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وضعیت نگران کننده 
آمار خودکشی در کرمان

 مدیرکل بهزیستی استان:

۷۰ بستری جدید و ۱۱ فوتی 
در شبانه روز گذشته

الیحه رتبه بندی معلمان 
تا پایان مهر به تصویب می رسد

یک عضو کمیسـیون امورداخلی کشـور و شـوراها 
در مجلـس شـورای اسـامی از تصویـب جزئیـات 
الیحـه رتبـه بنـدی معلمـان در صحن مجلـس تا 

پایان مهرماه خبر داد.به گزارش ایسـنا، محمد حسـن آصفری نماینده مـردم اراک در مجلس 
شـورای اسـامی در صفحه شـخصی خـود در توییتر، نوشـت:» ضمـن عذرخواهـی از تمامی 
 فرهنگیـان عزیز کشـورمان به دلیل تاخیـر در تعییـن تکلیف الیحـه رتبه بندی معلمـان، ان 

شـاءاهلل این مورد تـا قبـل از پایـان مهرمـاه در  مجلـس تصویب خواهد شـد.«

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از برنامه ریزی برای 
جایگزینی ارقام تجاری و نیمه خشک خرما در سطح استان کرمان 

خبر داد. مهدی لطفعلی زاده گفت: استان کرمان با سطح زیر کشت بالغ بر ۲۸ هزار هکتار شامل 
نهال و بارور، باغات نخیات و تولید ساالنه بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول و تعداد ۱۸ هزار بهره بردار 
یکی از مناطق مهم خرما خیز کشور محسوب می شود.او افزود: مناطق عمده تولید محصول خرما 
در شهرستان های بم، نرماشیر، ریگان، فهرج، شهداد و ارزوئیه است که یکی از برنامه های سازمان 
جهاد کشاورزی استان، برنامه ریزی جهت جایگزینی ارقام تجاری و نیمه خشک مانند پیارم و 

مجول در سطح استان است.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر یکشنبه ۲۱ شهریور ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ســاعت 

گذشــته، ۷۰ بیمار جدید کرونا در  بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» ۲۹ نفر از آنها از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
۱۵ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۸ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  و ۱۷ نفر از حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند«.

توسعه کشت ارقام تجاری 
و نیمه خشک خرما 

در استان کرمان
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اختصاص ۷ غرفه در 
نمایشگاه مجازی ایران 

و عمان به رفسنجان

افت شاخص بورس 
در معامالت امروز

لغو روادید سفر 
برای ایران و عراق
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ادامه مطلب را 
در صفحه2 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ شــهریور   ۲۲ دوشــنبه         ۱۰6۵ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

طرح هویت گذاری طرح هویت گذاری 
مانع قاچاق دام نشدمانع قاچاق دام نشد

 آگهی مناقصه
خاک  نهال،  تهیه  دارد  قصد  بام  ستاره  شرکت 

و  هتل  مجموعه  سبز  فضای  کاشت  نباتی  و 
پیمانکار  به  مناقصه  طریق  از  را  بافت  گردشگری 
به  عالقمند  که  نماید.شرکت هایی  واگذار  ذیصالح 
شرکت در این مناقصه می باشند، می توانند تا پایان 
جهت   ۱٤۰۰/٦/29 مورخ  دوشنبه  روز  اداری  وقت 
واقع  شرکت  این  آدرس  به  مناقصه  اسناد  تهیه 
و  هتل  پروژه  گمنام  شهدای  مرقد  جنب  بافت  در 

مجموعه گردشگری بافت مراجعه نمایند.

شرکت ستاره بام

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

مهم ترین علت سقوط فضای کسب و کار استان کرمان تاخیر در پاسخ استعالمات است

واکسیناسیون رانندگان حمل ونقل 
عمومی به سرعت در حال انجام است

۷۰ بستری جدید و 
۱۱ فوتی در شبانه روز 

گذشته
استاندار کرمان با اشاره به اختالف نظر درباره 
فضای کسب و کار استان کرمان گفت: مهم 
ترین مشکل و علت خراب شدن فضای کسب 
و کار و سقوط رتبه ما در همین تاخیر در پاسخ 
به استعالمات است. علی زینی وند در جلسه 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان 
اظهارکرد: تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی 
که ۴۱ هزار فرصت شغلی است،تعهد پایینی 
بود و نسبت به سال گذشته ۲۰۰۰ فرصت 
شغلی کمتر پیش بینی شده، از طرف دیگر 
انتظار داریم از دست رفتن مشاغل با توجه به 
کرونا امسال کمتر باشد،چون در حال حاضر 
سازگاری بیشتری با شرایط ایجاد شده است.او 
افزود:نرخ بیکاری استان کرمان نرخ باالیی است 
و به دلیل اینکه در حوزه بانوان مشاغل ما نسبت 
به میانگین کشوری کمتر است، طبیعی است که 
به این موضوع باید در قالب مشاغل خرد و خانگی 
بیشتر توجه شود و به شغل بانوان در این حوزه 

باید بیشتر تاکید کرد.
زینی وند تصریح کرد:مدیران باید ببینند کجا 
خالء هست و آن را پر کنند و تحلیل راهبردی 

سازمان مدیریت درباره گروه های شغلی، صنوف 
و … خیلی نکته دارد و اگر دستگاه ها در حوزه 
خود تمرکز کنند کلی از مسائل قابل حل است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه تقریبا 
عقب  شهریور  پایان  تا  اشتغال  تعهد  از 
هستیم،بیان کرد:باید در نیمه دوم سال روند 
ایجاد شغل تصاعدی و این مسئله کامال رصد 
شود و ثبت سامانه گردد.او با اشاره به اینکه 
درصد کمی از ظرفیت گردش مالی شرکت های 
بزرگ استفاده می کنیم، افزود: به دلیل افزایش 
نرخ ارز و صادرات خوبی که انجام می شود، 

شرکت ها در بورس وضعیت خوبی دارند.
زینی وند در ادامه با اشاره به تاکید بر استفاده از 
ظرفیت دفاتر روستایی و با شبکه ای از دهیاران 
در دل روستاها،گفت: دهیاران و شوراها می 
توانند تسهیلگران فرصت های شغلی باشند 
و مشاغل کوچک در روستا که زیرساخت 
دارند باید به شبکه هایی نظیر کمیته امداد و 
بسیج سازندگی و شبکه اجتماعی بانک رسالت 

وصل شوند.
او بیان کرد: باید شبکه توانمندسازی در 

قشرهای مختلف ایجاد شود تا آموزش الزم 
داده و در مناطق محروم کار به صورت ویژه 

تکمیل گردد.
استاندار کرمان در ادامه با تاکید مجدد بر 
استفاده از ظرفیت های ستاد اجرایی فرمان امام 
در استان کرمان گفت: شبکه دهیاران و شوراها 
الزم است حتما به ستاد وصل و از این پتانسیل 
عظیم حتما استفاده شود.او با اشاره به اختالف 
نظر درباره فضای کسب و کار استان کرمان 
گفت: مهم ترین مشکل استعالمات است و علت 
خراب شدن فضای کسب و کار و سقوط رتبه ما 
در همین تاخیر در پاسخ به استعالمات است لذا 
باید به تمامی دستگاه ها نامه تکلیفی زده و زمان 
اعالم شود تا دستگاه مربوطه به سیستم پنجره 

واحد لینک و کار در زمان مشخص انجام شود.
زینی وند در پایان بر لزوم تشکیل کارگروهی 
برای تحلیل و ابالغ های الزم تعریف چارچوب 
آزمون های استخدامی شرکت های بزرگ 

صنعتی استان کرمان تاکید کرد.
جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه 

اظهار کرد: یکی از مباحث مهم، تعهد ایجاد 
اشتغال برای سال جاری است که از طرف 
دستگاه های اجرایی استان انجام شده و باید 
۴۱ هزار و ۵۵۷ شغل در استان ایجاد و منابع 
اعتباری مثل تبصره ۱۸ و اشتغال روستایی و 

سایر منابع جذب شود.
او با اشاره به اینکه عدد مذکور یک تحول خیلی 
مهم در استان ایجاد می کند، افزود:در خصوص 
تبصره ۱۸ چون عمال نرخ تسهیالت به شکل 
یارانه ای است، خیلی فرصت خوبی برای انجام 
سرمایه گذاری به ویژه در حوزه مشاغل خرد 
و صنایع کوچک و متوسط است و از آنجایی 
که سهمیه استان مشخص شده، تاکید بر این 
شد که پرونده هایی که از نظر اقتصادی مناسب 
هستند دنبال شود.رودری تصریح کرد: در 
خصوص بحث اشتغال روستایی با توجه به اینکه 
از سهمیه استان عددی در حوزه صنعت و معدن 
باقی و همینطور بخش خدمات و گردشگری 
باقی مانده، فرصت است تا کسانی که شرایط 
استفاده از تسهیالت روستایی را دارند، در بخش 

های مذکور استفاده کنند.

ایسنا-  مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: متاسفانه در سال های 
اخیر به دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت اقتصادی، شیوع 

ویروس کرونا، باال رفتن سطح اضطراب در بین افراد جامعه و ... شاهد 
گسترش نگران کننده این پدیده شوم در سطح جامعه بوده ایم که 

علی رغم اقدامات پیشگیرانه وسیعی که انجام شده، وضعیت موجود 
در این حوزه غیرقابل قبول و نگران کننده است.

مکارم، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: تعرفه هر ویال رمدسیویر هندی
  یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان است و برای نوع ایرانی باالی 5۰۰ هزار تومان است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری کرمان، از افزایش 
سرعت واکسیناسیون رانندگان ناوگان 
حمل ونقل عمومی درون شهری خبر 
داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۰ درصد 

رانندگان واکسینه شدند.
 هادی خدادادی با اشاره به آغاز 
ناوگان  رانندگان  واکسیناسیون 
حمل ونقل عمومی از یک ماه گذشته، 
افزود: رانندگان سیستم حمل ونقل 
عمومی شهر کرمان می توانند از طریق 
به  واکسیناسیون  ثبت نام  سامانه 
نشانی)salamat.gov.ir( و یا با مراجعه 
حضوری، برای دریافت واکسن اقدام 

کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر برای 
حدود ۳۰۰۰ نفر از رانندگان، امکان 
واکسیناسیون خارج از نوبت و بدون 
و  شده  فراهم  سنی  محدودیت 
واکسیناسیون این تعداد به مرور در 

حال انجام است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری کرمان، با بیان اینکه 
تعدادی از رانندگان تاکسی و اتوبوس 
به دلیل نبود اطالعات آنها در سامانه 
سالمت، امکان ثبت نام در سامانه جامع 
علوم پزشکی را نداشته اند، خاطرنشان 
کرد: بدین منظور با هماهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی، مرکز بهداشت »9 دی« 

واقع در شهرک »شهید مطهری« 
برای مراجعه حضوری خارج از نوبت 
رانندگاِن جامانده از سامانه، در نظر 

گرفته شده است.
خدادادی با اعالم اینکه بیش از هزار نفر 
از رانندگان ملزم به مراجعه حضوری 
هستند، افزود: جهت هماهنگی بیشتر، 
کارشناسان سازمان حمل ونقل بار 
و مسافر شهرداری در محل مذکور 
حضور دارند، بنابراین رانندگان تاکسی 
و اتوبوس برای واکسینه شدن با 

محدودیتی مواجه نیستند.
او یادآور شد: طرح واکسیناسیون، از 
طریق پیامک به تمام رانندگان تاکسی 
و اتوبوس درون شهری اطالع رسانی 
شده و رانندگان ملزم هستند از طریق 
سامانه یا مراجعه به مرکز بهداشت »9 
دی« نسبت به دریافت واکسن اقدام 

کنند.
بار  مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
و مسافر شهرداری کرمان، از وجود 
۴۵۰۰ راننده تاکسی و ۲۰۰ راننده 
اتوبوس درون شهری در شهر کرمان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس 
دستورالعمل »اتحادیه تاکسی رانی های 
شهری کشور«، واکسیناسیون رانندگان 
سیستم حمل ونقل عمومی بایستی هر 
چه زودتر انجام شود و رانندگان نیز باید 

سریع تر اقدام کنند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی 
کرمان،دکتـر مهـدی شفیعی،سـخنگوی 
این دانشـگاه عصر یکشـنبه ۲۱ شـهریور ماه 
با بیـان اینکه طی ۲۴ ســـاعت گذشـــته، 

۷۰ بیمـار جدیـد کرونـا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده اند، 
گفـت:» ۲۹ نفـر از آنهـا از حـوزه دانشـگاه 
ور،  را )شـامل  کرمـان  پزشـکی  علـوم 
رابر،بافـت، بردسـیر، کوهبنـان، کرمـان، 
شـهربابک، زرنـد، ارزوئیه(، ۱۵ نفـر از حوزه 
دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان، ۸ نفر از 
حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم  و ۱۷ نفر 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 

. » هسـتند
او بـا بیـان اینکه یـک نفـر از حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان، بسـتری جدیـد 
گزارش شـده اسـت، افزود: »در حال حاضر، 
6۸6 بیمار کرونا در بیمارسـتان های اسـتان 

بستری هسـتند«.
شـفیعی ادامـه داد:» ۳۸۵ نفـر از بیمـاران 
بسـتری در حـوزه علـوم پزشـکی کرمـان، 
۲۷ نفـر حـوزه علـوم پزشـکی رفسـنجان 
، ۹۸ نفـر حـوزه جنـوب، 6۱ نفـر در حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم ۱۱۵ نفـر از 
حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمـات بیمارسـتانی به 

آنهـا ارائـه میشـود«.
او اظهار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی تاکنـون 
۳۷ هـزار و ۸۸۱ نفـر در اســـتان، بـه دلیل 

ابتـا بـه کرونـا بسـتری شـده اند«.
مدیر گـروه مبـارزه بـا بیماریهـای واگیردار 

دانشـــگاه علوم پزشـکی 
کرمـان سـپس اظهـار کرد:»متاسـفانه در 
۲۴ سـاعت گذشـــته، ۱۱ مـورد فوتـی بـه 
دلیل ابتـا بـه ویـروس کرونا گزارش شـده 
کـه 6 نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان ، ۳ نفـر از حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت، یـک نفـر از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و یـک نفـر از 
حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان 
اسـت«. به گفته شـفیعی،از ابتـدای اپیدمی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، ۴۴۹۷ نفـر بـه 
دلیـل ابتـا بـه کوویـدـ  ۱۹ جـان خـود را 
از دسـت داده انـد.او همچنیـن تعـداد ُدز 
واکسـن های تزریـق شـده اسـتان کرمـان 
در نوبـت اول را ۸۷۸ هـزار ۷۵۷ و نوبت دوم 

۴۷۴ هـزار و ۱۴۸ ُدز عنـوان کـرد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان از  افزایش  

۸۱ درصدی  کشفیات قاچاق دام استان کرمان 
 نسبت به مدت مشابه سال خبر داده است  

شاخص کل بازار بورس امروز )یکشنبه، 
۲۱ شهریورماه( با ۴۰ هزار و ۴66 واحد 

کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴۸۹ 
هزار واحدی قرار گرفت.

رئیس جمهور گفت: امروز 
مجموعه ای از پرونده های مربوط 
به توسعه روابط دو جانبه را مورد 

بحث و بررسی قرار دادیم و مصمم 
هستیم سطح روابط خود را در 

راستای منافع و مصالح دو ملت هر 
چه بیشتر گسترش دهیم.

بازرگانی  اتاق  مدیر 
ن  فسنجا ن ر ستا شهر

گفت:بخش خصوصی رفسنجان در نمایشگاه 
مجازی ایران و عمان حضور فعالی خواهد داشت.

علی غامرضاپور اظهارکرد:نمایشگاه مجازی ایران 
و عمان از ۲۹ شهریورماه جاری تا چهارم مهرماه به 
صورت مجازی و با هدف معرفی تولیدات و خدمات 

کشورمان به کشور همسایه عمان برگزار می شود.
او بازار هدف عمان را برای کشورمان مهم ارزیابی 
کرد و افزود:ما همواره با عمان سوابق تجارت خوبی 
داشته ایم و این کشور از لحاظ صادرات و تجارت 
فضای مهمی برای تجار و بازرگانان ایرانی به شمار 

می رود.



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 1065 

دوشنبه 22 شهریور 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 1065 
دوشنبه 22 شهریور 1400 کاغذ استان

توسعه کشت ارقام تجاری و نیمه 
خشک خرما در استان کرمان

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از برنامه ریزی 
برای جایگزینی ارقام تجاری و نیمه خشک خرما در سطح استان 

کرمان خبر داد.
 مهدی لطفعلی زاده گفت: استان کرمان با سطح زیر کشت بالغ بر 
۲۸ هزار هکتار شامل نهال و بارور، باغات نخیات و تولید ساالنه 
بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول و تعداد ۱۸ هزار بهره بردار یکی از 

مناطق مهم خرما خیز کشور محسوب می شود.
او افزود: مناطق عمده تولید محصول خرما در شهرستان های بم، 
نرماشیر، ریگان، فهرج، شهداد و ارزوئیه است که یکی از برنامه های 
سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامه ریزی جهت جایگزینی ارقام 

تجاری و نیمه خشک مانند پیارم و مجول در سطح استان است.
او بیان کرد: میزان سطح زیر کشت خرمای پیارم حدود 6۰۰ هکتار 
و خرمای مجول در سطح ۴۰ هکتار است که در مناطق خرما خیز 
استان در سال های اخیر کاشت شده و ســاالنه حدود یک هزار و 

۲۰۰ تن محصول تولید و روانه بازار می شود.
لطفعلی زاده تصریح کرد: خرما یکــی از محصوالت مهم مناطق 
گرمســیری اســتان اســت که به لحاظ امنیت غذایی، اشتغال، 
درآمدزایی حفظ محیط زیســت )به خصوص در این استان که از 
پیشروی کویر جلوگیری کرده است( و توسعه پایدار کشاورزی یک 

محصول مهم و استراتژیک می باشد.
او بیان داشت: کیفیت مطلوب خرما استان ناشی از وضعیت مناسب 
آب و هوایی برای کشت و پرورش این گیاه است. همچنین ارزآوری، 
ایجاد اشــتغال مولد به طور مستقیم و غیر مســتقیم در صنایع 
جانبی و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی از جمله مزیت های این 

محصول است

اختصاص ۷ غرفه در نمایشگاه مجازی 
ایران و عمان به رفسنجان 

مدیر اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان گفت:بخش خصوصی رفسنجان 
در نمایشگاه مجازی ایران و عمان حضور فعالی خواهد داشت.علی 
غامرضاپور اظهارکرد:نمایشگاه مجازی ایران و عمان از ۲۹ شهریورماه 
جاری تا چهارم مهرماه به صورت مجازی و با هدف معرفی تولیدات و 

خدمات کشورمان به کشور همسایه عمان برگزار می شود.
او بازار هدف عمان را برای کشورمان مهم ارزیابی کرد و افزود:ما همواره با 
عمان سوابق تجارت خوبی داشته ایم و این کشور از لحاظ صادرات و تجارت 

فضای مهمی برای تجار و بازرگانان ایرانی به شمار می رود.
غامرضاپور درخصوص کیفیت برگزاری نمایشگاه مجازی ایران و 
عمان گفت:شرکت کنندگان در این نمایشگاه،محتواها را در قالب 
کلیپ و بروشور به زبان انگلیسی در غرفه مربوط به خود قرار داده و مانند 
نمایشگاه های حضوری، این امکان برای بازدیدکنندگان فراهم است تا 

با غرفه داران صحبت کرده و برای خرید محصوالت آنان رایزنی کنند.
او با بیان اینکه بخش خصوصی رفسنجان در نمایشگاه مجازی ایران و 
عمان حضور فعالی خواهد داشت،ادامه داد: هفت غرفه از این نمایشگاه به 
بخش خصوصی شهرستان رفسنجان اختصاص پیدا کرده که سه غرفه از 
آن در اختیار فعاالن صنایع دستی و قالی و مابقی غرفه ها در اختیار فعاالن 

حوزه صنعت و کشاورزی رفسنجان قرار می گیرد.
او با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی به 
شمار می رود،درخصوص اطاع رسانی در رابطه با برگزاری این نمایشگاه، 
یادآور شد:با تمام فعاالن بخش خصوصی شهرستان از جمله صنایع 
بزرگ،شهرک های صنعتی و … هماهنگی انجام شده و ظرفیت های 
حضور در این رویداد را به آنها اعام کرده ایم،در واقع مجری برگزاری اتاق 
ایران و عمان و اتاق بازرگانی عمان است و ما نقش هماهنگ کننده را داریم.

غامرضاپور تصریح کرد:در مجموع فعاالن صنعتی،کشاورزی و 
حتی خدمات فنی و مهندسی در رفسنجان باید نگاه خود را در حوزه 

تجارت،فروش و عرضه تخصصی تر دنبال کنند.
اکسپوی دبی فرصت دیگری برای تجار رفسنجانی

مدیر اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان بیان کرد:اکسپوی ۲۰۲۰ امارات 
که به دلیل شرایط کرونایی در سال جاری و از مهرماه تا فروردین ماه 
سال آینده در شهر دبی برگزار می شود فرصت بسیار خوبی برای نمایش 
توانمندی های تجار و فعاالن اقتصادی شهرستان رفسنجان است.او 
تاکید کرد: تجار و بازرگانان توانمندی در شهرستان داریم که تولیدات 
خوبی داشته و قابلیت معرفی در بازارهای بین المللی را دارند لذا اکسپوی 
امارات فرصت بسیار خوبی در این رابطه است و ما فضا و امکانات را در 

اختیار آنها قرار می دهیم.
غامرضاپور یکی از ضعف های محصوالت شهرستان رفسنجان را در امر 
بازاریابی و فروش دانست و تاکید کرد:اتاق بازرگانی رفسنجان در این رابطه 
تمام تاش خود را خواهد کرد تا فرهنگ فروش محصوالت رفسنجان در 

بازارهای بین المللی و جهانی نمایان تر شود.

مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان به منظور انجام گفتگوهای 
مشترک و بررسی مسائل مختلف در حوزه برق 
شهری با علیرضا نادری رئیس و اعضای شورای شهر کرمان دیدار 
کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان، در این دیدار،محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت 
ضمن تبریک به منتخبین دوره ششم شورای شهر کرمان، به 

کلیات مسائل فی مابین شرکت و شهرداری اشاره کرد.
او تاکید کرد: احداث پروژه های اصاح و ساماندهی و توسعه 
نیازمند تعامل و ارتباط دوسویه با شهرداری است و امیدواریم 
در دوره جدید مدیریت شهرداری کرمان، شاهد تعامل هرچه 

گسترده تر و نزدیک تر بین این دو سازمان خدمت رسان باشیم.
سلیمانی با اشاره به اینکه شهرداری از نهادهای مهمی است که 
در راستای اجرای هر چه بهتر امور در کنار این شرکت است، 
افزود: صدور مجوزهای حفاری، توسعه ی شبکه و جابجایی تیرها 
مستلزم همراهی و همیاری بین نهادهاست.او با اشاره به ضرورت 
توسعه زیرساخت ها و اصاح شبکه توزیع برق برای تامین برق 
پایدار در کرمان ، گام دوم انقاب را تجلی اصول مدیریت جهادی 
و خدمت رسانی عنوان کردو افزود: قطعا تعامل با شهرداری و 
توسعه خدمات شهری ایجاد رضایت مندی در بین شهروندان 
خواهد کرد.محمد سلیمانی با اشاره به قدمت شبکه توزیع برق 
کرمان، توسعه و اصاح زیرساخت های شبکه توزیع برق را برای 
تامین برق پایدار یک ضرورت دانست .در این دیدار،علیرضا نادری 
رئیس شورای شهر کرمان نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل 
و مدیران صنعت برق بر لزوم زیباسازی مبلمان شهری تاکید کرد 
و افزود:الزم است سازمان های باالدستی قوانینی تصویب کنند 
تا تاسیسات برقی منصوبه در فضاهای شهری از جلوه ی بصری 
زیباتری برخوردار شوند.او با تاکید بر ادامه خدمات ارائه شده و 
تعامل خوب شرکت توزیع برق شمال با مجموعه مدیریت شهری 
و کارهای مثبت این مدیریت در رابطه با شهروندان، خواستار چاره 
اندیشی برای توسعه و اصاح زیرساخت های شبکه برق در مرکز 
استان شد.گفتنی است دراین دیدار آقایان قائم پناه »معاون مالی 
وپشتیبانی« نوروززاده»معاون مشترکین «و جهادی »مدیر توزیع 

برق کرمان« مدیرعامل را همراهی کردند.

نماینده مردم شهربابک نبود تصفیه خانه فاضاب 
در شهربابک به عنوان یک شهر صنعتی و معدنی 
در منطقه ای نیمه خشک را یک ضعف بزرگ 

دانست.
مصطفی رضا حسینی اظهار کرد: با توجه به مشکات متعدد در 
حوزه آب و برق شهرستان شهربابک،نشستی با محرابیان وزیر 

نیرو برگزار و مسائل مربوط به این حوزه مطرح شد.
نماینده مردم شهربابک با اشاره به شرایط خاص جغرافیای 
شهرستان شهربابک و بهره مندی از تابش خورشید در بیشتر 
ماههای سال، گفت:یکی از مسائلی مطرح شده در این نشست 
احداث نیروگاه خورشیدی شهربابک است.او بیان داشت:یکی 
از نیازهای اساسی زیرساختی شهرستان در حوزه برق، احداث 
پست ۱۳۲ وات جوزم است که در اولویت کاری برق منطقه ای 
کرمان نیز قرار گرفته و کارهای مقدماتی آن نیز انجام شده است و 
نیازمند تأمین اعتبار برای تسریع در اجرای این پروژه می باشیم.
حسینی همچین بر لزوم تسریع در اجرا و انجام اقدامات الزم 
برای احداث خط و پست ۱۳۲ کیلو وات شهرک صنعتی 

تاکید کرد.
نماینده مردم شهربابک با اشاره به فرسودگی باال لوله های آب 
در شبکه آبرسانی شهربابک و هزینه های گزاف ترمیم، اظهار 
داشت: اغلب خط لوله ها عمری ۴۰ ساله دارند که بازسازی این 
شبکه فرسوده یکی از ضرورت های شهرستان محسوب می شود.

نبود تصفیه خانه فاضالب در شهربابک
او نبود تصفیه خانه فاضاب در شهرستان شهربابک به عنوان 
یک شهر صنعتی و معدنی در منطقه ای نیمه خشک و همچنین 
نیاز فراوان صنعت به آب را یک ضعف بزرگ دانست و خواستار 
تسریع و همکاری در اجرای این پروژه، با توجه به انجام مطالعات 
و تعیین مشارکت کننده بیرونی شد.رضاحسینی افزود: با توجه 
به اینکه مطالعات فاز اول تصفیه خانه آب شرب شهرستان 
شهربابک )طرح حذف آرسنیک( انجام و مجوز شرکت آب و 
فاضاب کشور اخذ شده است، تسریع، همکاری و هماهنگی در 

این زمینه را تقاضا داریم.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز  )یکشنبه، ۲۱ 
شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه 
به رقم ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، در ساعت ۱۳ دیروز  ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با کاهش  ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه )۲۰ شهریور ماه( 
به رقم ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز  نیم  
سکه بهار آزادی 6 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه  میلیون و 
6۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت 
خورد.عاوه بر این، در بازار طا نیز نرخ هر گرم طای ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۱6۳ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طا نیز پنج میلیون 
و ۴۲ هزار تومان شد.همچنین هر انس جهانی طا نیز دیروز  یک هزار 
و ۷۸۸ دالر و ۲۸ سنت قیمت خورد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل 

موثر در رشد قیمت طا و سکه، باال رفتن دالر و انس جهانی است.

روند نزولی قیمت سکه و طال

حفظ مبلمان شهرداری 
از شاخص های طراحی

 شبکه توزیع برق

 نبود تصفیه خانه فاضالب در شهربابک

نیروگاه خورشیدی
احداث شود

خبر

خبر

خبرخبرخبر

پس از نوسانات قیمت سیمان و فوالد که به 
دلیل عدم عرضه کافی توسط تولیدکنندگان 
و قطعی برق کارخانجات اتفاق افتاده بود، 
قیمت ها در بازار روند کاهشی به خود گرفته 
و امروز سیمان به حدود هر پاکت ۲۵ هزار 
تومان درب کارخانه رسیده است؛ قیمت هر 
کیلو میلگرد هم که تا ۲۲ هزار تومان باال رفته 
بود اخیرا به حدود ۱6 هزار تومان کاهش یافته 
است.به گزارش ایسنا، قیمت سیمان روند نزولی 
به خود گرفته و سازندگان خبر می دهند که از 
طریق بورس، هر پاکت سیمان را درب کارخانه 
۲۵ تا ۲۷ هزار تومان خریداری می کنند. 
البته قیمت هنوز به قبل از گرانی های ناشی 
از نرخ گذاری افزایش ۱۲ درصد و قطعی های 
مکرر برق بازنگشته است. چند روز قبل هم 
نرخها از باالی ۷۰ هزار تومان به ازای هر پاکت 
به حدود 6۰ هزار تومان رسیده بود. البته فعاالن 
صنعت ساختمان انتظار دارند قیمت ها پایین تر 
هم بیاید.در حال حاضر هر تن سیمان نیز به 
حدود ۵۴۰ هزار تومان رسیده و این در حالی 
است که ابتدای سال جاری ۲۲۰ هزار تومان 
قیمت داشت اما در پی قطعی های برق ماههای 
اخیر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای 
هر تن نیز رسیده بود.امروز سید رضا فاطمی 
امینـ  وزیر صمتـ  در حاشیه نشست خود با 
برخی نمایندگان از بازگشت قیمت سیمان به 
کیسه ای ۲۵ هزار تومان در بورس کاال خبر داد 
و گفت: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان 
انجام دادیم اصاح ساختار بود و با روش های 
تعزیراتی،  موردی و همچنین ایجاد جو روانی 
قیمت ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که 

در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.
به گفته فاطمی امین، تا دو هفته آینده بر 
بازار سیمان متمرکز خواهیم بود. تمامی 
خرده فروشان و عامان فروش سیمان وارد 
سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس 
و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک 

روال معقول دست یابیم.
از بازار فوالد هم خبر می رسد که نرخ هر کیلو 
میلگرد که تا ۲۲ هزار تومان در هفته های اخیر 
رسیده بود با لحاظ ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به حدود ۱6 هزار تومان کاهش یافته 
است.   قیمت آناین هر کیلو میلگرد آجدار 
سایز ۲۲ تا ۳۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان 
۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان است که با لحاظ ۱۳۱۳ 
تومان مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۸۹۸ 

تومان می شود.

مـروز  ا بـورس  ر  بـازا کل  شـاخص 
)یکشـنبه، ۲۱ شـهریورماه( بـا ۴۰ هـزار 
و ۴66 واحـد کاهـش در جایـگاه یـک 
ر  ر واحـدی قـرا میلیـون و ۴۸۹ هـزا

. فـت گر
یرنـا، در  بـه گـزارش روز یکشـنبه ا
معامات دیـروز  بیـش از هفـت میلیارد 
و ۵۱۰ میلیون سـهم، حق تقـدم و اوراق 
بهادار بـه ارزش 6۱ هـزار و ۹۱۴ میلیارد 

ریـال داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( با ۱۳ 
هـزار و ۲۸۵ واحـد کاهش بـه ۴۵۰ هزار 
و ۵۹ واحـد و شـاخص قیمـت )هم وزن( 
با هشـت هزار و ۳۸۳ واحد افـت به ۲۸۳ 

هـزار و ۹۸۸ واحد رسـید.
شـاخص بازار اول ۳6 هـزار و ۷۴۵ واحد 
و شـاخص بـازار دوم ۵۹ هـزار و ۳۴6 

واحـد کاهـش داشـتند.
عـاوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
بـورس کاالی ایران )کاال( بـا ۲۴۴ واحد، 
آلومینیـوم ایـران )فایـرا( بـا ۱۴۸ واحد، 
فرآوری معدنـی اپال کانی پـارس )اپال( 
بـا ۱۰۴ واحـد، کارخانجـات داروپخـش 
)دارو( بـا ۹6 واحـد و آسـان پرداخـت 
پرشـین )آپ( بـا ۹۱ واحـد تاثیـر مثبت 

بر شـاخص بـورس همـراه شـدند.
در مقابـل معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
)کگل( بـا دو هـزار و ۹۴۱ واحـد، ملـی 
صنایـع مـس ایـران )فملـی( بـا دو هزار 
و ۷۴۱ واحـد، فـوالد مبارکـه اصفهـان 
)فوالد( بـا دو هزار و ۳۳۷ واحد، شـرکت 
اجتماعـی  تامیـن  گـذاری  سـرمایه 
)شسـتا( با دو هـزار و ۸۸ واحـد، پاالیش 
نفـت اصفهـان )شـپنا( بـا یـک هـزار و 
۲۱۲ واحـد، معدنـی و صنعتـی چادرملو 
)کچـاد( بـا یـک هـزار و ۱۳۴ واحـد، 
توسـعه معـادن و فلـزات )ومعـادن( بـا 
یـک هـزار و ۱۳۰ واحـد، گـروه مدیریت 
سـرمایه گـذاری امیـد )وامیـد( بـا یـک 
هـزار و 6۳ واحـد، پاالیـش نفـت تهـران 
)شـتران( بـا ۹۷۲ واحـد، پاالیـش نفـت 
بندرعبـاس )شـبندر( بـا ۹۷۱ واحـد و 
پتروشـیمی نوری )نوری( بـا ۹۰۸ واحد 
تاثیر منفـی بر شـاخص بورس داشـتند.

برپایـه ایـن گزارش، امـروز نماد شـرکت 
اجتماعـی  تامیـن  سـرمایه گذاری 
)شستا(، سـپید ماکان )سـپید(، پاالیش 
نفـت اصفهـان )شـپنا(، فـوالد مبارکـه 
اصفهـان )فـوالد(، گـروه دارویـی برکت 
)برکت(، سـایپا )خسـاپا( و ایران خودرو 
)خـودرو( در نمادهـای پُرتراکنـش قـرار 

داشـتند.

رئیـس جمهـور بـا اشـاره خبر خـوب نخسـت وزیـر عـراق در 
مورد لغو روادید سـفر برای دو کشـور گفت: امـروز مجموعه ای 
از پرونده هـای مربـوط بـه توسـعه روابـط دو جانبـه را مـورد 
بحـث و بررسـی قـرار دادیـم و مصمـم هسـتیم سـطح روابـط 
خـود را در راسـتای منافـع و مصالـح دو ملـت هـر چه بیشـتر 

گسـترش دهیـم.
سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیـس جمهـور امـروز یکشـنبه در 
نشسـت خبری مشـترک با نخسـت وزیـر عراق بـا بیـان اینکه 
روابط تهـران – بغـداد صرفًا رابطه همسـایگی نیسـت، تصریح 
کـرد: ارتبـاط عمیـق تهـران و بغـداد از باورهـا و قلب هـای دو 

ملـت، دو کشـور و دو دولـت نشـأت می گیـرد.
رئیـس جمهور گفـت: برغـم خواسـت دشـمنان سـطح روابط 
و مناسـبات ایـران و عـراق روز بـه روز توسـعه خواهـد یافـت. 
نـد  بـط دو کشـور می توا رئیسـی اظهـار کـرد: توسـعه روا
نقش آفرینـی تهـران و بغـداد در مناسـبات منطقـه ای ، جهانی 
و ارتباطـات بین المللـی را تقویـت کنـد و امـروز بـر تحکیـم و 
تعمیـق هـر چـه بیشـتر روابـط دو کشـور تأکیـد شـد. رئیس 
جمهور بـا اشـاره خبر خـوب نخسـت وزیر عـراق درمـورد لغو 
روادید سـفر بـرای دو کشـور، گفت: در نشسـت امروز بـر اراده 
دو کشور در توسـعه کریدور ریلی و تسـریع در برقراری ارتباط 
ریلـی بیـن شـلمچه و بصـره تأکید شـد و تقویـت روابـط مالی 
و پولـی بیـن دو کشـور مـورد بحـث و تبادل نظـر قـرار گرفت.

براسـاس اعـالم پایـگاه اطـالع رسـانی ریاسـت جمهـوری، 
رئیسـی با اشـاره بـه نزدیک شـدن به اربعیـن حسـینی، خاطر 
نشـان کرد: بـدون تردیـد در وضعیت امـروز کرونایـی، حفظ و 
صیانت از جـان زائـران عزیز بسـیار اهمیـت دارد، امـا در عین 
حال نخسـت وزیر عراق وعـده دادند تـا جایی که امـکان دارد، 

تعـداد پذیـرش زائـران را افزایـش دهند.

بازار میلگرد کوتاه آمدلغو روادید سفر برای ایران و عراق

افت شاخص بورس 
در معامالت امروز

یک عضـو کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها در مجلس 
شـورای اسـامی از تصویب جزئیات الیحه رتبه بنـدی معلمان 

در صحن مجلـس تا پایـان مهرمـاه خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد حسـن آصفـری نماینـده مـردم 
اراک در مجلـس شـورای اسـامی در صفحـه شـخصی خود در 

توییتـر، نوشـت:
» ضمـن عذرخواهـی از تمامـی  فرهنگیـان عزیز کشـورمان به 
دلیـل تاخیـر در تعیین تکلیـف الیحه رتبـه بنـدی معلمان، ان 
شـاءاهلل این مـورد تا قبـل از پایـان مهرمـاه در  مجلـس تصویب 

خواهد شـد.«
به گزارش ایسـنا، الیحـه رتبه بنـدی معلمان کـه در دولت قبل 
به مجلس آمـد با اولویـت در مجلس بررسـی شـد و نمایندگان 
بـا کلیات ایـن الیحـه موافقت کـرده و بنا بـر نظر هیات رئیسـه 
مجلس قرار شـد به صورت دو شـوری در مجلس بررسـی شود.
پـس از موافقـت نماینـدگان بـا کلیـات این الیحـه، مجـددا به 
کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس بازگشـت تا پیشنهادات 
نماینـدگان در جزئیـات ایـن طـرح مـورد بررسـی قـرار گیرد. 
بنا بـر گفتـه نماینـدگان اختـاف نظـری بیـن سـازمان برنامه 
و بودجـه و مجلـس بـر سـر تامیـن منابـع مالـی ایـن الیحـه 
وجـود داشـت که بـه دنبـال حـل آن بودنـد. تعلـل در بررسـی 
جزئیات ایـن طـرح در صحن مجلـس منجر بـه انتقـاد گروهی 

از نماینـدگان شـده اسـت.

الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان 
مهر به تصویب می رسد

کاغذ اقتصادی

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۱055 مورخه ۱400/05/2۳ هیات دوم موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر شیخ زاده گوکی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
20۱۳ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 4۳0/۱۱ متر مربع تحت پالک 6۱۱۳ فرعی 
از ۳982 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱62 فرعی از ۳982 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان 
شهید اخالقی غربی 8 خریداری از مالک رسمی آقای محمد قانونی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تاریخ تسلیم 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 58۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱90780046۱7 مورخه ۱400/05/۱6 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 حمید ارجمند عسکری فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه 299۱74۱65۱ 
صادره از  کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱50/۱0 متر مربع تحت پالک ۳025 فرعی از 2942 
اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی خیابان سلحشور منزل دهم سمت چپ 
خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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 تاریخ تسلیم 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 58۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخه ۱400/05/۱6  دوم  هیات  شماره ۱40060۳۱9078004728  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای پیمان هابیلی نسب اخچه به شماره شناسنامه 66۱8 
وکدملی 299۳747۱۱8 فرزند درویش صادره از کرمان و خانم زهرا اکسیر فرزند مهدی بشماره شناسنامه 
29802۳۱584 صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 24۳/۳8 مترمربع تحت 
پالک 24564 فرعی از 2787 اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی انتهای کوچه 
شماره 7خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تاریخ تسلیم 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 660
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/22- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800480۱ هیات دوم مورخه ۱400/05/2۳ 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 حسنیه رشیدی محمدآباد فرزند امان اله بشماره 
شناسنامه 96 کد ملی ۳0۳0706۱۱7 صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقات 
فوقانی به مساحت 2۱7/8۳ متر مربع تحت پالک 24550 فرعی از 2787 اصلی بخش ۳ کرمان واقع 
در اسیاباد جنوبی غربی ۱۱ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای وحید هروی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تاریخ تسلیم 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 677
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت:  
طبق درخواست شماره ۱2449-400/06/۱6 خانم زهرا / نظری رباطی فرزند اکبر شماره 
شناسنامه 800 تاریخ تولد ۱۳47/۱0/0۱ صادره از کرمان دارای شماره ملی 2992082۳5۱ 
مالک ششدانگ پالک 6642 فرعی از 2788 اصلی بخش ۳ کرمان موضوع سند مالكيت اصلی بشماره 
چاپی 59۳65۱ سری الف سال 80 که در صفحه ۳9۳ دفتر امالک جلد 25۱ ذیل شماره 6۳908 ثبت 
گردیده است. محدودیت دفتر امالک : مازاد دارد رهنی شماره 7609 مورخ ۱۳9۳/0۳/۳۱ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۱85 شهر کرمان استان کرمان که بنفع بانک قرض الحسنه رسالت به مبلغ ۱25،000،000 ریال 
به مدت ۱0 ماه ثبت شده .رهني شماره 7608 مورخ ۱۳9۳/0۳/۳۱دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱85 شهر 
کرمان استان کرمان که بنفع بانک قرض الحسنه رسالت به مبلغ ۳75،000،000 ریال به مدت ۱0 ماه ثبت 
شده صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند 
مالکیت پالک مزبور بعلت بی احتیاطی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح 
تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 65۳
تاریخ انتشار: ۱400/06/22

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2
آگهی حصر وراثت  

عاشوردارای  فرزند  آهوان  رئیسی  هللا  عین  اقای 
شماره  دادخواست  بشرح  شناسنامه۳۱6۱0۳562۳ 
رئیسی  معصومه  شادروان  داده  توضیح  ۱4002۱9۳000۱597854مورخ۱400/6/۱۳ 
اهوان  فرزند --- بشناسنامه۱64۱در تاریخ۱400/5/۳0 در شهرکهنوج فوت شده و 

وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱۳77/5/4فرزند  تولد  ۳۱5050۱87۳تاریخ  ملی  شماره  آهوان  رئیسی  ۱-نجمه 

متوفی
۱۳84/6/6فرزند  تولد  6980062468تاریخ  ملی  شماره  آهوان  رئیسی  2-مریم 

متوفی
۳-نرجس رئیسی آهوان شماره ملی 6980۱5۱68۱تاریخ تولد ۱۳89/۳/20فرزند 

متوفی
تولد ۱۳94/2/24فرزند  ملی 6980249509تاریخ  آهوان شماره  رئیسی  4-نغمه 

متوفی
تولد  ۳۱6۱0۳562۳تاریخ  ملی  شماره  آهوان  رئیسی  هللا  5-عین 

۱۳49/۱/۱0همسرمتوفی
6-شهری رئیسی آهوان شماره ملی ۳۱6۱0۳4880تاریخ تولد ۱۳۳8/9/۱مادر متوفی

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

آگهی حصر وراثت  
شناسنامه  دارای  الهمراد  فرزند  مقدم  شریفی  محمدرضا  اقای 
0000726مورخ۱400/6/۱۳  شماره  دادخواست  ۳۱50۳44875بشرح 
در  بشناسنامه24۳5  دادی  فرزند  مقدم  شریفی  الهمراد  شادروان  داده  توضیح 
تاریخ۱400/5/۱6 در شهرکرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ 

عبارتست از: 
۱-رامین شریفی مقدم شماره ملی ۳۱5006600۱تاریخ تولد ۱۳68/8/۱)فرزند متوفی(    
2-ابوذر شریفی مقدم شماره ملی ۳۱50۳۱0024تاریخ تولد ۱۳72/7/۱)فرزند متوفی(     
۳-محمدرضاشریفی مقدم شماره ملی ۳۱50۳44875تاریخ تولد ۱۳7۳/9/۱0)فرزند 

متوفی(     
4-علیرضا شریفی مقدم شماره ملی ۳۱5045۱248تاریخ تولد ---)فرزند متوفی(     
5-آرمین شریفی مقدم شماره ملی ۳۱50668808تاریخ تولد ۱۳82/6/2۳)فرزند 

متوفی(     
۱۳49/5/۱0)همسر  تولد  ۳۱605۱26۱4تاریخ  ملی  شماره  جامگوهری  6-فریده 

متوفی(     
7-بسی جامگوهری شماره ملی ۳۱6050۳77۱تاریخ تولد ۱۳۳2/4/۱2)مادر متوفی(     
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت  
خانم زهرا جیرفتی نژاد فرزند حسین دارای شناسنامه --- بشرح 
داده  توضیح  -------مورخ۱400/6/۱4  شماره  دادخواست 
شادروان حسین جیرفتی نژاد فرزند علی بشناسنامه۱۳007 در تاریخ۱۳94/9/25 
در شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
تولد  6980252۳05تاریخ  ملی  شماره  نژاد  جیرفتی  حسین  ۱-امیر 

۱۳94/4/24فرزند متوفی
تولد  6980۱۱57۱5تاریخ  ملی  شماره  نژاد  جیرفتی  2-سعیدحسین 

۱۳87/۱/2فرزند متوفی
۳-زهرا جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱50565۳67تاریخ تولد --فرزند متوفی

4-فاطمه جیرفتی نژاد شماره ملی 6980۱45967تاریخ تولد ۱۳88/۱۱/۱8فرزند 
متوفی

5-زینب جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱506۱8۱42تاریخ تولد ۱۳76/۳/۱8فرزند 
متوفی

تولد  ۳۱602505۳9تاریخ  ملی  شماره  کردستانی  دولت  6-صدیقه 
۱۳57/6/7همسرمتوفی

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

اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت  
شناسنامه  دارای  نژادفرزندچنگیز  جیرفتی  محمدرضا  اقای 
۳۱5057448۱ بشرح دادخواست شماره ---مورخ۱400/6/۱4 توضیح 
داده شادروان چنگیز جیرفتی نژاد فرزند علی بشناسنامه۱4004 در تاریخ۱۳9۱/۱۱/2  در 

شهرکهنوج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-منصور جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱6۱۱95906تاریخ تولد ۱۳62/۳/20فرزند متوفی
2-علی جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۳927۳7۱۳5تاریخ تولد ۱۳66/6/7فرزند متوفی

۳-محمدرضا جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱5057448۱تاریخ تولد ۱۳79/2/20فرزند 
متوفی

4-علیرضاجیرفتی نژاد شماره ملی 6980005987تاریخ تولد ۱۳80/۱0/20فرزند متوفی
5-امین جیرفتی نژاد شماره ملی 6980046942تاریخ تولد ---فرزند متوفی

6-مرضیه جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱6۱۱959۱4تاریخ تولد ۱۳64/6/۱فرزند متوفی
7-ملیحه جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱502۱9809تاریخ تولد ۱۳68/4/۱5فرزند متوفی
8-فهیمه جیرفتی نژاد شماره ملی ۳۱505۱2557تاریخ تولد ۱۳7۳/۱0/26فرزند متوفی

9-غزل جیرفتی نژاد شماره ملی 6980۱086۱۱تاریخ تولد ۱۳86/9/5فرزند متوفی
تولد  606974۱692تاریخ  ملی  شماره  بهادر  عذری   -۱0

۱۳45/8/۱0همسرمتوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

بدین وسیله به خانم زرین سیف الدینی خالقی فرزند فتاح 
به شماره ملی ۳050۱۳0628 صادره از زرند ساکن زرند_ یزدانشهر، محمدآباد 
ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه زرند به استناد سند رهنی شماره 
98780_ ۱۳9۱/۱2/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 26 زرند جهت وصول 
تاخیر  انضمام خسارت  به  تاریخ ۱۳97/6/6  تا  ریال  مبلغ ۳.900.000.000 
متعلقه طبق مقررات علیه شما )به عنوان ورثه راهن( اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 970028۱ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۱400/6/۱0 مامور پاسگاه انتظامی یزدانشهر بدلیل عدم امکان ابالغ 
واقعی ابالغیه عودت داده شده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت، ضمنا طبق ماده ۱5 آئین نامه شما 
موظف هستید جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام 

و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد. م الف ۱66
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات  مورخه ۱400/05/2۳  شماره ۱40060۳۱9078004794  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی سلطانی نژاد فرزند یونس بشماره شناسنامه ۳408 کدملی 
299۱77۱429 صادره کرمان از در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی )با کاربری عرصه ورزشی( به 
مساحت 209/5 متر مربع پالک 24680 فرعی از 2787 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی 
قطعه واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان خیابان گلدشت خیابان گلبرگ کوچه 5 خریداری از مالک رسمی 
آقای ابراهیم بانک توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تاریخ تسلیم 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 586
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/06/22

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱900800۱۳8۱هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
به شماره  علی  فرزند  رمضانی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
شناسنامه ۱2۳0 صادره از در یک باب خانه به مساحت ۱97.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱4 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای 
۱5روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  مهدی کارگر محرز 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱64
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/22

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/7/6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
موضوع  دوم   ۱40060۳۱900800۱469هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آبادی  آقای وحید کردی کریم  بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   ۳080۱۱9800 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند 
262.88 مترمربع از پالک 2۳90 اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه 8 خریداری از مالکین 
رسمی اشرف، اقدس و افسر ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  ۱5روز  فاصله  به  نوبت  دو 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  به این  را  خود 
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 ۱65
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/22

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/7/6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

بدین وسیله به خانم سیمین سیف الدینی خالقی فرزند 
از زرند ساکن زرند_ یزدانشهر،  فتاح به شماره ملی ۳050۱۳06۱۱ صادره 
محمدآباد ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه زرند به استناد سند رهنی 
شماره 98780_ ۱۳9۱/۱2/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 26 زرند جهت 
وصول مبلغ ۳.900.000.000 ریال تا تاریخ ۱۳97/6/6 به انضمام خسارت تاخیر 
متعلقه طبق مقررات علیه شما )به عنوان ورثه راهن( اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 970028۱ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۱400/6/۱0 مامور پاسگاه انتظامی یزدانشهر بدلیل عدم امکان ابالغ 
واقعی ابالغیه عودت داده شده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت، ضمنا طبق ماده ۱5 آئین نامه شما 
موظف هستید جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام 
و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد. م الف ۱67
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

   

هویـت گـذاری دام در سـال 9۷بـا هـدف اصلـی 
شـد.  مصـوب  قاچـاق  از  پیشـگیری 
 زمانـی کـه در منطقـه ای یـک محصـول فـراوان 
و قیمـت پایین اسـت بـه سـایر مناطق کـه دارای 
قیمتـی باالتـر اسـت قاچـاق  انجـام می شـود. در 
ادامه تحریم های نابرابر اقتصـادی و کاهش ارزش 
پول ملی طمع قاچـاق دام زنده هـم  بخصوص در 

مناطق مرزی بیشـتر شـده اسـت. 
قاچاق و پیامدهای آن امنیت اقتصادی یک کشور 
را به خطـر می انـدازد، چه قاچـاق از داخل کشـور 
به خـارج باشـد و چـه از خارج بـه داخـل در هر دو 
سـوی این ماجرا اول از همـه بنیان هـای اقتصاد و 

دوم مـردم هسـتند که آسـیب می بییند.
قاچـاق دام زنـده یعنـی خـارج کـردن یکـی از 
کاالهـای اساسـی از سـفره خانـوارو ایـن اهمیت 
موضـوع را دوچنـدان میکنـد. یکـی از پروژه های 
اساسـی  دولت برای جلوگیری از قاچـاق دام طرح 
هویت گـذاری بـوده کـه به منظـور جلوگیـری از 
قاچـاق دام و حفـظ ذخایـر ژنتیکی آن در کشـور 
کلید خورده اما سـوال اینجاسـت با وجود گذشت 
تقریبا سـه سـال از اجرای این طرح آیـا به صورت 
عملیاتـی در کاهش قاچـاق دام موثر بوده اسـت؟ 

افزایش بیش از ۸۰ درصد کشفیات قاچاق 
دام

نـادر مالیـی دبیـر کمیسـیون برنامه ریـزی، 
هماهنگی و نظـارت بر مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
اسـتان کرمان با نگاهی  بـه آمار کشـفیات قاچاق 
دام در پنـج ماهه نخسـت امسـال از افزایـش  ۸۱ 
درصـدی  کشـفیات قاچـاق دام اسـتان کرمـان 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل گفته اسـت.  و 

بیشـترین قاچاق دام اسـتان را  در شهرستان های 
بردسـیر، انار، بافت، جیرفـت، کهنـوج، عنبرآباد و 

فهـرج ذکر کـرده اسـت. 
مالیـی در گـزارش تسـنیم با بیـان اینکـه قیمت 
دام زنده بـا نـرخ دالر در برخی از موارد تا سـه برابر 
بیشـتر از قیمت آن با ریال بوده افزود: این مسـئله 
باعث شده قاچاقچیان به این مسـئله روی بیاورند 

و مشـاغل کاذبی ایجاد شـده است.
دامداران با ارایه هویت گذاری خدمات 

دریافت می کنند 
جنـوب کرمـان یکـی از مناطـق زخـم خـورده از 
قاچـاق دام اسـت و معاونـت بهبـود تولیـدات دام 
جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان در همیـن  رابطه  
می گویـد: جنـوب کرمان بـه دلیل هم مـرز بودن 
با سیستان و بلوچستان و هرمزگان از مبادی ورود 
و خـروج  قاچاق دام محسـوب می شـود. ابتـدا در 
سـال 9۵ و بعد از آن  در سـال  9۷ با اصـالح قانون 
قاچاق کاالهـای ارزی بحث حمـل دام ضابطه مند 
شـد و در ایـن رابطه موضـوع هویـت گـذاری دام 
مطرح  و مقرر شـد تمـام دام کشـور طبـق برنامه 

زمانبنـدی هویـت گذاری شـود.
  قائدی فـر بیـان کـرد: در کنـار هدف اصلـی این 
طرح کـه جلوگیـری از قاچاق دام اسـت مـواردی 
ماننـد  مالکیـت دام ،  مدیریـت گله و ردیابـی دام، 
کنترل سـالمت دام و غذای انسان، امنیت سرمایه 
گذاری، بیمـه دام و محصـوالت دامـی،  مطالعات 
علمـی و تحقیقاتی و توسـعه عملیات اصـالح نژاد  
نیـز دنبـال مـی شـود کـه  بـه دلیـل محدودیت 
هایی مانند زاد و ولد و کشـتار دام در کشـتارگاه ها 
ایـن طـرح نتوانسـت طبـق برنامـه زمـان بنـدی 

پیش بـرود. 
او بیان کرد :در حال حاضر هر گونه خدمت رسـانی 
به دامداران ماننـد توزیع نهاده های دامـی  و اجازه 

حمل و نقـل دام  صرفًا بـه دام هـای هویت گذاری 
شـده انجام می شـود. 

دامداران از طرح هویت گذاری استقبال 
نمی کنند

معاونـت بهبـود و تولیـدات دام جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان گفـت: هویـت گـذاری در جنوب 
کرمان توسـط مجریانی ماننـد اتحادیـه دامداران 
و عشـایری، صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی ، 
نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی و نظام 
دامپزشـکی  در حال اجراسـت و از آنجـا که هزینه 
پالک کوبـی و هویت گـذاری بـر عهده دامـداران 
اسـت  ایـن مـورد را دلیـل نبـود رغبـت و تمایـل 
دامـداران  به اجرای طـرح هویت گذاری دانسـت. 
قائـدی فـر گفـت:در حـال حاضـر ۸۰ درصـد 
جمعیت گاو و گوسـاله ۷۰ درصد از جمعیت شتر 
و حـدود ۱۵ درصـد از دام سـبک جنـوب کرمـان 

هویـت گـذاری شـده اند. 
او بـرای اجـرای بهتـر ایـن طـرح، نقـش مـردم  و 
بخـش خصوصـی را موثـر دانسـت و بیـان کـرد 
:جنـوب کرمان حـدود ۳۰ درصـد مازاد نیـاز خود 
تولیـد  دارد و  جمعیت زیـادی از دام این منطقه به 
صـورت قانونمند به سـایر اسـتان ها مجـوز حمل 
می گیرنـد. اما بخـش زیـادی از دام مناطـق دیگر 
مانند غرب کشـور  کـه از جنوب کرمان بـه عنوان 
مبـادی بـرای  عبـور و گـذر دام قاچـاق به اسـتان 
هرمزگان اسـتفاده می کنند و این باعث شـده که 
آمار کشـفیات قاچاق دام توسـط پلیس امنیت در 

این منطقه  بیشـتر شـود. 
معاونـت  بهبـود تولیـدات دام جهـاد کشـاورزی  
جنـوب کرمان طـرح هویت گـذاری را بـر کاهش 
قاچـاق دام بسـیار موثر دانسـت و گفـت: علیرغم 
اجرای این طـرح روند قاچاق دام کم نشـده اسـت 
و یکی از مـواردی که منجـر به افزایش  کشـفیات 

دام قاچاق شـده اسـت ضبـط  دام و جلوگیـری از 
تردد دام های هویـت گذاری نشـده و بدون پالک 
اسـت کـه در مبـادی نظارتـی مانـع از تـردد این 
دام هـا مـی شـوند و بـه عنـوان دام قاچـاق ضبط 

می شـوند. 
دام هویت گذاری نشده  قاچاق محسوب 

می گردد
سـرهنگ حمیدرضـا میرحبیبـی رئیـس پلیس 
امنیـت اقتصادی اسـتان کرمـان نیـز با اشـاره به 
اینکه مبـارزه بـا قاچـاق دام در دسـتور کار نیروی 
انتظامی و پلیـس امنیت اقتصادی اسـتان کرمان 
است اظهار داشـت: امسـال ارزش ریالی کشفیات 
قاچـاق دام مـا در اسـتان کرمان نسـبت به سـال 
گذشـته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشـته اسـت.

او با عنـوان اینکه  قاچـاق دام با حساسـیت زیادی 
دنبال می شـود   و در حال حاضر بـا اقدامات انجام 
شـده قاچاق دام در اسـتان کرمان کاهـش زیادی 
داشـته اسـت گفت:  البته ممکـن اسـت  برخی از 
دامداران قصـد قاچاق دام را نداشـته باشـند اما به 
دلیـل انجام نشـدن پالک کوبـی دام ها و نداشـتن 
مجوز جابه جایی، برابر قانون ایـن محموله توقیف 
می شـود و ایـن منجـر بـه افزایـش کشـفیات دام 

نسـبت به سال گذشـته شـده است.
نتیجه گیری

 ایـن طور کـه به نظـر مـی رسـد  در طـرح هویت 
گـذاری عـالوه بـر اینکـه هزینـه اجـرای طـرح از 
ُگـرده دامـدار تامیـن مـی شـود هیـچ منفعـت 
محسوسـی را دامـدار کسـب نمـی کنـد و ایـن 
موضوع تمایل دامـدار را در همکاری و اجرا بسـیار 
کاهش مـی دهد. طرحـی که بـه صـورت ملی در 
حال اجراسـت ایـن ضعف بزرگـی در راه پیشـبرد 
اهـداف طـرح محسـوب  مـی شـود و قاچـاق دام 

همچنـان در امـا و اگـر مـی ماند.  

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان از توزیـع رایگان اجـاق گاز پلوپز، سـیلندر 
گاز مایـع و تنـور گازی در بیـن ۱۱۵۰ خانـوار از 
روسـتاییان، عشـایر و مرتعـداران حاشـیه نشـین 

جنـگل هـا و مراتـع جنـوب کرمـان خبـر داد
دکتـر احمدی  بـا تاکیـد بر اینکـه در سـال جاری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۷۸۴ میلیـون ریال از اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملـی بـرای تهیـه و توزیـع ۳۰۰ 

دسـتگاه تنور گازی، ۸۵۰ دسـتگاه اجاق گاز پلوپز 
و ۵۵۰ سـیلندر گاز مایـع اختصـاص یافتـه اسـت 
اظهـار داشـت:این ملزومـات بـه منظـور تغییـر و 
اصـالح الگـوی مصـرف سـوخت در بیـن ۱۱۵۰ 
خانوار حاشـینه نشـین جنگل هـا و مراتـع جنوب 

کرمـان، توزیـع گردید
او با بیـان اینکه اصـالح الگـوی مصرف سـوخت و 
حفاظت از جنگل هـا و مراتع همـواره از برنامه های 

راهبردی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری 
کشـور بشـمار می آید، افـزود: این طرح بـه منظور 
حفظ ذخایـر ژنتیکی، کاهش فشـار بـر جنگل ها، 
جلوگیـری از قطـع بوتـه هـا و سرشـاخه درختان 
و همچنیـن ترغیب عشـایر و روسـتاییان حاشـیه 
جنـگل  ها به اسـتفاده از سـوخت فسـیلی به جای 

هیزم اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 

کرمـان در پایان خاطر نشـان کرد: امسـال از محل 
اعتبارات صنـدوق توسـعه ملی عـالوه بـر تغییر و 
اصالح الگوی مصرف سـوخت، با هـدف جلوگیری 
از تخریب و تصـرف عرصه های ملی، پـروژه اجرای 
کمربند حفاظتـی از طریق احداث بنچ مـارک و به 
طـول ۲۰ کیلومتر در حوضـه های آبخیـز منطقه 
سـاردوئیه شهرسـتان  جیرفت، در مرز بین اراضی 
ملـی و مسـتثنیات قانونی مردم اجرا شـده اسـت.

 سمیه خدیشی 

گزارش

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان کرمان با نگاهی  به آمار کشفیات 
قاچاق دام در پنج ماهه نخست امسال از 
افزایش  ۸۱ درصدی  کشفیات قاچاق دام 
استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل گفته و بیشترین قاچاق دام استان 
را  در شهرستان های بردسیر، انار، بافت، 
جیرفت، کهنوج، عنبرآباد و فهرج ذکر 
کرده است. 
نادر مالیی با بیان اینکه قیمت دام زنده با 
نرخ دالر در برخی از موارد تا سه برابر بیشتر 
از قیمت آن با ریال بوده افزود: این مسئله 
باعث شده قاچاقچیان به این مسئله روی 
بیاورند و مشاغل کاذبی ایجاد شده است.

 طرح هویت گذاری مانع قاچاق دام نشد

 توزیع وسایل گازسوز خانگی در بین روستاییان، عشایر 
و مرتع داران جنوب کرمان با هدف حفاظت از جنگل ها و مراتع

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان از  افزایش  ۸۱ درصدی  
کشفیات قاچاق دام استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال خبر داده است  

م  
سنی

س: ت
عک

ــالت  ــت: معام ــرمایه گف ــازار س ــناس ب ــک کارش ی
ــا نوســان  ــان شــهریور مــاه همــراه ب ــا پای ــورس ت ب
ــورت  ــای ص ــق پیش بینی ه ــا طب ــود ام ــد ب خواه
گرفتــه، انتظار مــی رود بــازار ســرمایه در ۶ مــاه دوم 
ســال بیشــترین بازدهی را نســبت بــه ســایر بازارها 

ــد. ــرار ده ــرمایه گذاران ق ــار س در اختی
ــو  ــت و گ ــنبه( در گف ــدادی« )یکش ــان ح »پیم
ــول  ــد معق ــه رون ــا ب ــادی ایرن ــگار اقتص ــا خبرن ب
معامــالت بــورس در وضعیــت فعلــی اشــاره 
کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بــازار ســرمایه 
اکنــون در موقعیــت مناســب ســرمایه گذاری 
قــرار گرفتــه اســت امــا همچنــان برخــی از 
ــازار  ــن ب ــالت ای ــده معام ــک ها، تهدیدکنن ریس
ــل  ــوان عام ــه عن ــا ب ــوان از آنه ــه می ت هســتند ک
ــاد  ــودی ی ــد صع ــازار از رون ــن ب ــر مســیر ای تغیی

ــرد. ک
ــد  ــه وجــود ریســک در رون ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــازار  ــالت ب ــی در معام ــاق عجیب ــدان اتف ــازار چن ب
نیســت، اظهــار داشــت: در همــه دوره هــای 
معامالتــی بــازار ســهام، شــاهد وجــود ریســک های 
متعــدد در بــازار هســتیم و نمی تــوان آن را بــه 

ــرد. ــی ک ــی تلق ــی موقت ــوان موضوع عن
وجود همیشگی ریسک 
در معامالت بازار سرمایه

حدادی وجــود ریســک در بــازار را همیشــگی اعالم 

کــرد و گفــت: میــزان اثــر گــذاری ریســک در بــازار 
ــن  ــت؛ بنابرای ــاوت اس ــف متف ــای مختل در دوره ه
ســهامداران نبایــد از وجــود ریســک های بــازار 
ــن  ــاد کوچکتری ــا ایج ــند و ب ــته باش ــی داش ترس
تغییــری در رونــد معامــالت بــورس اقــدام بــه 

ــد. ــی کنن ــای هیجان ــهام و رفتاره ــروش س ف
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه، ریســک 
ــورس کــه اکنــون  هــای تهدیدکننــده معامــالت ب
ــرار داده  ــود ق ــر خ ــت تاثی ــازار را تح ــن ب ــد ای رون
اســت، ابهامــات موجــود در چنــد حــوزه اســت کــه 
با رفــع آنهــا مــی تــوان شــاهد افزایــش ســرعت در 

ــورس باشــیم. ــد صعــودی معامــالت ب رون
برجام و مذاکرات وین مهمترین 

ریسک فعلی معامالت بورس
ــگاه  ــازار ســهام را ن وی مهمتریــن ریســک فعلــی ب
ــه سیاســت خارجــی در خصــوص  ــد ب دولــت جدی
ــرد و  ــوان ک ــن عن ــرات وی ــام و مذاک ــوع برج موض
افــزود: بایــد دیــد نتیجــه مذاکــرات ویــن بــه چــه 
صورتــی خواهــد بــود زیــرا نتیجــه نهایــی آن مــی 
ــراه  ــازار هم ــد ب ــاوت در رون ــر متف ــا تاثی ــد ب توان

ــد. باش
ــام  ــرات برج ــت مذاک ــش اهمی ــه افزای ــدادی ب ح
نســبت بــه گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: مباحثــی 
ــس بیــن  ــه نقــل از آژان کــه در روزهــای گذشــته ب
المللــی هســته ای در رابطــه بــا فعالیــت هــای صلح 

آمیــز کشــور مطــرح شــده اســت، اثــرات مذاکــرات 
ــه گذشــته بســیار بیشــتر کــرده  ــن را نســبت ب وی

ــت. اس
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــرات  ــه مذاک ــد ک ــوری را دارن ــن تص ــی چنی برخ
ــه  برجــام باعــث کاهــش قیمــت ارز مــی شــود و ب
ــود،  ــد ب ــذار خواه ــازار تاثیرگ ــد ب ــر رون ــب ب مرات
تاکید کــرد: ایــن موضــوع بایــد مدنظر ســهامداران 
ــازار  ــی ب ــد اصالح ــه رون ــد ک ــازار باش ــر در ب حاض
تحــت تاثیــر اتفاقــات رخ داده موقتــی خواهــد بــود 
ــی  ــیر اصل ــه مس ــی ب ــد از مدت ــاره بع ــازار دوب و ب

ــردد. ــی گ ــاز م ــود ب ــالت خ معام
وی افــزود: در مقابــل برخــی معتقدنــد کــه ممکــن 
اســت توقــف در مذاکــرات ادامــه دار باشــد کــه این 
امــر منجــر بــه افزایــش قیمــت دالر و تاثیــر مثبــت 

بــر رونــد بــازار مــی شــود.
پیش بینی روند معامالت بورس

ــورس را پیــش بینــی کــرد و  ــد معامــالت ب وی رون
ــان شــهریور  ــا پای ــازار ســهام ت ــالت ب ــزود: معام اف
ــر  ــه نظ ــود، ب ــد ب ــانی خواه ــورت نوس ــه ص ــاه ب م
مــی رســد از ابتــدای مهــر مــاه بــا انتشــار گــزارش 
شــهریور مــاه شــرکت هــا در تولیــد و فروش شــاهد 
افزایــش ارزش معامــالت، ســپس رشــد قیمــت هــا 
و عبــور شــاخص بــورس از محــدوده یــک میلیون و 

ــزار واحــدی باشــیم. ۶۰۰ ه

ایسنا/کرمان مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان گفت: متاسفانه در سال های اخیر 
به دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت 
اقتصادی، شیوع ویروس کرونا، باال رفتن 
سطح اضطراب در بین افراد جامعه و ... 
شاهد گسترش نگران کننده این پدیده 
شوم در سطح جامعه بوده ایم که علی رغم 
اقدامات پیشگیرانه وسیعی که انجام شده، 
وضعیت موجود در این حوزه غیرقابل قبول 

و نگران کننده است.
»عباس صادق زاده« امروز ۲۱ شهریور ماه با 
اشاره به روز جهانی پیشگیری از خودکشی 
به تشریح وضعیت موجود و اقدامات انجام 
شده درباره کنترل و کاهش این معضل 
اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: پدیده 
خودکشی خود یک معلول است و باید به 

دنبال علت ها گشت.
وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر به 
دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت 
اقتصادی، شیوع ویروس کرونا، باال رفتن 
سطح اضطراب در بین افراد جامعه و ... 
شاهد گسترش نگران کننده این پدیده 
شوم در سطح جامعه بوده ایم که علی رغم 
اقدامات پیشگیرانه وسیعی که انجام شده، 
وضعیت موجود در این حوزه غیرقابل قبول 

و نگران کننده است.
صادق زاده تصریح کرد: به طور کلی 
می توان گفت که مسائل اجتماعی منجر 
به پدیده های مختلف از جمله  اعتیاد، 

خودکشی، خشونت و ... می شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد: 
اگرچه استان کرمان از لحاظ خودکشی در 
کشور در رتبه ۲۶ قرار دارد اما در مقایسه با 

سال های قبل این آمار قابل قبول نیست.
وی افزود: براساس آمار موجود ساالنه 
حدود ۷۰۰ هزار نفر در جهان به طرق 
مختلف به زندگی خود پایان می دهند 
که از این تعداد حدود ۵۵۰۰ نفر در ایران 
به این اقدام رو می آورند یعنی به طور 
متوسط از هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳ نفر در ایران 
اقدام به خودکشی مینگ کنند که این آمار 
در سال های گذشته در استان دو نفر در 
ازای هر ۱۰۰هزار نفر بوده ولی متاسفانه 
هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
حدود ۶/۳ نفر از فوت شدگان بر اثر اقدام 
به خودکشی متعلق به استان کرمان است.

صادق زاده تصریح کرد: عوامل متعددی در 
اقدام به خودکشی افراد دخیل هستند که 
از جمله آن می توان به عوامل فردی شامل 
افسردگی، اضطراب، مشکالت خانوادگی 

و مسائل اجتماعی از جمله عوامل مهم در 
سوق دادن افراد به سوی اقدام به خودکشی 
اشاره نمود.مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
گفت: در این بین بهزیستی با گسترش 
ظرفیت مراکز مشاوره و ورود تخصصی به 
این موضوع اقدامات وسیع و تاثیرگذاری را 
به منظور کنترل و کاهش آسیب خودکشی 

انجام داده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به 
راهکارهای افزایش و گسترش هرچه بیشتر 
کنترل این مشکل پرداخت و گفت: افزایش 
ظرفیت خدمات تخصصی مراکز ، تقویت 
علمی و تاثیرگذاری مراکز و قاطعیت و 
جدیت مسئوالن و برنامه ریزان اجتماعی 
در تدوین و اجرای طرح های علمی و عملی 
اجتماع محور از مهمترین و تاثیرگذارترین 
آسیب  کاهش  و  کنترل  روش های 

خودکشی در سطح جامعه خواهد بود.
صادق زاده بیان کرد: بهزیستی با تمام توان 
در راه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
گام برداشته و کارشناسان و متخصصین 
مجرب بهزیستی تمام تالش خود را در این 
راه به کار بسته اما اگر بخواهیم به نتیجه 
مطلوب برسیم باید همه دستگاه های 

اجرایی پای کار بیایند.

کسب بیشترین بازدهی از بورس نسبت به بازارهای موازی  مدیرکل بهزیستی استان:

وضعیت نگران کننده آمار خودکشی در کرمان

مکارم، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: تعرفه هر ویال رمدسیویر هندی 
یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان است و برای نوع ایرانی باالی 5۰۰ هزار تومان است.

 بیماران کرونا هزینه رمدسیویر را می پردازند
رنا

: ای
بع

من

هزینـه درمـان بیمـاری کرونـا کمرشـکن اسـت.با 
وجـودی کـه سـعید نمکـی، وزیر سـابق بهداشـت 
نیمـه فروردین ماه  و سـید مسـعود خاتمـی، عضو 
کمیسـیون بهداشـت مجلـس در هفته گذشـته از 
رایگان بـودن درمـان در بیمارسـتان هـای دولتی 
گفتـه بودنـد و خاتمـی پرداخـت وجـه را بـه ناز و 
کرشـمه مردم و مراجعه شـان به بیمارسـتان های 
غیر دولتی ربـط داده بود. اما بررسـی هـای »کاغذ 
وطـن« نشـان می دهـد کـه بیمـاران در  جنوبـی 
تریـن و فقیـر تریـن نقطـه اسـتان کرمـان بـرای 
دریافت یـک ویـال از داروی رمدسـیویر باید بیش 
از ۵۰۰ هزار تومان هزینـه کنند. البتـه اگر بخت با 
آنها یار باشـد و  رمدسـیویر ایرانی در انبـار موجود 
باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت مجبـور بـه دریافـت 
رمدسـیویر هنـدی بـا مبلغ یـک میلیون و سـیصد 

هـزار تومـان بـه ازای  هـر ویال هسـتند.
*وزیر سابق بهداشت: درمان کرونا رایگان 

است
میانـه فروردیـن مـاه بـود کـه سـعید نمکـی، وزیر 
بهداشـت ایـران، بـا ارسـال نامـه ای بـه رؤسـای 
دانشـگاه ها و دانشـکده های علوم پزشـکی سراسـر 
ایـران از آنهـا خواسـت تـا تمـام بیمـاران مبتال به 
کرونـا کـه فاقـد پوشـش بیمـه، بـی بضاعـت و یـا 
اتبـاع خارجـی هسـتند را پذیـرش کننـد. وزیـر 

بهداشـت اعـالم کـرد، هزینه درمـان ایـن افـراد از 
محـل منابع طـرح تحول نظام سـالمت محاسـبه و 
در حسـاب های بسـتانکار آن دانشـگاه لحاظ شود.
دسـتورالعمل وزیـر بهداشـت ایـران کـه پـس از 
موافقـت رهبـر جمهوری اسـالمی با برداشـت یک 
میلیارد یـورو از صندوق توسـعه ملی بـرای مبارزه 
بـا کرونا صـادر شـد، شـامل افـرادی بود کـه تحت 

پوشـش بیمـه نبودند.
ز معاونـان وزیـر  آن زمـان علیرضـا رئیسـی، ا
بهداشـت بیمـه بـودن اکثـر مـردم ایـران را در 
شـمار افتخارات ایران شـمرده بـود و تأکیـد کرده 
بـود کـه بیمه هـای خدمـات درمانـی 9۰ درصـد 
هزینه درمـان عفونت هـای کوویـد ۱9 را پرداخت 
می  کننـد و بیمـاران کرونایـی نبایـد دغدغـه مالی 

داشـته باشـند.
*نماینده مجلس: ضامن ناز و کرشمه

 مردم که نیستیم!
 سـید مسـعود خاتمی، عضو کمیسـیون بهداشـت 
مجلـس نیـز ۱۲شـهریور مـاه صراحتـا از رایـگان 
بـودن داروی رمدسـیویر گفتـه بـود:» مـردم عوام 
هسـتند یک دکتـِر بی خـودی دارو تجویـز می کند 
و مـردم می رونـد بـازار و البتـه دوسـت دارنـد در 
بـازار بگردنـد. اگـر بـه بیمارسـتان دولتـی بیاینـد 
رمدسـیویر را بایـد رایـگان بـه مـردم بدهنـد امـا 
مردم دوسـت دارند کـه بروند بخـش خصوصی. ما 

ضامـن نـاز و کرشـمه مردم کـه نیسـتیم.«
خاتمـی همچنیـن از صـادرات ایـن دارو نیـز خبر 

داده بـود و هـر گونـه کمبـود رد ایـن دارو را رد 
کـرده بود:»کمبـودی در بحـث دارو پیـش نیامده 
چـه کسـی این هـا را گفتـه اسـت؟ در خصـوص 
تفاقـا  رمدسـیویر اختـالف خودشـان دارنـد و ا
ایـن دارو زیـادی روی دسـت مـا مانـده اسـت که 
نمی دانیم با آن چـه کار کنیم، احتماال رمدسـیویر 

را صـادر کنیـم.«
کمتـز از یـک هفتـه از ایـن اظهـار نظـر، مـردم در 
جنـوب کرمـان همچنان هزینـه های گزافـی برای 
ایـن دارو پرداخـت مـی کننـد. بـه گفتـه یکـی از 
مخاطبـان »کاغـذ وطن«  بـرای دریافت سـه ویال 
از داروی رمدسـیویر بالـغ بـر ۳ میلیـون و ۵۰۰ 
تومـان هزینـه دریافـت مـی شـود. ایـن هزینـه نه 
در بیمارسـتان هـا خصوصی بلکـه در بیمارسـتان 
دولتـی امـام خمینـی )ره(از مـردم دریافت شـده 
اسـت. بـه طوریکـه ایـن بیمارسـتان بـه ازاری هر 
ویال از این دارو یک میلیون و سـیصد هـزار تومان 
از مـردم دریافـت کـرده. هزینـه ای کـه بـا توجـه 
بـه دریافـت حداقل سـه ویـال از آن برای سـه روز 
هزینـه هـای بیمـار را بـه بـاالی ۳ میلیـون تومان 

رسـانده اسـت.
*استاندار کرمان: دستگاه های نظارتی 

بازار سیاه دارو در استان را رصد کنند
این گرانی هـا حتی صدای اسـتاندار کرمـان را هم 
درآورده. علـی زینـی ونـد، اسـتاندار کرمـان ظهر 
دیـروز در جلسـه سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا 
اسـتان کرمان در این باره گفته بود:»دسـتگاه های 

نظارتـی بازار سـیاه دارو در اسـتان را رصـد کرده و 
بـا متخلفـان برخـورد قاطع داشـته باشـند. قیمت 
داروهـای این بیمـاری گران اسـت و امـکان تأمین 
آن توسـط قشـر متوسـط به پایین جامعه نیست.«

*رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 
رمدسیویر زیر 5۰۰هزار تومان نیست

با ایـن حـال اصغـر مـکارم، رییـس دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت از قانونـی بـودن دریافـت ایـن 
هزینـه از بیمـاران مـی گویـد. بـه گفتـه مـکارم 
هزینه داروی رمدسـیویر هنـدی بـه ازای هر ویال 
یک میلیـون و سـیصد هزار تومـان و بـرای داروی 
ایرانی رمدسـیویر بـاالی ۵۰۰ هـزار تومان اسـت.
مکارم بـه »کاغذ وطـن« میگوید: » ما در دانشـگاه 
دو نمونه رمدسـیویر داریم و تعرفه کامال مشـخص 
اسـت.  هر یـک ویـال رمدسـیویر هنـدی قیمتش 
یـک میلیـون و ۳۰۰ هزار تومان اسـت و بـرای نوع 
ایرانی اش بـاالی ۵۰۰هزار تومان اسـت کـه اخیرا 
بـا صحبت هـای رئیـس جمهور قـرار اسـت قیمت 

نـوع ایرانـی اش پایین تـر بیاید.«
درحالـی هزینـه هـای درمـان بیمـاری کرونا سـر 
بـه فلک مـی کشـد کـه  ثبـت نـام واکسیناسـیون 
نیز در ایـن حوزه کـه شـامل ۷ شهرسـتان جنوبی 
قلعـه گنـج، منوجـان، کهنـوج، رودبـار جنـوب، 
فاریـاب عنبرآبـاد و جیرفت با چالش مواجه اسـت. 
بـه طوریکه صبـح امـروز تمامی ایـن حـوزه به جز 
منوجان ظرفیتشـان برای ثبت نام واکسیناسـیون 

تکمیـل بوده اسـت.

کاغذ وطن
گزارش 

مکارم به »کاغذ وطن« میگوید: » ما در دانشگاه 
دو نمونه رمدسیویر داریم و تعرفه کامال 
مشخص است.  هر یک ویال رمدسیویر هندی 
قیمتش یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان است و 
برای نوع ایرانی اش باالی 5۰۰هزار تومان است 
که اخیرا با صحبت های رئیس جمهور قرار 
است قیمت نوع ایرانی اش پایین تر بیاید.«
درحالی هزینه های درمان بیماری کرونا سر 
به فلک می کشد که  ثبت نام واکسیناسیون 
نیز در این حوزه که شامل ۷ شهرستان جنوبی 
قلعه گنج، منوجان، کهنوج، رودبار جنوب، 
فاریاب عنبرآباد و جیرفت با چالش مواجه 
است. به طوریکه صبح امروز تمامی این حوزه 
به جز منوجان ظرفیتشان برای ثبت نام 
واکسیناسیون تکمیل بوده است.
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 آغاز تصویربرداری »جشن سربرون« 
در شهرک سینمایی غزالی 

تصویربرداری سریال »جشن سربرون« بعد از لوکیشن چادر های 
گرمسیری بهادر در منطقه خاوران، از امروز در شهرک غزالی ادامه 

پیدا می کند.
گروه تولید سریال »جشن سربرون« حدود چهار ماه در شهرک 

غزالی مستقر  خواهند بود تا  بخش های کنسولگری انگلیس، خانه 
قوام، بیمارستان مرسلین، خانه حاج آقا ضیا، انجمن محمدیه و 

بازار و کوچه های شیراز را تصویربرداری کنند.

فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی 
Silent Book 2۰22 منتشر شد.

مهلت: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰- هفتمین رقابت Silent Book توسط 
 Mulazzo با حمایت شهرداری Carthusia Edizioni انتشارات

)ایتالیا(و انجمن Montereggio Paese Librai برگزار می شود. در 
صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه »دپارتمان تخصصی 

پورتفولیو + گرافیک فستیوارت« برای تهیه پورتفولیوی حرفه ای 
و »دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت« برای ثبت نام 

مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:

مار دریایی زرد
این مار با  نام علمی Hydrophis spiralis سر تقریبا کوچک ،  بدن 
کمی کشیده ، پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن ، طول پولک پیشانی بیش از 

عرض آن ،  پولک پیشانی کوتاه تر از پولک آهیانه دارد
این مار دارای یک پولک جلو چشمی و یک پولک عقب چشمی ، دارای یک پولک 
گیجگاهی ، لب باال دارای ۶ تا ۷ پولک »دومین آن بزرگتر از سایرین« )سومین و 

چهارمین پولک لب باال متصل به چشم( ، دارای دو جفت پولک چین متصل به هم ،  
پولکهای سطح پشتی ۲9 تا ۳9 ردیف ، پولکهای سطح شکمی نسبتًا بزرگ و ۲۸۲ تا 
۳۷۳ عدد ، در نوزادان پولکهای سطح پشتی به هم پیوسته ، صاف یا )فاقد تیغه( ، در 
مارهای بالغ قسمت میانی پولک برجسته ، بدن در سطح پشتی زیتونی و در سطح 

شکمی زرد رنگ ، دارای حلقه های سیاه رنگ و ممتد در سطح شکمی ، سطح پشتی 
دارای چند سری خال سیاه در فواصل حلقه ها ، سطح باالی سر سیاه با شکل نعل اسبی 

زرد رنگ و ممتد تا قسمت پولکهای جلو پیشانی ، انتهای دم سیاه .
حداکثر طول ۱۸۰ سانتیمتر ، دم ۱۴ سانتیمتر .

انتشار جغرافیایی خلیج فارس ، سواحل هندوستان ، سواحل فیلیپین و پراکندگی خلیج 
فارس است/ کویرها و بیابانهای ایران

کتاب نامه 
به سیمین

نویسنده: ابراهیم گلستان
موضوع: زندگی نامه و خاطرات

کتاب نامه به سیمین بیش از هرچیز 
نقدی ست ریشه ای و جاندار بر سلوک 

آل احمد. گلستان اما معتقد است 
نامه درباه ی جالل آل احمد نیست. 

نامه ای ست درباره ی شرایط مملکت، 
درباره پیدایش ایده های نوین و 

دروغ هایی که در نتیجه موجب زوال و 
انحطاط این ایده ها شد. نامه  درباره ی 
سقوط جنبش ترقي خواهی و  شرایط 

تراژیک تاریخی ایران است.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

صادق زاده از پایان اعتراض ۳ روزه 
کارگران معدن زغالسنگ گلتوت 
زرند، با رفع کامل مسائل و مشکالت 
کارگری و تعهد هیئت مدیره معدن، 

خبر داد.
 کارگران زحمتکش معدن زغال 
سنگ گلتو ت  که به دلیل برخی 

از مسائل و مشکالت در پرداخت 
و همسان سازی حقوق، مزایا و 
همچنین واریز نشدن حق بیمه 
واقعی و یکجا تامین اجتماعی در 

زرند اعتراض کرده بودند.
 علی صادق زاده فرماندار زرند در 
جریان اعتراض کارگران در مقابل 

فرمانداری، در راستای احقاق حقوق 
کارگران دستور ویژه رسیدگی را به 

مراجع ذیربط صادر کرد.
 اما در جریان رسیدگی به درخواست 
کارگران، جلسه فوق العاده ستاد 
مدیریت بحران و کمیسیون گارگری 
شهرستان زرند به ریاست صادق 
زاده فرماندار و با حضور روسای 
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معدن و تجارت، مدیر تامین 
اجتماعی، نماینده دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان و همچنین 
هیئت مدیره و جمعی از نمایندگان 
کارگری معدن زغال سنگ گلتوت 

در محل فرمانداری تشکیل شد
صادق زاده فرماندار زرند گفت: با 
وعده و تعهد رسمی هیئت مدیره 
معدن، کارگران به اعتصاب ۳ روزه 
خود پایان دادند و به محل کار 

بازگشتند.

فرماندار زرند تصریح کرد: به جامعه 
۱۱ هزار نفری کارگری شهرستان 
صنعتی و معدنی زرند اطمینان 
خاطر می دهیم تا در صورت مشاهده 
و یا احساس هرگونه تضییع حقوق 
کارگران  با قدرت وارد عمل خواهیم 
شد و هیچگاه تبعیض و نقص در 
پرداخت دستمزد و حق بیمه در بین 

کارگران را نخواهیم پذیرفت.
افزود:  پایان  در  زاده  صادق 
نمودن  مرتفع  برای  پی گیری 
مشکالت و بهبود مسائل رفاهی 
و معیشتی کارگران زرندی از 
سوی شورای تامین و کمیسیون 
کارگری شهرستان به طور منظم 
و مستمر در حال انجام است و 
پرداخت به موقع دستمزد، حقوق، 
مزایا و حق بیمه در مراکز صنعتی 
و معدنی، رصد ویژه می شود./

باشگاه خبرنگاران جوان

طی سالیان اخیر با مدیریت آب در برخی مناطق استان، 
کشاورزی رشد مفیدی داشته است. از برداشت ۴۰هزار 

تن هلو در سامان تا کاشت صیفی جات در بازفت و... 
نتیجه مدیریت منابع و برداشت عادالنه آب از سرچشمه 

های رودخانه  های کارون و زاینده رود است.

عکس: ایرنا

سنا
: ای

بع
من

اعتراض کارگران معدن گلتوت پایان یافت

 اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن شد
خبر

حکـم ریاسـت اکبـر نیکـزاد، در بنیـاد 
مسکن انقالب اسـالمی از سوی حسین 
روحانی نژاد نماینده ولـی فقیه  و رئیس 
شـورای مرکـزی بنیـاد مسـکن انقالب 

اسـالمی صادر شـد.
در ایـن حکم آمده اسـت:» جنـاب آقای 
نیکـزاد بـا توجـه بـه ضـرورت نیـل بـه 
آرمان هـای مقـدس نظـام جمهـوری 
اسـالمی و لزوم تحقق »بیانیـه  گام دوم 
انقـالب« ابالغـی رهبـر فرزانـه و حکیم 
انقـالب اسـالمی  بـه موجب ایـن حکم 
جنابعالـی کـه از تعهد و تخصـص کافی 
برخوردار هسـتند، برای یک دوره چهار 
سـاله  به عنـوان »رئیـس بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی«  منصـوب می شـوید 
تا در چهارچـوب قوانین، مقـررات  و مصوبات شـورای مرکـزی اقدامـات الزم را معمول 
نمایید. امید اسـت با اتکال به خداوند متعال، در سـایه توجهات حضرت بقیـه ا... االعظم 
)ارواحنا لـه الفداء(  بـا  بهره گیـری از رهنمودهای مقـام معظم رهبری )مدظلـه العالی(  
و پشـتوانه غنی تجارب مدیریتی و همکاری کارکنـان مومن، والیی و جهـادی بنیاد در 
تحقق اهـداف عالیـه این نهـاد انقالبی و یـادگار حضـرت امام راحـل )رحمة اللـه علیه(  

موفـق و موید باشـید.«
 اکبـر نیکـزاد متولـد ۱۳۴۸ اردبیـل، اسـتاندار سـابق اسـتان اردبیل، اسـتاندار اسـبق 
کهگیلویـه و بویراحمد، رئیس بازسـازی سـتاد تهـران در زلزله بم، رئیس بنیاد مسـکن 

اراک، شـهردار اردبیـل و معـاون اسـتاندار قزوین بوده اسـت.
 او هم اکنون مدیرعامل شـرکت نوسـازی و عمـران اکباتـان از شـرکت های تابعه بنیاد 
مسـکن کشـور اسـت. پس از فوت "علیرضا تابش" رئیس سابق بنیاد مسـکن کشور به 

علت کرونا، ایـن نهاد انقالبـی مدتی با سرپرسـتی اداره می شـد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس سیستم ها و روش ها    
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

ترجیحا رشته صنایع
رسیدگی زمانبندی پیمانکاران و پیگیری استاندارد سازی آن

تهیه زمانبندی برای پروژه های داخلی شرکت
رسیدگی الیحه تاخیرات پیمانکاران

تهیه گزارشات ماهیانه برای پروژه های نظارتی
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس
واتساپ ۰9۰5۰9٤٤5٤٦
garnault_cek@yahoo.com ایمیل

موقعیت شغلی: طراح)مهندس معماری(    
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

۳DMax تسلط به نرم افزار
آشنا با سبک های معماری و ....

دارای ذوق و توانمندی باال در طراحی معماری و مدل سازی
مزایا:

حقوق ثابت، بیمه، اضافه کاری و ...
 متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را از طریق 
سیستم ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: سرپرست منطقه    
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
)excel( )word( آشنایی با نرم افزارهای آفیس

حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
حداکثر سن 35 سال

مزایا: حقوق ثابت-پورسانت-بیمه تامین اجتماعی و درمان 
تکمیلی

بسته ها و هدایای مناسبتی
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

استخدام طراح )مهندس معماری( استخدام مهندسین مشاور طرح گارنو
با بیمه در کرمان

 استخدام پخش سراسری باراکا

tejaratnews عکس از صفحهeghtesadonline عکس از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

برند مخابرات ایران موفق به دریافت تندیس زرین برند 
محبوب کشور در حوزه خدمات اینترنت ADSL شد

برند شرکت مخابرات ایران، در جشنواره برند محبوب که 
همه ساله به منظور انتخاب بهترین برندها در حوزه های 

مختلف و انتخاب برندهای خوشنام ایرانی برگزار می شود، با کسب حداکثر 
امتیاز موفق به دریافت تندیس زرین برند محبوب کشور در حوزه خدمات 
اینترنت ADSL شد.  در این مراسم که با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد، 
از برند شرکت مخابرات ایران، به عنوان حائز تندیس زرین و برند خوشنام 

در گروه خدمات اینترنت ADSL تقدیر ویژه به عمل آمد. 

خبر


