
پورابراهیمی در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی:

اقدام مجلس در طرح صیانت 
 شتاب زده بود
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 بیمار و همراهش 
را تحویل نمی گیریم
  به دلیل مسائل سیاسی دانشگاه های علوم پزشکی از هم جدا شدند  

 مرتضی هاشمیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن« مطرح کرد:

وضعیت بازار خودروهای 
خارجی پس از نوسانات نرخ ارز

غنای فرهنگ کرمان باید به 
جامعه بین المللی معرفی شود

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
۱۲۸ نفر از محکومان 

زندان های کرمان مورد عفو 
 رهبری قرار گرفتند
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 مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان:

 هیات ها نذورات 
را بیرون بر 
توزیع کنند

فعال شدن ۷۸ 
پایگاه انتخاب رشته 

در کرمان

تبلیغات  مدیــرکل 
اسالمی استان کرمان 

تاکید کرد:در ایام پیــش رو و روزهای عزاداری 
ماه محرم و صفر هیات هــای مذهبی نذورات 
خود را به صورت بیرون بر، بــدون ازدحام و با 
رعایت فاصله اجتماعی بین مردم توزیع کنند. 
حجت االسالم غالمحسین حقانی در نشست 
ستاد محرم شهرستان رفسنجان با بیان اینکه 
دغدغه مبارزه با کرونا مسئله اصلی جامعه است 
اظهارداشت:هیئت های مذهبی و موکب ها در 
محرم ســال جاری باید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی آیین عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( 

را در محرم برگزار کنند.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
۱۲۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، 

سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی این استان 
به مناسبت عید سعید غدیر خم مورد عفو رهبر معظم انقالب اسالمی و 

 تخفیف مجازات قرار گرفتند.
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افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش 
نرخ ارز، سبب شده تا مشتریان به استفاده از 

خودروهای قدیمی تر با مدل پایین تر و البته ارزان تر روی بیاورند. به طوری 
که مشاهدات حاکی است بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو 
محبوب ترین ها محسوب می شوند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، افزایش 
تدریجی نرخ دالر در هفته های گذشته سبب شده تا قیمت خودروهای 
خارجی با وجود فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق تر از قبل، افزایش 
بیشتری را تجربه کند. با این حال خرید و فروش ها تقریبا متوقف است 

و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به امضای تفاهم نامه ساخت فیلم سینمایی با 

موضوع پیشگیری از خشونت و مجازات های جایگزین حبس در کرمان 
گفت:غنای فرهنگ و ادب کرمان باید در قالب تولیدات فرهنگی و 
هنری هرچه بیشتر به جامعه ملی و بین المللی معرفی شود.رئیس کل 
دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که کارهای فرهنگی در 
دراز مدت اثرگذار است، خاطرنشان کرد: با تولید آثار فاخر و کیفی می توان 
این آثار را در سطح ملی و بین المللی نیز به نمایش گذاشت و از مزایای 

آنها در توسعه فرهنگی کشور استفاده کرد.
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افزایش تا افزایش تا ۱۲۸۱۲۸ درصدی  درصدی 
 قیمت اقالم خوراکی قیمت اقالم خوراکی

تومــان  500 قیمــت              ۱400 مــرداد   ۱۲ سه شــنبه         ۱036 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای روش اول 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان.

فراخوان مناقصه:

نوبت اول

تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان مرداد ماه ۱400

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه واحد های مسکونی به شرح مندرج 
در جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ) روش اول( براساس مشخصات فنی منضم به اسناد 
مناقصه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در 
رشته ساختمان و ابنیه پایه 5 به باال واگذار نماید. )به استناد نامه شماره 538680 مورخ 1399/10/10 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان سقف ظرفیت ریالی پیمانکاران پایه 5 ابنیه در سال 99 مبلغ 149/616 میلیون ریال اعالم شده است(

1-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای ) روش اول (
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان، انتهای خیابان خواجو نبش ابوذر.

3-موضوع مناقصه : اجرای واحد های مسکونی به شرح جدول فوق براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه.
4-مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 ظهر روز سه شنبه 1400/05/12 تا ساعت 13 روز سه شنبه 1400/05/19

www.setadiran.ir :5-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز شنبه 1400/05/30 

7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1400/05/31 در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان کرمان به آدرس فوق ) حضور یک نفر نماینده مناقصه گران یا ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است(

8-شراط مناقصه گران کلیه شرکت های )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته ساختمان و ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.

9-خرید اسناد مناقصه: با پرداخت 2/000/000 )دو میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب 0105841897001 
به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر میباشد.

10-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 32524896 دفتر امور نظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل 
نمائید.

11-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از 
سوی پیمانکاران الزامی است

مشخصات پروژه احداث واحد های شهرستاناستانردیف
مسکونی

محل 
اجرای 
پروژه

برآورد اولیه براساس 
فهرست بهای پایه ابنیه 

سال 1400 )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مدت 
اجرای 
پروژه

شماره 
مناقصه

کرمانکرمان1

اجرای 20 واحد مسکونی ویالیی 
یک طبقه  سعیدی  کرمان تا پایان 
سفتکاری و حصار کشی به متراژ 

1969/55مترمربع

کرمان 
روستای 
سعیدی

151400/15 ماه94/229/640/6584/720/000/000

سیرجانکرمان2

اجرای 24 واحد مسکونی ویالیی 
یک طبقه اکبرآباد سیرجان تا پایان 

سفتکاری، اجرای نما و حصار کشی به 
متراژ2630/4 مترمربع

سیرجان 
روستای 
اکبرآباد

151400/16 ماه124/151/269/1566/210/000/000

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

 آگهی مزایده عمومی
فروش تعدادی قطعه زمین به شماره ۱400-۱

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد تعدادی قطعه زمین در شهرک صنعتی شماره2 رفسنجان را از طریق مزایده 
عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

2000001275000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ  انتشار: 1400/05/03                                                                               مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/05/18      ساعت 12:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/05/04 تا تاریخ 1400/05/18                           مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/05/18 ساعت 13:00

تاریخ  بازگشایی: 1400/05/19 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال 

در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

شناسه آگهی : ۱۱70۱69

نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان
نیمه  و  آالت سنگین  ماشین  تامین   : موضوع مناقصه 
سنگین جهت نظافت صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله 

سازی زرند
متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه 
مراجعه    Zisco.midhco.com اینترنتی:  نشانی  به 
تماس  شماره  با  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  و 
09138446046 و 03431247000 داخلی 1467 آقای 

حاتمی تماس حاصل نمایند. 

غنای فرهنگ کرمان 
باید به جامعه بین المللی معرفی شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به امضای تفاهم نامه ساخت فیلم سینمایی با 
موضوع پیشگیری از خشونت و مجازات های 
جایگزین حبس در کرمان گفت:غنای 
فرهنگ و ادب کرمان باید در قالب تولیدات 
فرهنگی و هنری هرچه بیشتر به جامعه ملی 

و بین المللی معرفی شود.
یدالله موحد افزود:در تولید فیلم سینمایی 
باید به حساسیت های کار قضایی و زندانبانی 

و دشواری های این بخش توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
اشاره به این مطلب که کارهای فرهنگی در 
دراز مدت اثرگذار است، خاطرنشان کرد: با 
تولید آثار فاخر و کیفی می توان این آثار را 
در سطح ملی و بین المللی نیز به نمایش 
گذاشت و از مزایای آنها در توسعه فرهنگی 

کشور استفاده کرد.
موحد یادآور شد: بهره گیری از ابزار هنر 
در انتقال مفاهیمی از جمله پیشگیری از 
خشونت و مجازات های جایگزین حبس ۲ 
هدف اصلی ساخت این فیلم سینمایی است.
»دکتر  سینمایی  بیان داشت:فیلم  او 
جیم و آقای واو« به کارگردانی" مسعود 
اشجعی" کارگردان کرمانی با مشارکت 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری استان کرمان،به مرحله تولید 
رسیده است.

رئیس دادگستری استان کرمان ادامه داد:این 
فیلم در ژانر کمدی اجتماعی و با هدف 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از 
خشم و همچنین معرفی و برجسته کردن 
قانون مجازات جایگزین حبس در سیستم 

قضایی کشور تولید می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان نیز گفت:با 
توجه به افزایش خشونت و آثار ناشی از 
خشم در جامعه در فیلم نامه فیلم سینمایی 
"دکتر جیم و آقای واو" سعی شده این نقیصه 
اجتماعی در قالب قصه کمدی و در الیه های 
درام طرح و زیربنا و عواقب آن در طول 
قصه واکاوی شود که این مقوله با مشورت 
و نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان کرمان انجام 
شده و به پیشنهاد این معاونت مقرر شد بحث 
مجازات های جایگزین حبس نیز در فیلم نامه 
گنجانده شود و بر اساس فیلم نامه موجود 

پروانه ساخت جدید اخذ شده است.
سید مهدی قویدل اظهار داشت: زمان تولید 
این فیلم از شروع تا پایان حداقل سه ماه به 

طول می انجامد.

در مــاه گذشــته هزینــه خریــد کاالهــای خوراکــی بــرای خانوارهــای ایرانــی 
ــورم  ــت.  ت ــته اس ــش داش ــز افزای ــد نی ــش از ۱۲۸ درص ــا بی ــالم ت ــی اق در برخ
ــه  ــه ب ــورم نقط ــود و ت ــی ب ــان افزایش ــورم کل همچن ــه ت ــان داد ک ــاه نش تیرم
نقطــه بــه بیــش از 43 درصــد رســیده بــود کــه بیانگــر جریــان افزایــش 
 قیمــت کاال و خدمــات مصرفــی مــردم نســبت بــه ســال گذشــته اســت. 



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 1036 2

سه شنبه  12 مرداد 1400
کاغذ استان

کمیته امداد کرمان آمادگی 
اجرای پنج هزار نیروگاه را دارد

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان گفت: ایــن نهاد در صورت 
تأمین تجهیزات، آمادگی اجرای پنج هزار نیروگاه خورشیدی را 

طی سال جاری دارد.
 یحیی صادقی در نشســت اقتصاد مقاومتی با موضوع انرژی های 
تجدیدپذیر که با حضور اســتاندار کرمان و جمعی از نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد با بیان اینکه در چند 
سال اخیر نصب پنل های خورشیدی با هدف خودکفایی اقتصادی 
خانوارهای تحت حمایت این نهاد پیگیری شده و از این طریق برق 
تولیدی این خانوارها توسط شرکت برق خریداری می شود افزود: 
خرید تضمینی برق پنل های خورشیدی به مدت ۲0 سال توسط 
وزارت نیرو، می تواند به ایجاد درآمد پایدار و طوالنی مدت برای این 

خانوارها منجر شود.
او با اشــاره به اینکه اجرای طرح نیروگاه های خورشــیدی پنج 
کیلوواتی برای مددجویان کمیته امــداد یکی از طرح های موفق 
این نهاد است خاطرنشان کرد: مددجویانی که طرح نیروگاه های 
خورشیدی برای آن ها اجرا شده ماهانه معادل حداقل حقوق تامین 

اجتماعی درآمد کسب می کنند.
صادقی با بیــان اینکه تاکنــون 700 نیروگاه خورشــیدی پنج 
کیلوواتی در راستای اشتغال مددجویان در استان کرمان اجرا شده 
است گفت: 400 نیروگاه خورشیدی دیگر نیز هم اکنون در استان 

کرمان در حال اجرا است.
او با بیان اینکه مددجویان کمیته امداد جز خوش  حســاب ترین 
افراد جامعه هســتند ادامه داد: هم اکنــون مددجویانی که طرح 
نیروگاه های خورشــیدی برای آن ها اجراشده هیچگونه بدهی به 

شرکت های پیمانکار ندارند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان با بیان اینکه 
پنل های خورشــیدی در تولید برق پاک و تجدید پذیر می توانند 
نقش مؤثری در جلوگیری از آلودگی هوا داشته باشند، گفت: نصب 
نیروگاه های خورشیدی و تولید انرژی در نقاط روستایی تا حد قابل  

توجهی از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری می کند.

 مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان:

 هیات ها نذورات 

را بیرون بر توزیع کنند
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان تاکید کرد:در ایام پیش رو و 
روزهای عزاداری ماه محرم و صفر هیات های مذهبی نذورات خود را 
به صورت بیرون بر، بدون ازدحام و با رعایت فاصله اجتماعی بین مردم 
توزیع کنند. حجت االسالم غالمحسین حقانی در نشست ستاد محرم 
شهرستان رفسنجان با بیان اینکه دغدغه مبارزه با کرونا مسئله اصلی 
جامعه است اظهارداشــت:هیئت های مذهبی و موکب ها در محرم 
سال جاری باید با رعایت پروتکل های بهداشتی آیین عزاداری اباعبداهلل 

الحسین)ع( را در محرم برگزار کنند.
او به اقدامات آحاد مختلف جامعه در ریشه کنی ویروس کرونا از ابتدای 
شیوع آن تاکنون اشاره و تصریح کرد:اکنون نیز برای جریان های مذهبی 
ســالمت مردم حرف اول را می زند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
کرمان با بیان اینکه سال گذشته قبل از محرم،نگرانی هایی در مورد 
برگزاری تجمع ها در آیین های عزاداری وجود داشت اّما ضمانت مقام 
رهبری موجب برگزاری این آیین مذهبی با رعایت ۸0 درصدی موارد 
بهداشت و شیوه نامه های بهداشتی شد تصریح کرد: مردم سال گذشته 
با رعایت اصول پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا برای اقامه عزای امام 
حسین )ع( به میدان آمدند.او تصریح کرد: هرچند تعدادی از هیات های 
مذهبی سال گذشته مراسمی برگزار نکردند اما برخی هیات ها با رعایت 
سختگیرانه پروتکل های بهداشتی و با حضور تعداد اندکی از جمعیت 
این آیین برگزار کردند تا چراغ دستگاه امام حسین )ع( خاموش نشود.

حقانی با بیان اینکه هیچ کدام از هیئت های مذهبی نباید تعطیل شوند 
اظهارداشت:اگر هیئتی نتوانست مراسم را برگزار کند کمک می کنیم 
پرچم امام حسین )ع(را به اهتزاز درآورد لذا امسال هیچ هیئتی به بهانه 

شیوع کرونا نباید تعطیل شود.
عزاداری امام حسین )ع( بهداشت روان را تضمین می کند

امام جمعه رفسنجان نیز گفت:مردم با توجه به شرایط شیوع کرونا و 
دغدغه و افسردگی های حاکم شده بر جامعه می توانند با سینه زدن و 
اشک ریختن برای امام حسین)ع( هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی 
سبک شوند.حجت االسالم اصغر عســکری بیان کرد: در کنار مسائل 
جسمی باید به مسائل روحی هم توجه جدی داشته باشیم؛ اقامه عزای 
سیدالشهدا )ع( در وضعیت کرونا نه تنها موجب دردسر نمی شود بلکه در 

تأمین سالمت روحی و بهداشت روان جامعه نیز موثر است.
او در برگزاری آیین های مذهبی توصیه کرد:  روضه خوانی های خانگی 
باید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و در معابر مانند کوچه ها برگزار 

شود تا سالمت افراد به خطر نیفتد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
کرمان گفت: ۷۸ پایگاه انتخاب رشته در استان 
کرمان برای ارائه مشاوره به داوطلبان ورود به 

دانشگاه فعال است.
 صدیقه مرادی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: به منظور کمک به داوطلبان در خصوص 
انتخاب رشته صحیح و ارائه خدمات مشاوره ای به آنان، ۷۸ 
پایگاه انتخاب رشته کنکور با نظارت آموزش و پرورش در استان 

راه اندازی شده است.
او، با اعالم این خبر افزود: در شهر کرمان، مرکز مشاوره راه 
نو واقع در خیابان معلم روبروی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان، مرکز مشاوره پیام مهر واقع در خیابان شهید 
مصطفی خمینی نبش کوچه ۱۱، مرکز مشاوره رسالت واقع 
در بلوار جمهوری اسالمی بعد از چهارراه امام جمعه، هنرستان 
نمونه دولتی آیت الله خامنه ای، مرکز مشاوره اندیشه واقع در 
خیابان کامیاب روبروی بیمارستان مهرگان کانون اندیشه، مرکز 
مشاوره نرجس خاتون واقع در ضلع جنوب شرقی پارک مطهری 
دبیرستان نرجس خاتون، مرکز مشاوره حضرت خدیجه واقع 
در خیابان ۱۷ شهریور کوچه شماره ۴ دبستان حضرت خدیجه، 
مرکز مشاوره فرهنگ واقع در خیابان فیروزه کوچه شماره ۱۱ 
و مرکز مشاوره امید زندگی واقع در خیابان شهیدان اعتباری 
کوچه شماره ۱۸ اداره آموزش و پرورش عشایری آماده ارائه 

خدمت به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان 
تصریح کرد: در این پایگاه ها خدمات دریافت کارنامه، انتخاب 
رشته مجازی به کمک نرم افزار های انتخاب رشته طراحی 
شده ازسوی سازمان سنجش و ثبت انتخاب رشته در سامانه به 

مراجعه کنندگان ارائه می شود.
مرادی گفت: داوطلبان می توانند به منظور مشاهده نشانی 
پایگاه های انتخاب رشته شهرستان ها و مناطق استان به پورتال 
رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی اینترنتی 
kerman.medu.ir منو های میانی صفحه، بخش اطالعیه ها 

مراجعه کنند.

لب های تشنه اهالی روستای پاسرخ شهرستان 
ریگان با استفاده از انرژی خورشیدی سیراب شد!

 تامین آب آشامیدنی عشایر یکی از دغدغه های این 
روز ها در ریگان است.کاهش نزوالت جوی و خشک شدن چشمه 
سار ها در ریگان باعث شده است تا عشایر به روستا ها مهاجرت 
کنند.در ریگان بیش از صد ها چشمه آب در مناطق کوهستانی 
شهرستان وجود داشت که به دلیل کاهش بارندگی تا 70درصد 
خشک شده اند.اما یکی دیگر از مشکالتی که در این مناطق 
وجود دارد نبود برق برای آبرسانی به اهالی این مناطق می باشد.

که البته با انرژی خورشیدی این مشکل هم قابل حل است.روح 
اهلل جرجندی یکی از اهالی پاسرخ ریگان ابراز کرد:خورشید بار 
سنگینی را از دوش ما برداشت و آب آشامیدنی ما را تامین کرد ما 
زمانی از تابش شدید خورشید ناراحت بودیم، اما این روز ها اگر نتابد 
ناراحت خواهیم بود.رشید حقیقی دیگر عشایر ریگان افزود:زن ها 
وبچه های ما کیلومتر ها مسیر را برای تامین آب طی می کردند تا 
آب آشامیدنی بیاورند.محمد سنجری دیگر شهروند ریگانی عنوان 
کرد:ما از این روستا در حال مهاجرت بودیم که اداره عشایری با 

اجرای این طرح باعث شد که در روستا ماندگار شویم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۲۸ نفر از محکومان 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان 
تعزیرات حکومتی این استان به مناسبت عید سعید غدیر خم مورد 

عفو رهبر معظم انقالب اسالمی و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یداهلل 
موحد در تشریح این خبر افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی بر 
اساس پیشنهاد ریاست قوه قضاییه با عفو و تخفیف مجازات ۲ هزار 
و ۸۲5  نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی همزمان با عید سعید 
غدیر خم موافقت کردند.او اظهار داشت: از مجموع ۱۲۸ محکوم 
مشمول عفو و تخفیف مجازات در استان کرمان، ۱۱3 نفر با 
استفاده از عفو رهبری آزاد و ۱5 نفر نیز مشمول تقلیل مجازات 
شده اند.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: از 
مجموع مددجویانی که به مناسبت عید سعید غدیر خم مورد عفو 

قرار گرفته اند، ۱۲ نفر زن و مابقی مرد بوده اند.

فعال شدن ۷۸ پایگاه انتخاب 
رشته در کرمان

سیراب شدن 
لب های تشنه پاسرخ

۱۲۸ نفر از محکومان زندان های 
کرمان مورد عفو رهبری قرار گرفتند

خبر

خبر

خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی         
بمساحت   اصلی   -18 از  فرعی   289 پالک  خانه  ششدانگ  چون 

273مترمربع  واقع دراراضی میانده جیرفت بخش45کرمان مورد تقاضای 
آقای فرشاد افشار میرحسینی اقطاع به ستناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره1399603190140006626مورخ 1399/12/25درمالکیت نامبرده 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 5964مورخ 1400/05/04مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخ 1400/06/06شروع وبعمل خواهد آمد لذا به 
مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به 
محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد 
بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/05/12-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:238

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره140060319014000005-1400/01/07هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حسن محمدی سه دران فرزند گلباز بشماره شناسنامه 6صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 225.98متر مربع پالک -فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک -فرعی از 564-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی خانم آسیه پارسا مطلق محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:240

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره1400603190140001612-1400/04/12هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
وحید سهرابی خافکویه  فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 16451صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب کارگاه به مساحت 463 متر مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1فرعی از 549-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای علی افشاری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:241
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001373-1400/04/02هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا 
مشایخی  فرزند فتخ هللا بشماره شناسنامه 3031529707صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 269.30متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن مشایخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:235

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(         
بموجب اجراییه صادره بر روی سند  نکاحيه شماره 1185 مورخ 

1353/06/12
توسط دفترخانه رسمی ازدواج شماره 100 شهر جیرفت پرونده اجرائی کالسه 990489 له :خانم فاطمه 
بستان شیرین فرزند مرید به شماره ملی 5839527874 علیه آقای علی امیری سرمشک فرزند خدایار به شماره 
ملی 5839644250به عنوان متعهد تشکیل و نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده در اجرای 
ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1386 و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا قانون ثبت اسناد و امالک کشور از ملک بازداشت شده ارزیابی الزم توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام و 
پس از قطعیت ارزیابی پستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به ملک مورد مزایده ششدانگ پالک 109 فرعی 
از 345 اصلی واقع در بخش 45 کرمان مالکیت اقای علی امیری سرمشک به آدرس: بلوک بلوار کشاورز را نموده لذا 
ملک فوق که ذیل ثبت شماره 21486صفحه 377دفتر امالک جلد 124 بنام آقای علی امیری سرمشک ثبت و سند 
مالكيت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل: شماال: بطول 10 متر 
دیواریست به پالک107 فرعی از 345اصلی شرقا : بطول 12 متر دیواریست به پالک 108 فرعی از 345اصلی جنوبا 
: بطول 10 متر دیواریست به پالک 110 فرعی از 345اصلی غریا : بطول 12 متر در ب و دیواریست به خیابان که برابر 
نظریه شماره  1400/051/ج - 1400/03/20 کارشناس رسمی دادگستری:پالک 109فرعی از 345 اصلی واقع در بخش 45 
کرمان که ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت120متر مربع بوده که بعلت قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان مساحت 
برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری بصورت تغییر نموده ضمنا ملک مذکور فاقد حصار کشی بوده و زمین بمساحت 
98.10متر مربع از قرار هر متر 25000000ریال لذا ارزش امالک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان فروش 
جمعا" به مبلغ)2.452.500.00( ریال میباشد. که مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت 9 الی 

12 صبح روز شنبه مورخه 1400.5.30
در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 

به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش
را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید 
میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه فیوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد ضمنا الزم بذکر است از آنجاییکه مال مورد مزایده سهم مشاع میباشد این 

اداره بموجب مقررات جاری نسبت به تحویل مال هیچگونه تکلیفی ندارد .
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت جیرفت.م الف:243

آگهی حصر وراثت         
خواهان رونوشت حصر وراثت فرنگیس سنجری بنستانی فرزندعباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  

کالسه 140021920001228181از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا سنجری بنستانی  فرزند خدامراد به ش ملی 3030479137در اقامتگاه دائمی خود رودبار جنوب  بدرود 

حیات گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
1-سامیارسنجری بنستانی فرزند علیرضا )فرزند پسر متوفی(

2-فرنگیس سنجری بنستانی فرزند عباس )همسر دائمی متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از 

متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مسول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب –زهرا سالمی 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی اصالحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی  شماره140060319014001660-

1400/04/19هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای نوروز محمدی فرزند حاجی بشماره شناسنامه 383صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت406/07 متر مربع پالک 9620فرعی از574- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1449فرعی از 574-اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:232
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابررای شماره140060319014001369-1400/04/02هیات  و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
ابراهیم اسفندیاری مهنی فرزند سهراب بشماره شناسنامه 1719صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 868.18متر مربع پالک -فرعی از952- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 7فرعی از 952-اصلی قطعه 6 واقع دراراضی زمین بابائی سرگدار دلفارد جیرفت  
بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان عنایت کمالی وحامد قرشی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:239
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره40060319014000578-1400/02/21هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا ساالری فرزند اصغر بشماره شناسنامه –کد ملی -3020219991صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 230متر مربع پالک -فرعی از9- اصلی مفروز و 
اباد جیرفت   از 9-اصلی قطعه یک واقع دراراضی جنگل  از پالک -فرعی  مجزی شده 
است. محرزگردیده  ساالری  آقای حسین  رسمی  مالک  از  خریداری  بخش 45کرمان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:234
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت         

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001740-1400/04/22هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
امیر عباس ناروئی فرزند محسن بشماره شناسنامه 3021293204صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 19فرعی از 579-اصلی قطعه دوواقع دراراضی رهجرد جیرفت  
امر هللا گیالنی  محرزگردیده است. آقای  از مالک رسمی  بخش 45کرمان خریداری 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:233
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/05/26

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

محمدرضا پورابراهیمی  در خصوص طرح صیانت از 
فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس ارائه شده، اظهارکرد: انتظار این 
بود این طرحی که توسط اکثر همکاران کمیسیون 
فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری 
و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های گوناگون 
اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر 

نمایندگان مشورت و یک کار جمعی انجام می شد.
او افزود: علی رغم تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای 
کسب و کارهای مجازی در اقتصاد کشور، هیچگونه 
مشورت، همفکری و هم نظری با کمیسیون اقتصادی 
انجام نشده و ما از این طرح اطالع نداشتیم تا زمانی که 

اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است 
مدیریت فضای مجازی است که قطعا باید در 
دستور کار مجلس و دولت آینده قرار بگیرد و بخش 
رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می کند 

باید برطرف شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری افزود: معظم له اخیرا فرمودند 
اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی 
و اشتغال جوانان است  لذا علی رغم ساماندهی فضای 
مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه 
رهبر معظم انقالب و مردم، اولویت کار مجلس حل 

مشکالت اقتصادی است.
او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل 
۸۵ طرح صیانت افزود: مفهوم اصل ۸۵ این است که 
مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل 
شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح 

صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون 
بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای 

نگهبان ارسال شود.
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی 
از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های 
اقتصادی، معیشتی و کسب و کارها افزود: به دلیل 
تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید 
بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به 

صورت جامع بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده، ادامه 
داد: آنچه مصوب شده، روش بررسی طرح است لذا 
هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده  
که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام 
شود لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به 
صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح 
همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون 
فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه نماید 
که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون 
های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از 

نمایندگان سلب شد.
او گفت: معموال طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در 
هدف گذاری آنها یک قانون آزمایشی است و یا اینکه 
زمان رسیدگی به آن ها وقت زیادی بگیرد و شرایط 
خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در 
خصوص طرح مذکور وارد نبود لذا نظر ما این بود که 
باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان 
قرار گرفته و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی 
مجلس نهایی شود. ما با اصل موضوع مدیریت فضای 
مجازی صددرصد موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی 

به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.
پورابراهیمی در ادامه بیان کرد: اگرچه در صورت 
تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می تواند 
کمک کند که تبادل نظر برای بخش هایی را که در 

جامعه نگرانی ایجاد می کند تصحیح کند و بخش 
هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند 
و موجب شود نقاط ضعف را برطرف کند که طبیعتا 
این کار باید انجام شود با این وجود رویکرد بررسی 
غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری را در پی 

خواهد داشت.
او بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت در 
سال های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث 
تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود 
در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید 
مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه الیحه جامع 
بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی 

کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد 
پیام رسان های قوی و موثر داخلی که بتواند به راحتی 
جایگزین پیام رسان های خارجی شود، افزود: تالش 
هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد 
متاسفانه نتوانست ایجاد پیام رسان مناسب داخلی را 
جایگزین کند و عدم وجود پیام رسان داخلی موجب 
شد مردم به سمت پیام رسان های خارجی بروند بر 
این اساس مردم مقصر نیستند زیرا ناتوانی دولت این 

وضعیت را رقم زده است.
او ادامه داد: در حال حاضر سهم پیام رسان های 
داخلی به دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد 
است لذا در شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که 
اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند 
بسته شوند. حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و 
بستنشان به صالح نیست پس باید مدیریت این فضا 

مبنا قرار گیرد.
او افزود: پیشنهاد ما این است همزمان با تشکیل 
دولت و کابینه جدید یکی از الزامات رای به وزرا به ویژه 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این باشد که سریعا 
الیحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه 

شود ضمن اینکه اگر الیحه از طرف دولت ارائه شود 
مغایرت های اصل ۷۵ و سایر موارد دیگری که مورد 
ایراد شورای محترم نگهبان واقع می شود وجود 

نخواهد داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به 
اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل 
۸۵ شدن این طرح افزود: اگر این کار انجام نمی شد 
و اجازه می دادیم چند ماه آینده دولت الیحه ارائه 
می کرد با یک کار منسجم که محدودیت های اصل 
۷۵ و سایر موارد در آن لحاظ نمی شد می توانست 
کار بسیار جامعی شکل بگیرد و ظرفیتی ایجاد می 
کرد که مجلس نیز در کنار دولت یک کار مشترک 

انجام دهد.
او گفت: اکنون دولت جدید مواجه می شود با یک 
طرحی که از قبل نوشته شده و تا حد زیادی دست 
دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث 
مدیریت فضای مجازی می بندد و این موضوع 

نیازمند بازنگری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: اعتقادمان بر این است بستر فضای مجازی 
باید قانونمند در اختیار عامه مردم و فضای کسب و 
کار قرار بگیرد و اساسا با نگاه و رویکرد جدیدی که 
در تحوالت اقتصادی در دنیا مطرح است از اقتصاد 
دیجیتال گرفته تا موضوعات مختلف باید در این 

رویکرد دیده شود.
او افزود: یک نگاه سطحی و جزئی به مدیریت فضای 

مجازی، مشکل این بخش را حل نخواهد کرد.
او بیان کرد: نگاه ما در پیام رسان های خارجی 
مدیریت، ضابطه مند و قانونمند کردن آنها بر اساس 
منافع ملی است ضمنا در این راستا از دولت سیزدهم 
می خواهیم برای افزایش ظرفیت پیام رسان های 
ملی نیز اقدام کند اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی 
آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است حتما مردم 

از این ظرفیت استفاده خواهند نمود.

ایسنا

گزارش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حال حاضر سهم پیام رسان های داخلی به 
دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است لذا در 
شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که اکنون بستر 
فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند. 
حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و بستنشان به 
صالح نیست پس باید مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای 
ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه 
های اقتصادی، معیشتی و کسب و کارها افزود: به 
دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما 
باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به 
صورت جامع بررسی شود.

سنا
: ای

س
عک

طرح نیاز به تغییرات جدی دارد

اقدام مجلس در طرح صیانت شتاب زده بود
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی افزود: با 

توجه به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های اقتصادی، معیشتی و کسب و کارها و به دلیل تاثیرات 
جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.

تسنیم-فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از 
معضالت جدی سیستم حمل و نقل کشور به خصوص 
در جاده ها است و ناوگان اتوبوسی به ویژه اتوبوس های 
بین شهری ما براساس آمار اعالم شده به طور متوسط 
بیش از۱۰سال از عمر آنها گذشته است.عمر باالی 
ناوگان حمل و نقل عمومی موضوع مهمی است که 
بارها مورد انتقاد قرار گرفته و در کنار آن مسئله دیگری 
که وجود دارد افزایش قیمت و گرانی قطعات یدکی 
خودروهای سنگین به ویژه الستیک است که بر 
روی کیفیت اتوبوس ها بی تاثیر نبوده و از سوی دیگر 
حذف ارز دولتی واردات الستیک خودروهای سنگین 
را نباید نادیده گرفت.هر چند دالیل متعددی برای 
عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان می شود 

اما نتیجه  این عدم نوسازی چیزی جز به خطر افتادن 
جان صدها تن از مسافران این ناوگان نبوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 
کرمان اظهار داشت:در حوزه حمل مسافر در شمال 
استان کرمان حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس،هزار و 
۱۰۰ دستگاه مینی بوس و ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
خودروی سواری در حال خدمت رسانی به مسافر 
هستند.سیدعلی حاج سیدعلیخانی با بیان اینکه 
متوسط عمر ناوگان اتوبوسی و سواری کرایه کشور 
حدود  ۱۱سال و ناوگان مینی بوسی حدود  ۱۵سال 
است ادامه داد:عمر ناوگان حمل و نقل عمومی برون 

شهری استان کرمان هم تقریباً همین میزان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 

کرمان با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان عمومی یک 
موضوع  فرا دستگاهی است بیان کرد: وزارتخانه های 
متعددی چون صنعت، معدن و تجارت،راه و شهرسازی 

و بانک ها باید در این حوزه ورود کنند.
او با بیان اینکه وجود تحریم ها تولید اتوبوس های 
داخلی را با محدودیت مواجه کرده و از سوی دیگر 
افزایش زیاد قیمت ها عاملی شده که انگیزه ای برای 
نوسازی اتوبوس وجود نداشته باشد گفت:اخیراً 
سازمان راهداری در سطح کشور برنامه هایی را برای 
تقویت تولیدات داخلی و نوسازی ناوگان در دستور کار 
قرار داده که امیدواریم در دو ماه آینده جزئیات این 
طرح اعالم شود.او با اشاره به اینکه تمام اتوبوس هایی 
که در حوزه جاده ای و مسافر در حال فعالیت هستند 

باید بر حسب سن خود هر سه یا شش ماه به مراکز 
معاینه فنی مراجعه کرده و تاییدیه معاینه فنی بگیرند 
ادامه داد:اتوبوسی هم از پایانه های مسافربری اقدام 
به مسافرگیری می کنند باید قبل از حرکت توسط 
مدیر فنی شرکت بازدید شده و مهر تاییدیه مدیر 
فنی بگیرند.او با بیان اینکه پلیس راه هم در مسیر 
حرکت اتوبوس ها ضمن کنترل معاینه فنی و مهر 
تایید مدیر فنی از نظر ظاهری با اتوبوس هایی مشکل 
فنی دارند برخورد می کند گفت:به نظر می رسد 
اتوبوس هایی که به شکل رسمی و قانونی از پایانه های 
مسافری اقدام به مسافرگیری می کنند مشکل فنی 
مهمی نداشته باشند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شمال استان کرمان با اشاره به اینکه آمار 
تصادفات ما در سال گذشته نشان می دهد که سفرهای 
اتوبوسی ایمن تر از سفر با خودرو شخصی هستند 
افزود:کمتر از یک درصد از تصادفات جاده ای ما در سال 

گذشته مربوط به اتوبوس ها بوده است.

سفر با ناوگان حمل و نقل  فرسوده کرمان  
 عمر باالی اتوبوس  ها سالمت مسافران را نشانه گرفته است 
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بازار و بورساخبار شرکت ها

در ماه گذشته هزینه خرید کاالهای خوراکی 
برای خانوارهای ایرانی در برخی اقالم تا بیش 

از ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته است. 
به گزارش ایســنا، تورم تیرماه نشان داد که 
تورم کل همچنان افزایشی بود و تورم نقطه 
به نقطه به بیش از 43 درصد رسیده بود که 
بیانگر جریان افزایش قیمت کاال و خدمات 

مصرفی مردم نسبت به سال گذشته است. 
اما تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه 
با وضعیت تورم و قیمت کاالهای خوراکی در 
تیرماه نشان می دهد که به غیر از یک قلم که 
نسبت به مدت مشابه پارسال ارزان شده و آن 
هم پرتقال با ۱.۱ درصد کاهش قیمت بوده 
است. سایر اقالم همگی افزایش قیمت دارند 
که بخشی  باالی ۲0 و عمدتا باالی 50 درصد 
اســت و در این بین چند قلم نیز باالی ۱00 

درصد گران شده اند.
روغن نباتی جامد با ۱۲۸.4 درصد همچنان 
باالترین میزان رشــد قیمت نسبت به سال 
گذشــته را در بین اقالم خوراکــی به خود 
اختصاص داده است؛ این کاال مدت هاست که 
بیشترین گرانی را در سبد خوراکی های مردم 
دارد،  نسبت به خردادماه کاهش ۲.6 درصدی 

داشته است. 
در سایر اقالمی که بیش از ۱00 درصد گران 
شــده اند، افزایــش ۱۲6.6 درصدی قیمت 
نوشــابه، ۱۲۱ درصد هویج، ۱۱۱.6 درصد 
نخود، ۱06.۱ درصد هلو، ۱۲0 درصد کره، 

۱07.9 درصد خامه ثبت شده است. 
در دیگر کاالها می توان بــه افزایش ۸۱.۲ 
درصدی شــیرینی، 77.4 درصــد ماهی، 
94.۲ درصد مــوز، 9۲.3 درصد روغن مایع 
و همچنین افزایش بین 40 تــا بیش از 74 
درصدی انواع حبوبات نســبت به پارســال 

اشاره کرد. 
با این حال برخی اقالم در تیرماه نســبت به 
خرداد ســال جاری و به عبارتی تورم ماهانه 
کاهش داشته اند که از جمله آن ها می توان 
به سیب زمینی با 0.9 درصد، گوجه فرنگی 
یک درصد، لیموترش ۱4.6 درصد، موز 7.۲ 
درصد، هلو ۲.6 درصد، گوشت گوسفند 0.6 

درصد اشاره داشت. 

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: 
ســرمایه گذاران خرد با منابع محدودی که 
در اختیار دارند، شاید قادر به دریافت اعتبار 
از کارگزاری ها نباشــند، امــا می توانند وارد 
صندوق های اهرمی شــوند و از این صندوق 

در جهت افزایش بازدهی خود استفاده کنند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان بورس 
و اوراق بهادار، »رســول رحیم نیا« به مزایای 
استفاده از صندوق های اهرمی در بازار سرمایه 
اشاره کرد و افزود: سازمان بورس در چند وقت 
اخیر اقدامات خوبی در راستای طراحی و توسعه 
ابزارها و نهادهای مالــی جدید با درجه های 
مختلفی از ریسک پذیری برای جذب سرمایه 

گذاران به این بازار انجام داده است.
وی اظهار داشت: استفاده از ابزار و نهادهای مالی 
جدید سبب ورود منابعی جدید از نقدینگی به 
بازار می شود و می تواند تاثیر زیادی را در توسعه 

بازار سرمایه ایفا کند.
رحیم نیا بــه تفــاوت ســرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی با سرمایه 
گذاری به روش مستقیم در بازار سهام اشاره 
کرد و گفت: مهمتریــن مزیت صندوق های 
ســرمایه گذاری اهرمی با توجــه به ویژگی 
ساختاری آن، امکان اهرمی بودن این صندوق 
اســت، صندوق های اهرمی دارای دو واحد 
سرمایه گذاری یعنی صندوق سرمایه گذاری 
ممتاز و عادی هســتند که صندوق سرمایه 
گذاری ممتاز در بازار سرمایه و با اتکا بر عرضه 
و تقاضا معامله می شوند.این کارشناس بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: در بازار سهام زمانی که 
فرد وارد معامله می شود، ممکن است قادر به 
دریافت اعتبار از کارگزاری نباشد اما در صندوق 
اهرمی به واسطه شرایطی که در این صندوق و 
مفاد اساسنامه آن وجود دارد می تواند تا دو برابر 
ارزش دارایی هایی که وارد این بازارکرده است، 

موقعیت اهرمی کسب کند.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران گفت: در 
دو سال گذشته با ممنوعیت واردات کاشی و سرامیک از چین و سایر 
کشورها و ارتقای کیفی محصوالت داخلی، تولیدکنندگان کاشی و 
سرامیک توانستند به بازارهای جهانی راه یابند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، »رضا صفاری« )دوشنبه(  در نشستی خبری با اشاره به 
اینکه به تازگی قرارداد فروش 30 هزار متر مربع کاشی در فاز نخست با 
یونان منعقد شده، افزود: پارسال 450 میلیون متر مربع کاشی در کشور 
تولید شد که نیمی از آنها صادر شده است.وی خاطرنشان کرد: امسال 
نیز عالوه بر بازارهای روسیه، پاکستان و عراق، به آلمان و یک کشور 
آفریقایی هم صادرات انجام شد.صفاری ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران جزو پنج کشور نخست تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان 
است.وی اضافه کرد: همچنین ۱0 کشور نخست واردکننده کاشی 
و سرامیک در جهان همچون عراق، امارات متحده عربی و عربستان 
در همسایگی ما هستند که فرصت مغتنمی برای ایران برای توسعه 
صادرات این محصوالت است.این مقام صنفی درخصوص وضعیت 
این صنعت در کشور گفت: تاکنون حدود 700 میلیون متر مربع پروانه 
بهره برداری صادر شده است که نزدیک به نیمی از آنها تعطیل هستند.

وی تاکید کرد: امروز دیگر هیچ گونه مجوزی برای ساخت کارخانه جات 
جدید صادر نخواهد شد و هدف، احیا و به روز کردن کارخانه های 
موجود است.به گزارش ایرنا، در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱09 

میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در کشور تولید شد.

ورود به بازارهای صادراتی
 با ممنوعیت واردات کاشی 

افزایش تا ۱۲۸ درصدی 
قیمت اقالم خوراکی

صندوق های اهرمی، 
گزینه ای مناسب برای 

سرمایه گذاران خرد

در پایان معامالت امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه 
با روز گذشته، 0.3درصد کاهش یافت. دوشنبه )۱۱ مرداد ماه( 
شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸ هزار واحدی، روی پله یک 

میلیون و 360 هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معامالت دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه 
با روز گذشته، 0.3درصد کاهش یافت و ارزش سبد 53۲ هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و 
۸65 هزار تومان و ۲۲ میلیون و 35۸ هزار تومان رسید. با احتساب 
این موضوع، ارزش 60درصد قابل فروش سبد 53۲ هزار تومانی 

سهام عدالت به 7 میلیون و ۱۱9هزار تومان رسیده است.

 نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز)دوشنبه، ۱۱ مردادماه( با ۱7۱ 
تومان کاهش در مقایسه با روز گذشته به ۲5 هزار و ۲39 تومان رسید.
قیمت فروش یورو در ساعت ۱3 دیروزدر مقایسه با روز گذشته با ۲75 

تومان کاهش قیمت به ۲9 هزار و 530 تومان رسید.
دیروزقیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و 739 تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز ۲۸ هزار و 945 تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 
متشکل ارزی ۲4 هزار و ۸۱5 تومان و نرخ فروش آن ۲5 هزار و 40 
تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۲9 هزار و 447 تومان و نرخ 
فروش آن نیز ۲9 هزار و 7۱4 تومان اعالم شد.دالر از هشتم خردادماه 
وارد کانال ۲3 هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲4 هزار 
تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲3 هزار تومانی 
در نوسان بود و طی هفته گذشته دوباره در کانال ۲4 هزار تومان نوسان 

داشت و از شنبه گذشته وارد کانال ۲5 هزار تومان شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران از افزایش قاچاق 
کاالی چینی در بازار این محصوالت و همچنین افزایش ۲0 درصدی 
قیمت نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد.

حسن حسنی فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  از حدود سه 
سال پیش واردات لوازم فلزی آشپزخانه یا همان لوازم ریز ممنوع است، 
اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر واردات قانونی نداریم. در حال حاضر 
تمام لوازم فلزی آشپزخانه در داخل تولید می شود و میزان کیفیت 
کاالها نیز رو به افزایش است، اما قاچاق کاال  آسیب زیادی به تولید و این 
صنف وارد کرده است!  وی با بیان اینکه میزان قاچاق به جای رسیده که 
به زودی تولید را تحت الشعاع قرار می دهد، تصریح کرد: مردم هم دوباره 
به کاالی بی کیفیت و قاچاق روی آورده اند. اما بارها تکرار کرده ایم که 
راه حل، بستن سر منشا قاچاق در مبادی ورودی است و نه در مغازه ها.  
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران در مقطعی 
که به خاطر شیوع ویروس کرونا مرزها بسته شده بود قاچاق کاهش 
چشمگیر پیدا کرده بود، اما در حال حاضر روز به روز در حال افزایش 
است.  حسنی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه کاالهای قاچاق 
بیشتر محصول کدام کشورها هستند، گفت که تقریبا همه کاالها 
چینی اند.   وی در ادامه در پاسخ سوالی درباره صادرات در این بخش 
اظهار کرد: صادرات در صنف لوازم خانگی فلزی فقط به عراق و افغانستان 
انجام می شود و تولید کنندگان در این حوزه نیز با مشکالتی برای 
دریافت دالر مواجه هستند، بنابراین میزان صادرات کم است.  رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی در پایان با اشاره به تاثیر کرونا بر 
کاهش حضور مردم در بازار و همچنین کاهش ازدواج ها به خاطر این 
بیماری و گرانی ها بر بازار، از افزایش ۲0 درصدی قیمت لوازم خانگی 

فلزی، در سال ۱400 نسبت به سال گذشته خبر داد.  
به گفته وی علت اصلی افزایش قیمت، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی 
بوده است. این در حالی است که نرخ دالر امسال افزایش نداشته و مواد 
اولیه این صنف نیز بیشتر در حوزه پتروشیمی، آهن، آلومینیوم و مس 

است که همه در دست دولت است.

ارزش سهام عدالت ریزش کرد 

افت اندک قیمت دالر 
در کانال ۲۵ هزار تومان

جوالن لوازم آشپزخانه چینی 
قاچاق در بازار

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

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

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

قانون  موضوع  مورخه 1400/04/20  دوم  هیات  رای شماره 140060319078003834  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی 
به شماره ملی  از کرمان  آبادی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 22 صادره  نژاد شاهرخ 
2993641751 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 347/8 مترمربع که مقدار 125/70 
مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد تحت 
پالک 22197 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان بلوار آزادگان خیابان 
جواداالئمه شرقی 8 خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم طباطبایی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 463
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/05/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/05/26
محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

موضوع   1400/04/19 مورخه  دوم  هیات   140060319078003745 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد دامور فرزند حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از فهرج به شماره ملی 
تحت  مترمربع   201/55 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   3209855307
از  از پالک 899 فرعی  از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده  پالک 16625 فرعی 
3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه 52 خریداری از 
مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 466
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/05/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/05/26
محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت         
 آقای مهدی زارعی جالل آبادی مالک ششدانگ پالک 728 
فرعی از 7561 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند 
مالکیت آن در دفتر 233 صفحه 463 به شماره ثبت 39207 
و شماره چاپی 330143 سری ب 90 صادر و تسلیم گردیده، سپس برابر 
خالصه سند رهنی به شماره 10628_ 1392/02/10 دفتر اسناد رسمی شماره 
140 شهر زرند در قبال مبلغ 462 میلیون ریال به مدت چهار سال در رهن 
بانک ملت و مازاد آن برابر سند رهنی به شماره 11367 _ 1392/06/04 دفتر 
اسناد رسمی شماره 140 شهر زرند در قبال مبلغ 555010000 ریال در رهن 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  قرار گرفته است، ضمن  زرند  بانک ملت مرکزی 
تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت جابجایی منزل مفقود 
گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
انجام معامله نسبت به ملک فوق  تا چنانچه کسی مدعی  آگهی می شود 
الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد 
اصل سند  ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  زرند  امالک شهرستان  و 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 134
تاریخ انتشار:سه شنبه 1400/05/12

دوازدهم مردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت         
آقای مسلم مظفرپور سیاهکوهی بشماره شناسنامه 785 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و  

فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 89/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان مرحوم حسن مظفرپور سیاهکوهی  به شماره شناسنامه 180 در 

 تاریخ 1400/3/27 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم مرضیه مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080178270  متولد 1372 فرزند 

 متوفی
2. آقای محسن مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3091564037  متولد 1364فرزند 

 متوفی.
 3. آقای علی مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080121074  متولد 1371 فرزند متوفی.

4. آقای میثم مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080305434  متولد 1377 فرزند 
 متوفی.

5. آقای مسلم مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3091571041  متولد 1365 فرزند 
متوفی.

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 79 مورخه 1400/4/27 در وقت فوق 
العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک عین اموال منقول و  اموال غیرمنقول متوفی به هر پسر 

دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد.
 این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 15
یاسین کاربخش راوری- قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

گواهی انحصار وراثت         
 آقای مسلم مظفرپور سیاهکوهی بشماره شناسنامه 785 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 

شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 79/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان مرحومه عالم مظفرپور سیاهکوهی  به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 1400/3/27 در اقامتگاه 

 دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 1. آقای احمد مظفرپور سیاهکوهی فرزند مراد به شماره شناسنامه 4  متولد 1318 پدر متوفی

 2. خانم عرب مظفرپور سیاهکوهی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 7  متولد 1324 مادر متوفی.
 3. خانم مرضیه مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080178270  متولد 1372 فرزند متوفی

 4. آقای محسن مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3091564037  متولد 1364فرزند متوفی.
 5. آقای علی مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080121074  متولد 1371 فرزند متوفی.

 6. آقای میثم مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3080305434  متولد 1377 فرزند متوفی.
7. آقای مسلم مظفرپور سیاهکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 3091571041  متولد 1365 فرزند متوفی

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 89 مورخه 1400/5/3 در وقت 
فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس 
از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک عین اموال منقول و  اموال 
غیرمنقول متوفی یک ششم سهم پدر و یک ششم سهم مادر و بقیه به هر پسر دو برابر هر دختر ارث 

تعلق می گیرد. 
 این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 14
 یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

افزایـش قیمت خودروهـای خارجی پـس از افزایش 
نـرخ ارز، سـبب شـده تـا مشـتریان بـه اسـتفاده از 
خودروهـای قدیمی تـر بـا مـدل پایین تـر و البتـه 
ارزان تـر روی بیاورنـد. به طـوری کـه مشـاهدات 
حاکی اسـت بـازه قیمتـی ۱.۵ تـا ۲ میلیـارد تومان 

جـزو محبوب ترین هـا محسـوب می شـوند.
به گـزارش روز دوشـنبه ایرنا، افزایـش تدریجی نرخ 
دالر در هفته هـای گذشـته سـبب شـده تـا قیمـت 
خودروهای خارجی با وجـود فرو رفتن بـازار در یک 
رکود عمیق تـر از قبـل، افزایـش بیشـتری را تجربه 
کنـد. با این حـال خریـد و فروش هـا تقریبـا متوقف 
است و فروشـندگان در این شـرایط میل چندانی به 

فـروش نشـان نمی دهند.
دالر از هشـتم خردادماه وارد کانـال ۲۳ هزار تومانی 
شـد و در این فاصله به سـوی کانال ۲۴ هـزار تومان 

خیـز برداشـت، اما دوبـاره کاهـش یافـت و در کانال 
۲۳ هـزار تومانی در نوسـان بود و طی هفته گذشـته 
دوبـاره در کانـال ۲۴ هزار تومان نوسـان داشـت و به 

تازگـی وارد کانال ۲۵ هزار تومان شـده اسـت.  
»کـوروش طواحـن« یـک نمایشـگاه دار در شـمال 
تهران بـه ایرنا می گویـد: همواره قیمـت خودروهای 
خارجی بر اسـاس قیمت خودروهـای داخلی تعیین 
می شـود کـه خـود ارتبـاط مسـتقیمی با نـرخ دالر 

دارد.
وی بیان داشـت: قیمـت پـژو ۲۰۶ تیپ۲ نسـبت به 
۲ تـا سـه هفتـه گذشـته رشـد حـدود ۱۷ میلیـون 
تومانـی و پـژو ۲۰۷ اتوماتیک در همین مدت رشـد 

۲۰ میلیـون تومانـی را تجربـه کرده اسـت.
ایـن فعـال بـازار خـودرو بـا اشـاره بـه اثرگـذاری 
زنجیـروار تحـوالت در بازارهـای موازی طال، سـکه، 

ارز، خودرو، مسـکن و بورس به یکدیگر، بیان داشت: 
ممنوعیـت واردات سـبب شـده تا اتومبیـل خارجی 

بیشـتر تحت تاثیـر تحـوالت بازار باشـد.
وی تصریح کـرد: بـا وارد شـدن نـرخ دالر بـه کانـال 
۲۵ هـزار تومـان، شـاهد افزایـش بیـن پنـج تـا ۱۰ 
درصـدی قیمت ها نسـبت به حـدود سـه هفته قبل 

در بـازار هسـتیم.
طواحـن خاطرنشـان کرد: بـا توجـه بـه شـرایط 
اقتصـادی جامعـه، اکنـون بیشـترین تقاضـا بـرای 
خرید خودروی خارجـی در محدوده قیمتـی ۱.۵ تا 
۲ میلیـارد تومان اسـت که حتی شـامل خودروهای 

قدیمی تـر و بـا مـدل پایین تـر نیـز می شـود.
وی ادامـه داد: بـه عبارتـی با توجـه به اینکـه آخرین 
مـدل خودروهـای خارجـی عمدتـا مـدل ۲۰۱۷ و 
در برخـی مـوارد انگشـت شـمار ۲۰۱۸ اسـت، بازار 

دوباره بـه خودروهـای قدیمی تـر و دسـت دوم روی 
خوش نشـان داده اسـت و مصرف کنندگان به سراغ 

آنهـا می رونـد.
بـه گـزارش ایرنـا، امـروز در فضـای مجـازی و 
سـایت های خودرویـی قیمت هر دسـتگاه سـانتافه 
مـدل ۲۰۱۷ صفـر کیلومتـر کـه حـدود سـه هفته 
پیش ۱.۹ میلیـارد تومان بـوده به ۲ میلیـارد تومان 
و هر دسـتگاه فولکس واگـن تیگوان سـفید رنگ در 
همین مـدت از ۲.۳ میلیـارد تومـان بـه ۲ میلیارد و 

۵۵۰ میلیـون تومـان افزایـش یافته اسـت.
همچنیـن هـر دسـتگاه بـی.ام.و ایکـس ۴ مـدل 
۲۰۱۷ حدود سـه میلیارد و ۶۹۰ میلیـون تومان، 
رنو تالیسـمان صفـر کیلومتر مـدل ۲۰۱۸ نزدیک 
بـه ۱.۶ میلیـارد تومـان، رنـو کولیـوس سـفید 
رنـگ صفـر کیلومتـر مـدل ۲۰۱۸ حـدود ۲.۱ 
میلیـارد تومـان و هر دسـتگاه لکسـوس آر. ایکس 
مـدل ۲۰۱۷ صفـر کیلومتـر ۶.۵ میلیـارد تومـان 

قیمت گـذاری شـد.

وضعیت بازار خودروهای خارجی پس از نوسانات نرخ ارز

طن
ذ و

کاغ
س:

عک

چقدر از هزینه های درمانی دومین استان فقیر کشور 
از جیب مردم پرداخت می شود؟ مرتضی هاشمیان، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید در 
حوزه بیمارستان های دانشگاه ۱۰درصد. او معتقد است 
که توزیع بیمارستان ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان  مناسب است؛هر چند که از نگاه او بخشی از 
بیمارستان ها ی احداث شده غیر ضروری بوده. کرمان 
همچنان به پرونده الکترونیک دست نیافته و هیچ 
آماری از خدمات پاراکلینیک غیرضروری درخواستی، 
در دسترس نیست. با این حال سه سال قبل که آمار سه 
میلیون آنژیوگرافی صورت گرفته در کشور منتشر شد 
برخی از صاحب نظر حوزه سالمت از غیر ضروری بودن 
۷۰ درصد از این درخواست ها گفتند.  موضوعی که به 
سایر خدمات پاراکلینیک هم قابل تعمیم است. خارج 
از این موضوع مشکل عمده دیگری که بیماران با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، بحث »سهم خواری« برخی 
پزشکان است.برخی  پزشک بدون دلیل موجه و علمی، 
بیمار را فقط به مراکز پاراکلینیک خاصی ارجاع می دهد 
و بابت ارجاع هر مریض هم سهمی از آن مرکز دریافت 
می کند. در ادامه این گزارش را که در دفتر کار سرپرست 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده 

خواهید خواند.
  *دکتر هاشمیان، بخش بهداشت و درمان تاثیر 
قابل توجهی در وجود فقر در جامعه دارد و به دلیل 
هزینه های باالی خدمات در این بخش، دولت ها 
بخش قابل توجهی از این هزینه ها را متحمل 
می شوند. در استان کرمان که رتبه دوم فقر را 
دارد؛ چقدر از هزینه های درمانی از جیب مردم 

پرداخت می شود؟
 پرداخت از جیب بابت هزینه درمان در سطح کشور 
فاکتور های مختلفی دارد؛ ولی وقتی بیماری وارد 
بیمارستان دانشگاهی می شود ۹۰ درصد هزینه ها با 
بیمه است. البته اگر بیمه پایه داشته باشد که شامل بیمه 
تامین اجتماعی، سالمت و نیروهای مسلح است. حتی 
اگر این فرد در قالب نظام ارجاع آمده باشد، این  ده درصد 
به ۵ درصد تقلیل پیدا می کند، اما مسلما سهم درمان 

پرداخت از جیب فقط به این فاکتور نیست.
*این توضیحات شما صرفا مربوط به مراجعات 

به بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
است. به نظر خودتان توزیع بیمارستان ها در 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی مناسب بوده و همه 
خدمات را شامل می شود؟

 جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. از کوهبنان تا ارزوئیه در 
همه شبکه های دانشگاه و در همه شهرهای متعلق به 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان فعال داریم . ولی 
از نظر بنده این بیمارستان ها در موقع ساخت به سطح 

بندی شان توجه نشده و کارایی بیمارستانی ندارند.
بیمارستان یک سری بخش های اصلی و فاکتورها دارد؛ 
ولی وقتی برای یک جمعیت ۱۵ هزار نفره بیمارستان 
تعریف کردیم، آن  پرسنل و پزشک نمی توانند کارکرد 
خودشان را داشته باشند و در کنار آن بیماران هم  

رضایتمندی خوبی پیدا نمی کنند.
این مسائل در حوزه دانشگاهی هم تا حدی قابل دیدن 
است. در استان کرمان ما ۵ دانشگاه داریم که به دلیل 
مسائل سیاسی از دانشگاه مادر جدا شدند. این جدا شدن 
دانشگاه های کوچک جای نقد دارد . شاید از نظر بودجه  
اعتباراتشان افزایش یافته ولی در حوزه پژوهشی و 
آموزشی و درمانی به دلیل جدایی از دانشگاه مادر، دچار 
اشکاالتی شدند. به طور مثال این دانشگاه ها  در ادامه در 

تامین نیروی انسانی شان دچار مشکل شدند.
* در حوزه دانشگاه علوم پزشکی چند بیمارستان 
غیر ضروری ساخته شده؟ به طور مشخص  منظور 

شما کدام بیمارستان   هاست؟
 به دنبال اسم بیمارستان نباشید. به هر حال با لحاظ 
جمعیت، ساخت یک الی دو بیمارستان در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی ضروری نبوده و منابع ما به خوبی در این 
مناطق استفاده نشده . شاید بهتر بود در یک الی دو 
شهرستان ما به جای ساخت یک بیمارستان کامل، یک 
بیمارستان محلی ساخته می شد که بیمار در آنجا به 
شرایط استیبل برسد و بعد از آنجا بیمار به سطوح باالتر 

فرستاده شود.
  متخصصی که به شهرستانی با جمعیت کم فرستاده 
می شود آن رضایت مندی  الزم را ندارد و نمی تواند از آن 
آموزش و دوره ای که رفته استفاده خوبی داشته باشد. به 
هر حال در سطح بندی که در کشورهای پیشرفته وجود 
دارد  و البته  وزارت بهداشت هم به دنبال آن رفته؛ برای 
ساخت یک بیمارستان حداقل باید  جمعیت باالی  ۵۰ 
هزار نفر را داشته  باشیم. در جمعیت های زیر ۵۰هزار نفر 
باید به دنبال ساخت بیمارستان های محلی برای حل 

مشکالت درمانی باشیم.
*سطح تجهیزات در همین بیمارستان ها که 
به نظر شما تعدادی از آنها ضروری نبوده به چه 

صورت است؟ سرانه تخت در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان چقدر با حد استاندارد فاصله دارد؟

 ما به ازای هزار نفر دو تخت داریم. نسبت به کشورهای 
پیشرفته تعداد تختمان باید افزایش پیدا کند، ولی ما 
نسبت به متوسط کشوری باالتر هستیم. از نظر اشکاالت 
مهمترین بحث ما در افزایش کیفیت بحث نیروی انسانی 
است. نیروی انسانی مهمترین فاکتوری است  که باید 
روی آن  کار شود  حاال چه در بحث پرسنل و  پرستار و 
چه در بحث نیروی  متخصص. اما از نظر تجهیزاتی، سطح 
بندی کرمان تقریبا خوب و قابل قبول است؛ یعنی از نظر 
تجهیزاتی نمی توانیم بگوییم که چیز خاصی در کشور 

داریم که در کرمان نیست.
 *آقای دکتر،  استانی که قرار بود قطب درمان 
جنوب شرق کشور باشد؛ بخش قابل توجهی از 
مردمانش برای درمان راهی یزد و شیراز و تهران 
می شوند. این تنها مردم سیستان و بلوچستان اند 
که برای درمان به کرمان می آیند. اگر کرمان 
مشکلی از نظر تجهیزات ندارد، دلیل این سفرهای 

درمانی چیست؟
این آسیبی است که ما در بخش عمومی  و فرهنگی داریم  
و ارتباطی که باعث رضایت بیمار باشد در کرمان نیست 
و این بخش هم در تمام سطوح دیده می شود . شما  از 
همان ابتدا که وارد بیمارستان می شوید تا در نهایت که 
به پزشک می رسید  رابطه خوبی با شما برقرار نمی شود و 
این برمی گردد به ریشه فرهنگی  ما که معموال آدم های 
توداری هستیم و خیلی حرف نمی زنیم. وقتی  کمتر 
حرف می زنیم  بیمار و همراهش رضایتمندی کمتری 
به دست می آورد.  فرد آمده  تا راجع به بیماریش بشنود، 
اتفاقی که در کرمان نمی افتد. اما برای استان های مجاور 
این موضوع  جا افتاده که باید بیمار  را تحویل بگیرند؛ چرا 
که همین بیمار چند بیمار دیگر را به آن نقطه می آورد و 
درکنار بخش های سالمت، بخش های دیگر هم منتفع 

می شوند.
 ما باید روی این مسئله کار کنیم  و رضایت مندی را باال 
ببریم و ارتباطمان با بیمار و همراه بیمار را تقویت کنیم. 
این اشکال سیستم درمانی ماست و باید آن را قبول 
کنیم. از طرف دیگر باید مردم ما بدانند که  دلیلی ندارد 
راه چند ساعته را طی کنند و برای درمان راهی شهر و 
سیستم درمانی شوند که بعدا به دلیل مسافت امکان 

پاسخگویی ندارد.
های  هزینه  از  ای  مالحظه  قابل  *بخش 
درمانی بایت خدمات پاراکلینیک از ام آر آی 
گرفته  آزمایشات تشخیصی و غیره از مردم 

اخذ می شود. سه سال قبل بالغ بر 3 میلیون 
آنژیوگرافی در کشور درخواست شده  که به گفته 
برخی از کارشناسان ۷0درصدش غیر ضروری 
بوده. چه تعداد از خدمات پاراکلینیک درخواستی 

در کرمان غیر ضروری است؟
حتی در سطح کشور هم آماری در این خصوص نداریم. 
اگر آماری باشد موضعی است و تنها راه برای اظهار نظر 
در این رابطه داشتن پرونده الکترونیکی است تا براساس 
تطابق شیوه درمانی با گایدالین ها و پروتکل ها در این 

خصوص اظهار نظر کنیم.
*سال هاست که موضوع پرونده الکترونیک 
در کرمان مطرح شده، دلیل اجرایی نشدنش 

چیست؟
پرونده الکترونیک بخش های متعددی دارد و ما در 
چندین بخش پیشرفت های خوبی داشتیم. در سال 
۹۷ این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی  مطرح در 
بخش ارجاع پیشرفت ابتدایی صورت گرفت؛ ولی بعدا 
در بحث اجرا به واسطه تحریم و مشکالت اقتصادی 
و بعد هم کرونا دچار مشکل شدیم . در بحث نظام 
ارجاع زیرساخت کامال آماده است و تعریف سطوح 
صورت گرفته. در بحث ارسال الکترونیک هم ما اسناد 
بستری مان را به صورت الکترونیک به بیمه سالمت 
ارسال می کنیم و کارهای بیمه های دیگر هم در حال 
انجام است. در بحث نسخه نویسی از اول سال شروع 
و پیشرفت خوبی داشتیم و در کشور رتبه اول را در 

نسخه نویسی الکترونیک داشتیم.
*به گفته شما صد درصد زیرساخت ها آماده 
است، پس علت اجرایی نشدن این موضوع 

چیست؟
 سالیان سال پزشک نسخه را بر روی سربرگ نوشته و 
به دست بیمار داده اما االن باید در سیستم تایپ کنند. 
این موضوع و سایر مسائل نیازمند تغییر رفتار است و 
هر تغییری مقاومت های خاص خودش را دارد. با توجه 
به شلوغی که ما در کلینیک ها داریم و با توجه به مسائل 
جنبی و حاشیه ای که همیشه کارهای اصلی را تحت 
تاثیر قرار داده،  مقاومت های ناخودآگاهی در این مسائل 

رخ می دهد.
*سرجمع چه زمانی پرونده الکترونیک در کرمان 

اجرایی می شود؟
نمی توان زمانی برای این موضوع  گذاشت. این مسئله 
نیاز به عزم جدی در تمام سطوح دارد؛ یعنی از بیمار 
و همراهش تا پزشک همه باید بخواهند تا این قضیه 

اتفاق بیفتد.

مرتضی هاشمیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن« مطرح کرد:

بیمار و همراهش را تحویل نمی گیریم
به دلیل مسائل سیاسی دانشگاه های علوم پزشکی از هم جدا شدند 

مرضیه قاضی زاده| کاغذوطن
گزارش 

معاون درمان علوم پزشکی کرمان می گوید  آسیبی که ما در 
بخش عمومی  و فرهنگی داریم  ارتباطی است که باعث رضایت 
بیمار می شود و در کرمان نیست و این بخش هم در تمام سطوح 
دیده می شود . شما  از همان ابتدا که وارد بیمارستان می شوید 
تا در نهایت که به پزشک می رسید  رابطه خوبی با شما برقرار 
نمی شود و این برمی گردد به ریشه فرهنگی  ما که معموال 
آدم های توداری هستیم و خیلی حرف نمی زنیم. وقتی  کمتر 
حرف می زنیم  بیمار و همراهش رضایتمندی کمتری به دست 
می آورد.  فرد آمده  تا راجع به بیماریش بشنود، اتفاقی که در 
کرمان نمی افتد. اما برای استان های مجاور این موضوع  جا 
افتاده که باید بیمار  را تحویل بگیرند؛ چرا که همین بیمار چند 
بیمار دیگر را به آن نقطه می آورد و درکنار بخش های سالمت، 
بخش های دیگر هم منتفع می شوند.
 ما باید روی این مسئله کار کنیم  و رضایت مندی را باال ببریم 
و ارتباطمان با بیمار و همراه بیمار را تقویت کنیم. این اشکال 
سیستم درمانی ماست و باید آن را قبول کنیم. از طرف دیگر 
باید مردم ما بدانند که  دلیلی ندارد راه چند ساعته را طی کنند 
و برای درمان راهی شهر و سیستم درمانی شوند که بعدا به 
دلیل مسافت امکان پاسخگویی ندارد.

 روغن و نوشابه در صدر
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اخبار معادن

چگونه کتابفروشی ها را پیدا کنیم؟

عکس نوشت

اینفوگرافیک

آیا می دانید؟

محمدرضا نیازمند، مسئول طرح قاصدک کتاب در  گفت وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره این اپلیکیشن گفت: از حدود دو سال پیش کار های راه اندازی 
اپلیکیشن »قاصدک کتاب« را آغاز کردیم و به فاز اجرایی آن وارد شدیم. به واسطه اینکه در رشته 
کتابداری تحصیل کردم دنبال این هستم مستقل درباره دلیل مطالعه نکردن و تهیه نکردن کتاب 
مطالعه کنم. برای اینکه بهانه های مختلف را در این زمینه از سر راه مطالعه و خرید کتاب بردارم 
»طرح قاصدک کتاب« را راه اندازی کردم. این اپلیکیشن براساس لوکیشن کار می کند.وی افزود: 
نزدیک ترین کتابفروشی یا انتشاراتی به مخاطبان اپلیکیشن »قاصدک کتاب« معرفی می کنند. 
مخاطبان آن می توانند حضوری، با استفاده از پیک یا پست کتاب مورد نیازشان را تهیه کنند. 
از آنجایی که این نرم افزار براساس لوکیشن طراحی شده است هزینه پیک هم براساس فاصله 
کتابفروشی تا محل فرد لحاظ می شود از این رو هزینه های پیک کم یا زیاد می شود.مسئول طرح 
قاصدک کتاب ادامه داد: از سوی دیگر بحث پست کتاب از طریق لوکیشن »قاصدک کتاب« مطرح 
است. ارسال کتاب به سراسر کشور تا وزن ۵ کیلوگرم نرخ ثابتی دارد. از این رو فرقی نمی کند کتابی 
از شیراز به تهران یا بالعکس ارسال شود. تاکنون بیش از ۹۰ ناشر و کتابفروشی به این اپلیکیشن 
متصل هستند. اطالعاتشان را در آن بارگذاری می گذارد. هر فردی که کتاب مورد نظرش را در 
اپلیکیشن »قاصدک کتاب« جستجو کند می تواند مستقیم کتابش را از ناشر یا کتابفروش تهیه 
کند.نیازمند بیان کرد: اپلیکیشن »قاصدک کتاب« کامال شخصی طراحی شد و اکنون مدیریت 
می شود. منتها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کنیم و سال گذشته با عنوان 
»استارتاپ برتر حوزه نشر« شناخته شدیم. در کنار آن در زمینه کتاب و انتشارات محتوا تولید 
می کنیم. از این طریق کتاب ها و محصوالت جدید مرتبط با حوزه نشر را به مخاطبان اپلیکیشن 
»قاصدک کتاب« معرفی می کنیم. ناشرانی که می خواهند کتاب هایشان را از طریق  اپلیکیشن 
قاصدک کتاب در اختیار مخاطبانشان قراردهند تنها کافی است با من تماس بگیرند. فرم قراردادمان 
را پرمی کنند. پس از آن یوزر و پسورد را در اختیارشان قرار می دهیم برای اینکه اطالعاتشان را در 
آن بارگذاری کنند.وی اظهارکرد: حداکثر تا ۴۸ ساعت با ناشر و کتابفروشی که از طرح اپلیکیشن 
»قاصدک کتاب« کتاب هایش را می فروشد تسویه حساب می کنیم. این برنامه در طول سال 
فعالیت می کند. میزان تخفیف در اختیار ناشر و کتابفروشی است. اطالعات کتاب جدیدی که در 
اپلیکیشن بارگذاری شده است در قالب طرح تخفیف شگفت انگیز به تملم کاربران ارسال می شود 
و می توانند با مراجعه به کتابفروشی یا انتشاراتی کتاب مورد نظرشان را تهیه کنند. اطالعات کتابی 
که از طریق اپلیکیشن »قاصدک کتاب« سفارش داده شده است به صورت خودکار به ناشر یا 

کتابفروشی متصل می شود حتی نیاز ندارد برای ارسال کتاب به پست مراجعه کند.

آئین رونمایی از پوستر نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی 
گل گهر با حضور جمعی از مسئوالن برگزاری این سمپوزیوم 
و اساتید مجسمه سازی کشور در محل شرکت گل گهر برگزار 
شد.این سمپوزیوم به منظور افزایش مشارکت های فرهنگی 
و هنری، آشنایی شهروندان سیرجانی با هنر مجسمه سازی 
و معرفی هنرمندان برجسته این حوزه، قرار است مردادماه  
امسال با حضور جمعی از هنرمندان بزرگ مجسمه سازی از 

سراسر کشور در سیرجان برگزار شود.
بر همین اساس در اعالم اولیه و از طریق فراخوان عمومی 
۱۰۳ هنرمند، ۱۸۳ طرح را به دبیرخانه ارسال کردند که پس 
از بررسی و داوری آثار، ۱۶ هنرمند کشوری برای حضور در 
کارگاه عملی سمپوزیوم انتخاب شدند که در  مدت ۲۴ روز در 
سیرجان به خلق آثار هنری خواهند پرداخت و در نهایت آثار 
تولیدی در فضای باز استفاده خواهند شد و از هنرمندان حاضر 

در این سمپوزیوم تقدیر به عمل خواهد آمد

تجارت  و  رییس سازمان صنعت، معدن 
سیستان  و بلوچستان گفت: ۵۰۰ میلیون 
تن ذخایر مس در این استان تا کنون کشف 
شده که در همین ارتباط شرکت های توانمند 
کشوری اعالم سرمایه گذاری به میزان پنج 

هزار میلیارد تومان کرده اند.
داود شهرکی روز دوشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهارداشت: صنعت بدون منابع 
بانکی نمی تواند رونق داشته باشد طی سالیان 
گذشته عمده سرمایه گذاری ها در بخش 
صنعت سیستان و بلوچستان توسط مردم 
بوده که با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته 
میل به سرمایه گذاری در بخش های خصوصی 
و دولتی توانمند در استان فراهم شده که در 
آینده نزدیک در استان شاهد جهش تولید 
و رونق اقتصادی خواهیم بود. وی با بیان 
اینکه سیستم بانکی با بخش های تولید و 
تجارت به رونق اقتصادی کمک بسزایی 
خواهد کرد افزود: پارسال با پیگیری های 
سازمان صمت استان تنها استانی بودیم که 
در راستای حمایت و رونق تولید زمینه اجرای 
نه ای را فراهم و  تسهیالت ۹ درصدی یارا

عملیاتی کردیم.
تجارت  و  رییس سازمان صنعت، معدن 
سیستان  و بلوچستان بیان کرد: استراتژی 
توسعه ای تعریف شده برای توسعه این استان 
در ۲ بخش معدن و تجارت بوده و با توجه به 

ذخایر خوب معدنی که در استان داریم توجه 
به معدن ایجاد صنایع را هم در پی خواهد 
داشت که این مهم در استان ما در حال انجام 
است. وی تصریح کرد: تاکنون در سیستان و 
بلوچستان ۳۷ تن طال شناسایی شده و ذخیره 
خوب تیتانیوم در منطقه فنوج نیز شناسایی 
که سرمایه گذاری توسط یکی از شرکت های 
توانمند معدنی کشور جهت ایجاد معدن و 

صنایع وابسته در حال انجام است.
شهرکی اظهارداشت: در سیستان و بلوچستان 
طرح های بزرگ از جمله فوالد چابهار، طالی 
بزمان، مس شمال زاهدان، مس نیمروز 
و صنایع معدنی منیزیت با پیشرفت های 
فیزیکی قابل قبول در حال انجام است که 
نهایتا با اتمام این طرح ها جهش اقتصادی در 

استان انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: در سیستان و بلوچستان 
صنایع شاخص کشوری فعال است از جمله 
۲ کارخانه سیمان و یک کارخانه سیمان 
آماده افتتاح،کارخانه صنایع معدنی مس 
نصرت آباد، مجتمع نساجی ایرانشهر، کارخانه 
تولید کننده سموم دفع آفات نباتی با تامین 
۱۵ درصد از نیاز کشور، کارخانه های تولیدی 
تور ماهی که تامین کننده ۸۰ درصد نیاز 
صیادان کشور  است و قطب صنایع تبدیلی 
شیالتی در تولید انواع برندهای کنسروها در 

کشور هستیم.

 افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی

قیمت موتورسیکلت در بازار آزاد؛ ۱۱ مرداد ۱400

تنهـا راه نجـات محمدعلی گرایـی در لحظـات آخر 
مبارزه بـا فرنگـی کار کـروات اجرای فن "سـنجاب 

پرنـده" بود.
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از پوستر نخستین سمپوزیوم 
مجسمه سازی گل گهر رونمایی شد

500 میلیون تن ذخایر مس 
در سیستان و بلوچستان کشف شده است

قیمت )تومان(مدل خودرو

142.000.000پراید 111

128.000.000پراید 131

123.000.000پراید 132

140.000.000تیبا هاچ بک

217.000.000کوییک اتوماتیک

206230.000.000 تیپ 2

206275.000.000 تیپ 5

sd 206288.000.000

207330.000.000 دنده ای 

207290.000.000 اتوماتیک

207370.000.000 صندوقدار

299.000.000دنا معمولی

440.000.000دنا پاالس اتوماتیک

370.000.000پارس اتوماتیک 

198,000,000موتور سیکلت یاماها مدل MT25 حجم 249 سی سی

28,200,000موتور سیکلت پرواز مدل 200

116,000,000موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1399

24,700,000موتور سیکلت نامی مدل CDI 125 سال 1400

70,000,000موتورسیکلت سوزوکی مدل جیکسر SF سال 1398

64,500,000موتورسیکلت بنلی مدل اس 180 سی سی سال 1400

198,000,000موتور سیکلت یاماها مدل MT25 حجم 249 سی سی

28,200,000موتور سیکلت پرواز مدل 200

116,000,000موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1399

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی: منشی
شرایط احراز: جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنا به زبان انگلیسی و امور دفتری

مزایا: بیمه
اضافه کار

شرایط قانون کار
ارسال رزومه به واتساپ: ۰۹۳۷۹۳۷۲۸۶۸
fepcoenergy@gmail.com :لرسال رزومه به ایمیل

عنوان شغلی: حسابدار
شرایط احراز: جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت- لیسانس حسابداری
مزایا: حقوق ثابت- بیمه- اضافه کار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۲۴۴۰۰۰ داخلی ۵۲۱
info@tabasheer.net :ارسال رزومه به ایمیل
ادرس:کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، خیابان هزار و یک شب 
جنوبی، رو به روی کوچه شماره ۸

گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی فپکو

مهندسی تباشیر کرمان 

فراخوان پانزدهمین دوره تئاتر جشنواره 
ارسباران منتشر شد.

مهلت: ۲5 شهریور ۱400
به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در ایران تئاتر، 
قره داغ یا همان ارسباران نام یکی از مناطق تاریخی و توسعه 
پذیر آذربایجان است که تابستان هر سال میزبان گروه های 

مختلف تئاتر کشور می شود. پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر 
های کوتاه ارسباران نیز طبق روال سال های گذشته قرار است 
در منطقه خوش آب و هوای ارسباران و شهرستان اهر برگزار 

شود.
گفتنی است، مهلت دریافت آثار این جشنواره تا ۲5شهریور 
۱400 بوده و از ۲9 مهر تا ۲آبان ۱400 برگزار خواهد شد.

افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان ایران در موزه 

هنرهای معاصر تهران
بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی 

جوانان ایران با حضور سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هادی مظفری، مدیرکل هنرهای 

تجسمی، احسان آقایی، رییس موزه هنرهای معاصر تهران، رضوان 
صادق زاده، دبیر جشنواره و استادان کارگاه های تخصصی و 

دستیاران آنها در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد.

محمود دست پیش؛ شاعر سرود 
»خلبانان، ملوانان« در ۸۷ سالگی 

درگذشت

محمود دســت پیش، شاعر و چهره پیشکسوت زبان و ادبیات 
آذری و فارســی و سراینده شعر انقالبی »خلبانان، ملوانان« 

در ســن ۸7 سالگی از دنیا رفت.
مرحوم دســت پیش که استاد برجسته زبان و ادب آذری 

و پارســی و از شاعران آذری زبان بود، سال ۱3۱3 در باکو 
به دنیا آمد. از آثار این اســتاد فقید می توان به تدوین 

دایره المعارف و تالیف آثاری چون »از فضولی تا شــهریار«، 
»ائل ســوغاتی«، »داغا دونموشم«، برگردان نمایشنامه 

»مشــدی عباد«، »ترکی سوزلوک« و... اشاره کرد.
مردم ایران این شــاعر نازنین را با ســرود »خلبانان، ملوانان« 

میشناســند که در دوران انقالب و دفاع مقدس بارها از رادیو 
و تلویزیون پخش و بســیار پسندیده و محبوب شد.

فراخوان 

هنر

خبر

موتــور ســیکلت یکــی از وســایل نقلیــه مــورد توجــه جوانــان اســت و در شــرایطی کــه خیابــان 
هــا از ترافیــک مملــو شــده انــد خیلــی از افــراد تمایــل بــه خریــد موتــور ســیکلت دارنــد. 
در ایــن گــزارش قیمــت برخــی از مــدل هــای پــر فــروش موتــور ســیکلت صفــر کیلومتــر را 

جمــع آوری کــرده ایــم.
ــازار اســت و   ــرخ ب ــر اســاس ن ــر  ب ــر شــده در جــدول زی ــای ذک ــت ه ــی اســت قیم گفتن

ــود. ــام ش ــی انج ــای متفاوت ــت ه ــا قیم ــروش ب ــد و ف ــن اســت خری ممک
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:


