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 کرمان در فهرست مالچ زیستی نیست

۱۰ اثر باستانی، تاریخی و فرهنگی 
کرمان ثبت ملی شد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از تحویل ۹ هزار دز واکسن کرونا به این دانشگاه خبر 
داد.دکتر اصغر مکارم اظهار داشت: تاکنون ۱۲۷هزار ُدز واکسن تحویل گرفتیم که ۱۲۳هزار 
توزیع و بخش عمده آن تزریق شده و طی روزهای آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.او با 
بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظرفیت تزریق ۱۰ هزار ُدز واکسیناسیون در روز را 
دارد،گفت:برخی مواقع تامین واکسن دچار اشکال می شود که این موضوع دست دولت نیست 

اما تاخیر تحویل در محیط و صف واکسیناسیون خود را نشان می دهد.

۹ هزار ُدز واکسن کرونا تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از ثبت ۱۰ اثر باستانی، تاریخی و فرهنگی این استان در فهرست 

آثار ملی کشور خبر داد. فریدون فعالی اظهار کرد: »این آثار شامل قلعه طبق، تپه خانم، 
تپه میثم آباد، تپه پاتلی، تپه حسن آباد شهرستان عنبرآباد، خانه قراچه داغی شهر کرمان، 
برج سلورد شهرستان بردسیر، تیمچه علی خان شهرستان کوهبنان، حمام کران و مسجد 

اعظم شهرستان سیرجان می شود.«
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وظیفه هالل احمر نجات آسیب دیدگان در حوادث است

هالل احمر کرمان ۵۱۰ هزار 
نفر را امدادرسانی کرد

صفحه ۱ را 
بخوانید

2

تومــان  5۰۰ قیمــت          ۱4۰۰ مــرداد   ۲۰ چهارشــنبه         ۱۰4۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کرمان جزو استان های کرمان جزو استان های 
 کم تحرک کشور است  کم تحرک کشور است 
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۱۰ اثر باستانی، 
تاریخی و فرهنگی 
کرمان ثبت ملی شد

2۶۷ بستری جدید و 2۷ فوتی در شبانه روز گذشته

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از ثبت ۱۰ اثر 
باستانی، تاریخی و فرهنگی این استان در 

فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
 فریدون فعالی اظهار کرد: »این آثار شامل 
قلعه طبق، تپه خانم، تپه میثم آباد، تپه 
پاتلی، تپه حسن آباد شهرستان عنبرآباد، 
خانه قراچه داغی شهر کرمان، برج سلورد 
علی خان  تیمچه  بردسیر،  شهرستان 
شهرستان کوهبنان، حمام کران و مسجد 

اعظم شهرستان سیرجان می شود.«
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر کل 
افزود:  و صنایع دستی استان کرمان 
»محوطه باستانی میثم آباد در حوزه 
شهرستان عنبرآباد که به دوره مس و 
سنگ بر می گردد از قدیمی ترین آثار 

مذکور به شمار می رود.«
او خاطرنشان کرد: »یکی از مهم ترین 
برنامه های مد نظر این اداره کل ثبت آثار 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرست 
آثار ملی و سپس در فهرست میراث 

جهانی )یونسکو( است«.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر سه شنبه ۱۹ مرداد ماه 
با بیان اینکه طی ۲4 ســاعت گذشــته، 
۲۶۷ بیمار جدید کرونا در بیمارستانهای 
استان بستری شدهاند، گفت:» ۱5۸ نفر 
از آنها از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 

کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۳۸ نفر 
از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 
۱4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 
و 5۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت هستند«.او با بیان اینکه ۶ نفر از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
بستری جدید گزارش شده است، افزود: 
»در حال حاضر، ۱۱۱۲ بیمار کرونا در 

بیمارستانهای استان بستری هستند«.
شــفیعی  ادامه داد:» ۶۳5 نفر از بیماران 
بستری در حوزه علوم پزشــکی کرمان، ۶۳ 
نفر حوزه علوم پزشکی رفسنجان ، ۲۰۶ نفر 
حوزه جنوب، ۷۰ نفر در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم و ۱۳۸ نفر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و 

خدمات بیمارستانی به آنها ارائه میشود«.

سه استان کشور پیش قدم استفاده از مالچ ها زیستی شدند. کرمان اما ترجیح 
داده که همچنان تماشاچی باشد و از مالچ های نفتی استفاده کند. این استان از 

بودجه کشور اعتباری گرفته که بر مبنای آن بر روی هزار تا هزار و پانصد  هکتار 
دیگر از اراضی مالچ نفتی بپاشد. با این حساب اراضی مالچ پاشی شده استان از 

۷ هزار هکتار به ۸ تا ۸ هزار و 5۰۰ هکتار می رسد. اینکه چند درصد از اراضی 
بیابانی مالچ پاشی شده؟سوالی است که سال به سال با توجه به افزایش اراضی 

بایانی کرمان را عقب می اندازد. طبق آخرین آمار اراضی بیابانی استان به ۱۷ هزار 
 هکتار رسیده که با این اوصاف درصد پوشش مالچ نفتی به 4۷ درصد می رسد.

مـارا
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

شهرداری محی آباد

نوبت دوم

فروش امالک و مستغالت شماره )۱4۰۰2۷888۱5(
آگهی مزایده عمومی

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 1400/05/13     مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/05/30
تاریخ بازدید: 1400/05/13 لغایت  1400/05/31        آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/05/31

زمان بازگشایی : 1400/06/01                   زمان اعالم به برنده : 1400/06/02
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده بصورت کتبی )فیزیکی( هم صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت همزمان 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 . اسالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند؛ 

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934 - 021
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها و در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای روش اول 

نوبت دوم

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 وابنيه 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(

تهیه مصالح و اجرای پروژه واحد های مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان مرداد ماه ۱4۰۰

فراخوان مناقصه:
1-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای )روش اول(

2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان،انتهای خیابان خواجو نبش ابوذر.
3-موضوع مناقصه: اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه.

4-مهلت دریافت اسناد از ساعت 13 روز یکشنبه 1400/05/17تا ساعت 13 روز یکشنبه 1400/05/24
 www.setadiran.com 5-محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1400/06/03
7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/06/06 در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس 

فوق )حضور یک نفر نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است(.
8-شرايط مناقصه گران کلیه شرکتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت 

و برنامه ريزي که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.
9-خرید اسناد مناقصه با پرداخت مبلغ 2/000/000 )دو میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب 0105841897001 بنام بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.
10-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانيد با شماره تلفن 32524896 دفتر امور نظارت وارزیابی مسکن شهری تماس حاصل نمائید.

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

مشخصات پروژه احداث واحدهای 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 حصارکشی به متراژ 1970 مترمربع

کرمان 
روستای 
سعیدی

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

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان.

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدر ندهیم

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار عملیات آزادسازی رودخانه های دارای مطالعات طرح آزادسازی 
شهرستان رفسنجان شامل رودخانه شور و صادق آباد فرآیند شماره ۰۷ /الف/ 4۰۰

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه های کبوتر خان، 
گیودری، صادق آباد، دره در، شور و دئفه شهرستان رفسنجان فرآیند شماره 07 /الف/400 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/05/20 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 1400/05/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 1400/06/06
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ 1400/06/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، 
ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرماندفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

ت اول
نوب

م الف ۲۰۲۶

 اصالح قیمتی در انتظار بازار سیمان
 خریداران سیمان به ۲ هزار نفر رسیدند

مظفر محمدی، رییس کمیته ارزی و بورسی اتاق بازرگانی کرمان می گوید تا االن یک جمع  خاص و محدود ۱۷ 
الی 2۰ نفر کل سیمان کارخانه ها را می خریدند اما از شنبه تا کنون 2 هزار و ۱۹ نفر توانستند سیمان را از بورس 

خریداری کنند. قطعا این رقم در هفته بعد به 3 هزار نفر هم می رسد و روز به روز بر تعداد خریداران اضافه می شود.

 رئیس فدراسیون ورزش های همگانی: 



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 1042 

چهارشنبه  20 مرداد 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 1042 
چهارشنبه  20 مرداد 1400 کاغذ اقتصادیکاغذ استان

23 تن چوب بدون مجوز 
در عنبرآباد کشف شد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان از کشف و ضبط ۲۳ 
تن چوب بدون مجوز در شهرستان عنبرآباد خبر داد.

به گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، سرهنگ 
خانباز امیرافضلی افزود: در پی گشت زنی نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت 
از منابع طبیعی شهرستان عنبرآباد یک دستگاه کامیون حاوی چوب 

را توقیف کردند.
او ادامه داد: پس از بازرســی این کامیون چوب های قاچاق کشف و 
ضبط شد.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان با بیان 
اینکه این محموله از شهرستان رودبارجنوب وارد این شهرستان شده 
است، اظهار داشت: محموله بارگیری شده، توسط نیروهای پاسگاه 
ویژه حفاظت از منابع طبیعی و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان 

عنبرآباد توقیف شد.
امیر افضلی تصریح کرد: در راستای سیاست های سازمانی و وظایف 

قانونی با متخلفان عرصه های منابع طبیعی قاطعانه برخورد می کنیم.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان برداشت و حمل هرگونه گیاه دارویی و چوب درختان جنگلی را 

بدون اخذ مجوز از منابع طبیعی ممنوع اعالم کرد.
او ادامه داد: بر اساس مواد یک تا سه قانون قاچاق اموال موضوع عایدات 
دولت، قاچاق کاال محسوب  شــده که عالوه بر ضبط مال، مجرم به 

پرداخت جزای نقدی و حبس جنحه ای محکوم می شود.
سرهنگ امیر افضلی گفت: مردم اخبار مربوط به آتش سوزی عرصه های 
منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، 
چوب و زغال را به شماره تماس ۱۳۹ و ۱5۰4 کد امداد جنگل و مرتع 

فرماندهی یگان حفاظت اطالع دهند.

اجرای طرح نذر 
حریت در کرمان

مدیر عامل ستاد دیه اســتان کرمان از اجرای طرح نذر حریت با 
عنوان هر هیات یک آزادی طی ایام محرم در اســتان کرمان خبر 
داد.سید حجت اهلل موسوی قوام افزود: در خصوص دستور العمل 
ارسالی از ستاد دیه کشور مبنی بر بهره مندی از فضای معنوی ایام 
محرم به منظور فراهم کردن زمینــه آزادی محکومان جرائم غیر 
عمد طرح نذر حریت در استان با شــعار هر هیات یک آزادی در 
اولین روز از ماه محرم سال ۱4۰۰ با همکاری و مشارکت نهاد ها، 

ارگان ها و موسسات دولتی و خصوصی کلید خورد.
او با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ضمن برگزاری نشست های 
تخصصی با کار گروه های از پیش تعیین شــده در ســطح استان 
تمامی خیران، نیکوکاران و عزادارن حسینی که با توجه به شرایط 
پیش آمده در سطح کشــور به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا قادر به ادای نذر خود نمی باشند می توانند هزینه آن را برای 

آزاد کردن زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه استان اهدا کنند.
او اظهار داشت:همچنین هیات عزاداری ضمن مشارکت و همکاری 
با ستاد دیه استان می توانند با جمع آوری نذر و نذورات خود در این 
با خیر و خداپسندانه مشارکت کنند ضمن اینکه شعار ما هر هیات 
یک آزادی زندانی جرائم غیر عمد اســت و با توجه به اینکه هدف 
آزادی زندانی غیر عمد اســت یکی از راه های فراهم کردن زمینه 
آزادی این مددجویان مذاکره با شکات آنان است در این خصوص 
مقرر شــد از ظرفیت های هیات مذهبی و مداحین و ذاکرین اهل 

بیت)ع( در جلسات صلح و سازش استفاده شود.
موسوی قوام بیان داشت:این ستاد از ابتدای امسال موفق به آزادی 
۸5 مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندان های استان با پرداخت 
مبلغ 4۸ میلیاردو ۹۹۰ میلیون ریال شــده کــه ۹۰ درصد آن از 

طریق کمک های مردمی و خیرین است.
او گفت: در حال حاضر ۱۶۸ مددجوی جرائم غیر عمد در ســطح 
زندان های استان تحمل حبس می نمایند که باالترین آمار مربوط 

به زندان کرمان و کمترین آن مربوط به زندان شهربابک است

جایگاه بانوان در حوزه مدیریتی 
ارتقا چشمگیری داشته است

 مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اســتان کرمان با اشاره به 
اقدامات انجام شده در حوزه بانوان طی سال های اخیر در حوزه های 
مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصاد و اشتغال گفت:جایگاه بانوان طی 
سال های اخیر در حوزه مدیریتی تغییرات و ارتقا چشمگیری داشته اما 
هنوز به جایگاه مورد نظر نرسیده ایم. نرجس بهرآسمانی به ارتقا جایگاه 
بانوان به عنوان یک هدف واال اشــاره کرد و افزود: با وجود تالش های 
فراوان هنوز بانوان جایگاه اصلی خــود را در جامعه پیدا نکرده اند لذا 

می طلبد خبرنگاران در راستای ارتقای این جایگاه تالش کنند.
مدیرکل امور بانوان و استانداری اســتان کرمان ادامه داد: این اعتقاد 
و باور باید در مســئوالن به وجود بیاید و ارتقا جایگاه بانوان به عنوان 
مسئله ای مهم و اصلی در ذهنشــان نقش ببندد.او گفت: بانوان رکن 
اصلی خانواده هستند و تنها راه برون رفت از آسیب های اجتماعی کانون 
خانواده و در راس آن بانوان ایفتی نقش می کنند.بهرآسمانی افزود: در 
حوزه ارتقا جایگاه بانوان نیازمند حضور و انجام کار میدانی توســط 

خبرنگاران، بخصوص بانوان خبرنگار هستیم.   
شهادت شهید صارمی رسالت خبرنگاران را بیش از پیش آشکار کرد

او به شهادت شهید صارمی در ۱۷ مرداد  سال ۱۳۷۷ در مزار شریف 
افغانستان و به دست طالبان اشاره و تصریح کرد: شهادت خبرنگارانی 
مانند شهید صارمی سختی و رســالت این حرفه را بیش از پیش به 
نمایش می گذارد.او با بیان اینکــه صحبت کردن در مورد خبرنگاران 
و اهالی رسانه کار دشواری اســت افزود:نسل امروز هیچ چیز را بدون 
سند و مدرک نمی پذیرند و ثبت وقایع تاریخی فقط توسط خبرنگاران 
انجام می شود تا سندی برای همیشه تاریخ باشد.بهرآسمانی با اشاره 
به اتفاقات و حوادث تلخ و شیرین قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
اظهار داشــت:رخدادهای دوران دفاع مقدس و سایر اتفاقات تاریخ را 
خبرنگاران با قلم و دوربین های خود ثبت و ضبط کرده و در آینده نیز این 
مهم را انجام خواهند داد.مدیرکل امور بانوان استان کرمان اظهارداشت: 
نسل امروز با استناد به اخبار و گزارش های مستند دوران دفاع مقدس 

و پیروزی انقالب اسالمی می توانند به حقایق زیادی دست پیدا کنند.
او خبرنگاران و رســانه ها را یکی از عوامل توســعه یافتگی کشورها 
معرفی کرد و افزود: مردم به واســطه روشنگری و تنویر افکار عمومی 

توسط خبرنگاران مطالبه گر می شوند.
بهرآســمانی بیان کرد: بانــوان خبرنــگار بــه طــور قطــع بــا 
مخاطرات، محدودیت ها و مشکالت بیشتری مواجه هستند و حتما 
مشکالتی بر سر راه این افراد وجود دارد اما آنها رفع مشکالت را ترجیح 

می دهند. 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: طرح 
بینایی سنجی کودکان سه تا شش سال و طرح 

غربالگری شنوایی در استان کرمان آغاز شد.
"عباس صادق زاده" با اشاره به آغاز اجرای طرح شنوایی سنجی 
و بینایی سنجی در کرمان اظهار کرد: در راستای پیشگیری از 
ناشنوایی و تنبلی چشم و دیگر اختالالت بینایی و شنوایی، طرح 

غربالگری شنوایی بینایی در استان آغاز شد.
او با اشاره به اینکه در سال های اخیر با اجرای طرح های غربالگری 
شنوایی و بینایی از معلولیت صدها نفر از کودکان کرمانی 
جلوگیری شده، افزود:در سال گذشته 4۶ هزار نوزاد متولد 
شدند که از این تعداد برای ۳۶ هزار نوزاد در مراکز مختلف،طرح 
سنجش شنوایی اجرا شد و توانستیم ۱۱۳ نوزاد که قطعا دچار 
اختالل شنوایی بودند را شناسایی کرده و با مداخله هایی مانند 
کاشت حلزون و استفاده از سمعک از ناشنوا شدن قطعی آن ها 

پیشگیری شد.
صادق زاده تصریح کرد: این طرح در همه  بیمارستان ها و 
زایشگاه ها و ۳۳ مرکز دیگر در استان به نوزادان خانواده ها در 
بدو تولد خدمت رسانی می کند تا تست شنوایی آنها انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در مورد طرح غربالگری بینایی 
و جلوگیری از تنبلی چشم نیز بیان کرد:قبل از شروع کرونا در 
آبان ماه هر سال به مدت یک ماه طرح آمبلیوپی در سطح استان 
انجام می شد اما بعد از شروع کرونا این طرح در طول سال برای 
کودکان سه تا شش سال برگزار می شود و در صورتی که کودکی 
دچار اختالل بینایی باشد شناسایی شده و اگر نیاز به مداخله بود 

مداخالت الزم انجام شود.
او بیان کرد:در طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سال ۹۹  حدود 
۳۰۰۰ کودک ۳ تا ۶ سال داشتیم که مورد سنجش بینایی قرار 
گرفتند و از این تعداد 5۰۱ نفر دچار اختالل بینایی بودند که ۸۲ 
نفرشان دچار تنبلی چشم شدید بوده که اگر مداخالت به موقع 

انجام نمی شد قطعا نابینا می شدند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت:امسال هم در تمامی 
مراکز و مهدهای کودک،مراکز درمانی و مراکز مثبت زندگی 
طرح بینایی سنجی انجام می شود و از خانواده ها دعوت می کنیم 
حتماً برای مراجعه به این مراکز اهتمام ورزیده تا از بروز مشکالت 

بعدی جلوگیری شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از تحویل ۹ 
هزار دز واکسن کرونا به این دانشگاه خبر داد.

دکتر اصغر مکارم اظهار داشت: تاکنون ۱۲۷هزار ُدز 
واکسن تحویل گرفتیم که ۱۲۳هزار توزیع و بخش عمده آن تزریق 

شده و طی روزهای آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.
او با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظرفیت تزریق ۱۰ 
هزار ُدز واکسیناسیون در روز را دارد،گفت:برخی مواقع تامین 
واکسن دچار اشکال می شود که این موضوع دست دولت نیست اما 
تاخیر تحویل در محیط و صف واکسیناسیون خود را نشان می دهد.
او به آخرین وضعیت کرونا ویروس در منطقه جنوب کرمان اشاره کرد 
و گفت:آنچه در حال حاضر شاهد هستیم مرگ بیماران کرونایی به 
سن میان سانی و درگیری ها به اطفال و سن زیر ۱۸سال رسیده 
است.مکارم افزود:اگرچه در این سن مرگ و میر در منطقه نداشتیم 
اما درگیری به این سن رسیده و این اهمیت واکسیناسیون را نشان 
می دهد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: کادر پرستاری 
درگیر در بخش های کرونا تحت فشار هستند و این در حالی است 
که به لحاظ اعتقادات نسبت به وظایف خود کوتاهی نمی کنند 
اما همکاران طی چند ماه اخیر بشدت تحت فشار قرار گرفتند 
تا توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.مکارم با بیان اینکه در حال 
حاضر۶۰۳بیمار کرونا به شکل بستری و سرپایی در منطقه جنوب 
کرمان خدمات سالمت دریافت می کنند، تصریح کرد: ۳۳۰ بستری 
و ۲۷۳ بیمار سرپایی هستند با این حال در حوزه درمان اعتراض 
بیماران و پشت نوبتی نداریم.او به وضعیت درمان بیماران کرونا 
اشاره کرد و گفت: داروی اکتمرا جزو داروهای وارداتی بوده و جزو 
داروهای اصلی درمان کرونا نیست اما متاسفانه مردم فکر می کنند 
که اگر کسی نسخه اکتمرا داشت معجزه است. او افزود:داروی اکتمرا 
یک داروی کمکی بوده که برای برخی بیماران ضرورت تجویز دارد 
به همین دلیل واردات این دارو کم و به همان نسبت توزیع آن هم 
کم است.این مسئول ادامه داد:چون مصرف این دارو کم بوده لذا در 
موارد ضروری تجویز می شود لذا این مسئله باید برای بیماران توجیه 
شود تا بر نگرانی خانواده ها افزوده نشود.او ایجاد و تجهیز بخش های 
جدید کرونا با ۲۰۰ تخت را از خدمات مهم ایجاد شده در شرایط 
کرونا برشمرد.مکارم ادامه داد: نمونه گیری بیش از۷۰درصد تست ها 
طی سال جاری انجام شده که این میزان نمونه گیری دستاورد کار 

جهادی و تیمی است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۱۹ مردادماه( در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار 
تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱4 و 45 دقیقه روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷5۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم سکه بهار 
آزادی پنج  میلیون و ۷5۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۸4 هزار 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.همچنین هر انس جهانی طال نیز 
سه شنبه یک هزار و ۷۲۹ دالر و ۳۰ سنت قیمت خورد. به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و سکه، باال رفتن دالر و اونس جهانی است. براین اساس قیمت دالر طی هفته گذشته وارد کانال ۲5 هزار 
تومان شده است و اکنون به قیمت ۲5 هزار و ۶5۶ تومان در صرافی بانکی معامله می شود. بهای اونس جهانی 

نیز که در حدود یک هزار و ۷۹5 دالر بوده، اکنون  به رقم یک هزار و ۷۲۹ دالر رسیده است.

قیمت سکه به
 ۱۱ میلیون و 28۰ هزار تومان رسید

نرخ دالر در صرافی های بانکی )سه شنبه، ۱۹ مردادماه( با ۳۰5 تومان افزایش در مقایسه با روز 
دوشنبه به ۲5 هزار و ۶5۶ تومان رسید.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت 
فروش یورو در ساعت ۱4 و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه در مقایسه با روز دوشنبه با 4۱۹ تومان افزایش 
به ۳۰ هزار و ۱۸۸ تومان رسید.روز سه شنبه قیمت خرید هر دالر ۲5 هزار و ۱4۸ تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و 5۹۱ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 
۲4 هزار و ۸5۶ تومان و نرخ فروش آن ۲5 هزار و ۸۲ تومان اعالم شد. نرخ خرید یورو در این بازار 
۲۹ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و 4۶۹ تومان اعالم شد. همچنین در سامانه 
نیما در معامالت روز دوشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۳۲ تومان فروخته و حواله دالر به 

قیمت ۲۲ هزار و ۶۶۸  تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، دالر از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و در این فاصله به سوی 
کانال ۲4 هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان 

بود و طی هفته گذشته همواره در قیمت ۲5 هزار تومان نوسان داشته است. 

افزایش قیمت دالر 
و یورو در صرافی های بانکی  

بینایی سنجی کودکان 
3 تا ۶ سال در کرمان آغاز شد

۹ هزار ُدز واکسن کرونا تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شد

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

افشین مالیی گفت: بر اساس آماری که وجود 
دارد، کرمان جزو استان های کم تحرک کشور 
است و تا ۶۰ درصد جمعیت این استان دچار 
کم تحرکی هستند.افشین مالیی رئیس 
فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری 
اسالمی ایران در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت 
ورزش های همگانی استان کرمان که در محل 
هتل ایرانگردی برگزار شد، فرا رسیدن ایام 
سوگواری ابا عبداهلل الحسین )ع( را تسلیت 
گفت: بر اساس آماری که وجود دارد، کرمان 
جزو استان های کم تحرک کشور است و تا ۶۰ 
درصد جمعیت این استان دچار کم تحرکی 
هستند، پس این دلیلی است که ما می گوییم 
نباید بیش از پیش به قهرمانی بپردازیم.او با 
بیان اینکه امروز کشور دچار کم تحرکی است، 
تصریح کرد: بانوان در این زمینه بیشترین 
آسیب را می بینند و کودکان نیز این آسیب ها 
را تجربه می کنند. مالیی رئیس فدراسیون 
ورزش های همگانی جمهوری اسالمی ایران 
بیان کرد: حتی اگر ندانیم سالمت، اصلی ترین 
اولویت ایران است، موج میلیونی بیماران در 
دهه آینده ما را وادار خواهد کردکه به ورزش 
همگانی در قالب عمل بپردازیم تا زمانی که 
موانع مشارکت بانوان در ورزش مورد عالقه 
شان رفع نشود، صرفا با تبلیغ و توجیه ضرورت 
ورزش، کار بزرگی اتفاق نخواهد افتاد.او گفت: 
هیئت استان باید از ظرفیت همه کاندیداها، 
در قالب شورای راهبردی استفاده کند، در 
این صورت می توانید با تعامل استانی، موانع 
مشارکت را شناسایی کنید و برای اقشار 
مختلف و رفع موانع هر قشر برنامه ریزی داشته 
باشید.مالیی افزود: فکر می کنم دهه آینده 
اجباراً در کشور ما، ورزش همگانی اولویت 
اصلی را خواهد داشت، نه به دلیل نگرش صد 
درصد متعالی مدیران ارشد، بلکه به دلیل 
پیامد هایی که کم تحرکی در کشور ایجاد 
کرده، هیچ راهی وجود ندارد و کم هزینه ترین 
راهی که می توانیم خیل میلیونی بیماران 
کشور و مشکالت اجتماعی پیچیده ای که 
در شرایط فعلی با آن سردرگربیان هستیم 
را مدیریت کنیم پرداختن به فعالیت بدنی و 
ورزش همگانی است.او ابراز امیدواری کرد، 
با یک رویکرد علمی و با پشتیبانی اداره کل 
ورزش و فدراسیون بتوانیم بر اساس یک پایش 
ملی، میزان مشارکت را در شرایط موجود 
رصد کنیم و طی یک برنامه چهار ساله، گام به 
گام دست به دست هم دهیم تا تحرک، نشاط 
و فعالیت بدنی را در استان کرمان که استانی 
فاخر به دلیل وجود منابع انسانی توانمند است، 

برنامه ریزی کنیم.

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه، ۱۹ 
مرداد ماه( ۲۰ هزار و 5۹5 واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و 45۳ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، در معامالت روز سه شنبه 
بیش از ۹ میلیارد و 4۷۸ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۷ هزار و ۸4 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با پنج هزار و 
4۲۱ واحد افزایش به 4۱۸ هزار و ۱۷۰ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار و 4۲5  

واحد رشد به ۲۶4 هزار و ۲۰۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۷ هزار و ۲۱۹ واحد و 
شاخص بازار دوم ۳4 هزار و ۸4۹ واحد رشد 
داشتند. عالوه بر این در بین همه نمادها، 
نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار 
و ۳5۲ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
یک هزار و 4۲۶ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۲۱۶ واحد، گروه 
صنعتی و معدنی گل گهر )کگل( با یک هزار 
و ۹4 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۹۹۹ واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با ۸۶5 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با ۷45 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( 
با ۶۰۹ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با 55۶ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با 4۹۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با 44۳ واحد و کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با 4۳4 واحد تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( با ۳5۸ واحد، بانک 
پاسارگاد )وپاسار( با ۱۹5 واحد، پتروشیمی 
فناوران )شفن( با ۱۲۳ واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۸۹ واحد، پتروشیمی خارک 
)شخارک( با ۸۸ واحد، فرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال( با ۸4 واحد و معدنی دماوند 
)کدما( با ۸۳ واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
برپایه این گزارش، روز سه شنبه نماد سپید 
ماکیان )سپید(، فوالد مبارکه اصفهان 
تامین  )فوالد(، شرکت سرمایه گذاری 
اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت 
)برکت(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، گروه 
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 
کشوری )ومدیر( و لیزینگ کارآفرین )ولکار( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه 
رئیس جمهور برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی، تاکید کرد: بدون ایجاد وزارت مسکن ساخت ساالنه 

یک میلیون واحد مسکونی با چالش مواجه خواهد شد.
محمد رضا رضایی کوچی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: با 
وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص 
کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس 
قرائت شد و قرار بود امروز موافقان و مخالفان نظرات خود را 
ارائه کنند و این طرح بررسی شود اما این طرح از دستور کار 

مجلس کنار رفت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: آقای 
رئیسی طی نامه ای خواسته اند که این طرح فعال مسکوت مانده 
و سال آینده مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای 
ایشان ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت 

مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد چراکه 
وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است. بر 
اساس آخرین گزارشات و اخبار نیز قرار است ایشان آقای سعید 
محمد را به عنوان ویز پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس 

معرفی کند.

نامه رئیسی برای مسکوت ماندن 
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

کرمان جزو استان های 
کم تحرک کشور است 

بورس بر مدار صعود

یک فعال بازار ارز گفت: براساس اظهارات رئیس جمهور جدید 
درباره سیاست های خارجی و تعامل با سایر کشورها،می توان پیش 
بینی مناسبی از آینده بازار ارز داشت و احتمال کاهش قیمت ها در 

بازار در آینده نزدیک وجود دارد.
یک صراف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز قیمت فروش 
دالر در صرافی ها ۲5 هزار و 55۰ تومان است که نسبت به روز قبل 
تقریبا ۳۰۰ تا 4۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ دالر در بازار آزاد نیز 

وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است.
این فعال بازار ارز ادامه داد: برای بررسی تاثیر روی کارآمدن دولت 
جدید بر بازار باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت تعیین و 

سیاست ها اعمال شود؛ فعال تشخیص این موضوع زمان می برد.
وی گفت: رئیس جمهور جدید گفته است که در دولتش 
سیاست های خارجی و تعامل با سایر کشورها مد نظر قرار می گیرد 
و گفته هایی مبنی بر آغاز دوباره مذاکرات درباره احیای برجام 
مطرح می شود که با این حساب می توان پیش بینی مناسبی از 
آینده بازار ارز داشت و احتمال کاهش قیمت ها در بازار در آینده 

نزدیک وجود دارد. 
این صراف بیان کرد: تمام فاکتورهای سیاسی بر قیمت ارز تاثیر 
می گذارد و هر چه اخبار سیاسی مثبت تری منتشر شود، بر روند 

مثبت بازار و کاهش قیمت ها موثر است.
وی درباره خواسته های صرافان از دولت جدید گفت: اولین خواسته 
ما همانند سایر صنوف این است که در تصمیم گیری های فنی و 
حرفه ای حوزه خود استقالل داشته باشیم. همچنین، در زمینه 
مسائل ارزی و تصمیم گیری های دولت برای آن ها یک نماینده از 
صنف صرافان حضور داشته باشد، زیرا بسیاری از تصمیمات مرتبط 

با صرافی ها غیرکارشناسی است.

پیش بینی بازار ارز در آینده نزدیک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی- 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060۳19062000060 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض 
از گلباف در ششدانگ یک  تیموری فرزند محمد بشماره شناسنامه 99 صادره  آقای عباس  متقاضی 
باب مغازه به مساحت 185 مترمربع پالک 20 فرعی از 1119- اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای 6 
و 7 فرعی از 1119- اصلی و قسمتی از پالک یکفرعی از 11۳۳- اصلی واقع در بخش 27 کرمان گلباف 
خیابان ولیعصر جنب کمیته امداد خریداری از مالک رسمی شهربانو مهدی زاده گوکی و حسن مهدی 
زاده گوکی و احمد نقیب پور گوکی 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 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت  تقدیم 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 4۳1
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/05/20

محمد مقصودی -  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 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شماره 140060۳1907800۳596 مورخه 1400/04/1۳ 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 متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره 
 25/80 مساحت  به  مغازه  باب  یک  در   2990576721 کرمان کدملی  از  صادره   16442 شناسنامه 
مترمربع تحت پالک 16000 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 
اصلی واقع در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه 19 خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی 
نژاد محرز گردیده است. که مساحت از 20/47 مترمربع به 25/80 مترمربع اصالح و مجددا منتشر 
میگردد. 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: 421

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/05/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/05/20

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 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای اصالحی شـماره 140060۳1907800۳594 مورخه 1400/04/1۳ 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک منطقـه دو کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 
از  مهدیـه بهرامـی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 16442 صـادره 
کرمـان کدملـی 2990576721 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 219 
مترمربـع تحـت پـالک 16002 فرعـی از ۳968 اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 899 فرعـی از ۳968 اصلـی بخـش دو کرمـان واقـع در 

کرمـان خیابـان اسـدآبادی نبـش کوچـه 19 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی احمـدی نـژاد محـرز گردیـده اسـت. مسـاحت از 21۳/79 
متـر بـه 219 متـر اصالح و مجددا منتشـر میگـردد. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  بـه صـدور سـند  نسـبت  اشـخاص  کـه 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م الـف: 42۳
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/05/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/05/20

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

دوم  هیـات   1400/05/10 140060۳19078004۳98مورخـه  شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین جـوکار فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 12 صـادره از زرنـد بـه شـماره ملـی ۳09111۳۳5۳ در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی بـه مسـاحت 2۳1 
مترمربـع تحـت پـالک ۳0 فرعی از 75 اصلی بخش 6 کرمان واقع در شـهرک 
هشـت بهشـت کوچـه 18 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جـواد حسـینی 
گوهـری محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. م الـف: 526
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1400/06/0۳

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 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060۳19078002202 مورخه 1۳99/0۳/02 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 آقای احمد تقی زاده فرسنگی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1۳0 صادره کرمان در یک باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه با کاربری عرصه مسکونی 
از  اصلی مفروز و مجزی شده  از ۳968  16540 فرعی  به مساحت ۳80/85 مترمربع تحت پالک 
خیابان  فرسنگی  سرآسیاب  کرمان  در  واقع  دو کرمان  بخش  اصلی   ۳968 از  فرعی   487 پالک 
احمدی خیابان شهید بختیاری روبروی ترانس برق خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا احمدی 
به فاصله 15 روز آگهی می  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  نژاد محرز گردیده است. 
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، 
نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم  از  ظرف مدت یک ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 417
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه شنبه 1400/05/06-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/05/20

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 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  دوم موضوع  هیات   1۳99/0۳/12 مورخه   140060۳19078002600 رای شماره  برابر 
ثبتی حوزه ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  تکلیف وضعیت 
علی  فرزند  جعفری  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  299259۳842در  کرمان کدملی  از  صادره   988 شناسنامه  بشماره 
225 مترمربع پالک 16602 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 
۳968 اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان انتهای بلوار 22 بهمن پشت شهربازی اسدآبادی 
محرز  خانم کیاندخت کیانیان  رسمی  مالک  از  خریداری  پنجم  درب  چپ  سمت   5 جنوبی   7
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
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 
مقررات سند  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: ۳8۳
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/05/06-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/05/20

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئيـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 140060۳1907800۳827مورخـه 1400/04/20 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای مصطفی علی حسـینی جوپاری 
فرزنـد حبیـب هللا بشـماره شناسـنامه 1۳22 صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 126 مترمربـع تحـت پـالک 16660 فرعـی از 
۳968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از ۳968 اصلـی 
بخـش 2 کرمـان واقـع در کرمان خیابان شـهید قدوسـی کوچـه 5 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین احمـدی نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف: 524
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1400/06/0۳

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی  تجدید مزایده

کمیسیون معامالت شرکت گهرترابر سیرجان

سیرجان  ترابر  گهر  معدنی  مواد  ترکیبی  نقل  و  حمل  شرکت 
)مینی بوس(  دارد یک دستگاه سواری کار  نظر  در  عام(  )سهامی 
از  را   1392 مدل  رنگ  سفید   13-36  A تیپ  ایویکو  سیستم 
می  متقاضیان  لذا  برساند.  فروش  به  مزایده  برگذاری  طریق 
اسناد شرکت  دریافت  تاریخ 1400/05/26 جهت  تا  توانند حداکثر 
صفارزاده  بلوار  سیرجان  نشانی  به  قیمت  پیشنهاد  و  مزایده  در 
نمایند. مراجعه  دوم  طبقه   3 صفارزاده  نبش  دادسرا   روبروی 

ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت حمل و نقل ترکیبی 
مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

کرمان در فهرست مالچ زیستی نیست
مالچ نفتی هکتاری ۱5۰ میلیون تومان

تا دو هفته دیگر کل سیمان کشور از طریق 
بازار بورس ارائه می شود. موضوعی که 
استارت آن با سیمان  کیلویی ۱۶ هزار 
تومان در اردیبهشت ماه زده شد هر چند 
که در مراحلی جلوی این عرضه گرفته شد. 
علی رغم حواشی اخیر مبنی بر افزایش 
قیمت بتن و تعطیلی کارخانه جات بتن 
آماده به علت آماده نبودن زیرساخت 
الزم در عرضه سیمان در بورس؛ مظفر 
محمدی، رییس کمیته ارزی و بورسی 
اتاق بازرگانی کرمان از این موضوع به 
عنوان بهترین تصمیم کشور یاد می کند 
و منتقدین را رانت خوارانی می خواند 
 که از این تصمیم دچار زیان شدند.

به »کاغذ وطن« می  مظفر محمدی 
گوید: »زمانی که قیمت فوالد باال رفته  
افزایش  هم  سیمان  قیمت  بایستی 
یابد. ولی در چندین سال گذشته به 
را  سیمان  قیمت  دستوری  صورت 
ثابت نگه داشتند. اگر سیمان رقابتی و 
کارخانه های  بود،  نشده  بورس  وارد 
بودند.« تعطیلی  به  مجبور   سیمان 

علی رغم انتقادات وارد شده به نحوه 
عرضه سیمان در بورس و روند متزلزل 
قیمت برای کارخانه جات بتن، این عضو 
اتاق بازرگانی عرضه سیمان در بورس را 
او  بهترین تصمیم کشوری می داند.  
درباره منتقدان این تصمیم می گوید: 
»این تصمیم یکی از بهترین تصمیماتی 
بود که در کشور گرفته شد که دست 
یکسری از آدم ها را از بازار سیمان کوتاه 
کرد و یک عده ای که از این طریق رانت 
خواری می کردند با  هیاهو و سروصدا 
 ایجاد کردن سعی دارند تا  مانع کار شوند. «

عرضه سیمان در بورس علی رغم تمام 
حواشی اش خریدان سیمان را افزایش 
داده. به طوریکه به گفته محمدی تعداد 
خریدان سیمان در هفته گذشته به ۲ 
هزار و ۱۹ نفر رسیده است. او به »کاغذ 
وطن« می گوید:» تا االن یک جمع  خاص 
و محدود ۱۷ الی ۲۰ نفر کل سیمان 
کارخانه ها را می خریدند اما از شنبه تا 
کنون ۲ هزار و ۱۹ نفر توانستند سیمان را 
از بورس خریداری کنند. قطعا این رقم در 

هفته بعد به ۳ هزار نفر هم می رسد و روز 
 به روز بر تعداد خریداران اضافه می شود.«

به گفته محمدی ورود هر کاالیی به بورس 
کاال در مرحله نخست منجر به کشف نرخ 
شفاف، کاهش هزینه های معامالتی و حذف 
واسطه گری می شود:» در مورد صنعت 
سیمان و فرآورده های این صنعت نیز بی 
شک ارزیابی ما و کارشناسان نسبت به 
عرضه در بورس کاال، مثبت و توسعه بخش 
است.در این میان برای برخی از شرکت ها، 
استفاده از ظرفیت بازاریابی بورس کاال می 
تواند مزیت مهمی باشد و برای مجموعه 
دیگری حتی می توان از ظرفیت های 
 رینگ صادراتی بورس نیز استفاده کرد.«

او معتقد است که  با کشف نرخ واقعی 
رشد  به  کمک  و  بورس  در  سیمان 
تولیدکنندگان، سهامداران شرکت های 
سیمانی نیز منتفع خواهند شد، چرا که 
کاالی تولیدی شرکت های سیمانی که 
آنها سهامدارنشان هستند نیز متناسب با 
سایر گروه های کاالیی و براساس منطق 

اقتصادی کشف قیمت خواهد شد.

ــده راه و  ــر آین ــوان وزی ــه عن ــه ب ــه گزین ــام س ن
ــد از  ــه عبارتن ــود ک ــنیده می ش ــازی ش شهرس
علــی نیکــزاد، محمــد اســالمی و ســعید محمــد. 
ــروز شــانس حضــور یکــی از  ــه ظاهــرا از دی البت

ــر بیشــتر شــده اســت. ــن ســه نف ای
ــت  ــروز لیس ــود دی ــرار ب ــنا، ق ــزارش ایس ــه گ ب
ــوی  ــیزدهم از س ــت س ــنهادی دول وزرای پیش
ــه  ــورـ  ب ــس جمه ــم رئیســیـ  ریی ســید ابراهی
ــده  ــی نش ــوز نهای ــه هن ــود ک ــه ش ــس ارائ مجل
ــرای وزارت  ــرح ب ــه مط ــه گزین ــام س ــت. ن اس
راه و شهرســازی دولــت ســیزدهم شــنیده 
می شــود کــه عبارتنــد از محمــد اســالمی وزیــر 
ــر راه  ــزاد وزی ــی نیک ــی راه و شهرســازی، عل فعل
و شهرســازی دولــت دهــم و ســعید محمــد 

ــاء. ــم االنبی ــرارگاه خات ــین ق ــده پیش فرمان
گفتــه می شــود علــی نیکــزاد ترجیــح می دهــد 
ــد  ــی بمان ــود باق ــمت خ ــالمی در س ــد اس محم
ــا  ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــرده اس ــم ک ــت ه و از او حمای
ــر بخــش  ــه مشــکالت و رکــود حاکــم ب توجــه ب
مســکن، نیکــزاد تمایــل چندانــی بــه حضــور در 
ــال های  ــن س ــدارد. او بی ــان ن ــاختمان دادم س
ــت  ــازی دول ــر راه و شهرس ــا ۱۳۹۰ وزی ۱۳۸۸ ت

ــود. ــم ب ده
ــه  ــید ک ــر رس ــاره خب ــه یکب ــته ب ــا روز گذش ام
نــام اســالمی از فهرســت وزرای دولت ســیزدهم 
ــی  ــه یک ــده ک ــنیده ش ــت. ش ــده اس ــذف ش ح
ــد  ــور محم ــا حض ــیزدهم ب ــت س از ارکان دول
اســالمی موافــق نیســت. اســالمی کــه از اواســط 
ســال ۱۳۹۷ جایگزیــن عبــاس آخونــدی در 

وزارت راه و شهرســازی دولــت روحانــی شــد 
ــر  ــود، ظه ــداران ب ــتاندار مازن ــش از آن اس و پی
ــا اصحــاب  ــگار ب ــه مناســبت روز خبرن ــروز ب دی
ــر کــرد. جلســه ای  ــا تقدی ــدار و از آنه رســانه دی
ــد  ــای محم ــال ابق ــی آن احتم ــای کل ــه فض ک
ــا  ــی داد ام اســالمی در ســمت خــود را نشــان م
ــگاران  ــی خبرن ــت و برخ ــر ورق برگش بعدازظه
از حــذف اســالمی در دقیقــه ۹۰ ســخن گفتند؛ 
البتــه بــه نظــر نمی رســد کــه رنــگ قلــم بــر نــام 
اســالمی قرمــز باشــد؛ یعنــی او هنــوز روی کاغذ 

شــانس دارد.
ــازی  ــای مج ــت هایی در فض ــرف، لیس از آن ط
منتشــر می شــود کــه از انتخــاب ســعید محمــد 

ــازی  ــنهادی راه و شهرس ــر پیش ــوان وزی ــه عن ب
ــد  ــان می ده ــا نش ــا پیگیری ه ــت دارد. ام حکای
هنــوز هیــچ چیــز دربــاره فــردی کــه قرار اســت 
ســاکن طبقــه پانزدهــم ســاختمان دادمــان 

ــی نیســت. شــود قطع
ــت  ــت لیس ــر رؤی ــگان منتظ ــه هم ــی ک در حال
نهایــی کابینــه رئیســی هســتند، طــرح تفکیــک 
وزارت راه و شهرســازی از دســتور کار خــارج 
ــس  ــیـ  ریی ــی کوچ ــه رضای ــه گفت ــا ب ــد. بن ش
ــور  ــس جمه ــسـ  ریی ــران مجل کمیســیون عم
ــن  ــا ای ــته ت ــیان خواس ــه ای از مجلس ــی نام ط
ــده  ــال آین ــد و س ــکوت بمان ــال مس ــرح فع ط

ــود. ــرح ش مط

 اصالح قیمتی در انتظار بازار سیمان
 خریداران سیمان به ۲ هزار نفر رسیدند

گمانه زنی ها درباره وزیر آینده مسکن

هر
س: م

عک
سنا

: ای
س

عک

ــچ  ســه اســتان کشــور پیــش قــدم اســتفاده از مال
هــا زیســتی شــدند. کرمــان امــا ترجیــح داده کــه 
همچنــان تماشــاچی باشــد و از مالــچ هــای نفتــی 
اســتفاده کنــد. ایــن اســتان از بودجــه کشــور 
اعتبــاری گرفتــه کــه بــر مبنــای آن بــر روی هــزار 
ــچ  ــر از اراضــی مال ــار دیگ ــزار و پانصــد  هکت ــا ه ت
نفتــی بپاشــد. بــا ایــن حســاب اراضــی مالچ پاشــی 
ــزار  ــا ۸ ه ــه ۸ ت ــار ب ــزار هکت ــتان از ۷ ه ــده اس ش
ــد از  ــد درص ــه چن ــد. اینک ــار می رس و 5۰۰ هکت
ــچ پاشــی شده؟ســوالی اســت  ــی مال اراضــی بیابان
کــه ســال بــه ســال بــا توجــه بــه افزایــش اراضــی 
بایانــی کرمــان را عقــب می انــدازد. طبــق آخریــن 
آمــار اراضــی بیابانــی اســتان بــه ۱۷ هــزار هکتــار 
رســیده کــه بــا ایــن اوصــاف درصــد پوشــش مالچ 

ــد. ــد می رس ــه 4۷ درص ــی ب نفت
۱۶ مــرداد مــاه نادرقلــی ابراهیمــی، دبیــر 
کارگــروه تخصصــی توســعه فناوری هــای آب، 
ــت  خشکســالی فرســایش و محیــط زیســت معاون
علمی وفنــاوری ریاســت جمهوری از تعییــن ۳ 
ــوت مالچ هــای زیســتی  ــرای اجــرای پایل ســایت ب

خبــر داد.
هزینه مالچ زیستی کمتر از مالچ های نفتی

از ایــن ســه ســایت دو ســایت در اســتان های 

سیســتان و خوزســتان اســت. آن طــور کــه 
ــب  ــه مرات ــچ ب ــن مال ــه ای ــه هزین ــی گفت ابراهیم
ــا  ــت. برآورده ــر اس ــی پایین ت ــای نفت ــچ ه از مال
ــه طــور میانگیــن دو  ــران ب نشــان می دهــد کــه ای
میلیــارد تــن در ســال فرســایش خــاک دارد.یکــی 
ــا  ــت، ام ــچ اس ــاک مال ــت خ ــای تثبی از راهکاره
ــرای  ــده ب ــوخ ش ــخه منس ــی نس ــای نفت مالچ ه

ــت. ــور اس ــن منظ ای
مجیــد فکــری، عضــو هیــات علمــی بخــش علــوم 
و مهندســی خــاک دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
ــواد  ــن م ــه ای ــد: »پای ــن« می گوی ــذ وط ــه »کاغ ب
ــواردی  ــه در م ــت ک ــیمی اس ــواد پتروش ــر و م قی
ــه خــاک می شــوند. همچنیــن  ــع از نفــوذ آب ب مان
ــواد در  ــن م ــه ای ــی ک ــده و معلق ــه ش ذرات تجزی
ــه مشــکالت  ــاز ب ــد ب ــای می گذران ــه ج ــه ب منطق
محیــط زیســتی منطقــه اضافــه میکنــد و خــاک و 

ــد.« ــکل می کن ــار مش ــه را دچ منطق
ــای  ــد مالچ ه ــر تولی ــال های اخی ــن رو در س از ای
زیســتی مختلــف در دســتور کار شــرکت های 
دانــش بنیــان قــرار گرفــت امــا از ســال ۹۲ 
همچنــان در مراحــل آزمایشــگاهی و پایلــوت 

مانــده.
ــای  ــک از مالچ ه ــچ ی ــه هی ــون ب ــرا تاکن ــه چ اینک
زیســتی مجــوز رهاســازی داده نشــده اســت، 
ســوالی اســت کــه بــی پاســخ مانــده اســت، 
علمی وفنــاوری  معاونــت  مســئول  ولــی 

ــچ  ــوت ۳ مال ــاز پایل ــرای ف ریاســت جمهوری از اج
ــر داده  ــور خب ــایت کش ــه س ــده در س ــد ش تولی
ــد  ــورت تایی ــه در ص ــرده  ک ــدواری ک ــراز امی و اب
ــوان  ــن ت ــط زیســت از ای ــازمان محی ــی در س نهای

ــود. ــه ش ــره گرفت ــی به داخل
رجبی زاده: بعید می دانم تا 5 سال دیگر به 

مالچ زیستی برسیم
ــی  ــع طبیع ــر کل مناب ــی زاده، مدی ــدی رجب مه
ــه  ــبت ب ــا نس ــان ام ــتان کرم ــزداری اس و آبخی
ــد  ــت:» اوال بای ــن نیس ــوش بی ــوع خ ــن موض ای
ــی  ــای زیســتی طــی ســه ال ــچ ه ــن مال ــج ای نتای
ــه ای  ــا کارخان ــود و دوم ــد ش ــال رص ــار س چه
بــرای ســاخت ایــن مالــچ هــای زیســتی ســاخته 
شــود کــه هنــوز هیــچ کــدام از ای دو اقــدام 
صــورت نگرفتــه وبعیــد مــی دانــم کــه تــا 5 ســال 
ــد  ــر چن ــورد بیفتد.«ه ــن م ــی در ای ــر اتفاق دیگ
ــرار  ــوت ق ــن طــرح پایل ــان در ای کــه اســتان کرم
نگرفتــه امــا رجبــی زاده از آزمایــش مالچ زیســتی 
ــه  ــد:»در رابط ــی ده ــر م ــتان خب ــری در اس دیگ
بــا مالــچ زیســتی ابــالغ رســمی نداشــتیم امــا  در 
ــه  ــا  بخــش مــواد دانشــگاه باهنــر کــه ب اســتان ب
یــک  مالــچ زیســتی دســت پیــدا کــرده همــکاری 

ــتیم. « ــی داش های
طبــق ایــن همــکاری قــرار اســت تــا در بخشــی از 
اراضــی اســتان ایــن مالــچ زیســتی پاشــش شــود: 
»در یــک همــکاری مشــترک بخــش محــدودی از 

ــر  ــود و اگ ــی ش ــه م ــت ریخت ــچ در طبیع ــن مال ای
آثــار مثبتــی داشــت بــه ســازمان جنــگل هــا ارائــه 

ــی شــود.« م
ســطح کار طــرح هایــی کــه بــرای پایلــوت انتخاب 
می شــود چیــزی حــدود یــک تــا دو هکتــار اســت 
ــه  ــچ نیــز نامشــخص اســت، امــا ب هزینــه ایــن مال
گفتــه رجبــی زاده از مالــچ نفتــی کمتــر اســت. هر 
چنــد کــه احتمــال اجرایــی شــدن همیــن ســطح 
ــل از  ــد قب ــه بای ــرا ک ــت چ ــم اس ــز ک ــدود نی مح
ــده و  ــن ش ــوع تامی ــن موض ــه ای ــز بودج ــر چی ه

ــود. ــه ش ــای الزم گرفت تاییده ه
*مالچ نفتی هکتاری ۱5۰ میلیون تومان

براســاس اطالعــات منابــع طبیعــی اســتان هزینــه 
ــان  ــزار توم ــی ۹ه ــچ نفت ــو مال ــر کیل ــد ه خری
اســت. در هــر هکتــار بالــغ بــر ۱۱تــن مالــچ نفتــی 
ریختــه مــی شــود کــه ســرجمع بــا حســاب 
هزینــه پاشــش و حمل چیــزی بیــن ۱۳۰ تــا ۱5۰ 

ــورد. ــی خ ــان آب م ــون توم میلی
بنــا بــه گفتــه رجبــی زاده در بودجــه هــزار 
ــا  ۱4۰۰هــم پیــش بینــی شــده کــه بیــن هــزار ت
هــزار و 5۰۰ هکتــار از اراضــی بیابانــی اســتان مالچ 

ــود. ــی ش پاش
ــی در  ــان زدای ــرای بیاب ــته ب ــال گذش ــی ۳ س  ط
ــان از  ــارد توم ــرجمع ۲45 میلی ــتان س ــرق اس ش
ــر  ــه ب ــی ک ــده، طرح ــرج ش ــتان خ ــارات اس اعتب

ــت. ــتوار اس ــی اس ــچ نفت ــه مال پای

موضیه قاضی زاده | کاغذ وطن 
گزارش 

مهدی رجبی زاده، مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان اما نسبت به این 
موضوع خوش بین نیست:» اوال باید نتایج این 
مالچ های زیستی طی سه الی چهار سال رصد 
شود و دوما کارخانه ای برای ساخت این مالچ 
های زیستی ساخته شود که هنوز هیچ کدام از 
ای دو اقدام صورت نگرفته وبعید می دانم که 
تا 5 سال دیگر اتفاقی در این مورد بیفتد.«هر 
چند که استان کرمان در این طرح پایلوت قرار 
نگرفته اما رجبی زاده از آزمایش مالچ زیستی 
دیگری در استان خبر می دهد:»در رابطه 
با مالچ زیستی ابالغ رسمی نداشتیم اما  در 
استان با  بخش مواد دانشگاه باهنر که به یک  
مالچ زیستی دست پیدا کرده همکاری هایی 
داشتیم. «

رضا فالح افزود: ۱۸ هزار نفر طی چهار سال گذشته 
در حوادث جاده ای کرمان توسط جمعیت هالل 

احمر این استان رهاسازی شده اند.
او با بیان اینکه طی چهار سال گذشته در جمعیت 
هالل احمر کرمان خدمات بسیار خوبی بویژه در 
پوشش حوادث و نجات انسان اتفاق افتاده است 
اظهار داشت: برای امدادگران پوشش به موقع 
حوادث بسیار مهم است که در این زمینه جمعیت 
هالل احمر به اذعان استاندار کرمان در سطح ملی 

رکورد زده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
تصریح کرد: بیشترین حوادث استان کرمان جاده 
ای است که پایگاه های امداد و نجات باید عملیات 
رهاسازی، انتقال و امداد را انجام دهد لذا ضرورت در 
افزایش و بروزرسانی این پایگاه ها در استان کرمان 

وجود داشت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
در محور منوجان - بندرعباس، سیرجان - شیراز، 
ریگان - ایرانشهر و همچنین ۲ پایگاه در حوادث 
کوهستان از جمله در شهرستان راین احداث شد، به 
این علت که کرمان نهمین رتبه کشور را در اینگونه 

حوادث دارد.
او بیان داشت: همچنین احداث پایگاه رودبار جنوب 
و به سازی تمام پایگاه ها و تقویت ناوگان خودرو و 

انبارهای امدادی را در استان کرمان داشتیم.
او با اشاره به راه اندازی بیسیم های دیجیتال در 
هالل احمر کرمان یادآور شد: امروز از جای جای این 
استان با هر استان و دستگاه اجرایی بحرانی قابلیت 
تماس وجود دارد که با قید فوریت امدادرسانی 

انجام می شود.
فالح افزود: جمعیت هالل احمر کرمان در 

استان های گلستان، فارس، سیستان و بلوچستان 
زلزله کرمانشاه و سیل خوزستان امدارسانی داشت 
و 455 تن اقالم امدادی به این استان ها ارسال شد.

او ادامه داد: استان کرمان همچنین رتبه نخست 
کشور را در اسکان اضطراری و رهاسازی حادثه 

دیدگان حوادث کسب کرد.
نجات غریق جزو شرح وظایف

 هالل احمر نیست
او اضافه کرد: تعداد ۲حادثه تلخ طی یک سال گذشته 
از جمله سیل گلباف ۶ تن و سیل شهرستان بافت 
رخ داد که پنج نفر از اعضای یک خانواده را از دست  
دادیم که در این راستا نداشتن اطالع از شرح وظایف 

جمعیت هالل احمر مشکالتی ایجاد می کند.
فالح افزود: امروز نجات غریق جزو شرح وظایف 
جمعیت هالل احمر نیست و وظیفه ما نجات آسیب 
دیدگان در حوادث است و باید جان انسان ها را نجات 
دهیم.او عنوان کرد: وزارت نیرو در قانون وظیفه حفظ 
و نگهداری از سدها را برعهده دارد اما ما هم در هر 
حادثه ای ورود کرده ایم زیرا اعتقاد داریم که وظیفه ای 

در مقابل مردم داریم.
ورود جمعیت هالل احمر 

در مقابله با خشکسالی
او اضافه کرد: جمعیت هالل احمر استان کرمان 
همچنین در بحران های خشکسالی و همچنین 
در مقابل فقر فعال  عمل کرده که در این خصوص 
یکهزار و ۶۶۰ برنامه و پروژه توسط جمعیت با ارزش 
۳4 میلیارد تومان اعتبار در این استان انجام شده که 
به عالوه استان های دیگر ۸۱ میلیارد تومان خدمات 
داوطلبانه در قالب معیشتی، درمانی و سالمت اجرا 
شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
گفت: اجرای طرح نذر آب چهار با تفکر آب رسانی 
هنگام خشکسالی در مناطق جنوب شرق کشور 
ضرورت ورود جمعیت به این حوزه را دوچندان 
کرده است که زیرساخت آن در شهرستان های 

فهرج، ریگان و نرماشیر توسط جمعیت هالل احمر 
تامین می شود و در کنار آن درمان را نیز ادامه 

می دهیم.
کرمان رتبه نخست کشور در رشد

 و عملکرد داروخانه ها
او بیان داشت: بخش دیگر نگاه جمعیت هالل احمر 
به حوزه سالمت مردم است و این جمعیت با احداث 
مراکز جامع توانبخشی در کنار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به تامین داروی مردم 
کمک کرد و در این خصوص روزانه ۸۳۰ نفر به مراکز 
توانبخشی و درمانی و داروخانه های ما مراجعه می 

کنند که این آمار در ماه به ۲5 هزار نفر می رسد.
فالح افزود: کرمان با سه داروخانه رفسنجان، 
سیرجان و کرمان رتبه اول کشور را در رشد و 
عملکرد داروخانه ها دارد که این مراکز در دوران  

کرونا به مردم خدمات می دهند.
او اظهار داشت: همچنین کرمان رتبه اول کشور را 
در کلینیک دندانپزشکی و در ارایه خدمات و رتبه 

چهارم را در میزان خدمات داشتیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
مراکز جامع توانبخشی استان در شهرستان های 
کرمان، بم ، ریگان و رفسنجان اکنون خدمات می 
دهد و عملیات اجرایی مرکز شهرستان سیرجان نیز 
۹5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با نگاه توسعه 

ای فعالیت این مراکز جامع را دنبال می کنیم.
افتتاح مرکز آموزش همگانی کشور در 

کرمان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
خاطرنشان کرد: این جمعیت به عنوان متولی آموزش 
های همگانی محسوب می شود که این آموزش ها در 
هنگام حوادث هزینه ها را کاهش می دهد لذا مرکز 
کشوری تخصصی آموزش همگانی کشور را در کرمان 
افتتاح کردیم که تمام کارمندان، سربازان و نیروهای 

جهادی را آموزش می دهد.

توزیع 2۰ هزار بسته معیشتی
 بین آسیب دیدگان کرونا

او ابراز داشت: امروز اولویت دیگر جمعیت هالل 
احمر موضوع مقابله و پیشگیری از کرونا است که این 
جمعیت در کنار وزارت بهداشت خدمات ارائه می کند 
و اولویت نخست کشور ورود واکسن است که توسط 
این جمعیت انجام می شود و در دوران کرونا اجرای 
طرح حاج قاسم بسیار با اهمیت است که طرح های 
ناظران سالمت و ناظران بر صنوف به عنوان پیشگری 

در جمعیت در حال انجام است.
فالح گفت: ۲۰ هزار بسته معیشتی در سال گذشته 
در مناطق محروم متاثر از کرونا انجام شده ورود دارو 
توزیع بین مردم کمک به مراکز بهداشتی انجام می 
دهیم راه اندازی بانک امانات به افراد بیماران کرونایی 

تحویل می شود.
او تصریح کرد: حمایت از بیماران کرونایی که بخشی 
از هزینه های درمانی این افراد در حال پرداخت است.
روشنگری از ارکان اصلی توسعه کشور است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان تصریح 
کرد: روشنگری، آگاه سازی و اطالع رسانی از ارکان 
اصلی توسعه کشور است که به قلم خبرنگاران انجام 
می شود و این حرکت جهادی را می ستاییم.او ادامه 
داد: امروز خبرنگاری هنری است که توسط هرکسی 
قابل انجام نیست، یک خبر می تواند چالش، حادثه و 
یا موجب وفاق همدلی در کشور شود و بایستی بگوییم 
یکی از دشوارترین و خطرناکترین حرفه ها خبرنگاری 
و اطالع رسانی است که شهادت محمود صارمی با 
هشت نفر از همکارانشان توسط طالبان متحجر بر 
این موضوع صحه می گذارد.فالح افزود: امروز ارتباط 
پیوسته با مردم و مسئوالن با تعهد و صداقت از 
خصوصیات یک خبرنگار متخصص است که با نگاه 
انصاف اطالع رسانی می شود که این روز  را تبریک 
گفته و یاد و خاطره شهدای خبرنگارمان در کشور 

افغانستان را گرامی می داریم.

ایرنا

گزارش

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
تصریح کرد: بیشترین حوادث استان کرمان 
جاده ای است که پایگاه های امداد و نجات 
باید عملیات رهاسازی، انتقال و امداد را انجام 
دهد لذا ضرورت در افزایش و بروزرسانی این 
پایگاه ها در استان کرمان وجود داشت.

او اضافه کرد: جمعیت هالل احمر استان 
کرمان همچنین در بحران های خشکسالی 
و همچنین در مقابل فقر فعال  عمل کرده که 
در این خصوص یکهزار و ۶۶۰ برنامه و پروژه 
توسط جمعیت با ارزش 34 میلیارد تومان 
اعتبار در این استان انجام شده که به عالوه 
استان های دیگر 8۱ میلیارد تومان خدمات 
داوطلبانه در قالب معیشتی، درمانی و سالمت 
اجرا شد.

رنا
: ای

س
عک

وظیفه هالل احمر نجات آسیب دیدگان در حوادث است

هالل احمر کرمان ۵۱۰ هزار نفر را امدادرسانی کرد
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با بیان اینکه پنج هزار حادثه طبیعی و غیرطبیعی، داخل و خارج از این استان

 را طی چهار سال گذشته پوشش داده ایم گفت: در این راستا 5۱۰ هزار نفر امدادسانی شدند.

مظفر محمدی، رییس کمیته ارزی و بورسی اتاق بازرگانی کرمان : تا االن یک جمع  خاص و محدود ۱۷ الی 2۰ نفر 
کل سیمان کارخانه ها را می خریدند اما از شنبه تا کنون 2 هزار و ۱۹ نفر توانستند سیمان را از بورس خریداری 

کنند. قطعا این رقم در هفته بعد به 3 هزار نفر هم می رسد و روز به روز بر تعداد خریداران اضافه می شود.  دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
گفت: برنامه ریزی و ساماندهی اتباع بیگانه در توان 
این استان نیست و باید به عنوان یک طرح و مساله 

کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادخدا ساالری افزود: ساماندهی اتباع بیگانه در 
کشور ما موضوعی رها شده است که موجب بروز 
مشکالتی برای شهروندان استان کرمان می شود 
زیرا نظارتی بر ورود، خروج و اقامت آنها وجود ندارد.

او با اشاره به این مطلب که اتباع بیگانه غیرمجاز از 
سوبسیدهای اختصاص یافته به مردم استفاده کرده 
و هزینه ای پرداخت نمی کنند، تاکید کرد: طرح 
ساماندهی اتباع بیگانه نیز در استان کرمان تدوین و 
در سطح کشوری ارائه شده اما اجرایی نشده است و 

الزم است مطبوعات به تبعات ناشی از ورود و اقامت 
غیرمجاز اتباع بیگانه بپردازند.

دادستان کرمان در ادامه ضمن یادآوری این مطلب 
که پرونده ترک فعل مسئوالن در زمینه ساماندهی 
بازار مرغ در استان کرمان تشکیل شده است، تاکید 
کرد: در این رابطه مسئوالن در رده های مختلف از 
جمله معاون وزیر نیز دعوت شده اند و باید پاسخگو 
باشند.ساالری با اشاره به این مطلب که تمامی تالش 
های انجام شده در دادستانی حاصل کار جمعی 
است، تاکید کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی و 
دادسرای کرمان در راستای احیای حقوق عامه است 
و قضاوت درباره اینکه به مقصود رسیده ایم یا خیر بر 
عهده مردم و رسانه ها به عنوان نمایندگان حقیقی 

مردم است.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان تاکید کرد: در راستای حفظ حقوق عامه 
مهمترین تمرکز بر ترک فعل ها بوده و متاسفانه در 

گذشته کمتر به این موضوع ورود شده است.
ساالری اظهارداشت: در راستای برخورد با ترک 
فعل های انجام شده، تاکنون بالغ بر ۱۰ مورد پرونده 
تشکیل شده که از آن جمله در رابطه با جنگل قائم، 

تامین آب آشامیدنی و ... بوده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به تناسب 
گسترش فضای اینترنت و ابزار هوشمند، جرایم نیز 
افزایش یافته و معتقد هستیم که در آینده بستر بروز 
بسیاری از جرایم از فضای فیزیکی به فضای مجازی 
منتقل می شود و در حال حاضر نیز تاحدودی شاهد 

این موضوع هستیم.مدعی العموم افزود: جرایم در 
فضای مجازی پیچیده است و متاسفانه کشف این 
جرایم نیز با دشواری های بیشتری نسبت به جرایم 
فیزیکی روبرو است زیرا در فضای مجازی محدودیت 
زمانی و مکانی وجود ندارد و مرتکب جرایم می تواند 
از مکان های جغرافیایی متعددی نسبت به ارتکاب 

جرم اقدام کند.
ساالری با بیان اینکه دامنه جرایم در فضای مجازی 
نیز به نسبت فضای فیزیکی گسترده تر است، تاکید 
کرد: در ساماندهی فضای مجازی شکی وجود 
ندارد و نظام باید به سمت و سوی ساماندهی فضای 
مجازی حرکت کند و البته ساماندهی به معنای 

محدودسازی نیست.

دادستان کرمان: ساماندهی اتباع بیگانه به عنوان طرح کشوری رسیدگی شود

جهش2۰ هزار واحدی شاخص 
در روز سه شنبه



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 091۳1488684     4۳21۳684-85- 0۳4
تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳2487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1042 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 مــرداد   20 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان پنجمین دوره جشنواره ملی تولیدات 
هنری )فانوس( 

 مدیریت هنری و امور سینمایی اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

استان کرمان طی فراخوانی از عالقمندان به شرکت در پنجمین 
دوره جشنواره ملی تولیدات هنری )فانوس(ویژه تولیدات هنری 
و سینمایی دفاع مقدس و مقاومت دعوت به عمل آورد. مهلت 

ارسال آثار به پنجمین دوره جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس 
تا ۳۰ مرداد ماه ۱4۰۰ می باشد.

نمایش »اکو« در یک جشنواره آمریکایی
فیلم کوتاه رستگاری به کارگردانی کیارش 

فیلم کوتاه »اکو« به کارگردانی مهین صدری 
در آمریکا نمایش داده می شود. به گزارش مهر به نقل از روابط 
عمومی پروژه، فیلم کوتاه »اکو« به کارگردانی مهین صدری به 

بخش مسابقه  جشنواره بین المللی »فلیکرز رود آیلند« آمریکا که 
از ۹ تا ۱5 آگوست مصادف با ۱۹ تا ۲۶ مرداد به صورت آنالین 
برگزار می شود راه پیدا کرد.این جشنواره که برای سی و نهمین 

بار برگزار می شود، مورد تأیید آکادمی اسکار است و بهترین فیلم 
کوتاه خود را به اسکار معرفی خواهد کرد.

زرده بر
زرده بر جثه کوچک، پوزه کوتاه، گوشها به نسبت بلند با انتهای 

سفید رنگ، پاها کوتاه، دم بلند و پشمالو با انتهای تیره دارد. رنگ 
بدن قهوه ای است و خال ها و لکه های پهن زرد رنگی در نواحی 
سر، پشت و دم وجود دارد. در اطراف چشمها نیز نوار قهوه ای رنگی دیده می شود. 
در فصل جفت گیری )در حالت اسارت( تغییرات مشخصی در رنگ نرهای غالب به 

وجود می آید. در برخی از آنها خال های زرد روی بدن به لکه های نارنجی روشن 
تغییر رنگ می دهند. طول سر و تنه این جانور ۲۹ تا ۳۸ سانتیمترو درازای دم آن 

۱5 تا ۲۱ سانتیمتر است. میانگین وزن آنها ۳۷ تا ۷۰ گرم است. 
زرده بر در مناطق استپی و بیابانی، اغلب در اراضی باز مشاهده می شود. در ایران، 

از سیستان تا شمال خراسان، گرگان، 
سمنان ورامین، اراک، چهارمحال، 

آذربایجان، کردستان ساکن است.این 
جانور بیشتر شبگرد است و اغلب به 

صورت انفرادی زندگی میکند. در النه 
متروک سایر جانوران ساکن می شود، 
یا به وسیله پنجه های قوی و بلندش 

النه زیرزمینی حفر می کند. حس 
بینایی ضعیف ولی بویایی اش بسیار 
قوی است. حیوان فعالی است، اغلب 

روی پاها می ایستد. 

فراخوان 

سینما 

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

اینفوگرافیکاخبار معدن

موقعیت شغلی: کارشناس نگهداری و تعمیرات 
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مدرک تحصیلی: لیسانس صنایع

حداقل 5 سال سابقه مرتبط با نگهداری و تعمیرات
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

شرکت در زمینه اینترنت پرسرعت، صنعت پرداخت و فروشگاه آنالین فعال می 
باشد و محیطی پویا و مناسب جهت پیشرفت عالقه مندان به حوزه تکنولوژی 

فراهم نموده است.
 PHP Full Stack موقعیت شغلی: برنامه نویس

جنسیت: آقا، خانم)دارای سابقه کار(
نوع همکاری: تمام وقت، پاره وقت، کارآموزی

Mid Level - سطح ارشدیت: میان رده
 حقوق ثابت ماهانه از 4 تا ۶ میلیون تومان

تسهیالت و مزایا: بیمه پاداش امکان دورکاری ساعات کاری  کمک هزینه آموزشی
محل کار: استان کرمان، شهر کرمان

موقعیت شغلی: فروشنده فروشگاهی 
شرایط احراز: جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
شرایط سنی بین 25 الی 45 سال

مزایا: حقوق ثابت- پورسانت- بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی
حتما در رزومه های ارسالی نام شهر مورد درخواست جهت اشتغال به کار 

درج گردد.
تلفن ۰2۱۷28۷3۱۰3- ۰2۱۷28۷3۱۰۱
تلگرام ۰۹35۶۶۶45۱4
hrm@FarrahiCarpet.Com ایمیل

استخدام  در شرکت فرش فرهی در جیرفت استخدام ارتباطات دیده بان اورانوس آینده استخدام فرآوری مس درخشان تخت گنبد

تجلیل از مقام خبرنگار از خبرنگاران 
و اصحاب رسانه شاغل در شرکت نظم آوران 

صنعت و معدن گلگهر

اطالعیه پلیس کرمان در پی توقیف ۱۵ 
خودرو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز

عکس نوشت

اخبار معادن

خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر،"جناب آقای مهندس سید 
حسین رضوی علوی" مدیر حوزه مدیرعامل  در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به خبرنگاران 
و پاسداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار و تبریک این روز به همکاران خبرنگار شاغل در شرکت نظم 
آوران صنعت و معدن گل گهر گفت: به خاطر اهمیت و توان قلمی که در دستان شما وجود دارد، 
شما به راحتی توان انعکاس آخرین اخبار و تحوالت صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن را دارید 
و بدینوسیله از تالش شما جهت انعکاس اخبار و تحوالت به مردم در سطح شهرستان و استان 
تشکر می کنم و امیدوارم با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی، شفاف 

سازی، مطالبه گری و ارتقا سطح علمی و فرهنگی جامعه موفق باشید.
او تصریح کرد: خبرنگاران طالیه داران جبهه قلم و اندیشه و عامل آگاهی دهندۀ مردم در لحظات 
و صحنه  های سرنوشت ساز جامعه اند و از آنجایی که به دنبال حقیقت و انعکاس واقعیت ها می 

باشد همواره شایسته تکریم و تحسین اند.
رضوی علوی افزود: نام و یاد شهید محمود صارمی، مجاهد مخلص این عرصه به اعتبار حرفه 

مقدس خبرنگاری ارزشی دو چندان افزوده  است.
گفتنی است، در پایان از تالش های خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال شاغل در شرکت نظم آوران 

صنعت و معدن گل گهر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

 پلیس کرمان در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر توقیف ۱5 دستگاه خودرو حامل 
اتباع بیگانه غیرمجاز در محدوده پل راه آهن کرمان و دستگیری ۱۶۰ نفر از این افراد، اطالعیه 

صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس کرمان، فرماندهی انتظامی استان کرمان در پی انتشار 
فیلمی در فضای مجازی مبنی بر توقف تعداد زیادی خودرو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در یکی 
از معابر کرمان ضمن صدور اطالعیه ای اعالم کرد، به دنبال بروز ناآرامی در کشورهای همسایه 
شرقی، روند مهاجرت غیرقانونی اتباع غیرمجاز به داخل مرزهای جمهوری اسالمی ایران شدت 

گرفته است.
در ادامه این اطالعیه آمده است، در همین راستا، پلیس در اجرای وظایف ذاتی خود، ۱5 دستگاه 
خودرو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز را در پل راه آهن کرمان، هنگام خروج به سمت مرکز کشور 
توقیف و ۱۶۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز که به صورت غیراستاندارد و خارج از ظرفیت خودروها 

سوار شده بودند، به مراکز مربوطه هدایت کرد.
این اطالعیه می افزاید، با توجه به مخاطرات مهاجرت غیرقانونی، توصیه پلیس به اتباع سایر 
کشورها این است که برای مهاجرت حتما از طریق مبادی قانونی اقدام کنند و هرگز از طریق 

مجاری غیرقانونی که همراه با خطرات جانی بویژه تصادفات دلخراش است، اقدام نکنند.

رئیـس سنگ شـکن اولیـه امـور معـدن 
مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان گفت: 
در اورهال سـال ۱4۰۰، بیـش از ۱۸ هزار 
و ۲۰۰ نفر سـاعت فعالیت بـرای تعمیرات 
سنگ شـکن اولیـه معدن مس سرچشـمه 

رفسـنجان صـورت گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمع مس 
خلیلـی  علـی  رفسـنجان،  سرچشـمه 
در تشـریح فعالیت هـای اورهـال سـال 
اظهـار  اولیـه  در سنگ شـکن   ۱4۰۰
داشـت: فعالیت سنگ شـکن اولیـه در دو 
بخـش مهـم خردایـش و انتقـال خالصـه 
می شـود کـه ماهیانـه به صـورت میانگین 
سـه میلیـون تـن سـنگ سـولفور پـس از 
خردایـش بـه سـمت کارخانجـات تغلیظ 

ارسـال می گـردد.
او بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت 
سنگ شـکن اولیـه بـه  عنـوان اولیـن خط 
تولید مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان 
و همچنیـن نظـر بـه اینکـه سنگ شـکن 
اولیـه، تامین کننـده خـوراک کارخانجات 
تغلیظ اسـت، لـذا آماده  بـه  کار بـودن این 

سنگ شـکن اهمیـت ویـژه ای دارد.
رئیـس سنگ شـکن اولیـه امـور معـدن 

رفسـنجان  سرچشـمه  مـس  مجتمـع 
خاطرنشـان کـرد: مـا در اورهـال امسـال 
سـعی کردیـم از زمـان تعیین شـده برای 
تعمیـر یـا تعویـض قطعـات و تجهیـزات 
اصلـی سنگ شـکن، نهایـت اسـتفاده را 
ببریم که خوشـبختانه توانسـتیم با تالش 
همـه همـکاران واحـد سنگ شـکن اولیه، 
به اهـداف برنامه ریزی شـده دسـت یابیم.

خلیلـی افـزود: در اورهـال امسـال، در 
مجمـوع 5۸ قطعـه اصلـی و خـاص در 
سنگ شـکن اولیـه تعویـض یـا تعمیـر و 
نوسـازی شـد؛ ضمـن آن  کـه ۱۸ هـزار و 
۲۰۰ نفر سـاعت بـرای انجـام اورهـال در 

ایـن واحـد وقـت صـرف شـد.
رئیـس سنگ شـکن اولیـه امـور معـدن 
مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان در 
پایـان عنـوان کـرد: جـا دارد از زحمـات 
سنگ شـکن  سـخت کوش  همـکاران 
اولیـه و همچنیـن همـکاران محتـرم 
امـور مهندسـی، نظـارت، سفارشـات و 
ایمنـی و بهداشـت کـه در انجـام اورهـال 
سنگ شـکن اولیـه نهایـت همـکاری را با 
ایـن واحـد داشـته اند تشـکر و قدردانـی 

. کنـم

افغانستان: 
از صلح تا جنگ بی پایان 

یک اندیشـکده اسـترالیایی با اشـاره به سـرآغاز 
بی ثباتی در افغانسـتان از کودتای سـال ۱۳5۲ 
در دوران جنـگ سـرد نوشـت این کشـور از آن 
زمـان درگیـر جنگ و بـی ثباتـی بـوده و اکنون 
مـردم افغانسـتان دربرابـر طالبان از خـود دفاع 

مـی کنند.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

انجام ۱۸۲۰۰ نفر ساعت تعمیرات سنگ شکن اولیه 
معدن مس سرچشمه رفسنجان

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

850,000,000تومانپژو 2008  

2۳5,000,000تومان206  ، تیپ 2

۳40,000,000 تومان207 ، دنده ای

۳70,000,000 تومان207 صندوقدار 

212,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، 145,000,000 تومانپارس

۳58,000,000 تومانH۳0 کراس

299,000,000 توماندنا معمولی

465,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 210,000,000 تومانرانا

255,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90۳45,000,000 تومانتندر

270,000,000 تومانEF7 ، LX دوگانه سوز

285,000,000تومانسمند سورن ، پالس

تجدید مناقصه عمومی ۱4۰۰-۱۱/ ت
مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان رفسنجان 
مطابق جدول ذیل : 

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.ir مراجعه شود.

م الف : 1010اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

شماره مناقصه ردیف
مبلغ برآورد شده مناقصه نام مرکزعمومی

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(

 1400 -11/ ت1
مرکز آموزشی و رفاهی 

فرهنگیان رفسنجان
20.000.000.0001.000.000.000


