
مدیرعامل سیمان ممتازان کرمان:

 مصالح فروش ها عقب نشینی نکنند
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 واردات خودرو به شرط چاقو
باال و پایین طرح آزادسازی واردات خودرو

تمدید ثبت نام کتب درسی 
تا ۳۱ شهریور ماه 

۹۲ پروژه مهم راهداری 
در کرمان اجرا می شود

جای خالی صنایع بسته بندی 
 در مهد خرمای کرمان

۳

۱۱۳ بستری جدید 
و ۱۴ فوتی در 

شبانه روز گذشته

۴ عامل تاثیرگذار 
در اصالح اخیر 
شاخص بورس

روابط  گزارش  به 
عمومی علوم پزشکی 

کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر دوشنبه ۲۲ شهریور ماه 
با بیان اینکه طی ۲۴ ســاعت گذشــته، 
۱۱۳ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت:» ۶۶ 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، ۷ 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  و ۱۸ 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

هستند«.

رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان بم گفت: در فصل برداشت خرما 

کارتن، نایلون و ســبد خرما در شهرســتان های شــرقی استان 
کرمان مورد اســتفاده اســت اما اغلــب این محصوالت از ســایر 
نقاط کشــور وارد می شــود و تولید ایــن ابزارها در ایــن منطقه 
 بســیار کم اســت که تعاونی ها مــی توانند آن را جبــران کنند.
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مدیر کل آموزش و پــرورش اســتان کرمان گفت: 
دانش آموزانی که تاکنون به هر علت موفق نشــده اند 

ثبت سفارش کتاب های درسی خود را انجام دهند تا ۳۱ شهریور برای این کار 
فرصت دارند. احمد اسکندری نسب با اشاره به اینکه بیش از ۹۶ درصد کتب 
درسی دانش آموزان در تمامی دوره های تحصیلی به شهرستان ها و مناطق 
استان ارسال شده است، اظهار کرد: در همین ایام توزیع کتب درسی به مدارس 
در حال انجام است و هر دانش آموزی که به هر علتی موفق نشده تاکنون ثبت 

سفارش انجام دهد، تا ۳۱ شهریور فرصت دارد ثبت نام را انجام دهد.

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری وحمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمان گفت:در اســتان 

کرمان۹۲پروژه راهداری طی امسال در حال اجرا است که تعداد ۳۰ پروژه 
اولویت دار هستند. احسان عراقی زاده با اشاره به اینکه ۹۲پروژه راهداری 
در استان درحال اجرا است که از این تعداد ۳۰پروژه به صورت پروژه های 
اولویت دار هســتند،گفت:۱۱پروژه در حوزه نگهداری راه ها، ۷ پروژه در 
حوزه نگهداری ابنیه فنی، ۱۰پروژه در حوزه ایمنی راه ها و ۲ پروژه در حوزه 

اداره ماشین آالت و مدیریت بحران این اداره کل قرار دارند.
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خانه های تاریخی خانه های تاریخی 
 به تاریخ می پیوندند  به تاریخ می پیوندند 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ شــهریور   ۲۳ سه شــنبه         ۱۰۶۶ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 تعیین تکلیف مشموالن غایب خدمت جای خالی صنایع بسته بندی در مهد خرمای کرمان
سربازی در دستور کار پلیس است

۱۱۳ بستری جدید 
و ۱۴ فوتی در 

رئیـس اداره تعـاون، کار و رفـاه شبانه روز گذشته
اجتماعـی شهرسـتان بـم گفـت: در 
فصل برداشـت خرما کارتـن، نایلون و 
سـبد خرما در شهرسـتان های شرقی 
اسـتان کرمان مـورد اسـتفاده اسـت 
امـا اغلـب ایـن محصـوالت از سـایر 
نقـاط کشـور وارد مـی شـود و تولیـد 
ایـن ابزارها در ایـن منطقه بسـیار کم 
اسـت که تعاونی ها مـی تواننـد آن را 

جبـران کننـد.
 صالح برایـی نژاد  بـه مناسـبت هفته 
تعـاون همچنیـن ضمـن تاکیـد بـر 
در  موفـق  برندسـازی  ضـرورت 
تعاونی هـا افـزود:در حـوزه بانـوان 
صنایـع  پوشـاک،  تعاونی هـای 
تبدیلـی خرمـا و صنایـع دسـتی در 
سـطح شهرسـتان فعـال هسـتند اما 
بـه دلیـل مشـکالت مالـی و تامیـن 
نشـدن تجهیـزات مـورد نیـاز موفـق 
به برندسـازی نشـده انـد تا در سـطح 

کشـوری مطـرح شـوند.
او بیـان کرد:اگرچـه ایـن تعاونی هـا 
با همیـن وضعیـت موجود اشـتغال زا 
وموفق هسـتند امـا ضـرورت دارد که 
بـه صـورت علمـی و کارشناسـی در 
بخش برندسـازی نیز ورود و سـرمایه 

گـذاری کننـد.
رئیـس اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی بـم گفـت: بیـش از ۷۰۴ 
شـرکت تعاونی با ۲۰۵ هـزار عضویت 
در زمینـه تعاونـی هـای تولیـدی، 
توزیعـی و خدمـات، فنـی مهندسـی، 
کشـاورزی و صنایـع دسـتی و صنایع 
تبدیلـی شهرسـتان تشـکیل شـده 
اسـت کـه عمـده ایـن تعاونـی هـا 
درزمینـه کشـاورزی فعالیـت دارنـد.

برایـی نـژاد تاکیـد کـرد کـه تعاونـی 
هـا بایـد نسـبت بـه برگـزاری مجامع 
عمومـی وخوداظهاری به روز باشـند.

رئیـس اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی بـم کمبـود نقدینگـی را 
مهمتریـن مشـکل تعاونـی هـای بـم 
دانسـت و اشـاره کـرد: تعاونـی هـا به 
دلیـل نداشـتن نقدینگی نمـی توانند 
فعالیـت قابل توجهی داشـته باشـند.
کرونـا بیشـترین آسـیب را بـه 
بخش اشـتغال و تولیـد وارد کرد

او با اشـاره بـه تأثیـر شـرایط کرونایی 
براشـتغال و تولیـد اظهارداشـت: تـا 
پایـان آذرمـاه سـامانه کارا بـاز اسـت 
و تعاونـی هـا و سـایر مشـاغلی کـه 
از دسـتگاه مربوطـه مجـوز دارنـد 
مـی تواننـد ثبـت نـام و از تسـهیالت 

اشـتغال اسـتفاده کننـد.
استقبال اندک 

از تسهیالت ۴ درصدی 
رفـاه  و  تعـاون،کار  اداره  رئیـس 
اجتماعـی بـم همچنیـن بـا اشـاره 
بـه پرداخـت تسـهیالت بـه تعاونـی 
هـا بیـان کـرد: بانـک رسـالت بـه 
شـرکت تعاونـی هـا ۱۲۰ میلیـون 
تومـان تسـهیالت بـا سـود ۴ درصـد 
پرداخـت می کنـد اما بـه دلیـل اینکه 
ایـن تسـهیالت در قالب وسـایل مورد 
نیـاز بـرای اشـتغال ارائـه می شـود با 
اسـتقبال تعاونـی هـا مواجـه نشـده 

سـت. ا
برایـی نـژاد افـزود:در سـال ۹۸ و ۹۹ 
در بحـث تعاونـی روسـتایی اعتبارات 
خوبـی پرداخت شـد که کمک بسـیار 
خوبـی بـرای راه انـدازی گلخانه های 

شهرسـتان شد.
آموزش تعطیل نشده

رفـاه  و  تعـاون،کار  اداره  رئیـس 
اجتماعـی بـم ادامـه داد:در حـوزه 
آموزش از وزارتخانه و اداره کل استان 
کرمـان فعـال هسـتیم و کالس هـای 
آموزشـی در طـول سـال بـه طـور 
متنـاوب برگـزار می شـود؛ همچنیـن 
یـام کرونـا ایـن کالس هـا بـه  در ا
صـورت آنالیـن برگـزار شـده اسـت.

دوره هـای  کـرد:  خاطرنشـان  او 
حسـابداری  و  حقوقـی  آموزشـی 
نیـز در حـال برگـزاری اسـت و اگـر 
شـرکت های تعاونی نیاز بـه برگزاری 
دوره خاصـی دارنـد اعـالم کننـد تـا 
هماهنگـی هـای الزم اتخـاذ شـود.

برایـی نـژاد همچنیـن دربـاره تعاونی 
هـای مسـکن نیـز گفـت: شـرکت 
تعاونـی های مسـکن جدید در شـرف 
تشـکیل هسـتند و در سـال جـاری 
تعاونـی مسـکن کارگـران ارگ قدیم 
بـا ۲۰ عضـو اولیـه در حـال سـاخت 
مسـکن بـرای اعضـای خود اسـت که 
امیدواریـم ایـن اعضـا در طـول زمان 

افزایـش یابنـد؛ همچنیـن ۲ تعاونـی 
مسـکن در شـرف تاسـیس اسـت.

اولویـت سـازش بیـن طرفیـن 
سـت ا

او دربـاره سـازش در پرونده هـا نیـز 
بیان کرد: سـاالنه بیـن ۱۰۰ الی۱۵۰ 
پرونـده حـل اختـالف در ایـن اداره 
رسـیدگی می شود و همیشـه سعی بر 
سـازش بین طرفیـن بوده اسـت. پس 
از صـدور رای افـراد به مراجـع قضایی 
معرفـی می شـوند تا بـه حقـوق خود 

برسـند.
برایـی نـژاد اظهارداشـت: بازرسـی 
چهار شهرستان شـرقی)بم، نرماشیر، 
فهـرج و ریـگان( بـر عهـده ماسـت به 
طـوری کـه سـال گذشـته حـدود 
۳۰۰ مورد مشـاغل سـخت و زیان آور 
بررسـی شـد؛ همچنیـن هـر شـرکت 
تعاونـی فعالـی نیـز بایـد صالحیـت 

ایمنـی داشـته باشـد.
کارفرمایان نسبت

 به بیمه مسئولیت اقدام کنند
بـم توضیـح  تعـاون  اداره  رئیـس 
داد: کارفرمایـان بخـش کشـاورزی 
نسـبت به بیمه کـردن باغـات و بیمه 
مسـئولیت بی نـام خصوصـا در فصل 
گرده افشانی و برداشـت که بیشترین 
حـوادث را داریم اقـدام کنند تـا بیمه 
جوابگـوی خطـرات و زیـان هـای 

احتمالـی باشـد.
رئیـس اداره تعـاون بـم ادامـه داد: بـا 
توجـه بـه گسـتردگی فعالیـت هـای 
بسـیج و نقش عمده ای که در فرهنگ 
تعـاون مـی توانـد ایجـاد کنـد و بـا 
عنایـت به تفاهـم نامه ای که با بسـیج 
صـورت گرفـت ۲ شـرکت تعاونـی 
بانـوان بـا عضویـت بانـوان بسـیجی 
تشـکیل شـد کـه در زمینـه صنایـع 
دسـتی، عرقیجـات و سـایر مشـاغل 
با ۲۰ عضـو در حـال فعالیت هسـتند 
و اکثـر ایـن بانـوان سرپرسـت خانوار 

محسـوب مـی شـوند.

طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است، 
با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می تواند به کاهش قیمت های غیرواقعی در 
 بازار بیانجامد، هرچند عده ای معتقدند چنین طرحی از مشکالت تولید نخواهد کاست.
یرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی  به گزارش ا

که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 
۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصالح به کمیسیون صنایع 
شورای  مجلس  از  دوره  این  در  و  اکنون  شود.  داده  برگشت  مجلس  معادن  و 
 اسالمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصالح قرار داده است.

مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان گفت: نباید مصالح 
فروش ها عقب نشینی کنند و یا بخواهند از واسطه سیمان 
بخرند، بهتر است اتحادیه کار را انجام دهد چرا که در غیر 
 این صورت ممکن است سیمان گران تر به دستشان برسد.

سیمان  فروش  وضعیت  و  قیمت  درباره  ربانی  محمد 

اظهارکرد: بعد از افزایش قیمت و شرایطی که در کشور 
شد؛  عوض  کال  سیمان  خرید  شرایط  آمد،  وجود  به 
قبال فروش قبل در دفاتر فروش کارخانجات انجام می 
می  عرضه  بورس  در  سیمان  حاضر  حال  در  اما  شد 
کنند. خرید  کاال  بورس  از  باید  متقاضیان  و   شود 

کننـده  هماهنـگ  معـاون 
اسـتان  نتظامـی  ا ندهـی  فرما
کرمـان گفـت: پیگیـری غیبـت 
و  ضـروری  مـری  ا مشـموالن 
تعییـن تکلیـف مشـموالن غایـب 
نـان بـرای اعـزام  و تشـویق جوا
بـه خدمـت مقـدس سـربازی در 

ر پلیـس اسـت. دسـتور کا
کشـتکار  اسـماعیل  سـرهنگ   
ر و  ه احضـا رگا در نشسـت قـرا
اعـزام مشـموالن غایـب وظیفـه 

عمومـی شهرسـتان جنوبـی در 
جیرفـت افـزود: پیگیـری غیبـت 
مشـموالن امـری ضـروری اسـت 
و بایـد تدابیـری اتخـاذ شـود تـا 
جوانـان بـرای اعـزام بـه خدمـت 
مقـدس سـربازی تشـویق و تمـام 
تعییـن  نیـز  غایـب  مشـموالن 

شـوند. تکلیـف 
او ادامـه داد: اعـزام مشـموالن به 
خدمـت مقـدس سـربازی ، نیـاز 
بـه پیگیـری جـدی پلیـس، آگاه 

سـازی و همـکاری خانـواده ها در 
تشـویق فرزندانشـان دارد.

کننـده  هماهنـگ  معـاون 
اسـتان  نتظامـی  ا ندهـی  فرما
مشـموالن  فراخـوان  کرمـان، 
نسـانی  غایـب و تامیـن نیـروی ا
ز  ا ا  ر مسـلح  نیروهـای  بـرای 
وظایـف ناجـا برشـمرد و گفـت: 
ضـروری اسـت بـا بهـره گیـری 
ز تـوان و ظرفیـت هـای ناجـا،  ا
محدودیـت هـا و محرومیـت های 
اجتماعـی قانونـی را بـرای ایـن 
ز مشـموالن بـا جدیـت  دسـته ا
بیشـتر پیگیـری و  اجـرا کنیـم.

سـرهنگ کشـتکار بـا اشـاره بـه 

مـاده ۵۸ قانـون وظیفـه عمومـی 
گفـت: برابـر ایـن مـاده، نیـروی 
در  اسـت  موظـف  نتظامـی  ا
خصـوص شناسـایی، تعقیـب و 
دسـتگیری مشـموالن غایـب و 
رسـیدگی بـه وضعیت آنـان اقدام 
کنـد.او خاطـر نشـان کـرد: برابـر 
ماده ۶۲ قوانین و مقـررات وظیفه 
مشـموالن  م  اسـتخدا عمومـی 
بـه طـور کلـی در وزارتخانـه هـا 
بسـته بـه دولـت  و مؤسسـات وا
ه هـا  نـه هـا و کارگا و در کارخا
بـدون  خصوصـی  موسسـات  و 
یـان خدمـت و  داشـتن کارت پا

فیـت ممنـوع اسـت. معا

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی 
کرمان،دکتـر مهـدی شفیعی،سـخنگوی 
این دانشـگاه عصر دوشـنبه ۲۲ شـهریور ماه 
با بیـان اینکه طی ۲۴ ســـاعت گذشـــته، 

۱۱۳ بیمـار جدیـد کرونـا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده اند، 
گفـت:» ۶۶ 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، ۷ نفر از 
حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم  و ۱۸ نفر 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 

. » هسـتند
او بـا بیـان اینکـه ۷ نفـر از حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان، بسـتری جدیـد 
گزارش شـده اسـت، افزود: »در حال حاضر، 
۶۴۴ بیمار کرونا در بیمارسـتان های اسـتان 

بسـتری هسـتند«.
شـفیعی ادامـه داد:» ۳۶۵ نفـر از بیمـاران 
بسـتری در حـوزه علـوم پزشـکی کرمـان، 
۳۲ نفـر حـوزه علـوم پزشـکی رفسـنجان 
، ۸۶ نفـر حـوزه جنـوب، ۵۱ نفـر در حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم ۱۱۰ 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 ۹۹۴ نفـر در اســـتان، بـه دلیل 

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

دانشـــگاه علوم پزشـکی 
کرمـان سـپس اظهـار کرد:»متاسـفانه در 
۲۴ سـاعت گذشـــته، ۱۴ مـورد فوتـی بـه 
دلیل ابتـال بـه ویـروس کرونا گزارش شـده 
کـه ۱۰ نفر مربـوط به حـوزه دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان ، ۲ نفـر از حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت، یـک نفـر از حـوزه 
دانشگاه علوم پزشـکی رفسـنجان و یک نفر 
از حـوزه دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان 
اسـت«. به گفته شـفیعی،از ابتـدای اپیدمی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، ۴۵۱۱ نفـر بـه 
دلیـل ابتـال بـه کوویـدـ  ۱۹ جـان خـود را 
از دسـت داده انـد.او همچنیـن تعـداد ُدز 
واکسـن های تزریـق شـده اسـتان کرمـان 
در نوبـت اول را ۹۰۸ هـزار ۱۳۰ و نوبت دوم 

۴۸۴ هـزار و ۹۸۸ ُدز عنـوان کـرد.

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  نماید. کلیه  برگزار  الکترونیکی دولت 
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 عمومی: ساعت 14 روز 1400/06/24 تا تاریخ 1400/06/31.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/07/20.

oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/21.
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 

)http://iets.mporg.ir( کشور
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 کرمان

QCBS فراخوان مناقصات عمومی خرید خدمات مشاوره به روش
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

107/ج1400/3

مطالعات توجیه نهایی، تفصیلی 
طرح احداث بزرگراه و مطالعات 
طراحی تفصیلی پل ها و تقاطع 

های کمربندی شمالی شهر 
جیرفت )تجدید(

-

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

24،133،267،519

بخشنامه های شماره 
100/62364 مورخ 89/08/15، 
101/84702 مورخ 83/05/12 

و 99/142014 مورخ 
99/03/31

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

108/ج1400/3

احداث رادیه و برید پل ها 
و دیوارهای هدایت آب حد 

فاصل پل شور تا تونل اسفند 
)تجدید2(

6،683،000،000

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

139،122،496،852
فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 و 

فهرست بهای تجمیعی

سکینه خدیش
گزارش 

گنجینه فراموش شده در کرمان
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

تمدید ثبت نام کتب درسی 
تا ۳۱ شهریور ماه 

مدیر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفـت: دانش آموزانی 
کـه تاکنـون بـه هـر علـت موفـق نشـده اند ثبـت سـفارش 
کتاب هـای درسـی خـود را انجـام دهنـد تـا ۳۱ شـهریور بـرای 

ایـن کار فرصـت دارنـد.
 احمـد اسـکندری نسـب با اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۹۶ درصد 
کتـب درسـی دانـش آمـوزان در تمامـی دوره هـای تحصیلی به 
شهرسـتان ها و مناطق اسـتان ارسـال شـده اسـت، اظهـار کرد: 
در همیـن ایـام توزیـع کتب درسـی بـه مـدارس در حـال انجام 
اسـت و هر دانش آمـوزی که به هـر علتـی موفق نشـده تاکنون 
ثبت سـفارش انجام دهد، تـا ۳۱ شـهریور فرصـت دارد ثبت نام 

را انجـام دهد.
او تاکیـد کـرد: هیـچ دانش آمـوزی بـدون کتـاب نخواهـد ماند 
امـا کتاب هـای درسـی جـز از ایـن مسـیر )ثبـت نـام اینترنتی( 
به دسـت دانش آمـوزان نمی رسـد و حتمـًا بایـد ثبت نـام انجام 

شـود.
اسـکندری نسـب تاکیـد کـرد: دانش آمـوزان و اولیـای آنـان 
می تواننـد حداکثـر تـا پایـان شـهریور مـاه از طریـق سـامانه 
https://www.irtextbook.ir وارد سـامانه فـروش و توزیع مواد 

آموزشـی شـوند و ثبـت سـفارش انجـام دهنـد.
او افزود: بـرای ورود به سـامانه کد ملـی دانش آموز، نـام کاربری 
و شش رقم سـمت راست شماره سـریال شناسـنامه دانش آموز، 

رمز عبور ورود به سـامانه نیاز اسـت.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان افـزود: همچنیـن 
دانش آموزانی که مدرسـه محل تحصیـل خود را تغییـر داده اند 
تـا ۳۱ شـهریور فرصـت دارند نسـبت به اصالح نشـانی مدرسـه 

محل تحصیـل خـود از طریق نشـانی مذکـور اقـدام کنند.
احمد اسـکندری نسـب اظهار کرد: خرید کتاب درسـی نیازمند 
ثبت نام دانش آموزان در سـامانه پادا و مشـخص شـدن مدرسـه 
محـل تحصیـل آنهاسـت و در صورتی کـه دانش آمـوزی در این 
سـامانه ثبـت نـام نکنـد، موفـق بـه خریـد کتـاب درسـی هـم 

نخواهد شـد.

۹۲ پروژه مهم راهداری 
در کرمان اجرا می شود

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمان گفت:در استان کرمان۹۲پروژه راهداری طی امسال در حال 

اجرا است که تعداد ۳۰ پروژه اولویت دار هستند.
 احسان عراقی زاده با اشــاره به اینکه ۹۲پروژه راهداری در استان 
درحال اجرا اســت که از این تعداد ۳۰پروژه به صورت پروژه های 
اولویت دار هستند،گفت:۱۱پروژه در حوزه نگهداری راه ها، ۷ پروژه 
در حوزه نگهداری ابنیه فنی، ۱۰پــروژه در حوزه ایمنی راه ها و ۲ 
پروژه در حوزه اداره ماشــین آالت و مدیریت بحران این اداره کل 
قرار دارند.او تعداد پروژه های اولویت دار اداره نگهداری راه شامل 
۱۱ پروژه به طول ۲۴۶ کیلومتر بــا اعتباری بالغ بر ۱۹۳میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان دانست و افزود:میزان مطالبات پیمانکاران در 

این بخش مبلغ ۱۳۰میلیارد تومان است.
عراقی زاده در خصوص پروژه های اولویت دار اداره نگهداری ابنیه 
فنی راه بیان داشــت: ۷پروژه با اعتباری بالغ بر۶۳میلیارد تومان 
در حال اجرا اســت و میزان مطالبات پیمانــکاران در این بخش 
مبلغ ۱۵میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها 
۸۴میلیارد تومان اســت.او همچنین تعداد پروژه های اولویت دار 
اداره ایمنی و حریم راه را ۱۰ پروژه عنوان کرد و افزود:این ۱۰پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان در حال اجرا اســت که میزان 
مطالبات پیمانکاران در این بخش مبلغ ۲۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان و اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها ۲۸میلیارد تومان 
اســت.عراقی زاده تصریح کرد:پروژه های اولویــت دار اداره تعمیر 
ماشین آالت شامل ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷میلیارد تومان در 
حال اجرا است و میزان مطالبات پیمانکاران در این بخش مبلغ ۱۸ 
میلیارد تومان است که این پروژه ها به ترتیب اولویت شامل تعمیر 
و بازسازی ۱۵ دستگاه کامیون با اعتبار ۱۲میلیارد تومان و تعمیر 
و بازسازی تعداد ۵ دستگاه بولدوزر با اعتبار۵میلیارد تومان است.

او پروژه های نیمه تمام معاونت راهداری در ســطح استان را ۶۸ 
پروژه عنوان کرد و بیان داشــت: پروژه های نیمه تمام نگهداری 
راه در سطح استان ۳۳پروژه با مبلغ مورد نیاز۱۳۸میلیارد تومان، 
پروژه های نیمه تمام نگهداری ابنیه فنی راه در ســطح اســتان 
۲۰پروژه با مبلغ مورد نیاز ۸۴ میلیارد تومان، پروژه های نیمه تمام 
ایمنی و حریم راه در سطح استان ۱۰ پروژه با مبلغ مورد نیاز ۲۴ 
میلیارد تومان، پروژه های نیمه تمام ماشین آالت در سطح استان ۵ 
پروژه با مبلغ مورد نیاز۱۰میلیارد تومان است که در صورت تامین 

اعتبار این پروژه ها به نتیجه می رسد.

مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان 
گفت: نباید مصالح فروش ها عقب نشینی کنند 
و یا بخواهند از واسطه سیمان بخرند، بهتر است 
اتحادیه کار را انجام دهد چرا که در غیر این صورت ممکن 

است سیمان گران تر به دستشان برسد.
محمد ربانی درباره قیمت و وضعیت فروش سیمان اظهارکرد: 
بعد از افزایش قیمت و شرایطی که در کشور به وجود آمد، 
شرایط خرید سیمان کال عوض شد؛ قبال فروش قبل در 
دفاتر فروش کارخانجات انجام می شد اما در حال حاضر 
سیمان در بورس عرضه می شود و متقاضیان باید از بورس 

کاال خرید کنند.
او افزود: در بورس قیمت ها رقابتی است و قیمت ثابت برای 
سیمان نداریم و خریداران باید کد بورسی از طریق کارگزاری 
دریافت کرده و با این وضعیت، یک دفعه بورس شلوغ شده 

است.
ربانی با اشاره به فعالیت ۸۰ کارخانه سیمان در کل کشور 
تصریح کرد: اگر همه بخواهند از بورس خرید کنند، دریافت 
کد بورسی به دلیل حجم تقاضا، زمان بر است و با توجه به 
اینکه در بورس رقابت است، اینکه هر شخص خریدار چقدر 

بتواند راحت عمل کند، مشخص نیست.
مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان بیان کرد: بعید می 
دانم همه افراد بتوانند این کار را انجام دهند و شاید به نفع 
مصالح فروشان باشد که اتحادیه و تعاونی آن ها به نمایندگی 
خرید را از بورس انجام داده و بین آنها توزیع کند چرا که به 
نظر می رسد تک تک اقدام کردن برای خرید خیلی آسان 

نباشد.
او افزود: توصیه ما این است کسانی که مصرف پیوسته سیمان 
دارند مثل پروژه ها، کد بورسی دریافت و از بورس سیمان 
تامین کنند و مصرف کنندگان جزئی از طریق تعاونی و 

اتحادیه در هر شهری راحت تر می توانند خرید کنند.
ربانی تصریح کرد: نباید مصالح فروش ها عقب نشینی کنند 
و یا بخواهند از واسطه سیمان بخرند، بهتر است اتحادیه کار 
را انجام بدهد چراکه در غیر این صورت ممکن است سیمان 

گران تر به دستشان برسد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن استان 
کرمان در سه شهرستان از جمله سیرجان، 
رفسنجان و زرند متمرکز شده که بیانگر عدم تعادل در اقتصاد 
این استان است گفت: این تعادل در اسناد آمایش مورد توجه 

قرار گرفته است.
 جعفر رودری در نخستین نشست هماهنگی منطقه هشت 
آمایش سرزمینی کشور شامل استان های کرمان، یزد، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان به میزبانی استان کرمان 
افزود: همچنین در تنوع فعالیت ها تمرکز بر چند واحد 

اقتصادی خاص است.
او اظهار داشت:یکی از ایرادهای اساسی اسناد این است که 
تمرکز بیشتر بر ظرفیت های بالفعل گذاشته شده و نه بالقوه، 

که این موارد احصا و شناسایی می شوند.
او اظهار داشت: ظرفیت های معدنی زیادی در جنوب کرمان 
وجود دارد و تالش کردیم در سند آمایش این استان در قالب 
محورهای ناشناخته و همچنین به توسعه زیرساخت های 

مورد نیاز این مناطق توجه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 
نگاه منطقه ای نیز در تامین زیرساخت ها و در حوزه 

اشتراکات استانی می تواند در اسناد آمایش نمود یابد.
او با بیان اینکه وجود دستورالعمل مشخص برای نشست 
نهایی شورا می تواند کارساز باشد افزود:شورای هماهنگی 
منطقه ای مهم با جایگاهی خاص است که می تواند با انطباق 
و تعامل اسناد منطقه ای استانی و ملی کمک کننده باشد 
ضمن آنکه در رفع تعارضات و همکاری منطقه ای برای توازن 

و توسعه استان ها بسیار موثر است.
کرمان ۳.۶ درصد از اقتصاد ملی را دارد

رودری تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی استان کرمان 
ساالنه به ارزش ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که سهمی 

برابر با ۳.۶ درصد از اقتصاد ملی را دارد.
او ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی این استان نسبت به متوسط 
کشور در دوره سال ۹۰ تا ۹۸ به صورت متوسط چهار درصد 

و باالتر از میانگین کشور است.

مدیرعامل سیمان ممتازان کرمان:
مصالح فروش ها 

عقب نشینی نکنند

توجه به تعادل اقتصاد 
کرمان در اسناد آمایش 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست 
قیمت گذاری دستوری در دولت سیزدهم 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
را نگران کرده است. در شرایطی که دولت 
سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد 
وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز 
بارها بر مشورت و تعامل با فعاالن صنعت و 
کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، 
تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در 
مورد کنترل قیمت کاالها و حمایت از مردم 
به گوش می رسد. این روند حتی تابلوی 
بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود 
سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار 
قیمت گذاری بر فعالیت شرکت های تولیدی 

آشنا هستند.
رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کاالی 
ایران ، با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری 
توسط دولت برای کاالهایی که در بورس های 
کاالیی معامله می شوند در ماده ۱۸ قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده 
است، اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی در 
سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن 
زمان در حوزه قیمت گذاری داشته است به 
این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله 
در قیمت کشف شده در بورس های کاالیی 
منع نماید اما متاسفانه در دوره های زمانی 
مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان 
قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های 
حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم 

دنبال شده است.
وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست 
تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش 
نقدینگی ناشی از کسری های ساختاری در 
بودجه دولت است و عمال استفاده از سیاست 
قیمت گذاری برای کنترل تورم یا حمایت 
از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم 
و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا 
مشکل تورم را دهه هاست که توانسته اند با 
کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که 
یک دهه پیش دچار نرخ های باالی تورم بوده 
اند در سال های اخیر با کنترل نقدینگی بر 
مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.

شاخص کل بازار بورس دیروز  )دوشنبه، ۲۲ 
شهریورماه( با ۱۴ هزار و ۷۰۹ واحد کاهش 
در جایگاه یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحدی 

قرار گرفت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز  بیش از هشت میلیارد و ۸۱۷ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۴ 

هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۶ هزار و ۵۹ 
واحد کاهش به ۴۴۴ هزار و ۶ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۸۲۳ واحد افت 

به ۲۸۰ هزار و ۱۶۸ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۹ هزار و ۴۹ واحد و شاخص 
بازار دوم ۳۵ هزار و ۱۶ واحد کاهش داشتند. 
عالوه بر این در بین همه نمادها، فرآوری 
معدنی اپال کانی پارس )اپال( با ۲۸۳ واحد، 
بورس کاالی ایران )کاال( با ۲۵۵ واحد، 
نفت سپاهان )شسپا( با ۱۸۲ واحد، توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور )کنور( با ۱۸۱ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با ۱۴۹ واحد و 
سایپات )خساپا( با ۱۳۶ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با دو هزار و ۷۳ واحد، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار 
و ۴۱۹ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
یک هزار و ۱۴۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( 
با ۷۷۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
۶۴۳ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
۵۸۳ واحد،  شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۵۳۰ واحد و پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۴۶۸ واحد تاثیر منفی 

بر شاخص بورس داشتند.

دبیرکل خانه تعاونگران می گوید برای اینکه بدانیم تعاونی ها کجای 
اقتصاد ایران قرار دارند، اجرای طرح سرشماری تعاونی های کشور برای 
تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد و محاسبه ارزش افزوده تعاونی ها 

باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، موضوع آمارهای بخش تعاون و تعیین سهم دقیق 
تعاونی ها در اقتصاد از جمله دغدغه هایی است که همواره متولیان 
بخش تعاون بر آن تاکید داشته و دارند.محاسبه اشتغال بخش تعاون و 
سهم آن در اشتغال کل کشور، محاسبه سرمایه گذاری و درآمد ایجاد 
شده و سهم تسهیالت اعطایی بخش تعاون در اقتصاد ملی از مهمترین 

دالیلی است که سرشماری از تعاونی های کشور را ضروری می سازد.
به اعتقاد کارشناسان سرشماری تعاونی ها باعث می شود که 
چارچوب های آماری بخش تعاون با نوع فعالیت های آنها به شکل 
دقیقی مشخص شود و استخراج آمارهای مورد نیاز، به تعیین سهم و 

جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک کند.
بررسی ها نشان می دهد که این طرح چند سال قبل با اهتمام اتاق تعاون 
به اجرا درآمد تا از این طریق پایش وضعیت بخش تعاون و سهم دقیق 
تعاونیها در اقتصاد ملی مشخص شود، هرچند که از نتایج اجرای آن 
گزارشی منتشر نشد.  کارشناسان با انتقاد از نبود توجه کافی به بخش 
تعاون، نادیده گرفتن فرصت ها و ظرفیتهای باالی تعاونی ها را دلیل 

عقب ماندگی و عدم رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی می دانند.
بر اساس آمارها سهم بخش تعاون بین ۳.۵ تا ۵ درصد پیش بینی می 
شود در حالی که این سهم تا پایان برنامه ششم باید به ۲۵ درصد می 
رسید.رضا محمودی کارشناس تعاون، در گفت و گو با ایسنا، می گوید: 
دالیل تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد باید به 

صورت دقیق بررسی و واکاوی شود.
او می افزاید: اگرچه بخش تعاون باید مطابق برنامه توسعه به این سهم 
دست پیدا می کرد ولی عدم اجرای قوانین و برخی سیاستها مانع تحقق 

این سهم شده است.

سهم تعاونی ها از اقتصاد
 دقیقا چقدر است؟

بار چرخه معیوب 
قیمت گذاری دستوری 

روی دوش مردم

شاخص بورس
 به یک میلیون و ۴۷۵ 

هزار واحد رسید

قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز شنبه ۲۰ شهریور نسبت به 
پایان هفته قبل خود ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح ۵۶ 
هزار و ۹۲۰ تومان تنزل پیدا کرد. اوراق بانک مسکن از دسته برگه 
های بهاداری است که به شما اجازه می دهد تا بدون سرمایه گذاری 
های طوالنی مدت به سرعت و در زمان کوتاهی بتوانید از تسهیالت 
مسکن بهره مند شوید.  در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیالت 
مسکن می توان برای گرفتن دو وام به صورت هم زمان استفاده کرد. 
یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و 
تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیالت جعاله پرداخت می شود. 
در ادامه نوسانات قیمتی اوراق در هفته چهارم شهریور هزینه وام 
مسکن در روز شنبه افتی محسوس را پیدا کرده و به کمترین میزان 

خود از میانه تیر تابستان امسال تاکنون دست پیدا کرد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز  
)دوشنبه، ۲۲ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۲۱۰ هزار 
تومانی نسبت به روز یک شنبه به رقم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و 
۳۰ دقیقه دیروز  ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با کاهش  ۲۱۰ هزار تومانی نسبت به روز یک شنبه )۲۱ شهریور 
ماه( به رقم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز  نیم  سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه سه  میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۳۵ هزار 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۲۰ هزار 

تومان شد.

هزینه خرید اوراق مسکن 
در نیمه شهریور ۱۴۰۰

سکه ۲۱۰ هزار تومان ارزان شد 

   

غنی تریــن  از  یکــی  کرمــان  شــهر 
ــور را دارد  ــی کش ــت تاریخ ــای باف مجموعه ه
ــال  ــه در س ــی ک ــام وعده های ــا برخــالف تم ام
هــای اخیــر داده شــده ایــن ســازه هــا در 
ــی  ــان دارای یک ــتند. کرم ــودی هس ــال ناب ح
از غنی تریــن مجموعه هــای تاریخــی در 
کشــور اســت، ایــن شــهر بافــت تاریخــی غنــی 
ــی  ــای قدیم ــرد دارد و خانه ه ــه ف ــر ب و منحص
ــوص در  ــه خص ــهر ب ــف ش ــق مختل در مناط
ــه ای از فرهنــگ و  ــان نمون ــز و شــرق کرم مرک
معمــاری، شــهری اســت کــه در تاریــخ ایــران 
دارد. تاثیرگــذاری  نقــش 
ــان  ــی پنه ــی، گنج ــت تاریخ ــار باف ۴۸۰ هکت
اســت کــه هیــچ گاه دیــده نشــده ایــن اســتان 
ــن  ــا ای ــی دارد ام ــت جهان ــر ثب ــد ۷ اث ــر چن ه
آثــار اکثــراً بــا شــهر کرمــان کیلومترهــا فاصله 
ــا  ــه ت ــت ک ــاهزاده اس ــاغ ش ــط ب ــد و فق دارن
مرکــز اســتان ۳۰ کیلومتــر فاصلــه دارد و 
ــده  ــر دی ــان کمت ــهر کرم ــی ش ــای تاریخ غن

ــت. ــده اس ش
تبدیل خانه های تاریخی

 به انبار و مرکز تجمع معتادان
ــزو  ــهر ج ــن ش ــی ای ــازار تاریخ ــه ب مجموع
طوالنی تریــن راســته بازارهــای ایــران 
محســوب می شــود، بازســازی ایــن بنــا ۸ 
ســال قبــل در دســتور کار قــرار گرفــت اما طی 
ســال های اخیــر رونــد بازســازی بــازار کرمــان 
کنــد شــد و خانه هــای تاریخــی شــهر نیــز کــه 
ــه  ــد ب ــرار گرفته ان ــازار ق ــن ب ــراف همی در اط
جــای اینکــه در کنــار بــازار کرمــان بدرخشــند 
ــادان و  ــع معت ــل تجم ــان، مح ــار بازاری ــه انب ب
ــل  ــه تبدی ــاع بیگان ــی اتب ــل زندگ ــه مح ــا ب ی
شــده اند کــه ایــن مســاله را بــه ســادگی 
می تــوان در اطــراف بــازار قلعــه و قلعــه محمود 

ــرد. ــاهده ک مش
بافــت تاریخــی شــهر، شــامل خانه هــای 
متعدد، بــازار، مســاجد، کاروانســراها و ســراچه 
ــری  ــت س ــت، کافیس ــا و … اس ــا، آب انباره ه
ــه  ــد هم ــان بزنی ــی کرم ــای تاریخ ــه خانه ه ب
مجموعه هــا شــامل حــوض، هشــتی، تابســتان 
نشــین و زمســتان نشــین، بادگیر و دالــن های 
ــره کننــده  ــا اســت کــه مجموعه هــای خی زیب
تاریخــی را شــکل داده اند کــه روزگار مناســبی 

را ســپری نمی کننــد.
مســجد امــام در قلــب بافــت تاریخــی در 

مرکــز کرمــان خــود دارای ۹۰۰ ســال قدمــت 
ــن بنــای تاریخــی نیــز  ــه ای می باشــد کــه البت
ــده  ــازی نش ــل بازس ــورت کام ــه ص ــوز ب هن

اســت.
بازارهــای قلعــه محمــود و قلعــه مدت هاســت 
ــه حــال خــود رهــا شــده اند و کارونســراهای  ب
هندوهــا و کــوزه گــران کــه از زیباتریــن 
ــد  ــز مانن ــتند نی ــان هس ــراهای کرم کاروانس
ــازار وضعیــت  ده هــا کاروانســرای دیگــر ایــن ب

ــد. ــبی دارن ــیار نامناس بس
کاروانســراهای هندوهــا مرمــت نشــده و 
مکانــی بــرای زندگــی و کاســبی افاغنــه اســت 
ــت  ــز در وضعی ــران نی ــوزه گ ــرای ک و کاروانس
ــه  ــن کاروانســرا ب بســیار نامناســبی اســت، ای
ــی در  ــگ طبقان ــدن پارکین ــاخته ش ــل س دلی
ــت  ــده اس ــیب ش ــار آس ــری اش دچ ــک مت ی
ــه  ــز ب ــی نی ــکان تاریخ ــن م ــای ای و حجره ه
مکانــی بــرای معتــادان تزریقــی تبدیــل 
ــام همیــن  شــده است.کافیســت روی پشــت ب
کاروانســرا برویــد تــا حیــاط خانه هــای 
تاریخــی را ببینیــد کــه بــه جــای گردشــگران 

ــد. ــی گذارنن ــادان روزگار م ــا معت در آنه
در ایــن میــان خانه هــای تاریخی مرکــز کرمان 
ــفناک  ــت اس ــی وضعی ــی توجه ــل ب ــه دلی ب
ــت  ــراً مالکی ــا اکث ــن خانه ه ــد، ای ــری دارن ت
خصوصــی دارنــد و چــون در مرکــز شــهر قــرار 
ــد  ــم بای ــادی ه ــه زی ــه هزین ــد و البت گرفته ان
ــه مکان هــای  ــرای مرمتشــان صــرف شــود ب ب
مناســبی بــرای ســاخت و ســاز تبدیــل 

ند. شــده ا
عدم ثبت ملی اکثر خانه های بافت تاریخی 

کرمان و سو استفاده انبوه سازان
عــدم ثبــت ملــی اکثــر ایــن خانه ها سرنوشــتی 
بــرای آنهــا رقــم زده اســت کــه نگــران کننــده 
ــه  ــه خواج ــه محل ــری ب ــت س ــت، کافیس اس
ــید  ــه س ــان، محل ــازار کرم ــراف ب ــر، اط خض
خوشــرو و یــا کوچــه بــاغ للــه و پامنــار 
ــری در  ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــد. خانه ه بیندازی
ــد  ــه آپارتمان هــای چن ــل شــدن ب حــال تبدی

ــت. ــه اس طبق
خانه هــای منســوب بــه زرتشــتی ها در اطــراف 
خیابان آالشــت نیــز وضعیــت بهتــری ندارند و 
ــوان زمین هــای خالــی متعــددی در ایــن  می ت
مناطــق دیــد کــه خانه هــای تاریخــی در آنهــا 

بــا خــاک یکســان شــده اســت.
ــن  ــان چنی ــی کرم ــت تاریخ ــرا باف ــه چ اینک
وضعیتــی دارنــد عالمــت ســوال بزرگــی اســت 
کــه بــر قامــت شــهر کرمــان خودنمایــی 

می کند.همچنیــن اگــر بــه دو تپــه مرکــز 
شــهر کرمــان یعنــی قلعــه دختــر و قلعــه 
اردشــیر و بافــت تاریخــی اطــراف ایــن بناهــای 
تاریخــی ســری بزنیــد مشــاهده می کنیــد کــه 
ــازی  ــرای بازس ــری ب ــدام مؤث ــچ اق ــاًل هی عم
ــای  ــن قلعه ه ــده و ای ــام نش ــق انج ــن مناط ای
تاریخــی نیــز زیــر تازیانــه بــاران و طوفــان و یــا 
مداخــالت انســانی در حــال تخریــب هســتند.
محمــد حســینی یکــی از ســاکنان بافــت 
تاریخــی کرمــان اســت کــه بــه خبرنــگار 
مهــر می گویــد: بافــت تاریخــی کرمــان را 
ــان  ــزد، کاش ــی ی ــت تاریخ ــا باف ــوان ب نمی ت
و شــیراز مقایســه کــرد، در بافــت تاریخــی 
کرمــان اگــر یــک مالــک احســاس مســئولیت 
ــد  ــدام می کن ــازی اق ــه بازس ــبت ب ــد نس کن
ــری  ــدام مؤث ــچ اق ــئوالن هی ــوی مس ــا از س ام
انجــام نشــده اســت.وی افــزود: مســئوالن فقط 
وعــده می دهنــد امــا بــه پــای عمــل کــه مــی 
رســند از بــی اعتبــاری و بــی پولــی می گوینــد 
ــش  ــرمایه بخ ــذب س ــا ج ــه آنه ــا برنام و تنه
خصوصــی بــرای بازســازی و مرمــت اســت امــا 
در ایــن میــان خودشــان چــه انجــام می دهنــد 

ــت. ــخص نیس مش
ــای  ــکان خانه ه ــی از مال ــی یک ــد عباس محم
ــه در  ــن خان ــد: ای ــه می گوی ــت ک ــی اس تاریخ
ــوان  ــه عن ــن ب ــیده و م ــه ارث رس ــواده ب خان
یکــی از جوان تریــن اعضــای خانــواده تصمیــم 
گرفتــم خانــه را تبدیــل بــه اقامتــگاه کنــم امــا 
پــس از شــیوع کرونــا عماًل ورشکســت شــده ام 

ــدارم. ــه را هــم ن ــوان مرمــت خان و ت
ــا گذشــته اســت و  وی گفــت: دو ســال از کرون
ــه دلیــل گــذر زمــان  ــه در حــال آســیب ب خان
اســت اما امــکان مرمــت نــدارم در این شــرایط 
ــراث فرهنگــی چــه  ــد ســوال کــرد کــه می بای
حمایتــی از صاحبــان خانه هــای تغییــر 

ــد؟ ــام می ده ــده انج ــری داده ش کارب
اجاره خانه های تاریخی به اتباع بیگانه 

ــاکنان  ــر از س ــی دیگ ــش یک ــید ایرانمن فرش
ــد:  ــه می گوی ــان اســت ک ــت تاریخــی کرم باف
ــن خانه هــا ثبــت تاریخــی نشــده اند و  ــر ای اکث
ــفانه  ــوند متأس ــز نمی ش ــا نی ــامل حمایت ه ش
ــتانی  ــای افغانس ــه خانواده ه ــا ب ــن خانه ه ای
اجــاره داده شــده اند و مــردم و ســاکنان 
ــد. ــرت کرده ان ــق مهاج ــن مناط ــی از ای کرمان
ــان  ــهر کرم ــئوالن ش ــرد: از مس ــان ک وی بی
ــت  ــرای باف ــون ب ــه تاکن ــوال را دارم ک ــن س ای
ــدگاه  ــر از چن ــد ه ــام داده ان ــه انج تاریخــی چ
شــاهد تخریــب ایــن خانه هــا و ســاخت 

ــم کاری  ــان هســتیم و کســی ه ــرج و آپارتم ب
نمی کنــد و از مســئوالن میــراث فرهنگــی 
ــراز تأســف  ــران اســتان فقــط اب ــا ســایر مدی ت
ــاس  ــن دیگــری پ ــه زمی ــوپ را ب ــد و ت می کنن
می دهند.ایــن شــهروند کرمانــی گفــت: ده هــا 
بادگیــر در شــهر کرمــان در حــال خراب شــدن 
هســتند، مــردم در ایــن تــورم و گرانــی امــکان 
ــت تاریخــی در حــال از  ــد و باف بازســازی ندارن

ــت. ــن اس ــن رفت بی
ــاز  ــم نی ــی زن ــه م ــی ک ــت: حرف های وی گف
ــدارد کافیســت یکــی از  ــه بررســی خاصــی ن ب
ــزی  ــه ری ــهری برنام ــفر ش ــک س مســئوالن ی
نشــده از بافــت تاریخــی کرمان داشــته باشــند 
تــا وضعیــت بافــت تاریخــی کرمــان را ببیننــد.
مهــدی موســوی یکــی از فعــاالن میــراث 
فرهنــگ اســتان کرمــان در گفتگــو بــا 
مهــر می گویــد: از مســئوالن ســوال کنیــد 
ــان کجاســت؟  ــازار کرم کاروانســرای جــر در ب
ایــن کارونســرا بــا خــاک یکســان شــده و هیچ 
ــرای بازســازی آن نشــد، پروژه هــای  تالشــی ب
ــازار نیــز مدتهاســت راکد شــده اند.  بازســازی ب
در کنــار بــازار و بافــت تاریخــی شــاهد ســاخت 
و ســازهای غیــر متعــارف هســتیم و هیچکــس 

اعتــراض نمی کنــد.
ــی در  ــگ طبقات ــاخت پارکین ــه س ــوی ب موس
ــرد  ــاره ک ــران اش ــوزه گ ــرای ک ــار کاروانس کن
و گفــت: آســیبی کــه بــه ایــن مــکان وارد 
شــده کامــاًل مشــهود اســت امــا کســی عکــس 

ــدارد. ــی ن العمل
بافت تاریخی کرمان جزیره ای شده است

وی افــزود: خانه هــای تاریخــی بــه مکانــی 
بــرای تجمــع معتــادان متجاهــر تبدیــل 
ــن  ــا ای ــرای احی ــی ب ــچ اقدام ــا هی ــده اند ام ش
ــی  ــن مکان های ــود چنی ــده و وج ــا نش خانه ه

ــت. ــرده اس ــن ک ــز ناام ــازار را نی ب
ــره ای  ــان جزی ــت تاریخــی کرم ــت: باف وی گف
شــده اســت و نمی تــوان بافــت تاریخــی 
ــر  ــرد و دیگ ــاهده ک ــان مش ــه در کرم یکپارچ
امــکان ثبــت جهانــی وجــود نــدارد بلکــه 
ــا  ــان آنه ــم مجــزا شــده اند در می ــا از ه خانه ه
ــح  ــد و مصال ــا معمــاری جدی ســاختمان های ب

نامتعــارف دیــده می شــود.
حــاال بــه هــر طــرف از بافــت تاریخــی کرمــان 
نــگاه می کنیــم چیــزی جــز مخروبــه 
ــن  ــش از ای ــه بی ــن مجموع ــا ای ــد و ت نمی بینی
از بیــن نرفته مســئوالن میــراث فرهنگــی باید 
بــا تخصیــص اعتبــار و برنامــه ریــزی مناســب 

ــند. ــه برس ــن گنجین ــاد ای ــه فری ب

مهر 

گزارش

از مسئوالن شهر کرمان این سوال را دارم 
که تاکنون برای بافت تاریخی چه انجام 
داده اند هر از چندگاه شاهد تخریب این 
خانه ها و ساخت برج و آپارتمان هستیم 
و کسی هم کاری نمی کند و از مسئوالن 
میراث فرهنگی تا سایر مدیران استان 
فقط ابراز تأسف می کنند و توپ را به زمین 
دیگری پاس می دهند.
این شهروند کرمانی گفت: ده ها بادگیر در 
شهر کرمان در حال خراب شدن هستند، 
مردم در این تورم و گرانی امکان بازسازی 
ندارند و بافت تاریخی در حال از بین رفتن 
است.
وی گفت: حرف هایی که می زنم نیاز به 
بررسی خاصی ندارد کافیست یکی از 
مسئوالن یک سفر شهری برنامه ریزی 
نشده از بافت تاریخی کرمان داشته باشند 
تا وضعیت بافت تاریخی کرمان را ببینند.

خانه های تاریخی به تاریخ می پیوندند 
گنجینه فراموش شده در کرمان

هر  
س: م

عک

 بررسی آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در 
اردیبهشت امسال میزان مانده سپرده ها و تسهیالت 
بانک ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

۴۷.۳ و ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است. 
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بانک مرکزی گزارش 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت 
امسال را منتشر کرد.براساس این گزارش، مانده کل 
سپرده های بانکی بیش از ۴۲ میلیون و ۹۳ هزار و 
۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته که برابر ۱۳ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال بود، ۴۷.۳ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 
که معادل سه میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 

بود، ۸.۶ درصد افزایش داشته است.
بیش ترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
۲۳ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و کمترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با یکصد 

هزار میلیارد ریال است.
برابر اعالم بانک مرکزی در اردیبهشت امسال مانده کل 
تسهیالت بیش از ۳۱ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵.۵ 
درصد افزایش یافته است. میزان مانده کل تسهیالت در 
اردیبهشت سال گذشته ۱۱ میلیون و ۷۲ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال بود.
همچنین مانده کل تسهیالت در اسفند سال گذشته 
سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش 
شده است که این میزان در اردیبهشت امسال ۱۱.۱ 

درصد افزایش داشته است.
بیش ترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با 
مانده ۲۰ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 

۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
براساس این گزارش، نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد 
از کسر سپرده قانونی ۸۱.۶ درصد است که نسبت به 

مقطع مشابه سال گذشته و پایان سال ۹۹، به ترتیب 
۴.۶ و ۱.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. این 
نسبت در استان های تهران ۹۵.۸ درصد و کهگیلویه و 

بویراحمد ۱۰۸.۵ درصد است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده است که یکی 
از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران است 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.
به گزارش ایرنا، میزان مانده سپرده ها در سال ۹۸ 
برابر یک میلیون و ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در 
سال گذشته سه میلیون و ۸۷۵ هزار میلیارد تومان 

بوده است. 
همچنین در سال ۹۸ بانک ها ۸۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان و در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخت کردند.

معامالت بورس روز گذشته تحت تاثیر 
چهار عامل، افتی شدید را تجربه کرد که به 
عقیده کارشناسان وجود چنین روندی، بعد 
از حدود سه ماه رشد بازار، طبیعی است و 
سهامداران نباید با تصمیمات هیجانی خود 
مانع از بازگشت روند صعودی به شاخص 
بورس شوند.به گزارش روز دوشنبه خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، معامالت بورس پس از فراز 
و نشیب های بسیاری که طی سال ۹۹ 
و در چند ماه نخست سال جاری تجربه 
کرد با مشخص شدن کاندیداهای ریاست 
جمهوری ایران رنگ دیگری به خود گرفت 
و تا حدودی توانست از میزان هیجان ایجاد 
شده در این بازار و ترس سرمایه گذاران 

برای ورود نقدینگی به این بازار بکاهد.
روند تعادلی معامالت بورس در خرداد ماه 

تداوم پیدا کرد و با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران 
زمینه شتاب در رشد معامالت این بازار 
فراهم شد.بهبود و تداوم روند صعودی 
معامالت بازار سهام در تیر و مرداد ماه منجر 
به آسودگی خاطر سهامدارانی شد که 
ضرر و زیان های سنگینی را طی یک سال 
گذشته در این بازار متحمل شده بودند و 
ایجاد تعادل در معامالت بورس طی دو ماه 
اخیر را به عنوان فرصتی دوباره برای سرمایه 
گذاری در بورس و کسب بازدهی معقول از 

این بازار می دانستند.  
با وجود کاهش هیجان و بازگشت شاخص 
بورس به مدار صعودی اما معامالت این 
بازار از نخستین روزهای شهریور ماه با 
نوساناتی همراه شد که اکثر کارشناسان 

وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعالم 
کردند و معتقد بودند که بازار همیشه بعد از 
تجربه هر رشد سنگینی، برای مدتی موقت 
نیازمند استراحت است تا بتواند به حمایتی 
مهم برای صعود دوباره شاخص بورس 

دست پیدا کند.
فعاالن حاضر در بازار سرمایه از نخستین 
روزهای خرداد ماه و در زمان بازگشت رشد 
به معامالت بورس، ضمن ارائه عوامل متعدد 
تاثیرگذار بر اصالح شاخص بورس، کانال 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را مقاومتی 
بسیار جدی در بازار عنوان کرده بودند  و از 
مدت ها قبل ایجاد چنین اصالحی در بازار 
به دلیل نزدیک شدن شاخص بورس به 
این کانال پیش بینی و هشدار الزم نسبت 

به این اتفاق به سهامداران داده شده بود.

رشد ۴۷.۳ درصدی سپرده و ۵۵.۵ درصدی تسهیالت بانک ها در اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ عامل تاثیرگذار در اصالح اخیر شاخص بورس

 باال و پایین طرح آزادسازی واردات خودرو

 واردات خودرو به شرط چاقو
ین

نال
ارآ

 عی
بع:

من

طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها در صحن 
علنی مجلس در دستور بررسی است، با اجازه دادن واردات 
خودرو پس از چند سال می تواند به کاهش قیمت های 
غیرواقعی در بازار بیانجامد، هرچند عده ای معتقدند 

چنین طرحی از مشکالت تولید نخواهد کاست.
به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس 
دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده 
۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 
۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای 
اصالح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت 
داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسالمی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصالح 

قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه ای 
که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کاالها 
و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق 
واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام 
برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز 
با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه 
ستاره  یا باالتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر 

معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد 
ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف 
تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط 
شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به 
تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته 

تعیین می شود.
قیمت فعلی بازار خودرو 

با دالر ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی
در این پیوند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این 
طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده 
را اجازه می داد، برداشته شده و واردات این خودروها 

منتفی است.
»مهدی دادفر« افزود: در ماده ۴ این طرح واردات انواع 
خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات 
خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، 
اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای 

بازگشایی عملی واردات خودرو است.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح می تواند منجر 
به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دالالن و 
سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها 

را با دالر ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می فروشند.
این مقام صنفی بیان داشت: حتی در صورت افزایش نرخ 
دالر تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می توان انتظار داشت 
قیمت های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد 

را تجربه کند.
پیش بینی کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی

 قیمت خودروی خارجی
وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکنون 
متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با 
کارکرد باالی ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ 
تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست 
دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی 
حدود ۵۰ هزار درهم )نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان( به 

فروش می رود.
دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر 
واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات 
بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری و غیره از مشتریان 
گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان 
قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت های داخلی 

دارد و فقط عده ای سودجو از آن برخوردار می شوند.
وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای 
واردات خودرو نیز نمی تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، 
زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری 

ارائه می دهد خواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا 
واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای 
داخلی و برخی مقاومت ها در برابر واردات نخواهد شد؟ 
تصریح کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه 
خدمات آغاز می شود و مصرف کننده است که باید تصمیم 
بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت 
۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ 
تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می شود یا خودروی 
خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی 
و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه 

در کشور؟
وی گفت:  بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از 
فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تالش کنند 
در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش 
از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشان کرد:  با توجه به 
اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده ای از واردکنندگان 
سرمایه های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، 
پیش بینی می شود چیزی نزدیک به یک سوم نفرات قبلی 

)چهار تا پنج هزار نفر( به بازار واردات خودرو بازگردند.
باز هم مشکالت تولید خودرو مغفول ماند

در این زمینه، »امیرحسن کاکایی« عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 
امروز )دوشنبه(  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در 
شرایط فعلی، نشان می دهد که وکالی مجلس به دنبال 
کنترل همه مسائل آن هم به صورت دولتی هستند، بدون 
اینکه مشکالت اصلی حل شود و به این منظور و کنترل 

بازار، به هر کاری دست می زنند.
وی به طرح های پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو 
از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و بیان داشت: 
این طرح فقط یک واسطه به واسطه های موجود اضافه 
می کرد و در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی 
خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار می رفت، 
نبود.این استاد دانشگاه ادامه داد:  به نظر می رسد در طرح 
جدید نیز همان روح کنترل گری و تصدی گری دولتی 
به جای حاکمیت و تنظیم گری که به نفع تولید و رقابت 

است، حاکم باشد.
وی خاطرنشان کرد:  هرچند در درازمدت باید به دنبال 
بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای نو )و نه کارکرده و 
دست دوم( آزاد شود، اما اصل ماجرا این است که در شرایط 
فعلی با وجود تداوم تحریم ها و مشکالت تولید به ویژه در 
موضوع خودروهای سنگین، آنها را رها کرده و به جای 
رفع مشکالت تولید، کسب وکار و حمل و نقل، به کنترل 

بازار چسبیده اند.
کاکایی ادامه داد: آزاد کردن واردات ظاهر زیبایی دارد و 
به کاهش قیمت ها در کوتاه مدت می انجامد، اما مشکالت 
اصلی که می تواند صنعت و کشور را به سمت چالش 

بکشاند، همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.
وی گفت:  تصویب چنین طرح هایی موانع در مقابل تولید 
خودرو در داخل را افزایش داده و مشکالتی در مسیر ارائه 

خدمات رسمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت ایران با اشاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب 
این طرح، گفت: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ 
درب های کشور به روی واردات بسته نشود، که در این 

صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می شوند 
سودهای سرشاری به جیب خواهند زد، ضمن اینکه 
تجربه نشان داده کسی هم مسئولیت این قبیل اقدامات 

را در قبال مردم بر عهده نمی گیرد.
وی افزود: امروز شاهدیم مشکالت لجستیک و حمل و 
نقل سبب شده تا هر روز هزینه های حمل و نقل افزایش 
یابد که مشکالتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت کاالهای 

مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشان کرد:  در حالی که این روزها سرانه 
خودروی سواری در کشور به میزان قابل قبولی رسیده، 
ضعف در حمل و نقل مسافری و افزایش هزینه های حمل 
سبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت خرید خودروی 
شخصی می شود که مشکالتی همچون افزایش مصرف 

سوخت، آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.
تخصیص ارز برای تامین قطعات و مجموعه های خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو  نیز در این زمینه به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات 
خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید می شود 

با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
»محمدرضا نجفی منش« به تالش چند ساله قطعه سازان 
برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و 
مجموعه های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: 
در حالی با این خواسته قطعه سازان تا امروز مخالفت شده 
که می توانست گره گشای بسیاری از مشکالت تولید 
باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز 

موافقت می شود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان کرد: اجازه یافتن 
واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح 
بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت های توانمند 
ایرانی به ویژه شرکت هایی که در گذشته برای رنو و پژو 

تامین قطعه می کردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به جای 
واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات 
داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در 
داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت 

خودروسازی کارگر نخواهد بود
به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه 
تحریم ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل 
واردات و مصرف ارز رفت. این روزها اما زمزمه هایی مبنی 
بر اجازه یافتن واردات با شرط و شروط هایی شنیده می 
شود که منتظر رای نهایی مجلس و سپس شورای نگهبان 

در این زمینه هستیم.

کاغذ وطن
گزارش 

»محمدرضا نجفی منش« به تالش چند ساله قطعه سازان 
برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات 
و مجموعه های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد 
و افزود: در حالی با این خواسته قطعه سازان تا امروز 
مخالفت شده که می توانست گره گشای بسیاری از 
مشکالت تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل 
بدون انتقال ارز موافقت می شود.

این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان کرد: اجازه 
یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، 
طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت های 
توانمند ایرانی به ویژه شرکت هایی که در گذشته برای 
رنو و پژو تامین قطعه می کردند، وجود دارد.

وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، 
به جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و 
تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات 
خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ 
تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004615 مورخه 1400/05/16 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم صدیقه علیزاده سیرچی فرزند ماشالله بشماره شناسنامه 127 صادره از کرمان به شماره 
ملی 2993149326 و آقای علی حاج غنی به شماره شناسنامه 66 کدملی 6079818884 صادره از ماهان فرزند 
ابراهيم بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 303/1 مترمربع تحت پالک 
108 فرعی از 3307 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان 17 شهریور کوچه 42 نبش شرقی 15 خریداری از مالک 
رسمی آقای رمضان فنایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از 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 500
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/23

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078002181 هیات دوم مورخه 1400/03/02 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عابدینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 43 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/25 متر مربع تحت پالک 16583 فرعی از 3968 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 9451 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب خیابان شهید مغفوری 
کوچه 19 خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی اشرف محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 680
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/06

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004661 هیات دوم مورخه 1400/05/17 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 احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192732 کد ملی 2980192732 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع تحت پالک 16636 فرعی از 3968 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1050 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت 
چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از 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 492
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/23
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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای شماره 140060319078001042 مورخه 1400/02/04 هیات دوم موضوع  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رضائی گزکی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 9 صادره از راین کد ملی 
4829901586 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 265/2 مترمربع تحت پالک 358 فرعی از 1714 اصلی 
بخش 28 کرمان واقع در راین روستای گزک خریداری از مالک رسمی آقای حیدر رضایی گزکی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 490
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/23

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
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001377هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم ابوالحسنی ده شیخی فرزند مجید به شماره شناسنامه 
3080024656 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 220.35 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در 
زرند خیابان پوریای ولی کوچه 10 خریداری از مالک رسمی  خانم طیبه ذکائی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 168
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/6/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/7/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان .
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی | برابر رای شماره 0319002004385 14006 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فائزه بیت اللهی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 090041 6080 صادره 
از منوجان در یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیانی و باغچه به مساحت 7100 مترمربع پالک 435 
فرعی از 1103-اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 1103-اصلی قطعه 5 بخش 46 کرمان واقع در طالقان 
منوجان خریداری از مالک رسمی آقای علی شکرالهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫6٫23
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫7

اصغر نارویی  .رئیس اداره ثبت واسنادو امالک .م الف:206

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان .
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی   سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
تکلیف  تعیین  نامه  وماده 13آئین  ماده 3قانون  موضوع  اگهی 
آرا شما برابر  ثبتی واراضی وساختمان  های فاقد سند رسمی 

ره                                                         0319002001816 14006 و 
140060319002001822 و 140060319002001819 و 0319002001825 
14006 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 1. آقای فرامرز 
خانه باز فرزند دادی بشماره شناسنامه 16320 صادره از کهنوج 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 258000 مترمربع پالک 32 فرعی از 447-اصلی مفروز 
و مجری شده از پالک 447- اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان 
واقع در شهرستان قلعه گنج روستای زردو کی قلعه گنج خریداری 
از مالک رسمی آقای رضا قلی آذرین، 2. آقای مصطفی خانه باز 
فرزند حسین پشماره شناسنامه 586 صادره از کهنوج در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 258000 
مترمربع پالک 32 فرعی از 447- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 447-اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان واقع در شهرستان 
قلعه گنج روستای زردو کی قلعه گنج خریداری از مالک رسمی 

آقای رضا قلی آذرین  ؛3-اقا ی شیخعلی رئیسی مقدم فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 6968 صادره از کهنوج در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 258000 مترمربع 
پالک 32 فرعی از 447- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
447- اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان واقع در شهرستان قلعه 
گنج روستای زردو کی قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا قلی آذرین؛4- آقای احمد رئیسی مقدم فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2432 صادره از رودبار جنوب در یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 258000 مترمربع 
پالک 32 فرعی از 447 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
447 - اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان واقع در شهرستان قلعه 
گنج روستای زردوکی قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای رضا 
قلی آذرین و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول 

:1400٫6٫23-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫7.
اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد شهرستان کهنوج .م الف :205.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان .
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

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

نامه قانون تعیین تکلیف  اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
0319002001751 14006 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
اوژند   متقاضی خانم معصومه  بالمعارض  مالکانه  ملک کهنوج تصرفات 
از منوجان در یک  1911صادره  فرزند مرحوم جیهند  بشماره شناسنامه 
قطعه زمین محصور مشتمل بر بنای احداثی وباغچه در ان به مساحت 
3326.69مترمربع پالک 89فرعی از 835-اصلي مفروز و مجزی شده از 
پالک یک فرعی از 835-اصلی قطعه 5 بخش 46 کرمان واقع درچاریان 
منوجان خریداری از مالک رسمی آقای فقیر محمد زارعی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت 
یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫6٫23- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫7

اصغر نارویی  .رئیس اداره ثبت واسنادو امالک .م الف:208

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1400/06/13 مورخه  دوم  هیات   140060319078005519 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین عرب پور فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 2980916757 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب مغازه با کاربری عرصه مسکونی به مساحت 26/6 متر 
مربع تحت 16483 پالک فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 885 
فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه 58 خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای محمد عرب پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  قضایی تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 681
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1400/06/23

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/07/06
محمد 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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1400/06/13 مورخه  دوم  هیات   140060319078005518 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 2980916757 صادره  پور  آقای حسین عرب 
مساحت  به  مسکونی(  عرصه  )باکاربری  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  کرمان  از 
31/5 متر مربع تحت پالک 16482 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 885 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه 58 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد عرب پور محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 665
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/06/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/07/06

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

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

برابر رای شماره 140060319078005472 هیات دوم مورخه 1400/06/10 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 اقای مجید ادهمی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 34366 کد ملی 2990340750 صادره از کرمان و خانم 
فاطمه زمانی نژاد حسن آبادی به شماره شناسنامه 4 کد ملی 2993212559 صادره از 
کرمان فرزند عباس بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به 
مساحت 207 مترمربع تحت پالک 86 فرعی از 2203 اصلی بخش 3 کرمان واقع در 
خیابان شهاب کوچه 45 قطعه ششم خریداری از مالک رسمی آقای اسداله جوانمرد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 673
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/06/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/07/06

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004659 مورخه 1400/05/17 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 احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192732 کد ملی 2980192732 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع تحت پالک 16635 فرعی از 3968 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1050 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید 
بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 494-تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/23
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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004662 مورخه 1400/05/17 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 احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192732 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع تحت پالک 16634 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 1050 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید بختیاری اول کوچه 
سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 496
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 گوهر خیراندیش، در نقش همسر 
ناصرالدین شاه در سریال »آهوی من مارال« 

در حالی که تولید سریال »آهوی من مارال«، 
ادامه دارد، عکسی تازه از گریم گوهر خیراندیش، بازیگر این 

مجموعه شبکه نمایش خانگی، منتشر شد. گوهر خیراندیش در 
سریال»آهوی من مارال«،نقش شکوه السلطنه، مادر مظفرالدین شاه 
)ولیعهد( و همسر ناصرالدین شاه را بازی می کند. شکوه السلطنه از 
زنان مقتدر دربار ناصرالدین شاه بود. او گرچه در اندرون ناصری در 
تهران زندگی می کرد، اما بر امور دربار ولیعهد )مظفرالدین میرزا( 

در تبریز، نظارتی ویژه داشت. او، پیش از به تخت نشستن پسرش، 
در ۵۵ سالگی، بر اثر بیماری آنفلوآنزا، درگذشت.

فراخوان پنجمین دوره  جایزه  
ابوالحسن نجفی منتشر شد

مهلت: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
به منظور پاسداشت یاد ابوالحسن نجفی در عرصه  ترجمه و 

تشویق مترجمان در اعتالی زبان فارسی، مرکز فرهنگی شهر 
کتاب مراسم پنجمین دوره  جایزه مذکور را بهمن ماه امسال برگزار 

می کند و از بهترین ترجمه  رمان و مجموعه داستان کوتاهی که 
سال۱۳۹۹ منتشر شده، با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی 

تقدیر می کند.

عقرب دم پهن آفریقایی
عقرب دم پهن آفریقایی بومی خاورمیانه و ایران نیست ولی در مناطق 
ماسه ای و ریگزارهای ایران گزارش شده است. این عقرب بومی آفریقای شمالی و بویژه 

صحرای بزرگ آفریقا است که احتماال توسط دخالت انسانی به خاورمیانه منتقل شده 
است و با شرایط اقلیمی این منطقه سازگار شده است. پراکندگی جهانی این عقرب در 

شمال آفریقا، الجزایر، لیبی، مصر، تونس، موریتانی، سومالی و در خاورمیانه ایران، عراق، 
عربستان سعودی، افغانستان، هند و پاکستان است. در خاورمیانه به ندرت یافت می شود. 

این عقرب از خانواده بوتیدائه است. در خانواده دم پهن ها دارای بزرگترین ابعاد اندامی 
است و دارای گسترده ترین پراکندگی در این گونه است. رنگ کلی بدن زرد رنگ است 

که در قسمت پشتی دارای نوارهای عرضی تیره است. در ناحیه انتهایی دم قهوه ای تیره 
است. آخرین بند چنگال دارای رنگی تیره تر نسبت به بندهای دیگر است. شایان ذکر 
است رنگ بندی عقرب بسته به محل زندگی می تواند تفاوت داشته باشد و رنگ زرد 

عنوان شده عمومیت دارد. دارای موهای سیاه رنگ پراکنده ای در قسمت خلفی اندامی 
است.

عقرب دم پهن آفریقایی از نظر ابعاد یک عقرب متوسط است. عقرب بالغ تا ۱۰ سانتیمتر 
رشد میکند و دارای دمی بسیار پهن و قدرتمند است. در مناطق خشک استپی و ماسه 

زارها، کوهستانهای خشک و فالت های مرتفع  زیست میکند. این عقرب مناطق مرطوب 
رای برای زندگی انتخاب نمی کند. از این رو در نوار ساحلی قابل مشاهده نیست. عالقه 

زیادی به حفر سوراخ های بزرگ ندارد از 
این رو در مناطق روستایی در الی آجرها 
و درز دیوارها پنهان می شود. به راحتی 
از شیبهای عمودی باال می رود و عقربی 

شب فعال است. از حشرات، خزندگان 
کوچک، پستانداران کوچک و در بعضی 
موارد از سایر عقربها تغذیه می کند. در 
حالت دفاع و حمله از نیش و چنگالها 

با هم استفاده مینماید. این عقرب یکی 
از خطرناکترین عقرب های شناخته 

شده است.

مردی با کبوتر
نویسنده: رومن گاری    
مترجم:لیلی گلستان

رومن گاری )۱۹۸۰- ۱۹۱۴(، نویسنده 
فرانسوی برنده جایزه گنکور است.

»مردی با کبوتر« از جمله آثار به نسبت 
مشهور اوست که در انتقاد از رویه کاری 
سازمان ملل نوشته شده است. داستان 

خیلی ساده با واژه های تمسخر آمیز راجع 
به سازمان ملل آغاز می شود. مخاطب از 

همان صفحات نخست بدون رودربایستی 
و شگردهای داستان نویسی مدرن به 

سراغ اصل مطلب می رود

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

اصغر فرهادی برای اکران فیلم 
جدید خود در ایران به شورای 
پروانه نمایش سازمان سینمایی 
فیلم  است.  داده  درخواست 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
اخیرًا در آمریکای شمالی و در 

جشنواره فیلم تلوراید به نمایش 
درآمد و در چند وقت گذشته هم 
به جشنواره های لندن، تورنتو، 
نو  افق های  ملبورن،  سارایوو، 
لهستان و دوویل فرانسه دعوت 
شده است.کمپانی آمازون قرار 

است این فیلم را دی ماه امسال 
در سینماهای آمریکا و بعد هم 
در سامانه نمایش آنالین آمازون 
پرایم اکران کند.بر این اساس 
دست اندرکاران فیلم »قهرمان« 
در نظر دارند تا پیش از شروع 
اکران جهانی فیلم، نمایش عمومی 
آن را در داخل کشور آغاز کنند و 
اصغر فرهادی هم چند روز قبل 
درخواست پروانه نمایش برای 
اکران فیلم »قهرمان« را به سازمان 
سینمایی ارائه کرده است.احتماال 
در همین هفته جلسه شورای 
پروانه نمایش برای بازبینی فیلم 
تشکیل خواهد شد.پیش تر اعالم 

شده بود که به احتمال فراوان زمان 
اکران »قهرمان« در ایران نیمه 
پاییز و آبان ماه خواهد بود تا پیش 
از شروع جشنواره فجر و اکران 

جهانی حتمًا روی پرده رود.
در این فیلم امیر جدیدی، محسن 
تنابنده، فرشته صدرعرفایی و 
سارینا فرهادی در کنار جمعی از 
بازیگران بومی شهر شیراز بازی 
کرده اند. »قهرمان« در نخستین 
نمایش جهانی خود در بخش 
رقابتی اصلی جشنواره فیلم »کن« 
جایزه بزرگ هیات داوران را از این 
رویداد سینمایی دریافت کرد./

ایسنا

اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
کرمـان ، رتبـه برتـر بیسـت و 
شـهید  جشـنواره  سـومین 
رجایـی اسـتان در سـال ۹۹ را 
در بیـن دسـتگاه های اجرایـی 

اسـتان کسـب کـرد .
به گـزارش روابط عمومـی اداره 
کل امـور مالیاتی اسـتان کرمان 
، بنـا بر اعـالم سـازمان مدیریت 

و برنامه ریـزی کرمان بـه عنوان 
شـهید  جشـنواره  دبیرخانـه 
رجایـی اسـتان، ایـن اداره کل، 
رتبه برتـر را در گـروه تولیدی و 
خدماتـی در بیـن دسـتگاههای 
اجرایـی اسـتان کسـب کـرده 

اسـت.
در پـی ایـن موفقیـت اسـتاندار 
کرمان و رئیس سـتاد جشـنواره 

بـه  اسـتان  رجایـی  شـهید 
برتـر  مناسـبت کسـب رتبـه 
بیسـت و سـومین جشـنواره 
شـهید رجایـی توسـط امـور 
مالیاتـی اسـتان بـا اهـداء لـوح 
تقدیـر و تندیس این جشـنواره 
از محمـد سـلمانی مدیـرکل 
امـور مالیاتی کرمـان و مجموعه 
کارکنـان مالیاتی اسـتان تقدیر 

و تشـکر کـرد.
گفتنـی اسـت، اداره کل امـور 
مالیاتـی اسـتان کرمـان ، سـال 
گذشـته نیـز در در مجمـوع 
و  عمومـی  شـاخص های 
اختصاصـی گـروه تولیـدی و 
خدماتی ، رتبه نخست را در بین 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان از 

آن خـود کـرده بـود.

پساب تصفیه خانه فاضالب یزد که به دلیل بهره برداری 
نادرست در دل کویر رها شده، همچون نگینی زیبا در 

دل کویر یزد می درخشد.

عکس: مهر

منا
: ای

بع
من

درخواست اصغر فرهادی برای نمایش فیلمش در ایران

کسب رتبه برتر امور مالیاتی استان کرمان در جشنواره شهید رجایی

 ۲۰ نقش فرش تاریخی در کرمان مرمت شد 
خبر

معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان از مرمت ۲۰ نقـش فرش نفیـس تاریخـی در کرمان خبـر داد. 

مجتبی شـفیعی اظهـار کـرد: »این نقـش فرش ها کـه قدمـت آنهـا بـه دوره صفویه تا 
پهلـوی بر می گـردد طـی دو مـاه مرمت شـد.« 

معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان افـزود: »نقش فرش هـای مذکـور در گذر زمـان دچار آسـیب های زیادی شـده 
بودند کـه خوشـبختانه با همـکاری یک تیـم مرمتی به طـور کامـل مرمت شـدند و به 

زودی در معـرض دیـد عالقمندان قـرار خواهنـد گرفت.«
 او با اشـاره به ایـن اداره کل زیرسـاخت های مناسـبی برای مرمت اسـناد، کتـب و نقش 
فرش های تاریخی دارد خاطرنشـان کرد: »اسـتان کرمان در حوزه فرش و  دسـتبافته ها 
دارای قدمـت باالیی اسـت و بدون شـک اسـناد تاریخـی زیـادی در این زمینـه موجود 

اسـت که نیاز به مرمـت و حفاظـت دارند.«

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه    
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
لیسانس رشته مهندسی صنایع
دارای حداقل ۳ سال سابقه کار

دارای روحیه تعاملی، ذهن تحلیلگر و مهارت حل مسئله
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.

اطالعات تماس
azarsimabtbz@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: اپراتور بچینگ،داربست بند
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای ۳ سال سابقه کار

مزایا:حقوق مناسب-بیمه-اضافه کاری-عیدی-سنوات
پاداش

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

اطالعات تماس
derakhshan.tgs@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: حسابدار
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
اشخاص دارای سابقه کار حسابداری در اولویت هستند.

مزایا:
حقوق و مزایا طبق اداره کار

بیمه
  متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

استخدام فرآوری مس استخدام آذرسیماب
درخشان تخت گنبد

 استخدام در یک شرکت 
معتبر معدنی و صنعتی در کرمان

@ Nargesmohammdi از صفحه@ kermaneno.tv از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


