به گزارش روز جمعه ایرنا، روند رو به 
کاهش قیمت ارز کــه از اواخر هفته 
پیشین آغاز شده بود، با آغاز تعطیلی 
شــش روزه تهران از روز ســه شنبه، 
ناتمام ماند.در نــگاه تحلیلگران فنی 
بازار ارز، پس از ناامیــدی بازار ارز در 
افزایش قیمت دالر از سقف 25 هزار 
و 200 تومان در هفته های گذشــته 
و شکسته شدن کف 24 هزار و 800 
تومانی برای دالر در هفته پیشــین،  
ایــن خوش بینی ایجاد شــده بود که 
اگــر دالر بتواند از ســطح 24 هزار و 
400 تومان هم کاهش قیمت داشته 
باشد، می تواند به کانال 2۳ هزار تومان 

بازگردد. 

صفحه۳را 
بخوانید
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جلوگیری از بیکار شدن ۹۰ کارگر در شهربابک

رشد تولید ۹ محصول معدنی در بهار امسال

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور

۱۳۹ بستری جدید و ۱۲ فوتی 
در شبانه روز گذشته

افتتاح دبیرخانه ملی 
رصد آسیب های 

اجتماعی
دادسـتان عمومی و انقالب شـهربابک گفت: با 
راه انـدازی مجدد یک شـرکت، زمینه اشـتغال 
مجدد ۹0 کارگـر که به دلیل تعطیلی شـرکت 

بیکار شـده بودند، فراهم شـد.
علیرضـا مظفری،بـا اشـاره بـه این که شـرکت 
سـیمین پاالیـش شـهربابک سـال گذشـته 
تعطیـل و اقدام بـه تعدیل کارگران خـود کرده 
بـود، گفـت: در پـی تعطیـل شـدن ایـن واحد 

تولیدی، تعـدادی از قطعات اصلی این شـرکت 
از شهرستان خارج شـده و تخلفات دیگری نیز 
صورت گرفتـه بود که بـا ورود دسـتگاه قضایی 
ضمن برخورد بـا تخلفات و عامـالن انجام آن و 
نیز بـا بازگرداندن قطعـات اصلی این شـرکت، 
زمینـه فعالیـت مجـدد ایـن واحـد تولیـدی و 
صنعتـی فراهـم شـد.او بـا اشـاره بـه تاکیدات 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی و ریاسـت قـوه 

قضاییه بـر حمایت از تولید و توسـعه اشـتغال، 
عنـوان کـرد: ورود مدعـی العمـوم بـه موضوع 
سـاماندهی فعالیـت ایـن واحـد تولیـدی، بـا 
دیدگاه حمایـت از تولید و اشـتغال و همچنین 

با رافـت اسـالمی انجام شـده اسـت.
مظفـری تصریـح کـرد: سـازمان های مربوطه 
از جملـه صمـت و شـرکت نفـت نیـز همراهی 
بسـیار خـوب و ارزشـمندی بـرای راه انـدازی 

مجدد این واحـد تولیدی داشـته انـد که جای 
تقدیـر دارد.

او ادامـه داد: رویکـرد حمایـت از تولیـد در 
شهرسـتان شـهربابک برای تحقق شـعار سال 
مبنی بـر " تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی 
ها" انجام شـده و همـواره تداوم خواهد داشـت 
تـا بـر ایـن مبنـا شـاهد اسـتفاده حداکثـری 
از ظرفیت هـای سـرمایه گـذاری در ایـن 
شهرسـتان و توسـعه اشـتغال جوانـان ایـن 

منطقـه باشـیم.

در بهار امسـال از بیـن 12 محصـول منتخب 
معدنـی، ۹ محصـول رشـد تولیـد و تنها سـه 
محصـول نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 
گذشـته، افـت تولیـد داشـته اند کـه در بیـن 
آن هـا شـمش آلومینیـوم، ظـروف چینـی و 
شیشـه جام بالغ بـر ۳0 درصد افزایـش تولید 

داشـته و در صـدر جـدول هسـتند.
براسـاس آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت از عملکـرد حـوزه 
معدن و صنایع معدنی کشـور در مجموع سـه 
ماهه ابتدایی سـال جـاری نشـان می دهد که 
از 12 محصـول منتخب معدنی مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه در ایـن گـزارش تولیـد شـمش 
آلومینیـوم، ظـروف چینـی، شیشـه جام، 
کاشـی و سـرامیک، کاتـد مـس، ظـروف 
شیشـه ای، فوالد خـام، سـیمان و کنسـانتره 
زغالسـنگ بـه ترتیـب از ۳۹.۹ درصد تـا 4.۹ 
درصد، بیشـترین افزایش تولید را داشته و به 
ترتیب چینی بهداشـتی، آلومینا و محصوالت 
فـوالدی میـزان تولیدشـان نسـبت بـه سـه 
ماهه نخست سـال گذشـته بین 1۶.8 درصد 

تا یـک درصـد کاهـش یافته اسـت.
هرچنـد که افـت یک درصـدی عـدد کاهش 
قابـل توجـه نیسـت امـا باتوجـه بـه اینکـه 
فوالدسـازان کشـور به اوضـاع خـود می بالند 
و مرتبـا از افزایـش تولیـد، افزایش صـادرات 
صحبـت می کننـد، آمـار کاهشـی چنـدان 
جالب نیسـت؛ البته کـه براسـاس برنامه های 
تعریـف شـده بـرای سـال 1400 در بخـش 
معـدن، وزارت صنعت، معدن و تجـارت برای 
افزایـش تولیـد فـوالد خـام، آهن اسـفنجی، 
آلومینـا، کاشـی و سـرامیک و شیشـه جـام 
برنامه ریـزی کـرده امـا در مقابـل معتقـد 
اسـت کـه تولیـد محصـوالت فـوالدی، کاتد 
مس، شـمش آلومینیوم و سـیمان نسـبت به 
سـال 1۳۹۹ کمتر شـود کـه به نظر می رسـد 
میـزان بـاالی تولید ایـن محصـوالت معدنی 
در سـال گذشـته، دلیل بر این تصمیم اسـت.

فعـاالن معدنـی گرچـه در کاهـش تولیـد 
محصـوالت فـوالدی مطابـق برنامه ریـزی 
وزارت صمـت پیـش رفته انـد امـا گویـا در 
تولید شـمش آلومینوم کـه در صـدر افزایش 

تولیـد اسـت و سـیمان و کاتد مـس، چندان 
اعتقـادی بـه برنامه ریـزی وزارت صمـت 
ندارند.طبـق آمـار، شـمش آلومینیـوم در 
مـدت مذکور با رشـد قریـب بـه 40 درصدی 
)۳۹.۹ درصـد( بیشـترین افزایـش تولیـد را 
داشـته اسـت. در سـه ماهـه ابتدایی امسـال 
تولید ایـن محصول معدنـی 1۳5 هزار و ۷00 
تن بوده اسـت، در حالـی که در مدت مشـابه 
سال گذشـته ۹۷ هزار تن شـمش آلومینیوم 

تولیـد شـده اسـت.
پس از آن 14 هـزار و 100 تن ظـروف چینی 
و ۳۳2 هـزار و ۷00 تـن شیشـه جام در سـه 
ماهـه سـال جـاری تولیـد شـده کـه نسـبت 
به 10 هـزار  و ۳00 تن ظـروف چینی و 25۳ 
هزار تن شیشـه جام تولید شـده در سـه ماهه 
ابتدایی سال گذشـته به ترتیب ۳۷.۹ و ۳1.5 

درصـد افزایش تولیـد را رقـم زده اند.
کاشـی و سـرامیک نیـز بـا 22.۷ درصـد 
افزایـش تولیـد نسـبت به سـه ماهـه ابتدایی 
سـال گذشـته که از 8۹ میلیـون و ۳05 هزار 
و ۶00 متـر مربـع تولیـد شـده بـود، در مـت 

مذکـور سـال جـاری میـزان تولیـد را بـه 
10۹ میلیـون و 5۷4 هـزار و ۳00 متـر مربع 
رسـانده اسـت. الباقـی محصـوالت معدنـی 
مورد بررسـی، زیـر 10 درصد افزایـش تولید 
داشـته اند؛ بدیـن صـورت کـه کاتـد مـس 
بـا افزایـش ۹.4 درصـدی تولیـد در سـه مـاه 
نخسـت سـال جاری معادل ۷8 هـزار و ۶00 
تـن تولیـد شـده اسـت. در فصـل بهار سـال 
گذشـته میـزان تولید ایـن محصـول معدنی 
برابـر ۷1 هـزار و 800 تـن ثبت شـده اسـت.

ظروف شیشـه ای و فوالد خـام نیز بـه ترتیب 
افزایـش ۷.۶ درصـد و ۷.5 درصد تولیـد را در 
سـه ماهـه ابتدایـی سـال جـاری نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال گذشـته تجربـه کرده اند. 
در حالـی کـه در مجمـوع سـه مـاه نخسـت 
سـال گذشـته 1۷4 هـزار و 200 تـن ظروف 
شیشـه ای و هفـت میلیـون و 1۶8 هـزار و 
800 تـن فـوالد خـام تولیـد شـده کـه ایـن 
آمـار تولیـد در مـدت مشـابه سـال جـاری 
بـه ترتیـب بـه 18۷ هـزار و 400 تـن )بـرای 
ظـروف شیشـه ای( و هفـت میلیـون و ۷0۹ 
هـزار و ۷00 تن )بـرای فـوالد خـام( افزایش 

یافتـه اسـت.

مدیـر اداره نظـام هـای پرداخـت بانـک 
مرکـزی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
حـدود 2۶8 میلیـون کارت بانکـی بدهـي 
)برداشـت( و اعتبـاري در کشـور وجـود 
دارد تصریـح کـرد: بـر ایـن اسـاس سـرانه 
تعـداد کارت بانکـی در کشـور حـدود ۳.۳ 
کارت بـه ازای هـر نفـر اسـت.به گـزارش 
وود  نـک مرکـزی، دا بـط عمومـی با ا رو
محمدبیگـی گفـت: اصـوال کارت هـاي 
بدهـي و اعتبـاري جـزو کارت هـاي بانکي 
اشـخاص محسـوب مي شـوند و کارت هاي 
هدیـه و پیـش پرداخـت کـه قابلیت شـارژ 
نداشـته و قابـل انتقـال بـه غیر اسـت نباید 
در سـرانه کارت محاسـبه شـوند. بر همین 
اسـاس سـرانه تعداد کارت بانکی در کشور 
حـدود ۳.۳ کارت بـه ازای هـر نفـر اسـت.  
این مقـام مسـئول بانک مرکـزی ادامه داد: 
در کشـوري که تمامـي افـراد جامعه داراي 
حسـاب بانکي هسـتند و نسـبت اسـکناس 

و مسـکوک به نقدینگی طی ۷ سـال از ۷.۶ 
به 2.۳ کاهـش یافتـه و مردم تمـام فعالیت 
هـاي مالي خـود را بـا اسـتفاده از ابزارهاي 
الکترونیـک انجـام مـي دهنـد سـرانه ۳.۳ 
کارت بانکی بـه ازای هـر نفر سـرانه باالیي 

محسـوب نمـي شـود.
محمدبیگـی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 
۳2 بانـک و موسسـه اعتبـاري غیـر بانکـي 
در کشـور وجـود دارد کـه مشـتریان مـي 
تواننـد از خدمـات متنـوع آنهـا اسـتفاده 
کنند، افـزود: لـذا اگر هر مشـتري بـه طور 
متوسـط در دو یا سـه بانک حسـاب داشته 
باشـد طبیعتـا نیازمنـد دو یـا سـه کارت 

بانکـي اسـت.
مدیـر اداره نظـام هـای پرداخـت بانـک 
یـداري  ز منظـر پا د: ا مـه دا دا مرکـزی ا
سـرویس نیـز همانگونـه کـه معمـوال هـر 
فروشـگاه به دو یا سه دسـتگاه کارت خوان 
مجهـز اسـت تـا در صـورت عدم سـرویس 

دهـي یکـي از آنهـا کسـب و کار با مشـکل 
مواجـه نشـود، مشـتري نیـز حداقـل به دو 

کارت بانکـي نیـاز خواهـد داشـت.
محمدبیگـی تجمیـع کارت هـای بانکـي را 
معادل کاهـش رقابت و تنـوع ارائه خدمات 
به مشـتریان دانسـت و تاکید کـرد: تجمیع 
کارت هـای بانکـی بـه معنـي حـذف آنها و 
وابسـتگي مشـتری صرفـا بـه یـک نهـاد یا 
یک بانک اصـوال مبتنـي بر اسـتانداردهای 
پرداخـت نیسـت و در همـه دنیـا بانـک ها 
بـا ایجـاد امکانـات و محصـوالت متنـوع 
مشـتریان را به اسـتفاده از محصوالت خود 

ترغیـب مـي کنند.
مدیـر اداره نظـام هـای پرداخـت بانـک 
ز منظـر سـهولت  د: ا مـه دا دا مرکـزی ا
کاربـری و اسـتفاده حداکثـري از ظرفیـت 
تلفـن هـاي هوشـمند نیـز بانـک مرکـزي 
ز اواخـر سـال قبـل بـا  پـروژه کهربـا را ا
همـکاري بانک ها و شـرکت هـاي پرداخت 

آغاز کرده اسـت که بر  اسـاس آن مشـتری 
قـادر خواهـد بـود بـدون نیـاز بـه جسـم 
کارت و با ذخیره اطالعـات کارت در فضاي 
امن تلفـن همراه خـود صرفـا بـا در اختیار 
داشـتن تلفن همراه از خدمـات کارت هاي 
مختلـف ذخیـره شـده در تلفـن بهـره مند 
شـود.محمد بیگـی همچنیـن در خصـوص 
مباحـث مرتبـط بـا مبـارزه بـا پولشـویي و 
نظـارت بـر تراکنـش هـاي بانکی گفـت: با 
توجـه بـه اینکـه تمامـی کارت هـای بانکی 
مشـتریان در شـبکه پرداخـت بـا شـماره 
بـل شناسـایی  یشـان مرتبـط و قا ملـی ا
اسـت، امـکان ایجـاد کنتـرل و محدودیـت 
بـرای تمامی کارت هـای بانکی هر شـخص 

بـه راحتـی امـکان پذیـر اسـت.
او افـزود: به عنـوان نمونه در ایـن خصوص، 
محدودیـت 100 میلیـون تومانـی خریـد 
روزانـه بـراي هـر شـخص بـا اسـتفاده از 
تمامـی کارت هـای وی صرفنظـر از تعـداد 
کارت در شـبکه پرداخـت اسـت کـه هـم 

اکنـون اجـرا مـی شـود.

علوم پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشگاه عصر جمعه 1 مردادماه با بیان اینکه 
طی 24 ساعت گذشته، 1۳۹ بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:» ۷۷ نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه(، 21 نفر از حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان، ۹ نفر از حوزه  دانشگاه علوم 
پزشکی بم و 1۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت هستند«.
او با بیان این که 1۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش 
شده است، افزود: »در حال حاضر، ۹۳8 
بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 
هستند«.شفیعی ادامه داد:»4۹۷ نفر از 
بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
۹۷ نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان ، 1۹۳ 
نفر حوزه  جنوب، ۶۳ نفر در حوزه  دانشگاه 

علوم پزشکی بم و 88 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 2۷ 
هزار و 18۹ نفر در استان، به دلیل ابتال به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با 
بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی 
کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 24 
ساعت گذشته، 12 مورد فوتی به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا گزارش شده که ۷ نفر مربوط 
به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، یک 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، 
۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
و یک نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان است«.  به گفته  شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۳۳8۷ نفر 
به دلیل ابتال به کوویدـ  1۹ جان خود را از 
دست داده اند.او همچنین تعداد دوز واکسن 
های تزریق شده استان کرمان در نوبت اول را 
22۶۳54 و نوبت دوم ۷۹20۶ دوز عنوان کرد.

کاغذ وطن- خوزستان حی و حاضر جلوی چشم موافقان طرح های 
انتقال آب است. خصوصا آنها که به انتقال درون حوضه  ای فکر می 
کنند.همه این افراد به نحوی باید پاسخگوی طرح های انتقال آب، 
از سد صفارود و بهشت آباد تا انتقال آب از کارون باشند. طرح هایی 

که جدا از تنش اجتماعی قطره قطره مشکالت را از مبدا حوضه به 
مقصد انتقال، منتقل می کنند.. بروز تبعات زیست محیطی در مبدا 
باعث شده تا این بار مسئولین استانی از طرح های انتقال آب میان 
 حوضه ای کوتاه آمده و به فکر تامین آب از خارج از استان باشند.

آیین افتتاح دبیرخانه ملی رصد آسیبهای 
اجتماعی و عوامل تعیین کننده آن از طریق 
ویدیو کنفرانس با حضور شریعتمداری وزیر 
رفاه ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی و دکتر قبادی دانا رئیس 

سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.
 رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
لزوم رصد آسیبهای اجتماعی در جامعه 
گفت:جای خالی رصد آسیبهای اجتماعی 
محله محور در برنامه های ما خالی بود که 
با راه اندازی مراکز مثبت زندگی به این مهم 

دست پیدا کردیم.
دکتر قبادی دانا افزود:در دبیرخانه رصد 
آسیب های اجتماعی همکاران ما عوامل 
خطر و عوامل محافظت از آسیبهای اجتماعی 
را احصاء کرده و محله به محله آن را پیاده 

می کنند .
در مرحله آخر در بحث کنترل آسیبهای 
اجتماعی سازمان بهزیستی مسئول بوده و 
دیگر سازمانها باید بهزیستی را یاری کنند که 
ساماندهی کودکان کار از همین نمونه است .
دکتر عباس صادق زاده نیز در حاشیه این 
آیین با اشاره به اینکه طرح رصد آسیبهای 
اجتماعی در استان کرمان از سال ۹۶ آغاز 
و تشکیل دبیرخانه نظام رصد آسیب های 
اجتماعی از مهرماه سال 1۳۹۹ در دستور کار 
قرار گرفت ،افزود: همکاران ما در چند مرحله 
به شناسایی و احصاء آسیب های اجتماعی در 
نقاط مختلف استان دست پیدا کرده اند و من 
به جرات می توانم بگویم اگر همه دستگاه های 
متولی مسئولیتی را که در قالب سند کنترل 
وکاهش آسیبهای اجتماعی دارند را متعهدانه 
انجام دهند،بهزیستی استان برای پیشگیری 
و کنترل تمامی آسیبهای اجتماعی برنامه 

اجرایی و مدون دارد.
با همکاری  بهزیستی  اذعان داشت:  او 
وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و 
بهداشت پیمایشی علمی را در زمینه رصد 
آسیب های استان به انجام رسانده است 
گفت:این سند یکی از بروزترین،علمی ترین 
و تخصصی ترین پیمایش های انجام شده 
در حوزه آسیب های اجتماعی و خصوصا 

آسیب های نوپدید است . 
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه 
یکی از فعالیت های عمده دیگری که در 
استان انجام شده رصد انواع معلولیت ها 
استان  نقاط مختلف  فراوانی آن در  و 
برای  داشت:بهزیستی  است ،اظهار 
جلوگیری از بروز معلولیت های مادرزادی 
و اکتسابی نیز راهکار علمی و تخصصی 

تدوین نموده است.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400
حوزه ثبتی شهداد

بدینوسیله طبق ماده 12 قانون ثبت و مواد اصالحی 64 و 59 
آئین نامه قانون ثبت اشخاصی که در سه ماهه اول سال 1400 
نسبت به امالک واقع در بخش های 23 و 25 و 26 کرمان 
حوزه ثبتی بخش شهداد تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و 
نام خانوادگی و سهم مورد تقاضا به ترتیب شماره پالک فرعی 

و اصلی و موقعیت محل ملک بشرح ذیل آگهی میگردد:
از بخش 23 کرمان

ابوالفضل کدخدا  آقای  اصلی   -2647 از  فرعی   5 -پالک 
دهنوئی ششدانگ یکباخانه واقع در شهداد خیابان طالقانی 

کوچه شماره 12 بمساحت ششدانگ 248 مترمربع
-پالک 24 فرعی از 2644- اصلی آقای مسلم کدخدا نجف 
آبادی ششدانگ یکباب خانه واقع در شهداد خیابان طالقانی 

کوچه 20 بمساحت ششدانگ 273 مترمربع
یوسفی  محمد  آقای  اصلی   -2001 از  فرعی  یک  -پالک 
چهارفرسخی ششدانگ یکباخانه واقع در شهداد خیابان آیت 
هللا قوام کوچه باغ مسعودی بمساحت ششدانگ 360/30 

مترمربع
از بخش 25 کرمان

-پالک 1972 فرعی از یک – اصلی آقای رضا کدخدا حسین 
خیابان  اندوهجرد  در  واقع  مغازه  یکباب  ششدانگ  آبادی 

شهید باهنر کوچه 2 بمساحت ششدانگ 119/31 مترمربع
آقای مجید طهمورسی  اصلی  از یک  فرعی  -پالک 1973 
جاده  بین  اندوهجرد  در  واقع  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 
اندوهجرد به گودیز – دشتوئیه بمساحت ششدانگ 31570 

مترمربع

آقای مجید طهمورسی  اصلی  از یک  فرعی  -پالک 1974 
جاده  بین  اندوهجرد  در  واقع  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 
اندوهجرد به گودیز – دشتوئیه بمساحت ششدانگ 54198 

مترمربع
ار بخش 26 کرمان

اصلی  از 47-  فرعی  از 365  مجزی  فرعی  -پالک 1607 
خانم اعظم غالمی شهربابک ششدانگ یکباخانه و باغ واقع 
در سیرچ جاده آبگرم کوچه سنگستان جنب پرورش ماهی 

بمساحت ششدانگ 1518 مترمربع.
لذا به استناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی 
) حقیقی یا حقوقی( نسبت به امالک تقاضای ثبت شده در 
این آگهی، اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین نشر 
آگهی حداکثر ظرف مدت نود )90( روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهداد تسلیم نمایند و رسید 
دریافت نمایند. ضمنا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط 
به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب سال 1373 معترض 
بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به 
اداره ثبت دادخواست الزم را نیز نیز به دادگاه صالحه تقدیم 
نماید و چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت 
اول آگهی، دعوای دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 
قانون ثبت ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مشعر بر جریان 
دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید واال حق وی 

ساقط خواهد شد. شناسه آگهی 1165345
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

تیغ واسطه ها بر گلوی عشایر

استاندار:
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کاغذ استانشنبه  2 مرداد 1400

الیحه نظام رتبه بندی معلمان 
دارای اشکاالت اساسی است

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه الیحه نظام رتبه 
بندی معلمان دارای اشکاالت اساســی و ایرادات زیادی است؛ ابراز 
کرد:مجلس در پی اصالح این الیحه است و به همین دلیل هم این 

الیحه معطل مانده است.
دکتر محمدمهدی زاهدی در جلسه شورای آموزش و پرورش بخش 
راین آموزش را یک اصل اساسی عنوان و اظهار کرد: آموزش و پرورش 
برای تربیت و تامین منابع انسانی کشور و تشکیل تمدن اسالمی پایه 

و پیشران است.
او آموزش و پرورش را مسیری برای تحول علمی و پیشرفت کشور 
دانســت و گفت:در این راه مسئولیت ســنگین بر دوش معلمان و 
فرهنگیان است و آن ها باید بدانند چه مسئولیت بزرگی را برعهده 

دارند.
به گزارش روابــط عمومی دفتر نماینــده مردم کرمــان و راور در 
مجلس،زاهدی با بیــان اینکه معلمی،کارمندی نیســت، تصریح 
کرد:معلمان شغل و رسالت انبیا را دارند و همان طور که انبیاء جایگاه 
ویژه ای در نظام آفرینش دارند؛ معلمان نیز باید جایگاه ویژه ای در نظام 

اسالمی داشته باشند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
الیحه نظام رتبه بندی معلمان دارای اشکاالت اساسی و ایرادات زیادی 
است؛ابراز کرد:مجلس در پی اصالح این الیحه است و به همین دلیل 
هم این الیحه معطل مانده است. ضمن اینکه در این الیحه جایگاه، 

منزلت و کرامت اجتماعی معلمان را مورد توجه قرار خواهیم داد.
او با تاکید بر اینکه باید شاخص های مهمی برای ورود به عرصه معلمی 
قرار دهیم،تصریح کرد: کســانی باید وارد این شــغل شوند که از با 
استعدادترین و عالقه مندترین افراد باشند چرا که می خواهند انسان 

بسازند و جامعه را تربیت کنند.
زاهدی عنوان کرد:بسترسازی اولیه برای این اقدام صورت گرفته و ان 
شاءاهلل با تعامالتی که با رئیس جمهور آینده صورت می گیرد بتوانیم 

آن را تکمیل کنیم.

بازگشایی ۲۱ راه روستایی 
در جنوب کرمان 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان جیرفت گفت: از 
تیغ زنی 14۷کیلومتر راه  روستایی وعشایری و بازگشایی راه ارتباطی 21 
روستا و آبادی در بخش جبالبارز این شهرستان خبر داد.اکبر سلیمانی 
افزود:از چند روز گذشته با اعزام ۳ دستگاه گریدر،بلدوزر و لودر به مناطق 
کوهســتانی بخش جبالبارز راه مناطق روستایی زری خول،آبنمای 
زارین،کابستان دهنو، گردین، کنزرک ،قنات سیاه، تودرک تنکمان، باغ 
انار، در مروارید، سرهنگر، گیشا  از توابع جبالبارز تیغ زنی و بازگشایی 
شد.او با بیان اینکه بارشهای تابستانی با شدت و دوره زمانی کوتاه مدت 
و حجم زیاد است که پس از هر تیغ زنی توسط دستگاههای سنگین 

مجددا این راهها نیاز به تیغ زنی پیدا می کنند.
سلیمانی با بیان اینکه بارندگی های اخیر در ارتفاعات جبالبارز موجب 
خســارت به بیش از 200کیلومتر از راه های روســتایی شده است 
اظهار داشــت: کار تیغ زنی این محورها همچنان با اولویت راههای پر 

خسارت و دارای سکنه بیشتر ادامه دارد. 
او ۶0 درصد راه های روستایی بخش جبالبارز را در مناطق کوهستانی 
سخت گذرعنوان کرد و گفت:در راســتای همکاری با اداره عشایری، 
فعالیت تیغ زنی و بازگشایی راه های عشایری علی رغم اینکه در حوزه 
کاری راهداری نبوده هم با هدف ایجاد تردد ایمن برای مردم و عشایر را 

در کنار راه های روستایی انجام داده ایم.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جیرفت با بیان اینکه بیش از 
2 هزار کیلومتر راه خاکی در شهرستان جیرفت وجود دارد، افزود: بیش 
از ۷0 درصد این مسیرها کوهستانی و صعب العبور هستند لذا با توجه به 
کمبود اعتبارات شهرستانی و استهالک باالی ماشین آالت راهداری، 

نگذاشته ایم راهی مسدود بماند.
او اظهار داشــت:باران های فصلی به ویژه در ایــن فصل موجب ورود 
خسارت به راه های روستایی خاکی به ویژه مناطق کوهستانی می شود 
از این رو به محض اطالع از خسارت به راه ها،عملیات تیغ زنی محورها 

در دستور کار قرار می گیرد.
سلیمانی با بیان اینکه در زمان بروز بارندگی ها از طریق مردم و دهیاران 
و شوراهای روستاها در ارتباط هستیم با احترام به انتقال مطالبه مردم 
از طریق فضای مجازی در زمینه تخریب راه های روســتایی در زمان 
بارندگی،اطــالع یافتن همکاران بنده از تخریب راهها با اســتفاده از 
کانالهای ارتباطی به ویژه تماس با مرکز مدیریت راهها و شماره تماس 
141زودتر در جریان تخریب ها قرار می گیریم.او با بیان اینکه راهداری 
خود را در کنار مردم و خادم مردم می داند افزود: این مجموعه بدور از 
هرگونه حاشیه ای وظیفه خود را در راه خدمت مطلوب به مردم با جدیت 

دنبال خواهد کرد.

معاون حقوقی و هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و 
امید اقدامات ارزشمندی در حوزه ورزش و جوانان 
انجام شده است گفت:عملیات ساخت هفت هزار 

خانه ورزش روستایی در این دولت به اتمام رسید.
جمشید تقی زاده بعد از بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان انار 
افزود: کرمان دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه ورزش در سطح 
ملی دارد و در این دولت حدود 2 هزار و 500 زمین چمن فوتبال 

در کشور افتتاح شده است. 
اعزام ۶۶ ورزشکار به مسابقات المپیک در توکیو

او با بیان اینکه مسابقات المپیک یک رویداد بسیار مهم دنیا است 
که در توکیو برگزار می شود گفت: ۶۶ ورزشکار از ایران به این 
مسابقات اعزام شده اند که امیدواریم پرچم جمهوری اسالمی 
ایران در مرکز المپیک توکیو با گرفتن مدال های خوشرنگ به 

اهتزاز درآید.
تقی زاده با اشاره به بازدید از پارک بانوان در شهرستان انار 
گفت:این پارک در نوع خودشکم نظیر بوده و سعی شده در همه 
بخش ها 50 درصد مدیریتی بانوان را در حوزه ورزش و جوانان 
حفظ کنیم. او بیان داشت:هر آنچه را که وزیر ورزش و جوانان در 

این حوزه در استان کرمان دستور داده را پیگیری خواهم کرد.  
اتمام پروژه های ورزشی باالی ۷۵ درصد در اولویت است 
تقی زاده گفت:سعی می شود؛اعتبارات مورد نیاز پروژه هایی 
که باالی ۷5 درصد پیشرفت دارد را تامین کنیم و این مهم در 
اولویت قرار گیرد.او با اشاره به اینکه خانه جوان در شهرستان انار 
وجود ندارد گفت:پیشنهاد می شود یک باغ برای خانه جوان این 
شهرستان پیش بینی و تمام بخش های جوان را در این باغ دیده 

شود زیرا این مهم یک کار منحصر به فرد در کشور خواهد شد. 
تقی زاده با اشاره اینکه مجموعه ورزشی شهید سلیمانی شهرستان 
انار گفت:مشکل آب زمین چمن این مجموعه باید مرتفع و در این 

زمینه تدبیری اندیشیده شود.
معاون امور حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به اینکه سالن ورزشی بانوان شهرستان 
انار 25درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت:در پروژه های استانی ما 
نمی توانیم به صورت ملی به آنها کمک کنیم اما باید اعتبار ویژه ای 

در استان برای این پروژه ها در نظر گرفته شود.

اقتصادی مجلس شورای  رئیس کمیسیون   
اسالمی از رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی شهر 
زنگی آباد و تعیین تکلیف زمین های موقوفه و مسیر 
جاده کرمان به زنگی آبادی در آینده نزدیک خبر داد.محمدرضا 
پورابراهیمی در نشست بررسی مشکالت شهر زنگی آباد با حضور 
استاندار کرمان افزود: پل شاهرخ آباد به دلیل معارض بودن مالکیت 
زمین های مربوط با موقوفه ها با مشکالت متعددی روبرو شده است.

او اظهارداشت: چندین نشست با معاون عمرانی برگزار کردیم و تنها 
مشکل ما عدم همکاری نماینده موقوفه برای آزاد سازی زمین به 
منظور بازگشایی مسیر زیرگذر پل شاهرخ آباد - زنگی آباد است. او 
بیان کرد: پیشنهاد ما این است کار با قیمت کارشناسی انجام شود که 
متاسفانه نماینده موقوفه این کار را انجام نداد و این مهم موجب شد 
کار تاکنون عملیاتی نشود. پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد ما این است 
دستور فرمایید با توجه به اینکه اخیرا مسئولیت اداره زمین های این 
مجموعه توسط سازمان اوقاف در اختیار این اداره کل قرار گرفته در 
اسرع وقت نشست مجددی با حضور فرماندار،معاون عمرانی مدیران 
کل اوقاف و راهداری برگزار و در فاز نخست با نظر کارشناسی و در غیر 
این صورت از طریق مصوبه شورای تامین این موضوع در قالب مصوبه 
شورای تامین ابالغ شود.او به تامین آب آشامیدنی شهر زنگی آباد اشاره 
کرد و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده موضوع حفر چاه جدید 
برای تامین آب شهر زنگی آباد انجام و تجهیز چاه در حال نهایی شدن 
و قرار است چند طرف چند روز آینده این موضوع عملیاتی و اجرایی 
شود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
اختصاص آب از مجموعه آب تصفیه شده شهر کرمان برای صنعت 
نیز قرار شد به شکلی در قالب توافق برای کمک مجموعه فوالدی 
بابت تخصیصی که به آنها داده شده اتفاق بیفتد.او ادامه داد:چندین 
مرتبه نیز جلسه با مجموعه بخش صنعت برگزار شده اما به دلیل 
اینکه آب را در طرح های میان مدت نیاز دارند امکان تخصیص از 
طرف شرکت وجود ندارد و راهکار دیگری باید اتخاذ شود.او پیشنهاد 
کرد:سقف عددی مازاد بر تعهد آبی شهری کرمان به شرکت صنعتی 
میدکو افزایش پیدا کند تا از محل این افزایش با توافقی که با این 
شرکت می شود از در اختیار منطقه زنگی آباد قرار گیرد. پورابراهیمی 
اظهار داشت: با توجه به اینکه باز هم موضوع پیگیری حل مشکل 
زمین های مسکونی که تعارض آن با مجموعه موقوفه عامی که متولی 
غیر از سازمان اوقاف را دارد چندین نشست برگزار شد و به دلیل عدم 

همکاری در این بخش این کار انجام نشده است. 

احداث هفت هزار خانه ورزش 
روستایی در کشور 

مشکل کمبود آب آشامیدنی 
زنگی آباد  رفع می شود

خبر

خبر

خبر

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰  
بر طبق دسـتور ماده 12 قانون ثبت اسـناد و امالک و مواد 
اصالحـی 59 و 64 آئیـن نامـه قانـون ثبـت اشـخاصی که 
نسـبت بـه امالک مجهـول المالک بخش 16 کرمـان حوزه 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تقاضای ثبت نمـوده اند و همچنیـن امالکی که 
بـر طبـق قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی از سـهام مجهـول می باشـد بـا ذکر نـام متقاضی و 

سـهام مـورد تقاضـا و محل وقـوع ملک بشـرح زیر آگهی مـی گردد:
پـالک 1631 فرعـی مفـروز و مجـزی از پـالک 521 فرعـی از 18 اصلـی 
دولـت جمهـوری اسـالمی ایران با نمایندگـی وزارت بهداشـت و درمان و 
آمـوزش پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی 
کرمـان ششـدانگ سـاختمان مرکـز بهداشـت واقـع در اراضـی اپـوروار 

کوهبنـان بخـش 16 کرمـان  بمسـاحت 1820.75 مترمربع
بنـا به دسـتور مـاده 16 قانـون ثبت اسـناد و امالک کسـانیکه بر امالک 

تقاضـای ثبت شـده در بخش های قید شـده در این آگهـی واخواهی و 
اعتراضـی دارنـد مـی توانند از اولین نوبت انتشـار آگهی به مـدت 90 روز 
اعتـراض خـود را کتبا و مسـتقیما به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت 
دارنـد و عـالوه بـر آن ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به 
ایـن اداره دادخواسـت الزم بـه مرجـع ذیصالح قضائی تسـلیم نمایند و 
در غیـر ایـن صـورت متقاضـی ثبت یـا نماینـده قانونی او مـی توانند به 
دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تسـلیم دادخواسـت را دریافت 
دارنـد و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و اداره ثبت اسـناد و امالک بدون 
توجـه بـه اعتراض عملیات ثبتـی را با رعایت مقـررات ادامه می دهند و 
چنانچـه بیـن تقاضا کنندگان و اشـخاصیکه قبل از نوبـت اول این آگهی 
دعوی اقامه و در جریان رسـیدگی می باشـد میبایسـتی گواهی مشـعر 
بـر جریـان دعـوی را به این اداره تسـلیم واال حق او سـاقط خواهد شـد 
و تحدیـد حـدود امالک درخواسـت ثبت شـده بـر طبق مـاده 14 قانون 
ثبـت اسـناد و امـالک بـه ترتیب بخـش و شـماره پالک آگهـی خواهد 

شـد و ایـن آگهـی در دو نوبت به شـرح زیر منتشـر خواهد شـد.
آگهـی نوبتـی و تحدید حـدود در اجرای قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
بـه اسـتناد مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی ، مبنـی 
بـر پذیـرش ثبـت و تنظیـم اظهارنامه و تحدیـد حدود همزمـان امالک 
مشـمول و تطبیـق آنهـا با دفتـر توزیـع اظهارنامه، پرونـده ثبتی و محل 
و همچنیـن پـس از حصول از اطمینان از انتشـار آگهـی موضوع ماده 3 
قانـون فوق مشـخصات امـالک و همچنین حدود آنها طـی دو نوبت در 
تاریـخ هـای ذکر شـده آگهـی و متذکر می گردد و چنانچه اشـخاصی به 
ماهیـت ملـک معترضند ظـرف مدت نود روز و اشـخاصی کـه به حدود 
و حقـوق ارتفاقـی اعتـراض دارنـد ظرف مدت سـی روز از تاریخ انتشـار 
آگهـی مطابـق مـاده 86 آییـن نامه قانون ثبـت اعتراض خـود را کتبا به 

واحد ثبتی تسـلیم نمایند.

الـف( موقوفه مریم خانم به تولیت آقای حسـین متصـدی زاده زرندی 
به شناسـنامه ملی 14000503240 در ششـدانگ زمین وقفی بمسـاحت 
283.35 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پالک 40 فرعـی از 2368 اصلی 

واقـع در زرنـد خیابان عالمه )اراضی حسـین آباد( بخـش 13 کرمان.
ب( آقای حسـن اسـالمی علی آبادی به شناسـنامه شـماره یک صادره 
از زرنـد فرزنـد غالمحسـین در ششـدانگ اعیانـی خانـه بـه مسـاحت 
309.62 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 65 فرعـی از 2368 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابان عالمه )اراضی حسـین آباد( بخـش 13 کرمان که 
عرصه آن بموجب سـند اجاره شـماره 99/752039 مورخـه 1399/8/12 
متعلـق بـه موقوفـه مریـم خانم بـا تولیت آقای حسـین متصـدی زاده 

می باشـد. م الف125
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/5/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم:روز دوشنبه 1400/6/1
حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسنادوامالک و مواد 5۹ و 
۶4 ایین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون 
اصالح و حذف موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که 
در سه ماهه اول سال 1400  در حوزه ثبتی شهرستان کهنوج 
بخش 4۶ کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک و 
ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک به شرح 

ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک 1 - اصلی واقع درگلستان زه، نخلستان ، پشته 

دول اباد و پونان قطعه یک 
258۳ فرعی  آقای  مهرداد در زاده فرزند  مجید  ششدانگ یک باب 

خانه مشتمل بر زمین به مساحت 18۹۷8 متر مربع .
ناصر   فرزند  قلعه   امین سلیمانی سرخ  آقای  فرعی     25۹2  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  4۶0  متر مربع .
  25۹5  فرعی  خانم کبری بهرامی نیکخو فرزند جان اله ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۳۹۷.8۳  متر مربع .
   25۹۶  فرعی   خانم  سمیه عیدی پورزه فرزند موسی   ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه به مساحت ۳25.۶2   متر 

مربع .
   25۹۹  فرعی  خانم  فاطمه سلیمی زه  فرزند  رضا  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۶42.۶2  متر مربع .
   2۶01  فرعی  آقای  محمود لورگی پور فرزند مراد  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۶۷۳.۷2   متر مربع .
    2۶02  فرعی  خانم  سکینه لورگی پور  فرزند  مراد  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 524.۹4   متر مربع .
     2۶0۳ فرعی  خانم  ایران دولتی  فرزند  احمد  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 2۹4.۳5  متر مربع .
        2۶04  فرعی  خانم  نبات پرنده  فرزند  خدایار ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 1112.8۹  متر مربع.
     2۶05 فرعی  خانم  لیال جشان بامری   فرزند  طالب  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۳۳۷  متر مربع .
فرعیات ذیل از پالک 2 - اصلی واقع در حیدر آباد شهر کهنوج 

قطعه یک .
       10۳۹5  فرعی  خانم  مریم پیکار  فرزند  غالمرضا  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 2۳۶.41   متر مربع .
        10۳۹۶ فرعی  خانم نرگس رمضانی زه   فرزند  حسین  
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت   

288.0۹   متر مربع .
       10۳۹۷  فرعی  خانم  لیال ناصری دهکهان  فرزند  عزیز اهلل  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۳۳.۳1  متر مربع .
                10411فرعی  خانم  هاجر پور کهنوجی  فرزند  موسی  

ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 250  متر مربع .
       10415  فرعی  آقای  سعید مشرفی نژاد    فرزند  احمد  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۳8.2۶  متر مربع .
       1041۹  فرعی  خانم  سمیه تهرودی  فرزند  رضا  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۳80.20  متر مربع .
فرعیات ذیل از پالک 21 - اصلی واقع در علی آباد شهر کهنوج 

قطعه یک .
4۶۳  فرعی  خانم  کلثوم احمدی کهنوج  فرزند  رضا ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۷۳۶ متر مربع
   4۶۷  فرعی  آقای  رمضان راوند فرزند موسی   ششدانگ یک 
قطعه زمین جهت تجمیع با پالک ۳4 فرعی از 21 - اصلی  به 

مساحت  4۶  متر مربع .
       1۹۹  فرعی  خانم  معصومه خاکساری  فرزند  ولی  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 215  متر مربع .
2۶ فرعی از ۳1- اصلی خانم الله محمودی فرزند عبداهلل ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل بر کارگاه تیرچه  به مساحت ۳00   

متر مربع واقع در مهدی آباد بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه یک.
فرعیات ذیل از پالک 8۳ - اصلی واقع در زیری و سهالور شهر 

کهنوج قطعه یک .
  ۹05  فرعی  آقای  علی عیدی    فرزند  بختیار  ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 41۶05  متر مربع .
۹0۶  فرعی  آقای  محمد عیدی    فرزند  بختیار  ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی مشتمل بر نخیالت  به مساحت ۳۹8.4۷   متر 
مربع .

  ۹0۷  فرعی  آقای  حسین محمودی    فرزند شکراهلل  ششدانگ 
مساحت  به  نخیالت  بر  مشتمل  مزروعی  زمین  قطعه  یک 

482۹1.8۹  متر مربع .
2۷ فرعی از 15۶- اصلی خانم رقیه محمدی فرزند محمد ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت  41۶.25   متر مربع واقع ریحان آباد  شهر 

فاریاب قطعه دو.
فرعیات ذیل از پالک 15۷ - اصلی واقع در شهر فاریاب قطعه دو. 

    1524 فرعی  آقای  سلیمان آسیابانی    فرزند علی   ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت  ۷۶0.50    متر 

مربع .
    1525  فرعی  آقای  درویش شکوهی فرزند موسی   ششدانگ 
ک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت  45۶.۶۳   متر 

مربع .
فرعیات ذیل از پالک 1۶۷ - اصلی واقع در کوه های کلمرز قطعه دو. 
بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد علی   آقای  مرید   14 فرعی  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ نخیالتی  به مساحت  

2۳۶2.02  متر مربع .
15 فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد علی  ششدانگ 

یک قطعه زمین    به مساحت ۷21 متر مربع .
1۶ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد علی  ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر نخل  به مساحت  1۷0۷.۳۳  متر مربع .

1۷ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد علی  ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت  1808  متر مربع .

۳4 فرعی از 45۷- اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت  ششدانگ 
مرکز بهداشت  به مساحت  20۷5۷.۳0   متر مربع واقع در سرخ 

قلعه شهر قلعه گنج قطعه چهار .
فرعیات ذیل از پالک 4۷2 - اصلی واقع در چاه باغ  شهر قلعه 

گنج قطعه چهار.
4۳۷فرعی اقای امین طاهری فرزند عزیزششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2۹82۷2.40متر مربع 

   4۳8فرعی اقای امین طاهری فرزند عزیزششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2۶۶۹۶.۷متر مربع 

فرعیات ذیل از پالک 4۹۶ - اصلی واقع در گاو چاه حسین آباد  شهر 
قلعه گنج قطعه چهار .

۳80 فرعی    آقای احمد طاهری   فرزند  چمل  ششدانگ یک باب 
خانه    به مساحت   11۷.50 متر مربع 

۳81 فرعی    آقای احمد طاهری   فرزند  چمل  ششدانگ یک باب 
خانه    به مساحت   ۳0۳.80  متر مربع 

            ۳8۷فرعی    آقای موسی چمنی   فرزند  عاشور  ششدانگ 
دو باب مغازه متصل به هم مشتمل برطبقه فوقانی  به مساحت  

 101.۹4متر مربع 
        ۳۹4فرعی    آقای  حسین احمدی کهنعلی  فرزند  مهیم  
ششدانگ یک قطعه زمین محصوربابنای احداثی   به مساحت  

 ۳۷5.05متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 4۹۷ - اصلی واقع در نورک آباد  شهر قلعه 

گنج قطعه چهار .
1480 فرعی    آقای مسلم امیری ریگ   فرزند  نواب  ششدانگ یک 

باب خانه    به مساحت   ۳54 متر مربع 
148۷ فرعی    آقای امین اله زارع کهنعلی   فرزند  حبیب اله  

ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   2۹۹.5 متر مربع 
    14۹1 فرعی    آقای محمد احمدی کهنعلی   فرزند  مهیم   

ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۶۶8.5۹ متر مربع 
14۹5 فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت  ششدانگ مرکز 

بهداشت به مساحت   1۳8.20 متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 502 - اصلی واقع در حسن آباد شیوه ای و 

خیر آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
۳۳5 فرعی  1. آقای محمد جوزاک پور   فرزند  نادر2. صابر چاه 
فرزند ریاض گل 4.  الیاس چاه نصیری  فرزند طاهر ۳.  نصیری 
یاس چاه نصیری فرزند قنبر 5. جالل علی بیگی پور دوستمحمد   
ششدانگ زمین مزروعی بالمناصفه  به مساحت  ۶218۶.58 متر 

مربع
۳۳۹  فرعی  آقای علی فالحی شاه آباد    فرزند چمل   ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت   ۷۶0  متر مربع
۳40 فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   ۹2۹.04    متر مربع
۳41 فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   ۳۶۳.1۶    متر مربع
۳42 فرعی  خانم صدیقه طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   8۶1.1۶   متر مربع
فرعیات ذیل از پالک 50۳ - اصلی واقع در چیل آباد و سرتک زر و 

شمس آباد و سورگ آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
۶8۳ فرعی  آقای علیرضا کریمدادی چاه نصیر    فرزند  محمد  

ششدانگ یک باب خانه    به مساحت  1۳0۹ متر مربع
۶84 فرعی  آقای محمد کریمدادی چاه نصیر    فرزند  مراد  
مساحت   به  نخیالتی    و  مرکباتی  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 

1۹۳۶۷.۳1  متر مربع
۶85  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  مراد  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ  به مساحت   5۷1۷۷.2۹  

متر مربع
۶8۶  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  مراد  

ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت   5۹.۷۹  متر مربع
۶8۷  فرعی  خانم زهرا آساگلمحمدی    فرزند  مراد  ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت  4۹۶.0۹  متر مربع
۶88  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  مراد  

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   84۹.41  متر مربع
1015  فرعی از 50۷- اصلی آقای ایوب کرمی مقدم فرزند هنگک 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  145004.5۶  متر 

مربع واقع در بندچاه رضا شهر قلعه گنج قطعه چهار.
2 فرعی از ۶44- اصلی آقای محمد امین پاکباز کریمی فرزند مختار 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر باغ  به مساحت   

4۷۳54.5۶ متر مربع واقع در بارگاه شهر منوجان قطعه 5.
1۹4 فرعی از 1112- اصلی آقای عباداهلل پیرایش  فرزند مراد  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت    ۶۳0۶۳.1۳  متر 

مربع واقع در عباس آباد شهر منوجان قطعه 5.
فرعیات ذیل از پالک 1182 - اصلی واقع در شهرک شهید بهشتی 

شهر نودژ منوجان قطعه 5
1018 فرعی  آقای فرشید بناوند فرزند  مالک  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   2۹0  متر مربع .
101۹ فرعی  آقای ابراهیم محمودی نودژ فرزند  غالمرضا  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۳۷8.15  متر مربع .
عباس   فرزند   نودژ   سراجی  غالمحسین  آقای  فرعی    1020
ششدانگ یک قطعه زمین جهن الحاق به پالک 1۳۹ فرعی  به 

مساحت   111.52  متر مربع .
1021 فرعی  آقای محمود حاجب کندر فرزند  علی  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت   5۹4.۶0  متر مربع .
آگهی اصالحی

امالکی که در آگهی های پیشین به اشتباه آگهی و برابر اختیارات 
تفویضی هیات های نظارت آگهی های آنها تجدید و مهلت اعتراض 

بر آنها از تاریخ انتشار به مدت یکماه میباشد
1۶۷ فرعی از 44 -  اصلی خانم سودابه امیری کهنوج  فرزند اکبر   
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  ۳۹۶.0۷     متر مربع واقع در 
لنگ آباد شهرکهنوج قطعه یک که در آگهی پیشین مساحت ملک 

به اشتباه  ۳۷1.8۳ مترمربع قید شده بود.
لذا برابر ماده 1۶ قانون ثبت اشخاصیکه نسبت به امالک مندرج 
اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  دارند  واخواهی  اگهی  این  در 
اداره ثبت اسناد  به  اعتراض خود را مستقیما  تا ۹0 روز  اگهی 
و امالک شهرستان کهنوج تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به 
دادگاه صالحه احاله گردد در صورتی که بین تقاضا کنندگان و 
دیگران قبل از انتشار این آگهی دعوی بوده میتوانند گواهی نامه 
دادگاه مبنی بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها 
ساقط میشود. ضمنا به استناد ماده 8۶ قانون ثبت معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به تقدیم 

دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      02  /05  /1400 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  01  /0۶  / 1400

اصغر نارویي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کهنوج
از طرف، هوشنگ ساالري

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱4۰۰ شهرستان کهنوج

شنیدن نام عشایر همیشه ذهن انسان را به یک 
فضای سرسبز و حضور زنان و مردانی که در حال 
تولید کشک و روغن و دوشیدن دام هستند، 
می برد، زنانی که کودکان را بر پشت خود بسته و 
مشک دوغی آویزان و در حال تکان دادن و در سوی 
دیگر اجاقی در حال سوختن و ظرفی روی آن در 
حال جوشیدن، سوی دیگر زنانی نان می پزند و 
کودکان در حال بازی، سیاه چادرهایی برپاست 
و مامن گهواره نوزادانی است که قرار است بزرگ 

شوند و همپای پدران و مادران خود کار کنند.
آن قدر فضا مفرح و دل انگیز است؛ گویی بهشت 
همین جاست و همیشه به حال عشایر غطبه 
می خوریم که چنین زندگی دور از دود و صدا و داد 
و بیدادهای شهر دارند و فارغ از رنج کوچ و سختی 
راه اما چه زندگی زیبایی برای خود انتخاب کردند.

اما طی این سال ها، خشکسالی های پی درپی به ویژه 
برای عشایر رفسنجانی زیبایی گذشته را از زندگی 
عشایر گرفته و علی رغم اینکه با وجود زندگی در 
دشت نیازی نبود غصه آب و علوفه دام های خود را 
بخورند، این سال ها دغدغه اصلی شان همین شده 
است و دولت  هم صدای عشایر را نشنیده که چنین 

دل پر دردی دارند.
مهمترین مشکل عشایر آب و علوفه دام است

جمعی از عشایر رفسنجان مشکل آب و کمبود 
علوفه را مطرح می کنند و خواستار حمایت 
مسؤوالن هستند، آنها معتقدند از زمانی که 
خشکسالی شده حضور مسئوالن هم در جمع 
عشایر کمرنگ شده و علت را پاسخگو نبودن 

مسئوالن برای حل مشکالت آنها می دانند.
یکی از بزرگان عشایر رفسنجان که در منطقه 
سرچشمه ساکن هستند،درباره مشکالت شان 
می گوید: »چیزی که عیان است، چه حاجت به 
بیان است«؛ مشکل اصلی ما عشایر تأمین آب و 
علوفه است، به ویژه علوفه که به دلیل خشکسالی 
دام های ما تغذیه نمی شوند و مجبوریم گوسفندان  

را به قیمت ارزان و وزن کم بفروشیم.
او از حمایت نکردن دولت سخن به میان می آورد 
و می گوید: چنین خشکسالی و گرانی در عمرمان 
ندیده ایم، افزایش قیمت کاه، جو و دیگر نهاده ها سر 
به فلک کشیده و مشکل عشایر را دوچندان کرده 
است، دولت اسمی از علوفه یارانه ای می برد اما فقط 
اسم است؛ چون واسطه ها تا رساندن به دست عشایر 
و دامداران قیمت را چند برابر کرده و خون ما را در 

شیشه می ریزند.
بزرگ طایفه عشایر رفسنجان اضافه می کند: دولت 

باید بدون واسطه و یارانه واقعی مواد اولیه را در 
اختیار ما قرار دهد، نه اینکه چند دست بچرخد و 

سود اصلی به جیب سودجویان برود.
عشایر بارش را روی دوش کسی نمی گذارد

او با بیان اینکه عشایر ثابت کردند که بارشان را روی 
دوش کسی نمی اندازند، افزود: اما شرایط فعلی نیاز 
است دولت به عشایر کمک کند که متاسفانه دولت 

هیچ کمکی نمی کند.
او که ۷۰ سال از عمرش می گذرد و بچه ایل است، 
خاطرنشان می کند: بدترین و سخت ترین سال 
عمرم را می بینم، خشکسالی در گذشته هم بود، 
اما اینقدر فشار به ما وارد نمی کرد، گرانی ها مزید بر 

علت شده که ما نتوانیم کمر راست کنیم.
محمدعلی محمدرضایی در ادامه عنوان می کند: 
حدود ۱۶۰ هزار دام سبک در این منطقه داریم که 
همیشه تولید گوشت، شیر، کشک، ماست و ...در 
حد زیاد داشتیم، اما با این وضع آب و علوفه دام، 
خبری از تولیدات گذشته نیست و تولید ما کم شده 

اما امیدمان به خداوند است.
محمدرضایی در پایان هشدار می دهد و می گوید: 
اینگونه به دلیل کم آبی و نبود علوفه دام ها را 
بفروشیم و جمعیت دام از بین برود در آینده 
فاجعه بار خواهد بود و خطاب به مسئوالن گفت: 

»به داد مردم برسید«.

حضور 4۶۰ خانوار عشایری در رفسنجان
غالمرضا محمد رضایی مسئول اداره منطقه 
جمعیت  هم  رفسنجان  شهرستان  عشایری 
عشایری شهرستان رفسنجان را ۴۶۰ خانوار عنوان 
می کند که در منطقه سرچشمه ساکن هستند 
و مشکل کمبود آب و علوفه در منطقه را متذکر 

می شود.
او آبرسانی سیار به منطقه عشایرنشین توسط مس 
سرچشمه رفسنجان را یادآور می شود و از حمایت 

نشدن از عشایر می گوید.
اما با توجه به اینکه جمعیت عشایر این شهرستان 
چندان زیاد هم نیست از طرفی از مهمترین قشر 
جامعه به شمار می روند؛ چرا که آنها هم تولید کننده 
هستند و نیازهای اصلی غذایی جامعه را تأمین 
می کنند، می طلبد با وجود معدن بزرگ مس و در 
مقابل خساراتی هم که از ناحیه این معدن شامل 
منطقه می شود، عشایر منطقه بیشتر حمایت شوند 
و مسؤوالن هم نگاه پررنگ تری به عشایر داشته 

باشند و فراموش شان نکنند.
فاجعه ای که این عضو عشایر در رفسنجان از آن 
سخن به میان آورد هم باید جدی گرفته شود، چرا 
که با وجود فروش گوسفندان در سن کم و با وزن 
کم که روز گذشته در عید قربان برای قربانی کردن 
هم شاهد آن بودیم؛ این فاجعه دور از انتظار نیست.

عملیـات اجرایـی احـداث یـک مدرسـه ۶ 
کالسـه  در دهـه والیـت و امامـت در بخـش 

رایـن از توابـع کرمـان آغـاز شـد.
عملیـات اجرایی واحد آموزشـی ۶ کالسـه در 
راین بـا حضور مدیـران کل آمـوزش و پرورش 
و نوسـازی مـدارس اسـتان کرمـان و نماینده 
مردم شهرسـتان های کرمان و راور در مجلس 

شـورای اسـالمی آغاز شد.

 مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
در آییـن کلنـگ زنی  مدرسـه ۶ کالسـه راین 
از بهـره برداری حـدود یک هـزار کالس درس 

برای سـال تحصیلـی آینده خبـر داد.
مشـارکت  بـه  نسـب  اسـکندری  احمـد 
چشـمگیر خیریـن در امر مدرسـه سـازی در 
اسـتان کرمان اشـاره کـرد و افـزود: طی سـه 
سـال اخیـر سـه هـزار و ۵۵ کالس درس در 

اسـتان کرمـان احـداث و از این تعـداد یکهزار 
و ۵۳۰ کالس درس توسـط خیریـن سـاخته 

شـده اسـت.
او بـا بیان اینکـه در سـال ۹۹ هـر روز عملیات 
سـاخت ۲ کالس درس در کرمـان آغـاز شـده 
است گفت: از اول سـال ۱۴۰۰ نیز تاکنون ۱۸ 
مدرسـه در این اسـتان کلنگ زنی شده است.

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 

بیان کرد: مدرسـه رایـن با زیربنـای ۴۹۰ متر 
مربـع و اعتباری بالغ بـر پنج میلیـارد تومان از 
محـل اعتبـارات تخریـب و بازسـازی احـداث 

خواهد شـد.
سـرایداری  سـاختمان  احـداث  کلنـگ 
دبیرسـتان شـهید مطهـری منطقه رایـن نیز 
در سـفر مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 

کرمـان بـه رایـن بـه زمیـن زده شـد.

 فارس 

گزارش

 محمدرضایی از بزرگان عشایر رفسنجان که 
در منطقه سرچشمه ساکن هستند،درباره 
مشکالت شان می گوید: »چیزی که عیان 
است، چه حاجت به بیان است«؛ مشکل اصلی 
ما عشایر تأمین آب و علوفه است، به ویژه 
علوفه که به دلیل خشکسالی دام های ما تغذیه 
نمی شوند و مجبوریم گوسفندان  را به قیمت 
ارزان و وزن کم بفروشیم.

او از حمایت نکردن دولت سخن به میان 
می آورد و می گوید: چنین خشکسالی و گرانی 
در عمرمان ندیده ایم، افزایش قیمت کاه، جو 
و دیگر نهاده ها سر به فلک کشیده و مشکل 
عشایر را دوچندان کرده است، دولت اسمی از 
علوفه یارانه ای می برد اما فقط اسم است؛ چون 
واسطه ها تا رساندن به دست عشایر و دامداران 
قیمت را چند برابر کرده و خون ما را در شیشه 
می ریزند.

دانا
راه 

س: 
عک

 تیغ واسطه ها بر گلوی عشایر

فروش دام با سن و وزن کم به دلیل کمبود علوفه

 عملیات اجرایی یک واحد آموزشی در راین آغاز شد

عشایر منطقه رفسنجان با انتقاد از حمایت نشدن از سوی دولت در خصوص علوفه دام های خود، مشکل آب را هم مطرح می کنند و 
خواستار حمایت واقعی دولت هستند و معتقدند علوفه ای که دولت یارانه ای می دهد فقط به اسم یارانه ای اما با قیمت چندین برابر است.
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شنبه  2 مرداد 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

تعطیلی ۶ روزه پایتخــت در حالی بازار ارز 
را به تعطیلی کشاند که روند کاهش قیمت 
ارز در روزهای ابتدایی هفته ای که گذشت، 
امیدها را برای بازگشت قیمت دالر به کانال 

2۳ هزار تومان تقویت کرده بود.
به گزارش روز جمعه ایرنا، روند رو به کاهش 
قیمت ارز که از اواخر هفته پیشین آغاز شده 
بود، با آغاز تعطیلی شش روزه تهران از روز 
سه شــنبه، ناتمام ماند.در نگاه تحلیلگران 
فنی بازار ارز، پس از ناامیدی بــازار ارز در 
افزایش قیمت دالر از سقف 25 هزار و 200 
تومان در هفته های گذشته و شکسته شدن 
کف 24 هزار و 800 تومانــی برای دالر در 
هفته پیشین،  این خوش بینی ایجاد شده 
بود که اگر دالر بتواند از ســطح 24 هزار و 
400 تومان هم کاهش قیمت داشته باشد، 
می تواند به کانال 2۳ هزار تومان بازگردد. 
پیش بینی که هر چند در حال محقق شدن 
بود، اما تعطیل شدن بازار آن را متوقف کرد.

شروع فعالیت بازار ارز در هفته ای که گذشت، 
همچنان با حفظ روند نزولی قیمت ها همراه 
بود که در هفته پیشین و پس انتشار اخبار 
امیدوار کننده درخصوص احیای برجام و 
خصوصا آزاد سازی بخشی از منابع بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی و ژاپن ایجاد شده 
بود. این روند کاهشــی تا جایی پیش رفت 
که در روز دوشــنبه قیمت دالر به 2۳ هزار 
و ۳00 تومان، یعنی کمترین قیمت در 20 
روز گذشته نیز رســید و حتی انتشار خبر 
مهمی در روز شنبه که نشان می داد مذاکرات 
وین متوقف شــده و در آینــده،  مذاکرات 
توسط دولت جدید ایران پیگیری خواهد 
شد، نتوانست شــک افزایشی ایجاد کند و 
بازار بی تفاوت به این خبر، همچنان شیب 
نزولی خود را تداوم داد.به گفته کارشناسان 
اقتصادی رفتار بازار تا پیش از تعطیلی شش 
روزه تهران، متاثر از عوامل متعددی همچون 
محدودیت های کرونایی برای فعالیت بازار 
تهران و شهرســتان های بزرگ، تعطیلی 
بازارهای کشورهای همجوار به مناسبت عید 
قربان، کاهش تقاضای حواله ای و نزدیکی به 

فصل پایان مجامع شرکت ها بود.

نگاهی بر رشد و 
موفقیت های گهرزمین

 در سال جاری
شرکت سنگ آهن گهرزمین در ۳ ماهه 
منتهی به خرداد برای هر سهم 2144 ریال 
سود محقق کرد.  به گزارش روابط  عمومی و 
امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
، این شرکت در دوره سه ماهه اول امسال 
با درآمد عملیاتی 5058.۶ میلیارد تومان 
و بهای تمام شده 2۳5۶ میلیارد تومان به 
ترتیب افزایش 205 و 18۶ درصدی نسبت 
به مدت مشابه قبل داشته است.همچنین 
مقدار فروش »کگهر« با رشد 1۹ درصدی به 
4.20۷.480 تن رسیده است.سود ناخالص 
برابر 2۷02.5 میلیارد تومان بوده که 225 
درصد بیشتر از بهار پارسال بوده است.سود 
عملیاتی به رقم 25۳۶ میلیارد تومان رسیده 
که 204 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل 
است.همچنین سود خالص با افزایش قابل 
توجه 202 درصدی به 2۶۳۷ میلیارد تومان 
رسیده و بدین ترتیب سود خالص به ازای هر 

سهم 214.4 تومان محقق شده است.
شایان ذکر است »کگه«ر در خردادماه 2112 
میلیارد تومان درآمد داشته است که رکورد 
فروش ماهانه شرکت به شمار می رود و 11 
درصد بیشتر از ماه قبل و ۳2 درصد بیشتر از 

میانگین 5 ماهه شرکت بوده است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
مبلغ 40۳1 میلیارد ریال سود قابل تخصیص معادل هر سهم ۷۹0 ریال 
اعالم شد که از این میزان  200 ریال به هر سهم اختصاص یافت- به 
گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه،  در مجمع 
سالیانه، میالد شمس، مدیر عامل شرکت به بیان گزارشی در خصوص 
عملکرد شرکت پرداخت و گفت: جایگاه شرکت در مقایسه با شرکتهای 
فعال در صنعت سرمایه گذاری در سال 1۳۹۹ از نظر سرمایه ثبت شده 

رتبه 8 و از نظر ارزش بازار دارای رتبه 12 می باشد.
میالد شمس همچنین عنوان کرد: در حال پیگیری و انجام فرایند پذیرش 
و عرضه تمام شرکت های زیر مجموعه در بازار سرمایه هستیم که در پی 
آن به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران موفق به درج شرکت 
فرعی صنایع مس افق کرمان  از تاریخ 28 تیرماه 1400 در فهرست 
اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران شدیم و جهت پذیرش و معرفی سایر 
شرکتها در بازار سرمایه با شرکتهای تامین سرمایه منتخب مذاکره و در 
حال تهیه امیدنامه یا برگزاری جلسه پیش پذیرش با سازمان بورسی 

می باشیم.
سرچشمه هفت هزار و ششصد میلیارد ریالی می شود: به گفته شمس 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه،  از جمله برنامه های 
شرکت طی سال 1400 به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و 
افزایش حدود 50 درصدی سرمایه شرکت از مبلغ 5100 میلیارد ریال به 
مبلغ ۷۶00 میلیارد ریال از محل سود انباشته پس از کسب مجوز سازمان 
بورس می باشد که پس از تصویب آن توسط مجمع  عمومی فوق العاده 
تمامی اقدامات الزم جهت ثبت سرمایه به قید فوریت پیگیری خواهد شد.

میالد شمس در ادامه به جذابیت سهام این شرکت اشاره کرد و گفت 
مهترین عاملی که سبب جذابیت سهام این شرکت  است، کیفیت سود 
سرچشمه از لحاظ پایداری است. بدین معنی که پایداری سود که از 
طریق ضریب زاویه سود جاری و سود دوره قبل اندازه گیری می شود، 
مطابق محاسبات کارشناسی صورت گرفته  ۷5/0 می باشد که بیانگر 

پایداری سود شرکت است. 
وی در پایان گفت: اکثریت سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه بازنشستگان و شاغالن  مجموعه شرکت های صنایع مس 
ایران می باشند که به قابلیت ها و ظرفیتهای شرکت واقف هستند. بنده و 
همکارانم در مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه با تمام قوا 

در تالشیم که بتوانیم امانتدار حقوق ذینفعان باشیم.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 

رشد ۱۳۱ درصدی سود تلفیق و 
تخصیص سود ۲۰۰ ریالی به هر سهم 

وقفه در مسیر بازگشت 
دالر به کانال ۲۳ 

هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه افزایش سرمایه ۳۳ درصدی این شرکت از محل 
مطالبات و اوردۀ نقدی را مورد تصویب قرار داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت »میدکو« هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه افزایش سرمایه ۳۳ 
درصدی این شرکت از محل مطالبات و اوردۀ نقدی را مورد تصویب 

قرار داد.

»میدکو« افزایش سرمایه 
را تصویب کرد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه خوبیـاری فرزنـد رضا به 
شماره شناسـنامه 60وشـماره ملی 1950590852صادره 
ازبندرماهشـهرمالک ششـدانگ یـک باب مغـازه دارای 
پالک 1536فرعی از 2-اصلی واقع در شـهرکهنوج ،قطعه یک بخش 
46کرمـان کـه سـند مالکیـت آن به شـماره چاپی 218999سـری ج 
سـال 96بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820319002000580صادر 
وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق 
امضاءشـده اعـالم نموده که سـند مالکیـت پالک فوق مفقود شـده 
ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا بـا اسـتناد تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یک نوبـت آگهی 
میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید 
واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

اقـدام خواهـد گردید .
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف:۱55

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت 
حسـین بامـری بـه خواسـته انحصـار وراثـت مرحـوم 
سـتاره بامـری بـه شـماره ملـی 5310414014 ورثـه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ گـردد تـا چنانچـه ورثـه ای 
دیگـر یا وصیت نامه در دسـت کسـی باشـد به ایـن مرجع مراجعه 
نمائیـددر غیـر ایـن صـورت گواهـی حصـر وراثتصـادر خواهـد شـد  

.ورثـه مرحـوم  :              
1-حسین بامری به شماره ملی 3160073726

2-مریم بامری به شماره ملی 5369498036- 
رئیس شورای حل اختالف جازموریان .م الف :۱۴۴

اگهی حصر وراثت 
تقدیمـی غالمرضـا  دادخواسـت  احترامـا در خصـوص 
بامـری مبنـی بـر انحصـار وراثـت اشـرف آقـا بامـری 

زهکلـوت عبارتنـد از :
ثلـی خاتـون بامـری زهکلـوت 2-  مریـم بامـری   -1
زهکلـوت3- دربی بی بامری زهکلـوت4- صدیقه بامری زهکلوت5- 
کبـری بامری زهکلـوت6- فاطمه بامـری زهکلـوت7- پروین بامری 
زهکلـوت8- احمـد بامـری زهکلـوت9- مهـدی بامـری زهکلـوت10- 
غالمرضـا بامـری 11- روزخاتون بامری )همسـر(روزنامه شـود که اگر 
وراثـت دیگـری باشـد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشـار به شـورای 

حـل اختـالف جازموریـان مراجعـه نماییـد .
شعبه یک شورای حل اختالف جازموریان .م الف:۱۴۰

اگهی حصر وراثت 
خانم گران ناز بازگیر فرزند محمد حسـین  دارای شناسـنامه 2518 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 0000505مـورخ--- توضیح داده شـادروان امین چکن 
ریگ فرزند کوچک بشناسـنامه458 در تاریخ 1399/8/16در شـهرقلعه گنج 

فـوت شـده و وراثـت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-صادق صادق چکن ریگ –فرزند امین -3150575532-فرزند متوفی

2- محمد حسین  چکن ریگ –فرزند امین -6980190393-فرزند متوفی
1-هادی چکن ریگ –فرزند امین -3150354226-فرزند متوفی
2-عاطفه چکن ریگ –فرزند امین -3150254264-فرزند متوفی

3-فائزه چکن ریگ –فرزند امین -3150106931-فرزند متوفی
4-گران ناز بازگیر–فرزند محمد حسین -3160462323-همسر متوفی

5-کوچگ چکن ریگ –فرزند حسن -3161040376-پدر متوفی
6-مریم امیری ریگ –فرزند محمد -3160386554-مادرمتوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

اگهی حصر وراثت 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت مـدد یسـاری فرزند خیر محمد به شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده بـه کالسـه 140021920000824733از این 
دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه 
شـادروان نیـاز یسـاری فرزنـد مـدد در اقامتـگاه دائمـی خود بـدرود حیات گفتـه و ورثه 
حیـن الفـوت ان بـه شـرح برگ جداگانـه به حضورتان ارسـال مـی گردد اینک بـا انجام 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهی میگـردد تا چنانچه شـخصی 
اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهـی 
ظـرف مـدت یـک مـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .شـعبه 
1شـورای حل اختالف شهرسـتان قلعه گنج .احتراما بازگشـت به نامه شـماره 408مورخ 
1400/4/28مشـخصات وراث نیـاز یسـاری فرزنـد مدد جهـت هر گونه اقدام بشـرح زیر 

بحضورتـان اعالم مـی گردد.

جواد اقتدار نژاد.رئیس اداره ثبت احوال قلعه گنج

اگهی حصر وراثت 
خانـم حبیبـه میـر دوسـتی سـورگاوان فرزنـد عبـاس  دارای 
شناسـنامه 5360162333 بشـرح دادخواسـت شـماره1400219
20000968697مورخ1400/4/23توضیـح داده شـادروانعباس میر 
دوسـتی سـور گاوان  فرزند ابراهیم بشناسـنامه13340در تاریخ 1400/3/14در 
شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت 

از: 
1-کیانوش میر دوسـتی سـورگاوان به شـماره ملـی 5360336900تاریخ تولد 

متوفی( 81/7/1)فرزند 
2-زهـرا میـر دوسـتی سـورگاوان بـه شـماره ملـی 5360532017تاریـخ تولد 

87/11/21)فرزنـد متوفـی(
3-حمیده میر دوسـتی سـورگاوان به شـماره ملی 5360297255تاریخ تولد 

79/11/22)فرزند متوفی(
4-صفامیـر دوسـتی سـورگاوان بـه شـماره ملـی 5360501121تاریـخ تولـد 

متوفـی( 86/11/10)فرزنـد 
5-داریـوش میـر دوسـتی سـورگاوان بـه شـماره ملـی 5360227575تاریخ 

تولـد 76/6/13)فرزنـد متوفی(
6-حبیبـه میر دوسـتی سـورگاوان به شـماره ملـی 5360162333تاریخ تولد 

72/8/1)فرزنـد متوفی(
7-کیومـرث میـر دوسـتی سـورگاوان بـه شـماره ملـی 5360398396تاریخ 

تولـد 84/2/3)فرزنـد متوفی(
8-جـان بـی بـی صبـور میـری بـه شـماره ملـی 3160064581تاریـخ تولـد 

متوفـی( 45/3/7)همسـر 
9-مه رویار احمدی به شـماره ملی5369549524تاریـخ تولد 1318/4/1مادر 

متوفی     
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل 

کالسـه  پرونـده  اتومبیـل  مزایـده  آگهـی 
)140000085 بایگانـی  )شـماره   14004019069000084/1
بـه موجـب پرونـده اجرایی کالسـه فوق یک دسـتگاه سـواری پراید 
بـه شـماره پـالک انتظامی 65 ایـران _ 489 ط 81، مـدل 1374 به 
رنـگ سـفید، تیـپ هاچ بگ، به شـماره موتور 00839177 و شاسـی 
شـماره1442274110126 و خـودرو مذکـور فاقـد بیمـه نامه شـخص 
ثالـث بـوده و السـتیکهای جلـو و عقـب  کامـال فرسـوده می باشـد ، 
وضعیـت بدنـه: اتاق فرسـوده و رنگ پریدگی و همچنین مسـتهلک 
و زنـگ خـورده و آینـه سـمت راسـت نـدارد و سـپرها شکسـته و 
فرسـوده و صندلـی هـای و داشـبورد نیـز آفتـاب خـورده مـی باشـد 
وضعیـت موتـوری : فاقـد هواکـش روی موتـور و بـه دلیـل اینکـه 
بـه مـدت 15 مـاه در پارکینـگ متوقـف مـی باشـد و زمـان انتقـال 
بـه پارکینـگ هـم بوسـیله یـدک کـش منتقل شـده قابلیت روشـن 
شـدن را نداشـته و نیـاز به تعمیـر دارد، با توجه به مـوارد فوق میزان 

ارزیابـی در لحظـه بازدیـد حسـب نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 
115.000.000 ریـال )یکصـدو و پانـزده میلیـون ریـال( ارزیابـی شـده 
در روز دوشـنبه مـورخ1400/5/18 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد از طریـق مزایـده بـه فروش 
مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ ارزیابی شـده 115.000.000 ریال شـروع و 
بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود و کلیه هزینه 
هـای قانونـی بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر وحـق مزایده 
نقـدا وصـول خواهـد شـد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 
اعـالم گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و 

محـل برگـزار خواهد شـد.
ضمنـا جهـت بازدیـد از خـودوری مذکـور مـورد مزایـده بـه آدرس زرنـد 

پارکینـگ انتظـام مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار آگهی مزایده در یک نوبت: روز شنبه مورخ 1400/5/2

م الف 120
حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

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

ملک زرند 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم   140060319008000811هیـات 
سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد حسـن زاده سـبلوئی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 346.7 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 230 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد 

اکبـر آبـاد خیابـان جهـان آرا کوچـه عتـرت خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـواد ذکائـی محـرز گردیـده 
دو  در  مراتـب  عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  لـذا  اسـت. 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 124

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/5/2
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/5/17

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
شناسـنامه  دارای  علـی  فرزنـد  رئیسـی  عیسـی  اقـای 
1117بشـرح دادخواسـت شـماره 0000499مورخ1400/4/15 
توضیح داده شـادروان حامد رئیسـی آهوان فرزند عیسی 
بشناسـنامه6980072161 در تاریخ1398/12/17 در شهرقلعه گنج فوت 

شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-عیسـی رئیسـی ریـگ ابـاد فرزنـد علـی -5369633304)پـدر 

متوفـی(
2-عرب شهدوستی فرند چراغ -5369633312)مادر متوفی (     

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشـت حصر وراثت شـمس الملوک طیاری 
ییالغـی فرزنـد حیـدر بـه شـرح دادخواسـت تقدیمی 
ثبـت شـده بـه کالسـه 140021920001076878از ایـن 
دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده وچنین توضیـح داده 
کـه شـادروان غالمعبـاس طیاری ایالغـی فرزند مهـدی به ش ملی 
3179053542در اقامتـگاه دائمـی خودرودبارجنـوب بـدرود حیـات 

گفتـه وورثـه حیـن الفـوت ان منحصر اسـت به :
1-ابوالفضل طیاری ایالغی فرزند غالمعباس )فرزند پسر متوفی(

2-یاسمن طیاری ایالغی فرزند غالمعباس
3-یاسمین طیاری ایالغی فرزند غالمعباس

4-فاطمـه زهـرا طیـاری ایالغـی فرزنـد غالمعباس)فرزنـدان دختر 
متوفی(

5-شـمس الملـوک  طیـاری ییالغـی فرزنـد حیدر)همسـر دائمـی 
) متوفی 

6-مهدی طیاری ایالغی فرزند اسفندیار)پدر متوفی(
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبور یـک نوبت 
اگهـی میگرددتا چنانچه شـخصی اعتراضـی دارد ویا وصیت نامه ای 
از متوفـی نـزداو می باشـد از تاریخ نشـر اگهی ظـرف مدت یکماه به 

ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد. 
مسئول دفترشعبه  شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف 
شهرستان رودبار جنوب –زهرا سالمی .م الف:۱۴3 

پیرو اگهی های قبلی وبنا به دستور ماده 14قانون 
ثبت اسناد وامالک آگهی تحدید حدود تعدادی 
ثبتی  واقع در بخش 4۶کرمان حوزه  امالک  از 
شهرستان رودبار جنوب به ترتیب شماره پالک 
اصلی وفرعی ومحل وقوع ملک ونام ونام خانوادگی 
متقاضی ثبت بدینوسیله  منتشر وعملیات تحدید 
حدود آنها به شرح ذیل شروع به عمل خواهد امد .

فرعیات ذیل از پالک 440 اصلی واقع در زهکلوت 
وسیاه کهور قطعه سه رودبار جنوب

نادر ششدانگ  فرزند  مریم خرامان  1810خانم 
یکباب خانه به مساحت 4۷5.8۷متر مربع  

فرزند  بید  اقای قاسم خادمی چاه  1811فرعی 
شهقلی ششدانگ یکباب مغازه تجاری نیمه سازبه 

مساحت 40متر مربع  
1812فرعی مهدی بامری فرزند چراغ ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت۶۹۶.۷۶ متر 

مربع  
چراغ  فرزند  بامری   مهدی  اقای  181۳فرعی 
ششدانگ زمین وساختمان دامپروری وگاوداری 

به مساحت 122۶.48متر مربع 
از ساعت 8صبح روز یکشنبه 1400/5/۳1در محل 

شروع وبعمل خواهد امد  
1814فرعی خانم پروانه بامری فرزند جان ملک 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت4۷۳.45 متر 

مربع  
حبیب  فرزند  بامری  اللی  خانم  1815فرعی 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت۳۹ متر مربع  
حبیب  فرزند  بامری  اللی  خانم  181۶فرعی 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت40 متر مربع  

از ساعت 8صبح روز دوشنبه 1400/0۶/1در محل 
شروع و بعمل خواهد امد 

فرزند  افشان   دست  سلمان  اقای  181۷فرعی 
به  مزروعی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مراد 

مساحت1۹84۶۳.2۷متر مربع  
از ساعت 8صبح روز سه شنبه 1400/0۶/02در 

محل شروع و بعمل خواهد امد
نمداد  زاده  فتحی  یداهلل  اقای  1818فرعی 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  اهلل  شکر  فرزند 

مساحت445.1۷ متر مربع  
از ساعت 8صبح روز چهار شنبه 1400/0۶/0۳در 

محل شروع و بعمل خواهد امد
لذا بدینوسیله به مجاورین و مالکین و رقبات 
فوق اخطار میشود که در موعد مقرر در این 
این  در  مندرج  أمالک  وقوع  محل  در  اعالن 
و  حدود  بر  واخواهی  چنانچه  و  حاضر  آگهی 
از  میتوانند  باشند  داشته  آنها  ارتفاقی  حقوق 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 
اداره ثبت اسناد  به  اعتراض خود را  سی روز 
و امالک شهرستان رودبار جنوب تسلیم و اال 
پس از انقضای مهلت مذکور هیچ گونه ادعایی 
مسموع نخواهد بود . ضمنا باستناد ماده 8۶ 
یک  مدت  ظرف  باید  معترضین  ثبت  قانون 
به تقدیم  اعتراض نسبت  تاریخ تسلیم  از  ماه 
نمایند. اقدام  قضایی  مرجع  به  دادخواست 

تاریخ انتشار :1400/05/02
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت 
اسناد وامالك شهرستان رودبار جنوب از 
طرف .ایوب عابدزاده

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسنادوامالک 
و مواد 5۹ و ۶4 ایین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین 
تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت 
بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 1400  
در حوزه ثبتی شهرستان رودبارجنوب بخش 4۶ کرمان 
تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک و ذکر نام 
و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک به شرح 

ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک1۹2 اصلی واقع درهزار کهور قطعه 

سه رودبارجنوب 
4فرعی اقای حسین بندر زهی فرزند دادعباس ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 42800متر مربع  
5فرعی اقای محمد خانه گیرفرزند عیسی ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 150۷54متر مربع  
۶ فرعی اقای وحید خانه گیرفرزند عیسی ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 1005۶۳متر مربع  
۷فرعی اقای سعید خانه گیر فرزند عیسی ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 100۳۷5متر مربع  
8فرعی اقای مجید خانه گیر فرزند عیسی ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 100۶14متر مربع  
فرعیات زیر از پالک20۳ اصلی واقع درقاسم اباد چاه حسن 

رودبارجنوب
2فرعی خانم شمسی قنبری فرزند الیاس ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۳4۶4متر مربع  
۳فرعی خانم قیصر مهیمی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 1۳۹808متر مربع  
فرعیات زیر از پالک440اصلی واقع در زهکلوت ،محمود اباد 

،میانداران رودبارجنوب قطعه سه بخش 4۶کرمان 
علی  فرزند  نژاد  احمدی  بی  بی  گل  خانم  1۷2۷فرعی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶41متر مربع

 18۳4فرعی خانم میرم قنبری زاده چاه شاهی  فرزند چمل 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۶20متر مربع 

18۳5فرعی اقای یداهلل بامری اصل فرزند محمود ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۶۶۶8۶متر مربع 

18۳۶فرعی اقای قباد سابقی فرزند خان محمد ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۷۳5.80متر مربع 

احمد  فرزند  دهمیری  خواجه  زینب  خانم  18۳۷فرعی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳8۶متر مربع 

18۳8فرعی خانم زینب سابقی نژاد فرزند محمد ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳45.4۷متر مربع 

18۳۹فرعی اقای داریوش محمدی فرزند عیسی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۹۳4۶متر مربع 

فرزند  کلوت  زه  خادمی  مریم  خانم  1840فرعی 
غالمرضاششدانگ یک باب خانه به مساحت 5۷8متر مربع 
به  نسبت  که  اشخاصی  ثبت  قانون   1۶ ماده  برابر  لذا 
میتوانند  دارند  واخواهی  اگهی  این  در  مندرج  امالک 
از تاریخ انتشار اولین اگهی تا ۹0 روز اعتراض خود را 
مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج 
تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله 
گردد در صورتی که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل 
نامه  میتوانند گواهی  بوده  آگهی دعوی  این  انتشار  از 
اال  اداره تسلیم و  این  به  بر طرح دعوی  دادگاه مبنی 
حق آنها ساقط میشود. ضمنا به استناد ماده 8۶ قانون 
ثبت معترضین باید ظرف مدت یک ماه اعتراض خود 
اداره نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع  این  را به 

قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      02  /05  /1400 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  01  /0۶  / 1400

علی رحمانی خالص -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان رودبار جنوب از طرف .ایوب عابدزاده

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت دوم 
سال ۱4۰۰شهرستان رودبار جنوب 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱4۰۰ شهرستان شهرستان رودبار جنوب 

ف 
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3390402391
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محمد

پدر1324/10/1سنجی

عده ای از مدیران و نمایندگان استان همچنان برای تامین آب استان کرمان به دنبال انتقال آب بین حوضه ای هستند.

کرمان همچنان به دنبال طرح های انتقال آب است

س
فار

س:
عک

خوزسـتان حـی و حاضـر جلـوی چشـم موافقـان 
طرح هـای انتقـال آب اسـت. خصوصـا آنهـا کـه بـه 
انتقـال درون حوضه  ای فکر مـی کنند.همه این افراد 
به نحـوی باید پاسـخگوی طرح هـای انتقـال آب، از 
سـد صفـارود و بهشـت آبـاد تـا انتقـال آب از کارون 
باشـند. طرح هایی که جـدا از تنـش اجتماعی قطره 
قطـره مشـکالت را از مبدا حوضـه به مقصـد انتقال، 
منتقل مـی کننـد.. بروز تبعـات زیسـت محیطی در 
مبـدا باعث شـده تـا ایـن بـار مسـئولین اسـتانی از 
طرح های انتقـال آب میـان حوضه ای کوتـاه آمده و 

به فکـر تامیـن آب از خارج از اسـتان باشـند.
کرمـان در پیـک مصـرف هـزار و ۱۴۰ لیتـر بـر 
ثانیـه کمبـود آب شـرب دارد، تقریبـا یـک سـوم 
نیـاز آبی اش.همـان عـددی کـه هـر سـال از طریق 
شـبکه های آب فرسـوده از محـدوده مصـرف خارج 
می شـود و بـه عنـوان پرتـی آب شـناخته می شـود. 
جـدل بین مدیـران شـرکت آب و فاضـالب کرمان و 
کارشناسـان آبی بیـن درصـد این پرتـی ادامـه داد: 

۳۰یـا ۴۰ درصـد.
توجیـه همیشـگی  محمـد طاهری، مدیـر عامـل 
شـرکت آب وفاضالب اسـتان کرمان بـرای کف این 
عدد پرتی همـان جملـه سـالیان قبل اسـت: »تمام 
اسـتان های ایـران هدررفـت آب شـان حـدود ۳۰ 
درصد اسـت و اتفـاق خاصـی در کرمـان نیفتـاده.«

تامین آب اضطراری
 به قیمت فرونشست زمین

ایـن اسـتان امـا ترجیـح داد بـه جـای اصـالح ایـن 
شـبکه فرسـوده، بـر طبـل طرح هـای انتقـال آب 
بکوبد و یـا بـر روی احـداث چاه های جدید سـرمایه 

گـذاری کنـد.

بیـش از یـک دهه اسـت کـه چهارمیـن اسـتان کم 
بارش ایـران بـه دنبـال تامیـن آب شـرب ازآب های 
سـطحی اسـت. طـرح جامعـی که سـعی داشـت در 
زمـان بنـدی ۷ سـاله صـد درصـد آب اسـتان را از 
منابع سـطحی تامیـن کنـد. ۴ پـروژه بیـش از بقیه 
دنبال شـد: »انتقال آب از بهشـت آباد، سـد صفارود، 
انتقـال آب از خلیج فـارس و پروژه انتقال آب از سـد 

نسـاء به شـرق اسـتان.«
از میـان ایـن ۴ طـرح، انتقـال آب از بهشـت آبـاد 
مهمتریـن پـروژه و بـه عبارتـی طـرح حیـات آب 

اسـتان کرمـان معرفـی شـد.
 چیـزی به اسـم تونـل انتقـال آب از بهشـت 

آبـاد نداریم
طرحی کـه مجـوز آن در دولـت  تدبیر و امیـد صادر 
شـد و قرار بـود تـا ۱۸۰ میلیـون متر مکعـب آب در 
سـال بـرای تامین آب شـرب شـمال اسـتان شـامل 
شهرسـتان هاي کرمان، سیرجان، رفسـنجان، زرند، 
شـهربابك، بردسـیر، انار را فراهم کنـد. طوالنی ترین 
پروژه خـط لوله کشـور کـه درنهایـت ۸ تیـر ۱۴۰۰ 
علیرضـا ورناصری، عضـو کمیسـیون انـرژی درباره 
آن گفت:»چیـزی به اسـم تونل انتقال آب از بهشـت 
آبـاد نداریـم و  بـا پیگیری هـای انجام شـده، حداقل 
فعال احـداث چنیـن تونلـی منتفـی و تعطیل شـده 
اسـت.« این طـرح نیـز هماننـد تونـل انتقـال آب از 
سـد صفارود نه  تاییدیه زیسـت محیطی داشت و نه 
مباحث مربـوط بـه حق آبه اسـتان های مبدا شـامل  
خوزسـتان و چهارمحال و بختیاری در آن دیده شده 
بـود. با این وجـود آن هـم  در کنـار سـایر پروژه های 
انتقال آب در کشـور بودجه گرفـت و مراحل اجرایی 
آن طـی شـد.موضوعی کـه از دیـد فعـاالن محیـط 
زیسـت یک سـرش به ضعف سـازمان محیط زیست 

و سیاسـت دوگانـه آن برمی گـردد.
علـی سـاری، نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلس 

یکـی از همیـن افـراد بـود کـه سـال ۹۶ عیسـی 
کالنتـری، ریاسـت سـازمان محیـط زیسـت را بـه 
عنـوان مخـرب محیـط زیسـت معرفـی کـرده بود. 
سـاری در واکنـش بـه نامـه کالنتـری در بـاره مازاد 
آب در خوزسـتان گفتـه بـود: » بـا توجـه بـه نامـه 
نگارش شـده از سـوی عیسـی کالنتـری بایـد گفت 
که از ایـن پس می تـوان از ریاسـت محترم سـازمان 
محیـط زیسـت کشـور بـه عنـوان رئیـس مخـرب 
محیط زیسـت کشـور نـام بـرد؛  از کسـی کـه برای 
ویران کـردن خانـه خـود نامـه می نویسـد دیگر چه 

انتظـاری می تـوان داشـت.«
سـاری در انتقـاد بـه پروژه هـای انتقـال آب گفتـه 
بـود:» بـرای انتقـال آب فقـط هزینـه انتقـال آب را 
در نظـر می گیرنـد در صورتـی کـه ایـن رویکـرد 
تبعـات زیادی نظیـر بیماری ها، مشـکالت تنفسـی، 
ریزگردهـا، از بیـن رفتـن تجهیـزات کشـاورزی، 
بیـکاری و نابـودی زندگـی مـردم را در پـی دارد.« 
چندی بعد کالنتری بـا موافقت انتقـال آب از دریای 
خـزر به فـالت مرکـزی بـه »خـود شـیرینی« متهم 
شـد. طرحی کـه بـر مبنـای آن  آب دریای خـزر به 
فـالت مرکـزی و اسـتان زادگاه رئیـس جمهـوری 
منتقـل می شـد. اسـماعیل کهـرم فعـال محیـط 
زیسـت در این بـاره گفتـه بـود:  »موافقـت اصولی با 
انتقال آب دریـای خزر به فـالت مرکزی از سـازمان 
محیط زیسـت گرفته شـد. آقای کالنتـری قصد دارد 
بـا اجـرای چنیـن طرح هایـی بـرای حسـن روحانی 

خودشـیرینی کنـد.«
محیط زیست دغدغه نامزدهای ریاست 

جمهوری نبود
علـی رغـم اینکـه محیـط زیسـت  حتـی در مناظره 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری جایگاهی نداشـت، اما 
ایـن موضوع امـروز بـه  یکـی از چالـش برانگیزترین 
موضوعـات روز چهـار گوشـه کشـور تبدیـل شـده 

اسـت. بیـش از هـر چیـزی اصطـالح »جنـگ آب« 
و »ورشکسـتگی آبـی« در فضـای مجـازی در حـال 
دسـت به دسـت شـدن اسـت. کرمانـی کـه نزدیک 
بـه ۴۰ درصـد آب شـرب سـاکنانش را نمـی توانـد 
تامین کند، حـاال باید تامیـن آب صنایـع آب بر خود 
را هـم بـر دوش بکشـد. اسـتانی کـه قـرار اسـت تـا 
سـال ۱۴۰۴ قطب فوالد کشـور باشـد و حـاال حتی 
قـادر نیسـت بـرق ایـن صنعـت را تامیـن کنـد و در 
جدیدترین دسـتورالعمل سـتاد فرماندهـی راهبری 
اوج بار دسـتور کاهش مصـرف برق فوالدی هـا تا ده 

درصـد داده اسـت.
تامین آب از طریق کارون و خلیج فارس

یک چهـارم کسـری آبـی کرمـان از طریـق ۷ حلقه 
چاه تامین شـده و بـرای میـان مدت نیـز طرح هایی 
نتقـال آب از کارون و خلیـج فـارس  همچـون ا
دنبـال می شـود. جعفـر رودری، رئیـس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی در ایـن بـاره بـه »کاغـذ 
وطـن« می گویـد: » تامیـن آب شـرب بـا توجـه بـه 
سیاسـتی کـه در سـند آمایـش اسـتان دیده شـده 
از طریـق انتقـال آب از  حوضـه  خلیـج فـارس و یـا 
سرشـاخه های کارون تحت عنوان خرسـان ۳ اسـت 
که ایـن موضوع مصـوب شـده و منتظر مـدل تامین 

مالـی اسـت.«
انتقال آب درون حوضه ای از رده خارج شد

این سـازمان مدعی اسـت کـه برنامه ریزان اسـتانی 
و ملی هیچ گونه سیاسـتی بـرای تکمیـل طرح های 
انتقـال آب درون حوضه ای نـدارد و به دنبـال تامین 
آب از خـارج اسـتان اند. سیاسـتی کـه بـه نظـر 
می رسـد به واسـطه بـروز اثـرات اجتماعـی ،امنیتی 
و البتـه محیط زیسـتی طرح هـای انتقال آب اسـت. 
موضوعی کـه عمال مدیـران اسـتانی را به فکـر عبور 
کـردن از ایـن تبعـات بـه خـارج از اسـتان انداختـه 

اسـت.

خوزستان پیش چشم حامیان انتقال آب

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

علی رغم اینکه محیط زیست  حتی در 
مناظره انتخابات ریاست جمهوری جایگاهی 
نداشت، اما این موضوع امروز به  یکی از چالش 
برانگیزترین موضوعات روز چهار گوشه 
کشور تبدیل شده است. بیش از هر چیزی 
اصطالح »جنگ آب« و »ورشکستگی آبی« 
در فضای مجازی در حال دست به دست 
شدن است. کرمانی که نزدیک به 4۰ درصد 
آب شرب ساکنانش را نمی تواند تامین کند، 
حاال باید تامین آب صنایع آب بر خود را هم 
بر دوش بکشد. استانی که قرار است تا سال 
۱4۰4 قطب فوالد کشور باشد و حاال حتی 
قادر نیست برق این صنعت را تامین کند و 
در جدیدترین دستورالعمل ستاد فرماندهی 
راهبری اوج بار دستور کاهش مصرف برق 
فوالدی ها تا ده درصد داده است.



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1028 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 مــرداد   2 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

آیا می دانید ؟

عنوان شغلی : فروشنده
شرایط احراز: 
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
روابط عمومی باال

 مزایا: 
حقوق بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تومان

ارسال رزومه به واتساپ:
۰۹۱۳۵۹۷۱۰4۵ 

عنوان شغلی: صندوقدار
شرایط احراز:جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
جهت صدور فاکتور فروش

منظم، با استعداد، توانا، باانگیزه
ساعت کاری: ۱۳-۹ و ۱۷-۲۰:۳۰
۱هفته تا ۱ ماه بصورت آزمایشی

مزایاهمراه با آموزش رایگان-حقوق اداره کار-بیمه

ارسال رزومه به واتساپ:  ۰۹۳۹۱8۹8۷۳۹
شماره تماس: ۰۳4۳۲4۷۷8۲۵
ادرس: خیابان ۲4 آذر بعد از کوچه ۵

عنوان شغلی: حراست

شرایط احراز : جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

دارای حداقل ۲ سال سابقه کار
آشنا به فنون رزمی

قد باالی ۱8۰ سانتی متر
دارای مدرك تحصیلی
 مزایا: حقوق وزارت کار

کارانه- بیمه

ارسال رزومه به واتساپ:  ۰۹۱۰۰۰۵۹۵۰۰

پاالیش نفت و گاز پیروزیموبایل پالس فرآورده های گوشتی اوریال 

مرغ صد هزار تومانی!
eghtesadnews_com  از صفحه 

آمادگی آمریکا برای بازگشت به مذاکرات وین
   _eghtesadonline از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتاب 25 توصیه در فروشندگی 
اثر استفن شیفمن

ترجمه:غالمحسین اعرابی

شتاب دهنده کسب و کار چیست؟ و آیا می تواند برای شما مفید باشد؟

چگونه در ۸ گام طرح اولیه کسب و کار بنویسیم؟سرگذشت نرخ دالر در تیر ۱۴۰۰ 

خسارت 1۵ هزار میلیارد تومانی 
سرمازدگی به کشاورزی کرمان 

معرفی کتاب

اینفوگرافیک

خبر

سه گامی که باید برداشته شود: مشتری را به طرق مثبت و با عالقه 
مندی حمایت کنید،وانمود کنید یک مشاور هستید)زیرا چنین نیز 

هست( ،ایراد سخنرانی برای گروه های بازرگانی و عادی
فروشندگی یکی از هیجان انگیزترین کارها در جهان است خصوصا 
اگر با شرکت یا سازمان مناسبی کار کنید درآمد،آزادی و در مجموع 
کنترل آینده ی شما در دست خودتان است.مردم غالبا بدون داشتن 
دلیل مشخص به فروشندگان اعتماد ندارند.بخشی از این عدم 
اعتماد به هنرپیشه های پر زرق و برق مربوط می شود و هم چنین 
به تصویری که از فروشندگان در رسانه ها ارائه می دهند..اولین و 
مهم ترین نکته در فروشندگی به یاد داشتن این است که مشتریان 
امروزی بیش از هر دوران دیگر به ارزش و همچنین اطالعات 
اهمیت می دهند.فروشنده ی موفق به طور پیوسته مراحل بعدی 
کار خود را در نظر مجسم می کند و همواره آینده را مد نظر دارد.

این بدان معنی ست کخ حتی وقتی مبنایی محکم و استوار برای 
کار در اختیار دارید همیشه الزم است مبانی احتمالی آینده را نیز 

مدنظر قرار دهید.

استاندار کرمان با بیان اینکه امسال کلکسیونی از گرفتاری و بحران را در این استان تجربه 
کردیم گفت: محصوالت پسته، پیاز و برخی از باغ های کرمان به دلیل سرمازدگی از بین رفت و 
در راستا ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت دیدیم.علی زینی وند در نشست ستاد مدیریت بحران 
شهرستان بافت افزود: وزارت کشور و ستاد بحران در رفع مشکالت  کشاورزان کرمان کوتاهی 
نکردند و نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان به این مهم اختصاص دادند اما خسارت سرمازدگی 
در این استان بیش از این میزان اعالم شده لذا مسئوالن کشور و نمایندگان صاحب نام آن را 
پیگیری کنند.او اظهار داشت: امکانات را به منظور جبران خسارات سیل زدگان دسته بندی 

و بسیج می کنیم اما این کار باید همراه با مطالعات باشد.
استاندار کرمان ادامه داد: بستر رودخانه ها پاکسازی می شود، حتی اگر منزل و زندگی کسی 
در این بستر باشد،تخریب می شود زیرا گرفتاری امروز ما به علت تصرف اراضی در بستر 

رودخانه ها است.
سیل اخیر به هستی مردم بافت خسارت وارد کرد

استاندار کرمان عنوان کرد: خسارت های سیل اخیر به کل هستی مردم بافت،زندگی 
روستایی، کشاورزی و زندگی مردم این منطقه وارد شد که بسیار متاسف شدیم.

او افزود:سیل اخیر احشام،درختان و همه هستی برخی از مردم شهرستان بافت را با خود برد، 
ابعاد این حادثه بزرگ نبود اما زندگی آنان را از ریشه کند.

او ادامه داد: شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه محروم هستند و در صورتی که پیشگیری را 
در بحران ها برجسته کنیم، بسیاری از این بحران ها را نخواهیم داشت.

زینی وند افزود: مصوبات ستاد بحران در شهرستان بافت باید با جدیت پیگیری شود و کارها 
را با اولویت پیگیری کنیم.او با بیان اینکه مصوبات یا باید اجرا شده و یا در مسیر اجرایی شدن 
باشند، نباید کارها معطل بماند.استاندار کرمان یادآور شد: اولویت دولت ابتدا نجات زندگی 
مردم شهرستان بافت است زیرا این مردم نجابتی دارند که کم جلو می آیند.او گفت: با احداث 

اردوگاه موافق نیستم زیرا حجم حادثه در این حد نیست.
زینی وند ادامه داد: یک دسته  منازل مسکونی بافت  کامال تخریب شدند که باید ساکنان این 
منازل را برای اسکان اضطراری  با چادر در محلی ایمن و در محل سکونتشان اقامت داده شوند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: تیمی متشکل از نیروی انتظامی با همراهی نمایندگان 
مجلس، هالل احمر، سپاه و بسیج اطالعات خسارت ها را دسته بندی و مشخص کنند و هرچه 

سریعتر امکانات اولیه و چادر به مردم ارائه شود.
او گفت: کمکی فراگیر با مصوبه استانی به شهرستان بافت ارائه می شود اما اولویت ما منازل 

مسکونی آسیب دیده از سیل است.
زینی وند اضافه کرد: اولویت سریع دیگر ما الیروبی و مرمت قنوات است لذا تجهیزات و 
امکانات الیروبی آن بررسی و به هر طریقی تامین شود که حداکثر تا ۱۰ روز آینده آب به دست 
مردم برسد.او بیان داشت: مساله بعدی رودخانه ها است که با خطری جدی در این بخش 
مواجه هستیم،این بارندگی ۴۰ میلیمتر بود و در صورت تکرار می تواند اثرات مخرب بیشتری 
به همراه داشته باشد.استاندار کرمان افزود: در این خصوص اعتباری به استان بیاوریم که در 
نقاط ضروری همچون دهستان کیسکان که مسیل ها پرشدند، ادوات در اختیار آب منطقه 

ای استان قرار گیرد و سریعتر اقدام به الیروبی شود.
او با تاکید بر اینکه اولویت دیگر ما بازگشایی سریع رودخانه ها است افزود: در صورت بارندگی 

مجدد نباید مردم گرفتار خطرات سیل شوند.
استاندار کرمان با اشاره به پایلوت شدن بافت عنوان کرد: مداخله ناجوانمردانه در طبیعت انجام 
شده لذا مطالعاتی در این منطقه باید انجام شود که ما این شهرستان را پایلوت اجرای این طرح 
قرار دهیم که اعتبارات آن نیز تامین می شود.او با اشاره به تاثیر خاکبرداری از معدن کوهشاه 
در سیل اخیر گفت: این معدن در صورتی که طالی خالص هم باشد مجوز برای برداشت ندارد 
زیرا در موقعیت خاص زیست محیطی و منابع طبیعی قرار دارد.زینی وند تصریح کرد: آنتن 
دهی تلفن همراه را مصوب و به ارتباطات ابالغ شود تا این مشکل در شهرستان های بافت، رابر 
و ارزوئیه نیز رفع شود.او ادامه داد: بیمه درختان نیز قابل پیگیری است که بایستی از ظرفیت 

مجلس شورای اسالمی در این حوزه استفاده کنیم.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: کرمان استان حادثه خیزی است که دستگاه ها در حادثه 
سیل بافت و دیگر مناطق پای کار بودند و هالل احمر از دستگاه های خوبی بود که سریع برای 

امدادرسانی در منطقه حضور پیدا کرد.

 بی  گمان با شنیدن نام »شتاب  دهنده« سواالتی از قبیل شتاب 
دهنده  های کسب و کار   چیستند ؟ آن  ها چگونه کار می  کنند؟ چه 
نیازی به آن  ها وجود دارد؟ آیا آن  ها واقعا مسیر هوشمندی برای 

استارت آپ هستند؟ را از خود پرسیده  اید.
در چند سال گذشته، شتاب  دهنده  ها توجه زیادی را به خود جلب 
کرده  اند. اولین و یکی از بزرگترین شتاب  دهنده های مطرح دنیا، 
شتاب  دهنده   ی Y Combinator است که در سال ۲۰۰۵ توسط 
پل گراهام و در منطقه  ی کوهستانی کالیفرنیا تاسیس شد و شامل 
شرکت  هایی چون Airbnb و Dropbox است. شتاب  دهنده  ها با 
ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای 
نوپا حمایت می  کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن 
روند توسعه   ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و 
سرمایه شناخته می  شوند. مراحل عضویت یک استارت  آپ در 

شتاب  دهنده  ها عبارت است از:
۱. درخواست و پذیرش در دوره  ی پیش شتاب  دهی:

از شتاب  دهنده  های مطرح و شناخته شده به سختی می  توان 
پذیرش گرفت؛ به طور معمول تنها ۱ تا ۳% استارت  آپ  ها می  توانند 
عضوی از آن  ها شوند. استارت  آپ  ها در حالی  که هیچ تهعدی به 
شتاب  دهنده  ها نداده  اند می  توانند در دوره  ی پیش شتاب  دهی با 
منتورها ارتباط بیشتری برقرار کرده و از جزئیات کار آن  ها بدانند 
و سپس قرارداد ببندند. در این دوره برخی از بنیان  گذاران با وجود 

آن  که از شتاب  دهنده  ها پذیرش گرفته  اند، انصراف می  دهند.
۲. جذب سرمایه:

یکی از دالیلی که کارآفرینان و استارت  آپ  ها به سراغ شتاب 
دهنده  ها می  روند، جذب سرمایه است. شتاب  دهنده  ها به طور 
معمول سرمایه بذری )seed money( را در اختیار استارت   آپ  ها 
قرار می دهند. این پول ممکن است از ۱۰،۰۰۰ تا ۱۲۰،۰۰۰ دالر 

بسته به استارت   آپتان باشد.

۳. تمرکز:
یکی از بزرگترین مزایای این سیستم، تمرکز بر کارآفرینان است. 
بر طبق نظرسنجی کسب و کار هاروارد، آن  ها به طور معمول 
یک روند ۳ تا ۶ ماهه را می  گذرانند. این زمان فشرده  ای است که 

شرکت کنندگان مجبور به تمرکز و پیشرفت کار خود هستند.
۴. یادگیری:

یادگیری قسمت بزرگی از این فرآیند است. در سمینارها، کارگاه 
ها و ایونت  ها شرکت کنید و از مربیانی باتجربه که سال  ها در یک 
حوزه  ی مشخص فعالیت داشته  اند و آشنا به محیط و حوزه  ی 

کاری خودشان هستند، کمک بگیرید.
۵. شبکه  سازی:

در طول دوره  ی شتاب  دهی، کارآفرینان برای همکاری با همتایان 
خود، ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی صنعت و سرمایه  گذاران 
بالقوه فرصت  های زیادی که بسیار ارزشمند و مهم هستند، 

خواهند داشت و شبکه  سازی می  کنند.
:Demo Day .۶

در نهایت به »Demo Day« می  رسیم. در این روز اعضای تیم  های 

استارت  آپی که دوره  ی شتاب  دهی را به پایان رسانده  اند، در فرصتی 
که در اختیارشان قرار داده می  شوند می  توانند ایده  های کسب و 
کاری و فعالیتی که در حال انجام آن هستند را به سرمایه  گذاران 

توضیح  دهند.
آیا شتاب  دهنده می  تواند برای شما مفید باشد؟

شتاب دهنده یک پیش شرط اجباری برای راه  اندازی یا رشد یک 
استارت  آپ موفق نیست. در حقیقت، بسیاری از برجسته  ترین 
کارآفرینان و بزرگترین استارت  آپ  ها عضو هیچ شتاب  دهنده 

ای نبوده  اند و این، آن  ها را از فروش میلیون و میلیارد دالری باز 
نداشته است.

یک شتاب  دهنده می  تواند برای شما مفید باشد اگر:
برای ۳ تا ۶ ماه رایگان باشند؛

می  توانید ۱۰۰% از وقت خود را در دوره  شتاب  دهی صرف کار 
کردن بر روی ایده  ی استارت  آپتان کنید؛
دوره را با بودجه  ی بسیار کمی طی کنید؛

در فشاری سخت و شدید و با یادگیری سازمان  یافته  ای توسط 
دیگران رشد کنید؛

در استارت  آپتان بیش از یک بنیان  گذار داشته باشید.
اگر تصمیم گرفته  اید که عضوی از یک شتاب  دهنده شوید، 
حتما اطمینان حاصل کنید که به درستی ارزش و ریسک آن 
را متوجه شده  اید. آیا سرمایه  گذاران آن  ها با استارت  آپ و ایده  ی 
شما هماهنگ خواهند شد؟ چه درصدی در روز دمو به شما تعلق 
خواهد گرفت؟ پاسخ سواالتی از این دست را بیابید. یک شتاب

 دهنده  ی موفق می  تواند مزایای بسیاری در اختیار شما بگذارد. 
زمانی برای ارزیابی آن  ها بگذراید و سپس به آن  ها ملحق شوید.

بررسی نرخ دالر در چهارمین ماه سال بیانگر این است که 
میانگین نرخ فروش این نوع ارز در بازار آزاد تقریبا ۲۳ هزار و 
۸۰۰ تومان بوده و در اکثر روزهای این ماه در کانال ۲۴ هزار 

تومان نوسان داشته است.
نرخ دالر که در پایان خرداد ماه ۲۴ هزار تومان بود، با شروع 
تیر ماه برای مدتی کوتاه در محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ یا ۲۵۰ 
تومان باقی ماند، اما از این زمان به بعد قیمت دالر روند افزایشی 

به خود گرفت.  
پس از ۳ تا ۴ روز، دالر از کانال ۲۴ هزار تومان عبور کرد و 
هشتمین روز چهارمین ماه سال را با نرخ ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان 

شروع کرد و تا ۲۰ تیر ماه در کانال ۲۵ هزار تومان باقی ماند.
البته، در دومین هفته از تیر ماه مجدد همانند روز و ماه های 
پیش اخبار مثبتی از توافقات بر سر برجام منتشر شد که فعاالن 
اقتصادی را امیدوار کرده و نزدیک بود تا روند کاهشی در بازار 
ارز سرعت و شدت بگیرد اما این بار هم تاثیر اخبار مثبت 

برجامی بر بازار ارز عمر کوتاهی داشت.
در ادامه با ناامید شدن فعاالن بازار ارز از برجام، نرخ دالر تا اواخر 
تیر ماه در کانال ۲۴ هزار تومان در حال نوسان بود و این ماه را 

با ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان به پایان رساند.
البته در این ماه، میانگین نرخ فروش دالر در بازار آزاد تقریبا ۲۳ 
هزار و ۸۰۰ تومان است که نرخ فروش این ارز در صرافی ها نیز 

تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان از قیمت ها در بازار آزاد کمتر است.
و در نهایت در روزهای پایانی تیر ماه بازار ارز طبق مصوبه 
ستاد ملی کرونا از تا سوم مرداد ماه تعطیل شد و فعالیتی 

نخواهد داشت.  

ــوب  ــری چهارچ ــک س ــد ی ــب و کار بای ــرح کس ــر ط ه
پایــه داشــته باشــد کــه بتوانــد بــه شــما نشــان دهــد که 
کســب و کارتــان چطــور کار می کنــد و چگونــه راهــش 
را خواهــد پیمــود. در ایــن ۸ گام، طــرح کســب و کارتان 

را بنویســید:
 خالصــه مدیریــت اجرایــی: بــه عنــوان اولیــن و پایــه ای 
تریــن بخــش، ایــن خالصــه بــه خواننــده امــکان فهــم 
کلــی از فرآینــد کســب و کار شــما و حــوزه فعالیت تــان 
می دهــد. همچنیــن اهــداف بلنــد مــدت و روش 

ــد. ــخص می کن ــا را مش ــه آن ه ــتیابی ب دس
توضیحــات شــرکت: شــرکت تان را توضیــح دهیــد. 
ــه طــور کامــل بیــان کنیــد. نقــاط  اهــداف شــرکت را ب
قــوت شــرکت ، نســبت بــه دیگــر شــرکت ها چــه خواهد 
بود؟آن هــا را بنویســید! در ایــن بخــش شــما بایــد دالیل 

موفقیــت خــود را بنویســید.
تحلیــل بــازار: نتایــج تحقیقــات بازارتــان را بیاوریــد و به 
خواننــده بگوییــد کــه کــدام قشــر بــه عنــوان مخاطــب 
ــن  ــرا ای ــت و چ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــما درنظ ــدف ش ه

ــه! انتخــاب صــورت گرفت
ــه  ــش ب ــن بخ ــکیالتی: ای ــازماندهی تش ــت و س مدیری
ــارت  ــا چ ــازمانی )ی ــاختار س ــورد س ــدگان درم خوانن
ســازمانی( کســب و کارتان و نحــوه پخش مســئولیت ها 

در شــرکت تان، توضیــح می دهــد.
خــط تولیــد یــا منابــع الزم جهــت تامیــن خدمــات یــا 

محصوالت: چــه خدمــات و تولیداتــی را ارائــه می دهید؟ 
ــه چــه منابعــی  ــرای محصــوالت و خدماتمــان، نیــاز ب ب
داریــم؟ بــرای محصــوالت و خدماتمــان چــه یــا چگونــه 

پیمانکارانــی را  در نظــر داریــم؟
ــت؟  ــان چیس ــتراتژی فروش ت ــروش: اس ــی و ف بازاریاب
برنامــه شــما بــرای بازاریابــی آنالیــن و آفالین تــان 
چیســت؟ چــه برنامــه ای بــرای توســعه فــروش شــرکت 

ــد؟ داری
ــورد  ــی درم ــش، دیدگاه ــن بخ ــی: ای ــبینی مال پیش
کســب و کار شــما را طی ســه تــا پنــج ســال آینــده ارائه 
می کنــد. ســرمایه گــذاران شــما شــاید درمــورد آینــده 
ــته  ــی داش ــد اطالعات ــرکت بخواهن ــداف ش ــی و اه مال
ــت  ــد )دق ــع کنی ــا را مطل ــش آنه ــن بخ ــند؛ در ای باش
کنیــد کــه بایــد »ســود خالــص« را پیــش بینــی کنیــد 

ــی!( ــد کل ــه درآم ن
درخواســت تامین وجــه: اگــر نیازمنــد درخواســت وام یا 
ســرمایه می باشــید، بایــد آن را بــه صــورت درخواســت و 
بخش مســتقلی از طرح کســب و کارتــان بنویســید. این 
بخــش بــه شــما میگویــد کــه در رونــد کســب و کارتان، 
وام را چــه وقــت و در چه انــدازه ای نیــاز خواهید داشــت.
ــع  ــده درواق ــان ش ــای بی ــه اِلِمان ه ــد ک ــر بگیری درنظ
پایــه ای و ســاده هســتند و شــما بایــد بــا توجه به کســب 
و کار خودتــان نقشــه راهتــان را شخصی ســازی تر 

ــد. کنی

خودرو
قیمت )تومان(خودرو

1.7L 120,560,000آریسان

V8 131,747,000پژو 206 صندوقدار

127,120,000پژو 206 تیپ 2

SLX 405 108,936,000پژو

LX TU5 145,795,000پژو پارس

180,391,000رانا پالس

132,450,000سمند LX )ال ایکس(

EX 2 106,518,000تیبا

104,640,000ساینا EX دنده ای

420,863,000ام وی ام 315 پالس

497,000,000ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپرت

1,031,000,000مینی کوپر

278,000,000وانت نیسان زامیاد دیزلی


