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پولی که از معلولین گرفته شد و خانه نشد
 زابلی زاده: مکاتبات ما با تهران پاسخ داده نشده و همچنان منتظریم

پاسکاری معلولین بین راه و شهرسازی و بهزیستی

برگزاری دومین همایش ملی توسعه 
علوم و صنایع شیمیایی در جیرفت

افت شاخص بورس در 
نخستین روز معامالتی هفته

مرتضی مختاری با بیان اینکه همایش ملی توسعه 
علوم و صنایع شیمیایی به مدت ۲ روز در جیرفت 

برگزار می شــود،ارائه دســتاوردهای پژوهشی در حوزه شــیمی و صنایع 
شــیمیایی و همچنین تبادل دیدگاه های پژوهشــگران و دست اندرکاران 
صنایع شــیمیایی به ویژه مشــکالت صنایع شــیمیایی منطقه را از اهداف 

برگزاری این همایش برشمرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: شرکت مس، گردش مالی حساب های ریالی و ارزی 

خود را برخالف مصوبه شورای معادن به استان کرمان نیاورده و تخلف شرکت مس 
در این حوزه محرز است لذا مصوبه شورای معادن استان به انضمام گزارش واصله از 

این شرکت به دستگاه قضایی ارسال می شود.

نماینده مجلس: تخلفات محرز 
شرکت مس به دستگاه قضایی 

ارسال می شود
صفحه 3 را 
بخوانید
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 کوچ کمالی
نکیسا خدیشی

مدیر مسوول

فصل برداشت پسته در میانه راهفصل برداشت پسته در میانه راه

»سرمایه اجتماعی«  
تعاریف  اگرچه 
مختلفی برای این 
مفهوم وجود دارد، 
اما در کل سرمایه 

اجتماعی به عنوان نوعی »عالج همه 
مشکالت« جامعه مدرن تلقی شده  
است. این گزاره دقیقا همه آن چیزی 
بود که در شخصیت »کوچکعلی کمالی« 
 وجود داشت و جیرفت او را از دست داد. 
مردم جیرفت در روز تشییع کمالی نشان 
دادند که قدرشناسی را خوب بلدند. 
جناح و سیاست هم باعث نمی شود سره 
را از ناسره تشخیص ندهند. همه آنچه 
کوچکعلی کمالی در این سالها برای 
خود در قالب نام نیک جمع کرده بود 
همان سرمایه اجتماعی بود که تبلور 
 آن را در روز پروازش به عالم باقی دیدیم.
چه نیکو خاطره ای شد. چه شور بختیم 
که سرمایه اجتماعی یک شهر بر دوش 
مردمانش آسمانی شد. او امروز دیگر تاریخ 
است. از معلمی تا حضورش در پارلمان 
شهری همه خاطره شد. امضای مردم پای 
 کارنامه اش سند افتخاری برایش است. 
کار  اجتماعی  سرمایه های  ساخت 
یک روز و دو روز نیست. یک عمر باید 
دیگرخواه باشی و نه خودخواه. ویژگی 
که کمالی داشت و اندک اندک از 
روزهای عمر اعتبار ساخت توشه آخرت. 
و حاال دعای خیر است که در فضای 
 مجازی و حقیقی او را بدرقه می کند. 
دادن  دست  از  است  دردناک  چه 
سرمایه های اجتماعی یک شهر. فراق 
آنها حفره هایی در قلب جامعه جا می 
گذارد. حفره ای که یک عمر برای پر 
کردنش زمان الزم است. زمانی که 
شاید به عمر من و شما و دیگران قد 
 نمی دهد. به قول ابوسعید ابوالخیر : 
برخیزد تبی  به  عمری  به  غره   گر 
برخیزد شبی  به  جوانی  روز   وین 
تو آزاری  مردم  که  مکن   بیداد 

در زیر لبی به یا ربی برخیزد
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کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

موافقت با نقل و انتقال یک هزار و ۶۵۰  
نفر از فرهنگیان کرمان

رهبر انقالب در دیدار قهرمانان ایران در المپیک و پارالمپیک توکیو:

دستگاه های بسیاری مشغول برنامه ریزی 
برای سلب امید از جوانان هستند

۱۱۵ بستری جدید  
و ۱۷ فوتی در 

شبانه روز گذشته

هنوز با پرواز مستقیم 
کرمان به کربال موافقت 

نشده است
معـاون پژوهش،برنامه ریزی و توسـعه 
منابـع آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان گفـت: بـا نقـل و انتقـال یـک 
هـزار و ۶۵۰ نفـر از فرهنگیان اسـتان 
کرمـان در تابسـتان ۱۴۰۰ موافقـت 

شـده اسـت.
سـید قوام رضـا میرحسـینی ضمـن 
تاکید بـر تکریـم ارباب رجـوع و تالش 
برای کسـب رضایت منـدی حداکثری 
گفـت: طبـق بخشـنامه وزارتی،نقـل 
نتقاالت فرهنگیـان اسـتان طـی  و ا
د  اردیبهشـت و مردا در  مرحلـه  دو 
ز طریـق ثبت نـام در  سـال جاری ا
سـایت   profile.medu.ir توسـط 
متقاضیـان آغـاز شـد کـه در مرحلـه 
اول حدود ۲هـزار و ۳۰۰ نفـر ثبت نام 
کردنـد کـه بعـد از تشـکیل کارگـروه 
اسـتان و جلسـات کمیته شهرستان و 

منطقـه ۶۵۰ نفـر منتقـل شـدند.
او اظهار داشـت:در مرحلـه اضطرار هم 
۱۰۰۰نفـر تاکنـون منتقـل شـده اند 
کـه در مجمـوع بـا نقـل و انتقـال یک 
هـزار و ۶۵۰نفـر از فرهنگیان اسـتان 

موافقت شـده اسـت.
و  برنامه ریـزی  پژوهش، معـاون 
توسـعه منابـع آمـوزش و پـرورش 
و  نقـل  گفـت:در  اسـتان کرمان 
انتقاالت بـرون اسـتانی در مرحله اول 
۳۰۱نفـر متقاضـی خـروج از اسـتان 
و ۱۸۲نفـر متقاضـی ورود بـه اسـتان 

بوده انـد و در مرحلـه اضطـرار هم ۸۲ 
نفر جدید برای ورود به اسـتان و ۱۰۷ 
نفر برای خـروج از اسـتان نام نویسـی 

کردنـد.
میرحسـینی بیان کـرد:در نهایـت بـا 
انتقـال ۲۶۴ نفـر از فرهنگیـان سـایر 
اسـتان ها بـه کرمـان و خـروج ۴۰۸ 
نفـر فرهنگـی از اسـتان موافقت شـد.
تاکنـون حـدود ۹۳درصـد  او گفت:
نـش آمـوزان اسـتان معـادل  ز دا ا
۵۷۵هـزار و ۶۵۵ نفـر ثبـت سـفارش 
نجـام  کتـب درسـی را در سـامانه ا
داده انـد و از ۱۵شـهریور فرایند صدور 
حوالـه از طریق سـامانه آغاز شـده که 
بر این اسـاس کتـب دانش آمـوزان در 

حـال توزیـع اسـت.
و  برنامه ریـزی  پژوهش، معـاون 
توسـعه منابـع آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان گفت:همـه تـالش 
مـا و همکارانمـان در راسـتای رفـع 
مشـکالت فرهنگیـان در زمینـه نقل و 
انتقـال بـوده اسـت.اگر با جا بـه جایی 
همـکاری موافقت نشـده منـع قانونی 
و محدودیـت پذیـرش در مقصـد یـا 
محدودیت در مبـدا از نظر آزاد شـدن 

نیـرو وجـود داشـته.
خصـوص  در  نواده هـا  گفت:خا و  ا
ثبـت سـفارش کتـب درسـی دانـش 
آمـوزان باقی مانـده که ثبت سـفارش 

نداشـته اند، اقـدام کننـد.

 اسـتان کرمـان در رفع نقـاط پرحادثـه جـاده اي رتبه اول 
کشـور را بـه خـود اختصـاص داد طبـق آخریـن سـالنامه 
آمـاری منتشر شـده سـازمان راهـداری و حمل ونقـل 

جـاده ای کشور،اسـتان کرمـان بـا رفـع حادثـه خیـزی، 
۸۲ نقطـه پـر تصـادف در محورهـای بـرون شـهری حوزه 
 شـمال اسـتان در جایگاه اول استانهای کشـور قرار گرفت.

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح دیـروز 
)شـنبه( در دیـدار مـدال آوران بازی هـای 
المپیـک و پارالمپیـک توکیـو، بـا قدردانـی 
صمیمانـه از قهرمانـان کشـورمان گفتنـد: 
ورزشـکاران  قهرمانـی  پیـام  مهمتریـن 
افتخارآفریـن کشـور در صحنـه هـای بیـن 
المللـی، امـکان تحقـق کارهـای بـه ظاهـر 
نشـدنی و انتقـال پیـام ایسـتادگی و امیـد و 

نشـاط بـه جامعـه و جوانـان اسـت.
للـه  آیت ا حضـرت  یسـنا،  ا گـزارش  بـه 
خامنـه ای ایـن پیـام را بـرای جامعـه، آورده 
در  فزودنـد:  ا و  ندنـد  خوا مهمـی  بسـیار 
حالی کـه دسـتگاههای بسـیاری مشـغول 
برنامه ریـزی بـرای سـلب امیـد و نشـاط از 
جامعـه بویـژه از جوانـان هسـتند، قهرمانـی 
ورزشـکاران ایرانـی، پیـام امیـد را بـه کل 
جامعـه تزریـق می کند و ایـن موضوع بسـیار 

ارزشـمند اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه پیام هـای کوتـاه تشـکر 
خـود بعـد از قهرمانـی ورزشـکاران، خاطـر 
نشـان کردنـد: بدانیـد ایـن پیام هـا از عمـق 
جـان اسـت و قـدر و اهمیـت حرکت شـما را 

نیـم. ا می د
قهرمانـی  بـه  اشـاره  بـا  نقـالب  ا رهبـر 
ورزشـکاران بـا وجـود برخـی محدودیت هـا، 
گفتنـد: اینکـه بـا وجـود ایـن محدودیت هـا 
پرچـم کشـور بـاال بـرده و سـکوهای جهانـی 
فتـح می شـود، نشـان از اراده قـوی و عـزم 

راسـخ اسـت و ایـن عـزم، اراده و قهرمانـی 
و امیدآفرینـی نـه تنهـا در ورزش بلکـه در 
عرصه هـای علـم، فنـاوری، هنـر و ادبیـات 
نیـز وجـود دارد کـه یکـی از وظایـف مهـم 
یـن  ا صادقانـه  دادن  نشـان  مسـئوالن 

اسـت. فتخارآفرینی هـا  ا
ایشـان در ادامه بـه نمونه هایـی از قهرمانی ها 
ورزش  در  ناسـالم  آوری هـای  مـدال  و 
جهـان اشـاره کردنـد و افزودنـد: عـالوه بـر 
ناداوری هـا، رشـوه و زد و بندهـای سیاسـی 
و اسـتفاده از مـواد نیـروزا، کسـب مـدال 
به واسـطه وطن فروشـی و خـود فروشـی نیـز 

از نمونه هـای قهرمانـِی ناسـالم اسـت.
حضرت آیت اللـه خامنه ای تجلـی ارزش های 
انسـانی و دینـی و معنـوی در کنـار قهرمانی 
را بسـیار ارزشـمند خواندنـد و بـا اشـاره بـه 
نمونه هایـی از ایـن مـوارد در رقابت هـای 
المپیـک و پارالمپیـک گفتنـد: نام گـذاری 
کاروان ورزشـی بـه نـام شـهیدان بویـژه 
شـهید سـلیمانی، اهـدای مـدال از طـرف 
چنـد قهرمان بـه شـهیدان خـاص، اسـتفاده 
یثـار و مقاومـت  از چفیـه به عنـوان نمـاد ا
و سـجده بـر آن، رعایـت حجـاب و پوشـش 
بخصـوص اسـتفاده از چـادر در پرچمـداری 
کاروان، ابـراز عشـق و محبت به پرچـم ایران، 
صحنه های نمـاز خواندن، در آغـوش گرفتن 
حریف مغلـوب و صحنه احتـرام تیـم والیبال 
پارالمپیک به مادر شـهید بابایـی، جلوه هایی 

از ارزش هـای اسـالمی و معـّرف هویـت ملت 
ایـران هسـتند.

ایشـان تأکید کردنـد: بانوان ورزشـکار ایرانی 
در ایـن رقابت هـا ثابـت کردنـد کـه حجـاب 
اسـالمی مانـع درخشـش در عرصـه ورزش 
یـن موضـوع را در  نیسـت همانگونـه کـه ا
عرصه هـای سیاسـت و علـم و مدیریـت نیـز 

ثابـت کرده انـد.
رهبـر انقـالب اسـالمی خاطـر نشـان کردند: 
حجـاب ورزشـکاران زن ایرانـی، راه را بـرای 
ورزشـکاران زن کشـورهای اسـالمی نیـز 
همـوار کـرده اسـت به گونـه ای کـه اکنـون 
بانوان ورزشـکار بیش از ۱۰ کشـور اسـالمی، 
بـا رعایـت حجـاب در میادین ورزشـی حاضر 

. ند می شـو
موضـوع  خامنـه ای  للـه  آیت ا حضـرت 
بـه رسـمیت نشـناختن رژیـم جنایتـکار 
صهیونیسـتی در میادین ورزشـی را موضوعی 
بسـیار مهم دانسـتند و گفتند: رژیم سـّفاک، 
نسـل ُکش و نامشـروع صهیونیسـتی تـالش 
دارد بـا حضـور در میدان هـای بین المللـی 
ورزشـی برای خود کسـب مشـروعیت کند و 
مسـتکبرین جهانی نیـز به او کمـک می کنند 
امـا مسـئوالن محترم ورزشـی و ورزشـکاران 
نبایـد در ایـن حـوزه، بـه هیـچ وجـه منفعل 

شـوند.
ایشـان بـا اشـاره بـه اقدامـات متقابـل رژیـم 
صهیونیسـتی و حامیانش برای محروم کردن 
ورزشـکاران، تأکیـد کردنـد: وزارت ورزش و 
وزارت امـور خارجـه و دسـتگاههای حقوقـی 
بایـد این موضـوع را از راههـای حقوقی دنبال 
و از ورزشـکاران کشـور و حتـی ورزشـکاران 
مسـلمان دیگـر کشـورها همچـون ورزشـکار 
الجزایـری کـه اخیـرًا محـروم شـد، حمایـت 

کننـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر 

شنبه 2۷ شـهریو رماه 
ســـاعت   24 طی  اینکه  بیان  با 
گذشــته، 115 بیمار جدیـد کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفـت:»6۷ نفـر از آنها از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان )شامل 
راو ر، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 26 
نفـر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۳ نفر از حوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی بم و 16 نفر از حـوزه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت هســتند « .
او بـا بیان اینکه ۳ نفر از حوزه دانشگاه 
علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری 
جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: »در 

حال حاضر، 
629 بیمار کرونا در بیمارستانهای 
استان بستری هستند«.شـفیعی ادامـه 
داد:» ۳61 نفـر از بیماران بستری در 
حـوزه علـوم پزشـکی کرمان، ۳4 نفـر 
حـوزه علـوم پزشـکی رفسنجان ، 85 
نفـر حـوزه جنـوب، 49 نفـر در حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم 100 
نفـر از حـوزه دانشکده علـوم پزشـکی 
سیرجان بستری هستند و خدمات 
بیمارستانی به آنهـا ارائـه میشـود«.او 
اظهار کـرد: «از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۳8 هـزار و 552 نفـر در اســـتان، بـه 

دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«. 
مدیر گروه مبـارزه بـا بیماریهای 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  واگیردار 
کرمان سپس اظهار کرد:«متاسفانه 
در 24 سـاعت گذشـــته، 1۷ مـورد 
فوتـی بـه دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شـده کـه 8 نفر مربوط به 
حـوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
، یک نفـر از حـوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفت2 نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان، 4 نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم و 2 نفر از حـوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان اسـت«. 
به گفته شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا 
در اسـتان تاکنون، 4584 نفـر یـه 
ـ 19 جـان خـود  دلیـل ابتال بـه کوویـد 
را از دسـت داده انـد.او همچنین تعداد 
ُدز واکسنهای تزریق شده استان کرمان 
در نوبـت اول را یک میلیون و 44 هـزار 
و 228 ُدز و نوبت دوم 524 هـزار و 181 

ُدز عنـوان کـرد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با بیان اینکه 
هنوز با پرواز مستقیم کرمان به کربال موافقت نشده است،گفت: 
زائران باید به استان های دیگری که این پرواز را دارند مراجعه 

کنند.
حمید شمس الدینی در ستاد استانی مدیریت کرونا در رابطه 
با مراسم اربعین گفت:عراق برای ایران سهمیه ۶۰هزار نفری 
را در نظر گرفته است که ۳۰هزار نفر برای عموم مردم و مابقی 

برای موکب داران در نظر گرفته شده است.
شمس الدینی اظهار کرد:برای استان کرمان تعداد یک هزار و 
۹۶ نفر سهمیه در نظر گرفته شده است و در زمانی که سامانه 
برای ثبت نام باز بوده ۳ هزار و ۵۸۷ نفر ثبت نام کرده اند که از 

این تعداد یک هزار و ۱۳۶ نفر تایید نهایی شدند.
او افزود:۸۶۴نفر از آنها با ارائه مدارک ثبت نامشان را قطعی 
کرده اند و برای صدور پاسپورت آنها اقدام شده است و ۲۳۲ 
نفر جای خالی داریم که اگر این تعداد پر نشود این ظرفیت به 

استان های دیگر واگذار می شود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: ۶۳۳نفر 
برای موکب ها از استان کرمان در نظر گرفته شده است که 
کارهایشان از تهران انجام می شود و اعزام آنها نیز از پروازهای 

تهران صورت می گیرد.
شمس الدینی با بیان اینکه رفتن به کربال فقط از طریق 
هوایی مقدور است اظهار کرد:مردم به مرزها مراجعه نکنند 
ما درخواست پرواز از استان را داده ایم ولی اگر موافقت 
نکردنُدافراد باید از استان هایی که این امکان را دارند اعزام 

شوند.
او افزود:الزمه اعزام به کربال عالوه بر دریافت دو نوبت 
واکسن،انجام تست pcr است که هزینه آن ۳۸۵هزار تومان 
و به عهده زائر است ولی برای بازگشت با کمک دانشگاه علوم 

پزشکی این تست رایگان انجام خواهد شد.

تنها بادگیر چپقی کشور در شهر سیرجان استان 
کرمان که سال ۸۱ به ثبت ملی نیز رسیده این روزها 
به خرابه و پاتوق یا بهتر است بگوییم به چپق گاه 

معتادان تبدیل شده است.
این بادگیر از جمله منحصر به فرد ترین بادگیرها 
در ایران و جهان قلمداد می شود که ساخت آن 
به دوره پهلوی اول می رسد و با وجود آنکه طی 
سال های گذشته با صرف اعتبار یکصد میلیون 
تومانی،بخش هایی از آن مورد مرمت قرار گرفته اما به 

حال خود رها شده و درحال نابودی است.
این بنای تاریخی که از ابعاد مختلف در حال تخریب 
است و داخل این خانه به پاتوق معتادان و جوالنگاهی 
برای مصرف مواد مخدر یا سکونت کارتن خواب ها 
تبدیل شده و روشن کردن آتش در آن به بخش هایی 

از خانه نیز خسارت هایی وارد کرده است.
این بنای تاریخی محصور نیست و رهگذران به راحتی 
می توانند وارد آن شوند،این در حالی است که در نوع 
خود منحصر به فرد به شمار می رود و نظیر ندارد.
آن طور که در منابع مختلف قید شده این خانه متعلق 
به نخستین پزشک شهرستان سیرجان به نام مرحوم 

دکتر سیدعلی اصغر رضوی بوده که توسط معماری 
به نام سید محمد شجاعی و به تقلید از دودکش ها و 

هواکش های کشتی های قدیمی ساخته شده است.
میراث فرهنگی: مسئولیتی نداریم

وضعیت نابسامان این بنای تاریخی و تبدیل آن به 
پاتوق معتادان در حالی است که نبی الله جعفری 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان سیرجان می گوید مسئولیتی در 
این زمینه ندارد و شهرداری باید براساس مصوبات 
قبل و مسئولیت هایی که دارد،زمینه ساماندهی و 

حفاظت از این بنا را انجام می داده است.
او توضیح داد:سال۹۶مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار 
از معین اقتصادی منطقه)شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر(تامین و کار مرمت ۱۰ بنای تاریخی هرکدام 

به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان انجام شد.
جعفری افزود:بادگیر را که تا آن زمان جزو کوچه و 
پنهان بود با آن اعتبار از زیر خاک بیرون آوردیم و کار 
مرمت از پایین ساختمان انجام و تحویل شهرداری 

شد.
او با بیان اینکه ساختار بنا را ما نجات و تحویل 

شهرداری دادیم بیان کرد:قرار بود فضاسازی محوطه 
توسط شهرداری انجام شود؛ در این زمینه مصوبه 
هم وجود دارد و قرار بود زمین ها یا خانه های اطراف 
بادگیر تملک و فضای مبلمانی بادگیر با نظارت 
میراث، توسط شهرداری اجرا شود که انجام نشده 
است.جعفری گفت:تنها یک ساختمان مقابل بنا که 
متعلق به خود شهرداری بود تخریب شد و دیگر فضاها 
رها شده است.او با بیان اینکه بنا به ورثه خانواده مجد 
رضوی تعلق دارد گفت:تا وقتی خود آقای رضوی زنده 
بود با ایشان مالقات داشتیم و برخوردشان هم برای 
صیانت از بنا خوب بود؛اما خود بنا نیز باید قانونا توسط 
شهرداری تملک شود.جعفری گفت:حتی قرار بود 
در آن محدوده گذر فرهنگی که از قبل تعریف شده تا 
خیابان امام)ره(اجرا شود اما اجرای آن نیز هنوز باقی 
مانده است.او اضافه کرد:ساماندهی این بنای تاریخی 
مانند بوستانی که در حاشیه گنبد جبلیه سیرجان 
انجام شده که مورد استفاده مردم قرار می گیرد،بسیار 

ضرورت دارد.
مدیریت شهری:پول نداریم

رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان نیز گفت که 

اجرای طرح های تملک و ساماندهی این بناهای 
تاریخی اعتبار نیاز دارد.

حسن خدامی با اشاره به مشکالت اعتباری شهرداری 
افزود:بودجه شهرداری سیرجان سال گذشته 
به میزان ۴۵۷میلیارد تومان بسته شد اما تنها 
۲۳۰میلیارد تومان آن محقق شد این در حالی است 

که اجرای طرح های تملک بناها اعتبار نیاز دارد.
او تاکید کرد:طرح میراث فرهنگی بادگیر چپقی دارای 
تملک های فراوانی است و باید از بادگیر تا بازار به طول 

۵۰۰ متر طرح پیاده رو اجرا شود.
خدامی گفت:این تملک ها در بافت قدیمی شهر 

اعتبار بسیار نیاز دارد که آن را نمی توان محقق کرد.
او تصریح کرد:مشکل به بی توجهی بر نمی گردد 
بلکه به نبود اعتبار برای اجرای طرح های مذکور 

بر می گردد.
پاسخ مسئوالن شهری سیرجان در نبود اعتبار برای 
چنین طرح هایی در حالی است که کارشناسان 
معتقدند حتی اگر اعتباری برای اجرای طرح 
گذر فرهنگی یا تملک همه واحدهای اطراف بادگیر 
وجود ندارد،با هزینه کمتر می توان زمینه مراقبت و 
حفاظت از بنای ثبت ملی را فراهم کرد تا اینچنین 
در معرض نابودی و نیز حضور افراد رهگذر و پاتوق 

معتادان نباشد و تخریب نشود.

تبدیل تنها بادگیر چپقی ایران به پاتوق معتادان

توجه     توجه
باغـات آقـای فیاض خـان خاندانپـور واقـع در حصن 
آبـاد )ناصریه( و اسـماعیل آبـاد جهت مبـارزه با آفات 
سمپاشـی شـده اسـت، از دامداران خواهشـمندیم از 

ورود دام بـه ایـن باغـات خـودداری نمایند.

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

نماینده رفسنجان: اخبار خوبی از بازار پسته داریم
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۵ نفر در سیرجان
 از قصاص رهایی یافتند

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان از رهایی 5 نفر از قصاص با 
پیگیری شورای حل اختالف زندان سیرجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگســتری کرمان،یداهلل ســپهری از 
ســازش 22درصدی در پرونده های وارده به شعب شوراهای حل 
اختالف این شهرســتان خبر داد و گفت:در سال گذشته پنج فقره 
پرونده قتل عمد بــا اقدامات و تالش های شــورای حل اختالف 
ویژه زندان این شهرســتان منجر به گذشــت اولیای دم و رهایی 
محکومان از قصاص شده است.ســپهری ادامه داد:شوراهای حل 
اختالف شهرستان سیرجان در اجرای منویات ریاست معظم قوه 
قضائیه،سند تحول قضایی و عمل به رسالت ذاتی خویش در حل 
و فصل دعاوی،موفق به صلح و سازش یک هزار و 68۳ فقره پرونده 
در پنج ماه ابتدایی ســال جاری شده اند که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دو درصد رشد داشته است.رئیس شوراهای حل اختالف 
شهرستان سیرجان اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 
۷ هزار و 69۳ فقره پرونده به 29 شعبه شورای حل اختالف فعال در 
شهرستان سیرجان وارد شده و با تالش اعضا و کارکنان شوراهای 
حل اختالف تعداد ۷ هزار و ۳28 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار 
گرفته و مختومه شــده است.سپهری با اشــاره به این مطلب که 
گسترش فرهنگ صلح وسازش و امنیت اجتماعی،مدارا و آرامش را 
به همراه دارد و سبب افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم به 
دستگاه قضایی می شود،ادامه داد:در حال حاضر یک شعبه شورای 
حل اختالف ویژه زندان در شهرستان سیرجان فعال است که اعضا 
و کارکنان این شعبه موفق شدند در سال گذشته تعداد 48 پرونده 
را با سازش مختومه و تعداد 41 نفر از مددجویان را به آغوش گرم 

خانواده های خویش بازگردانند.

برگزاری دومین همایش ملی 
توسعه علوم و صنایع شیمیایی 

در جیرفت
رئیس دانشگاه جیرفت از برگزاری دومین همایش ملی توسعه در علوم 
و صنایع شیمیایی به میزبانی این دانشگاه خبر داد و گفت:این همایش 

در چهارم و پنجم آذرماه سال جاری در این شهرستان برگزار می شود.
مرتضی مختاری با بیــان اینکه همایش ملی توســعه علوم و صنایع 
شیمیایی به مدت ۲ روز در جیرفت برگزار می شود،ارائه دستاوردهای 
پژوهشی در حوزه شیمی و صنایع شیمیایی و همچنین تبادل دیدگاه 
های پژوهشگران و دست اندرکاران صنایع شیمیایی به ویژه مشکالت 
صنایع شــیمیایی منطقه را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.او 
به برگزاری نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی 
اشاره کرد و گفت:این همایش سال ۹۵در دانشگاه جیرفت با استقبال 
خوب صنعتگران و دانش پژوهان این حوزه برگزار شد.او افزود:دومین 
همایش ملی توسعه علوم و صنایع شیمیایی با تالش اعضای هیات علمی 
دانشکده علوم پایه و با همکاری انجمن شیمی ایران و دانشگاه های منطقه 
برگزار خواهد شد.رئیس دانشگاه جیرفت به تدوین سند راهبردی این 
دانشگاه اشاره کرد و مهمترین اولویت دانشگاه را در سند راهبردی،رفع 
نیازها و مشکالت جامعه با استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی و 
دانشجویان دانست.او با بیان اینکه در جنوب کرمان صنایع مختلفی وجود 
دارد،اظهار داشت:ظرفیت منطقه جنوب این استان نیاز به حمایت جدی 

در حوزه علوم و صنایع شیمیایی دارد.
او ادامه داد:بــا برگزاری این همایش ها می توان زمینه حضور اســاتید 
و محققان را در این بخش فراهم کرد و گام های توسعه ای برای ارتقای 
صنایع در منطقه برداشت.مختاری گفت:بکارگیری ظرفیت های علمی 
در حوزه صنایع به ویژه صنایع شیمیایی در شرایطی که کشور در بسیاری 
از موارد وابسته به واردات بوده،منجر به افزایش توان تولید داخلی می شود.

او افزود:هدف از برگزاری چنین همایش هایی عالوه بر کمک به رشــد 
صنایع در منطقه،هدایت دانش آموختگان دانشگاهی به سمت کارآفرینی 

در حوزه های مورد نیاز جامعه و تشکیل شرکت های دانش بنیان است.
او ادامه داد:با استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت دانش آموختگان در این 
حوزه می توان از ظرفیت های صنایع منطقه به نحو مطلوب استفاده و با 
ارزش افزوده ایجاد شده از آن، زمینه توسعه و پیشرفت را برای کشور به 
ارمغان آورد.رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه جیرفت نیز گفت:یکی از 
برنامه های دانشگاه ها بسترسازی مناسب به منظور ارتباط هرچه بیشتر 

جامعه دانشگاهی با صنعت به منظور رفع مشکالت صنایع است.
محبوبه زاهدی فر افزود:دومین همایش توسعه در علوم و صنایع شیمیایی 
در نظر دارد با فراهم آوردن بستری مناسب زمینه ساز ارائه پژوهش های 
کاربردی در این زمینه باشــد.او تصریح کرد:در راستای رشد روز افزون 
صنایع شیمیایی و پژوهش های کاربردی،لزوم تبادل نظرات در جمع 
پژوهشگران و دست اندرکاران شیمی حائز اهمیت است.او با بیان اینکه ارائه 
پژوهش هایی با دیدگاه های هدفمند جهت ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه 
از جمله اهداف این همایش است، گفت:عالقه مندان جهت شرکت و یا 
http://ncdsci.ujiroft. ارائه مقاله می توانند به سایت همایش به آدرس

ac.ir مراجعه کنند.

 استان کرمان در رفع نقاط پرحادثه جاده اي 
رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد طبق 
آخرین سالنامه آماری منتشر شده سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور،استان کرمان با رفع 
حادثه خیزی، 82 نقطه پر تصادف در محورهای برون شهری 
حوزه شمال استان در جایگاه اول استانهای کشور قرار گرفت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: 
تیم شناسایي نقاط حادثه خیز جاده ای استان متشکل از 
کارشناسان ایمني پلیس راه و راهداری طی سال گذشته 
حدود 140نقطه را حادثه خیز معرفی کردند و این اداره کل 
موفق شد تعداد 82 نقطه آن را مرتفع کند که از این تعداد 
69 نقطه به صورت امانی و با استفاده از توان فنی راهداری 
استان ، 4 نقطه به صورت پیمانی و 9 نقطه زودبازده اصالح 

و ساماندهی شد.
سید علی حاج سید علیخانی با اشاره به اقدام براي رفع حادثه 
خیزی تعداد 62 نقطه جاده ای در سال جاری اشاره کرد و 
افزود: در سال 1400، اصالح 12 نقطه حادثه خیز به صورت 
پیمانی و 50 نقطه به صورت امانی را در دستور کار خود قرار 

داده ایم.
مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
میانگین تعداد نقاط حادثه خیز رفع شده توسط استانهای 
کشور را 1۷ نقطه اعالم کرد و افزود: با توجه به محدودیت های 
اعتباری، فنی و نیروی انسانی، این اداره کل با رفع 82 نقطه 
حادثه خیز جاده ای، حدود 5 برابر متوسط کشوری عمل 
کرده است که نشان دهنده تالش ارزشمند حوزه راهداری 

شمال استان است.
او خاطر نشان کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری 
اهمیت باالیی دارد و امروزه معیارهای استاندارد سازی 
محورها تغییر کرده است، لذا باید نقاط خطر ساز محورهای 
تحت نظارت خود را همواره شناخت و برنامه ریزی برای رفع 
و اصالح آنها را همیشه در اولویت قرار داد،زیرا این مهم عالوه 
بر افزایش ضریب ایمنی راه ها، آمار تصادفات جاده ای را تا حد 

قابل توجهی کاهش می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با ظرفیت 
سازی های انجام شده دیگر هیچ منعی برای دریافت 

واکسن کرونا در استان کرمان وجود ندارد.
حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با بیان 
اینکه شاهد روند نزولی کرونا در استان کرمان هستیم، گفت:استان 
کرمان در حال از سر گذراندن پیک پنجم کشوری و پیک چهارم 
استانی است و شاهد روند نزولی در بیماران بستری، سرپایی، 
فوتی ها و تست های مثبت هستیم.رشیدی نژاد اظهار کرد:اکنون 
حداکثر 1000بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری 
هستند که از این تعداد 55 درصد دارای تست قطعی مثبت هستند و 
مابقی با عالئم و تشخیص دکتر تحت درمان هستند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در رابطه با واکسیناسیون تشریح کرد: از امروز 
سامانه واکسیناسیون در استان کرمان برای افراد از 22 سال به باال 
باز است و این افراد می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.رشیدی نژاد 
افزود:با این وجود به همه مراکز واکسیناسیون اعالم کرده ایم که 
اولویت با افراد ثبت نام شده است ولی اگر کسی بدون ثبت نام 
مراجعه کرد و مرکز خلوت بود آن را بپذیرند و واکسنش را تزریق 
کنند.او تصریح کرد:اکنون ظرفیت استان کرمان برای واکسیناسیون 
بسیار باالست و بیشتر از تعداد ثبت نام شده ها واکسن موجود است و 

هیچ منعی برای تزریق واکسن نداریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه واکسن باعث 
کاهش آمار مرگ میر ناشی از کرونا می شود، گفت: اکنون که این 
ظرفیت سازی برای افزایش واکسیناسیون انجام شده است، الزمه 
واکسیناسیون عمومی تشویق افراد توسط رسانه ها برای مراجعه به 

مراکز واکسیناسیون و دریافت واکسن کرونا است.
رشیدی نژاد در خصوص کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
اظهار کرد:همه دستگاه ها در زیر مجموعه های خودشان باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی را مخصوصاً ماسک زدن ولو اینکه واکسن هم 

زده باشند، جدی بگیرند.
او افزود: این شایسته نیست که کرمان جز سه استانی )کرمانشاه، 
بوشهر و کرمان( باشد که رعایت پروتکل های بهداشتی در آن بین 
۳9 تا 49 درصد است و مردم باید قبل از اینکه با توبیخ یا تذکر روبرو 
شوند در رعایت پروتکل های بهداشتی همکاری کنند تا شاهد ادامه 

روند نزولی این بیماری باشیم.

یروز شاخص فرابورس بیش از 528 واحد کاهش داشت و 
بر روی کانال 21 هزار و 468 واحد ثابت ماند. همچنین در 
این بازار سه میلیارد و 165 میلیون برگه سهم به ارزش 201 
هزار و 1۳5 میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز نماد مجتمع 
جهان فوالد ســیرجان )فجهان(، صنعتی مینو )غصینو(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید برق عسلویه مپنا 
)بمپنا(، ریل پرداز نو آفرین )حآفرین( و بیمه اتکایی ایرانیان 
)اتکای(  تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پلیمر 
آریا ساسول )آریا(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، پتروشــیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن 
اصفهــان )ذوب( و ســرمایه گذاری مالی ســپهر صادرات 

)وسپهر( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

اختصاص رتبه اول کشوری 
استان کرمان در رفع نقاط 

پرحادثه جاده ای 

دیگر هیچ منعی برای دریافت 
واکسن کرونا در کرمان وجود ندارد

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: شرکت مس، گردش مالی 
حساب های ریالی و ارزی خود را برخالف 
مصوبه شورای معادن به استان کرمان نیاورده 
و تخلف شرکت مس در این حوزه محرز است 
لذا مصوبه شورای معادن استان به انضمام 
گزارش واصله از این شرکت به دستگاه قضایی 

ارسال می شود.
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مصوبات 
ما ماده 4۳ قانونی برنامه ششم توسعه است 
که در نشست شورای معادن استان کرمان 
نیز مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه 
تعهدات بازگشت گردش مالی حساب های 
ریالی و ارزی شرکت مس به استان کرمان 
برابر با ضوابط قانونی انجام نشده لذا این پرونده 
به دستگاه های نظارتی سپرده و مقرر شد در 
نشست آینده شورای معادن گزارش دستگاه 

های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بایستی طبق قوانین و 
مقررات موضوعات پیگیری شود در فاز نخست 
برگشت منابع به استان را داریم و در فاز بعدی 
نیز پیگیری تخلفات در چارچوب ضوابط 

قانونی بررسی می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: طبق گزارشات درصد بسیار 
کمی از حساب های شرکت مس به استان 
کرمان آمده و شرکت مس اعالم می کند که 
در این خصوص اقدام کرده اما انتقال آن بسیار 

ناچیز بوده است.
وی ادامه داد: شرکت مس در حساب های 
ارزی اصال گردشی در استان کرمان ندارد و 

مشخص نیست این حساب ها در کجاست. 
پورابراهیمی افزود: رسوب این منابع در حوزه 
ریالی می تواند حجمی عظیم از منابع نیمه 
فعال استان کرمان، توسعه واحدهای جدید و 
اشتغال های خرد و خانگی به چرخه اقتصادی 
استان اضافه کند، در مجموع بازگشت این 
منابع ظرفیت های استان را افزایش می دهد و 

در نهایت سبب اشتغال جوانان می شود.
وی همچنین اضافه کرد: گزارشی به ما رسیده 
که قرار است شرکت مس 400 میلیارد تومان 
به یک تیم در استان دیگری هزینه کند؛ از 
دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی 
و وزارت اطالعات درخواست کردیم که به این 

حوزه ورود و گزارش خود را اعالم کنند.

شــاخص کل بازار بورس دیروز )شنبه، 
2۷ شهریورماه( با ۳۷ هزار و 991 واحد 
کاهش در جایگاه یک میلیون و 450 هزار 

واحدی قرار گرفت.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از هشت میلیارد و 1۷ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۳ 

هزار و 225 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با 10 
 هزار و 5۳۳ واحد کاهش به 4۳9 هزار و 
9۳2 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 6 
هزار و 646 واحد افت به 2۷۷ هزار و 59۷ 

واحد رسید.
شــاخص بازار اول ۳8 هزار و 262 واحد 
و شــاخص بازار دوم 44 هزار و 99 واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، توسعه 
معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانه 
)میدکو( با ۷61 واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 212 
واحد، تامین سرمایه نوین )تنوین( با 108 
واحد، پارس فوالد ســبزوار )فسبزوار( با 
۷2 واحد، گروه دارویی سبحان )دسبحا( 
و پســت بانک ایران )وپست( با ۷1 واحد 
تاثیر مثبت بر شــاخص بــورس همراه 

شدند.
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
ســه هزار و ۷18 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( بــا دو هزار و 886 واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با دو هزار 
و 68۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و 94۷ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار 
و ۳40 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با یک هزار و 96 واحد و توســعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با یــک هزار و 8۷ واحد 

تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، دیروز نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
فوالد مبارکــه اصفهان )فــوالد(، ایران 
خودرو )خودرو(، سپید ماکیان )سپید(، 
ملی صنایع مس ایران )فملــی(، آریان 
کیمیا تک )کیمیاتــک( و پاالیش نفت 
اصفهان )شــپنا( در نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گــروه خودرو هــم در معامــالت دیروز 
صدرنشــین برترین گروه هــای صنعت 
شــد و در این گروه یک  میلیــارد و 65۷ 
میلیون برگه ســهم به ارزش پنج هزار و 

۳0۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

»دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی« توسط بانک 
مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابالغ شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳8412۷     .98 
مورخ 1۳98.11.6 موضوع ابالغ اصالحیه »دستورالعمل شیوه 
صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی«، با عنایت به مفاد ماده )101( 
»آیین نامه اجرایی ماده )14( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی« موضوع 
تصویب نامه شماره 92986         .ت5۷101ه مورخ 1۳98.۷.22 هیأت 
محترم وزیران مبنی بر منوط شدن صدور کارت هدیه و سایر کارت هاي 
نقدی به افتتاح حساب سپرده توسط متقاضی نزد مؤسسات اعتباری 
و با هدف به روزرسانی و متناسب نمودن ضوابط موصوف با شرایط 
و اقتضائات جدید، دستورالعمل یاد شده توسط بانک مرکزی مورد 

بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابالغ شد.
اهم تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:-    
صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای 
حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان پذیر است. صدور کارت 
هدیه در هر موسسه اعتباری به صورت غیر حضوري، صرفاً از طریق 
ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است. حداقل مبلغ برای 
هر فقره کارت هدیه معادل یک میلیون )1.000.000( ریال است.  
حداکثر مبلغ هر فقره کارت هدیه از پنج میلیون )5،000،000( به  
بیست میلیون )20.000.000( ریال افزایش یافته است.   حداکثر 
مدت اعتبار کارت هدیه از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.

دستورالعمل جدید شیوه 
صدور کارت هدیه 

و بن کارت ریالی ابالغ شد

نماینده مجلس: تخلفات محرز 
شرکت مس به دستگاه قضایی 

ارسال می شود

افت شاخص بورس 
در نخستین روز
 معامالتی هفته

معاون توسعه بازار بورس کاال گفت: تا پایان شهریور گواهی سپرده کاالیی 
سیمان راه اندازی می شود و خریداران خرد سیمان می توانند از این طریق 
اقدام به خرید کنند. علیرضا ناصرپور درباره عرضه گواهی سپرده سیمان 
در بورس کاال افزود: عرضه سیمان از خردادماه در بازار فیزیکی بورس کاال 
آغاز شده است و معامالت سیمان به صورت عمده صورت می گیرد. وی 
ادامه داد: برای اینکه خریداران خرد هم بتوانند دسترسی مناسبی برای 
خرید سیمان در بورس کاال داشته باشند، گواهی سپرده سیمان تا پایان 
شهریورماه راه اندازی می شود.او افزود: قیمت ها در گواهی سپرده سیمان 
تابع بازار فیزیکی است و خریداران خرد که نیاز به خرید در تناژ پایین تر 

دارند می توانند از طریق گواهی سپرده اقدام به خرید کنند.
ناصر پور با اشاره به اینکه تقاضا برای خرید خرد سیمان در بورس کاال 
وجود دارد بیان کرد: بسیاری از شرکت های سیمانی استقبال خوبی از 
عرضه خرد سیمان در بورس کاال کردند و درخواست پذیرش انبار دادند 
و به محض پذیرش انبار از سمت بورس کاال، امکان ارائه گواهی سپرده ی 

کاالیی فراهم می شود.
او ادامه داد: الزامی به عرضه سیمان خرد توسط شرکت های سیمانی وجود 
ندارد و شرکت ها بر اساس تمایل خود اقدام به عرضه سیمان به صورت 

خرد می کنند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال با بیان اینکه محدودیتی 
در عرضه خرد سیمان در بورس کاال وجود ندارد تصریح کرد: میزان عرضه 
سیمان در گواهی سپرده کاالیی حداقل 10 تن در نظر گرفته شده است، 
اما شرکت ها با توجه به محدودیت های خود از نظر تحویل و حمل و نقل 
می توانند عرضه را کم یا زیاد کنند.معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 
بورس کاال گفت: پیش بینی می شود ۳0 درصد حجم معامالت سیمان از 

طریق گواهی سپرده کاالیی انجام شود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز )شنبه، 2۷ 
شهریورماه( در بازار تهران با افزایش 40 هزار تومانی نسبت به روز کاری 

پنج شنبه به رقم 11 میلیون و ۷50 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۳ و 15 دقیقه دیروز ارزش 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 40 هزار تومانی نسبت 
به روز کاری )25 شهریورماه( به رقم 11 میلیون و ۷50 هزار تومان رسید 
و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و ۳00 هزار تومان معامله 
شد.همچنین دیروز نیم  سکه بهار آزادی پنج میلیون و 950 هزار تومان، 
ربع سکه سه  میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 

هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 
1۳9 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و 9۳8 هزار 

تومان شد.

امکان خریدهای ُخرد سیمان
 در بورس کاال فراهم شد

افزایش ۴۰ هزار تومانی نرخ سکه 

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز ۱۷ هزار 
و ۳۷۵ میلیارد ریال به حساب وزارت جهاد کشاورزی 
بابت خرید یارانه ای نهاده ها، عوامل تولید و خرید تضمینی 

محصوالت بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 
»امید حاجتی« با اعالم این خبر، افزود: این مبلغ از منابع 
درآمدی تبصره ۱۴ و  در راستای اجرای بند ۲۴ جدول 
مصارف تبصره مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و  برای 
خرید یارانه نهادها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصوالت 
بخش کشاورزی به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شد.

وی گفت: تامین نیازهای این حوزه به منظور حمایت از 
کشاورزان به ویژه در حوزه تولید و خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی از جمله زعفران انجام شده است. 
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیان داشت: این 
مبلغ در سه مرحله به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز 
شد؛ در مرحله نخست هفت هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال و در 
مرحله دوم، سه هزار میلیارد ریال واریز شد و همچنین مبلغ 
۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه )در مجموع 
۱۷ هزار میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال( در اختیار این وزارتخانه 

قرار گرفت تا حمایت دولت در این بخش انجام شود.

وی اضافه کرد: این حمایت در حالی انجام شده است که این 
رقم در بودجه سال قبل بابت خرید یارانه نهاده ها، عوامل 
تولید، خرید تضمین محصوالت بخش کشاورزی ۶ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است و در بودجه امسال افزایش 

یافته است.
پرداخت یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برای خرید واکسن 

مایه کوبی دام 
حاجتی به اعتبار هزینه ای برای خرید واکسن برای 
واکسیناسیون دام اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در جدول مصارف 

هدفمندی تبصره )۱۴( برای خرید واکسن واکسیناسیون دام 
پیش بینی شده است و تا این مرحله یک هزار و ۷۵۰ میلیارد 

ریال به حساب سازمان دامپزشکی کشور واریز شد.
وی با بیان اینکه تامین منابع و حمایت از بخش های تعیین 
شده در جدول مصارف تبصره ۱۴ با هدف افزایش تولید و باال 
بردن بهره وری در این بخش انجام شده است، ادامه داد: با 
حمایت انجام شده در این بخش توسط دولت و اجرای دقیق 
نظام حمایتی براساس قانون توسط مسووالن ذی ربط در 
سازمان دامپزشکی کشور، کشاورزان و دامداران می توانند 
از این حمایت ها در جهت باال بردن ایمنی دام ها و تولیدات 

خود بهره ببرند.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، همچنین به ردیف 

هزینه ای جدید در این بخش اشاره کرد و افزود: بخشی از این 
اعتبار پرداخت شده برای تولید و تامین نیاز داخل و صادرات 

زعفران انجام شده است.
به گزارش ایرنا، امسال سازمان هدفمندی یارانه ها از محل 
منابع این سازمان ۱۰ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال اعتبار به 
بخش های مختلف بهزیستی، چایکاران، ایثارگران و مسکن 
محرومان، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید 
تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران، ۱۰ هزار میلیارد ریال به بازنشستگان دستگاه های 
اجرایی ملی و استانی و ۲ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال برای 
هوشمندسازی و تجهیزات آموزشی  مدارس و هنرستان ها 

پرداخت کرد.

واریز ۱۷ هزار و 3۷۵ میلیارد ریال بابت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

زابلی زاده: مکاتبات ما با تهران پاسخ داده نشده و همچنان منتظریم

پاسکاری معلولین بین راه و شهرسازی و بهزیستی

پولی که از معلولین گرفته شد و خانه نشد
یم

سن
ع: ت

منب

یکـی پرایـد زیـر پایـش را فروختـه. دیگـری تمام 
طـالی و زن و بچـه اش، بـه همـراه کل اعتبـارش 
کـه بـرای رو زدن بـه فامیـل رفتـه. زهرا امـا حتی 
از فرش زیـر پایش هـم گذشـت. تمام جهـازش را 
به حـراج گذاشـت تـا سـقفی باالی سـرش باشـد. 
۱۱ سـال قبـل بـه او و بقیـه مددجویان بهزیسـتی 
کـه  حـاال ۱۹۲ نفـر شـدند، وعـده دادنـد کـه تـا 
سـه سـال دیگر خانـه دار می شـوند. قـرار بـود در 
شـهرک مطهری سـاختمانی را بـرای مددجویانی 
بگذارند کـه یـک یـا دو معلـول در خانـواده  دارند 
و یـا  زن سرپرسـت خانوارنـد. خانواده هایـی کـه 
یـا خودشـان و یـا بچه هایشـان نابینـا، ناشـنوا و یا 
معلولیـت ذهنـی دارنـد. پـروژه سـه جانـه  ای کـه 
یک ضلعـش راه وشهرسـازی بـود و دو ضلـع دیگر 
پیمانـکار و بانـک مسـکن. بهزیسـتی امـا نهـاد 
حمایتی بـود نهادی کـه قرار بـود هـم در هزینه ها 
کمک رسان باشـد و هم پشـتیبان ۱۹۲خانواده ای 
که توان پیگیـری کارهـای اداری و دردسـرهایش 
را ندارنـد. حـاال اما ۱۱ سـال گذشـته و هنـوز این 
پـروژه بالتکلیـف اسـت. طـی آخریـن جلسـه در 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن تهـران قرار شـد تا 
بعـد از تاییـد مبلـغ پیشـنهادی پیمانـکار، جلسـه 
شـورای مسـکن اسـتان کرمـان تشـکیل و بعـد از 
۴سـال وقفه، پروژه از سـر گرفته شـود. حاال اما دو 
ماه گذشـته و همچنان این جلسـه تشـکیل نشده.

*9سال آالخون واالخون بودن
۴سـال اسـت که پـروژه بیلـوکارا خوابیده. ۹ سـال 
هـم از موعـد تحویـل گذشـته. ۹ سـالی کـه ایـن 
خانواده هایـی کـه تمـام سرمایه شـان را سـال ۸۲ 
گذاشـتند به امید خانه دار شـدن بـا دو بچه معلول 
از ایـن خانـه بـه آن خانـه شـدند و درد و جفـای 
مسـتاجر نشـینی را بـه جـان خریدند. زهرا قاسـم 
زاده یکـی از همیـن افـراد اسـت. زن سرپرسـت 
خانـواری کـه بـا یـک بچـه ۴ بـار زندگیـش را ول 
کـرده و پیگیـر انجام پـروژه به تهـران رفته اسـت. 
او به »کاغـذ وطن«می گوید:»۱۰ سـال قبـل تمام 
سـرمایه زندگیـم را فروخته تا سـقفی باالی سـرم 
باشـد اما حـاال هـم آن سـرمایه را از دسـت دادم و 
هـم چندیـن سـال پـول اجـاره خانـه را پرداخـت 

کـردم و کسـی پاسـخگویمان نبـوده.«
تمـام ایـن سـال ها جـواب ایـن کـه چـرا پـروژه 
اجـرا نشـده، پرداخت نشـدن  سـهم اعضا بـه طور 
کامـل بـوده. جوابـی کـه هنوز بعـد از گذشـت ۱۱ 
سـال کسـی پاسـخش را نـداده کـه چنـد درصـد 
از ایـن خانواده هـا سهمشـان را بـه صـورت کامـل  
پرداختنـد و چنـد درصـد پـول را به صـورت کامل 

نیاوردنـد؟
راه و شهرسـازی پاسـخ خبرنـگار »کاغـذ وطـن« 
را نمی دهـد و بهزیسـتی هـم در ایـن زمینـه ابـراز 

بی اطالعـی می کنـد؟
دوسـال  پیـش تصمیـم گرفتند کـه همیـن پروژه 
را از حالـت تفاهـم سـه جانبه بـه شـرکت تعاونـی 
تغییـر دهنـد. موضوعـی کـه مخالفت شـدید اعضا 
روبه رو شـد اما در نهایت در جلسـه ای که از سـوی 
شـورای مسـکن اسـتان در محل سـالن اجتماعات 
شـهید نشـاط بهزیستی اسـتان برگزار شـد و مدیر 
کل بهزیسـتی نیـز بـه عنـوان نهـاد حمایتـی ایـن 
مددجویـان پـای آن را امضـا و موافقـت برخـی از 

اعضـا را جلـب کرد. 
*صادق زاده: بهترین راه برای تکمیل پروژه 

تشکیل تعاونی است 
در خبـری کـه روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان ۹ بهمـن سـال گذشـته  بـه نقـل از عباس 
صادق زاده، مدیر کل  بهزیسـتی اسـتان کرمان در 
این بـاره تنظیم کـرده، آمده اسـت:»پس از بحث و 
بررسـی کارشناسـی و هماهنگی های به عمل آمده 
بـا دسـتگاه های اجرایـی مرتبط مقرر شـده اسـت 
تا به منظـور رفـع مشـکالت اجرایـی این پـروژه و 
بـه سـرانجام رسـیدن آن، کمک هـا و تسـهیالت 
ویـژه ای برای ایـن موضـوع در نظـر گرفته شـود و 
این پروژه بـا تغییر وضعیـت از حالـت تفاهم نامه ی 
سـه جانبه بـه شـرکت تعاونـی، به منظـور دخالـت 
داشـتن موثـر اعضـا در پیشـبرد آن مجـددا کلیـد 
خـورده و بـا همـکاری همـه ی اعضـا بـه پایـان 
برسـد«. او گفتـه اسـت کـه مسـئوالن اسـتان بـا 
بررسـی های همه جانبـه، بهترین راه بـرای تکمیل 

پـروژه را تشـکیل تعاونـی دانسـته اند.
*رییس ستاد مسکن بهزیستی کشور: خارج 

کردن پروژه از حالت تعاونی اشتباه بود
بـا ایـن حـال علـی ربوبـی، رئیـس دبیرخانـه 
کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  مسـکن  سـتاد 

۳۰ مـرداد مـاه در گفـت و گـو بـا خبرگـزاری 
فـارس، تعاونـی شـدن ایـن پـروژه را یکـی از 
اشـتباهات بـزرگ خوانـده بـود. ربوبـی گفتـه 
اسـت: »متاسـفانه تقریبـًا دو سـال پیـش در 
شـورای تأمیـن مسـکن اسـتان کرمـان تصمیم 
اشـتباهی گرفته شـد و پـروژه ای که سـه جانبه 
اسـت و دولت متولی اش هسـت را می خواستند 
بـه تعاونـی مسـکن تبدیـل کننـد. ایـن تصمیم 
قطعـًا نه تنهـا مشـکل پـروژه را حـل نمی کـرد 
بلکـه بـه مشـکالتش اضافـه می کـرد. مـا در 
ایـن موضـوع ورود کردیـم. مکاتبه ای بـا وزارت 
راه و شهرسـازی داشـتیم و اعـالم کردیـم کـه 
ننـد ایـن پـروژه را در  مددجویانمـان نمی توا
یـن  نند و ا نجام برسـا قالـب تعاونـی بـه سـرا
توانایـی و ظرفیـت در آن هـا نیسـت و ازشـان 
خواسـتیم پـروژه در قالـب همـان تفاهم نامـه 
سـه جانبه باشـد، منتهـی چـون ایـن مصوبـه 
در شـورای تأمیـن مسـکن اسـتان کرمـان 
گرفته شـده بـود، یـک مقـدار روی آن مقاومـت 
می شـد و دوسـتان نسـبت بـه تحویـل پـروژه 
مقاومـت می کردنـد، لغو ایـن تصمیم بـه نتیجه 

رسـیدن پـروژه را طوالنی تـر کـرد.«
در همـان تاریـخ جلسـه ای در سـازمان ملـی 
زمیـن و مسـکن  تشـکیل و بـا تعهـد وزارت راه و 
شهرسـازی و کمک هـای بالعوض بهزیسـتی قرار 
بـود ایـن پـروژه از سـر گرفتـه شـود. رضـا مقدم، 
مسـئول مسـکن بهزیسـتی اسـتان کرمـان در 
خصـوص مصوبـات این جلسـه بـه »کاغـذ وطن« 
می گویـد:»راه وشهرسـازی بایـد قیمـت اتمـام 
پـروژه را مشـخص وبـرای وزارتخانـه بفرسـتد و 
پس از تایید  جلسـه شـورای مسـکن را در استان 
تشـکیل و پـس از آن پـروژه از سـر گرفتـه شـود. 
در اقـدام بعـدی بایـد پروژه هـا فازبندی شـوند و 
راه و شهرسـازی نیـز مبلغـی را برای اتمـام پروژه 
بگذارد.« مبلغ راه و شهرسـازی در صورت جلسـه 
تهـران قیـد نشـده  امـا بهزیسـتی تعهـد داده که 
به ازای هـر واحـد ۱۰۰ میلیون تومـان به صورت 

بالعـوض پرداخـت کنـد.
یک مـاه از جلسـه ای کـه در تهـران بـرای تعیین 
تکلیـف این پـروژه برگـزار شـده، گذشـته و هنوز 

شـورای مسـکنی در اسـتان تشـکیل نشده.
مجتبـی زابلـی زاده، معـاون مسـکن و سـاختمان 

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان دربـاره 
چرایـی تشـکیل نشـدن ایـن جلسـه بـه »کاغـذ 
وطن«می گویـد: »مـن روز دوشـنبه مجـددا  بـا 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن در  تهـران مکاتبه 
کردم کـه بـه  مـا تصریـح کنید کـه به چه شـکل 
باید ایـن پـروژه پیش بـرود. منتظـر پاسـخیم  به 
محـض اینکـه تهـران بـه مـا طریقـه کار را اعـالم 

کنـد مـا ایـن کار را پیـش مـی بریم.«
او اول شـهریور مـاه نیـز همیـن گفتـه را تکـرار 
کـرده بـود و مشـکل ایـن پـروژه را نبـود اعتبـار 
خوانـده بود.»پیمانـکار قیمـت پیشـنهادی داده 
بـود کـه مـا آن را بررسـی کردیـم و نتیجـه را بـه 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن اعـالم کردیـم؛ 
یـد  ییـد کـرده و با ا تا سـازمان ملـی قیمـت ر
جمـع بنـدی نهایـی را انجـام دهد.بیـن پولـی که 
بهزیسـتی قـرار اسـت پرداخـت کنـد و پولـی که 
پیمانـکار درخواسـت کـرده، ماوالتفـاوت بسـیار 
زیـادی اسـت کـه سـازمان ملـی بایـد تصمیـم 
بگیـرد بـه چـه شـکل تامیـن شـود.« او حـاال بـه 
کاغذ وطـن مـی گوید کـه هیـچ یـک از مکاتبات 
آن هـا بـا تهـران پاسـخ داده نشـده و ایـن اداره 

همچنـان منتظـر اسـت.
ه و  ا ره کل ر دا بلـی سـهم آورده ا ا بـه گفتـه ز
شهرسـازی اسـتان نهایتـا بـرای هـر واحـد۳۰ 
میلیـون اسـت کـه بـا ایـن مبالـغ پـروژه جمـع 
نمی شـود. مسـئول مسـکن بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان امـا معتقـد اسـت کـه راه و شهرسـازی 
موظـف اسـت کـه ایـن پـروژه را فـاز بنـدی کند 
و فازهـای اول ایـن پـروژه امـکان جمـع شـدن 
رند:»برخـی واحدهـا تـا  بـا همیـن مبلـغ را دا
۶۷ درصـد پیشـرفت فیزیکـی کـه بایسـتی ایـن 
واحدهـا بـه افـرادی اختصـاص یابنـد کـه سـهم 
آورده شـان را پرداخـت کردنـد. بـرای افـرادی 
هـم کـه سـهم آورده شـان را پرداخـت نکردنـد و 
بـه تعهداتشـان عمـل نکردنـد بایسـتی تصمیـم 

جداگانـه ای اخـذ کنـد.« 
هـم سـازمان بهزیسـتی و هـم راه و شهرسـازی 
تاکیـد دارنـد که افـراد یکـه سـهم آورده شـان را 
به صـورت کامـل پرداخت کـرده اند هیـچ مبلغی 
زنـد.  مابقـی بـه تناسـب  بیشـتری نبایـد بپردا
مبلغـی کـه پرداخته بایسـتی مابـه التفـاوت را به 

نـرخ روز بپردازنـد.

کاغذ وطن
گزارش 

یک ماه از جلسه ای که در تهران برای تعیین تکلیف این 
پروژه برگزار شده، گذشته و هنوز شورای مسکنی در استان 
تشکیل نشده.مجتبی زابلی زاده، معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان درباره چرایی تشکیل 
نشدن این جلسه به »کاغذ وطن«می گوید: »من روز دوشنبه 
مجددا  با سازمان ملی زمین و مسکن در  تهران مکاتبه کردم 
که به  ما تصریح کنید که به چه شکل باید این پروژه پیش 
برود. منتظر پاسخیم  به محض اینکه تهران به ما طریقه کار 
را اعالم کند ما این کار را پیش می بریم.«او اول شهریور ماه 
نیز همین گفته را تکرار کرده بود و مشکل این پروژه را نبود 
اعتبار خوانده بود.»پیمانکار قیمت پیشنهادی داده بود 
که ما آن را بررسی کردیم و نتیجه را به سازمان ملی زمین 
و مسکن اعالم کردیم؛ سازمان ملی قیمت را تایید کرده و 
باید جمع بندی نهایی را انجام دهد.بین پولی که بهزیستی 
قرار است پرداخت کند و پولی که پیمانکار درخواست کرده، 
ماوالتفاوت بسیار زیادی است که سازمان ملی باید تصمیم 
بگیرد به چه شکل تامین شود.« او حاال به کاغذ وطن می 
گوید که هیچ یک از مکاتبات آن ها با تهران پاسخ داده نشده 
و این اداره همچنان منتظر است.

   

فصـل برداشـت پسـته در رفسـنجان تقریبـا از 
میانـه راه هـم گذشـته اسـت، کشـاورزان یـک 
سـال زحمت کشـیده و تـالش کردند، آبیـاری و 
کوددهی انجـام دادند و اسـترس گرما و سـرما را 
به جـان خریدنـد تا محصول شـان به بار بنشـیند 
و در چنیـن روزهایـی بتواننـد حاصـل دسـترنج 
کننـد. برداشـت  را  خـود 
از محل تولیـد پسـته خانواده های زیـادی ارتزاق 
می کنند و بـه نان و نوایی می رسـند؛ اما چالشـی 
که همیشه پیش پای کشـاورزان پسته کار وجود 
داشـته و دارد، بـازار پسـته و قیمـت آن اسـت؛ 
به طـوری کـه در ایـن سـال ها به علـت افزایـش 
قیمـت نهاده هـا و کمبـود آب و سـایر نیازهـای 
تولیـد محصـول، هزینه هـا و درآمدهـا بـا هـم 
همخوانـی ندارنـد و کشـاورزان متضرر شـده اند.
علی رغـم اینکـه بایـد تصمیم گیـری در مـورد 
بازار پسته توسـط کارشناسـان و افراد متخصص 
باشـد، امـا متولی خاصـی در بازار پسـته نیسـت 
و طـی ایـن سـال ها  دسـت اندرکارانی بـرای 
پسـته تصمیـم گرفته انـد کـه تقریبـا هیچ وقـت 

نتوانسـتند رضایـت کشـاورز را جلـب کنند.
کاهش ۷۰ هزار تنی محصول 

نسبت به سال قبل
بـه گفته حسـین رضایی دبیـرکل انجمن پسـته 
ایران محصولی که سـال قبل برداشـت شد ۲۱۰ 
هـزار تـن بـود کـه ۲۲ هـزار تـن هـم موجـودی 
سـال ۱۳۹۸ بـود و نزدیـک بـه ۲۳۰ هـزار تـن 

پسـته داشـتیم.
او عنـوان کـرد: آخـر مـرداد سـال گذشـته ۲۱۳ 
هزار تن پسـته صادر شـد که سـال بی سـابقه ای 

بـود و بـازار خیلی خوب پیـش رفـت و عرضه هم 
خیلی خـوب انجام شـد.

رضایـی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه محاسـبات 
انجمن پسـته ایران،هزینه تولید پسـته در سـال 
گذشـته کیلویـی ۱۱۰ هزار تومـان بـود و تقریبا 
۶ دالر بـه فـروش رفت و بـاالی ۴ دالر متاسـفانه 
هزینه هـای تولیـد شـده کـه مقـرون بـه صرفـه 

نبـود.
او پیش بینـی دو مرحله ای برای محصول امسـال 
را ۱۵۰ هـزار تـن عنـوان کـرد کـه بـا توجـه بـه 
درصـد پوکـی محصـول شـاید ایـن رقـم محقق 
نشـود؛ امـا رقـم ۱۰۰ هـزار تنـی را رقـم قطعـی 
اعـالم کـرد کـه در اختیـار صادرکننـدگان قـرار 

گیـرد.
دبیـرکل انجمـن پسـته ایران بیـان کـرد: آن چه 
قابل توجه اسـت؛ حدود ۶۰ هزار تـا ۷۰  هزار تن 
نسـبت به سـال قبـل تولید کمتـر اسـت و کمتر 
در بـازار حضور خواهیم داشـت؛ بنابراین امسـال 

حفظ بـازار خیلی سـخت بـوده و مهم اسـت.
پسته، ۱8 روز اسیر گرمای 

باالی 28 درجه شد
محصـول پسـته رفسـنجان ۱۸ روز از گرمـای 
بـاالی ۲۸ درجـه در فروردیـن و دو روز از دمـای 
زیـر صفـر مشـمول خسـارت شـده و حتـی این 
نوسـانات دمایـی محصـول سـال آینـده را هم به 
چالش کشـیده اسـت که طبـق بررسـی انجمن 
پسته ایران در رفسـنجان و بخش های از خراسان 
ایـن کاهـش محصـول بـا توجـه بـه جوانه زایـی 
چنـدان مناسـبی کـه انجـام نشـده، محسـوس  

خواهـد بود.
رضایـی ابراز کـرد: به طـور میانگین سـاالنه ۲۰۰ 
هزار تن پسـته داشـتیم، امسـال که نداریم، سال 

آینـده هـم همین گونه خواهـد بود.

او در ادامه گفت: در رفسـنجان تقریبا هر هکتار ۵ 
هزار متـر مکعب آب مصـرف کرده امـا ۵۰ درصد 
پسـته خوبی برداشت شـده اسـت و میانگین ۲۵ 
تا ۳۰ درصـد محصول پوک شـده و برخـی جاها 
درصـد پوکی بـه ۵۰ درصد هم رسـیده اسـت. از 
نظر کیفیت هم امسـال پسـته ریزتری برداشـت 
می شـود که در کشـور رقیـب هم همین شـرایط 

حاکم اسـت.
رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه عوامـل جـوی روی 
محصـول رقیـب هـم اثر گذاشـته اسـت، افـزود: 
امسـال، آمریکا ۴۰۰ هزار تـن محصـول دارد و و 
۱۰۰ هزار تن هم از سـال گذشـته که در مجموع 

۵۰۰ هـزار تن پسـته بـه بـازار عرضـه می کند.
2۷ استان کشور پسته کاری دارند

او در خصوص جلسـه هفته گذشـته با وزیر جهاد 
کشـاورزی توضیح داد: ۲۷ اسـتان درگیر کشـت 
پسته هسـتند، پسـته در نقطه عطفی قرار گرفته 
کـه قبـال شـاید محـدود بـه چهـار، پنج اسـتان 
می شـد امـا امـروز فقـط دو اسـتان شـمالی و دو 
اسـتان جنوبی کشـت پسـته ندارنـد، ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هـزار هکتار محصـوالت باغبانی سـت که 
۵۰۰ هزار هکتار مختص کشـت پسـته اسـت که 
ارزش وقـت گذاشـتن و برنامه ریزی روی پسـته 

وجـود دارد.
او چالـش  ارزی در خصـوص صـادرات پسـته را 
مطـرح کـرد و گفـت: یـک خـط سـبز وارداتـی 
ایجاد شـود که صادرکننـده و واردکننـده بتوانند 
تهاتـر کننـد کـه امسـال در ۱۰۰ هزار تن پسـته 

دچار مشـکل نشـویم.
رضایی اقدامـات وزارت نیـرو در پلمـب چاه های 
کشـاورزی را دیگـر چالـش پیـش روی صنعـت 
پسـته عنـوان کـرد کـه حتـی چـاه موسسـه 
تحقیقـات پسـته را هـم پلمـب می کنـد و اضافه 

کـرد: موضـوع عـدم انتقـال آب از یک روسـتا به 
روسـتای دیگـر و خرده مالکی را دیگر مشـکالت 
حـوزه پسـته برشـمرد.او اظهار کـرد: سـال قبل 
۲۰ هـزار تن پسـته ایران به بـازار اروپا صادر شـد 
که خیلی کـم اسـت؛ اخیرا یـک شـرکت آلمانی 
در رفسـنجان در خصوص گواهینامه گلوبال گپ 
ورود کرده که هفته قبل بازدیـد کردند و رضایت 
نسبی داشـتند.  که ایرادات برطرف  شـود، تقریبا 

می توانیم بـه بازارهـای اروپـا امیدوار باشـیم.
رضایـی در زمینـه تدویـن اسـتاندارد جدیـد هم 
گفـت: در ایـن خصـوص تسـهیل گری شـود و 
سـخت گیری ها مختـص مصـرف داخلی باشـد.

اخبار خوبی از بازار پسته در راه است
به گفته حجت االسـالم حسـین جاللـی نماینده 
مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس شـورای 
اسـالمی جلسـاتی بـا وزرا برگـزار و مسـائل و 
مشـکالت مربوط بـه حوزه هـای مختلـف مطرح 
و نسـبت بـه برطرف شـدن آن، وزیـر مربوطـه 

دسـتورات الزم را می دهـد.
او ارتبـاط ایران با کشـورهای آسـیای میانـه را به 
فال نیـک گرفـت و آن را موجب برداشـتن موانع 
زیادی از سـر راه مسـائل اقتصادی کشور دانست.
نماینده مردم رفسـنجان و انـار در مجلس اتصال 
ایـران بـه بزرگتریـن بـازار دنیـا را ذکـر کـرد و 
بیـان داشـت: امسـال در بـازار صـادرات پسـته 
هیـچ مانعـی نداریـم و در خصـوص ارز نیمایـی 
و پیمان سـپاری ارزی صـادرات پسـته بـا وزیـر 
جلسـه ای برگـزار و این مشـکل برطـرف خواهد 
شـد.او با بیان اینکه همه مسـائل و مشـکالت در 
پرتـو اقتـدار حل می شـود، متذکر شـد: شـرایط 
اقتصادی خوبـی داریم و تـا ۶ ماه آینـده به ثبات 
نسـبی خیلی خوبـی می رسـیم و اخبـار خوبی از 

بازار پسـته در راه اسـت.

معــاون دادســتان کرمــان گفــت: از زمان شــیوع 
ــا  ــای ب ــه خودرو ه ــوط ب ــای مرب ــا پرونده ه کرون
ــن  ــه در ای ــته ک ــش داش ــدوش افزای ــالک مخ پ

خصــوص توقیــف خــودرو انجــام مــی شــود.
حســین رئیســی نــژاد معــاون دادســتان 
کرمــان در امــور پیشــگیری از وقــوع جــرم 
در کارگــروه ویــژه پیشــگیری و کاهــش و 
تصادفــات اســتان کرمــان گفــت: همــه مــا باید 
در حیطــه نظــارت و مســئولیتی کــه بــر عهــده 

ــم. ــالش کنی ــتر ت ــم بیش داری
ــه  ــا ب ــه پرونده ه ــن ک ــزود: صــرف نظــر از ای او اف
سیســتم قضایــی وارد می شــود یــا خیــر بایــد در 
ســریعترین زمــان، اختــالف مــردم حــل شــود و 
متولیــان امــر بایســتی در ایــن خصــوص تــالش 

ــد. کنن
رئیســی نژاد بیــان کــرد: از زمــان شــیوع بیماری 
ــا  ــای ب ــه خودرو ه ــوط ب ــای مرب ــا پرونده ه کرون
پــالک مخــدوش افزایــش داشــته اســت کــه در 

ایــن خصــوص توقیــف خــودرو انجــام می شــود.
ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد: در خصــوص 
ــی  ــال قانون ــور خ ــه کش ــی ب ــاع خارج ورود اتب
ــدام  ــه اق ــی ک ــب خودرو های ــود دارد و اغل وج
بــه جابجایــی ایــن افــراد می کننــد، دارای 
ــی  ــروی انتظام ــالک مخــدوش هســتند و نی پ
ــا را  ــهود آن ه ــرم مش ــوان ج ــه عن ــد ب می توان
دســتگیر، متهــم را جلــب و خــودروی مذکور را 
توقیــف کنــد و پرونــده کیفــری علیــه شــخص 

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــی تش خاط
ــل  ــرای ح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن رئیس
ایــن مشــکالت بایــد دوربین هــای گام بــه گام در 
نظــر گرفتــه شــده و شــانه های جاده هــا اصــالح 
ــی  ــگاه خوب شــوند، گفــت: همچنیــن بیمه هــا ن
بــه مــردم ندارنــد و در زمانــی کــه آســتانه تحمل 
ــا  مــردم پاییــن اســت بایــد بــه نحــوه برخــورد ب
مــردم اصالح شــود چــرا کــه ایــن امــر در کاهش 

ــادی دارد. ــر زی ــات تاثی اختالف

فارس 

گزارش

به گفته دبیرکل انجمن پسته ایران 
محصولی که سال قبل برداشت شد 
2۱۰ هزار تن بود که 22 هزار تن هم 
موجودی سال ۱398 بود و نزدیک 
به 23۰ هزار تن پسته داشتیم.

حسین رضایی عنوان کرد: آخر 
مرداد سال گذشته 2۱3 هزار 
تن پسته صادر شد که سال 
بی سابقه ای بود و بازار خیلی خوب 
پیش رفت و عرضه هم خیلی خوب 
انجام شد.

فصل برداشت پسته در میانه راه

افزایش پرونده های مربوط به پالک مخدوش خودرو در کرمان

از محل تولید پسته خانواده های زیادی ارتزاق می کنند و به نان و نوایی می رسند؛ اما چالشی که همیشه پیش پای کشاورزان پسته کار 
وجود داشته و دارد، بازار پسته و قیمت آن است؛ به طوری که در این سال ها به علت افزایش قیمت نهاده ها و کمبود آب و سایر نیازهای 

تولید محصول، هزینه ها و درآمدها با هم همخوانی ندارند و کشاورزان متضرر شده اند.

نماینده رفسنجان: اخبار خوبی از بازار پسته داریم

س  
فار

س: 
عک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۷۵هیات 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 هما مختاری آب پنگوئی فرزند حسین 
جان به شماره شناسنامه ۱۱ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۹۸.۶۰ مترمربع از پالک 
۷۶۷۳ اصلی واقع در زرند روستای روح آباد خریداری از مالک رسمی آقای سید احمد عمرانی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 ۱۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۸
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی          آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۶۲هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین گلستانی حتکنی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۰ صادره 
از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۰۷.۴۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند خیابان 
۲۰ متری محرم کوچه شهید ضیاالدینی خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده 
هنرمند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 ۱۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۸
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۳۰۰۴۷۱۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عباسلو فرزند امامعلی بشماره شناسنامه ۳۰۸۱ صادره 
از بردسیر در یک قعطه باغ به مساحت ۲۵۱۵/۹۷ مترمربع پالک ۱۵۵۱ اصلی واقع در منطقه 
چهارگنبد روستای شولک بخش ۳۸ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای گرگعلی اکبری نسب 
و فغانعلی جانی پور و ورثه امامعلی عباسلو محرز گردیده است. لذا به منظور أطالع عموم مراقب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم أعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

أعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۱۲۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

محمدآرمانپور–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۷۹۷ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 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 بلقیس سنجری بنستانی  فرزند 
برفعلی بشماره شناسنامه ۲۰۵ صادره از جیرفت کدملی ۳۰۳۰۷۵۰۴۴۲ در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۴۸/۱۲ مترمربع تحت پالک ۳۰۲۲ فرعی از ۲۹۴۲ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در 
خیابان گلدشت کوچه ۳۰ خریداری از مالک رسمی آقای یحیی هدایت محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعترافی 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۲۱

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
محمودمهدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۰۵۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی عباسلو فرزند امامعلی بشماره شناسنامه ۴ صادره از بردسیر در به مساحت ۴۲۴۳/۰۹ 
مترمربع پالک ۱۵۵۱ اصلی واقع در منطقه چهارگنبد روستای شولک بخش ۳۸ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای گرگعلی اکبری نسب و فغانعلی جانی پور و ورثه امامعلی عباسلو محرز گردیده است. لذا به 
منظور أطالع عموم مراقب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم أعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول أعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۱۲۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

محمدآرمانپور–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  اگهی موضوع 
دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۱۴۶هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجب زاده 
مساحت  به  خانه  یکباب  در  زرند  از  صادره   ۳۷۸۵ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  زرندی 
مالک  از  خریداری  شهریور   ۱۷ خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۵۲۵۲ پالک  از  مترمربع   ۷۲۰.۱۰
رسمی آقای محمد رجب زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز 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 ۱۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۸
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۶۰هیات 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 آقای علی فاضلی 
به  مغازه  یکباب  در  زرند  از  صادره   ۱۲۶ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  آبادی  حسن 
مساحت ۲۶۲.۲۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان عالمه خریداری از 
مالک رسمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  در صورت 

خواهد شد. م/الف ۱۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۸
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آییننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. خانم ساناز گلستانی حتکنی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۱۹۸۰۳۴ صادره از زرند در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۴۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۰ فرعی از  ۵۰۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم خریداری از 

مالک رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی.
۲. آقای سجاد مهدیزاده گزوئی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۱۸۴۶۶۱ صادره از  زرند 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۴۷ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۰ فرعی از  ۵۰۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم 

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی. م الف ۱۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۶/۲۸

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۷۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عباسلو فرزند امامعلی بشماره شناسنامه ۳۰۸۱ صادره 
از بردسیر در یک قعطه باغ به مساحت ۲۵۱۸/۸۰ مترمربع پالک ۱۵۵۱ اصلی واقع در منطقه 
چهارگنبد روستای شولک بخش ۳۸ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای گرگعلی اکبری نسب 
و فغانعلی جانی پور و ورثه امامعلی عباسلو محرز گردیده است. لذا به منظور أطالع عموم مراقب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم أعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

أعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۱۲۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

محمدآرمانپور–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککهنوج

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  اگهی موضوع  فاقد سند رسمی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۵۷۵
تصرفات  ملک کهنوج  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بشماره  غالمرضا  فرزند  منوجان  ساالری  مجتبی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مساحت  به  مغازه  بصورت  ساختمان  ششدانگ  در  منوجان  از  صادره   ۷۶ شناسنامه 
 ۱۰ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۶۹۱-اصلی  از  فرعی   ۱۰۰۲ پالک  مربع  متر   ۷۳.۸
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  منوجان  دهنو  در  واقع   ۵ قطعه  اصلی   -۶۹۱ از  فرعی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  پیرایش  اختیار  صاحب 
سنده  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
مدت  ظرف  رسید.  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  یک ماه 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰٫۶٫۱۴-تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰٫۶٫۲۸

اصغرنارویی.رئیسادارهثبتاسنادکهنوج.مالف:۱۹۵

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککهنوج

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴۹۹ هیات موضوع قانون  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه میرانی طراده فرزند جان 

هللا بشماره شناسنامه 
مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در  کهنوج  از  صادره 
۱۲۹۲۳.۴۱ متر مربع پالک ۱۱ فرعی از ۴۷۸ اصلی مغرور و محزی شده از 
پالک ۴۷۸- اصلی قطعه ۴ واقع در روستای پیرحاجی شهرستان قلعه گنج 
خریداری از مالک رسمی خانم شمبوئی نژاد تکل محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسيد، 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 :۱۴۰۰٫۶٫۱۴-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰٫۶٫۲۸

اصغرناروییرئیسادارهثبتاسنادکهنوج.مالف:۱۹۴

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای حمید مالکی زرندی مالک ششدانگ 
در  واقع  اصلی  از۶۰۴۴  فرعی   ۹۹۹ پالک 
مالکیت  سند  که  کرمان   ۱۳ بخش  زرند 
کاداستری  آن با شماره ۱۳۹۵۲۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۴۹۰ و شماره 
سریال ۵۹۸۶۹۵ سری الف ۹۳  صادر و تسلیم گردیده، 
ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است 
که سند مالکیت فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره 
یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می 
باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از 
اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. م الف ۱۶۰
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۸

بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا
رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیمزایده
آگهی مزایده سهام پرونده کالسه ۹۹۰۱۷۵۳

نظر به اینکه آقای محمود کرباسی بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی خود 
در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند و بنا به درخواست وکیل بستانکار سهام مدیون 
در شرکت سهامی خاص معدن کاری اولنگ جهت وصول مهریه مزایده می گردد که مشخصات 
آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: میزان ۷۲۹۰۰۰ سهم شرکت 
سهامی خاص معدن کاری اولنگ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶ و به شماره ثبت ۲۵۴۰ ارزش 
ریالی هر سهم ۱۰۰۰ ریال می باشد که ارزش کل سهام برابر ۷۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال که با کسر مبلغ 
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اداره ثبت و کسر مبلغ ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت کسورات و ۴ درصد مالیات در 

نهایت ارزش واقعی سهام مذکور برابر ۶۹۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.
مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان 
واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش 
میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ ۶۹۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال که قطعی گردیده شروع و 
باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مكلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض 
احتمالی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده 
مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. م/الف ۷۲۴
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

علیرضامحمدیکیا-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیکرمان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
با توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات حل اختالف ثبت 
شهرستان زرند در مالکیت افراد ذیل قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است 
و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۲ مالکین بدینوسیله آگهی تحدید 
حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۰ در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا 
معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
۱. پالک ۱۷ فرعی از ۶۰۵۴  اصلی مورد تقاضای آقای  عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل 

ششدانگ مغازه واقع در زرند خیابان فلسطین بخش ۱۳ کرمان به مساحت ۲۸.۸۵ مترمربع.
۲_ پالک  ۱۸ فرعی از ۶۰۵۴ اصلی مورد تقاضای آقای عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل 

ششدانگ مغازه واقع در زرند خیابان فلسطین بخش ۱۳ کرمان به مساحت۲۶.۷۵ مترمربع
۳_ پالک ۱۹ فرعی از ۶۰۵۴ اصلی مورد تقاضای آقای  عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل 

ششدانگ خانه واقع در زرند خیابان فلسطین بخش ۱۳ کرمان به مساحت  ۵۷۵.۶۰مترمربع.
 م الف ۱۶۱

تاریخ انتشار: مورخه یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۸
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند
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جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
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مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی
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حسابدار: فاطمه سلیمانی 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 پای شاخ های مجازی به تلویزیون باز شد

نازنین کیوانی در نقش یک اینفلوئنسر فضای 
مجازی مقابل دوربین »سرجوخه« به تهیه کنندگی ابوالفضل 

صفری و کارگردانی احمد معظمی می رود. نازنین کیوانی پیش 
از این با سریال »احضار« در سال ۹۴ و در شبکه نمایش خانگی 
جلوی دوربین رفت و بازی در سریال »مینو« و حضوری کوتاه 

در فیلم »ما همه با هم هستیم« کمال تبریزی از دیگر تجربیات 
او است.درام جاسوسی اجتماعی »سرجوخه« که از پاییز سال 

گذشته کلید خورده، این روزها با دو گروه به صورت همزمان در 
داخل و خارج کشور فیلمبرداری می شود.

فراخوان بین المللی جایزه هنری
 The Baron Prize ۲۰۲۱ منتشر شد.

 Baron مهلت: 9 آبان 1400-مسابقه هنری
از تمامی هنرمندان، عکاسان و فیلمسازانی 

که پروژه های تحقیقی در مورد جنسیت و سیاست های هویتی 
ایجاد کرده اند، دعوت به عمل می آورد. در صورت نیاز و تمایل 

می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 
برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 

طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

حشره  خور کوتوله
مشخصات: یکی از کوچک ترین پستانداران شناخته شده روی زمین 

است، گوش ها نسبتًا بزرگ و از موهای سر بلندتر است. رنگ دندان ها کاماًل سفید است 
و دارای چهار دندان »یک دندانه« در هر طرف فک باالست که چهارمی بسیار کوچک 
و مشاهده آن مشکل است. دم نسبتًا بلند است و ته کلفتی دارد. موها بسیار کوتاه در 

قسمت پشت قهوه ای متمایل به خاکستری و در زیر بدن قدری روشن ترند.
اندازه ها: طول سر و تنه ۳۵ تا ۴۸ میلی متر، دم ۲۵ تا ۳۰ میلی متر، یا ۷ تا ۸ میلی متر، 
وزن ۱/۵ تا ۲/۵ گرم.زیستگاه: علفزارها، اراضی کشاورزی و باغ ها.پراکندگی: تاکنون از 

مناطق دشت مغان، منطقه تجن در مرز ترکمنستان با ایران و گرگان گزارش شده است. 
به تازگی نیز چند نمونه از این حشره خور در جزیره قشم توسط بیژن فرهنگ دره شوری 

جمع آوری و شناسائی شده است.
پراکنش جهانی: اروپا، آسیا، شمال آفریقا.است. شبگرد است. به صورت انفرادی زندگی 

می کند. در سوراخ سایر حیوانات کوچک النه می سازد و آن را با علف های خشک 
می پوشاند.غذا: از حشرات و بندپایان تغذیه می کند، روزانه بیشتر از وزن خود غذا 
می خورد، بنابراین اغلب اوقات در حال غذا خوردن مشاهده می شود.در اوایل بهار 

جفت گیری می کند و پس از ۲۰ روز معمواًل تعداد چهار بچه کور و بی مو می زاید. تعداد 
زایمان در سال احتمااًل دو بار و طول عمر یک سال و نیم است./کویرها و بیابانهای ایران

کتاب ترانه ایزا
نویسنده: ماگدا سابو    

ترجمه: نگار شاطریان
انتشارات: بیدگل

ماگدا سابو ، شاعر و نویسنده 
مجارستانی، در سال ۱9۴۷ نخستین 

آثار خود را در قالب شعر منتشر کرد. 
دو دفتر شعر او در سال ۱9۴9 جایزه 
باومگارتن را برای او به ارمغان آورد .

کتاب ترانه ایزا اثر ماگدا سابو  داستان 
»اتی«، زنی سالخورده، است که پس 

از مرگ شوهرش، »وینس«، خانه 
روستایی کوچکش را رها می کند.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی شرکت 
صنعتی معدنی گل گهر سیرجان پس از ۲۵ 
روز به کار خود پایان داد.مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر در این مراسم 
گفت: در راستای رونق بخشیدن به فعالیت 
های فرهنگی اجتماعی  نخستین سمپوزیوم 
مجسمه سازی سیرجان با متریال سنگ در 
سال جاری کلید خورد و با اعالم فراخوان 
سراسری منجر به رسیدن آثار زیادی به 
دبیرخانه سمپوزیوم شد.ابوذر حلوایی پور 
با اشاره به اینکه ۱۰۳هنرمند اولیه شرکت 
کننده بیش از ۱۸۴ طرح به دبیرخانه 

فرستادند، افزود: شورای متخصص داوران در 
چندین نوبت آثار ارسالی را داوری کرد که از 
بین آنها ۱۷ اثر به مرحله نهایی و اجرایی دعوت 
شدند.حلوایی پور با بیان اینکه ممکن است در 
سال های آینده این سمپوزیوم عالوه بر سنگ 
با متریال های دیگری اجرا شود، گفت: با این 
کار می توانیم مجسمه های فاخری را به شهر 
سیرجان و مردم فرهنگ دوست سیرجان 
تقدیم کنیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان نیز در این مراسم گفت: از شرکت 
گل گهر و همه کسانی که موجب پویایی حوزه 
فرهنگ و هنر در شهرستان سیرجان هستند، 

سپاسگزاری می کنم.
محمدرضا علیزاده افزود: اگر بخواهیم از بعد 
آمایش سرزمینی هنر به استان کرمان نگاه 
کنیم، کرمان در حوزه هنرهای تجسمی 
حرف برای گفتن دارد به ویژه در ماه های اخیر 
در شبکه شهرهای خالق کشور سیرجان به 
عنوان شهر خالق هنرهای صنعتی و صنایع 
دستی و کرمان به عنوان شهر خالق هنرهای 
تجسمی شناخته شده است.او در ادامه پیام 
سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را خطاب به 

اختتامیه این سمپوزیوم قرائت کرد.

فرماندار کوهبنان گفت:کارهایی که بر عهده 
دستگاه های اجرایی بوده از جمله صدور جواز 
تاسیس واحد سرب و روی، واگذاری زمین و... و 
برگزاری مزایده محدوده های معدنی در مناطق 
هم با پیگیری های مستمری نماینده مردم  انجام 
شده و سرمایه گذاران باید پس از انجام اقدامات 
اکتشافی، نسبت به استخراج و فرآوری در منطقه 
اقدام کنند.حسین ساالری در ارتباط با آخرین 
وضعیت معادن سرب و روی شهرستان اظهار 
داشت:بر اساس مصوبه شورای عالی معادن استان 
که در نهایت به تایید وزیر وقت صمت هم رسیده 
بود قرار بر این شد که خوراک معادن سایر نقاط 
استان جهت فرآوری واحد سرب و روی در 

کوهبنان اختصاص یابد.
او تاکید کرد:بر اساس توافقی که نمایندگان استان 
کردند و صورت جلسه آن را منتشر و خودشان 
در این زمینه هم اطالع رسانی کردند قرار بر این 

شد ظرفیت هر شهرستان در خدمت فرآوری در 
همان منطقه قرار گیرد.

ساالری ابراز داشت:همچنین در خصوص 
برگزاری مزایده محدوده های معدنی در مناطق 
هم پیگیری های مستمری توسط نماینده مردم  
در مجلس صورت پذیرفت و مزایده برگزار شد که 
طبیعتا  سرمایه گذاران باید پس از انجام اقدامات 
اکتشافی، نسبت به استخراج و فرآوری در منطقه 
اقدام کنند.فرماندار کوهبنان بیان داشت:در 
خصوص سایر سرمایه گذاران با مذاکرات،جلسات 
و تعامالت مختلفی که با شرکت آریا جنوب انجام 
شد جواز تاسیس معدن کوه قلعه صادر و عملیات 
اجرایی انجام و در نهایت پروانه بهره برداری این 
معدن هم صادر شد و با حضور مسئولین استان و 
شهرستان افتتاح شد و در حال حاضر در مجموعه 
آن معدن و کارخانه فرآوری قریب به ۳۰۰ نفر 

از شهروندان کوهبنانی مشغول به کار هستند.

ساالری ادامه داد:همچنین در خصوص واگذاری 
معدن سرب و روی جور از شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی به شرکت مذکور اقدامات الزم صورت 
گرفت و در حال حاضر عملیات فعالسازی معدن 

سرب و روی جور مراحل خوبی را طی می کند.
او تاکید کرد: با انفجار هفته اخیر در این معدن 
تجهیزات معدنی از دهانه تونل به زیرزمین منتقل 
و تولید مواد معدنی در آینده نزدیک عملیاتی 

می شود.
فرماندار کوهبنان افزود:جواز تاسیس واحد 
فرآوری سرب و روی این شرکت در شهرک 
صنعتی کوهبنان صادر و تمام اقدامات الزم در 
دستگاه های اجرایی شهرستان و استان به انجام 
رسیده و عملیات احداث کارخانه فرآوری در محل 
مذکور آغاز شده است.او خاطرنشان کرد: تعامالت 
با شرکت مذکور در خصوص تاسیس واحدهای 

دیگری هم در حال انجام است./فارس

شهر جهانی انگور
در  و  دارد  را  خودش  خاص  ویژگی های  شهر  هر 
این میان برخی از سرزمین ها نیز وجود دارند که با 
شهرت  به  جذابشان  و  خاص  کشاورزی  محصوالت 
می رسند مانند پسته ی رفسنجان یا زعفران خراسان. 
حاال امروز شهر مالیر که لقب شهر جهانی انگور را به 
دست آورده است که در کشور عزیزمان ایران قرار دارد. 
این شهر زیبا در غرب کشورمان واقع شده و به داشتن 
انگور، کشمش و شیره ی انگور معروف است. مالیر پس 
از همدان دومین شهر بزرگ استان به حساب می آید و 
چند سالی است که گردشگران از آن بازدید می کنند و 
رفته رفته بر شمار تورهای ایرانگردی که مقصد مالیر 

را انتخاب می کنند نیز افزوده شده است/

عکس: ایسنا

سنا
: ای

بع
من

پایان نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر 

زیرساخت ها و مزایده واحد سرب و روی کوهبنان انجام شده است

»خورشیدگرفتگی«
به جشنواره نیس فرانسه رسید

خبر

ــا  ــی و علیرض ــا امیرفضل ــی ره ــه کارگردان ــی« ب ــید گرفتگ ــاه »خورش ــم کوت فیل
ــرد.  ــدا ک ــه راه پی ــس فرانس ــنواره نی ــابقه جش ــش مس ــه بخ ــمی ب قاس

ــا  ــی و علیرض ــا امیرفضل ــی ره ــه کارگردان ــی« ب ــید گرفتگ ــاه »خورش ــم کوت فیل
قاســمی به بخش مســابقه بیســت و یکمیــن دوره جشــنواره نیــس فرانســه راه پیدا 
ــی ۲۳ مهــر در  ــا ۱۶ ال ــر ب ــا پانزدهــم اکتبــر براب کــرد. ایــن جشــنواره از هشــتم ت
شــهر نیــس فرانســه برگــزار می شــود فیلــم کوتــاه »خورشــید گرفتگــی« در بخش 

مســابقه بهتریــن فیلــم اروپایــی بــه رقابــت خواهــد پرداخــت.
در خالصــه داســتان »خورشــید گرفتگــی« آمــده اســت: »کمــی پیــش از 
ــر  ــت خوش تغیی ــاقی دس ــی س ــت زندگ ــی واقعی ــید گرفتگ ــدن خورش ــل ش کام

«/مهر می شــود.

آگهیاستخدامدراستانکرمان

موقعیت شغلی:انباردار
شرایط احراز 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
با سابقه

مزایا:
پرداخت حقوق ماهانه طبق اداره  کار

بیمه
 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس: واتساپ ۰9۰2۱۴3۱3۰۰

موقعیت شغلی:دستیار دندانپزشک    
شرایط احراز 

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

داشتن رفتاری حرفه ای
مجرب )داشتن سابقه حداقل ۵ سال(

دارای روابط عمومی باال- منضبط
داشتن مدرک دستیاری دندانپزشکی

آشنا با وسایل و دستگاه های ترمیم، اندو، جراحی و پروتز
CSR آشنا با اصول استرلیزاسیون و کارهای اتاق

اطالعات تماس:  واتساپ ۰92۱۴9۷۷8۴۷
momenimahdi@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: کارشناس فروش
شرایط احراز: جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
با روابط عمومی باال

ساعت کاری 8 الی ۱۶:3۰
در حوزه فروش لوله و اتصاالت

مزایا: حقوق ثابت- پورسانت- بیمه- وعده غذایی
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس
واتساپ ۰۹۱۲۳۸۴۹۳۰۷

 استخدام مرصاد صنعت کویراستخدام مطب دکتر مهدی مومنیاستخدام فن آوری پدیدار

رزم حسینی کارتون یست کرمانی با انتشار این کاریکاتور در صفحه 
اینستاگرام خود به وضعیت معیشتی واکنش نشان داد.

صفحه دیار کریمان با انتشار تصویری از مجموعه گنجعلیخان 
زیبایی این بنای تاریخی را به تصویر کشیده است.

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


