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 نواختن زنگ مدارس 
از سوم مهرماه

۹۰ درصد فرهنگیان ُدز اول واکسن را زدند

برخورد قاطع با  اخالل گران 
حوزه مسکن در راور

اجرای پویش اهدای خون 
جامعه ورزش کرمان

برداشت ۷۰۰ تن زیتون 
در جنوب کرمان 
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استاندار کرمان:
دفاع مقدس

 مردمی ترین جنگ 
تاریخ بشریت است

شاخص بورس  به 
مدار  رشد بازگشت

ن  ما ر کر ا ند ستا ا
گفت:دفاع مقدس 

چیزهایی دارد که اگر ما روایتگران خوبی 
می بودیم و باشیم یکی از جذاب  ترین 
زیرا  است  بشریت  تاریخ  رخدادهای 
مردمی ترین جنگ تاریخ بشریت،دفاع 
مقدس است.علی زینی وند در ستاد 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان کرمان 
اظهار کرد:همه زندگی شهید حاج قاسم 
سلیمانی الگوساز است و اگر رفتار ایشان 
را برای اقشار مختلف خوب تبیین و تدوین 
کنیم برای نسل های آینده هم الگوساز و 

هویت ساز است.
مدیــر باغبانــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی جنــوب 

اســتان کرمــان از بــرآورد تولیــد ۷۰۰ تــن 
محصــول زیتــون در ایــن منطقــه خبــر داد و پیش 
بینــی کــرد کــه ایــن میــزان محصــول از یکهــزار و 

ــود.  ــت ش ــون برداش ــاغ زیت ــار ب ۷۱۹ هکت

صفحه2 
را بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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رئیس دادگستری راور گفت: با هرگونه سودجویی 
و اخالل در نظام اقتصادی در حوزه مسکن مطابق 

قانون برخورد خواهد شد.فرحبخش در جلسه ای که به منظور پیشگیری از 
وقوع جرائم اقتصادی در حوزه مسکن نشست هم اندیشی کارگروه ویژه طرح 
نظارت بر مشاورین امالک برگزار گردید گفت:رئیس دادگستری راور گفت: 
امروز شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو و فرصت طلب از موقعیت ها و 
خال های قانونی و ترک فعل بعضی از مسئوالن در جهت منافع خود در حوزه 

مسکن اقدام به داللی و سود جویی می کنند.

یرج شکوهی اظهار کرد: با توجه به  دکتر ا
افزایش تقاضا به خون و فرآورده های خونی در 

استان کرمان، نیاز به خون افزایش قابل توجهی داشته و الزم است 
نیازهای خونی استان با همکاری نیک اندیشان برطرف شود.او افزود: 
کمبود ذخیره تمامی گروه های خونِی استان از حد بحران خارج شده 
اما از آنجا که مصرف خون روزانه و همیشگی است، از هم استانی ها 
درخواست می شود مثل همیشه یاریگر انتقال خون در تامین خون و 

فرآورده های خونی باشند.

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

مالیات خانه های خالی مالیات خانه های خالی 
 تا امروز صفر! تا امروز صفر!
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بازدید نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
 از پروژه رادیوتراپی انجمن خیریه یاس کرمان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان اظهارداشت:خط اصلی قرارداد پروژه 
انتقال آب از سد نساء به شهرهای بم و بروات 
53 کیلومتر بود که تنها ۲00 متر آن باقی 
مانده است که ظرف مدت دو روز آینده لوله 
گذاری این خط نیز تکمیل خواهد شد.علی 
رشیدی در حاشیه بازدید از پروژه های اجرایی 
سطح شهرستان بم گفت:در حال حاضر 4 
پروژه  فعال در سطح شهرستان بم داریم که 
مهمترین آن ها پروژه آب رسانی از سد نساء به 
شهرهای بم و بروات است.او بیان کرد:حدود۲ 
سال قبل زمانی که این پروژه را تحویل گرفتم 
تنها 4۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و 
معادل ۸سال گذشته  در این مدت روی این 

پروژه کار شده است.
بهره مندی از آب سد نساء 

تا پایان سال جاری
او عنوان کرد :اصل پروژه،خرید لوله و اجرای آن 
بوده که تکمیل شده است و مردم تا پایان سال 
جاری از این آب بهره مند خواهند شد.رشیدی 
می گوید کار کردن روی پروژه های عمرانی آن 

هم با وجود کمبود اعتبار بسیار سخت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان ادامه داد: قیمت هر ورق از ۲ هزار 
تومان به 3۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده 
است همچنین قیمت لوله این خط در هر 
کیلومتر حدود 1۲ میلیارد تومان شده  که با 
اجرای آن 1۹ میلیارد تومان هزینه دربرداشته 

است.او تاکید کرد: اگر این پروژه در حال حاضر 
آغاز به کار می کرد باالی یک هزار و 500 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
رشیدی تصریح کرد: به این پروژه ۲هزار 
متر در قالب۲5 درصد اضافه شده است تا 
آب رسانی به مخازن بم نیز وصل شود زیرا 
امکان وصل آن توسط شرکت های آب و 

فاضالب وجود نداشت .
2۶۰ میلیارد تومان اعتبار 

سال گذشته پروژه بوده است
 مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان 
توضیح داد: برق رسانی به ایستگاه پمپاژ با 
۹4 درصد پیشرفت فیزیکی و 45میلیارد 
تومان اعتبار ظرف مدت۲0 روز آینده تکمیل 
خواهد شد.او می گوید در سال گذشته ۲۶0 
میلیارد تومان یعنی معادل 10سال گذشته 
اعتبار برای این پروژه هزینه شد و با توجه 
به افزایش قیمت ها  نزدیک به1۲0 میلیارد 

تومان پیمانکار پروژه طلبکار است
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار

 برای تکمیل پروژه نیاز است
رشیدی عنوان کرد:در فازهای بعدی و برای 
تکمیل این پروژه نزدیک به 400 میلیارد 
تومان دیگر اعتبار نیاز است.به گفته او امسال 
تنها ۶5 میلیارد تومان برای این پروژه در نظر 
گرفته شده است که تاکنون حتی یک ریال 
هم پرداخت نشده است و این پروژه نیاز به 

کمک ویژه در جهت اعتبار رسانی دارد.

۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
پروژه پایآب سرریز سد نساء

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان درباره پروژه پایآب سرریز سد نساء 
گفت:بعد از سیل سال ۹5 پایین دست سد 
نساء که از پایدارترین سدهای کشور محسوب 
می شود خسارت دید و هر لحظه خطر بدنه 
این سد را تهدید می کرد و با بحران جدی 
روبرو شده بودیم که تصمیم به اجرای این 

پروژه گرفته شد.
رشیدی خاطرنشان کرد:این پروژه با قرارداد 
5۸ میلیارد تومانی منعقد شد و در آن زمان 
از محل حوادث نیز مبلغ 30 میلیارد تومان به 

این پروژه اختصاص داده شد.
به گفته او پیشرفت فیزیکی این پروژه 
۶۶درصد است همچنین حصارکشی و 
اینترنت سد نیز به این پروژه اضافه شده است.

مدیرکل آب منطقه ای استان کرمان بیان کرد: 
از طرف ستاد بحران کشور نیز مبلغ یکصد 
میلیارد تومان اعتبار  توسط وزیر قبلی کشور 
به این پروژه تخصیص پیدا کرد که هم اکنون 
به سازمان برنامه و بودجه رسیده و نیاز به 
پیگیری حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده 

مردم در مجلس شورای اسالمی دارد.
جلوگیری از سیالب مخرب و تغذیه 

قنات های بم اهداف پروژه تغذیه 
مصنوعی است

او درباره پروژه تغذیه مصنوعی آدوری 

بم نیز گفت:این پروژه با دو هدف اصلی 
جلوگیری از سیالب های مخرب و تغذیه 
قنات های شهر بم راه اندازی شد که هم 
اکنون باالی 45 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
 به گفته رشیدی قرارداد این پروژه 
14 میلیارد تومان بوده که پیمانکار آن 
تاکنون 13میلیارد و 500 میلیون تومان 
صورت وضعیت داده اما فقط 500 میلیون 

تومان دریافت کرده است.
او می گوید اگر مبلغ 1۲میلیارد تومان به 
پیمانکار  پرداخت نشود در صورت تعطیلی 
این پروژه، در زمان فصل بارندگی خطرات 

سیل شهر را تهدید خواهد کرد.
خطر واژگونی پل اسفیکان

 دیده می شد
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان 
درباره پروژه پایین دست پل اسفیکان نیز 
می گوید بعد از سیل سال ۹5 پایین دست 
این پل تخریب شد و خطر واژگونی پل 
احساس می شد که ساماندهی رودخانه را 
مد نظر قرار داده و با این کار پل و باال دست 

را از خطر سیل نجات دادیم
رشیدی اظهارداشت: این پروژه 5۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبار اولیه آن 4 
میلیارد تومان بود اما با توجه به افزایش 
هزینه ها تا ۸ میلیارد تومان هم افزایش 

خواهد یافت. 

پروفسور زاهدی رئیس کمیسون آموزش 
مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی در معیت مدیرعامل 
و اعضای ویژه انجمن خیریه حمایت از 
بیماران مبتال به سرطان "یاس کرمان"  
از مرکز تخصصی رادیوتراپی "یاس" در 
ابتدای هفت باغ علوی بازدید و از نزدیک 
 شاهد اجرای عملیات این پروژه گردید.

در این بازدید مدیر عامل انجمن خیریه 
اینکه خشت  به  اشاره  با  یاس کرمان 
خشت این پروژه با عشق و با کمک خیرین 
تامین گردیده است، افزود : مجموعه 
 رادیوتراپی خیریه یاس کرمان در سه هزار 

متر بنا شده و در این مرکز پرتو درمانی 
 بیماران مبتال به سرطان انجام می شود.

محمدرضا بهرامی به بیان گزارش کوتاهی 
از عملکرد انجمن خیریه "یاس کرمان" 
پرداخت و اظهار داشت: این خیریه پس از 
۱۲ سال از تاسیس، پنج هزار بیمار سرطانی 
را تحت پوشش دارد که برای آنان ماهانه 
می کنیم  هزینه  تومان  میلیون    ۲۰۰
ضمن اینکه 5 پروژه درمانی و تشخیصی 
دیگر نیز در حال انجام و در آستانه بهره 
برداری می باشد که در آنها نیز امکانات 
 الزم برای بیماران در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 

۷۰ درصد بیماران سرطانی با رادیوتراپی قابل 
درمان هستند ادامه داد: تاکنون در استان 
کرمان فقط یک مرکز در بیمارستان شفا و یک 
واحد مربوط به بخش خصوصی وجود دارد 
که با وجود بیماران استان و همچنین بیماران 
مهاجر از استان های همجوار پاسخگوی 
نیازها نیست به همین دلیل مقرر شد یک 
مورد ساختمان مجهز و مدرن در محدوده 
محور هفت باغ علوی کرمان احداث شود که 
به بیماران در این مرکز حس بیمارستان القا 
 نگردد و بیشتر شبیه مکانی تفریحی باشد.

بهرامی اظهار داشت: درخواست داریم 
بنگاه های خصوصی بزرگ استان در قالب 
مسئولیت های اجتماعی به این خیریه و 
مرکز پرتودرمانی کمک کنند تا این پروژه 
به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد و 
 بیماران جنوبشرق را تحت درمان قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در جنوبشرق این مرکز 
تنها مرکزی است که زیر ساخت های الزم 
را جهت جایگذاری دستگاه "براکی تراپی" 
را آماده کرده افزود : دستگاه براکی تراپی 
جهت درمان بیماری سرطان پروستات 
و دهانه رحم استفاده می شود و اعضای 

انجمن خیریه "یاس کرمان" در حال 
رایزنی با خیرین داخل و خارج از کشور 
 برای خرید دستگاه "براکی تراپی" هستیم.

بنا به گفته مهندس غالمرضا دارش مدیر 
عامل شرکت پرتو درمانی یاس و مدیر 
پروژه مرکز پرتو درمانی یاس برای تکمیل 
فضای فیزیکی و خریداری مبلمان این پروژه 
نزدیک به ۲5 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که با تخصیص این مبلغ ان شاالله طی 
 ۱۰ ماه آینده آماده بهره برداری می گردد.
در این بازدید پروفسور زاهدی نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
هرگونه  جهت  مساعد  قول  اسالمی 
"براکی  دستگاه  خرید  برای  همکاری 
تراپی" و اتمام مرکز تخصصی رادیوتراپی 
 را اعضای حاصر در این بازدید دادند.
الزم به ذکر است ، ساختمان رادیوتراپی 
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به 
سرطان یاس کرمان در ابتدای هفت باغ علوی 
در حال احداث می باشد که تا کنون با اعتبار 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان خرید تجهیزات و 
۱۰ میلیارد تومان فضای فیزیکی نزدیک به 

6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

۹۰ درصد فرهنگیان استان کرمان نوبت اول و ۱5هزار نفر نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
واکسیناسیون دانش آموزان ۹ تا ۱۸سال نیز از دو روز قبل آغاز شده است. طبق گفته مدیر کل 

آموزش و پرورش استان کرمان زنگ مدرسه از سوم مهرماه در تمام مدارس استان نواخته می شود 
 و مدارس پرجمعیت استان  نیز در صورت برگزاری کالس حضوری شیفت بندی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان اظهارداشت:خط 
اصلی قرارداد پروژه انتقال آب از سد نساء به شهرهای بم و بروات 
53 کیلومتر بود که تنها ۲۰۰ متر آن باقی مانده است که ظرف 
 مدت دو روز آینده لوله گذاری این خط نیز تکمیل خواهد شد.

اجرایی  پروژه های  از  بازدید  حاشیه  در  رشیدی  علی 
فعال  پروژه    ۴ بم گفت:در حال حاضر  سطح شهرستان 
پروژه  آن ها  مهمترین  که  داریم  بم  شهرستان  سطح  در 
است. بروات  و  بم  شهرهای  به  نساء  سد  از   آب رسانی 
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از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل
گشایش پیشنهادها

طبق اسناد مزایده زمان

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي   
  شماره 1400/35/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " تأمین تجهیزات و اجرای لوله كشی گاز اكسیژن دستگاههای آنالیز 
سولفور" مربوط به آزمایشگاه های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، واگذار نماید. لذا متقاضیان 
واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه 
مــورخ 1400/7/11 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل 
اجرای موضوع مناقصه در روز یکشنبه مورخ 1400/7/4 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در 

کمیسیون معامالت رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

این  می گذرد  خالی  خانه های  بر  مالیات  قانون  تصویب  از  ماه   ۹ آنکه حدود  وجود  با 
استنکاف  را مصداق  نماینده مجلس آن  مانده که یک  اجرا معطل  فرآیند  موضوع در 
است. شده  متخلفین  با  محاسبات  دیوان  برخورد  خواستار  و  دانسته  قانون   از 

رنا
: ای

س
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

برخورد قاطع با  اخالل گران 
حوزه مسکن در راور

رئیس دادگستری راور گفت: با هرگونه ســودجویی و اخالل در 
نظام اقتصادی در حوزه مسکن مطابق قانون برخورد خواهد شد.

فرحبخش در جلسه ای که به منظور پیشــگیری از وقوع جرائم 
اقتصادی در حوزه مسکن نشست هم اندیشی کارگروه ویژه طرح 

نظارت بر مشاورین امالک برگزار گردید گفت:
رئیس دادگســتری راور گفت: امروز شاهد این هستیم که برخی 
افراد سودجو و فرصت طلب از موقعیت ها و خال های قانونی و ترک 
فعل بعضی از مسئوالن در جهت منافع خود در حوزه مسکن اقدام 
به داللی و سود جویی می کنند.او افزود: این اقدام آن ها باعث رشد 
افسار گسیخته قیمت اجاره و زمین در شهرستان راور شده است.
فرحبخش گفت: دادگستری شهرستان راور با هرگونه سودجویی 
و اخالل نظام اقتصادی در حوزه مســکن مطابق قانون به صورت 
قاطع برخورد خواهد کــرد.او در ادامه بیان کــرد: امروز جوانان 
دغدغه مسکن دارند و مسئوالن باید در راستای پیشگیری از گرانی 
مسکن قدم بردارند و با شناسایی زمین ها و تفکیک نمودن آن ها 
مطابق ضوابط و مقررات قانونی در اختیار قشر جوان و مستضعف 
جامعه قرار دهند.در ادامه استوار زاده معاون دادستان راور گفت: 
دادستانی با هر گونه تخلف و جرم در حوزه مسکن برخورد قانونی 
و قاطع خواهد کرد.او افزود: کلیه دستگاه ها باید به وظایف خود در 
این زمینه عمل کنند و کلیه افراد سودجو و متخلف را که در این 
حوزه مرتکب جرم می شوند را به مراجع قضایی معرفی کنند تا با 

آن ها برخورد قانونی شود.

اجرای پویش اهدای خون 
جامعه ورزش کرمان

مدیرکل انتقال خون استان کرمان از راه اندازی پویش اهدای خون 
ورزشکاران در استان کرمان همزمان با سراسر کشور با هدف افزایش 
ذخایر خون و فرآورده های آن به مناسبت اربعین حسینی و همزمان با 

آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.
دکتر ایرج شکوهی اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا به خون و 
فرآورده های خونی در استان کرمان، نیاز به خون افزایش قابل توجهی 
داشته و الزم است نیازهای خونی استان با همکاری نیک اندیشان 
برطرف شود.او افزود: کمبود ذخیره تمامی گروه های خونِی استان از حد 
بحران خارج شده اما از آنجا که مصرف خون روزانه و همیشگی است، از 
هم استانی ها درخواست می شود مثل همیشه یاریگر انتقال خون در 

تامین خون و فرآورده های خونی باشند.
 A شکوهی با اشاره به اینکه با توجه به مصرف باالیی که  گروه های خونی
و O دارند، بیش از سایر گروه های خونی مورد نیاز هستند، از راه اندازی 
پویش اهدای خون ورزشکاران در استان کرمان همزمان با سراسر 
کشور با هدف افزایش ذخایر خون و فرآورده های آن به مناسبت اربعین 

حسینی و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.
او افزود: این اقدام روز چهارشنبه 3۱ شهریورماه جاری و با همکاری 
فدراسیون های ورزشی استان در آخرین روزهای تابستان گرمابخش 

زندگی دوباره نیازمندان به خون می شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه جوانان و ورزشکاران 
دو جمعیت کلیدی در تامین نیاز به خون در کشور هستند لذا از همه 
جوانان و ورزشکاران کرمانی جهت پیوستن به پویش اهدای خون 
ورزشکاران دعوت می کنیم و امیدواریم شاهد حضور قهرمانان ورزشی، 

مربیان و ورزش دوستان در مراکز اهدای خون سراسر استان باشیم.
او افزود:پنج پایگاه انتقال  خون در شهرستان های کرمان،رفسنجان، 
سیرجان،جیرفت و بم آماده خدمت رسانی به ورزشکاران است و به 
منظور جلوگیری از اتالف وقت، این عزیزان می توانند با مراجعه به 
http:// سامانه نوبت دهی اینترنتی سازمان انتقال خون به آدرس

nobatdehi.ibto.ir   مکان و زمان مورد نظر خود را برای اهدای خون 
دریافت کنند.

پیگیری خواسته ها و مطالبات 
خانواده های جانباختگان 

از طریق مراجع قانونی
استاندار کرمان در دیدار با خانواده جانباختگان حادثه سیل گلباف 
که در سالن پیامبر اعظم استانداری انجام شد،گفت: آنچه در اختیار 
ماست انجام می دهیم و مسائل دیگر را هم به عنوان یک برادر پیگیری 
می کنم،اما به عنوان استاندار نمی توانیم برای خانواده ها بدون توجه 
به قوانین انتظارات ایجاد کنم.علی زینی وند با گرامیداشت یاد 
نیروهای خدوم برق که در سیل گلباف جان خود را از دست دادند،این 
حادثه را تلخ ترین خاطره دوران حضور خود در استان برشمرد و به 
خانواده جانباختگان اطمینان خاطر داد که هیچ کوتاهی از سوی 
مسئوالن متولی در حق فرزندان آنها صورت نگرفته و افزود:در نهایت 
امکان،پیگیری برای حق و حقوق این عزیزان و خانواده آنها صورت 
گرفت.مهندس محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال 
استان نیز با بیان اینکه حادثه سیل گلباف برای صنعت برق کشور 
دردناک بود،گفت بعد از وقوع حادثه در سه محور درون شرکتی،درون 

استانی و برون استانی اقداماتی صورت گرفته و ادامه دارد.
او گفت:اقدامات درون شرکتی در قالب تکریم خانواده جانباختگان 
با همکاری ائمه جمعه در تسریع و رفع موانع امور مربوط و معیشت 
خانواده ها انجام شده است.او دیدار خانواده ها با نماینده ولی فقیه 
دراستان وامام جمعه کرمان حجت االسالم والمسلمین علیدادی، 
برگزاری جلساتی با حضور خانواده ها و حجت االسالم علیمرادی نماینده 
مردم استان در مجلس خبرگان را از فعالیت های درون استانی برشمرد 
و گفت:طبق قول مساعد معاون هماهنگی شرکت توانیر در مراسم 
تشییع جانباختگان،پیگیری اخذ مصوبه استخدام همسر یا فرزند 
همکار جانباخته در حادثه یا استخدام عزیز از دست رفته از زمان حادثه 
و برقراری حقوق و مزایای آنان طبق قانون از شرکت توانیر انجام شده و 
بحث استخدام به خانواده ها ابالغ گردیده تا تصمیم خود را اتخاذ نمایند.

مهندس سلیمانی از امامان جمعه بخش گلباف،راین،ماهان و شهرستان 
کوهبنان به عنوان حلقه وصل بین خانواده ها و صنعت برق و سنگ 
صبور خانواده جانباختگان و تکیه گاه شرکت توزیع یاد کرد و از همراهی 
و ابراز محبت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار پرتالش کرمان برای 
برگزاری جلسات و شنیدن مطالبات خانواده ها و پیگیری خواسته های 
این خانواده ها تقدیر و تشکر کرد.در ادامه سعیدی مدیرکل بحران 
استانداری نیز از انجام کلیه اقدامات الزم از زمان حادثه تاکنون خبرداد 
و استفاده از ظرفیت بخشنامه» فداکاران خدمت« را از امور در دست 

اقدام آن اداره کل ذکر نمود.
در این جلسه تعدادی از خانواده ها و امامان جمعه گلباف و راین ضمن 
تشکر از شرکت توزیع برق شمال به مطالبه اصلی که شهید خدمت 
محسوب شدن عزیزان می باشد اشاره کردند و خواستار پیگیری جدی 

و استفاده از ظرفیت های استانی در این زمینه از سوی استاندار شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه 
۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته 
امداد در شهر کرمان فاقد مسکن هستند،بر لزوم 
مشارکت خیران و رفع موانع و تأمین زمین از سوی 
مسئوالن مربوطه در حل مشکل مسکن مددجویان و نیازمندان 
تأکید کرد.یحیی صادقی در حاشیه بازدید استاندار کرمان از روند 
اجرایی ساخت 36 واحد مسکونی برای زنان سرپرست خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد کرمان در قالب طرح "چهل قسیم" 
حاج قاسم سلیمانی در روستای سیدی کرمان گفت:در شهر 
کرمان از بین ۷۰۰۰ خانواده تحت حمایت این نهاد بیش از ۱۰۰۰ 
خانواده زن سرپرست خانوار فاقد مسکن هستند.او با اشاره به 
اینکه در گذشته چهار قطعه زمین توسط خیران جهت ساخت 
مسکن به مددجویان در روستای سیدی تحویل این نهاد شده 
بود،افزود:خوشبختانه خیرین و مرکز نیکوکاری خاتم االنبیاء 
پای کار آمدند و در طرحی به نام چهل قسیم سردار حاج قاسم 
سلیمانی اجرای طرح 36 واحدی مسکن زنان سرپرست خانوار 

تحت حمایت کمیته امداد کرمان کلید خورد.
صادقی با اشاره به پیشرفت 6۰ درصدی این واحدهای مسکونی 
افزود: تاکنون حدود هشت میلیارد تومان برای ساخت این واحدها 
هزینه شده و برای تکمیل واحدها نیز حداقل به هشت میلیارد 
تومان اعتبار دیگر نیاز است.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
با بیان اینکه در اولین سالگرد حاج قاسم سلیمانی کلنگ ساخت 
این واحدهای مسکونی به زمین زده شد،گفت:پیش بینی می شود 
در دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی نیز کلید این واحدهای 
مسکونی تحویل مددجویان شود.او ادامه داد:36زن سرپرست 
خانوار عائله مند را بر اساس تعداد فرزند، داشتن فرزند بیمار و 
مشکالت دیگر امتیازبندی کردیم و این واحدهای مسکونی 
تحویل آن ها می شود.صادقی بیان کرد:پیگیریم تا واحدهای 
مسکونی بیشتری احداث و تحویل مددجویان دهیم و براساس 
قولی که اداره راه و شهرسازی استان داده اند قرار شد تعدادی 
زمین در مناطق ماهان، حاجی آباد و محی آباد جهت ساخت 
مسکن به مددجویان تحویل این نهاد شود.او از طراحی فضاها و 
سالن هایی برای آموزش طرح های اشتغال به مددجویان خبر داد 
و خاطرنشان کرد: اولویت اصلی این نهاد ایجاد اشتغال برای 

مددجویان و توانمندسازی آن ها است.

استاندار کرمان گفت:دفاع مقدس چیزهایی دارد 
که اگر ما روایتگران خوبی می بودیم و باشیم یکی 
از جذاب  ترین رخدادهای تاریخ بشریت است زیرا 
مردمی ترین جنگ تاریخ بشریت،دفاع مقدس 
است.علی زینی وند در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان 
کرمان اظهار کرد:همه زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی الگوساز 
است و اگر رفتار ایشان را برای اقشار مختلف خوب تبیین و تدوین 

کنیم برای نسل های آینده هم الگوساز و هویت ساز است.
او افزود:یکی از افتخارات اسالم  که همه کسانی که روح 
آزادگی دارند از آن الگو می گیرند؛رفتار امام حسین)ع(و واقعه 
کربالست؛جوامعی که الگو دارند،این الگوها نسل های آن ها را 
می سازد.زینی وند مکتب حاج قاسم را معنای بزرگی دانست و 
تصریح کرد:مکتب فراتر از شخص است و مقام معظم رهبری 
فرمودند"وقتی می خواهید درباره هویت ایران بنویسید و تبیین 
کنید،سه کلیدواژه اسالمی،ایرانی و انقالبی را با هم به کار ببرید"و 
دلیل این توصیه این است که جامعه ما مثل همه جوامع دنیا متنوع 
است و اگر فقط یک بخش را برجسته کنیم، بخش های دیگر از 

این دایره بیرون می ماند.
استاندار کرمان اظهار کرد:ابهت و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی 
سال ها با محوریت رهبری و والیت فقیه توانسته جوهره ملت 
را به هم پیوند دهد و همه را زیر چتر بگیرد،لذا رسالت ما در 
تبیین،آموزش و تولید محتوا در زمینه دفاع مقدس خیلی بزرگ 
است.او در خصوص اهمیت تولید محتوا، با اشاره به اینکه مکتب 
شهید سلیمانی را باید به گونه ای تدوین کرد که برای همه قابل 
استفاده باشد و هر کس طبق ذائقه خود بتواند از آن بهره برداری 
کند،افزود:الگو و مردانگی را در مکتب حاج قاسم باید تبیین کرد 
تا آن جوانی که ولو به ایران،اسالم و انقالب ارادتی نداشته باشد اما 
ممکن است از مردانگی خوشش بیاید.زینی وند تصریح کرد:هنوز 
رفتار حقوق بشری ما در رابطه با ُاسرای عراقی و رفتار انسانی 
جمهوری اسالمی در اوج جنگ که دقت می شد بچه ای آسیب 
نبیند و ... را تبیین نکردیم.او در ادامه به موضوع انقالبی بودن 
پرداخت و با این توضیح که انقالب نیازی به شعار توخالی 
غیر عملکردی ندارد، گفت:انقالبی به گفتمان،رفتار،عملکرد و 

خدمت به مردم است.

۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد کرمان فاقد 

مسکن هستند

استاندار کرمان:
دفاع مقدس، مردمی ترین 
جنگ تاریخ بشریت است

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت که بنایی برای افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی یعنــی بنزین و 

گازوئیل در بودجه سال آینده وجود ندارد.
رحیم زارع در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان 
برنامه و بودجه دربــاره بودجه 1400 اظهار 
کرد: در جلســات برگزار شده پیشنهاداتی 
به دولت درباره نــرخ ارز و یارانه های پنهان 
و آشکار و اصالح ســاختار بودجه داده شده 
است اما این که در نهایت چه تصمیمی گرفته 
خواهد شد بر عهده دولت اســت که تا 15 
آذرماه موعد ارائه الیحه بودجه سال آینده به 

مجلس مشخص می شود.
وی درباره نرخ بنزین در الیحه بودجه سال 
آینده تصریح کــرد: در مورد افزایش قیمت 
بنزین در ســال آینده صحبتی نشده است 
بنزین و حامل های انرژی وزن باالیی در سبد 
مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما 
به دالر و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت 

بنزین اثر تورمی باالیی خواهد داشت.
این کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی در مورد تعیین تکلیف 
یارانه های پنهان و آشکار گفت: این موضوع 
به مولفه ها و عوامل زیادی مربوط است که 
باید زیرساخت های آن فراهم شود همچنین 
موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از 
راه هایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن 

را مشخص کرد.
وی اضافه کرد: اساسا بنایی برای گران شدن 
حامل های انرژی یعنی بنزیــن و گازوئیل 
در ســال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد 
افزایش قیمت در سال 1401 منتفی است 
مگر این که یارانه هــای پنهان یعنی مبلغی 
بالغ بر 1000 هزار میلیــارد تومان تعیین 
تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن 
هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و 
سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است 
مولفه ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که 

بخواهیم آن را اجرا کنیم.
زارع یادآور شد: ما در سال گذشته  در بودجه 
ارز تک نرخی را پیشــنهاد کردیــم و یارانه 
حدود ۲00 هزار تومانی را اعالم کردیم که 
دولت آن را قبول نکرد حال آنکه دولت جدید 
چه برنامــه ای دارد را باید در بودجه ســال 

آینده دید.

شــاخص کل بازار بورس دیروز  )دوشنبه، 
۲۹ شــهریورماه( با هفت هزار و ۲7۹ واحد 
افزایش در جایگاه یک میلیون و 4۲7 هزار 

واحدی قرار گرفت.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز  بیش از ۶ میلیارد و ۲51 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 43 هزار و 

734 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک  هزار و 
5۹۶ واحد افزایش به 43۲ هزار و ۶11 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و هفت 

واحد رشد به ۲7۲ هزار و ۹7۸ واحد رسید.
شــاخص بازار اول پنج هــزار و ۶۸۸ واحد 
و شــاخص بازار دوم 13 هزار و 55۶ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۸4۶ واحد، مبین انرژی 
خلیج فارس )مبین( بــا 503 واحد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با 4۹۹ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 4۲3 واحد، پتروشــیمی پارس )پارس( با 
41۹ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
با 401 واحد و مخابرات ایران )اخابر( با 373 
واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه 

شدند.

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تداوم رشد 
اقتصادی در بخش صنعت کشور در سال جاری خبر داد و گفت: با 
توجه به آمارهای بانک مرکزی در فصل ابتدایی سال جاری با تالش 

صنعتگران کشورمان، رشد ۶ درصدی در این بخش محقق شد.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی 
صادقی نیارکی« با تحلیل وضعیت بخش صنعت کشور در سال جاری، 
افزود: با رصد مستمر وضعیت تولید محصوالت منتخب صنعتی و 
تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، سعی در تداوم و 
حفظ روند افزایشی رشد بخش صنعت داریم.وی با نگاهی به وضعیت 
شاخص های صنعتی در چهار ماه ابتدایی سال جاری، گفت: در این بازه 
زمانی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده و بهره برداری از بیش از 
۲ هزار واحد تولیدی، برای بیش از 54 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است 
که در مقایسه با پارسال شاهد رشد حدود 4۶ درصدی ایجاد اشتغال 
صنعتی در کشور هستیم.صادقی نیارکی همچنین با مرور وضعیت 
تولید ۲4 محصول منتخب صنعت، گفت: طبق بررسی های انجام 
شده، در چهار ماهه امسال از بین محصوالت منتخب صنعتی، تولید 
13 محصول افزایشی بوده است که تولید پنج محصول روغن ساخته 
شده نباتی، ماشین لباس شویی، کمباین، یخچال و فریزر و دوده در 
صدر این محصوالت قرار دارد.معاون وزیر صنعت با اشاره به ضرورت 
همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با جامعه صنعتی کشور، ابراز 
امیدواری کرد: روند افزایشی بخش صنعت در ۶ ماهه دوم سال 1400 با 
جهش بیشتری محقق شود.به گزارش ایرنا، سیاست دولت حمایت از 
بخش تولید و مولد اقتصادی است. مطابق گزارش بانک مرکزی، بخش 
صنعت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن رشد ۸.1 درصدی به ثبت 
رسانده است، همچنین به استناد آمارهای مرکز آمار ایران رشد بخش 
صنعت در سه فصل پیاپی پارسال مثبت بوده و در نهایت 1.۸ درصد 

به ثبت رسیده است.

رشد ۶ درصدی بخش صنعت 
در بهار ۱۴۰۰

بنزین گران نمی شود

شاخص بورس 
به مدار رشد بازگشت

اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان با حضور بیش از 130 شرکت 
در محل اتاق بازرگانی ایران رسما آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، 
هر چند روابط سیاسی ایران و عمان در طول سال های گذشته 
همواره روندی مطلوب داشته اما هرگز میزان همکاری های تجاری 
میان دو طرف به سقف برنامه ریزی صورت گرفته نزدیک نشده 
است. از این رو با محوریت اتاق بازرگانی ایران، نمایشگاه مجازی 
همکاری های دو کشور آغاز به کار کرده تا مقدمات افزایش تجارت 
مشترک را فراهم کند.غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در 
افتتاحیه اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان گفت: برگزاری این 
نمایشگاه به مدد بهره گیری از فناوری های نوین در شرایط کرونایی 
که متاسفانه فعالیت های تجاری و کسب وکارهای خرد و کالن را 
تحت تأثیر قرار داده نشان گر عزم راسخ اتاق های بازرگانی ایران و 
عمان جهت توسعه مناسبات تجاری و صنعتی بین دو کشور است.

یک کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اشـاره بـه اصلی تریـن عوامل 
تاثیرگـذار در اصـالح اخیـر شـاخص بـورس گفـت: بـه نظـر 
می رسـد که با توجه بـه وجـود انتظـارات تورمی، بازار سـرمایه 

گنجایشـی بـرای کاهـش بیـش از اندازه نداشـته باشـد.
"احسـان عسـگری" )دوشـنبه( در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
اقتصـادی ایرنـا بـه تـرس فعلـی سـهامداران از  اصـالح اخیـر 
شـاخص بورس اشـاره کـرد و افزود: بـازار سـهام بعد از نوسـان 
شـدیدی که از سـال ۹۹ تجربـه کـرد در نهایت از خرداد سـال 
جـاری وارد مـدار صعـودی شـد و تـا ابتـدای شـهریور مـاه بـه 

بازدهـی حـدود ۴۰ درصـدی دسـت پیـدا کـرد.
 وی اظهار داشـت: شـاخص بورس بعد از کسـب چنین بازدهی 
برای مدتـی وارد مـدار نزولی شـد که این امـر منجر بـه نگرانی 
بسـیاری از سـهامداران شـد، در حالـی کـه چنیـن رونـدی در 
بـازار طبیعـی اسـت و سـرمایه گـذاران نبایـد ترسـی از اصالح 

فعلـی معامالت بورس داشـته باشـند.
عسـگری بـا تاکیـد بـر اینکـه از نظـر تکنیکالـی هر رشـدی در 
بـازار نیازمنـد اصـالح اسـت و بارهـا شـاهد چنیـن اتفاقـی در 
بازارهای مختلف سـرمایه گـذاری بـوده ایم، خاطرنشـان کرد: 
رونـد اصالحی اخیـر بازار سـهام همـراه بـا اظهارنظـر برخی از 
مسـووالن در خصـوص قیمـت گـذاری سـیمان بـود کـه اعالم 
کردنـد تعییـن قیمـت ایـن کاال بایـد در خـارج از بـورس کاال 

صـورت گیـرد.
این کارشـناس بازار سـرمایه گفـت: به دنبـال چنین مسـایلی، 
دوبـاره موضوع قیمـت گذاری دسـتوری مطـرح شـد و این امر 
سـبب نگرانی سـهامداران گروه سـیمان برای خـروج احتمالی 
ایـن محصـول از بـازار و قیمـت گـذاری آن در خـارج از ایـن 

بورس بـه صورت دسـتوری شـد.

سرمایه ایرانی ها راهی عمان می شود؟

کدام عوامل باعث اصالح اخیر 
شاخص بورس شدند؟

    

۹۰ درصد فرهنگیان استان کرمان نوبت اول و 
۱5هزار نفر نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت 
۹ تا  ند.واکسیناسیون دانش آموزان  کرده ا
۱۸سال نیز از دو روز قبل آغاز شده است.طبق 
گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان 
زنگ مدرسه از سوم مهرماه در تمام مدارس 
استان نواخته می شود و مدارس پرجمعیت 
استان  نیز در صورت برگزاری کالس حضوری 

شیفت بندی می شوند.
نسخه جدید شاد امکان گفتگوی 

تصویری دارد
 به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان، 
نسخه جدید شاد  امکان گفتگوی تصویری دارد و به 
زودی از این ظرفیت رونمایی می شود. او می گوید 
در کرمان کمبود معلم ندار د:» کرمان تنها استانی 
است که هزار و ۴۰۰ نیروی آموزشی آماده برای 

استفاده در سال آینده دارد و کمبود معلم ندارد.«
احمـد اسـکندری نسـب در خصـوص وضعیـت 
مـدارس اسـتان و نـام نویسـی دانـش آمـوزان ، 
گفت:»۷۱۰ مدرسـه زیـر ۱۰ نفر و ۲56 مدرسـه 
زیـر پنـج نفـر در اسـتان کرمـان وجـود دارد امـا 
هیچکـدام بـدون معلـم نیسـتند. همچنیـن۹۸ 
درصد دانـش آمـوزان اسـتان کرمان تاکنـون در 
مدارس نام نویسـی کرده اند و کتاب های درسـی 
تـا پایان هفتـه جاری بیـن دانـش آمـوزان توزیع 

مـی شـود.«

مشکلی در روستاهای فاقد اینترنت نداریم
بــه گفتــه او زیرســاخت هــای مــورد نیــاز 
آموزشــی در روســتاهای فاقــد اینترنــت بــا 
ــم  ــات فراه ــاوری ارتباط ــکاری اداره کل فن هم
ــود  ــه وج ــن رابط ــکلی در ای ــت و مش ــده اس ش
نــدارد. او البتــه معتقــد اســت کــه از شــبکه شــاد 
ــد  ــتفاده خواه ــز اس ــا نی ــروع کرون ــان ش در پای
ــم و  ــزاری مه ــوان اب ــه عن ــاد ب ــبکه ش شد:»ش
ــرورش  ــوزش و پ ــار آم ــی خــوب در اختی ظرفیت
ــان  ــد از پای ــوان بع ــی ت ــن رســانه م اســت و از ای

ــرد.« ــتفاده ک ــز اس ــا نی ــیوع کرون ــن ش یافت
بازماندن هیچ دانش آموزی 

از تحصیل پذیرفته نیست
ــد  او مدعــی اســت کــه در ســال تحصیلــی جدی
هیــچ دانــش آمــوزی حتــی از اتبــاع خارجــی از 
تحصیــل بــاز نمــی ماند:»تحــت هیــچ شــرایطی 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــل حت ــدن از تحصی ــا مان ج
اتبــاع پذیرفتــه نیســت لــذا بایــد در ایــن زمینــه 
دقــت شــود. همچنیــن شــورای آمــوزش و 
ــزار  ــان برگ ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــرورش ب پ
ــی  ــالم م ــت اع ــد اینترن ــدارس فاق ــت م و لیس

شــود.«
 بخاری نفتی از استان استان برچیده شد

اســکندری نســب  در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــدارس  ــدام از م ــچ ک ــه هی ــان اینک ــا بی ــود ب خ
کرمان بــرای گرمایــش از بخــاری نفتی اســتفاده 
نمی کننــد افــزود: »بیشــتر مــدارس گازرســانی 
شــده انــد و برخــی مــدارس نیــز از بخــاری هــای 

تابشــی اســتفاده مــی کننــد. «

اسـکندری نسـب به آمـوزش هـای فنـی و حرفه 
ای و مهـارت آمـوزی در مـدارس اشـاره و تصریح 
کـرد: »طبـق برنامـه باید تـا پایـان برنامه ششـم 
توسـعه 5۰ درصد از دانـش آموزان در این رشـته 
هـا تحصیل کننـد و مهـارت آمـوزی در اشـتغال 

فرزنـدان ما بسـیار موثر اسـت.«

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا 
ــه اقنــاع  بیــان اینکــه رســانه هــا بایــد نســبت ب
ــرورت  ــت و ض ــی در اهمی ــکار عموم ــازی اف س
تعلیــم و تربیــت تــالش کننــد، گفــت:»در ســال 
گذشــته در بســیاری از روســتاها مــی دیدیــم که 
ــازی مــی کردنــد امــا برخــی  ــا هــم ب بچــه هــا ب
مانــع فعالیــت مدرســه و حضــور دانــش آمــوزان 

در کالس مــی شــدند در حالــی کــه فاصلــه 
ــه  ــت و دغدغ ــول اس ــدارس معق ــذاری در م گ
ــکل هــای بهداشــتی  ــت پروت ای در زمینــه رعای

ــود.« ــی ش ــت م ــم و اصــول رعای نداری
کمک 2۵۰ میلیاردی خیرین 

به حوزه مدرسه سازی
اســکندری نســب در بخش دیگری از ســخنانش 
ــه  ــروژه نیم ــه 3۱۰ پ ــب ب ــرد: »قری ــح ک تصری
تمــام از ۲۰ ســال قبــل در حــوزه آمــوزش و 
ــن  ــه تعیی ــه هم ــتیم ک ــتان داش ــرورش اس پ
ــی  ــران خیل ــت خی ــده و از ظرفی ــف ش و تکلی
خــوب اســتفاده شــد و رشــد ۷۰۰ درصــدی در 
ــغ  ــن حــوزه داشــتیم و مبل ســال گذشــته در ای
۲5۰ میلیــارد تومــان کمــک خیــران بــه حــوزه 

ــود.« ــان ب ــتان کرم ــازی اس ــه س مدرس
او بیــان کــرد: »دبیرخانــه دائمــی جشــنواره 
ــت زندگینامــه ســردار حــاج  ــا محوری علمــدار ب
ــم و  ــاد کردی ــان ایج ــلیمانی را در کرم ــم س قاس
بیــش از ۱۰ هــزار اثــر در فاصلــه کمتر از ســه ماه 
ــه جشــنواره ســال  از داخــل و خــارج از کشــور ب
ــد و ۱۲  ــزار ش ــی برگ ــه خوب ــید و ب ــته رس گذش
مهرماه امســال نیــز ایــن جشــنواره آغــاز و برنامه 
ــم  ــاج قاس ــب ح ــج مکت ــتای تروی ــا در راس ه

ــود.« ــی ش ــال م دنب
ــان  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
گفــت: »اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان بــرای پنجمیــن ســال متوالــی در ســال 
جــاری رتبــه برتــر را در جشــنواره شــهید رجایی 

ــرد.« ــب ک ــتان کس اس

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
ــد  ــرآورد تولی ــان از ب ــتان کرم ــوب اس جن
ــن منطقــه  ــون در ای ــن محصــول زیت ۷۰۰ ت
خبــر داد و پیــش بینــی کــرد کــه ایــن 
ــار  ــزار و ۷۱۹ هکت ــول از یکه ــزان محص می

ــود.  ــت ش ــون برداش ــاغ زیت ب
امیــر امیرشــکاری ســطح زیــر کشــت 
ــزار و  ــان را ۲ ه ــوب کرم ــون جن ــات زیت باغ
ــار  ــه ۴۱۹ هکت ــرد ک ــالم ک ــار اع ۱3۸ هکت

آن غیر بــارور اســت.

او تصریــح کــرد: برداشــت زیتــون بــرای 
ــاز  ــاه آغ ــل شــهریور م ــه کنســرو از اوای تهی
شــده اســت و تــا اواخــر شــهریور مــاه ادامــه 

دارد.
ــون  ــت زیت ــه داد: برداش ــکاری ادام امیرش
بــرای روغــن گیــری نیــز در مرحله رســیدن 
ــوه  ــه می ــت ک ــره اس ــش تی ــگ بنف ــه رن ب
ــن و  ــد روغ ــترین درص ــان بیش ــن زم در ای
ــه باالتریــن کیفیــت را داشــته  روغــن حاصل
نــی ســازمان جهــاد  مدیر باغبا باشــد.

کشــاورزی جنــوب کرمــان تخمیــن زد کــه 
ــور  ــه ط ــارور ب ــون ب ــاغ زیت ــار ب ــر هکت از ه
متوســط ۲ هــزار و ۲۰۰ کیلوگــرم محصــول 

ــود. ــت ش برداش
یط  فــزود: امســال بــه دلیــل شــرا و ا ا
نامناســب آب و هوایــی در زمــان گــرده 
افشــانی میــزان تولیــد ایــن محصــول 
ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدود ۸۰ درص ح
ــطوح  ــه از س ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
ــول  ــن محص ــون ۷55 ت ــات زیت ــارور باغ ب

ــرد:  ــح ک ــی شــود تصری ــون برداشــت م زیت
از ایــن مقــدار ۴55 تــن بــرای تهیه کنســرو 
ــت و  ــتقر در جیرف ــای مس ــه ه ــه کارخان ب
ــی  ــرآوری م ــل و ف ــتان منتق ــارج از اس خ
شــود.او ادامــه داد: مابقــی محصــول در 
حــدود 3۰۰ تــن در مرحلــه رســیدگی 
کامــل میــوه یعنــی از  اواســط آبــان مــاه تــا 
اواخــر آذرمــاه بــه صــورت روغنــی برداشــت 
ــدود  5۱  ــدار ح ــن مق ــه از ای ــود ک ــی ش م

ــد. ــد ش ــتحصال خواه ــن اس ــن روغ ت

 مرضیه قاضی زاده 

گزارش

 به گفته مدیر کل آموزش و پرورش 
استان کرمان، نسخه جدید شاد  امکان 
گفتگوی تصویری دارد و به زودی از 
این ظرفیت رونمایی می شود. 
احمد اسکندری نسب در خصوص 
وضعیت مدارس استان و نام نویسی 
دانش آموزان ، گفت:»۷۱۰ مدرسه زیر 
۱۰ نفر و 2۵۶ مدرسه زیر پنج نفر در 
استان کرمان وجود دارد اما هیچکدام 
بدون معلم نیستند. همچنین۹۸ درصد 
دانش آموزان استان کرمان تاکنون در 
مدارس نام نویسی کرده اند و کتاب 
های درسی تا پایان هفته جاری بین 
دانش آموزان توزیع می شود.«

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان مدعی است که در سال 

تحصیلی جدید هیچ دانش آموزی 
حتی از اتباع خارجی از تحصیل باز نمی 

ماند:»تحت هیچ شرایطی جا ماندن 
از تحصیل حتی دانش آموزان اتباع 
پذیرفته نیست لذا باید در این زمینه 

دقت شود.
اسکندری نسبت می گوید رسانه 
ها باید نسبت به اقناع سازی افکار 

عمومی در اهمیت و ضرورت تعلیم و 
تربیت تالش کنند، 

نواختن زنگ مدارس از سوم مهرماه

برداشت ۷00 تن زیتون در جنوب کرمان 

۹۰ درصد فرهنگیان دز اول واکسن را زدند

رنا  
: ای
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بدهی بخش هـای دولتی بـه نظـام بانکی بـه دهه های 
گذشـته بازمی گـردد کـه عمـده ایـن بدهی هـا بـرای 
تامیـن منابـع مالـی در بخش هـای مختلـف اسـت؛ به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسـان با پرداخت این بدهی ها، 
سـرمایه، صورت هـای مالـی و ناتـرازی بانک هـا بهبود 

می یابـد.
براسـاس آخریـن آمـار اعالمـی بانـک مرکـزی بدهی 
دولت بـه سیسـتم بانکـی در خـرداد امسـال بـه 5۸۷ 
هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت، این رقـم بدهی به 
بانک ها در مقایسـه با خرداد سـال گذشـته، رشد ۴۷.۱ 

درصـدی را تجربـه کرده اسـت.
طبق گـزارش بانـک مرکـزی، میـزان بدهـی دولت به 

شبکه بانکی در خرداد سال گذشـته 3۹۹ هزار میلیارد 
تومان و در اسـفند ماه همان سـال به 5۱۲ هزار میلیارد 

تومان رسـید.
بدهـی بخـش دولتـی بـه بانک هـا بـه دو دلیـل بـرای 
اقتصاد حائز اهمیت اسـت. این افزایش بدهی همانطور 
که ذکر شـد شـامل بدهی دولت و شـرکت های دولتی 

اسـت و موجب کاهـش منابـع بانک ها می شـود.
در واقـع بـا افزایـش این رقـم، شـبکه بانکـی در تامین 
منابـع الزم بـرای ایفـای نقـش اصلـی خود با مشـکل 
مواجـه می شـود و نمی توانـد منابـع الزم بـرای 
بخش های مختلف اقتصادی و تجهیز مالـی آنها فراهم 
کند بنابرایـن قدرت وام دهـی بانک ها با ایـن بدهکاری 

هـر روز کـم می شـود.
از سـوی دیگر، افزایش بدهی دولت بـه بانک ها موجب 
رشـد پایه پولـی و افزایش نقدینگـی و در نهایت رشـد 

تورم می شـود.
همانطـور که اشـاره شـد عمـده بدهی هـای دولـت به 
بانک ها مربوط به جبران کسـری بودجـه، تامین منابع 
مالـی بـرای خریـد محصـوالت کشـاورزی، طرح های 
عمرانـی و فـروش اوراق مشـارکتی که دولـت پرداخت 
آنهـا را تضمیـن کـرده اسـت. همچنین بخـش دولتی 
تضمین وام و برخی تسـهیالت را برعهـده می گیرد که 
به دلیل عدم پرداخـت، موظف به بازپرداخت آنهاسـت 
و تمـام موارد ذکر شـده به عنـوان بدهی بخـش دولتی 

به شـبکه بانکـی ثبت می شـود.
بدهـی بخـش دولتی بـه سیسـتم بانـک بـه دو بخش 
دولت و شـرکت ها و موسسـات دولتی تقسیم می شود 
و این بدهـی در خـرداد ماه امسـال 6۴۷ هـزار میلیارد 
تومان بود که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشته 

رشـد ۴5 درصـدی را تجربه کرده اسـت.
نایـب رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 
اسـالمی نیز پیش از ایـن درباره پرداخـت بدهی بخش 
دولتی بـه بانک هـا، گفت: سـال گذشـته اقدام هایی در 
این زمینه انجام شـد. مجموع این کارهـا موجب ترمیم 
و بهبـود صورت هـای مالـی برخـی بانک هـا همچـون 

صادرات، ملـت و تجارت شـد.

ضرورت پرداخت بدهی سیستم بانکی برای بهبود ناترازی بانک ها

مالیات خانه های خالی تا امروز صفر!

افت 5 تا 10 درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار

سنا
: ای
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با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر 
خانه های خالی می گذرد این موضوع در فرآیند اجرا 
معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق 
استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان 

محاسبات با متخلفین شده است.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه های خالی با وجود 
تصویب در 5 آذر ۱3۹۹ توسط مجلس و تایید شورای 
نگهبان در تاریخ ۲6 آذر همان سال هنوز در گردونه 
شکل گیری ساختار اجرایی می چرخد. بر اساس این 
قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول 
مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به 
ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های 
مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 

6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه 

می شود.
پیش از تایید این قانون توسط شورای نگهبان وزارت 
راه و شهرسازی سامانه امالک و اسکان را که یکی از 
کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانه های خالی بود در 
مردادماه ۱3۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد. پس از آن وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرد که از طریق تقاطع اطالعاتی 
۱.3 میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه 
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات 

معرفی کرده است.
با این حال هنوز مالیات خانه های خالی در پیچ و خم 
اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده 
ـ معاون وزیر راه و شهرسازیـ  سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرده اطالعاتی که از طریق کارتابل سامانه امالک 
و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه ای که 
وزارت اطالعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار 

می کند ارسال شود.

از سوی دیگر سامانه امالک و اسکان که هر از گاهی از 
دسترس خارج می شود از پنج روز قبل با امکانات جدیدی 
که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام را 
آسان کرده مجددا راه اندازی شده است. تا آخر مهرماه 
به سرپرست خانواده ها اعم از مالک و مستاجر مهلت داده 
شده تا اطالعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. 
به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید 
این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که 

وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.
این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل 
از قانون مالیات بر خانه های خالی در بودجه، هزینه 
تعریف کرده لذا در صورت عدم اجرای  قانون مذکور 
نظام بودجه ریزی کشور به هم می ریزد. امروز و فردا 
کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد 
نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که 
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بی توجهی 
به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم 
ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و 

خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین شده است.
رضایی کوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر 
شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت خانه وجود ندارد بلکه 
مشکالت موجود در سازمان امور مالیاتی است. از این رو 
باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و وزارت راه و 
شهرسازی برگزار و  مشکالت را بررسی کنیم. متاسفانه 
تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانه های 

خالی به خزانه واریز نشده است.
بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه ماده 
5۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه 
۱3۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات 
خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، 
یارانه و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش 
انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از 
خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا 
شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی 

افراد در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند.

ایرنا- بررسی ها از بازار خودروی پایتخت در روز جاری 
)دوشنبه، ۲۹ شهریورماه( حاکی از کاهش پنج تا ۱۰ درصدی 
قیمت خودروهای خارجی از زمان مطرح شدن احتمال آزاد 

شدن واردات خودرو تاکنون است.
چهارشنبه هفته گذشته )۲۴ شهریورماه( نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در نشست علنی با اصالحات کمیسیون 
صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو 
درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان 

موافقت کردند.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو آمده است: هر شخص 
حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات 
خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( یا واردات خودروی 
بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب )B( و باالتر یا دارای 
شاخص ایمنی سه ستاره و باالتر بر اساس گواهی های 

استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد 

ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
این طرح اگرچه تازه به شورای نگهبان ارسال شده و برخی 
نیز درخصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
واردات خودرو در روزهای اخیر اظهارنظر کرده اند، اما همین 
گمانه زنی ها و شایعات نیز بر بازار تاثیرگذار شده و نخستین 

اثر خود را با راکد شدن هرچه بیشتر بازار نشان داده است.
در این زمینه، »کوروش طواحن« نمایشگاه دار در شمال 
تهران می گوید: این صحبت ها بی تاثیر نبوده و به رکود بیشتر 

در بازار انجامیده است.
وی به ایرنا گفت: اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و اگر هم 
کسی فروشنده باشد، مجبور است خودروی خود را کمتر از آن 
قیمت هایی که در سایت ها مشاهده می شود به فروش برساند.

این نمایشگاه دار خودروهای خارجی بیان داشت: اکنون 
خریداران دست نگه داشتند تا نتیجه کار و مشخص شدن 
وضعیت واردات خودروها را شاهد باشند و اینکه باالخره 
شاهد حضور خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در سطح 

جاده ها و خیابان ها خواهیم بود یا خیر؟
وی، تاثیر همین مباحث را افت دست کم پنج تا ۱۰ درصدی 

قیمت خودروهای خارجی عنوان کرد و گفت:  به طور مثال 
بی ام. و ۷3۰ که پیش از این حدود 6 میلیارد تومان قیمت 
داشت، این روزها فروشندگان حاضرند تا 3۰۰ میلیون تومان 

زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
به گزارش ایرنا، امروز در فضای مجازی و سایت های خودرویی 
هر دستگاه سانتافه )شاسی بلند هیوندایی کره جنوبی( مدل 
۲۰۱۷ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر ۲.۱ میلیارد تومان و همین 
مدل با کارکرد 6۴ هزار کیلومتر یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شده است.
بلند شرکت  تیگوان )شاسی  همچنین هر دستگاه 
فولکس واگن آلمان( با مدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر 3.۲ 
میلیارد تومان، با 3۰ هزار کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و 55۰ 
میلیون تومان و با کارکرد 5۰ هزار کیلومتر ۲.۲ میلیارد تومان 

قیمت خورده است.
رنو تالیسمان فرانسوی نیز ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در 
مدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر و یک میلیارد و 3۸۰ میلیون تومان 

در مدل ۲۰۱۷ با 3۰ هزار کیلومتر قیمت گذاری شده است.
با این حال، »اسد کرمی« نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 

خودرو تهران در این زمینه به ایرنا گفت: باوجود مطرح شدن 
موضوع واردات خودرو در هفته های گذشته، تاکنون بازار زیاد 

دستخوش تغییر قیمت نشده است.
وی بیان داشت: به نظر می رسد با توجه به صحبت های ضد و 
نقیضی که از گوشه و کنار از سوی مسووالن شنیده می شود،  
در مجموع »بازار در حالت انتظار به سر می برد« که در نهایت 

چه اتفاق خواهد افتاد؟
کرمی معتقد است: آزادسازی واردات آن طور که از سوی 
مجلس تبیین شده، شاید در درازمدت بر قیمت ها تاثیرگذار 

شود.
برخی دیگر از کارشناسان بازار نیز می گویند: با شرایطی که 
در طرح ساماندهی صنعت خودرو و به ویژه واردات خودرو در 
قبال صادرات خودرو، قطعه و نیرومحرکه اعالم شده، کمتر 
شخص حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی خارجی 
است و حتی آماری که از صادرات خودروهای داخلی به 
کشورهای همسایه و دیگر کشورها در سامانه کدال موجود 
است )حدود 5۰۰ خودرو در پنج ماهه امسال( بسیار اندک 

است.

ایسنا
گزارش 

بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی را از وزارت راه و شهرسازی 
پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت 
خانه وجود ندارد بلکه مشکالت موجود در 
سازمان امور مالیاتی است. از این رو باید 
جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و 
وزارت راه و شهرسازی برگزار و  مشکالت 
را بررسی کنیم. متاسفانه تاکنون حتی 
یک ریال هم از محل مالیات بر خانه های 
خالی به خزانه واریز نشده است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶0۳1۹07۸004۶۶۳هیات دوم مورخه 1400/05/17 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثینی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حجت کروکی فرزند رضا بشماره شناسنامه 141 صادره از بم به شماره ملی ۳111000710 در یک ششدانگ باب خانه دوبلکس به 
مساحت 107/5۲ مترمربع تحت پالک ۲۲1۹۶ فرعی از 17۸۳ اصلی واقع در بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه 1۹ ساختمان 7 
خریداری از مالک رسمی آقای ماشالله بنازاده 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 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 ۶۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/0۶/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۶/۳0

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1400۶0۳1۹0۹1000۳۶5-1400/4/5هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بـی بـی مشـایخی اسـفیچار فرزنـد مرادبشـماره 
شناسـنامه 570بـا کـد ملـی ۳0۳0۳۳۶77۸صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت ۲۸متر 
مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47 -اصلـی قطعـه یـک واقـع در احمـد 
محرزگردیـده  سـلمانزده  منوچهـر  اقـای  رسـمی  مالـک  از  ایسـتگاه کهنـوج  خریـداری  روبـروی  عنبرآبـاد  ابـاد 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
انتشـاراولین آگهـی  از تاریـخ  نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۸۸0
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۶/1۶ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۶/۳0

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
ملی  107وشماره  شناسنامه  شماره  به  فرزندنمک  رسا  دادعباس  آقای  اینکه  به  نظر 
پالک  دارای  مغازه  جای  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالک  بم  از  ۳1115۸۶۲4۳صادره 
۲۹۹۸فرعی از ۲-اصلی واقع در شهر کهنوج ،قطعه یک بخش 4۶کرمان که سند مالکیت 
اقای  آن ذیل ثبت 40۳۳صفحه ۳11دفتر ۲۶محلی به شماره چاپی 5۶5۶۹۳سری ب سال 7۳بنام 
شماره 547۸5- معامله  بموجب خالصه  وتسلیم گردیده سپس  صادر  ابادی  قطب  اماندادی  احمد 
1400/0۶/۲0دفتر خانه اسناد رسمی 154کهنوج به نامبرده اقای دادعباس رسا انتقال قطعی یافته است 
،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق 
مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1400۶0۳1۹0۹100045۶-1400/5/۹هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمـه محمدی سـاردوئی فرزند اسفندیاربشـماره شناسـنامه 
۶0۶01۹1۹1۶صـادره ازعنبرابـاد  درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲7۳متـر مربـع پالک - فرعـی از50- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 50 -اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد خریـداری از مالک رسـمی اقای 
مجیـد ابراهیمـی کـه تمامـی سـهام وی به اقـای ماشـالله مالئی انتقـال قطعی نمـود ومحرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۲۸۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۶/1۶ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۶/۳0

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه و باغچه بمساحت ۸70متر مربع تحت پالک 114فرعی از41۸-

اصلی قسمتی از 4۲فرعی از 41۸-اصلی واقع در قطعه4بخش ۳4کرمان واقع در اراضی 
روستای بارده موسوم به گردن باغ بارده جبالبارز جنوبی .ادرس:عنبر اباد –روستای بارده جبالبارز جنوبی 

عنبراباد
مورد تقاضای اقای ابوطالب ساالربارده فرزند فرج اله با ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
بشماره 1۳۹۹۶0۳1۹0۹100۳۳۶۲مورخه 1۳۹۹/1۲/0۲در مالکیت نامبرده قرار گرفته وموضوع ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 1۳ -آیین نامه قانون ثبت 
منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسب درخواست مورخه 
1400/110۳0/1515- 1400/۶/۲۹مالک بدینوسیله اگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ما ده 1۳قانون مزبور 
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح روزدوشنبه مورخ 1400/0۸/0۳در محل شروع وبعمل خواهد آمد 
لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار :1400/0۶/۳0-روز :سه شنبه 

مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد.م الف:2896

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶0۳1۹07۸0041۸4 مورخه 1400/5/۳ 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 زهرا کرباسی فرزند عیسی بشماره شناسنامه 1۲7 صادره از راوربه شماره ملی ۳۲1۹۸0۶۲۸7 درشش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۶5 مترمربع  تحت پالک ۶۹۶۸ فرعی از ۲7۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1۸5۳ فرعی از ۲7۸۸ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان واقع در پارک مطهری کوچه 10 پالک ۶4 خریداری از مالک رسمی 
آقای امان هللا عامری 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 ۶۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۶/1۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۶/۳0

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان  ثبتی 
مشخصات  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
به  ذینفع  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
تاریخ  بایداز  باشند  داشته  اعتراض  شده   اعالم  آرا 
به  الصاق درمحل   ازتاریخ  آگهی ودرروستاها  انتشار 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
یک  مدت  بایدظرف  معترض  رسیداخذنمایند،  و 
تقدیم   به  ،مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
نمایدوگواهی  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
تحویل  محل  ثبت  اداره  رابه  دادخواست  تقدیم 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  دهددراین 
صورت  در  است  بدیهی  است.  دادگاه  قطعی  حکم 
یاعدم  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  ارائه 
صدور  به  مبادرت  مقررات  طبق  ثبت   اداره  محل 
سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرربه دادگاه نیست. 
بخش 1۸ کرمان:

شماره  شناسنامه  به  نژاد  راوری  رهنما  عاطفه  1-خانم 
۲410 و شماره ملی  ۳۲1۹۹7۲۸71  صادره راور  فرزند 

علی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳50.50 
مترمربع پالك شماره 41  فرعي  از 5۲۶اصلي واقع در 
راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 4۲  بخش 1۸ 
ابوالحسن فخری مع  ازمالک رسمی  كرمان خریداری 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شماره  و  شناسنامه  به  راوری  رهنمای  علی  ۲-محمد 
ملی  ۳۲10011۸1۸  صادره راور  فرزند علی در سه دانگ 
مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳4۲ 
مترمربع پالك شماره 4۲  فرعي  از 5۲۶-اصلي واقع 
در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 4۲ بخش 1۸ 
ابوالحسن فخری مع  ازمالک رسمی  كرمان خریداری 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  عباسی  السادات  مهدیه  ۳-خانم 
فرزند  راور   صادره    ۳۲100۲7۳15 ملی   شماره  و 
سیدحسین در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۳4۲ مترمربع پالك شماره 4۲  
فرعي  از 5۲۶-اصلي واقع در راور خیابان امام رضا )ع( 
ازمالک  خریداری  1۸ كرمان  بخش   4۲ شماره  کوچه 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  فخری  ابوالحسن  رسمی 

محرزگردیده است.
4-آقای محمدرضا نیکخواه به شناسنامه و شماره ملی   
۳0۸00۲5۹۶۲  صادره زرند  فرزند رضا در  سه دانگ 
به  ساز  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع 
مساحت ۳50 مترمربع پالك شماره 5  فرعي  از 7۶۸-
 11 اربعین غربی کوچه شماره  بلوار  راور  در  واقع  اصلي 

بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد کرباسی 
مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.

5-خانم فاطمه پور ایزدی کموئی به شناسنامه و شماره 
ملی  5۳500۲۸۶۹۳  صادره کوهبنان  فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت ۳50 مترمربع پالك شماره 5  فرعي  از 7۶۸-
 11 اربعین غربی کوچه شماره  بلوار  راور  در  واقع  اصلي 
بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد کرباسی 

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
۶-آقای یداله نیک روش راوری به شناسنامه شماره 151 
و شماره ملی  ۳۲1۹74۳۲1۸  صادره راور  فرزند صفر 
در ششدانگ محوطه متصل به خانه  به مساحت۹.۶ 
مترمربع پالك شماره ۲  فرعي  از ۸55-اصلي واقع در 
راور خیابان گلنار کوچه تکیه امام رضا )ع(  بخش 1۸ 
كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد تویسرکانی مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
به شناسنامه شماره  راوری  7-خانم عصمت کاربخش 
یک و شماره ملی  ۳۲1۹۸70511  صادره راور  فرزند 
به  نیمه ساز  باب خانه  در ششدانگ یک  غالمحسین 
مساحت 140 مترمربع پالك شماره ۲ فرعي  از 150۳-

اصلي واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
11 بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده 

هدایت مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
به شناسنامه شماره  راوری  ۸-خانم عصمت کاربخش 
یک و شماره ملی  ۳۲1۹۸70511  صادره راور  فرزند 

به  نیمه ساز  باب خانه  در ششدانگ یک  غالمحسین 
مساحت 1۳۸ مترمربع پالك شماره ۳ فرعي  از 150۳-

اصلي واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
11 بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده 

هدایت مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
به شناسنامه و شماره  آبادی  برهان  احمدی  ۹-سجاد 
ملی ۳۲100۳0۸۶۳  صادره راور  فرزند علی در ششدانگ 
یک باب خانه نیمه ساز به مساحت ۲75مترمربع پالك 
شماره 5۶  فرعي  از 15۳۲-اصلي واقع در راور خیابان 
امام رضا)ع( کوچه شماره 11 بخش 1۸ كرمان خریداری 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  هدایت  مریم  رسمی  ازمالک 

محرزگردیده است.
شماره  و  شناسنامه  به  پور  شهابی  علی  10-آقای 
در  حسین  محمد  فرزند  راور   صادره    ۳۲1000۲1۲۶
به  خانه   باب  از کل ششدانگ یک  دانگ مشاع  سه 
مساحت4۲4.5 مترمربع پالك شماره 57  فرعي  از 
15۳۲-اصلي واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه 
رسمی  ازمالک  خریداری  1۸ كرمان  بخش   11 شماره 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  هدایت  یحیی 

است.
11-خانم عظیمه ترابی نخعی زاده راوری به شناسنامه و 
شماره ملی  ۳۲1000۹۸۹۹  صادره راور  فرزند مختار درسه 
دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
4۲4.5 مترمربع پالك شماره 5 فرعي  از 15۳۲-اصلي 
واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 11 بخش 
ازمالک رسمی یحیی هدایت مع  1۸ كرمان خریداری 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
1۲-آقای محمود بقائی راوری به شناسنامه شماره ۲۸7و 

شماره ملی ۳۲1۹۹41۲۹1 صادره راور فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت۲5۲.0۹ 
متر مربع پالک شماره یک فرعی از 1۸1۸ اصلی واقع در 
راور خیابان گلزار کوچه مسجد آیت اله میالنی بخش 1۸ 
کرمان خریداری از مالک رسمی علی اعتماد مع الواسطه 

)فاقد بنچاق( محرز گردیده است.
1۳-آقای مجتبی کاربخش راوری به شناسنامه شماره 
1۳۲۳ و شماره ملی  ۳۲1۹۹۶1۹۶7  صادره راور  فرزند 
حاجی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳74 
مترمربع پالك شماره ۲0۳4 فرعي مفروز از ۶۹ فرعی  از 
1۸۹۳-اصلي واقع در راور خیابان قدس کوچه شماره 1۹ 
بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد کریمی 

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
14-آقای محمد جالل آبادی راوری به شناسنامه شماره 
۲۶5 و شماره ملی  ۳۲1۹۹00۳۹۹  صادره راور  فرزند 
حسین در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳1۳ 
فرعی  از 4۶  مفروز  فرعي   4۹۹ پالك شماره  مترمربع 
مکرر از 1۸۹4-اصلي واقع در راور خیابان ابوذر بخش 
1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی ابوالحسن فخری مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
15-خانم فائزه ضیاء الدینی به شناسنامه و شماره ملی  
۳۲100۳۶۳۶5  صادره راور  فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت ۲7۲ مترمربع پالك شماره 
500  فرعي مفروز از ۲7 فرعی از 1۸۹4-اصلي واقع در 
راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 45 بخش 1۸ 
ابوالحسن فخری مع  ازمالک رسمی  كرمان خریداری 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
1۶- آقای مهدی امیری به شناسنامه شماره ۶4۸۲ و 

شماره ملی  ۳1114۸5۸۶۲  صادره راین  فرزند جعفر در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۳۸10 
77و7۹  از  مفروز  فرعي    ۳1۹ شماره  پالك  مترمربع 
اراضی کشمونوئیه  راور  در  واقع  1۸۹5-اصلي  از  فرعی 
باغ سروی جاده ده شیب بخش 1۸ كرمان خریداری 
بنچاق( الواسطه)فاقد  مع  دیدار  علی  رسمی  ازمالک 

محرزگردیده است.
به شناسنامه و شماره ملی   17-آقای حامد محمودی 
در ششدانگ  علی  فرزند  راور   ۳۲100۲۳557  صادره 
یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 440 مترمربع پالك 
شماره 10  فرعي از ۲051-اصلي واقع در راور خیابان امام 
حسین )ع( کوچه شماره ۲0 بخش 1۸ كرمان خریداری 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  توانگر  علی  رسمی  ازمالک 

محرزگردیده است.
شناسنامه  به  سهرنگی  یوسفی  زهرا  فاطمه  1۸-خانم 
شماره 101 و شماره ملی  ۲۹۹۳41۸۲54صادره کرمان  
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند 
مساحت1۹5.50 مترمربع پالك شماره ۸0۶فرعي مفروز 
از 440 فرعی از ۲057-اصلي واقع در راور خیر آباد کوچه 
شهید کمالی  بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  پورنخعی  یداله 

است.
1۹-آقای محمد خواجوئی ده شیب به شناسنامه شماره 
5۹ و شماره ملی  ۳۲1۹۹77۸۹۸  صادره راور  فرزند 
علی درسه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  
فرعي    ۸07 شماره  پالك  مترمربع   ۲51 مساحت  به 
مفروز از 1۲ فرعی از ۲057-اصلي واقع در راور خیابان 
امام حسین )ع( حد فاصل کوچه شماره 5و7 بخش 

1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی میرزا خان نخعی مع 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.

۲0-خانم زهره جعفری زاده راوری به شناسنامه و شماره 
ملی  ۳۲100۲۶7۲۶  صادره راور  فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۲51 مترمربع پالك شماره ۸07  فرعي مفروز از 1۲ فرعی 
از ۲057-اصلي واقع در راور خیابان امام حسین )ع( 
حد فاصل کوچه 5و7 بخش 1۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  نخعی  خان  میرزا  رسمی 

محرزگردیده است.
۲1-خانم فاطمه نخعی ده علی به شناسنامه و شماره 
در  احمد  فرزند  راور   صادره    ۳۲100۲4۳۲4 ملی  
مترمربع   ۲۳0 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
پالك شماره ۶۹  فرعي مفروز از یک فرعی از ۲0۶7-
بخش   ۸ شهریار  انتهای  آباد  شهر  راور  در  واقع  اصلي 
1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد مظفری مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  نساء کاربخش  فاطمه  ۲۲-خانم 
شماره ۸ و شماره ملی  ۲۹۹0۸۸۹۶47  صادره کرمان  
فرزند فتحعلی در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 
۲۳۹۶-اصلي  10۸0فرعي  شماره  پالك  مترمربع   ۶0.۸0
واقع در راور خیابان طالقانی بخش 1۸ كرمان خریداری 
مع  سهرنگی  یوسفی  غالمحسین  رسمی  ازمالک 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1400.0۶.15                           
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 1400.0۶.۳0               
مرتضی کاربخش راوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 »شب بیدار« سریال جدید تلویزیون شد
تصویربرداری سریال »شب بیدار« به کارگردانی 

رضا ابوفاضلی و تهیه کنندگی علی مهام در 
گرمدره ادامه دارد.علی مهام تهیه کننده سریال 

»شب بیدار« گفت: سریال پس از پیش تولید دو ماهه وارد فاز 
تصویربرداری شد و نزدیک به دو ماه است که تصویربرداری مجموعه 

در تهران و اطراف آن در حال انجام است و تاکنون 3۰ درصد از 
تصویربرداری صورت گرفته است. او ادامه داد: تصویربرداری را با 

لوکیشن خانه و محل کار یکی از شخصیت های اصلی )محسن با بازی 
پرویز فالحی پور( آغاز کردیم. در این کار چند شخصیت اصلی داریم 

که بازی دو شخصیت اصلی که در تقابل با یکدیگر هستند را پرویز 
فالحی پور و عبدالرضا اکبری عهده دارند.

نمایشگاه گروهی نقاشی 
گروه هنری پالت با همکاری آموزشگاه 

طرحستان و موسسه فرهنگی هنری صبا اقدام 
به برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه گروهی 

نقاشی می کند.مهلت: 30 آبان 1400- شرایط:موضوع نمایشگاه 
آزاد می باشد و پذیرش آثار بدون محدودیت سنی از تمام تکنیک 

ها و سبک ها در ابعاد ذکر شده بال مانع است.حداکثر سایز آثار 
در تکنیک های مختلف 50*70 سانتی متر میباشد. پس از اتمام 
نمایشگاه به کلیه هنرمندان از طرف گالری گواهی دو زبانه فارسی 

و انگلیسی اعطا خواهد شد.

هوبره
مشخصات ظاهری: این پرنده 6۰ سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم 

اندازه ی میش مرغ ماده است. از زنگوله بال بسیار بزرگتر و متفاوت با آن و از نظر شکل 
ظاهری شبیه بوقلمون است. به طور کلی، پرو بال، قهوه ای شنی، زیر تنه خاکستری 

سفید با دسته پرهای سیاه و سفید بلند که از دوطرف گردن آویزان است و حالت دامن 
مانندی دارد. چشم ها زرد و درشت است و هنگام قوز کردن، هماهنگی کاملی با محل 

شنزار دور و بر خود پیدا می کند. انتهای شاه پرهای بال سیاه است و زمستان ها، سطح 
پشتی شاه پرهای ثانویه سفید می شود. پروازش سنگین و آهسته است و بال های باریک 

و دم نسبتا بلندی دارد. هنگام تولید مثل پرنده ای منزوی است و در بقیه ی اوقات در 
گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده بسیار آرام است. زیستگاه: این پرنده در مناطق شنی و تپه 
ماهورهای ریگزار، بیابان ها و نواحی کویری با بوته های پراکنده یا علف های کوتاه و 

حاشیه ی گندمزار به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، به صورت بومی، و 
مهاجر دیده می شود.

حفاظت:این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است، اما ب سبب عالقه ی شیوخ 
عرب به شکار آن به وسیله ی شاهین و باالبان، جمعیت آن کاهش زیادی پیدا کرده 

است، بنابراین، باید برنامه ریزی دقیق جهت حفاظت و جلوگیری از هر گونه شکار و صید 
آن به عمل آید./کویرها و بیابانهای ایران

کتاب قربانی
نویسنده: کورتزیو ماالپارته    
ترجمه: محمد قاضی

انتشارات: ماهی
کتاب قربانی نوشته ی کورتزیو 

ماالپارته، مشاهدات عینی نویسنده از 
جنگ جهانی دوم است.کتاب قربانی 

استثنایی است؛ روایتی از آن سوی 
جبهه ی جنگ جهانی دوم، روایتی از 
اوضاع کشورهای تحت اشغال جبهه 
متحدین آلمان و ایتالیا از دل اردوگاه 

فاتحان سال های اول جنگ. 

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

رئیس اداره ورزش و جوانان جیرفت از کسب 
عنوان )Fide Trainer( مربیگری فدراسیون 
شطرنج توسط پوریا درینی استاد بزرگ 

شطرنج متولد این شهرستان خبر داد.
مهدی ارم بین گفت: درینی در سمینار 
اخیر در شبه قاره هند موفق به کسب این 

عنوان شد.
او با بیان اینکه در سمینار شبه قاره هند 
بیش از ۷۰ مربی از سراسر جهان شرکت 
کردند اظهارداشت: در این سمینار فقط 
هشت نفر از جمله استاد درینی موفق به اخذ 

مدرک شدند.
ارم بین تصریح کرد: این سمینار در سطح 
بسیار باالیی برگزار شد و در نهایت با رای 
استادان مطرح فیده این عنوان به استاد 

بزرگ شطرنج ایران اهدا شد.
او ادامه داد: پوریا درینی استاد بزرگ شطرنج 

تنها ایرانی بود که در سمینار موفق به اخذ 
مدرک شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جیرفت ضمن 
تبریک این موفقیت به جامعه ورزشی 
خواستار توجه بیشتر به ورزش های پایه شد.
پوریا درینی عضو تیم ملی شطرنج ایران  
است که سال ۱3۹۱ از سوی فدراسیون 
جهانی شطرنج به عنوان استاد بزرگ شطرنج 
معرفی شد تا بدین ترتیب هشتمین فرد 

ایرانی باشد که به این عنوان دست می یابد.
درینی استاد بزرگ شطرنج تاکنون ۲3۰ 
عنوان قهرمانی در زندگی حرفه ای ورزشی 
خود در سطوح ملی، آسیایی و بین المللی 

کسب کرده است.

تقوی عضو شورای شهر کرمان گفت که در 
شورای پنجم، الیحه ی تخفیف انبوه سازی 
مصوب شده که تردیدهایی نسبت به قانونی 
بودن آن وجود دارد و گفته می شود تنها در 
دو پرونده 3۰ میلیارد تومان تخفیف داده 

شده است.
سرپرست شهرداری کرمان در پاسخ به این 
ادعا می گوید که دستگاه های نظارتی به این 
موضوع ورود کرده و در حال بررسی هستند و 

باید منتظر گزارش نهایی در این باره بمانیم.
سید محمد صادق تقوی، عضو شورای 
شهر کرمان در صحن علنی شورا اظهار 

کرد:»براساس اطالعاتی که بنده دارم، 
در دوره ی گذشته شورای شهر، الیحه ی 
تخفیف انبوه سازی مصوب شده که در قانونی 

بودن آن شک و شبهه است«.
او افزود: »براساس این الیحه، 3۰ میلیارد 
تومان در دو پرونده تخفیف داده شده که حق 

شهر و شهروندان بوده است«.
 عضو شورای شهر کرمان ادامه داد: »یا 
کوچه ای توسط فردی خاص مسدود شده 
که محل تردد عموم است و وقتی به آن فرد و 
افراد مشابه تذکر داده می شود که باید کوچه 
باز شود، اعالم می کنند توانستیم و می توانیم 

چنین کاری بکنیم«.
محسن پوراسماعیلی، سرپرست شهرداری 
کرمان نیز در این باره گفت: »الیحه ی 
انبوه سازی مصوب و بعضا در برخی پرونده ها 
تخفیفاتی داده شده است و دستگاه های 

نظارتی دارند بررسی می کنند«.
او افزود: »حداقل دو، سه پرونده ی خاص 
است که اعداد و ارقام آن، بعد از گزارش 
دستگاه های نظارتی مشخص می شود و 
ما این را حق مردم می دانیم اگر قرار باشد 
تفاق خواهد  ین ا برگشت داده شود؛ ا

افتاد«.

بــم از شــهرهای مهــم تولیــد خرمــا به شــمار مــی رود 
ــاه  ــر مردادم ــوال از اواخ ــا معم ــت خرم ــل برداش ،فص
ــرد و  ــهریور اوج می گی ــط ش ــود و در اواس ــاز می ش آغ
گاهــا تــا نیمــه اول مهرمــاه نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
بــرای برداشــت خرمــای مضافتی، هــر درخــت در چند 
نوبــت تکانــده می شــود و بطورمعمــول تمــام خرمــای 
خوشــه ها همزمــان بــه مرحلــه رســیدگی نمی رســند 
ــددا  ــد مج ــه روز بای ــا س ــی دو ت ــه زمان ــه فاصل و ب
خوشــه های درختــان تکانــده شــود. بــه ایــن مراحــل 
چیــن اول، چیــن دوم و چیــن ســوم می گویند.فصــل 
برداشــت خرمــا یــا در اصطــالح محلــی “خرمــا تکونی” 
و “خرمــا جمــع کنــی” از مهم تریــن فعالیت هــای 

ــود. ــم محســوب می ش ــهر ب ــان ش مردم

عکس: ایسنا

رنا
: ای

بع
من

استاد بزرگ جیرفتی مربی فدراسیون جهانی شطرنج شد

تخلفات در زمینۀ تخفیف به انبوه سازان در حال بررسی است

ریگان رتبه نخست فرسایش بادی 
را در کشور دارد

خبر

فرماندار ریـگان گفت:افزایش فرسـایش بادی در شهرسـتان ریگان باعث شـده کـه بیابان 
در مناطق مختلف به سـوی منازل پیشـروی کند.امیـن باقری فرمانـدار ریگان  در مراسـم 
تجلیل از جنگلبان نمونه کشـوری گفت:افزایش فرسـایش بادی در شهرستان ریگان باعث 

شـده اسـت که پیشـروی بیابان را در این شهرستان داشـته باشیم.
او ابراز کرد:فرسـایش بادی در این شهرستان مشـکالتی را برای سـاکنان روستا های ریگان 
ایجاد کرده اسـت که آنها در حـال مهاجـرت هسـتند.فرماندار ریـگان افزود:طرح های بین 
المللی جلوگیری از فرسـایش در شهرسـتان در حال انجام می باشـد، اما با توجه به وضعیت 
منطقـه جوابگو نمی باشـند.باقری بیـان داشـت:منابع طبیعی اسـتان نمره قابـل قبولی در 
شهرسـتان دارد و شـرایط محیطی شهرسـتان توسـعه ریگان را با مشـکالتی مواجه نموده 
اسـت و مردم باید در کشـت درختان و ایجاد فضای سـبز مشـارکت جدی داشـته باشند.او 
افزود: بـا توجه به بازگشـایی مدارس دانـش آموزان می توانند سـفیران منابـع طبیعی برای 
شهرسـتان باشـند.فرماندار ریگان با اشـاره به اینکه اکنون جایگاه ریگان در کشور شناخته 
شده اسـت بیان داشـت: جنگلبان نمونه کشـوری از جنوب شـرق کشـور از ریگان انتخاب 
شـد.باقری گفت: بزرگترین جنگل کهـور منحصر به فـرد ایرانـی در ریگان وجـود دارد این 
جنگل کهور منحصـر به فرد ایرانی صد ها روسـتا را از هجوم شـن های روان نجـات می دهد.
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پروانه نمایش »گشت ارشاد 3« 
صادر شد

پروانه نمایش فیلم »گشت ارشاد 
3« صادر شده و قرار است قبل از 
جشنواره ملی فیلم فجر اکران شود. به گزارش  
صبا؛ فیلم »گشت ارشاد 3« به کارگردانی سعید 
سهیلی آماده نمایش و پروانه نمایش آن توسط 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شد.سازندگان 
فیلم قصد دارند با توجه به روند واکسیناسیون و 

احتمال بازگشایی کامل سالن های سینما در ماه های 
آینده،فیلم »گشت ارشاد 3« را قبل از برگزاری 

جشنواره ملی فیلم فجر در بهمن ماه اکران کنند.
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