
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

دستگیری 8 مدیرکل و رئیس
  اداره استان کرمان در سال جاری
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تشویق با احتیاط به بورس
 افزایش تولید و اشتغال با جذب نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه، بنگاه های اقتصادی و 
شرکت هایی که در بورس حضور دارند می توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق 

 نقدینگی را به سوی سرمایه گذاری در تولید سوق دهند که سبب افزایش تولید و اشتغال می شود.

  سرپرست شهرداری کرمان:

تحمل در برابر انتقاد 
 رسانه ها باید افزایش یابد

سازمان انتقال خون نهادی بدون پشتوانه مالی 

کرمان با بحران 
ذخایر خونی مواجه است

شوراها محیط زیست 
را دغدغه نخست خود 

 قرار دهند
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برپایی هر نوع ایستگاه  
صلواتی توزیع نذورات 
در کرمان ممنوع است

۲۵۲ بستری جدید 
و 3۰ فوتی در 

شبانه روز گذشته

سیاسـی،  معـاون 
امنیتـی و اجتماعی 

اسـتاندار کرمان در تشـریح دستورالعمل 
ضوابـط برگـزاری آییـن عـزاداری ایـام 
محرم و صفـر در شـرایط کرونایـی گفت: 
برپایـی هر نـوع ایسـتگاه  صلواتـی توزیع 

نـذورات در کرمـان ممنـوع اسـت.
 محمدصادق بصیری افزود:برگزاری آیین 
عزاداری فـارغ از وضعیت هـای چهارگانه 
قرمـز، نارنجـی، زرد و آبـی تعیین شـده و 
در تمام شهرها و اسـتان ها در فضای باز با 
یک سـوم ظرفیت فضای بسـته بـا ارتفاع 
۶ متـر و یـک چهـارم ظرفیت مـکان باید 

برگزار شـود. 

از محیط زیست  مدیرکل حفاظت 
استان کرمان با اشاره به آغاز فعالیت 

شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه 
فعالیت این نهادها به طور مستقیم در هر منطقه با محیط 
زیست ارتباط دارد لذا ضرورت دارد که توجه به این مقوله 
 را در اولویت ها و دغدغه های نخست خود قرار دهند.

صفحه 1را 
بخوانید

صفحه1 را 
بخوانید
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سرپرست شهرداری کرمان از جمله کارکردهای 
سازنده و مفید رسانه ها را نقد منصفانه آنها دانست 

و گفت: البته تحمل و صبر مدیران نیز باید در مقابل انتقادها افزایش یابد.
محسن پوراسماعیلی اظهارداشت:در حوزه عمل خدمت رسانی نیز اگر 
مدیری نیت خیر داشته باشد باید بداند که انتقادهای منصفانه که با نیت 
آبادانی انجام می شود، سبب ایجاد وفاق و هم افزایی در جامعه می شود و 

توسعه را به دنبال خواهد داشت.

ایرج شکوهی با بیان اینکه جمعیت استان کرمان 
سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است افزود: ۸۰ هزار نفر 

در سال به پایگاه های انتقال خون این استان مراجعه می کنند که ۷۰ هزار 
نفر از این تعداد موفق به اهدا خون می شوند.

او با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر کاهش اهدای خون اظهار 
داشت: حدود ۶۰ درصد معادل ۴۲ هزار نفر از اهداکنندگان خون در استان 

کرمان اهدا کننده مستمر هستند.

صفحه1 را 
بخوانید

صفحه ۲ را 
بخوانید

 مرغ پستی  مرغ پستی 

تومــان  5۰۰ قیمــت              1۴۰۰ مــرداد   19 سه شــنبه         1۰۴1 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

سرپرست شهرداری کرمان:

 تحمل در برابر انتقاد رسانه ها 
باید افزایش یابد

۲۵۲ بستری جدید 
و 3۰ فوتی در 

شبانه روز گذشته

شوراها محیط زیست را دغدغه نخست خود قرار دهند

برپایی هر نوع ایستگاه  صلواتی توزیع نذورات در کرمان ممنوع است

سرپرســت شــهرداری کرمــان از 
جملــه کارکردهــای ســازنده و 
ــه  مفیــد رســانه هــا را نقــد منصفان
لبتــه  نســت و گفــت: ا آنهــا دا
ــد  ــز بای ــران نی ــر مدی تحمــل و صب
ــد. ــش یاب ــا افزای ــل انتقاده در مقاب
پوراســماعیلی  محســن 
اظهارداشــت:در حــوزه عمــل 
خدمــت رســانی نیــز اگــر مدیــری 
نیــت خیــر داشــته باشــد بایــد 
ــه  ــای منصفان ــه انتقاده ــد ک بدان
ــی  ــام م ــی انج ــت آبادان ــا نی ــه ب ک
ــم  ــاق و ه ــاد وف ــبب ایج ــود، س ش
افزایــی در جامعــه مــی شــود 
و توســعه را بــه دنبــال خواهــد 

داشــت.
او بــا اشــاره بــه شــرایط ایجــاد 
ــور  ــانه ای کش ــپهر رس ــده در س ش
و ســیطره فضــای مجــازی کــه 
ــع  ــا غیر واق ــذب ی ــار ک ــا اخب گاه
ــود  ــت می ش ــه دس ــت ب در آن دس
گفــت:در ایــن شــرایط رســالت 
خبرنــگاران کــه بــا مــردم در 
ارتبــاط مســتقیم هســتند و مــردم 
بــه آنهــا اعتمــاد دارنــد بیشــتر 
نمایــان مــی شــود و عملکــرد آنهــا 
موجــب ایجــاد آرامــش در جامعــه 

ــزود:  ــماعیلی اف ــد شد.پوراس خواه
در حــوزه رســانه ای و فضــای 
مجــازی بایــد بــه نقطــه ای برســیم 
ــع  ــار واق ــا اخب ــزاری ه ــه خبرگ ک
را بــه طــور کامــل و بــا ســرعت 
ــد  ــا بتوان ــد ت مناســب منتشــر کنن
ــا در  ــی عملکرده ــخگوی برخ پاس

ــد. ــازی باش ــای مج فض
سرپرســت شــهرداری کرمــان 
ــم  ــرآن کری ــد در ق ــزود: خداون اف
ــه  ــورد و آنک ــم می خ ــم قس ــه قل ب
قلــم بــه دســت می گیــرد؛ جایــگاه 
ــت دارد  ــه دس ــم ب ــه قل ــردی ک ف
و انصــاف، عــدل و مســاوات را 
رعایــت مــی کنــد بســیار باالســت 
و فــارغ از همــه داســتان هــای 
سیاســی، خــودی و غیرخــودی، 
نقــد  و  اطالع رســانی  آنکــه 
منصفانــه مــی کنــد، جامعــه را 

ــد. ــی ده ــا م ارتق
کــرد:  تصریــح  پوراســماعیلی 
بــا  خبرنــگاری و خبررســانی 
ــز  ــه نی ــگ در جامع ــای فرهن ارتق
ارتبــاط مســتقیم دارد و در ایــن 
رهگــذر مــی تــوان از ظرفیــت 
رســانه هــا نیــز بیشــتر کمــک 

فــت. گر

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر دوشنبه 1۸ مرداد 
ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ســاعت 

گذشــته، ۲5۲ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستانهای استان بستری شدهاند، 
گفت:» 1۴۸ نفر از آنها از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
کرمان،  کوهبنان،  بردسیر،  بافت، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۳۳ نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 
1۰ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 
و ۴۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.
او با بیان اینکه 1۴ نفر از حوزه دانشگاه 
بستری  رفسنجان،  پزشکی  علوم 
جدید گزارش شده است، افزود: »در 
حال حاضر، 1۰۳۴ بیمار کرونا در 
بیمارستانهای استان بستری هستند«.

5۸1 نفر از  شــفیعی  ادامه داد:» 
بیماران بستری در حوزه علوم پزشــکی 
حوزه علوم پزشکی  نفر   ۶۸ کرمان، 
رفسنجان ، ۲۰۰ نفر حوزه جنوب، ۶1 
نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 
1۲۴ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان بستری هستند و خدمات 

بیمارستانی به آنها ارائه میشود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۳۰ هزار و ۸۶5 نفر در اســتان، به دلیل 

ابتال به کرونا بستری شده اند«
بیماریهای  با  مبارزه  گروه  مدیر 
نشــگاه علوم پزشــکی  ر دا واگیردا
کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در 
۲۴ ساعت گذشــته، ۳۰ مورد فوتی 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش 
حوزه  به  مربوط  نفر   1۶ که  شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۶ نفر از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
۳نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت ، ۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم  و ۲ نفر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان است«. به گفته 
پیدمی کرونا در  بتدای ا ز ا ا شفیعی،
استان تاکنون، ۳۷۶۳ نفر به دلیل 
ز  بتال به کوویدـ  19 جان خود را ا ا

دست داده اند.
او همچنین تعداد دوز واکسن های 
تزریق شده استان کرمان در نوبت اول 
را 51۷ هزار ۲11  و نوبت دوم 9۸ هزار 

و ۷۸۷ ُدز عنوان کرد.

مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه آغـاز فعالیـت شـوراهای 

اسـالمی شـهر و روسـتا گفـت: با توجه بـه اینکه 
فعالیـت ایـن نهادهـا بـه طـور مسـتقیم در هـر 

منطقـه بـا محیـط زیسـت ارتبـاط دارد لـذا 
ضـرورت دارد کـه توجـه بـه ایـن مقولـه را در 
اولویـت هـا و دغدغـه هـای نخسـت خـود قـرار 

. دهنـد
مرجـان شـاکری گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
شـهرداران و شـوراهای شـهر و روسـتا تازه نفس 
هسـتند نیاز اسـت که مقوله محیط زیست را در 
اولویـت برنامه ها و فعالیت هایشـان قـرار دهند و 
از همیـن ابتدا برنامـه ای برای این مهـم از جمله 

مدیریت پسـماند داشـته باشـند.
او با اشـاره بـه تغییـر سـبک زندگی شـهروندان 
بیان کـرد: در دنیای امـروز بنا به ضـرورت هایی 
تولیـد پسـماند به ویـژه برخـی پسـماندها چنـد 
برابـر شـده اسـت و بـرای برخـی از پسـماند هـا 
ماننـد ماسـک، المپ هـای جیـوه ای و باتری هـا 
برنامه ریـزی ای نشـده و مدیریـت ایـن مـوارد 

مهم اسـت.
به گفته ایـن مسـئول، همچنین توجه به سـرانه 

فضـای سـبز، تـالش بـرای افزایـش این سـرانه 
و مدیریـت دفـع فاضـالب از دیگـر اولویـت های 
پراهمیتی است که شـهرداران و شـوراهای شهر 

بایـد در نظر داشـته باشـند.
شـاکری در ادامـه با اشـاره بـه اینکه در سـازمان 
محیـط زیسـت در بسـیاری از چالش هـا و 
مشـکالت زیسـت محیطـی از ظرفیت رسـانه ها 
بهـره گرفتـه ایـم تـا راهگشـای مـا باشـند 
اظهارداشـت: به طـور مثـال در بحـث آالیندگی 
هـوا و انعکاس اخبـار چنان توجهی به سـوی این 
مقولـه جلب شـده که همـه فرمانـداران اسـتان 
خواسـتار نصب ایستگاه های سـنجش آالیندگی 

هسـتند کـه اتفـاق بزرگـی اسـت.
مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان در ادامـه بـا بیـان اینکـه زمینـه کار در 
محیـط زیسـت بسـیار گسـترده اسـت گفـت: 
پیگیـری و مطالبه گری از سـوی همه رسـانه ها 

در ایـن عرصـه شـکل گرفتـه اسـت.

 معـاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی اسـتاندار 
کرمان در تشریح دسـتورالعمل ضوابط برگزاری 
آییـن عـزاداری ایـام محـرم و صفـر در شـرایط 
کرونایـی گفت: برپایی هـر نوع ایسـتگاه  صلواتی 

توزیـع نـذورات در کرمـان ممنوع اسـت.
 محمدصـادق بصیـری افزود:برگـزاری آییـن 
عـزاداری فـارغ از وضعیت هـای چهارگانـه قرمز، 
نارنجی، زرد و آبی تعیین شـده و در تمام شهرها 
و اسـتان ها در فضـای بـاز بـا یـک سـوم ظرفیت 
فضـای بسـته بـا ارتفـاع ۶ متـر و یـک چهـارم 

ظرفیـت مـکان بایـد برگزار شـود. 
او اظهار داشـت: برگزاری آیین عـزاداری در تمام 
شـهرها صرفـا در فضـای بـاز و بـا رعایـت زمـان 

حداکثـر ۲ سـاعته مجاز اسـت.
او ادامـه داد: دسـته روی تنهـا بـه صـورت محلی 
امـکان دارد و جابجایـی شـهر به شـهر و اسـتان 

به اسـتان ممنوع اسـت، ضمن اینکه اسـتفاده از 
طبل، سـنج و وسـایل مشـابه با اولویت شـخصی 

بـودن مجاز اسـت. 
جانشـین اسـتاندار کرمـان در سـتاد اسـتانی 
مقابلـه بـا کرونـا اضافه کـرد: مراسـم سـینه زنی 
و زنجیرزنـی در محـل مراسـم بـدون جابجایـی 
مجاز اسـت و فاصله گـذاری اجتماعی و اسـتفاده 
از ماسـک به صورت مسـتمر بایـد رعایت شـود.  
بصیـری اظهـار داشـت: اسـتفاده از راهکارهـای 
جایگزیـن در مناطـق و شـهرهایی کـه امـکان 
برگـزاری حضـوری مراسـم وجـود نـدارد بایـد 

پیش بینـی شـود.  
وی با اشـاره بـه تاکیـد دسـتورالعمل بـر اجرای 
دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی مرتبط با مراسـم 
و نـذورات، گفـت: تشـدید نظـارت بـر اجـرای 
پروتکل هـای بهداشـتی مرتبـط بـا عـزاداری در 

شـهرهای دارای وضعیـت حـاد بیمـاری توسـط 
کمیته های نظارت اسـتانی و شهرسـتانی صورت 

می گیـرد. 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار 
کرمـان اظهـار داشـت: طبـق دسـتورالعمل 
ابالغـی سـتاد ملـی کرونـا، مراسـم  خـاص در 
برخـی اسـتان ها )ماننـد یوم العبـاس در زنجان، 
نخل گردانـی در یـزد، تشـت گذاری در اردبیـل، 
شـیرخوارگان و غیـره( بـه دلیـل تجمـع تراکـم 
و جابجایـی و همچنیـن ضـرورت پیشـگیری از 

شـیوع و سـرایت بیمـاری ممنـوع اسـت. 
او عنوان کرد:حضـور هیئت هـا در اماکن مقدس 
)ماننـد حـرم رضـوی، حـرم حضـرت معصومـه 
)س(، شـاهچراغ و غیـره( بـه منظـور برگـزاری 

مراسـم ممنوع اسـت. 
بصیـری نحـوه برگـزاری نمـاز جماعـت در 
مسـاجد را هماننـد گذشـته و براسـاس طـرح 
جامـع مدیریـت هوشـمند اعـالم کـرد و گفت: 
در شـهرهای قرمـز برگـزاری نمـاز جماعـت 
در فضـای بـاز بـا پذیـرش حداکثـر ۷۰ نفـر به 
ازای چهـار متر مربـع بـرای هـر نفـر در زمـان 
۳۰ دقیقـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 

بالمانـع اسـت. 
او ادامـه داد: در شـهرهای نارنجـی نیـز برگزاری 
نماز جماعـت در فضـای باز بـا پذیـرش حداکثر 
1۰۰ نفـر بـه ازای چهـار متر مربـع برای هـر نفر 
در زمـان ۴۰ دقیقـه بـا رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی ممکـن خواهـد بود. 
بصیری بیـان کرد: در شـهرهای زرد نیز برگزاری 
نماز جماعـت در فضـای بـاز بـه ازای ۴ متر مربع 
برای هـر نفـر بـه حداکثـر 1۰۰ نفـر و در فضای 
بسـته بـه ازای چهـار متر مربـع بـرای هـر نفـر و 

حداکثـر ۴۰ نفـر بالمانع اسـت. 

جانشین استاندار کرمان در سـتاد استانی مقابله 
با کرونـا عنوان کـرد: هرگونه پذیرایـی در جریان 
برگـزاری آیین عـزاداری ممنوع اسـت و نذورات 
صرفـا در قالب مواد غذایی خشـک و یا خـام باید 

توزیع شـود. 
برپایـی هـر نـوع ایسـتگاه های  او تاکید کرد:
صلواتـی توزیـع نـذورات و چـای از جملـه 
تمـام  در  غیـره  و  موکب ها،خیمه ها،چـادر 

اسـت.  ممنـوع  شهرسـتان ها  و  اسـتان ها 
بصیـری بیـان کرد:مسـئول برگـزاری مراسـم 
نسـبت به رعایت کامل ضوابط بهداشـتی، تعداد 
شـرکت کننـدگان، زمـان برگـزاری و رعایـت 
نـکات مرتبـط بـا پذیرایـی متعهـد بـوده و الزم 
اسـت بـه شـیوه مناسـب اطالع رسـانی و توجیه 

صـورت پذیـرد. 
معـاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی اسـتاندار 
کرمـان گفـت: در صـورت عـدم توجـه هیات ها، 
حسـینیه ها، هیـات امنـای مسـاجد و همچنین 
مداحـان نسـبت بـه اجـرای ایـن دسـتورالعمل، 
سـازمان تبلیغـات اسـالمی در مرحلـه اول ارائه 

تذکـر کتبـی خواهد داشـت.
او ادامـه داد:در صـورت تکـرار تخلف،ممنوعیت 
و قطـع ارتباط ارائـه خدمـات عمومـی، یارانه ای 
و پشـتیبانی تـا پایـان مـاه صفـر و در مرحلـه 
سـوم لغـو مجـوز بـه مـدت ۶ مـاه و معرفـی بـه 
مرجـع قضایی بـرای رسـیدگی به تخلـف اعمال 

 . می کنـد
او عنـوان کرد:مراسـم عـزاداری محـرم در 
اسـتان کرمـان صرفـا در فضاهـای بـاز بایـد 
برگـزار شـود و اماکـن آموزشـی و ورزشـی 
مناسـب کـه دارای فضـای بـاز هسـتند در 
صورت درخواسـت سـازمان تبلیغات اسالمی 
در اختیـار مراسـم عـزاداری قـرار می گیرند.
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به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

فراخوان عمومی1400-1
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری 
در مجتمع ها/شهرک های کشاورزی
)گلخانه ای ، دامپروری و شیالتی(

صفحه 3شرکت شهرک های کشاورزی

 رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی خبر داد:



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23 سال چهارم | شماره پیاپی 1041 

سه شنبه  19 مرداد 1400

سال چهارم | شماره پیاپی 1041 
سه شنبه  19 مرداد 1400

کاغذ اقتصادیکاغذ استان

دادستان بندرعباس دستور ترخیص 
اقالم پزشکی کرمان را صادر کرد

 اقالم پزشکی مورد نیاز دارالشــفای امام رضا)ع( استان کرمان 
برای مقابله با کرونا در نتیجه پیگیری های دادستان بندرعباس 

ترخیص شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز هرمزگان در این باره به رسانه ها 
گفت: در پی هماهنگی های دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
استان کرمان با بنده و پس از صدور دستورهای الزم، یک هزار و 
5۸1 کاالی پزشکی اهدایی توسط یکی از خیران به دارالشفای 
امام رضا)ع( کرمان از بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص شد 

و در اختیار این مرکز درمانی قرار گرفت.
مجتبی قهرمانــی ادامه داد: این اقالم شــامل اکسیژن ســاز، 
ونتیالتور، قطعات جانبی و یدک اکسیژن ســاز، ســونوگرافی و 

دیگر وسایل پزشکی مورد نیاز برای مبارزه با کرونا است.
او اضافه کرد: این میزان اقالم پزشــکی با توجه به شرایط حاد 
کرونا یی کشور و نیاز فوری بیماران خاص و کرونایی به این اقالم 
پزشکی و در راســتای دســتورالعمل نظارت و پیگیری حقوق 

عامه، ترخیص شد.

دستگیری 8 مدیرکل و رئیس 
اداره استان کرمان در سال جاری

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان یکی از مشکالت جامعه 
را ناامیدی دانســت و اظهار کرد: اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی از 
یک جهت می تواند امیدآفرین باشــد و معتقدم که فساد در جامعه 
سیستماتیک نیست زیرا اگر سیستماتیک بود،قوه قضائیه به عنوان 
یکی از ارکان حاکمیت نباید با این فساد مبارزه می کرد لذا فقط یک فرد 

به سمت ارتکاب جرم می رود.
دادخدا ســاالری با اشــاره به تحریم های اقتصادی بیان کرد: با 
نوآوری و اتکا به تــوان داخلی می توانیم تهدیدهــا را به فرصت 

تبدیل کنیم.
او در ادامه با اشاره به رسالت خبرنگاری گفت: خداوند در قرآن به قلم 
سوگند یاد می کند که معتقدم بخشــی از این سوگند مربوط به قلم 
خبرنگار است زیرا خبرنگار در جهت اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی 

حرکت می کند.
ســاالری احیای حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع جرم را دو بخش 
برجسته قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: اصحاب رسانه می توانند در این 

دو بخش به خوبی ایفای نقش کنند.
او بر لزوم مطالبه گر بودن خبرنگاران تاکید کرد و افزود: ممکن است در 
برخی ارگان ها و سازمان ها حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و در 
اینجا خبرنگاران می توانند به دستگاه قضایی در جهت رسیدن حق 

به ذی حق کمک کنند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان بیان کرد: مبارزه با فساد 
اقتصادی به شکوفایی اقتصاد نیز کمک می کند زیرا دیگر مدیران عمدا 
مانع برای فعال اقتصادی ایجاد نمی کنند تا فعال اقتصادی اجبارا به 

سمت و سوی دادن رشوه بروند.
ساالری ادامه داد: در ســال جاری تعداد هشت مدیر دولتی در سطح 
مدیرکل و رئیس اداره به اتهام اختالس یا دریافت رشــوه در استان 
کرمان دستگیر شده و به فعالین اقتصادی اطمینان می دهیم که قوه 
قضاییه به وظیفه خودش در جهت رفع موانع عمل و با مفسدین حتما 

مبارزه می کند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان بیان کرد: هدف قوه 
قضائیه ایجاد جامعه ای ایمن و عاری از فســاد اداری و در شان ملت 

ایران است.
او با اشاره به مشکالت دستگاه قضا اظهار کرد: ماهانه 1۶۰ پرونده به 
بازپرس و ۲۴۰ پرونده به دادیار ارجاع داده می شود این در حالی است 
که باید ماهانه به بازپرس حدود ۸۰ پرونده و به دادیار حدود 11۰ ارجاع 
داده شود لذا با این حجم کار زیاد شاید دستگاه قضا آنگونه که باید نتواند 

همه انتظارات مردم را برآورده کند.

کوهبنان  کشاورزی شهرستان  مدیر جهاد 
گفت:سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کوهبنان 
1۴۰ هکتار است.علی اکبر مجیدی، با اشاره به 
اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان کوهبنان 
1۴۰ هکتار است، گفت:این گیاهان دارویی شامل زیره سبز، 
گاوزبان، بابونه، نعناع فلفلی، گشنیز، آویشن، ختمی، گلرنگ و 
خاکشیر، پونه و ... هستند.او افزود: نیاز آبی این گیاهان بسیار 
کم بوده به گونه ای که در کشت گیاهان دارویی، میزان مصرف 
آب بر حسب متر مکعب در هر هکتار حدود ۳ هزار و در کشت 
گیاهان زراعی این مقدار حدود 5 تا 1۰ هزار است بنابراین، به نظر 
می رسد با کشت یک گیاه دارویی با مصرف آب کمتر، می توان 
به درآمدزایی باالتری رسید.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
کوهبنان ادامه داد: در این شهرستان برای ترغیب کشاورزان 
به کشت گیاهان دارویی، اقداماتی نظیر برگزاری کالس های 
آموزشی، پرداخت یارانه  کشت گیاهان دارویی، تهیه  نشاء و بذر 
استاندارد برای متقاضیان کشت،معرفی گونه های جدید از 
قبیل بابونه آلمانی، نعناع فلفلی و آویشن شیرازی و باغی و ایجاد 
مزارع الگویی نمایشی، صورت گرفته است.او بیان کرد:به رغم 
تالش های صورت گرفته،شاید یکی از دالیل استقبال نکردن 
کشاورزان از کشت این گیاهان، ثبات نداشتن بازار فروش این 
محصوالت است که این مدیریت برای رونق کشت گیاهان 
دارویی اقداماتی را انجام داده است که از جمله آن ها می توان 
به برنامه های کوتاه مدت،شامل تهیه  بذر و نشاء استاندارد برای 
زارعین کشت گیاهان دارویی، احداث مزارع الگویی و نمایشی، 
کمک در بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی و برنامه های میان 
مدت که شامل:تغییر الگوی کشت و جایگزینی کشت گیاهان با 
نیاز آبی کمتر به جای محصوالت با نیاز آبی باال، برنامه ریزی برای 
تولید نشاء گیاهان دارویی در شهرستان، برگزاری کالس های 
آموزشی تغذیه و داشت و فرآوری گیاهان دارویی، تولید محصول 
ارگانیک با استفاده نکردن از کود و سموم شیمیایی، بسته 
بندی گیاهان دارویی تولیدی است، اشاره کرد.همچنین برای 
پیشبرد این اهداف،برنامه های بلند مدت نیز از جمله: تولید 
بذر گیاهان دارویی، ایجاد شبکه تولید گیاهان دارویی در 
شهرستان، برنامه ریزی جهت صادرات و فروش، فرآوری گیاهان 

دارویی )تهیه  اسانس و تولید دارو( در نظر گرفته شده است.

اداره کل  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان کرمــان از کشــف 
ــاز در  ــاران غیرمج ــط حف ــان توس ــه انس ــدادی جمجم تع

شهرســتان بافــت خبــر داد.
ــه  ــا توج ــرد: »ب ــار ک ــینی اظه ــید علی حس ــرهنگ س  س
بــه گــزارش رســیده از پایــگاه حفاظتــی شهرســتان بافــت 
ــه اشــیای عتیقــه در  ــه قصــد دســت یافتــن ب اشــخاصی ب
ــروی  ــوران نی ــا همــکاری مام ــه ب ــد ک ــاری بودن حــال حف
ــگان حفاظــت  انتظامــی شهرســتان مذکــور و نیروهــای ی

ــدند.« ــتگیر ش ــن اداره کل دس ای
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان افــزود: 
»متهمــان در حیــن حفــاری بــه تعــدادی جمجمــه انســان 
ــرای  ــفیات ب ــن کش ــه ای ــد ک ــورد کرده ان ــفال برخ و س
ــد  ــل داده خواه ــی تحوی ــوزه باستان شناس ــه ح ــی ب بررس

شــد.«
ــراه آالت و ادوات  ــه هم ــان ب ــرد: »متهم ــان ک او خاطرنش
حفــاری همچــون بیــل، کلنــگ و… در محــل دســتگیر و به 

ــده اند.« ــل داده ش ــی تحوی ــات قضای مقام

کشت گیاهان دارویی 
د رکوهبنان

کشف جمجمه انسان 
توسط حفاران غیرمجاز در بافت

خبر

خبر

بازار و بورسگزارشخبر

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان چند 
توصیه ارزی به دولت رئیسی، گفت: یکی از 
سیاست های ارزی مهم که در پیش روی دولت 
رئیسی قرار دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند 

نرخی بودن دالر است. 
میثم هاشم خانی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: سه موضوع جدی و مخرب در زمینه ارز 
وجود دارد که اولین آن، وجود چند نرخ برای 
دالر است که ارزان ترین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
است و نرخ های متعدد دیگری نیز توسط دولت 
و بانک مرکزی تعیین شده است. از طریق دالر 
۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت زیادی شکل گرفت 
و هیچ کاالیی نیز با قیمت دالر ۴۲۰۰ تومانی به 

دست مصرف کننده نرسید. 
او افزود:  گزارش های زیادی در زمینه فسادهای 
شکل گرفته از بستر ارز دولتی تهیه شده است 
که به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس بیان می کند که کاالهای مشمول 
دریافت ارز دولتی، به قیمت دالر آزاد به دست 
مصرف کننده رسیده است. از سوی دیگر، در 
طول دولت روحانی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بیش از 5۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد 
شده است که تقریبا 1۳ برابر کل یارانه نقدی 
یکساله ایرانیان است.هاشم خانی مهم ترین 
سیاست ارزی دولت رئیسی را حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دانست و گفت: طی ۲۰  سال اخیر هیچ 
کشوری دالر چند نرخی نداشته است. در کنار 
حذف چند نرخی بودن دالر در اقتصاد کشور 
باید برگرداندن منابع نفتی به مردم نیز پیگیری 
شود. همچنین، منابعی که از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی آزاد می شود باید به صورت شفاف و 

نقدی به مردم پرداخت شود. 
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: موضوع 
دیگر قوانین و مقررات خودتحریمی است که 
صادرکنندگان را ملزم می کند تا دالر حاصل 
از صادرات خود را به یک قیمت و صرافی 
خاص بفروشند که این امر با وجود تحریم های 
خارجی بیشتر صادرکنندگان را تحت فشار قرار 
می دهد. بنابراین، باید محدودیت های داخلی بر 
صادرکنندگان برداشته شود و هر صادرکننده ای 
بتواند دالر صادراتی خود را به قیمت مورد نظر 
خود بفروشد زیرا، در شرایطی که آن ها در 
سخت ترین حالت و با دور زدن تحریم ها موفق 
به صادرات می شوند، نباید هر بار بخشنامه ها و 
مقررات صادراتی تغییر کند و محدودیت هایی 

را برای آن ها ایجاد کند.

سمیه سایش| تجارت نیوز- تولید مرغ به دلیل عدم توزیع نهاده ها 
کم شد. حاال قرار است برای ساماندهی بازار، اداره پست به مردم 
مرغ توزیع کند. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با 
تایید این خبر گفت: به دلیل کمبود دان توزیع مرغ با اختالل 
مواجه شده است. از این رو به مردم برخی از شهرها مرغ با کارت 
ملی فروخته می شود!  محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت 
در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار از استقرار سامانه پایش توزیع 
کاالهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست تا دو هفته آینده 

خبر داد.
در فضای مجازی یک شهروند خرم آبادی هم از سامانه ثبت 
سفارش برای دریافت سهمیه مرغ دولتی در این شهر خبر داده 
است! این شهروند اعالم کرده است که برای خرید مرغ باید 

سهمیه واحد صنفی را در سامانه ۳۰۲۶۳ پیامک کنند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره وضعیت بازار 
مرغ توضیح داد: تولید مرغ به دلیل کاهش توزیع نهاده ها کم شده 
است. از این رو قیمت مرغ در بازار نوسان دارد و در برخی از شهرها 

فروش مرغ سهمیه بندی شده است!
در تیر ماه امسال هم فروش مرغ با کارت ملی در برخی شهرها 
از جمله اصفهان خبرساز شده بود. در آن زمان اسماعیل نادری، 
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
به مهر گفته بود: »هر یک از شهروندان اصفهان در هر هفته 
می توانند شش کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب، را با ارائه کارت ملی 

خرید کنند.«
پای اداره پست به توزیع مرغ باز شد

حاال برای توزیع کاالهای اساسی پای اداره پست به بازار مرغ باز 
شد. محمد یوسفی به برنامه دولت مبنی بر توزیع مرغ از طریق 
شبکه پست اشاره کرد. او به تجارت نیوز گفت: فروش مرغ از شبکه 
پست قرار است از شهر قم کلید زده شود! هدف دولت از این برنامه 
چگونگی نحوه توزیع مرغ بعد از کشتارگاه است. این اقدام باعث 
کمبود مرغ در بازار می شود و در نهایت تعداد دالالن را برای دور 

زدن این سامانه بیشتر می کند.
او بیان کرد: این روزها مصرف مرغ افزایش پیدا کرده است. دولت 
به جای اینکه راهکاری برای افزایش تولید داشته باشد، برنامه 
جدید برای شبکه توزیع راه اندازی کرده است. این راهکارها پول 

پاشی است و تاثیری در شبکه تولید و کاهش قیمت مرغ ندارد.
یوسفی ادامه داد: سوال ما از دولت این است که چنانچه سهمیه 
دان مرغداری ها افزایش پیدا کند و به واسطه آن تولید بیشتر 
شود، مرغدارها مرغ های خود را باید به اداره پست بفروشند یا 

همان جا رها کنند؟
چندی پیش هم فعاالن صنعت مرغداری نسبت به کمبود شدید 
مرغ در بازار هشدار جدی داده بودند. به طوری که محمدعلی 
کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی کشور اعالم کرده بود: »توزیع دان مرغ متوقف شده و این 
مساله باعث تلفات گسترده جمعیت مرغ کشور بر اثر گرسنگی 

شده است.«

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی خبر داد:

مرغ پستی 
چند توصیه ارزی 

به دولت جدید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامـالک حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان 
آگهـی موضـوع ماده ۳ قانـون و ماده ۱۳ آئيـن نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه ۱۳99/07/06  شماره ۱۳9960۳۱9078006998  رای  برابر 
موضوع 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 مختار رضوانی فرزند ماشاهللا بشماره شناسنامه 4 صادره از ماهان در 
یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 99/۳9 مترمربع پالک ۱6209 
فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی واقع 
در بخش 2 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده اهورائی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۳89
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

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 

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئيـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳826 هیات موضوع 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 خانم حوریا خوشنام فرزند مهدی بشماره 
شناسنامه 6۱۵7 کدملی 299۳742۵07 صادره از کرمان در یک باب خانه دوبلکس به 
مساحت ۱00 مترمربع پالک ۱66۳۱ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
88۱ فرعی از  اصلی مذکور واقع در بخش 2 کرمان به آدرس سرآسیاب جاده قدیم 
ماهان کوچه 2۳ انتهای کوچه خریداری از مالک رسمی آقای احمد فتحی زاده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 42۵
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱40060۳۱9079000۱۱6- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
۱400/0۳/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
۱90صادره  بشماره شناسنامه  احمد  فرزند  افشان  دامن  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
به مساحت 440.88متر مربع پالک ۱820فرعی  ازرودبار درششدانگ کارگاه وکارواش 
از440- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 40فرعی از 440- اصلی قطعه سه واقع 
درزهکلوت گل اباد  خریداری از مالک رسمی اقای سیف هللا بامری محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۵/0۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۵/۱9

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳۵84 مورخه ۱400/04/۱۳ هیات دوم موضوع 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 خانم محدثه سعید 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 2676 کدملی ۳۱79209۱۵۱ صادره از بردسیر در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۵2 مترمربع پالک ۱۱7 فرعی از 4022 اصلی واقع در بخش 
2 کرمان به آدرس خیابان شاهزاده محمد کوچه شهید رنجبر بعد از تکیه امام سجاد 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین حصیبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 4۱4-تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵-تاریخ 

انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9
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 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳8۳7 مورخه ۱۳99/04/20 موضوع 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 سجاد افضلی گروه فرزند عوض 
بشماره شناسنامه 2980۳4۱797 کدملی 2980۳4۱797 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 8۱/04 مترمربع پالک ۱6620 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 899 فرعی از  اصلی مذکور واقع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان بلوار شهید 
قدوسی کوچه ۳6 سمت راست درب هفتم خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۳97
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9
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 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئين   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  رسمی-برابر  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱400/04/۱9 مورخه   ۱40060۳۱907800۳762
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
زاده  دائی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 498 صادره از در یک باب خانه مشتمل بر فوقانی  
۳ کرمان  بخش  اصلی   2787 از  فرعی   24۵6۱ پالک  مترمربع   220/۳4 مساحت  به 
میرزا  آقای  مالک رسمی  از  ۱۱ خریداری  غربی  آسیاباد جنوبی کوچه  در خیابان  واقع 
محمدرضا سام زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم 
مالکیت صادر  مقررات سند  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  انقضای مدت  صورت 

خواهد شد. م الف: 427
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9
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 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  مورخه ۱400/04/07  شماره ۱40060۳۱907800۳42۵  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه باغگلی 
فرزند کوچکعلی بشماره شناسنامه 74 کد ملی ۳۱۱۱627748 صادره از بم در ششدانگ 
یک باب خانه ) با کاربری عرصه باغات و مزروعی( به مساحت ۳4۵/6 مترمربع پالک 
۱6429 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان شهرک طور طناب خریداری از مالک رسمی آقای 
جمشید عیش آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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: ۳98-تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵-تاریخ انتشار 

نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9
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 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱400602۱907800۳778 مورخه ۱400/04/۱9 هیات اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم فهیمه سیدی مرغکی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه ۳۱0029692۳ صادره از بم در یک باب مغازه ) 
با کاربری عرصه مسکونی( به مساحت 9۱/2 مترمربع پالک ۱6646 فرعی 
از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی 
واقع در شهرک امام حسن عسکری )ع( بلوار شهیدان محمدی کوچه ۱۱ 
خریداری از مالک رسمی آقای / خانم حمیده استوار محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۳9۳-تاریخ انتشار نوبت 

اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

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 

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئيـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابر رای شماره ۱۳9960۳۱9078006۱26 مورخه ۱۳99/06/24 موضوع 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 خانم طوبی رنجبری فرزند نعمت هللا 
کدملی 299۳۱86876 بشماره شناسنامه ۱6صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 4۱۵/8۵ مترمربع پالک ۱0970 فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 کرمان مفروز و 
مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۳968 اصلی واقع در سرآسیاب خیابان صیاد شیرازی کوچه 
2۵ خریداری از مالک رسمی آقای شاپور فروهر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 40۱-تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵-تاریخ انتشار نوبت دوم 

: سه شنبه ۱400/0۵/۱9
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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳7۵7هیات دوم مورخه ۱400/04/۱9 موضوع 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 محمد علی قربانی ده باالئی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 2088 و کد ملی 299۳8264۳۳ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱88/76 مترمربع تحت پالک ۱6۵2۵ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 
فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در بزرگراه امام بلوار شهیدان ماهانی کوچه ۱۳ سمت 
راست درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سید عباس ابراهیمی پور محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۵۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/۱9-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/06/02

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳772هیات دوم مورخه ۱400/04/۱9 موضوع 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 خانم گل شاد حمزه نژاد بانگودی 
فرزند حاجعلی بشماره شناسنامه 6۳ صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه )با کاربری عرصه 
فرهنگی(  به مساحت 206/۱۳ مترمربع تحت پالک ۱6۵47 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 88۵ فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان سرباز کوچه ۳4 
جنب تکیه امام سجاد )ع( خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رفیق محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۵۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/۱9تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/06/02

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکبابخانه پالک ۱480 فرعی مجزی شده از ۱08۱ 

فرعی از ۱ اصلی بخش 8 کرمان به مساحت
90۳/7۵ مترمربع واقع در چترود خیابان ولیعصر کوچه 40 کوچه 
شهید الهی مورد تقاضای آقای مهدی طاهری نژاد نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال 
تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست وارده 
بشماره ۱۱0۱/869۳-۱400/0۵/۱7 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر 
و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه ۱400/06/09 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( رقبه مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق 
ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت ۳0 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه 
مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 

بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود. م الف ۵2۳
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

آگهی حصر وراثت 
خانم مهروز راستین فرزندغالم دارای شناسنامه 
۱4002۱920 شماره  دادخواست  698۵بشرح 
داده  توضیح  00۱248۳8۵مورخ۱400/0۵/۱0 
شادروان علیرضا اوژند منوجان فرزند فریدون  بشناسنامه  
6080۱79792 در تاریخ ۱400/04/2۳در شهرجغین فوت شده 

و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
ت  698۵ت  ش  ش  غالم  فرزند  ۱-مهروزراستین 

۱۳۵4/۳/۳ش م 46990909۵8)مادرمتوفی (
ت  ت  ابراهیم  فرزند  منوجان  اوژند  2-فریدون 

۱۳۵۵/6/20ش م 60897۵2۳47)پدر متوفی(
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . 
م الف :13

آگهی حصر وراثت 
دارای  شیلر  میرزافرزند  کهن  فالحی  فرشته  خانم 
شماره  دادخواست  ۳۱60۵2۱699بشرح  شناسنامه 
قلندری   اسفندیار  شادروان  داده  -------مورخ۱400/۵/۳توضیح 
فرزند عوض بشناسنامه۳797در تاریخ۱۳99/۱۱/۵در شهرکهنوج فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-شعیب قلندری به شماره ملی ۳۱۵0۵۵6074تاریخ تولد ۱۳78/۵/4)فرزند متوفی(  
2-شایان  قلندری به شماره ملی 6980۱9۳082تاریخ تولد ۱۳9۱/6/۵)فرزند متوفی(  
۱۳79/۱0/۱9)فرزند  تولد  ۳۱۵06۱6۳۵2تاریخ  ملی  شماره  به  قلندری  ۳-وجیهه 

متوفی(  
4-حنانه قلندری به شماره ملی 698007۳796تاریخ تولد ۱۳84/۱2/۱0)فرزند متوفی(  
۵-ریحانه قلندری به شماره ملی 6980۱9۳074تاریخ تولد ۱۳9۱/6/۵)فرزند متوفی(  
6-فرشته فالحی کهنمیرزابه شماره ملی ۳۱60۵2۱699تاریخ تولد ۱۳۵9/9/۱)همسر 

متوفی(
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت 
نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳76۵ مورخه ۱400/04/۱9 هیات موضوع 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 خانم حکیمه مختاری 
خیرابادی فرزند مراد بشماه شناسنامه ۳97۵0 کدملی 2990۳9۵۱99 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱84 مترمربع پالک 249۳ 
فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 6 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد ایالقی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 406
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

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 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳744 مورخه ۱400/04/۱9 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱- آقای محمد محمدی فرزند 
روح اله بشماره شناسنامه ۱77۱ کدملی 29926۱8۱87 صادره از کرمان 
2-آقای مهدی محمدی قناتغستانی به شماره شناسنامه ۵۱8 کدملی 
2992۱04۱۱6 صادره از کرمان فرزند روح اله ۳-آقای محمود محمدی 
فرزند  به شماره شناسنامه ۵99 وکد ملی 2992۱۱۱۵2۱  قناتغستانی 
روح اله صادره از کرمان 4- خانم مریم محمدی قناتغستانی شماره 
شناسنامه 778 وکدملی 299۱649887 صادره از کرمان هر کدام نسبت 
به ۱7/4۵۵ سهم مشاع از 96 سهم وآقای روح اله محمدی قناتغستانی 

شماره شناسنامه ۳۵ و کدملی 6079780046 صادره از ماهان فرزند 
عباس نسبت به 26/۱8 سهم مشاع از 96 سهم مشاع در یک باب 
خانه به مساحت 27۱/۵0 مترمربع پالک ۳۵ فرعی از ۳۳0۱ اصلی 
بخش 2 مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۳۳0۱ اصلى واقع در 
خیابان شهید اخالقی بعد از مسجد صفا شرفی ۱۱ پالک 47 خریداری 
از مالک رسمی آقای روح هللا محمدی قناتغستانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 40۳

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

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 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
-برابر رای شماره ۱40060۳۳۱907800۳۵4۱ مورخه ۱400/04/۱2 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
غالمرضا  فرزند  نوقی خبیصی  آقای جالل  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه 6848 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۵۵/2۵ مترمربع پالک ۱664۵ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 42۱ فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در 
سرآسیاب فرسنگی خیابان صیاد شیرازی خیابان چهارباغ جنوبی کوچه ۱ 
فرعی اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی عباچیان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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: ۳9۵

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۱9

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

فراخوان عمومی 1400-1 
نوبت دوم

موقعیت،  بــا  متناسب  دارد  نظــر  در  کشــاورزی  شهرکهای   شرکت 
و  مجتمع ها  از  تعدادی  موجود  وضعیت  و  مستحدثات  مساحت، 
شرایط  با  را  شیالتی(  و  دامپروری  )گلخانه ای،  کشاورزی  شهرکهای  

زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:

1  به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی 
)گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار خواهد شد.

وضعیت  و  مستحدثات  و  زیرساخت ها  داشتن  ملحوظ  با  واگذاری    2
موجود به صورت قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات 

انجام خواهد شد.
3  حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و 

شیالتی( و قطعات آن برای شرکت شهرکهای  کشاورزی محفوظ است.
کل  که  تعیین  دادگستری  رسمی  کارشناسان  توسط  واگذاری  نرخ    4

مبلغ اجاره بها آن هنگام انعقاد قرارداد از متقاضی دریافت می شود.
ایجاد  برای  مالی  و  فنی  توانایی  بر  عالوه  بایستی  متقاضیان   5
زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست )20( درصد آورده و وثایق 
الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

تقاضا  مورد  قطعات  و  کشاورزی  شهرک  محل  از  متقاضیان  بازدید    6
ادعایی  هیچ گونه  و  بوده  موجود  وضعیت  با  واگذاری  زیرا  بوده  الزامی 

پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
تکمیل  عملیات  اجرای  زمان بندی  برنامه  هستند  موظف  متقاضیان    7
زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را 

در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
به  مربوط  زیرساخت  تکمیل  و  کار  ادامه  که  می نماید  تعهد  متقاضی    8
قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه 

مورد تأیید شرکت انجام دهد.
9  عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک 
کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار می گردد و متقاضیان 

حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 
تعهدات  اجرای  وکالت  رسمی،  اسناد  دفترخانه  در  متقاضیان  از   10
مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضا 

طرفین رسیده اخذ می گردد.
بهره برداری  به  و  اتمام  به  منوط  سرمایه گذار  به نام  سند  صدور    11
در  مندرج  شروط  سایر  تحقق  و  شده  تعیین  زمان  در  طرح  رساندن 

قرارداد می باشد.
ه،  ج،  ب،  )الف،  بندهای  موضوع  اساسنامه   )۶( ماده  مفاد  براساس    12
نظارت  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  راهبری،  هدایت،  وظایف  ز( 
کشاورزی  شهرکهای   و  مجتمع ها  امور  اداره  و  زیرساخت ها  توسعه  بر 

)گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این شرکت می باشد.
به  مربوط  آیین نامه های  می بایست  فراخوان  در  شرکت کنندگان    13

معامالت دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را 
مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.

جهت  مستأجرین  معرفی  به  نسبت  شرکت  قرارداد،  انعقاد  از  پس    14
سازمان  به  کشاورزی  شهرک  یا  مجتمع ها  تأسیس  پروانه  صدور 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، دامپروری و 

شیالتی( اقدام خواهد نمود.
بومی  سرمایه گذاران  و  متقاضیان  با  اولویت  مساوی  شرایط  در   15

خواهد بود.
16 شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

سرمایه گذاران  عهده  بر  نسبت  به  روزنامه ها  در  آگهی  درج  هزینه    17
منتخب خواهد بود.

مورد  قطعات  یا  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناسان  تعرفه  هزینه    18
درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

زمان بندی  برنامه  ارائه  ضمن  قرارداد  انعقاد  از  بعد  متقاضیان    19
می بایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای 
شرکت  استنکاف  درصورت  و  نمایند  اقدام  برنامه  مطابق  پروژه  دقیق 

حق فسخ قرارداد به طور یکجانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1   دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2  دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

از  را  متقاضی  )که  بانکی  سیستم  در  شده  سررسید  بدهی  عدم     3
دریافت تسهیالت منع نماید( 

4   احراز توانایی مالی )ارائه صورتحساب و گواهی از مؤسسات مالی و 
اعتباری و بانک ها(

5  سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6   مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7   بومی استان بودن )ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز یک شنبه مورخ 1400/05/17 به مدت شش 
فرم   www.apcp.ir آدرس  به  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  ماه،   )۶(
ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز 
به مدیریت شعب شرکت شهرکهای  کشاورزی در استان مربوطه و یا به 
شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور 
و  واگذاری  و  تملک  مدیریت  دفتر   ،8 پالک  گیتا،  کوچه  نبش  )توانیر(، 
به  ثبت نام  فرم  دریافت  برای  ضمنًا  نمایند.  تحویل  شرکت  دبیرخانه  یا 
ذکر  به  نمایند.الزم  مراجعه  کشاورزی  شهرکهای   شرکت  سایت  آدرس 
است هر 15 روز یکبار درخواست های سرمایه گذاران جمع بندی و پس 

از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.

شرکت شهرکهای کشاورزی
 تلفن: 88671116-17 

جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره 1400-1

مساحت برای فراخوان)مترمربع(عنوان شهرکشهرستاناستانردیف

1
اردبیل

10.000 سامیاناردبیل

200.000 مغان )فاز 1(پارس آباد2

179.000 هوراندهوراندآذربایجان شرقی3

120.000 درشکسلماسآذربایجان غربی4

15.515 آب باریککهنوججنوب کرمان5

20.000 بلداجیبروجنچهارمحال و بختیاری6

28.567 نوترکیایذهخوزستان7

280.000 دودج آبادفسافارس8

9

کهگیلویه و بویراحمد

100.000 فدک سرابیزباشت

310.000   دشت مازه طولیانکهگیلویه 10

280.000 ماهورگچساران11

12
لرستان

400.000 چشمه سلطانازنا

100.000 تختاب واشیانپلدختر13

440.000 آبنمارودانهرمزگان14

64.000 مروستخاتمیزد15

2.547.082 جمع

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای دامپروری فراخوان شماره 1400-1

مساحت برای فراخوان)مترمربع(عنوان شهرکشهرستاناستانردیف

100.000 آنگوتالرگرمیاردبیل1

2
آذربایجان شرقی

1.550.000 مرندمرند

212.000 سرابسراب3

78.000 میرآبادثالث باباجانیکرمانشاه4

1.940.000 جمع

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهرکهای شیالتی فراخوان شماره 1400-1

مساحت برای فراخوان)مترمربع(عنوان شهرکشهرستاناستانردیف

1
جاسکهرمزگان

6.632.000 یکدار شمالی

1.000.000 سدیج2

7.632.000 جمع

ایرج شکوهی با بیان اینکه جمعیت استان کرمان 
سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است افزود: ۸۰ هزار 
نفر در سال به پایگاه های انتقال خون این استان 
مراجعه می کنند که ۷۰ هزار نفر از این تعداد 

موفق به اهدا خون می شوند.
او با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر 
کاهش اهدای خون اظهار داشت: حدود ۶۰ 
درصد معادل ۴۲ هزار نفر از اهداکنندگان خون 

در استان کرمان اهدا کننده مستمر هستند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان 
اینکه مواردی مانند انجام اعمال جراحی، 
بیماری های زنان و زایمان، رخداد تصادفات و 
وجود هزار و ۵۰۰ بیمار مبتال به تاالسمی موجب 
افزایش مصرف خون و فراورده های خونی در 
این استان شده است ادامه داد: امیدواریم مردم 
در این روزهای سخت، با اهدای خون، بیماران 
و نیازمندان به خون و فرآورده های خونی را از 

یاری کنند.
او از مردم استان کرمان خواست، با اهداء اندکی 
از خون خود به کمک بیماران و نیازمندان این 
بخش بشتابند و با مراجعه به پایگاه های انتقال 
خون این نهاد را را در خدمت رسانی یاری کنند. 

پنج درصد اهداکنندگان خون در کرمان 
بانوان هستند 

او با بیان اینکه آمار اهدای خون در بانوان حدود 
پنج درصد و پایین است گفت: این در حالی است 
که حدود نیمی از جمعیت استان کرمان را بانوان 

تشکیل می دهند. 
شکوهی گفت: یکی از دالیلی عدم مشارکت 
بانوان در اهدا خون باورهای اشتباه شکل گرفته 
در جامعه است به طوری که برخی افراد معتقدند 
اهدا خون در بانوان موجب ایجاد کم خونی 

می شود.

او اظهار داشت: همچنین یکی از دالیل کم بودن 
مشارکت بانوان در اهدا خون، انتقال بیماری های 
عفونی از این طریق است که تفکری نادرست 
است در حالی که بانوانی هستند که با اهدا سه 
بار خون در سال اهدا کننده مستمر خون به 
شمار می روند که این مهم برای آقایان چهار بار 

در سال است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان بیان کرد: 
افراد در محدوده سنی بین ۱۸ تا ۶۵ سال می 
توانند اهدا کننده خون باشند و یکی از رسالت 
های ما این است افرادی که اهدا خون انجام می 

دهند را اهدا کننده مستمر کنیم. 
مشارکت اهالی جنوب کرمان در اهدا 

خون پایین است  
او با بیان اینکه در جنوب کرمان مشارکت اهدا 
خون پایین تر از مناطق شمالی این استان است 
اظهار داشت:ساکنان شهرستان جیرفت ساالنه ۶ 
هزار واحد خون اهدا می کنند در حالی که خون 
مورد نیاز مراکز درمانی این شهرستان ساالنه ۱۲ 

هزار واحد است. 
شکوهی با بیان اینکه اهالی شرق کرمان و 
شهرستان بم نیز کمتر در اهدا خون مشارکت 
می کنند تصریح کرد: کمبود خون در مناطق 
جنوب و شرق این استان توسط شهرستان 

سیرجان تامین می شود. 
و  درمانی  مراکز  رشد  و  گسترش  او 
بیمارستان های کرمان را طی سال های اخیر 
یکی از دالیل کمبود خون در این استان عنوان 
کرد و اظهار داشت:آمار تصادفات نیز در استان 

کرمان قابل توجه است.
شکوهی گفت: ۴۲ موسسه درمانی دولتی، 
خصوصی، نظامی، خیریه و تامین اجتماعی در 
استان کرمان وجود دارد که نیازمند تامین خون 

برای بیماران هستند.
 ۹ بیان کرد: در منطقه جنوب کرمان  او 
بیمارستان و یک مرکز تاالسمی وجود دارد 

در حالی که در سابق این آمار حدود سه مورد 
بوده است.

وجود ۶ پایگاه انتقال خون در استان 
پهناور کرمان 

او با بیان اینکه کرمان استانی پهناور و پرمخاطره 
است گفت: ۶ پایگاه انتقال خون در این استان 

وجود دارد. 
او با بیان اینکه ۲ پایگاه انتقال خون در شهر 
کرمان و پنج پایگاه انتقال خون در شهرستان 
های کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم 
آماده خدمت رسانی به داوطلبان اهدای خون در 

این استان هستند. 
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه 
انجام اعمال جراحی در بیمارستان ها، رخداد 
تصادفات و نیاز به خون بیماران تاالسمی کاهش 
نداشته است بیان کرد: این در حالی است که با 
توجه به شیوع کرونا مقدار خون اهدایی به پایگاه 

های این استان کاهش داشته است.
کرمان جزو سه استان برتر از نظر وجود 

هزار و ۵۰۰ بیمار تاالسمی 
او با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ بیماران تاالسمی در 
استان کرمان وجود دارد گفت: از این حیث جز 

سه استان برتر کشور هستیم. 
بیماران  وجود  پهناور بودن،  از  شکوهی 
تاالسمی، حادثه خیز بودن استان نیز به عنوان 
دالیل نیاز بیشتر کرمان به خون و فرآورده های 
خونی نام برد و گفت: بروز بیش از ۳۰۰ زلزله 
باالی پنج ریشتر و ۴۰ زلزله باالی ۶ ریشتر طی 
۱۰۰ سال اخیر خود گواه بر حادثه خیز بودن 

کرمان است.
تعامل نزدیک با رسانه فرصتی برای انتقال 

خون استان کرمان است 
مدیرکل انتقال خون استان کرمان از تعامل 
نزدیک و تنگاتنگ با رسانه ها به عنوان نقطه 
قوت و فرصت برای این اداره کل نام برد و گفت: 
وجود نیروهای ماهر، متخصص و تعامل با 

دانشگاه علوم پزشکی نیز از دیگر فرصت های 
انتقال خون کرمان است، 

او تاکید کرد: یکی از رسالت های شرعی رسانه ها 
اطالع رسانی کمبود خون در استان کرمان است 
زیرا بعد از اطالع رسانی، آحاد مختلف جامعه 
از این مشکل آگاهی پیدا می کنند و به کمک 

بیماران می شتابند.
کمبود ناوگان حمل و نقل؛ چالش جدی 

انتقال خون کرمان/ ضرورت ورود خیرین   
شکوهی، از کمبود ناوگان حمل و نقل به عنوان 
یکی از چالش های مهم اداره کل انتقال خون 
استان کرمان یاد کرد و افزود: خودروهای این 
اداره کل فرسوده هستند و نیاز سامانه متحرک 
خونگیری در استان پهناور کرمان ضروری است.

او با بیان اینکه با ورود خیرین به عرصه تامین 
ناوگان حمل و نقل انتقال خون در کرمان می 
توان به نتیجه رسید گفت: سازمان انتقال خون 
حلقه مفقوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است و انتقال خون برای خیرین خیلی 

شناخته شده نیست.
شکوهی از وجود ۲ پروژه نیمه تمام انتقال خون 
در کرمان و جیرفت یاد کرد و اظهار داشت: 
حدود ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی مرکز 
انتقال خون میدان مشتاق نیاز است که با ورود 

خیرین به این بخش این مرکز احیا می شود.
او تاکید کرد: اماکن احداث شده و خدمات 
انجام شده در انتقال خون به نام خیرین و واقفان 

نامگذاری خواهد شد.
سازمان انتقال خون از بدو تاسیس خود در سال 
۵۳ تاکنون قدم های مثبت و خوبی را در تامین 
خون و فرآورده های خونی برداشته و در این 

زمینه به خودکفایی رسیده است.
پوشش بیمه ای برخی اقدامات سازمان انتقال 
خون موجب افزایش کیفیت محصوالت خونی 
شده و مصرف بهینه خون را مد نظر قرار داده 

است.

ایرنا 

گزارش

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان 
اینکه آمار اهدای خون در بانوان حدود 
پنج درصد و پایین است گفت: این در حالی 
است که حدود نیمی از جمعیت استان 
کرمان را بانوان تشکیل می دهند. 
ایرج شکوهی با بیان اینکه در جنوب 
کرمان مشارکت اهدا خون پایین تر از 
مناطق شمالی این استان است اظهار 
داشت:ساکنان شهرستان جیرفت ساالنه 
۶ هزار واحد خون اهدا می کنند در حالی 
که خون مورد نیاز مراکز درمانی این 
شهرستان ساالنه 1۲ هزار واحد است. 

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

سازمان انتقال خون نهادی بدون پشتوانه مالی 

کرمان با بحران ذخایر خونی مواجه است
 »A« و »O« مدیرکل انتقال خون استان کرمان با تاکید بر اینکه کرمان با کمبود و بحران ذخایر خونی بخصوص در گروه های

مواجه است گفت: شاخص اهدای خون در کرمان ۲۰ در هزار است در حالی که در متوسط کشوری ۲۶ در هزار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود منابع 
مردم به سمت بازار سرمایه، بنگاه های اقتصادی و 
شرکت هایی که در بورس حضور دارند می توانند تامین 
مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق 
نقدینگی را به سوی سرمایه گذاری در تولید سوق دهند 

که سبب افزایش تولید و اشتغال می شود.
"محمدعلی دهقان دهنوی" )دوشنبه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عملکرد دولت در هدایت 
سرمایه های مردم به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 
سازمان بورس نقشی را برای دولت قائل است که آن را 
باید در اقتصاد کشور ایفا کند، دولت سیاستگذار کالن 
و تنظیم گر اصلی اقتصاد کشور است، به همین دلیل 
باید در کشورهایی مانند ایران که با اقتصاد دولتی همراه 
هستند در فرآیند تولید کاال و خدمات حضور داشته 
باشد. او خاطرنشان کرد: نقش سیاستگذاری و تنظیم 
گری دولت، نقشی کامال پذیرفته شده در همه دنیا و مورد 

مطالبه فعاالن بازار است.
دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه  وظیفه دولت دعوت مردم 
به بازار سرمایه است،  ادامه داد: بازار سهام مکانی است 
که مکانیزم آن باعث تامین مالی برای تولید می شود، 
پس با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه بنگاه های 
اقتصادی و شرکت هایی که در بورس حضور دارند می 
توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از 
این طریق نقدینگی را به منظور سرمایه گذاری به سمت 
فعالیت های خود انتقال می دهند تا سبب افزایش تولید 

و اشتغال شود.
لزوم سرمایه گذاری در بازار سرمایه به جای بازار 

ارز، طال و مسکن
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با طرح این سوال که 
اگر مردم پس اندازهای خود را وارد بازار سرمایه نکنند پس 
باید آن را به سمت کدام بازار سوق دهند؟ ادامه داد: پس 
اندازها در وهله نخست وارد سیستم بانکی می شود و از 
این مسیر به نیازهای مردم تخصیص پیدا می کند اما اگر 
مردم به هر دلیلی برای حفظ ارزش سرمایه خود و کشف 
منافع بیشتر تصمیم گرفتند تا سرمایه خود را تبدیل به 
دارایی کنند اگر این اقدام را از طریق بازار ارز انجام دهند 
به معنی این است که به دولت خارجی وام بدون بهره را 

اعطا کرده اند.
به گفته دهقان دهنوی، حتی اگر این اتفاق در بازار طال رخ 
دهد ممکن است ارزش دارایی آنها حفظ شود یا ریسک 
کمتری را متحمل شوند اما با سرمایه گذاران در این بازار 

هیچ نفعی را به اقتصاد کشور نمی رسانند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در 
صورتی که مردم پس اندازهای خود را وارد بازار مسکن 

کنند، ممکن است فعالیت آنها تا حدی به نفع تولید 
مسکن باشد اما از یک جایی به بعد که در این بازار تقاضای 
سفته بازانه رخ دهد زمینه افزایش قیمت مسکن فراهم 
می شود و بعد از مدتی این موضوع خود را در سبد کاالی 

خانوار مردم به شکل افزایش اجاره نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه محلی است که دولت باید 
مردم را برای سرمایه گذاری به این بازار هدایت کند، گفت: 
در کنار این دعوت باید به طور حتم به مردم تاکید شود که 
این بازار با ریسک های خاص خود همراه است و ورود به 

این بازار باید به طور حتم به دو شکل انجام پذیرد.
دهقان دهنوی گفت: بارها اعالم کرده ایم، افرادی که از 
دانش و تخصص کافی برای سرمایه گذاری در این بازار 
برخوردارند، با الفبای سرمایه گذاری در بورس آشنا و 
قادر به مدیریت ریسک های ایجادشده در بازار هستند 
می توانند به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری در 

بورس کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در غیر 
اینصورت فرد به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم وارد 
این بازار شود، بلکه بهتر است از طریق مکانیزم صندوق 
های سرمایه گذاری که تحت مدیریت افراد حرفه ای قرار 
دارند اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کند و از مزایای 

بازار سهام منتفع شود.
پیشنهاداتی برای حمایت از تازه واردان بورسی

دهقان دهنوی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران و 
جلوگیری از زیان سهامداران تازه وارد، گفت: برخی از 
پیشنهاداتی که برای محدود کردن معامالت مطرح 
می شد ممکن است نتیجه عکس بدهد به عنوان مثال،  
دامنه نوسان ممکن است تا حدودی از سرعت حرکت 
بازار جلوگیری کند اما هیجان بیشتری را بر معامالت 
ایجاد خواهد کرد و منجر به عطش تقاضای موجود در 

بازار می شود. 
وی با اشاره به اینکه فرض دیگر برای کاهش ضرر و زیان 
سهامداران در بازار اعمال برخی از محدودیت ها برای 
سهامداران تازه وارد بود، گفت: این محدودیت ها در 
برخی از بازارهای دنیا اعمال می شود اما کارهایی که در 
سازمان بورس انجام شد اعمال برخی از محدودیت ها بود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای 
سهامداران جهت جلوگیری از ورود به هر سهمی در 
بازار می تواند زمینه ساز ایجاد مشکالتی در بازار باشد، 
افزود: باید زمینه ای را فراهم کرد تا اطمینان خاطر داشته 
باشیم که سهامداران با فروش کل دارایی های خود وارد 

این بازار نشده اند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید از 
این به بعد برای افراد تازه وارد به بازار سرمایه می شوند 
فیلترهایی را تعیین کنیم، گفت: اکنون در تالش برای 
ایجاد برخی از موانع هستیم اما دیگر نمی توان برای 
افرادی که در گذشته وارد بازار شده اند محدودیتی را 

اعمال یا حق معامله را از آنها سلب کرد، تالش ما این 
است که آنها را تشویق کنیم تا به سراغ سرمایه گذاری 
غیرمستقیم از طریق شرکت های سبدگردان یا صندوق 

سرمایه گذاری بروند.
میزان خروج نقدینگی از بازار سهام

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در زمان ریزش 
شاخص بورس چه میزان پول از بازار سهام خارج شد، 
گفت: همه اعداد اعالم شده از سوی برخی مسووالن در 
زمینه خروج سرمایه از بازار، اشتباه است زیرا به هیچ 

عنوان نمی توان عدد دقیقی را در این باره اعالم کرد.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اعالم اینکه چه میزان 
سرمایه از بازار خارج شده است به هیچ عنوان درست 
نیست، چیزی که به عنوان خروج پول از آن صحبت 
می شود میزان خرید و فروش بین اشخاص حقیقی و 

حقوقی است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در 
ماه های ابتدایی سال ۹۹ که ورود مردم به بازار سهام 
گسترش پیدا کرد، بیشترین میزان تقاضا از سوی 
سهامداران حقیقی بود و اتفاقا سازمان بورس در آن 
زمان سهامداران حقوقی را تشویق به فروش بیشتر سهام 
کرد. به گفته وی، در مقابل فروش سهام دولت، ۳۲ هزار 
میلیارد تومان انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی و 

حقوقی داشتیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه جریان معامالت در پنج ماه 
نخست سال ۹۹ بیشتر به صورت انتقال مالکیت از سمت 

حقوقی به حقیقی بود، گفت: در هفت ماه باقیمانده سال 
۹۹ با توجه به اینکه حقوقی ها را تشویق و الزام به خرید 
در بازار کردیم انتقال سهام بیشتر از سمت حقیقی به 
حقوقی صورت گرفت اما نمی توان هیچ محاسبه دقیقی 
را انجام داد که سهامداران خرد در چند ماه پایانی سال 
۹۹ چه میزان سهام فروخته اند، زیرا این موضوع قابل 
ارزیابی نیست که سهامداران نقدینگی های در اختیار 
خود را در این بازار دوباره سهام خریدند یا وارد صندوق 

سرمایه گذاری کردند.
مجازات متخلفان در بازار سرمایه باید از نوع 

بازدارنده باشد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در 
مقطعی که شاخص بورس در حال ریزش بود اشخاص 
مختلف تالش برای حمایت از بازار سرمایه داشتند، گفت: 
تقسیم بازار سرمایه به سهامداران حقیقی یا حقوقی و قرار 
دادن آنها در مقابل یکدیگر نوعی خیانت به بازار سرمایه 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه حقوقی ها از مالکیت 
بیشتری در بازار برخوردارند اما  فعالیت حقیقی ها ۸۰ 
درصد فعالیت بازار سرمایه را شامل می شود، گفت: در 
معامالت بازار سرمایه همیشه ممکن است تخلفاتی 
صورت بگیرد اما سازمان بورس همه تخلفات را به 
موقع شناسایی و با آنها برخورد قانونی می کند، در این 
میان سازمان بورس باید سیستم نظارت بر معامالت 
بازار را به روز کند و نظارت بهتری را نسبت به این بازار 

داشته باشد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه ما به دنبال تقویت مجازات 
های بازار سرمایه هستیم و جنس مجازات باید از نوع 
بازدارنده باشد، گفت: در صورت برخورد قاطع با  تخلفات 
کشف شده در بازار، انگیزه دیگر متخلفان در بازار برای 

انجام اقدامات نامتعارف کاهش پیدا می کند.

افزایش تولید و اشتغال با جذب نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس

 تشویق با احتیاط به بورس
مرضیه قاضی زاده| کاغذوطن

گزارش 
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فراخوان جایزه دانشجویی هنرهای کاربردی 
۲۰۲۱ Applied Artsتبلیغاتی

 مهلت: 1۲ شهریور 1۴۰۰
 جوایز هنرهای کاربردی در سال 199۲ در 
کانادا راه اندازی شد شرکت برای تمامی افراد حرفه ای و عالقه 
مند از سراسر جهان آزاد است.آثار می بایست در فاصله زمانی 

مرداد 1۳99 الی مهر 1۴۰۰ ایجاد شده باشند. فقط آثار دیحیتال 
پذیرفته می شوند. لینک ها و دانلودها:

وبسایت جایزه دانشجویی هنرهای کاربردی تبلیغاتی
Applied Arts 

فیلم کوتاه رستگاری
فیلم کوتاه رستگاری به کارگردانی کیارش 
پویان و تهیه کنندگی یوسف سلیمی نمین 

برای ارائه در جشنواره ها آماده می شود.
 همزمان با رونمایی از پوستر فیلم کوتاه رستگاری به کارگردانی 

کیارش پویان و تهیه کنندگی یوسف سلیمی نمین، این فیلم، 
پس از اتمام مراحل فنی، آماده  حضور در جشنواره ها می شود.

سمور سنگی
سمور سنگی جثه ای به اندازه گربه خانگی دارد. بدن کشیده و 

استوانه ای، پوزه دراز، گوش ها نسبتاً بزرگ و کاماًل گرد، دم نسبتاً بلند و 
پشمالو، پا ها کوتاه، ناخن ها بلند و نیمه جمع شونده اند. کف پا از موهای 
پراکنده ای پوشیده شده است به همین دلیل رد این حیوان کاماًل مشخص نیست. پوشش 
زمستانی، بلند و قهوه ای رنگ است. لکه سفید و پهنی در ناحیه زیر گلو دارد که در پایین 

دو شاخه میشود و به طرف دست ها امتداد می یابد )در مواردی نادر لکه سفید کوچک بوده 
یا وجود ندارد(. طول سر و تنه این جانور ۴۰ تا 5۴ سانتی متر و طول دم 

آن ۲۲ تا ۳۰ سانتیمتر است. میانگین وزن این مدل سمور 1 تا ۲/5 کیلوگرم است.
سمور سنگی در اکثر زیستگاه های کشور اعم از خزری، بیابانی و بلوچی، ارتفاعات حدود 

۴۰۰۰۰ متر تا سواحل دریا زندگی 
می کند. گاهی در اماکن مسکونی نظیر 

باغها، آغل حیوانات، پارکها ساکن 
می شود. این سمور شبگرد است. اوایل 
غروب فعال می شود. به صورت انفرادی 

زندگی می کند. قلمرو خود را با مدفو عش 
مشخص میکند. النه را به طور معمول در 

سوراخ درختان و شکاف صخره ها و زیر 
شیروانی ها ایجاد می کند. بسیار زرنگ 
و سریع است. دویدن، با جست زدن و 

پریدن همراه است. به خوبی از درختان 
باال می رود. 

فراخوان 

فیلم

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

اینفوگرافیکخبر

موقعیت شغلی : کارشناس حسابداری 
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنایی با همکاران سیستم

مزایا:
حقوق ثابت- اضافه کار- بیمه

  متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 
ارسال نمایند.لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹۶۶۵۳
info@pouyan-group.com ایمیل

موقعیت شغلی: بازاریاب فروش مواد غذایی
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، دارای روابط عمومی باال، داشتن 

سابقه کار مرتبط در صنعت پخش، حداقل دیپلم و باالتر
مزایا:

طبق قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، بیمه درمان تکمیلی، 
عیدی، مانده مرخصی، سنوات، پورسانت، پاداش 

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.

موبایل ۰91۵۵431۵4۵
واتساپ ۰91۵۵431۵4۵

موقعیت شغلی: نقشه بردار
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مسلط به نقشه برداری صنعتی، معدنی و سدسازی، با 8 سال 

سابقه کار
مزایا:

حقوق مناسب، بیمه، اضافه کاری،عیدی، سنوات، پاداش 
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.

derakhshan.tgs@gmail.com ایمیل

فرآوری مس درخشان تخت گنبد شرکت شیرین وطن در کرماناستخدام شرکت شکوفا صنعت پویا

pad_dolat  از صفحه isna.news  از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

در راستای مسئولیت های اجتماعی:

حمایت سرمایه گذار حوزه معدنی جنوب 
کرمان از زندانیان جرائم غیر عمد جیرفت

عکس نوشت

خبر

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان،مهندس مروجی فرد 
رئیس سازمان به همراه دکتر سالمی دادستان شهرستان، شریفی رئیس زندان و مهندس 
رحیمی رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان جیرفت از روند اجرایی معدن و کارخانه 
تولید کنسانتره مس در سرگز اسفندقه بازدید کردند.رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت 
جنوب کرمان در این خصوص گفت:این بازدید جهت بررسی روند تولید کارخانه و بهره برداری 
از معدن انجام شد.او افزود:در ادامه بازدید از روند اجرایی و فعالیت کارخانه مس سرگز و با حضور 
مسئولین و مدیر طرح،در خصوص مشکالت و موانع پیش روی کارخانه صحبت و بررسی صورت 
و تصمیماتی در جهت رفع مشکالت گرفته شد تا این طرح مهم معدنی با قدرت به فعالیت خود 
ادامه دهد. مهندس مروجی فرد تصریح کرد: در ادامه این بازدید و در راستای مسئولیت های 
اجتماعی، با مدیران کارخانه، درخصوص کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و همچنین 
به کارگیری افرادی که سوء پیشینه دارند با هماهنگی انجمن حمایت از زندانیان،صحبت و 
توافق حاصل شد.دادستان جیرفت نیز ضمن تشکر از مدیران و مجموعه شرکت طالیه داران 
مس جیرفت، گفت: روند اجرا در این طرح صنایع معدنی بسیار عالی است و همچنین از مجموعه 
سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان هم تشکر می کنیم که با اجرای طرح های صنعتی و 
معدنی نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و اشتغالزایی داشته اند.سالمی تصریح کرد:توسعه 
اقتصادی منطقه و خصوصاً راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی اقدام بزرگی در جهت ایجاد 
اشتغال پایدار برای مردم و در نتیجه کمتر شدن آمار جرم و ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان 
خواهد شد.دادستان شهرستان جیرفت همچنین با تاکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از 
سرمایه گذاران و فعاالن عرصه اقتصادی و تولیدی، عنوان کرد:آمادگی این را دارد تا همگام با 
سرمایه گذاران و در کنار واحدهای تولیدی،با هر مشکلی که به عرصه تولید منطقه خدشه وارد 
کند مقابله نماید.او همچنین از این شرکت و سایر شرکت های صنعتی و معدنی منطقه خواست 
تا در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی در جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و اشتغال این 
افراد در واحدهای اقتصادی خود، برای آرامش و رفاه جامعه و پیشگیری از تکرار جرم کمک کنند.

آنتولوژی شعر آزاد استان کرمان با عنوان 
»از دریاهای دور«  به کوشش شهرام پارسا 
مطلق در ۶۱۶ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ 
جلد، تابستان امسال در انتشارات متن برتر 
چاپ و منتشر شده است. » از دریاهای دور«  
شامل مقدمه ی مولف و شعرهای آزاد شاعران 
استان کرمان است که ذیل نام هر شاعر یک یا 
چند شعر به همراه سال و محل تولد و کتاب 

شناسی شعر آزاد او آمده است. 

فیلم »سوزن آب« به تهیه کنندگی سیاوش 
ابراهیم زاده، نویسندگی و کارگردانی بهمن 

شهروان پس از دو سال پروانه نمایش گرفت.
 به گزارش خبرآنالین؛ »سوزن آب« اولین 
تجربه فیلم بلند بهمن شهروان است. این 
فیلم در اسفند ماه سال ۹۶ در حومه تهران به 
تهیه کنندگی سیاوش ابراهیم زاده ساخته شد 
و در سال ۹۸ درخواست پروانه نمایش داد. 
حال پس از گذشت سه سال از تولید پروانه 

نمایش گرفت.
خالصه داستان »سوزن آب« بدین شرح 
است؛ »تو هر جای مرگی که باشین تا موقعی 
که میتونین بخوابین… آزادین… فقط… فقط 

خودتو نو به خواب نزنین.«

شـیر دنگ بافـی یکـی از صنایع دسـتی تزیینی 
- کاربـردی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
اسـت. ایـن بافتـه هـای رنگارنـگ کـه جنبـه  
خودمصرفـی دارد ازنظـر بافـت هماننـد وریس 
اسـت، تفـاوت عمـده ی آن بـا وریـس در عرض 
کـم و طـول زیـاد و همچنیـن تعبیـه ی منگوله 
ها )آویز هـای پشـمی الـوان( به منظـور زیبایی 

اسـت.
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 آنتولوژی شعر آزاد استان کرمان، منتشر شد

»سوزن اب« پروانه نمایش گرفت

از دریاهای دور؛

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

8۵0,000,000تومانپژو 2008  

2۳۵,000,000تومان206  ، تیپ 2

۳40,000,000 تومان207 ، دنده ای

۳70,000,000 تومان207 صندوقدار 

2۱2,000,000 تومانGLX ، 40۵ دوگانه سوز

LX ، ۱4۵,000,000 تومانپارس

۳۵8,000,000 تومانH۳0 کراس

299,000,000 توماندنا معمولی

46۵,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 2۱0,000,000 تومانرانا

2۵۵,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90۳4۵,000,000 تومانتندر

EF7 ، LX 26۵,000,000 تومانسمند

280,000,000 تومانسمند سورن ، پالس


