
مجموعه های شبه قضایی و فرآیندهای 
دادرسی آنها تقویت شوند

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: با توجه به اهمیت تحقق عدالت در دعاوی کارگران و کارفرمایان 
 بایستی مجموعه های شبه قضایی و فرآیندهای دادرسی آنها حمایت و تقویت شوند.
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عبور تورم از ۴۵ درصد
 آمار رسمی بیانگر رشد تورم ساالنه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است.

 افزایش تولیدات مجموعه تولید 
گل و گیاه شهرداری کرمان

انتخاب ۲۲ اثر برتر پویش منطقه ای 
تولید محتوای سواد رسانه ای

فروش سهام عدالت به کجا رسید؟

سهام عدالت مشروط 
فروخته می شود
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۷۲۶ تن اقالم 
مصرفی ویژه ماه 
محرم در جنوب 

کرمان توزیع می شود

اصالحات بانكی 
در دولت جدید

معـاون بازرگانـی 
سـازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان 
کرمان گفت: ۷۲۶ تن اقـام مصرفی 
ویـژه ماه هـای محـرم و صفـر بـرای 
هفـت شهرسـتان جنوبی این اسـتان 
جـذب شـده و در حـال توزیع اسـت.

قـام مصرفـی  محسـن مشـایخی ا
یـع منطقـه جنـوب  در حـال توز
کرمـان را شـامل ۱۶۲ تـن برنـج 
هنـدی، ۲۵۴ تـن برنـج پاکسـتانی 
و ۳۱۰ تـن شـکر مصرفـی خانـوار 

اعـام کـرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )سمات( با انتشار اطاعیه ای از 

تصمیم گیری در خصوص فروش سهام عدالت در آینده نزدیک 
خبر داد.

صفحه 1 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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معاون خدمات شــهری شــهردار کرمان،از 
افزایــش تولیدات مجموعه تولیــد گل وگیاه 

شــهرداری کرمان خبر داد.رامین امیرمداح،با اشاره به اینکه کاشت 
گل ها و گیاهان در نشــاط جامعه و زنده بودن شــهر تأثیر بسزایی 
دارد، افزود: کاشت انواع گل  و گیاه مختص فصل بهار نیست؛بلکه در 
فصول مختلف سال به این اقدام توجه ویژه ای می شود.او یادآور شد:از 
فروردین ماه سال جاری بیش از 2700 متر مربع زمین جهت هر دوره 

کشت گل وگیاه اضافه شده است.

 حسین اسحاقی از انتخاب آثار برتر پویش تولید 
محتوای سواد رسانه ای خبر داد و اظهار گ داشت: 

هیئت داوران این آثار از میان 800 اثر دریافتی انتخاب کرده که اسامی 
آنان طی روزهای آتی در ســایت اختصاصی پوش اعالم خواهد شد.او 
افزود: مقرر بود اختتامیه پویش در شهر تاریخی جیرفت برگزار شود که 
با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور و جنوب کرمان، بنابر نظر شورای 
سیاستگذاری مراســم لغو و هدایا، لوح تقدیر و تندیس یادبود از طریق 

پست برای منتخبان ارسال شد.

صفحه ۲ را 
بخوانید

صفحه  ۲ را 
بخوانید

نسخه هایی که راهی نسخه هایی که راهی 
بازار سیاه می شودبازار سیاه می شود

تومــان  500 قیمــت              1400 شــهریور   2 سه شــنبه         1048 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۷۲۶ تن اقالم مصرفی ویژه ماه محرم 
در جنوب کرمان توزیع می شود

 نگاهی به رشد و موفقیت های گهرزمین

کارخانه روغن نباتی 
گلناز کرمان 

به شبكه ریلی 
متصل می شود

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان 
کرمان گفت: ۷۲۶ تن اقام مصرفی ویژه ماه های محرم و صفر برای 
هفت شهرستان جنوبی این استان جذب شده و در حال توزیع است.
محسن مشایخی اقام مصرفی در حال توزیع منطقه جنوب کرمان 
را شامل ۱۶۲ تن برنج هندی، ۲۵۴ تن برنج پاکستانی و ۳۱۰ تن 
شکر مصرفی خانوار اعام کرد.او قیمت عرضه هر کیسه برنج ۱۰ 
کیلویی هندی را ۱۸۵ هزار تومان و برنج پاکستانی را ۲۰۵ هزار 
تومان و هر کیلو شکر را نیز ۱۳ هزار تومان اعام کرد و گفت: مردم 
هرگونه تخلف را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، سامانه اینترنتی به 

آدرس ir.۱۲۴.www و یا با مراجعه حضوری به حوزه بازرسی این 
سازمان و ادارات شهرستانی اطاع دهند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان 
ادامه داد: این اقام اکنون جذب شده و توزیع آن ها از طریق فروشگاه 
های زنجیره ای و همچنین فروشگاه های منتخب و مورد اعتماد در 

حال انجام است.
مشایخی تصریح کرد: گوشت منجمد نیز به میزان کافی در منطقه 
جنوب کرمان موجود است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود 

ندارد.

تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه برای خانوارها به ۴۵,۲ 
 درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می دهد.

هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴,۵ درصد و ۴۸.۷ درصد 
اعام شده که برای خانوارهای شهری ۰.۸ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.

شرکت سنگ آهن گهرزمین در ۳ ماهه منتهی به خرداد برای 
هر سهم ۲۱۴۴ ریال سود محقق کرد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین ، این شرکت در 
دوره سه ماهه اول امسال با درآمد عملیاتی ۵۰۵۸.۶ میلیارد 

تومان و بهای تمام شده ۲۳۵۶ میلیارد تومان به ترتیب افزایش 
 ۲۰۵ و ۱۸۶ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل داشته است.

به  ۱۹ درصدی  با رشد  همچنین مقدار فروش »کگهر«  
۴,۲۰۷,۴۸۰ تن رسیده است. سود ناخالص برابر ۲۷۰۲.۵ میلیارد 
 تومان بوده که ۲۲۵ درصد بیشتر از بهار پارسال بوده است.

سود عملیاتی به رقم ۲۵۳۶ میلیارد تومان رسیده که ۲۰۴ درصد 
بیشتر از مدت مشابه قبل است. همچنین سود خالص با افزایش 
قابل توجه ۲۰۲ درصدی به ۲۶۳۷ میلیارد تومان رسیده و بدین 
 ترتیب سود خالص به ازای هر سهم ۲۱۴.۴ تومان محقق شده است.
میلیارد   ۲۱۱۲ خردادماه  در  »کگهر«  است  ذکر  شایان 
ماهانه  فروش  رکورد  که  است  داشته  درآمد  تومان 
شرکت به شمار می رود و ۱۱ درصد بیشتر از ماه قبل و 
است. بوده  ماهه شرکت   ۵ میانگین  از  بیشتر   ۳۲ درصد 

این شرکت در خردادماه بیش از ۸۲۲ هزار تن کلوخه و ۴۱۴ 
هزار تن کنسانتره سنگ آهن به فروش رسانده که به ترتیب افت 
 ۲ درصدی و رشد ۴۴ درصدی نسبت به اردیبهشت داشته اند.

یادآور می شود نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن حدود ۷ درصد 
کمتر از ماه قبل و کلوخه حدود ۴۱ درصد بیشتر گزارش شده است.

مدیـرکل راه آهن اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه کارخانـه روغـن 
نباتـی گلنـاز کرمـان بـه شـبکه 
ریلـی متصـل می شـود گفـت: 
زیرسـازی پـروژه اتصـال خـط 
نـه روغـن نباتـی  فرعـی کارخا
گلنـاز کرمان بـه شـبکه ریلی در 

فـاز اول آغـاز شـد.
به گـزارش روابـط عمومـی اداره 
ه آهـن اسـتان کرمـان،  ا کل ر
مجیـد ارجونـی افـزود: پـروژه 
اتصـال کارخانـه روغـن نباتـی 
گلنـاز کرمان بـه شـبکه ریلی در 
منطقـه جوپـار، کیلومتـر 1121 
بـاد  بـالک کرمـان - حسـین آ

قـرار دارد.
او اظهـار داشـت: طـی توافقـات 
ه آهـن   صـورت گرفتـه بیـن را
و شـرکت مذکـور ، طراحـی ، 
اجـرای  و  راضـی  ا تملـک 
متقاضـی  توسـط  زیرسـازی 
ز  گلنـا تـی  نبا روغـن  شـرکت 
ه آهـن جمهـوری  ا نجـام و ر ا
اسـالمی ایـران متعهد بـه فراهم 
نـات  مکا ا و  تجهیـزات  کـردن 

روسـازی خـط ریلـی اسـت.
مدیـرکل راه آهن اسـتان کرمان 
خاطرنشـان کرد: در حـال حاضر 
تملـک اراضـی و طراحـی مسـیر 
انجام شـده و اجـرای زیرسـازی 
خـط مذکـور بـه طـول تقریبـی 
یـک کیلومتر بـا سـرمایه گذاری 
ز  ۶ میلیـارد تومانـی کارخانـه ا
اوایـل مـرداد مـاه آغـاز شـده و 
تـا اوایـل آبـان مـاه به طـول می 

انجامـد.
و یـادآور شـد: بـرای اجـرای  ا
روسـازی ریلـی در فـاز نخسـت 
ز بـه حـدود یـک کیلومتـر  نیـا
2 دسـتگاه سـوزن  کوپـالژ و 
وجود دارد و در فاز دوم بایسـتی 
روسـازی خطـوط یـک و سـه 
ایسـتگاه جوپـار با اجـرای حدود 
2 کیلومتـر خـط و سـه دسـتگاه 

سـوزن اجـرا مـی شـود.
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

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

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1400/06/03 تا تاریخ 1400/06/11.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/06/24.

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

101/ج1400/3
آسفالت باند بین پل های دوم سرجاز و 

جنگل آباد حدفاصل کیلومتر 000+0 تا 2+000
2،370،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده ضمانت نامه 
بانکی) مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل فیش 
واریز وجه  نقد در اسناد( _ 
اصل فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای راه، 47،394،952،426
راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

1400 و فهرست 
بهای تجمیعی

102/ج1400/3
آسفالت الیه دوم محور جیرفت- بافت- 
سیرجان حدفاصل کیلومتر 000+17 تا 

22+000
5،386،000،000107،710،381،993

آگهی مناقصه عمومی 
دهیاری شعبجره 

دهیاری شعبجره در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی روستا و بودجه مصوب سال 
1400 نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصه عمومی در خصوص آسفالت معابر روستا 

کار را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1. تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک بین بانکی بنام دهیاری شعبجره یا واریز 
به حساب سپرده 01115902730004 بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان زرند

2-میزان برآورد پروژه آسفالت حدود 6میلیارد ریال می باشد ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه300/000/000 ریال می باشد.

3. برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
4. دهیاری شعبجره در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
بخشداری  ها  پاکت  تحویل  محل  و  کاری  روز   7 مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از  ها  پاکت  تحویل  مهلت   .6

یزدان آباد می باشد.
دهیاری شعبجره

شرایط شرکت در مناقصه

کمبود دارو و تجهیزات درمانی کرونا در استان کرمان مشكل ساز شده و 
بسیاری از خانواده های کرمانی به امید یافتن دارو راهی بازار سیاه می شوند.

دکتر عباس تقی زاده
مدیرکل محرتم  روابط عمومی 

 استانداری کرمان

جناب آقای

ضایعـه درگذشـت مـادر گرانقدرتـان را بـه 
شـما تسـلیت گفته و از درگاه خداوند متعال 
بـرای آن مرحومـه طلـب رحمـت و مغفـرت 
می کنیم. امیدواریم شـما و سایر بازماندگان 

صبـور و سـامت باشـید.

خبرنگاران پایگاه خبری کرمان نو

استخدام

09133952075

ــدادی  ــه تع ب
نیــرو ســاده 
ــر  ــه ماه و نیم
جهــت کار در 
کابینت  کارگاه 
ــازی  و دکور س
.  نیازمندیــم 
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

دعوت سه کرمانی به اردوی 
تیمهای ملی گلبال کشور

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان سه ورزشکار نابینای 
کرمانی به اردوهای آماده ســازی تیمهای ملی گلبــال در رده های 
مختلف سنی دعوت شدندعباس صادق زاده رییس هیات ورزشهای 
نابینایان و کم بینایان استان کرمان افزود :در رده بزرگساالن خلیل 
شــهریار نســب بازیکن ملی پوش کرمانی به اردوی تیم ملی برای 
مسابقات آسیا پاســیفیک کره جنوبی  که از اول شهریورماه  تا نهم 
شهریور در بابلسر برگزارخواهدشد دعوت شده است.او گفت : خانم 
زینب رئیسی نیز در رده بانوان بزرگسال برای مسابقات آسیا پاسیفیک 
کره جنوبی که از یازدهم شهریور ماه در بابلســر برگزار می شود به 
اردوی تیم ملی بانوان دعوت شده اســت.صادق زاده افزود : در رده 
جوانان دختر نیز معصومه موالیی به چهارمین مرحله اردوی آماده 
سازی تیم ملی گلبال جوانان دختر اعزامی به رقابتهای پارا آسیایی 
بحرین که از 11 شهریور در بابلسر برگزار خواهد شد دعوت شده است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان،از افزایش تولیدات مجموعه تولید 
گل وگیاه شهرداری کرمان خبر داد.رامین امیرمداح،با اشاره به اینکه 
کاشت گل ها و گیاهان در نشاط جامعه و زنده بودن شهر تأثیر بسزایی 
دارد، افزود: کاشت انواع گل  و گیاه مختص فصل بهار نیست؛بلکه در 
فصول مختلف سال به این اقدام توجه ویژه ای می شود.او یادآور شد:از 
فروردین ماه سال جاری بیش از 2700 متر مربع زمین جهت هر دوره 

کشت گل وگیاه اضافه شده است.
معاون خدمات شهری شهردار کرمان،با اشــاره به بحران کم آبی،بر 
ضرورت تکمیل شــبکه آب خام تاکید و خاطرنشــان کرد:در حال 
حاضر،درصدد تحقق کامل طرح شبکه آب خام شهر کرمان هستیم 
تا فضای ســبزی با نشــاط تر و ماندگارتر داشته باشــیم.امیرمداح 
افزود:مجموعۀ تولید گل وگیاه شــهرداری کرمان بیــش از 12هزار 
و470درخت،20 هزار و 444 درختچه، ۹70هزار و ۹۹5نهال فصلی 
و 24۶1 گلدان را جهت کاشت در سطح مناطق پنج گانه واگذار کرده 
است.او ادامه داد:در حال حاضر،پاک سازی محوطه، شاسی ها، کوددهی 

و جابه جایی گلدان ها و قلمه ها به صورت مداوم انجام می شود.

مهدی طهماسبی،افزود:خط  کشی محوری معابر اصلی شهر 
توسط اکیپ خط کشی اداره فنی و اجرایی سازمان در حال 
انجام است.وی خاطرنشان کرد:طبق روال سال های گذشته 
که با نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس،اقدام به خط کشی 
معابر می شد،امسال نیز به همین منظور، برنامه ریزی و خرید 
رنگ انجام شده است.او  افزود:خیابان های اصلی و پرتردد شهر 
براساس اولویت بندی با استفاده از تجهیزات ودستگاه های 
موجود توســط نیروهای فنی و اجرایی ســازمان در حال 
خط کشی است.طهماسبی،با اشاره به اینکه رنگ مورد استفاده 
روی سطح آسفالت باید کامالً خشک شود و سپس تردد در 
آن معبر انجام شود، یادآور شد:کار خط کشی،شب هنگام و در 
زمان خلوتِی معابر که امکان تردد از مسیرهای جایگزین برای 
رانندگان فراهم است،بامسدود کردن  مسیر، انجام می شود 
.وی درخصوص خط کشی مسیر آرامستان »بهشت کریمان« 
بیان کرد: از ابتدای شروع خط کشی تاکنون،بالغ بر200هزار 

متر طول خط کشی انجام شده است.

رئیس پلیس فتا اســتان کرمان در خصوص کالهبرداری از کاربران فضای 
مجازی با ترفند برنده شدن در قرعه کشی اپراتورهای تلفن همراه هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی پلیس کرمان، سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: اخیرا 
افراد سودجو و کالهبردار طی ارسال پیام هایی از طریق واتس اپ به کاربران، 
موضوع برنده شدن در قرعه  کشی اپراتورهای تلفن همراه را مطرح کرده و 
لینکی برای نصب اپلیکیشنی برای احراز هویت و ارائه مشخصات حساب بانکی 

به منظور دریافت وجه برنده شده در قرعه کشی ارسال می کنند.
او ادامه داد: در این ترفند بعد از کلیک کاربر بر روی لینک جعلی مذکور برای ارائه 
مشخصات بانکی خود، اپلیکیشن جعلی که حاوی بدافزار است بر روی گوشی 
کاربر نصب می شود.رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 
اپلیکیشن جعلی نصب شده بر روی گوشی کاربر، حاوی لینکی به درگاه جعلی 

بوده و تمامی اطالعات بانکی وارد شده را به سرقت می برد.
سرهنگ یادگارنژاد با بیان اینکه لینک های ارائه شده در پیام های برنده شدن 
در قرعه کشی که در شبکه های اجتماعی برای کاربران ارسال شده بدافزارهای 
جاسوسی بوده، بیان داشت: همیشه آنتی ویروس گوشی خود را به روز نگه 

داشته و از نصب هر گونه نرم  افزار نامعتبر از منابع ناشناس خودداری کنید.

یاسر مرادی|  روز گذشته، سید احســان خاندوزی، گزینه 
تصدی وزارت اقتصاد، در صحن مجلس برنامه خود برای اداره 
این وزارتخانه در حوزه های مختلف را رسما اعالم کرد. یکی 
از محورهای مهم اعالم شده، برنامه های این وزیر جوان برای 
اصالح نظام بانکی بود که نخستین بار در این زمینه سخن 

می گفت. 
خاندوزی گفتار خود در این حوزه را با اشــاره به ناکارآمدی 
قوانین حوزه بانکی آغاز کرد. وی »نظارت های ناکارآمد، خأل 
جدی قواعد و اصول حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض 
منافع بین بانک مرکزی و بانک ها« را از عواملی برشمرد که 
باعث شده اند بانک ها نتوانند به طور شایسته در خدمت تامین 
نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند؛ امری که در 
زمان حضور یک ســال و اندی خود در کمیسیون اقتصادی 
مجلس تالش کرد بخشی از اصالح تقنینی را کلید بزند که 
باید منتظر به نتیجه رسیدن ثمره این تالش ها مانند طرح 
بانکداری و همچنین ارائه پیشنهادهای اصالحی توسط دولت 

با ارائه الیحه های پولی و بانکی در مجلس بود. 
گزینه اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی نخســتین برنامه 
اجرایی خود در حوزه بانکی را »ساده ســازی دسترسی به 
تسهیالت بانکی به  ویژه برای خانوارها و کسب  و کارهای خرد، 
توزیع عادالنه تسهیالت بانکی در مناطق مختلف و حمایت 
قاطع از توسعه فرهنگ قرض الحسنه و رفع شبهات شرعی 
عملیات بانکی به ویژه مساله وجه التزام و واقعی شدن اجرای 
قراردادها« اعالم کرد تا نشان دهد که در کنار مبحث تامین 
سرمایه برای واحدهای تولیدی، نگاه جدی به تسهیالت خرد 
و گسترش تسهیالت قرض الحسنه دارد.  البته انتظار می رود، 
خاندوزی در خصوص تأمین منابع ویژه ای که برای توسعه 
ارائه تسهیالت قرض الحسنه در نظر دارد، توضیح بیشتری 

ارائه دهد. 
رفع شبهات شرعی در عملیات بانکی که با وجود استقرار و 

فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، هنوز مورد تأکید و انتظار 
مراجع تقلید و متدینین قرار دارد، از دیگر رئوس برنامه های 
خاندوزی است که به نظر می رسد، با توجه به حضور وی در 
جایگاه ریاست گروه اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
به صورت جدی دنبال و عملیاتی خواهد شــد. یکی دیگر از 
نقدهای جدی به فرآیند فعلی عملیات بانکی، استفاده صوری 
از عقود بانکی و همچنین مساله نحوه دریافت وجه التزام بانکی 
است که به اعتقاد نظریه پردازان بانکداری اسالمی به ایجاد 

گردش حقیقی در بخش واقعی اقتصاد منجر نخواهد شد. 
منتقدان، اعتقاد راســخی به پرداخت وجه التزام به دولت 
و صندوق بیت المال دارند تا دلیــل و انگیزه ای برای تعویق 
وصول مطالبات برای بانک ها ایجاد نکند، اما بانک ها که از آن 
به عنوان »سود پس از سر رسید« یاد می کنند، در مقابل طیف 
اول چشم پوشــی از دریافت وجه التزام پس از پایان قرارداد 
را غیرممکن می دانند. حال باید منتظر نســخه پیشنهادی 
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای ارائه راهکار حل   این 

مشکل بود. 
 »اصالح نظارت بر شبکه بانکی« و »حذف تعارضات منافع در 
نظام بانکی« دو محور قابل توجه دیگر مدنظر وزیر پیشنهادی 
اقتصاد است که رئیس جمهور هم در سخنان خود در روز اول 
رای اعتماد به آن اشاره کرد. به نظر می رسد که در دوران جدید 
با حذف تعارضات منافع داخلی شبکه بانکی، باید منتظر تغییر 
جایگاه بانک مرکزی از »مدیریت بخشنامه ای« به »نظارت 

میدانی« باشیم. 
 »کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران و تنظیم 
رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک های تخصصی به منظور 
تامین مالی موثر و بهینه پروژه های پیشران توسعه« از دیگر 
رئوس مهم برنامه های خاندوزی است که عینا در مجلس نیز 
در طرح بانکداری اسالمی به دنبال تحقق ایده این بانک برای 
خروج تامین مالی طرح های کالن و ملی از زمین بانک های 

عامل و واگذاری آن به بانک های توسعه بود که باید دید با توجه 
به منع قانونی تشکیل بانک جدید دولتی، کدام بانک از میان 
بانک های دولتی موجود عهده دار این وظیفه مهم خواهد شد 
و چه برنامه ای برای جلوگیری از اعمال نفوذ در تصویب اعطای 

تسهیالت کالن خواهد داشت. 
یکی از برنامه های آغاز شده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
برای اصالح ساختار نظام بانکی در دولت سابق، استقرار نظام 
حاکمیت شرکتی مطلوب، اصالح ترازنامه و عملکرد بانک های 
دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تامین 
مالی بود که در بانک هایی مثل بانک کشاورزی، بانک ملت و 
بانک تجارت آغاز شد و برای اجرای کامل این الزامات در سایر 
بانک ها مسیر طوالنی در پیش است که خاندوزی با اعالم این 
امر در برنامه های خود نشان داد که بر ادامه جدی این مسیر 

تاکید دارد و بانک های باقی مانده باید خود را برای واگذاری 
اختیارات اجرایی هیات مدیره به هیات عامل آماده کنند. 

یکی از نقدهای جدی به شبکه بانکی که باعث افزایش حجم 
مطالبات وصول نشده غیرجاری بانک ها شده، استفاده ناصحیح 
و نامناسب از نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری است که 
اگر به درستی انجام پذیرد، از اعطای بخش عمده ای از تسهیالت 
کالن به افراد فاقد اعتبار و صالحیت مالی جلوگیری خواهد شد. 
در عین حال این امر در اصالحات ســال ۹7 قانون چک نیز 
به عنوان اضافه شدن ســقف اعتباری برای دارندگان دسته 
چک اضافه شد که به دلیل نبود زیرساخت ، تاکنون اجرای آن 
معطل مانده است. حال توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری در حالی در برنامه هــای گزینه وزارت اقتصاد دیده 
می شود که در صورت اجرایی شدن می تواند بخش عمده ای 

از مشکالت موجود نظام بانکی را رفع کند. 
آنچه در میان برنامه های خاندوزی روز گذشته اعالم نشد، اما 
از مواردی است که در مجلس به طور جدی به دنبال تصویب 
قوانین مرتبط با آنها بود و با حضــور در وزارت اقتصاد قطعا 
اجرای آنها را به طور جدی دنبــال خواهد کرد، اصالح نحوه 
تعامل و برخورد بانک ها با مردم به ویژه تولیدکنندگان است، 
به نحوی که این برخورد از موضع باال به پایین نباشد و شروط 
غیرمنصفانه و تحمیلی در قراردادهای بانکی به حداقل برسد. 
شفاف سازی قراردادهای بانکی و تسهیل دسترسی عموم به 
مفاد این قراردادها و سایر اطالعات تسهیالت بانکی و آمره 
تلقی کردن بخشنامه ها و ضوابط بانکی به ویژه مصوبات شورای 
پول و اعتبار در زمینه نرخ بانکی از مهم ترین برنامه های وزارت 

اقتصاد در دوران جدید خواهد بود. | دنیای اقتصاد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان از انتخاب 22 اثر برتر 
پویش منطقه ای تولید محتوای سواد رسانه ای خبر داد.

 حسین اسحاقی از انتخاب آثار برتر پویش تولید محتوای سواد رسانه ای 
خبر داد و اظهار گ داشت: هیئت داوران این آثار از میان 800 اثر دریافتی 
انتخاب کرده که اسامی آنان طی روزهای آتی در سایت اختصاصی پوش 
اعالم خواهد شد.او افزود: مقرر بود اختتامیه پویش در شهر تاریخی جیرفت 
برگزار شود که با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور و جنوب کرمان، بنابر 
نظر شورای سیاستگذاری مراسم لغو و هدایا، لوح تقدیر و تندیس یادبود از 

طریق پست برای منتخبان ارسال شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان و رئیس پویش 
منطقه ای تولید محتوای سواد رسانه ای تصریح کرد: نخستین پویش تولید 
محتوای سواد رسانه ای از سوی این اداره کل و مرکز توسعه فرهنگ و هنر 

در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
اسحاقی با اشاره به آغاز این پویش در اوایل سال ۹۹ با موضوع سواد رسانه ای 
و سبک زندگی ادامه داد: ارتقای کمی و کیفی صنعت تولید محتوای سواد 
رسانه ای در بستر شبکه های اجتماعی مهمترین هدف پویش به شمار 

می رود.

 افزایش تولیدات مجموعه تولید 
گل و گیاه شهرداری کرمان

آغاز خط  کشی محوری
 در معابر اصلی شهر کرمان

مراقب کاله برداری با پیامک 
برنده شدن در قرعه کشی باشید

اصالحات بانكی در دولت جدید انتخاب ۲۲ اثر برتر پویش منطقه ای 
تولید محتوای سواد رسانه ای

مجموعه های شبه قضایی 
و فرآیندهای دادرسی آنها

 تقویت شوند
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: با توجه به اهمیت تحقق عدالت 
در دعاوی کارگران و کارفرمایان بایستی مجموعه های شبه قضایی 
و فرآیندهای دادرســی آنها حمایت و تقویت شــوند. سیدمهدی 
طبیب زاده، در نشست بررسی مشکالت هیات های تشخیص و حل 
اختالف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با اشاره به اهمیت فعالیت 
این هیئت ها در حوزه رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان و 
تحقق شعار سال با موضوع تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی افزود: 
این هیات ها از شان و جایگاه باالیی برخوردار هستند و باید از لحاظ 
زیرســاختی و مالی حمایت شوند.او با اشــاره به موضوع دستمزد 
نمایندگان هیات های اداره کار و مکان نامناسب تشکیل جلسات 
این هیئت ها ادامه داد: اتاق برای افزایش انگیزه اعضای هیات ها، 
این موضوع مهم را در کنار تجهیز محل برگزاری جلسات، از مبادی 
دولتی پیگیری و اقدامات الزم را انجــام خواهد داد.طبیب زاده، در 
ادامه به اجرای طرح پایش محیط کســب و کار استان و نامناسب 
بودن رتبه فضای کسب و کار کرمان در کشور اشاره و تصریح کرد: 
فعاالن اقتصادی، مهم ندانستن سرمایه گذاری توسط کارشناسان 
دستگاه های مختلف، اطالع نداشــتن برخی کارشناسان از قوانین 
و بخشــنامه ها، عدم آگاهی کافی فعاالن اقتصادی از حقوق خود و 
اتالف وقت در رسیدگی ها را از جمله مشکالت فضای کسب و کار 
عنوان کردند.در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق کرمان جایگاه 
هیات های تشــخیص و حل اختالف اداره کار را بسیار مهم عنوان 
کرد و گفت: امیدواریم مسائل مربوط به این هیات ها در نشستی با 
حضور اعضای آن ها بررسی، برای طرح در شورای گفت و گو ارائه 
و نتایج برای پیگیری نهائی به وزارتخانه مربوطه ارجاع داده شود. 
جلیل کاربخش، افزود: حضور نیافتن نمایندگان دولت و قوه قضائیه 
در هیات های تشــخیص و حل اختالف اداره کار می تواند به دلیل 
عدم پرداخت حق الزحمه حضور آنها باشد و همین عدم حضور بر 

کیفیت آرای صادر شده تاثیرگذار بوده است.

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: در برخی از اقالم دارویی و بعضی 
از سرم ها کمبود داریم ولی این کم بودن دلیل 

بر آن نیست که در بیمارستان ها این اقالم نباشد.
دکتر علی اسدی پور درباره کمبود دارو در استان کرمان 
عنوان کرد:منکر کمبود دارو نیستیم اما این کمبود مشکل 

ساز نیست و مدیریت شده است.
او ادامه داد: در برخی از اقالم دارویی و بعضی از سرم ها کمبود 
داریم ولی این کم بودن دلیل بر آن نیست که در بیمارستان ها 

این اقالم نباشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: 
پزشکان موظف هستند داروهایی که در لیست داروهای ایران 
وجود داشته باشد، تجویز کنند که برخی از پزشکان متاسفانه 

طبق این لیست دارو تجویز نمی کنند.
او ادامه داد: لیست داروهای ایران هر پنج ماه یک بار بررسی و 
بروزرسانی می شود و تاکید می  کنم پزشکان موظفند از این 

لیست دارو تجویز کنند.
اسدی پور درباره مشکل کمبود سرم در استان کرمان نیز 

گفت: اکنون این مشکل بسیار کاهش پیدا کرده است.
 سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان کرمان از کشف دو انبار دارو در حاشیه کرمان در 
روزهای اخیر خبر داد و گفت: ماموران پس از کسب دستور 
قضائی و در بازرسی از انبارهای مذکور، ۳2 هزار و 704 قلم 
انواع دارو و 2۶4 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی را کشف و 2 

متهم را دستگیر کردند.
میرحبیبی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اقالم کشف 
شده را 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرده اند، بیان 
کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و 
داروهای کشف شده نیز برای توزیع بین بیماران کرونایی 

تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان متذکر شد: در این برهه 
حساس که کشور نیاز مبرم به دارو و اقالم بهداشتی دارد، 
برخی افراد سودجو با دپو داروهای مورد نیاز بیماران سعی 
در عرضه آنها در بازار سیاه دارند که ما به این افراد هشدار می 
دهیم پلیس فعالیت سوداگران بازار دارو را رصد کرده و به 

شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

سید حجت اهلل موسوی قوام ضمن اشاره به 
وجود 1۶7 مددجو جرائم غیر عمد در زندان 
های استان کرمان گفت: طرح »هر هیئت یک 
آزادی« قابل توجه هیئت های مذهبی، ذاکرین و مادحین 

است.
 سید حجت اهلل موسوی قوام، با بیان اینکه نذر حریت را از سال 
گذشته آغاز کرده ایم، گفت: بر اساس این طرح، خانواده هایی 
که هر ساله در ماه محرم نذر داشته اند و به دلیل شیوع کرونا 
نمی توانند نذر خود را ادا کنند؛ می توانند هزینه نذر خود را 
به ستاد دیه استان جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد 

اهدا کنند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ادامه داد: اهدا 
کنندگان جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد می توانند 
نذورات خود را با مراجعه مستقیم به دفتر ستاد واقع در خیابان 
جهاد، کوچه شماره 21 اهدا کنند و یا با تماس تلفنی و دریافت 
شماره حساب و شماره کارت ستاد دیه این کار را انجام دهند.

او با اشاره به طرح هر هیئت یک آزادی و بیان اینکه این طرح 
قابل توجه هئیت های مذهبی، ذاکرین و مادحین است، عنوان 
کرد: هیئت های مذهبی در طول ماه محرم و صفر به عزاداری 
می پردازند و هر هیئت می تواند آزادی یک مددجو جرائم غیر 
عمد را داشته باشد.موسوی قوام ضمن اشاره به وجود 1۶7 
مددجو جرائم غیر عمد در زندان های استان کرمان اظهار کرد: 
جهت اجرا طرح هر هئیت یک آزادی با نهادهای مختلف شامل 
سازمان تبلیغات اسالمی، اداره کل اوقاف، شهرداری و دیگر 

نهادهای فرهنگی نشست داشته ایم.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان بیان کرد: این طرح 
را از ابتدای ماه محرم آغاز کرده ایم و تاکنون گزارشاتی از 
هیئت های مذهبی به دستمان نرسیده است که چه اقداماتی 

انجام داده اند.
او در پایان خاطر نشان کرد: شاکیان پرونده و افرادی که حق و 
حقوقی از ضایع شده است؛ چنانچه از مبالغی که طلب دارند، 
گذشت کنند می توانند به ستاد دیه کمک کنند؛ ما نیز همواره 
به شاکیان به چشم َخیر نگاه کرده ایم و آنها می توانند با 

گذشتی که انجام می دهند از خیرین ستاد دیه باشند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، 1 شهریورماه( در بازار تهران با 
کاهش 10 هزار تومانی نسبت به روز ۳1 مردادماه به رقم 12 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۳ و 50 دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 10 هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۳1 مرداد( به 
رقم 12 میلیون و 50 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 

400 هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 50 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 800 

هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 157 هزار تومان 

رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و 1۳ هزار تومان شد.
همچنین هر انس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و 788 دالر و ۹ سنت قیمت خورد.

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن دالر و انس جهانی 
است. بر این اساس قیمت دالر بیش از دو هفته است که وارد کانال 2۶ هزار تومان شد. بهای 

انس جهانی نیز از یک هزار و 7۳۳ دالر به یک هزار و 788 دالر رسیده است.

کاهش 1۰ هزار تومانی قیمت سكه

کمبود دارو داریم،
 اما مشكل ساز نیست

اجرای طرح »هر هیئت یک آزادی« 
از ابتدای ماه محرم در کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

تجارت نیوز - تحوالت افغانســتان، آینده 
برجــام و تغییر دولت در ایران ســه اتفاق 
سیاسی مهم برای آینده بازارهاست. ابراهیم 
علیزاده، سردبیر تجارت نیوز به همراه علی 
عصــاری و جواد فالحیان، دو کارشــناس 
بازارهــای مالــی تاثیر این ریســک های 
سیاسی بر بازارها را ارزیابی کردند. تحوالت 
افغانســتان، آینده برجام و تغییر دولت در 
ایران سه اتفاق سیاســی مهم برای آینده 
بازارهاست.آیا این اتفاقات می توانند بر روند 
بازارها تاثیر بگذارند؟ در این شرایط باید چه 
کرد؟ بهترین فرصت  سرمایه گذاری در کدام 
بازار است؟ چگونه می توان ارزش سرمایه 

خود را حفظ کرد؟
از دوره مرداد ماه پارســال تا امروز قیمت 
طال و سکه حدود ۹ درصد، دالر معادل 20 
درصد، مسکن حدود 25 درصد و کاالهای 
بادوام شــامل خودرو و لوازم خانگی حدود 
58 درصد افزایش و در همین دوره شاخص 
بورس حدود 15 درصد افت داشــته است.

علی عصاری، کارشــناس بازارهای مالی 
در گفتگوی زنده اینســتاگرامی با سردبیر 
تجارت نیوز درباره اثرات اتفاق های سیاسی 
افغانســتان توضیح داد: اثــرات طالبان را 
می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ 17 درصد 
واردات گمرکی افغانستان از ایران است و 
سهم قابل توجهی از صادرات ایران در بازار 
افغانستان است و باید منتظر باشیم تا رفتار 

اقتصادی طالبان  در برابر ایران را ببینیم.
برجام مهمترین ریسک موجود در 

بازارها است؟
علی عصاری: بعضی هــا معتقدند که بدون 
برجام هم می توان چرخ اقتصاد را چرخاند 
تفکر غلطی است و من معتقدم بدون برجام 
نمی توان کاری انجام داد و شرط الزم برای 
ورود به یک مســیر اقتصادی خوب برجام 
اســت.عصاری در ادامه گفت: بدون برجام 
هیچ تصوری نمی توان برای دالر داشــت و 
به هر قیمتی نی تواند برسد و با برجام دالر 
طبق تجربه  سال های گذشته در همین حد 
و اندازه موجود باقی خواهد ماند. اگر دولت 
توانایی دولت داشته باشــد دالر را کنترل 
کند نرخ حدودی دالر 28 هزار تومان است.

پناهیان: چهار هزار و 500 میلیارد تومان 
رشــد نقدینگی را تا پایان ســال 1400 
خواهیم داشــت و این عوامــل تاثیر گذار 
اســت. دالر را اگر هم ســو با تورم موجود 
پیش بینی کنیم تا پایان سال 28 الی ۳0 
را خواهیم داشت اما اگر برجام ادامه داشته 
باشد و چرخ های اقتصاد حرکت روان تری 
را خواهند داشت و دالر به 2۳ الی 25 هزار 

تومان خواهد رسید.

شــاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، یکم 
شــهریورماه( ۳۳7 واحد رشد داشت که در 
نهایت شاخص در کانال یک میلیون و 515 

هزار واحد تداوم یافت.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از 12 میلیارد و 55 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهــادار به ارزش ۹۳ هزار و 

580 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و 
100 واحد افزایش به 440 هزار و 1۳1 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و 588 

واحد رشد به 277 هزار و 840 واحد رسید.
شاخص بازار اول 42۹ واحد افت و شاخص 

بازار دوم 2 هزار و 78۳ واحد افزایش داشت.
عــالوه بر ایــن در بین همه نمادهــا، گروه 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با یک هزار 
و ۶4۳ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 72۶ 
واحد، پتروشیمی پردیش )شپدیس( با 701 
واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( 
با 52۳ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 48۶ 
واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 
408 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( 
با ۳80 واحد، پتروشــیمی شیراز )شیراز( با 
۳4۶ واحد و شرکت ســرمایه گذاری صدر 
تامین )تاصیکو( با ۳2۹ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
)فارس( با 2 هزار و 5۶ واحد، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار 
و ۹12 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
7۹۶ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
با 581 واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با 5۶1 واحد، معدنــی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 5۳4 واحــد، گروه مپنا 
)رمپنا( با 504 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با 444 واحد و پتروشــیمی پارس 
)پارس( با 4۳4 واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
برپایه این گزارش، دیروز نماد سپید ماکیان 
)سپید(، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، گروه پتروشیمی سرمایه 
گذاری ایرانیان )پترول(، گروه دارویی برکت 
)برکت(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا( 
و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.

رشد یک درصدی تورم ساالنه
تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک 
سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه مرداد ماه برای خانوارها به 45,2 درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب 44,5 درصد و 48.7 درصد اعالم شده که برای خانوارهای 
شهری 0.8 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 

واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

نیات«  ، آشامیدنی ها و دخا در گروه عمده »خوراکی ها
فزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه  بیشترین ا
»سبزیجات« )هویج فرنگی، کاهو و قارچ(، گروه »لبنیات 
و تخم مرغ« )تخم مرغ، انواع ماست و شیر( و گروه »نان و 

غالت« )انواع نان( است.
 در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات«، گروه »هتل و 
رستوران« )غذاهای سرو شده در رستوران(، گروه »حمل و نقل« 
)روغن موتور و انواع خودروی سواری( و گروه »پوشاک و کفش« 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
کاهش نرخ تورم نقطه ای

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در مرداد 
به عدد 4۳,2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین 4۳.2 درصد بیشتر از مرداد 1۳۹۹ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای مرداد ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0,4 واحد 

درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها  ها و 
دخانیات« با افزایش 1,5 واحد درصدی به 58.4 درصد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 1.۳ واحد درصدی 
به ۳۶.1 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری 42,4 درصد بوده که نسبت به 
ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

تغییری نداشته است.
کاهش تورم ماهانه خانوارهای شهری

اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 1400 به ۳,2 درصد رسیده 
که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.۳ واحد درصد کاهش 
داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به 
ترتیب 4.۶ درصد و 2.4 درصد بوده است. این در حالی است که 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳,2 درصد است که نسبت 
به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۳.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

تغییری نداشته است.

عبور تورم از ۴۵ درصد
آمار رسمی بیانگر رشد تورم ساالنه به ۴۵.۲ 

درصد در مرداد ماه امسال است.

اثرات برجام و طالبان 
در بازارها

رشد شاخص بورس 
کم رمق شد

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 3 قانـون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060319078003757هیـات دوم مورخه 1400/04/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک منطقـه دو کرمان 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی قربانی ده باالئی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 2088 
و کـد ملـی 2993826433 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 188/76 مترمربع تحت 
پـالک 16525 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی بخـش 2 
کرمان واقع در بزرگراه امام بلوار شـهیدان ماهانی کوچه 13 سـمت راسـت درب سـوم خریداری از مالک رسـمی 
آقـای سـید عبـاس ابراهیمـی پور محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. م الـف: 513
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/06/02

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع  مـاده 3 قانون تعییـن وتکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانـون ثبت هر یـک از پالک های ذیل منتشـر ودر موعـد مقررمورد 
واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالکان  مورخه 
1400/05/23آگهـی تحدیـد آن باسـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدید آن از سـاعت 
8صبـح روزدوشـنبه مورخـه 1400/06/29در محـل شـروع وبعمـل خواهد آمد. لـذا به مالکیـن  و مجاورین رقبه 
فـوق اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقررمحل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صورت جلسـه تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم وظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم نمایـد و گواهی 
دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بود .
396فرعـی از 496 اقـای سـید محمود حسـینی کهنوج  فرزند سـید محمد علی ششـدانگ یـک قطعه زمین 
محصـور بـا بنـای احداثـی  بـه مسـاحت365 متر مربع واقع در بلوار شـاهد شـهر قلعه گنج قطعـه چهار بخش 

46کرمان . 
397فرعـی از 496 خـان کلثـوم کامیـاب  فرزنـد عادل ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با بنـای احداثی  به 

مسـاحت304.25 متر مربع واقع در شـهرک گاوچاه شـهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان
1496فرعی از 497 اقای سـید محمود حسـینی کهنوج  فرزند سـید محمد علی ششـدانگ یک قطعه زمین 

بـا سـاختمان بـه مسـاحت31 مترمربع واقـع در نورک اباد  شـهر قلعه گنج قطعه چهار بخـش 46کرمان. 
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/06/02

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .

گواهی انحصار وراثت
خانم حلیمه مبارکی مارندگان بشماره شناسنامه 66 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 97/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم 
سهراب مارندگانی به شماره شناسنامه 1284 در تاریخ 1400/4/13 در محل اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم حلیمه مبارکی مارندگان فرزند عیسی به شماره شناسنامه 66 محل صدور حوزه ایرانشهر همسر متوفی. 

2. خانم زینب مارندگانی فرزند پیرمحمد به شماره شناسنامه 830 محل صدور حوزه 2 خاش مادر متوفی. 
3. آقای مرادپاکار ایرندگان فرزند  محمدکریم به شماره شناسنامه 649 محل صدور حوزه مرکزی خاش پدر متوفی. 
4. آقای اشکان مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3581145324 محل صدور حوزه ایرانشهر فرزند متوفی. 
5. آقای حمید مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 35813667947 محل صدور حوزه ایرانشهر فرزند متوفی. 

6. آقای احد مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3581562324 محل صدور حوزه ایرانشهر فرزند متوفی. 
7. آقای محمد رئوف مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3080761669محل صدور حوزه زرند فرزند متوفی. 

8. خانم پریا مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3581754169 محل صدور حوزه ایرانشهر فرزند متوفی. 
9. خانم محیا مارندگانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3080830296 محل صدور حوزه زرند فرزند متوفی. 

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 97 مورخه 1400/4/9 در وقت فوق العاده 
شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و 
باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می 
گیرد. از کل ماترک اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک هشتم سهم همسر متوفی و یک ششم سهم 

پدر متوفی و یک ششم سهم مادر متوفی و بقیه به هر پسر دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.م الف 22

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 659 فرعی از 299 اصلی واقع در  
زرند روستای هنجروئیه بخش 15 کرمان بمساحت 139.16 مترمربع 
مورد تقاضای خانم صغری اردانه فرزند رمضان به استناد رای شماره 
139960319008002618 هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده 
قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست مورخه1400/5/31 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز 
شنبه مورخه 1400/6/27 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت 
طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  م الف 137
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخه 1400/6/2

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی مزایده اتومبیل
اگهـی مزایـده اتومبیـل  پرونده کالسـه: 140000055 
درخـور  علمیـرادی  آقـای کریـم  اینکـه  بـه  نظـر 
بدهـکار پرونـده فـوق نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده و بنا به درخواسـت 
بسـتانکار یک دسـتگاه خودرو سـواری پراید به شـماره شهربانی 
295ق34ایـران 75 جهـت وصـول طلـب مهریه مزایـده میگردد 
شـماره  و   178830985 موتـور5  شـماره  آن  مشـخصات  کـه 
شاسـی S 1412285998885 تیـپ جـی تـی ایکـس ای نـوع 
سـوخت بنزینـی تعـداد سـیلندر 4 مـدل1385 رنگ سـفید زیر 
رنـگ نـدارد )فابریک(تعـداد محـور دو محـور تعداد چـرخ چهار 
چـرخ وهمچنیـن وضعیت خـودرو اتاق و بدنـه موتور و متعلقات 
سـالم گیربکس سـالم دیفرانیسل سالم سـپر ها دارد شيشه ها 
سـالم جلو پنجره سـالم جلو داشـبورد سـالم امپرها سـالم اینه 
هـا سـالم السـتیک ها سـالم چـراغ ها سـالم صندلی ها سـالم 
تودوزی سـالم سـیم کشـی سـالم باطری سـالم گلگیر سالم که 
در پارکنیک شـهرک سـلمانیه توقیف می باشـد مزایده از ساعت 

9 الـى 12 مـورخ1400.6.17
روزچهارشـنبه در اداره ثبت اسـناد و امالک رودبارجنوب بلوار امام 
سـاختمان قدیم فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسـد 
مزایده از مبلغ پايه کارشناسـی چهارصد و پنجاه میلیون ریال که 
قطعـی گرديـده شـروع وبـه باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته 
خواهد شـد ضمناشـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسـی به حساب سـپرده ثبت  و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی در جلسـه مزایده خواهد بود خریدار مکلف اسـت 
مابـه التفـاوت را ظـرف پنـج روز از تاريخ مزایده به حسـاب ثبت 
تودیـع نمایـد در صورتـی کـه  ظرف مهلـت مقرر مانده فـروش را 
به حسـاب سـپرده ثبـت واریز ننمایـد مبلغ مذکور قابل اسـترداد 
نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد و مزایـده ابطال و 
مجـدا برگزار خواهد شـد بدهـی مالیاتی و عوارض و شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت ضمن انکـه پس از 
انجـام مزایده در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مزایده به برنده مزایده مسـترد میگرددضمنا 
چنانچـه روز مزايده تعطیل رسـمی اعالم گردد، مزایـده روز اداری 
بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد 
شـد. طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در ساعات 

اداری بـه اداره  ثبـت اسـناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار :1400.6.2

م الف:164-رئیس اداره ثبت اسناد رودبار جنوب

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 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
برابـر رای شـماره 140060319078003772هیـات دوم مورخـه 1400/04/19 موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم گل شـاد حمـزه نژاد بانگـودی فرزند حاجعلی بشـماره شناسـنامه 63 صادره 
از بافـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه )با کاربری عرصـه فرهنگی(  به مسـاحت 206/13 مترمربـع تحت پالک 
16547 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 885 فرعی از 3968 اصلـی بخش 2 کرمان واقع 
در کرمان خیابان سـرباز کوچه 34 جنب تکیه امام سـجاد )ع( خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر رفیق محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الف: 515
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/06/02

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع  مـاده 3 قانـون تعییـن وتکلیـف وضعیـت اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانـون ثبـت هر یـک از پـالک های ذیـل منتشـر ودر موعد 
مقررمـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیدی حـدود دارند.لذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـکان  مورخـه 1400/05/23آگهـی تحدیـد آن باسـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مورخـه 1400/06/28در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد. لذا به 
مالکیـن  و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقررمحـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم 
صـورت جلسـه تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا به ایـن اداره اعالم وظـرف مدت 30روزدادخواسـت به مراجع 
ذیصـالح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارائه نماید. وپس از گذشـت 

مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .
6فرعی اقای یعقوب ساالری نودزفرزندعلی ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی  به مساحت700 متر مربع . 

7فرعی اقای یعقوب ساالری نودزفرزندعلی ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی  به مساحت6000 متر مربع . 
8فرعی اقای یعقوب ساالری نودزفرزندعلی ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی  به مساحت26500 متر مربع . 

9فرعی اقای یعقوب ساالری نودزفرزندعلی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت6000 متر مربع . 
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/06/02- 

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .

گواهی انحصار وراثت
آقای کریم حسینی محمدآبادی بشماره شناسنامه 23 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 95/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم 
محمد حسینی محمدآبادی به شماره شناسنامه 11 در تاریخ 1400/4/21 در محل اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. آقای علیرضا حسینی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی. 
2. آقای کریم حسینی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 23 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی. 

3. خانم معصومه حسینی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 7 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی. 
4. خانم خیرالنسا حسینی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 308 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی. 

5. خانم زهرا حسینی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 521 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی. 
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 95 مورخه 1400/5/4 در وقت فوق العاده 
شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و 
باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می 

گیرد. از کل ماترک اموال منقول و  اموال غیرمنقول متوفی به هر پسر دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است. م الف 21

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
دارای  760.50مترمربع  مساحت 
اصلی   -157 از  فرعی  پالک1524- 
فاریاب قطعه دوبخش 46  واقع درگروه یک شهر 
کرمان مورد تقاضای اقای سلیمان آسیابانی فرزند 
تحدید  به  3160814084نیاز  ملی  شماره  به  علی 
حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
پالک  تحدیدحدوداختصاصی  1400/05/24آگهی 
فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح 
روزچهارشنبه مورخه 1400/06/31در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه 
مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی 
درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز 
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/06/02

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج . م الف :170

آگهی فقدان سند مالکیت 
فالحی  خوبیار  آقای  اینکه  به  نظر 
شماره  به  محمد  فرزند  آباد   شاه 
از  صادره  ملی5369656517 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالک  رودبارجنوب 
در  واقع  اصلی    188 از  فرعی   171 پالک  دارای 
رودبار جنوب – سه راه اورژانس قطعه سه بخش 
تسلیم   تسلیم گردیده ضمن  و  صادر  46 کرمان 
امضاء شده  تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ  دو 
مفقود   فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده که  اعالم 
گردیده و درخواست سند المثنی را نموده است. 
آیین   120 ماده  اصالحی  تبصره یک  باستناد  لذا 
نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی میشود 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  چنانچه کسی  تا 
نزد خود  مالکیت  با وجود سند  الذکر  فوق  ملک 
می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
و  مراجعه  جنوب  رودبار  ثبت شهرستان  اداره  به 
مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض 
از مدت  اال پس  و  نماید  یا سند معامله تسلیم 
مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد گردید.
علی رحمانی خالص–رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان رودبار جنوب –م الف :162

اگهی حصر وراثت 
احتراما با توجه به دادخواست 
زاده  شمبوئی  عباس  اقای 
خواسته  به  موسی  فرزند 
حصر وراثت ورثه مرحوم موسی خدابخشی 
نژاد به شماره ملی 3160188477 در یک 
نوبت روزنامه چاپ گردد  تا چنانچه ورثه 
در دست کسی  نامه  یا وصیت  دیگر  ای 
باشد به این شورا مراجعه نمائیددر غیر این 
صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

.ورثه مرحوم:              
)همسر  رضا  فرزند  شمبوئی  1-اللی 

مرحوم(
2-معصومه خدابخشی نژاد)فرزند(

3-حسین خدابخشی )فرزند(
4-مرادخدابخشی )فرزند(
5-بلقیس شمبوئی)فرزند(
6-عباس شمبوئی)فرزند(
7-نخواه شمبوئی)فرزند(
8-ایران شمبوئی)فرزند(
9-هاجر شمبوئی)فرزند(

10-کبری شمبوئی)فرزند(
 رئیس شوراحل اختالف جازموریان .

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت 
نامه  اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13ایین 
در شهرستان  واقع  ذیل  از پالک های  ثبت هر یک  قانون 
فاریاب قطعه 2بخش 46کرمان مفروز ومجزی شده از پالک 19فرعی 
ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مقررمورد  موعد  ودر  منتشر  158-اصلی  از 
مورخه  مالک  کتبی  درخواست  حسب  دارند.لذا  حدود  تحدیدی  به 
1400/06/01آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1400/06/31در 
محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق 
اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
با معرفی مالک انجام و چنانچه  مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی 
باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  مجاورین  از  کسی 
صورت  تنظیم  از  پس  اصالحی   86 ماده  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق 
مدت  وظرف  اعالم  اداره  این  به  را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  جلسه 
گواهی  و  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  30روزدادخواست 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
534فرعی اقای محمد خواجه حیدری فرزند مرحوم عباس شدانگ یک 
واقع در سرگریچ  به مساحت 221168.60متر مربع  قطعه زمین مزروعی 

فاریاب 
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/06/02

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف :175

آگهی اصالحی
به  پیشین  های  آگهی  در  امالکی که 
وشماره   1400/03/09 991مورخ  شماره 
کاغذ  1400/02/26روزنامه  981مورخ 
مورخ  ثروت  1082و1092روزنامه  وشماره  وطن 
تعیین  قانون  1400/03/09موضوع  1400/02/26و  
تکلیف اشتباها آگهی وبرابر اختیارات تفویضی هیات 
های نظارت آگهی های آنها تجدید ومهلت اعتراض 

برآنها از تاریخ انتشار بمدت یک ماه می باشد .
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
بشماره  عباس  مرحوم  فرزند  حیدری  خواجه 
قطعه  یک  در  جیرفت   از  178صادره  شناسنامه 
زمین مزروعی به مساحت 221168.60متر مربع 
پالک 534فرعی از 158- اصلی مفروز ومجزی 
قطعه  اصلی   -158 از  19فرعی  پالک  از  شده 
2واقع در سرگریچ فاریاب   خریداری از مالکین 
وموسی  عبدالحسین  و  خانباز  آقایان  رسمی 
آگهی  در  که  فالح  هللا  وقدرت  مرسلپور  همگی 
22168.60متر  اشتباه  به   ملک  مساحت  قبلی 

مربع منتشر شده بود .
اصغر نارویی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.
م الف :174

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهری رنجبری پور مالک ششـدانگ پالک 949 فرعی از 7673 
اصلـی واقـع در زرند بخش 13 کرمان که سـند مالکیت کاداسـتری آن 
با شـماره دفتـر الکترونیکـی 140020319008000563 و شـماره سـریال 
534870 سـری ب 99 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو برگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت که سـند مالکیت فوق بعلـت نامعلوم مفقـود گردیده و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 اصالحی 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر می باشـد که در 
ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یا مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد در غیـر ایـن صورت پس از اتمام مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف 140
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دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

شیوع ویروس کرونا در استان کرمان در پیک پنجم 
این بیماری روزهای سیاهی را رقم زد و مردم کرمان 
روزهای سختی را تجربه کردند؛ آمار باالی مبتایان، 
بیماران بستری و فوتی های کرونا، تکمیل ظرفیت 
تخت های بیمارستانی و کمبود دارو و تجهیزات از 
جمله مشکاتی  است که همچنان ادامه دارد و کافی 
است سری به بیمارستان ها زده و یا اینکه گذرتان به 

داروخانه های شلوغ بیفتد.
کرونا به خودی خود بیماری سخت و نگران 
کننده ای است و اگر به همه این نگرانی ها و دلهره ها 
کمبود تخت، تجهیزات و دارو را اضافه کنیم شرایط 

بسیار بغرنج تر می شود.
ز نزدیکانتان به این  کافی است که یکی ا
به  سروکارش  یا  و  شده  گرفتار  بیماری 
بیمارستان بیفتد؛ فقط آن زمان است که حال 
خانواده بیماران کرونایی را درک می کنید. 
نسخه هایی که برای گرفتن آن مجبورید 
رید و اگر  داروخانه های شهر را زیر پا بگذا
داروی خود را پیدا کنید شامل بیمه نشده و 
باید هزینه های سنگین آن را آزاد بپردازید آن 
هم اگر دارو را در داروخانه ها پیدا کنید وگرنه 
مجبورید راهی بازار سیاه شده و همان دارو را 

به چند برابر قیمت خریداری کنید.

برخی اقالم نیاز فوری استان است
در این شرایط در روزهای گذشته سردار حسین 
معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان عمده 
مشکات استان کرمان را کمبود سرم، داروهای 
تخصصی، واکسن، کیت های آزمایشگاهی کرونا 
و دستگاه اکسیژن ساز دانسته و بیان کرد: واکسن 
و دستگاه اکسیژن ساز نیاز فوری استان کرمان در 

این شرایط است.
با این وجود مرتضی هاشمیان معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان می گوید که مشکلی در حال 
حاضر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان کمبودهایی 
در داروهای مرسوم و تأیید شده کرونا وجود ندارد 
و ممکن است در شرایط و دوره های کوتاهی با 

کمبودهایی در برخی از داروها مواجه شویم.
او با اشاره به اینکه داروهای کرونا و کمبودهای این 
حوزه باید با دقت بیشتری بررسی شود اظهار داشت: 
تمامی داروهایی که در پروتکل های بهداشتی برای 
درمان کرونا بوده و در فهرست دارویی کشور است، 
در بیمارستان ها و در دسترس پزشکان و بیماران 

قرار دارد.
برخی داروها در فهرست دارویی 

کشور نیست
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
اینکه گاهی اتفاق می افتد برخی داروهایی که در 
فهرست دارویی کشوری نیست به اشتباه و خارج 
از روال توسط همکاران ما تجویز می شود افزود: 

این مسئله باعث دردسر بیماران و خانواده های 
آنها می شود.

او با اشاره به اینکه در یک سال و نیم گذشته حدود 
۱۰ بار فهرست دارویی بر اساس مطالعاتی که در 
زمینه درمان کرونا انجام شده به روز شده است 
گفت: این فهرست دارویی توسط انجمن های علمی 
کشور و بزرگان رشته های عفونی و داخلی مورد 
تایید قرار می گیرد و پزشکان باید درمان خود را 
در این چارچوب قرار دهند و خارج از آن دارویی 

را تجویز نکنند.
هاشمیان با اشاره به بحران ها و مسائلی که کشور 
ما با آن مواجه است گفت: ممکن است در شرایط و 
دوره های کوتاهی با کمبودهایی در برخی از داروها 
مواجه شویم اما در حال حاضر در دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان کمبودهایی در داروهای مرسوم و 

تأیید شده کرونا وجود ندارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
اینکه ۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی 
توسط بیمه پایه پوشش داده می شود ادامه داد: در 
بیمارستان های دانشگاهی اگر بیمارانی در پرداخت 
۱۰ درصد هزینه ها مشکل داشته باشند، مددکاری 

بیمارستان به ترخیص این بیماران کمک می کند.
او با اشاره به اینکه در درمان بیماران کرونایی ممکن 
است برخی داروهای تجویز شده در فهرست دارویی 
کشوری نباشد بیان کرد: قاعدتًا هزینه این داروها 

تحت پوشش بیمه هم قرار نمی گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به آخرین وضعیت تخت های بیمارستانی بیماران 
کرونایی در کرمان گفت: ظرفیت پذیرش بیماران 
کرونایی در بیمارستان های استان کرمان به نهایت 

خود رسیده و در آن شکی نیست.
هاشمیان با بیان اینکه در پیک پنجم کرونا بیشترین 
تعداد بستری های کرونایی را در استان کرمان 
داریم و در یک سال و نیم گذشته هیچ وقت این 
تعداد بیمار در بیمارستان های استان نداشتیم 
افزود: عدد تخت های بیمارستانی ما عدد مشخصی 
است و در هفته های گذشته در بیمارستان های ما 

ظرفیت سازی شده است.
هاشمیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیماری 
نیست که به تخت نیاز داشته باشد و این تخت 
نباشد تصریح کرد: البته شاید در مواقعی هم باشد 
که تخت خالی به راحتی برای بستری بیماران 

کرونایی پیدا نشود.
او با بیان اینکه هنوز در استان کرمان، در وضعیتی 
قرار داریم که تعداد بیماران ما رو به افزایش است 
ادامه داد: در این شرایط رعایت مسائل بهداشتی، 
فاصله گذاری ها و واکسیناسیون گروه های سنی 

فراخوان شده باید جدی گرفته شود.
قاطعانه و براساس قانون برخورد می شود

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی استان کرمان نیز با بیان اینکه در 
این شرایط پذیرفته نیست که دارو در داروخانه ها 
کمیاب باشد و یا با قیمت چند برابر در بازار توسط 
افراد سودجو عرضه شود اظهار داشت: با توجه به 
کمبود داروهای بیماری کرونا، ورود قاطع به این 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه طرح ضربتی مقابله با سوداگران 
و سودجویان دارو در سطح استان کرمان اجرا شده 
است گفت: با تاش های شبانه روزی و اقدامات فنی 
و پلیسی مأموران، دو انبار در حاشیه شهر که مقادیر 

زیادی دارو در آن دپو شده بود، شناسایی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان عنوان 
کرد: مأموران پس از کسب دستور قضائی و در 
بازرسی از انبارهای مذکور، ۳۲ هزار و ۷۰۴ قلم انواع 
دارو و ۲۶۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی را کشف و 

دو متهم را دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اقام 
کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد 
کرده اند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائی و داروهای کشف شده نیز 
برای توزیع بین بیماران کرونایی تحویل نماینده 

دانشگاه علوم پزشکی شد.

تسنیم

گزارش

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی کرمان با بیان اینكه 
گاهی اتفاق می افتد برخی داروهایی که در فهرست 
دارویی کشوری نیست به اشتباه و خارج از روال توسط 
همكاران ما تجویز می شود افزود: این مسئله باعث 
دردسر بیماران و خانواده های آنها می شود.

هاشمیان با اشاره به اینكه در یک سال و نیم گذشته 
حدود 1۰ بار فهرست دارویی بر اساس مطالعاتی که در 
زمینه درمان کرونا انجام شده به روز شده است گفت: 
این فهرست دارویی توسط انجمن های علمی کشور 
و بزرگان رشته های عفونی و داخلی مورد تایید قرار 
می گیرد و پزشكان باید درمان خود را در این چارچوب 
قرار دهند و خارج از آن دارویی را تجویز نكنند.
او با بیان اینكه هنوز در استان کرمان، در وضعیتی قرار 
داریم که تعداد بیماران ما رو به افزایش است ادامه داد: در 
این شرایط رعایت مسائل بهداشتی، فاصله گذاری ها و 
واکسیناسیون گروه های سنی فراخوان شده باید جدی 
گرفته شود.
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نسخه هایی که راهی بازار سیاه می شود
 کمبود دارو و تجهیزات درمانی کرونا در استان کرمان مشكل ساز شده و بسیاری از خانواده های کرمانی 

به امید یافتن دارو راهی بازار سیاه می شوند.

فروش سهام عدالت به کجا رسید؟

 سهام عدالت مشروط فروخته می شود
صاد

 اقت
ای

دنی
س: 

عک

رنا
: ای

س
عک

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( با انتشار اطاعیه ای از تصمیم گیری در 
خصوص فروش سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد.
یرنا،  به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ا
سهام عدالت بعد از مدت ها انتظار سهامداران در 
نهایت در اردیبهشت ۹۹ و با دستور رهبر معظم 
انقاب آزادسازی شد تا از این طریق سهامداران 
بتوانند اختیار مدیریت سهام عدالت را در اختیار 

خود بگیرند.
سهام عدالت براساس تصمیم گیری های سازمان 
بورس در دو مرحله آزادسازی شد. سهامداران به 
دنبال روند صعودی پرشتاب شاخص بورس و با 
توجه به تاکید مکرر کارشناسان و مسووالن حاضر 
در سازمان بورس مبنی بر ارزشمندی این سهام و 
نگهداری آن اما با رفتارهای هیجانی خود اقدام به 
فروش سهام خود کردند تا بتوانند از این طریق و با 
قرار گرفتن بازار بر مدار رشد بازدهی معقولی را از این 

سهام کسب کنند.
در مرداد سال گذشته و با قرار گرفتن بازار بر مدار 
نزولی، بیشتر کارشناسان آزادسازی سهام عدالت 
و رفتار هیجانی سهامداران برای فروش سهام را 

از جمله دالیل تاثیرگذار بر ریزش شاخص بورس 
اعام کردند و معتقد بودند که در صورت ایجاد 
محدودیت برای فروش این سهام، بازار می تواند از 
چنین وضعیتی خارج شود و به مرحله ای از تعادل 

در معامات برسد.
به دنبال چنین صحبت هایی از کارشناسان، سازمان 
بورس در تصمیم گیری و اقدامات خود برای کاهش 
هیجان ایجاد شده در بازار اقدام به توقف فروش سهام 
عدالت کرد که این امر در ابتدا با هجمه ای از اعتراض 
سهامداران عدالت همراه شد اما همچنان بعد از مدت 
ها وجود محدودیت و نیز ایجاد تعادل در معامات در 

انتظار آغاز فروش این سهام هستند.
تصمیم سازمان بورس درخصوص آغاز فروش 

سهام عدالت
در ابتدای مرداد ماه سال جاری، »محمدعلی دهقان 
دهنوی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره 
زمان آغاز فروش سهام عدالت اعام کرد: اکنون در 
تاش هستیم، سر و سامانی را به معامات سهام 
عدالت در روش غیرمستقیم بدهیم تا انتخابات آنها 
برگزار و هیات مدیره شرکت ها انتخاب شود، از این 
طریق نماد باقی شرکت ها  بازگشایی خواهد شد و 
افرادی که به دنبال فروش سهام خود در بازار هستند 

می توانند خواسته خود را اجرایی کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این 
مرحله از آزادسازی سهام عدالت دقت خواهیم داشت 
تا به هیچ عنوان آزادسازی به شکلی نباشد که تاثیر 
منفی بر روند معامات بازار داشته باشد و دوباره 

شاهد تکرار روند نزولی سال گذشته در بازار باشیم.
وی با بیان اینکه اگر قرار است فروش سهام عدالت 
تدریجی آغاز شود باید تاش کرد تا این اقدام را به 
صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی کنیم، گفت: 
به هیچ عنوان الزم نیست که یکباره ۳۰ درصد از 
سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان 
به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معامات 
بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار 

آزادسازی کنیم.
دهقان دهنوی  ادامه داد: در این میان به دنبال آن 
هستیم که روش غیرمستقیم را  در کنار فروش سهام 
عدالت در روش مستقیم قرار دهیم تا افرادی که مایل 
به فروش سهام خود هستند به جای فروش سهام، آنها 
را در اختیار صندوق ها قرار دهند و یونیت صندوق ها 
را در اختیار بگیرند تا در پایان امکان آزادسازی یونیت 

صندوق ها فراهم شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به 
زمان اجرایی شدن برنامه های در دستور کار سازمان 
بورس برای فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: 

زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت 
بازار است، هر لحظه که احساس شود این اقدامات 
تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها متوقف 

خواهد شد.

اطالعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی از 
فروش سهام عدالت

اکنون به نظر می رسد با توجه به وضعیت کنونی بازار 
و بازگشت رشد به مدار صعودی، تصمیمات مبنی 
بر آغاز فروش سهام عدالت در مرحله نهایی قرار 
دارد که براساس آن شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )دوشنبه( در اطاعیه ای 
از فروش سهام عدالت خبر داد و اعام کرده است: 
آن دسته از مشموالن سهام عدالتی که سفارش 
فروش سهام خود را در ماه های گذشته در درگاه های 
الکترونیکی شرکت های کارگزاری و یا سیستم بانکی 
ثبت کرده اند اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد 
شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، 
تنها تا پایان هفته جاری ) ۵ شهریورماه ۱۴۰۰( 

مهلت دارند، سفارش های خود را لغو کنند.
بدیهی است سهامدارانی که سفارش های فروش 
سهام عدالت خود را لغو نکنند، سفارش های قبلی 

آنها معتبر بوده و برای فروش اعمال خواهد شد.

ایرنا 
گزارش 

 اگر قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود باید 
تالش کرد تا این اقدام را به صورت ماهانه و با درصدهای 
کم اجرایی کنیم، گفت: به هیچ عنوان الزم نیست که 
یكباره 3۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود، در این 
زمینه می توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر 
معامالت بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار 
آزادسازی کنیم.
دهقان دهنوی  ادامه داد: در این میان به دنبال آن هستیم 
که روش غیرمستقیم را  در کنار فروش سهام عدالت در 
روش مستقیم قرار دهیم تا افرادی که مایل به فروش 
سهام خود هستند به جای فروش سهام، آنها را در اختیار 
صندوق ها قرار دهند و یونیت صندوق ها را در اختیار 
بگیرند تا در پایان امكان آزادسازی یونیت صندوق ها 
فراهم شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به زمان 
اجرایی شدن برنامه های در دستور کار سازمان بورس 
برای فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: زمان اجرایی 
شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است، هر 
لحظه که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار 
می گذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.

رفع شبهات شرعی در عملیات بانكی که با وجود 
استقرار و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، هنوز 

مورد تأکید و انتظار مراجع تقلید و متدینین قرار دارد، 
از دیگر رئوس برنامه های خاندوزی است که به نظر 

می رسد، با توجه به حضور وی در جایگاه ریاست گروه 
اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی، به صورت 

جدی دنبال و عملیاتی خواهد شد. یكی دیگر از 
نقدهای جدی به فرآیند فعلی عملیات بانكی، استفاده 

صوری از عقود بانكی و همچنین مساله نحوه دریافت 
وجه التزام بانكی است که به اعتقاد نظریه پردازان 

بانكداری اسالمی به ایجاد گردش حقیقی در بخش 
واقعی اقتصاد منجر نخواهد شد. 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فروش دو میلیاردی »خورشید« 
در اکران آناین 

فیلم سینمایی »خورشید« در حالی به اکران 
خود پایان داد که ۹0 هزار و ۹21 بلیت برای 

این فیلم در مجموع به فروش رفت و رقم 2 میلیارد و 727 
میلیون و ۶۳0 تومان را به ثبت رساند. »خورشید« به کارگردانی 

مجید مجیدی و تهیه کنندگی امیر بنان، محصول سال 1۳۹8 
است. این فیلم به نویسندگی مشترک مجید مجیدی و نیما 

جاویدی است. 

فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای 
تجسمی »جهان نما« منتشر شد.

- مهلت ارسال آثار: 10 شهریور 1400
- زمان نمایشگاه: 1۹ شهریور

- رشته های مورد پذیرش: نقاشی، عکس، مجسمه، نگارگری، 
نقاشی خط، آبرنگ، تصویر سازی

- راه های ارتباطی
جهت اطالع از شرایط نمایشگاه و ارسال آثار از طریق واتس اپ 

شماره زیر در تماس باشید:0۹122۳۶0271
تلفن تماس:0۹122۳۶0271- 0۹12۳187041

یوز آسیایی )یوزپلنگ(
Acinonyx jubatus venaticus : نام علمی

  Asian Cheetah  :نام انگلیسی
نام فارسی: یوز آسیایی )یوزپلنگ(

پراکندگی:)طبس: خاصه پلنگ، زرده پلنگ()سیستان و بلوچستان: تازی پلنگ(
مشخصات: تنها گربه سانی است که از دور شباهت زیادی به سگ  سانان دارد. دست و پای 

بلند، بدن کشیده و باریک، سینه ی فراخ و شکم باالی او شبیه سگ تازی است. ولی برخالف 
سگ سانان سر کوچک و گرد، پوزه ای کوتاه و گوش هایی کوچک و گرد دارد. می توان یوز را 

به سگی با کله گربه تشبیه کرد. 
مردمک چشم گرد است. موها زبر، 
موهای پشت گردن کمی بلندتر و 

یال مانند است. 

کتاب هنر در لحظه زندگی کردن

عکس جلد کتاب هنر در لحظه 
زندگی کردن

نویسنده: شانا نیکوئست
مترجم: معصومه محمودی، آرزو 

مومیوند
ناشر: نشر میلکان

مطالعه ی این کتاب تجربه ای عمیق 
و تأثیرگذار است و زندگی شما را 

متحول خواهد کرد و برایتان آرامشی 
ماندگار به ارمغان می آورد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

عکس نوشت

ایسـتاده در میانـه بـا | بیـش از  ۳۰۰ نفـر از 
کادر درمـان در ۱۸ ماه گذشـته جـان باخته  اند

عكس:  همشهری آنالین

رشد آرام دالر در کانال ۲۶ هزار تومانی
خبر

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، اول شهریورماه( با ۱۳۳ تومان افزایش در مقایسه با 
روز گذشته )۳۱ مردادماه( به ۲۶ هزار و ۸۶۲ تومان رسید.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
دیروز در مقایسه با روز گذشته )۳۱ مردادماه(   با ۲۶۳ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۶۸۰ 

تومان رسید.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۵۳ 

تومان بود.
عاوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۲۶۲ تومان و نرخ فروش آن 

۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعام شد.
نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۷۱۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۹۹۸ تومان 

اعام شد.
همچنین در سامانه نیما در معامات روز گذشته )۳۱ مردادماه(، حواله یورو به قیمت ۲۶ 

هزار و ۹۸۷ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۷۱ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه حرکت آرامی به سوی کانال ۲۵ هزار تومان حرکت 

کرد و بیش از دو هفته در این کانال نوسان داشت و بعد وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: بازاریاب نهاده های کشاورزی 
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
ترجیحا رشته های کشاورزی از کاردانی به باال و سایر رشته 

های مرتبط با فروش
داشتن خودروی سواری الزامی می باشد

حداقل ۲ سال سابقه بازاریابی
مزایا:حقوق ثابت، پورسانت، بیمه، هزینه سوخت و تلفن

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

اطالعات تماس: موبایل ۰91۲8931۲۶8
واتساپ ۰91۲8931۲۶8

موقعیت شغلی : مهندس عمران  
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز:

آشنا به امور دفتر فنی، صورت وضعیت نویسی، صورتجلسات 
و امور قراردادی، گزارشات هفتگی و ماهانه و ...3 تا ۵ سال 

سابقه
آشنا به نرم افزار صورت وضعیت نویسی، اتوکد، آفیس

 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند.

اطاعات تماس
istaarmepol@yahoo.com ایمیل

موقعیت شغل ها: طراح و نقشه کش سازه
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، دورکاری

این شغل به صورت دورکاری )کار از محل سكونت فرد( بوده 
و از الزامات اولیه آن دارا بودن کامپیوتر شخصی و اینترنت با 

سرعت قابل قبول است
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی 

مورد نظر به ایمیل زیر ارسال نمایند.

resume@sazanco.com اطاعات تماس ایمیل

 استخدام مهندس عمران استخدام گوهر دشت پاسارگاد 
در یک شرکت معتبر در کرمان

استخدام در یک هلدینگ معتبر در کرمان

Tejaratnews از صفحه Tejaratnews از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

اینفوگرافیکاخبار معدن

د  استان کرمان با توجه به موا
راست  دا که  سرشاری  معدنی 
امکان پیشتازی نسبت به دیگر 
استانها در حوزه معدن و صنایع 
لبته نیازمند  معدنی را دارد که ا
رفع برخی چالش ها برای نیل به 

این هدف است.
مدیرعامل شرکت جهان صنعت 
تامین  مشکل  واکاوی  به  پویا 
قطعات صنعت فوالد در استان 
کرمان پرداخت و گفت: دغدغه 
ز مشکات عمده این  اصلی و ا
عدم  کرمان  استان  در  صنعت 
پایین دستی  صنایع  نمندی  توا
است. در استان کرمان شرکت 
های بزرگی همچون گل گهر، 
های  شرکت  و  سرچشمه  مس 

وجود  مسی  و  فوالدی  بزرگ 
دارند اما تقریبًا بیش از ۷۰ درصد 
فوالد  صنعت  ساختنی  قطعات 
استان کرمان  از خارج استان و 
توسط اصفهان، تهران و یزد تامین 
می شوند این معضل بزرگی است 
که باعث غفلت از درآمد زایی و 
اشتغال پایدار در استان کرمان 

شده است.
گهر  شرکت  عضوهیئت مدیره 
خدمات سیرجان در ادامه افزود: 
تکنولوژی و ماشین آالت این حوزه 
اکثراً از کشورهای اروپایی همچون 
یتالیا و همچنین کشور  آلمان ، ا
چین وارد می شود، متاسفانه با 
وجود اینکه استان کرمان قریب 
۴۰ درصد معادن و ذخایر خدادادی 
در حوزه سنگ آهن، مس، کرومیت 
و ذغال سنگ و … را دارا است و با 
تولید ۱۰ میلیون تن از مجموع 
۵۰ میلیون تن فوالد تولیدی ایران 
در افق ۱۴۰۴ به قطب تولید این 
محصول در کشور تبدیل می شود 
اما تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد قطعات 
ساختنی این کارخانه های فوالدی 
از استان کرمان تامین می شود. 
آالت،  ماشین  حاضر  حال  در 
پیشرفته و تخصصی  کارگاه ها 

ساخت قطعات، نیروی کار ماهر 
و ظرفیت الزم در استان کرمان 
علی الخصوص شهرک های صنعتی 
استان وجود دارد اما به دلیل عدم 
نبود یک  برنامه ریزی صحیح، 
متولی خاص به عنوان رابط بین 
صنایع مادر و کارگاه ها و صنایع 
کوچک پایین دستی، مشکات 
عدیده ای پدید آمده است و این 
مشکات باعث خروج کار از کرمان 
به سمت اصفهان، یزد و تهران می 
شود و حجم عظیمی از قطعات 
حتی قطعات ساده مصرفی از خارج 

استان کرمان تامین می شود.
او می گوید فرایند ساخت یک 
قطعه از ماشین کاری، برشکاری، 
ریخته گری، آبکاری، سنگ کاری، 
تراشکاری و … چندین مرحله دارد  
که یک کارگاه به تنهایی قادر به 
انجام آن نیست لذا نیازمند تعامل 
کارگاه ها در امر تولید هستیم که این 
هماهنگی و روحیه کار تیمی باید 
در استان کرمان تقویت شود البته 
این موضوع تا حدودی به سابقه این 
صنعت در استان نیز برمی گردد؛ 
صنعت فوالد کرمان در مقایسه 
با اصفهان سابقه چندانی ندارد./

معدن نامه

رنا
: ای

بع
من

 واکاوی مشکل تامین قطعات صنعت فوالد در استان کرمان

ایتالیا جشنواره بین المللی 
روش های آموزش تئاتر را 

برگزار می کند 
فراخوان جشنواره بین المللی روشهای آموزش تئاتر که در کشور ایتالیا برگزار 
می شود، منتشر شد. براساس فراخوان جشنواره؛ این رویداد فرصتی است به 
منظور به اشتراک گذاشتن، بحث و توسعه غیر معمول ترین ایده ها به منظور 
آموزش و تمرین تئاتر و از این رو هنرمندان، معلمان، استادان، بازیگران و 

کارگردانان امکان حضور در آن را دارند. 

تیاتر

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

890,000,000تومانپژو 2008  

230,000,000تومان206  ، تیپ 2

360,000,000 تومان207 ، دنده ای

390,000,000 تومان207 صندوقدار 

217,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، 305,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

323,000,000 توماندنا معمولی

470,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90355,000,000 تومانتندر

280,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

310,000,000تومانسمند سورن ، پالس


