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تردید در موفقیت  دهکده  خرما 
مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرمای ایران در گفت وگو با »کاغذ وطن«  اما این طرح را غیر اقتصادی 

می داند. او می گوید:»تراکم بسته بندی و سردخانه در یک جا اصال توجیه پذیر نیست و همه دوستانی که 
تمایل داشتند دهکده  راه بیفتد بیشتر به دلیل وام با بهره مناسب بود. وقتی تورم  رسمی یک کشور 30 تا 

40 درصد  باشد یکی وام 4 تا 6 درصدی برای هر شخصی بین 30 تا 35 درصد سودآوری دارد.«

واگذاری امتیاز تیم فوتبال 
بانوان شهرداری بم به مجتمع 

 معدنی خان خاتون بم

گام های مدیریت امور 
معدن گل  گهر در افزایش 

 راندمان تولید

به دانش پزشکان مان برای 
تولید واکسن نجات بخش 

اعتماد داریم

3

حاشیه روی با زامیاد!
سکوت تلخ شورای رقابت

انتصاب عضو 
جدید هیات مدیره 

 شرکت مس

رقابت  شورای 
از  پیش  تا  که 

این ذوق زده از برگشت به قیمت گذاری 
خودرو بود و از عملکرد خود دفاع می کرد، 
این روزها با صدور دستورالعمل جدید 
برای افزایش قیمت خودرو و انتقاداتی که 
به همراه داشت ترجیح بر سکوت داده و 
هیچ واکنش و پاسخی نسبت به اذهان 
عمومی در رابطه با چرایی این تصمیم 
نداشته است. به گزارش ایسنا، حدود 
یک هفته پیش و بعد از مدتها بحثی که 
در رابطه با قیمت گذاری خودرو وجود 
داشت، سرانجام شورای رقابت طی جلسه 
خود تصمیم به افزایش قیمت محصوالت 
شرکت های سایپا و ایران خودرو به 

عبارتی محصوالت پرتیراژ گرفت.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان 
کرمان گفت:محصول مشترک ایران 

و کوبا در تولید واکسن کووید۱۹ فازهای کارآزمایی اول و دوم 
را با موفقیت پشت سر گذاشته و قطعا ما به دانش پزشکان مان 
اعتماد داریم که می توانند واکسن موثر و نجات بخش برای جامعه 

تولید کنند.
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 فرماندار بم در این نشسـت گفت:هدف از انتقال 
این اسـت کـه تیـم فوتبال بانـوان بم بـه عنوان 

یـک برنـد توانسـته در کشـور افتخـارات خوبـی را بـه سرپرسـتی و 
مربی گری مرضیه جعفری و حمایت های شـهرداری داشـته باشـد که 
با توجه به وضعیت مجموعه شـهرداری این تیم بـه مجموعه اقتصادی 

خان خاتـون واگذار شـد .

مدیر امور معدن شرکت گل گهر در خصوص استفاده 
از stemming Truck در عملیات گل گذاری چال ها 

گفت: با توجه به اهمیت باالی کیفیت و سرعت گل گذاری چال های 
خرج گذاری شده در راندمان عملیات آتشباری و با هدف کاهش مخاطرات 
حاصل از پرتاب سنگ، تامین و بکارگیری یک دستگاه استمینگ تراک بومی 

در معدن شماره یک گل گهر از طریق مدیریت امور معدن انجام شد.

صفحه4 را 
بخوانید

صفحه 3را 
بخوانید

قیمت کاه از کوه باال رفتقیمت کاه از کوه باال رفت

تومــان  500 قیمــت              1400 اردیبهشــت   21 سه شــنبه         978 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تعقیب کیفری 
سودجویان و 
دالالن زمین 

در زرند
انقلاب  و  عموملی  دادسلتان 
اشلاره  بلا  زرنلد  شهرسلتان 
دالالن  کیفلری  تعقیلب  بله 
ایلن  در  زمیلن  و سلودجویان 
شهرسلتان، گفلت: متخلفلان باید 
اراضلی کشلاورزی تغییلر کاربری 
شلده را به حالت اولیله بازگردانند 
و در غیلر ایلن صلورت سلاخت و 
سلازهای غیرقانونلی تخریلب می 

. د شلو
حجلت االسلام اسلماعیل بللوچ 
زاده در بازدیلد میدانلی از وضلع 
غیرمجلاز  سلازهای  و  سلاخت 
افلزود:  زرنلد  روسلتاهای  در 
متخلفلان تا چنلد روز آینلده برای 
بازگردانلدن اراضی بله حالت اولیه 
اقلدام کننلد و در غیر ایلن صورت 
سلاخت و سلازهای غیلر مجلاز 
آنهلا تخریلب و بله حاللت اولیله 

بازگردانلده می شلوند.
هلای  سیاسلت  تشلدید  او 
پیشلگیرانه و نظارتی برای کاهش 
تخلفلات و خسلارات وارد شلده 
ناشلی از تصلرف اراضلی مللی و 
همچنین تغییر کاربلری غیرمجاز 
اراضلی زراعلی را از اولویلت هلای 
دادسلتانی شهرسلتان زرنلد بلر 
شلمرد.بلوچ زاده بلا اشلاره به نقش 
سلودجویان در ترویج و گسلترش 
کاربلری  تغییلر  رویله ی  بلی 
غیرمجلاز اراضلی کشلاورزی در 
مناطلق خلوش آب و هلوا از جمله 
مناطلق سلرمور، بادیلز و … از 
اجلرای طلرح شناسلایی و تعقیب 
کیفلری دالالن و افراد سلودجو در 

ایلن راسلتا خبلر داد.
دادسلتان زرنلد ضملن بررسلی 
ملوارد تصلرف غیرقانونلی اراضلی 
مللی و تغییلر کاربلری غیرمجلاز؛ 
بلر للزوم اجلرای کاملل قوانیلن و 
مقررات مربلوط به اراضلی و توجه 
بله تکالیلف قانونلی و وظایلف 
ذاتلی دسلتگاه هلای متوللی در 
پیشلگیری از هرگونه تخلف تاکید 

کلرد.
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ما را در تلگرام دنبال کنید

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و 
پرورش جزئیات و چگونگی برگزاری امتحانات 

حضوری دانش آموزان را تشریح کرد.
خسرو ساکی درباره ابهامات مطرح شده در 
چگونگی برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان 
پایه نهم و دوازدهم اظهار کرد: دستورالعمل 
حذفیات و بارم بندی سواالت برای آزمون های 
پایان سال،از طریق سایت سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان و 

معلمان قابل مشاهده است.
او در تشریح طراحی سواالت آزمون نهایی پایه 
نهم به طور استانی گفت: برای مثال استان البرز 

برای دانش آموزان پایه نهم و استان قزوین برای 
دانش آموزان استان خودش طرح سوال انجام 
می دهد؛ این روند برای تمام استان های کشور 

صدق می کند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش 
افزود: ستاد امتحانات هر استان اختیار دارد تا 
در مناطقی که در طول سال تحصیلی شرایط 
یکسان داشته باشند طراحی سوال استانی 
داشته باشد اما اگر شرایط شهرستان های 
مختلف با هم تفاوت داشته باشند، این امکان 
وجود دارد تا با تفویض اختیار به شهرستان ها، 

سواالت در سطح شهرستانی طراحی شود.

ساکی درباره برگزاری آزمون پایه نهم در سطح 
مدرسه بیان کرد: این کار بدین معناست که هر 
دانش آموز در مدرسه محل تحصیل خودش 
آزمون دهد و نیاز نیست به حوزه امتحانی 
دیگری برود.او ادامه داد: اگر مدرسه کم جمعیت 
باشد در همان چند کاس مدرسه آزمون برگزار 
می شود اما اگر مدرسه ای پرجمعیت باشد 
برای کاهش تجمع در حوزه امتحانی باید مدیر 
مدرسه طبق برنامه ریزی دانش آموزان را به 
گروه صبح و بعد از ظهر دسته بندی کند و در هر 
نوبت هم سوال متفاوت، اما هم سطح همدیگر 

به دانش آموزان داده شود.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش 
تصریح کرد:در آموزش و پرورش شهر تهران 
همین رویکرد اتخاذ شده است و دانش آموزان 
در دو گروه دسته بندی می شوند تا در هر نوبتی 
تعداد دانش آموز کمتری در مدرسه حضور 

پیدا کنند.
افزایش 65 درصدی تعداد حوزه های 

امتحانی
او درباره چگونگی برگزاری امتحانات نهایی 
پایه دوازدهم گفت: دانش آموزان این پایه، 
حوزه بندی شدند. امسال برای افزایش فاصله 
اجتماعی و کاهش تجمع، حدود ٣ هزار حوزه 
امتحانی یعنی حدود ۶۵ درصد به تعداد حوزه ها 
اضافه شده است تا ٢ متر فاصله صندلی ها از هم 

رعایت شود.
ساکی تصریح کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا هم 
بر سه موضوع تاکید دارد اول آنکه مسیرهای 
تردد کوتاه باشد تا دانش آموزان نیاز نباشد 

مسیر طوالنی را برای رسیدن به حوزه امتحانی 
طی کنند، دوم آنکه تجمعات تا حد امکان 
کاهش یابد و این موضوع چه در هنگام ورود 
و خروج دانش آموزان و چه در حوزه امتحانی 

رعایت شود.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش 
افزود: سومین مورد مربوط به داشتن تهویه 
مناسب حوزه های امتحانی است که خوشبختانه 
با توجه به شرایط آب و هوایی، امکان باز بودن در 
و پنجره ها برای جابجایی هوای آزاد وجود دارد.

وضعیت قرمز؛ مبنای طراحی سواالت 
امتحانی

به گفته ساکی مبنای طراحی سواالت هم 
وضعیت قرمز است، به این صورت که بخش هایی 
از کتاب با توجه به شرایط موجود حذف شده 
است و از بخش های حذفی، سوالی در امتحان 
طراحی نمی شود.او با اشاره به اینکه سال 
گذشته هم تجربه برگزاری این آزمون ها را 
داشتیم و امسال با کیفیت بهتری نسبت به 
خرداد ۹۹ کار را پیش می بریم، تاکید کرد: 
شرایط  طراحان  هم  سواالت  طراحی  در 
موجود و پیش رفتن آموزش از طریق بستر 
مجازی را مورد توجه قرار دادند و این موضوع 
لحاظ می شود، بنابراین جای نگرانی برای 
دانش آموزان وجود ندارد.رئیس مرکز سنجش 
و پایش کیفیت آموزش درباره زمان تعیین شده 
برای اعام نتایج آزمون هم بیان کرد: ۱ تا ٢ 
هفته بعد از آخرین امتحان نتایج اعام می شود 
و زمان رسیدگی به اعتراضات هم بعد از فرآیند 

اعام نتیجه، مشخص شده است.

دادستان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت 
گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء 
استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار 
در یک فقره کاهبرداری از طریق تایید صورت 
وضعیت های صوری قبل از تکمیل پروژه ها از سوی 
مجری طرح و نیز با اتهام مشارکت در پولشویی، 
دستگیر شدند.حسین سامی در تشریح این خبر 
افزود:متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام و 
صدور قرار وثیقه به دلیل عدم تودیع وثیقه، بازداشت 
شدند.او با تاکید بر این مطلب که کشف این جرائم 
در حوزه مفاسد اداری توسط یکی از مراجع امنیتی و 
با هماهنگی مقام قضایی انجام شد، بیان کرد: پرونده 
مربوطه در شعبه اول بازپرسی ویژه رسیدگی به 

پرونده های مفاسد اقتصادی دادسرای جیرفت در 
حال تکمیل تحقیقات است.

دادستان عمومی و انقاب جیرفت تصریح کرد: یکی 
از شاخصه های مهم دوران تحول قضایی برافراشته 
شدن پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط 
ریاست قوه قضائیه است و دستگاه قضایی جیرفت 
نیز به تبع تاش های آیت الله رئیسی، مبارزه با 
فساد را یکی از اولویت های مهم و اساسی خود در 

سال جدید قرار داده است.
سامی گفت: برخورد قاطع، بدون اغماض و 
بدون تبعیض با مفاسد اداری و اقتصادی یکی از 
اولویت های مهم مجموعه قضایی است و دست 
اندرکاران مربوطه در این مسیر از هیچ تاشی 

فروگذار نخواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه 
٢۰اردیبهشت ماه با بیان اینکه طی ٢4 ساعت 
گذشته،4۹ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت: »٣٢نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه(،٢نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان ،۶نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
و ۹ نفر از بستری شدگان از حوزه   دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان هستند«.او با بیان این که از حوزه   
دانشگاه علوم پزشکی بم بستری جدید گزارش نشده 
است، افزود: »در حال حاضر، ٣۹۸بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»٢٣4نفر از بیماران بستری در 

حوزه  علوم پزشکی کرمان،4۱نفرحوزه  علوم پزشکی 
رفسنجان، ۷۱نفر حوزه  جنوب،۶ نفر در حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی بم و 4۶نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به 
آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی 
تاکنون ۱۹هزار و ۷۱۹ نفر در استان، به دلیل ابتا به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار 
کرد: »متاسفانه در ٢4 ساعت گذشته،۶ مورد فوتی به 
دلیل ابتا به ویروس کرونا گزارش شده که ٣ نفر مربوط 
به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،یک نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ٢ نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم است«.  به گفته  شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ٢۷۸۶نفر به دلیل ابتا 

به کووید ل ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

انجمن خیریه یاس استان کرمان آماده دریافت 
زکات فطریه روزه داران استمدیرعامل انجمن خیریه 
حمایت از بیماران مبتا به سرطان یاس از آمادگي 
این نهاد براي دریافت و توزیع زکات فطریه خیرین 
در آستانه عید فطر خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتا به سرطان 
یاس، محمدرضا بهرامی با تبریک فرا رسیدن عید 
سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم عزیز  
استان کرمان بیان داشت: با وجود محدودیت های 
پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا، انجمن خیریه 
یاس تدابیر الزم را برای جمع آوری زکات فطریه 
شهروندان انجام داده که تمرکز این نهاد استفاده از 
روش های غیر حضوری پرداخت فطریه است.مدیر 
عامل انجمن خیریه یاس خاطرنشان کرد: پایگاه های 
این انجمن در چهار نقطه شهر کرمان مستقر خواهند 
بود  تا مردم مومن، خیر و نیکوکار کرمان همچون 

سنوات گذشته با رعایت تمام ضوابط بهداشتی با 
مراجعه به این پایگاه ها و همچنین دفتر انجمن خیریه 

یاس نسبت به پرداخت زکات فطریه اقدام کنند.
بهرامی با اعام روش های غیر حضوری پرداخت زکات 
فطریه، تاکید کرد: شماره گیری از طریق کد دستوری 
#٣4۱۰*۷٢۰* به منظور دریافت وجوهات زکات 
فطریه پیش بینی شده و مردم عزیز می توانند از این 

طریق نسبت به پرداخت فطریه اقدام کنند.
وی افزود : شماره کارت ٢۱۶۷-۱۶۵۵-۸۶۱۰-
۶٢۱۹  بانک سامان جهت کمک های نقدی و دریافت 
فطریه نیز برای دسترسی و سهولت خیرین نیز درنظر 
گرفته شده است.از آنجا که میزان زکات فطره برای 
هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل 
از آرد ٢۱ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی 
۱۰۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، ۷۵ 

هزار تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی با تزریق ٢۱ هزار میلیارد 
بازخرید  توافق  قالب  در  نقدینگی  ریال 
با سررسید ۱4 روزه با حداقل نرخ ۱۹.۹ 
 درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو 
اطاعیه روز چهارشنبه )۱۵ اردیبهشت ماه 
خرید  حراج  برگزاری  بر  مبنی   )۱4۰۰

مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات 
بازار باز، هفت بانک در مهلت تعیین شده 
سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب 
توافق بازخرید )ریپو( را در مجموع به ارزش 
۹۹.٢ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار 
 بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.

با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت 

نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع پولی 
بانک مرکزی در این هفته تزریق محدود 
نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با 
تزریق ٢۱.۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی 
در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱4 روزه 
با حداقل نرخ ۱۹.۹ درصد به بانک های 
متقاضی موافقت کرد. معامات مربوط به این 
عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در 
 روز دوشنبه )٢۰ اردیبهشت ماه( انجام شد.
به عاوه، در هفته منتهی به ٢۰ اردیبهشت، 
چهار بانک در ۱٢ نوبت از اعتبار گیری 
 ۱۱۸.۷ قاعده مند در مجموع به ارزش 
کردند. استفاده  ریال  میلیارد   هزار 

همچنین در این دوره، مبلغ ۶۸.٢ هزار 
میلیارد ریال از ریپوی انجام شده در قالب 
شد. سررسید  قاعده مند   اعتبارگیری 

غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
نند در روزهای شنبه تا چهارشنبه  می توا
از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار 
به  مشروط  مرکزی(  بانک  از  وثیقه  با 
دولتی  بدهی  اوراق  داشتن  اختیار  در 

سود  نرخ  با  بازخرید  توافق  قالب  در  و 
٢٢ درصد( استفاده کنند.  سقف داالن )
همچنین در هفته منتهی به ٢۰ اردیبهشت 
٣.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی 
متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری 
شد. فروخته  ثانویه  بازار  در  بانک   این 

در  مرکزی  بانک  است  ذکر  شایان 
نیاز  مورد  نقدینگی  مدیریت  چارچوب 
بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را 
به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این 
بانک )خرید یا فروش قطعی یا اعتباری 
اوراق بدهی دولتی( بر اساس پیش بینی 
وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با 
هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی 
حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطاعیه 
 در سامانه بازار بین بانکی اعام می شود.
غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود 
در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال  سفارش ها 
تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.

بازداشت ۲ کارمند راهداری جزئیات کامل چگونگی برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان
و یک پیمانکار در جیرفت

۴۹ بستری جدید و۶ فوتی در شبانه روز گذشته

 زکات فطریه روزه خود را به خیریه یاس بدهید

 موافقت بانک مرکزی با تزریق ۲۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی به بانک ها

روزنامه اقتصادی استان کرمان

نگرانی دامداران از باال رفتن قیمت علوفه در استان
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سه شنبه  21 اردیبهشت 1400
کاغذ استان

پایان بررسی صالحیت 
کاندیداهای شوراهای اسالمی 

روستاهای استان کرمان
دبیر ســتاد انتخابات اســتان کرمان گفت: بررســی صالحیت 
کاندیداهای شــوراهای روستایی به پایان رســید و رد صالحیت 
شدگان فرصت پنج روزه برای اعتراض دارند.علیار اسکندری نسب 
با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمان اظهار داشت: 
شکایات داوطلبان شوراهای اسالمی شهرها در هیئت های نظارت 
در حال بررسی است.او با بیان اینکه سه شنبه آخرین روزی است 
که هیئت های نظارت نسبت شکایت داوطلبان اظهار نظر می کنند 
گفت: نتیجه نهایی تایید صالحیت کاندیداهای شوراهای اسالمی 
شهرها سه شــنبه اعالم شــده و فرمانداری ها به اطالع داوطلبان 
خواهند رساند.دبیر ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه 
بررسی صالحیت کاندیداهای شوراهای اسالمی روستاهای استان 
کرمان هم در هیئت های اجرایی بخش ها به پایان رسیده افزود:این 
نتایج به هیئت های نظارت بخش ها و بخشداری ها ابالغ شده است.

او بیان کرد:کسانی که صالحیت آنها در هیئت اجرایی مورد تایید 
قرار نگرفته فرصت پنج روزه دارند بــرای اعتراض به هیئت های 
نظارت مراجعه کرده تا هیئت نظارت بررسی صالحیت آنها را مورد 
بررسی قرار دهد.اسکندری نسب با اشاره به اینکه فردا آغاز ثبت نام 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور است گفت: 
همزمان تشکیل هیئت های اجرایی بخش ها وشهرستان ها هم در 
سراسر استان توسط فرمانداران و بخشداران با هماهنگی با هیئت 
نظارت شورای نگهبان انجام خواهد شد.او با بیان اینکه براساس 
برنامه ابالغ شده وزارت کشــور و شورای نگهبان به هیئت مرکزی 
نظارت بر شوراهای مجلس شورای اسالمی فرآیند برگزاری مراحل 
انتخابات در اســتان کرمان پیش مــی رود عنوان کرد:انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اســالمی در بیش از 2هزار و 500روستا 
برگزار می شود که در شــوراهای روستایی استان تعداد کرسی ها 
9 درصد نســبت به دوره قبل افزایش و جمع ثبت نام شــوندگان 

11درصد رشد داشته است.

افزایش همکاری های اقتصادی 
کرمان و مجارستان

رئیس اتــاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشــاورزی اســتان کرمان 
گفت:کشاورزی،ذخیره آب،انرژی های تجدید پذیر، صنایع بازیافت، 
صنایع خالق،محصوالت گلخانه ای که همه آنها بر پایه اقتصاد دانش 
بنیان خواهد بود،می تواند زمینه همکاری های اقتصادی این اســتان 
با مجارستان باشد.سید مهدی طبیب زاده در نشست مجازی بررسی 
همکاری  های مشترک کرمان و مجارستان افزود:با بررسی ظرفیت  های 
مجارستان و وجود توانمندی  های بســیار کرمان، امکان تبادل کاال و 

تکنولوژی در سطح گسترده بین دو طرف وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط دو قلم کاال شامل پسته و خرما و در 
حجم کم از کرمان به مجارستان صادر می شود، افزود:نباید به این میزان 
صادرات بســنده کنیم بلکه باید فعالیت های بسیاری را برای افزایش 

مبادالت تجاری برنامه ریزی کرد.
طبیب زاده ادامه داد:وجه غالب اقتصاد استان کرمان کشاورزی است 
و عالقمندی به اداره کشاورزی با تکنولوژی جدید و همچنین نوآوری 
در آبیاری کشاورزی و بهره وری در مصرف آب وجود دارد که امیدواریم 

بتوان در ارتباط با مجارستان آن را محقق کرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه حوزه انرژی  های تجدید 
پذیر مورد عالقه دو طرف است،اظهار داشت: استان از نظر پتانسیل و 
توانایی نیروی انسانی به شدت غنی است که این موضوع نیز می تواند 
یکی از زمینه های همکاری باشد.او خاطر نشان کرد: در کرمان به دلیل 
محدودیت منابع آبی فعالیت گسترده ای در شیالت وجود ندارد اما می 
توان از استخرهای موجود برای شیالت استفاده کرد که اجرای این طرح 
نیاز به کار مطالعاتی دارد.طبیب زاده، افزود:همکاری با اتحادیه محصوالت 
گلخانه ای مجارستان نیز به دلیل توانمند بودن و عالقمندی کرمان در 
این حوزه، می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد.رئیس اتاق کرمان،ادامه 
داد: اســتان کرمان دارای قدمت معدنی اســت اما شیب آن به سمت 
صنایع با مزیت نسبی و مزیت های رقابتی قرار گرفته است.او تصریح 
کرد:  موضوع دیگر ارتباطات مجارستان با سایر کشورها و امضای تفاهم 
نامه تعرفه های ترجیحی با آنهاست که کرمان می تواند با استفاده از این 
فرصت از مجارستان به عنوان دروازه ورود به سایر کشورها کمک بگیرد.

در ادامه این نشست رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه 
ایران با تولید بیش از یک میلیون و 200 هزار تن خرما  مقام دوم دنیا را 
داراست، گفت: ایران از لحاظ واریته با بیش از 80 نوع خرما مقام اول را 

در دنیا به خود اختصاص داده است.
محسن رشید فرخی اظهار کرد:میزان خرمای صادراتی ما به مجارستان 
بســیار ناچیز اســت که امیدواریم این میزان صادرات با برداشــتن 

تحریم های ناعادالنه به زودی تغییر کند.

رییس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: 
بنا به ابالغ ستاد ملی کرونا، از روز سه شنبه 21 
اردیبهشت ماه تا روز شنبه 25 اردیبهشت تردد 
بین شهرها ممنوع خواهد بود.سرهنگ علی رضایی اظهار  
کرد: بنا به ابالغ ستاد ملی کرونا، محدودیت  های تردد از ساعت 
14روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه جاری ساعت 12 روز شنبه 
25 اردیبهشت در سراسر استان کرمان، بین شهرها توسط پلیس 
راه اعمال و اجرایی خواهد شد.او افزود: بر این اساس از هم استانی 
های عزیز درخواست می شود حتما به مقررات ابالغی توجه 
ویژه ای داشته باشند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند 
تا انشااهلل شاهد سیر نزولی بیماری کرونا باشیم.سرهنگ رضایی 
تصریح کرد:تردد خودروهای شخصی به صورت هوشمند 
توسط دوربین ها و در نقاط فاقد دوربین توسط ماموران پلیس 

راه کنترل و اعمال قانون خواهند شد.

فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری سارق 
ساختمان  های نیمه کاره و سیم  های برق توسط 

ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا محمدرضایی به دستگیری سارق ساختمان های 
نیمه کاره این شهرستان اشاره کرد و گفت: این سارق با 1۳ فقره 
سرقت دستگیر شد.او تصریح کرد:سارق ساختمان  های نیمه 
کاره جیرفت توسط ماموران کالنتری 12این شهر دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شد.فرمانده انتظامی جیرفت اظهار داشت: 
همچنین با گزارش  دهی و همکاری به موقع شهروندان جیرفتی، 
سارق سیم  های شبکه هوایی برق در عملیات ماموران کالنتری 

11 این شهرستان دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شد.
او تصریح کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه این سارق 
۶00 متر انواع سیم مسی و آلومینیومی شبکه هوایی را کشف 
کردند. سرهنگ محمد رضایی ادامه داد:متهم تاکنون به هشت 
فقره سرقت در این خصوص اعتراف کرده است.او گفت:شهروندان 
هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن 110به پلیس 

اطالع  رسانی کنند تا در کمترین زمان رسیدگی شود.

خمینی  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
)ره( استان کرمان با بیان اینکه ۳1۳ هزار بسته 
معیشتی، بهداشتی و پروتئینی از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنون توسط ستاد در این استان توزیع شده است 
گفت:رزمایش های همدلی و احسان در راستای تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمی اجرا می شود.محمد علی روح اللهی 
افزود:ستاد اجرایی فرمان امام در کرمان 15 هزار و 500 بسته 
معیشتی را در ماه رمضان سال جاری در قالب فاز دوم مرحله 
پنجم رزمایش کمک مومنانه توزیع کرد.او اظهار داشت:گروه های 
هدف دریافت کننده بسته های معیشتی در قشر افراد نیازمند و 
آسیب دیده از کرونا شناسایی شده بودند.مدیرکل ستاد اجرایی 
فرمان امام استان کرمان گفت: ۳0هزار پرس غذای گرم از ابتدای 
ماه مبارک رمضان تاکنون با همکاری بنیاد احسان و گروه های 
جهادی بین افراد نیازمند در حاشیه شهر کرمان توزیع شده است.او 
ادامه داد:انجام کمک های مومنانه از سنت های جامعه اسالمی است 
و در شرایط شیوع کرونا این کمک ها موجب همدلی جامعه شده 
است.روح اللهی تصریح کرد:مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام در ماه 
رمضان در ادامه رزمایش های مومنانه سال گذشته اقدامات ویژه ای 
نیز انجام داده که کمک های مومنانه بین نیازمندان و بخشی توسط 
بنیاد احسان در بین افراد سیل زده در شهداد و گلباف توزیع شد.او 
اظهار کرد:پنجمین رزمایش مشترک بنیاد احسان ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و قرارگاه مشعر در شب میالد امام حسن)ع( انجام و ۶ 
هزار و ۳00 بسته معیشتی و ۶ سری جهیزیه بین زوج های نیازمند 
توزیع شد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان 
افزود:این استان تاکنون در برگزاری رزمایش مومنانه مشترک 
در کشور پیشتاز بوده و در توزیع کمک های مومنانه با نهادهای 
مختلف از جمله نیروی انتظامی،کمیته امداد و سایر نهادها همکاری 
داشته است.روح اللهی با اشاره به جان باختن ۶نفر از نیروهای برق 
شهرستان کرمان در سیل هفته گذشته گلباف بیان کرد:بیشتر 
آسیب ها و خسارت های از این دست ناشی از سو مدیریت است زیرا 
مسیر دسترسی به روستاها،منازل مسکونی و جایگاه دام نباید در 

مسیر رودخانه قرار گیرد.

پایان هفته جاری تردد بین 
شهرهای استان کرمان 

ممنوع است

دستگیری سارق ساختمان های 
نیمه کاره و سیم های برق در جیرفت

ستاد اجرایی فرمان امام 3۱3 هزار 
بسته معیشتی در کرمان توزیع کرد  

خبر

خبر

خبر

خبر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 برابر رای شماره ۱۳9960۳۱900500۱0۳۳ مورخ ۱۳99/۱2/۱9 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی غالمحسین زاده سیرچی  فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 9686 صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳0 مترمربع 
پالک ۱60۳ فرعی مفروز و مجزی از 404 فرعی 47 – اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
سیرچ - خیابان ولیعصرنبش کوچه 6 خریداری از مالک رسمی آقای میرزا یحیی صادقی 
محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی 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 ۱82
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/02/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۳/04

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳9960۳۱90080028۳0 هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای علـی زارعی جالل 
آبـادی فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 45 صـادره از  زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
208 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱0 فرعـی از 5068 اصلـی واقع در زرند شـهرک امام 
سـجاد ع خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حمید عرب نصرت آبـادی  محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 52
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر آرای شـماره ۱40060۳۱9008000۱4۳هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
حجـت دباغـی زرنـدی فرزنـد محمدمهدی به شـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب مغـازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 6۱.82 مترمربـع از پـالک 6۳۱7 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان فردوس بین کوچه ۱۳ و ۱5 خریداری از مالک رسـمی آقای اسـداله 
تجـدد محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱5روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 47

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره۱۳9960۳۱90۱4000658۳-99/۱2/20هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی شهدادی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2۳2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳75متر مربع پالک - فرعی 
از556- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 22فرعی از 556 -اصلی قطعه 5 واقع دراراضی 
پیره زارچ ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمود امیری 
گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:95
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/2۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۳/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
اصلـی   -۱88۱ از  پـالک ۳8فرعـی  بـاغ  بـر 
بخش۳4کرمـان  9۳4مترمربـع  بمسـاحت 
واقـع دراراضـی کمشـکوئیه سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضای 
آقـای مجیـد امیـری پـور بـه سـتناد رای هیـات محتـرم حل 
اختـالف ثبـت جیرفـت بشـماره۱۳9960۳۱90۱4004698مورخ 
99/۱0/06 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 
۳قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای 
ثبـت  قانـون  نامـه  آییـن  مـاده۱۳-  و  رسـمی  سـند  فاقـد 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز به 
تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت شـماره ۱750مورخ 
بـا  آن  آگهـی تحدیـد حـدود  بدینوسـیله  ۱400/02/۱۱مالـک 
سـتناد تبصـره مـاده ۱۳قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید 

ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مورخ ۱400/0۳/۱7شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امـالک مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد که در موعـد مقرر در ایـن اعالن به 
محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی 
از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت ۳0روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع 
ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره 
ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود. م الـف :89
تاریخ انتشار :۱400/02/2۱-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱9008000262 هیات 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 حسین ملکی 
زارکوئی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳0800۱4529 صادره از  زرند در یک باب خانه به 
مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند 
شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای محمود محمدی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 5۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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 ۱5 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. موقوفه مریم خانم به تولیت حسین متصدی زاده زرندی به شناسه ملی ۱400050۳240 در 
ششدانگ زمین وقفی به مساحت 28۳.۳5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 40 فرعی از 

2۳68 اصلی واقع در زرند خیابان عالمه.
2. خانم زهرا سلطانی اکبرآبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 8 صادره از  زرند در یک باب خانه 
به مساحت 282 مترمربع از پالک 6597 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه ۳8خریداری از 

مالک رسمی آقای تقی ایرانمنش.
خانم فاطمه عرب نژاد خانوکی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 56۳.۳ مترمربع از پالک 756۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی خریداری از 

مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.  م الف 54
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۳/4

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

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱9002000207هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیوان فرامرزی 
نمداد فرزند چراغ بشماره شناسنامه 0صادره از رودبارجنوب دریک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی در ان به مساحت 452/67مترمربع پالک2594فرعی ازیک اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۱747فرعی از یک اصلی قطعه یک واقع در شهر کهنوج میدان زه  
خریداری ازمالک رسمی آقای محمد لورگی قوچ آباد محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت 

صادرخواهدشد ./م الف:۳4
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/2/7- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/2/2۱

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳9960۳۱90۱4006587-۱۳9۱2/2۳هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اسماء خالقی بیدرانی   فرزند یداله بشماره شناسنامه ۳80صادره ازبم در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 894.68متر مربع پالک - فرعی از57۳- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از 57۳-اصلی قطعه دو واقع دربلوارهلیل کوچه بنگاه خضری اراضی میانجاویه 
جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف رشیدی  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:96
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/2۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۳/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
سردسیری   باغ  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
بمساحت  اصلی   -624 از  ۱7فرعی  پالک 
۱0۱۳79مترمربع بخش۳4کرمان واقع دراراضی 
ده دیوان  ساردوئیه جیرفت مورد تقاضای آقای فردوس شهدادی 
ساردو به ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
بشماره۱۳9960۳۱90۱4002۱۱8مورخ 99/06/۱0 درمالکیت نامبرده 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه 
قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز 
به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۱778مورخ 
با ستناد  آن  تحدید حدود  آگهی  بدینوسیله  ۱400/02/۱2مالک 
تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 
8صبح روزسه شنبه مورخ ۱400/0۳/۱8شروع وبعمل خواهد آمد 
لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که 
در موعد مقرر در این اعالن به 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 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت 
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف :92

تاریخ انتشار :۱400/02/2۱-روز : سه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
۱99فرعی  پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
5۱7.94مترمربع  بمساحت  اصلی   -565 از 
جیرفت  بهجرد  دراراضی  واقع  بخش45کرمان 
مورد تقاضای خانم ندا امیری فتح اباد  به ستناد رای هیات محترم 
حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱۳9960۳۱90۱4004575مورخ 
ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   99/09/۳0
۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا 
حسب درخواست شماره ۱752مورخ ۱400/02/۱۱مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر 
مورخ  روزدوشنبه  8صبح  ساعت  از  آن  ی  تحدید  عملیات  و 
یا مالکین  به مالک  لذا  ۱400/0۳/۱7شروع وبعمل خواهد آمد 
در  مقرر  موعد  در  میگردد که  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک 
این اعالن به 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 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف :90
تاریخ انتشار :۱400/02/2۱-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

قیمت کاه از کوه باال رفت

 

گرانی افسار گسیخته همزمان با کاهش میزان 
بارش باران به علوفه های دامی رسید. کاه، یونجه 
و ذرت علوفه که اصطالحا علوفه »خشبی« گفته 
می شوند، خوراک اصلی دام های سنگین است 
که قیمت آن ها به صورت نجومی باال رفته و داد 

دامدارن را درآورده.
مهمترین دام سنگینی که در کشور ما پرورش 
داده می شود گاو و گوساله است. براساس گزارش 
مرکز آمار این دام ها حدود 90 درصد کل شیر 
تولیدی دام های کشور و بیش از نیمی از وزن 
گوشت قرمز عرضه شده توسط کشتارگاه های دام 

را به خود اختصاص می دهند.
افزایش 200 و ۱50 درصدی قیمت کاه و یونجه

گاوداران اما این روزها با مشکل تامین علوفه 
خشبی دسته و پنجه نرم می کنند. حاج محمدی 
یکی از دامداران کرمانی که پرورش دهنده گاو 
شیری است از افزایش قیمت ها می گوید: »هر 
کیلو یونجه سال قبل در این فصل 1700 تومان 
بود که در اواخر فصل به 2000 تومان رسید. کاه 
هم از 700 تومان تا هزار تومان بود. امسال از ابتدا 
هر کیلو کاه 2500 تا ۳000 هزار تومان و یونجه 

هر کیلو 5 هزار تومان شده است.«
حاج محمدی می گوید ذرت علوفه که ۳0 درصد 
خوراک گاو است پارسال هر کیلو 500 تومان بود 
که االن کیلویی 1100 تومان به سختی می توان 

خرید.
او با اشاره به این که همه این ها را  به مسئوالن 
گفته ایم اما متاسفانه اقدامی نشده است از بدتر 
شدن شرایط در ادامه سال می گوید: »کار به اینجا 
هم ختم نمی شود. وقتی این فصل سال قیمت در 
این نرخ است چند ماه دیگر قطعا افزایش خواهد 

داشت.«

این دامدار کرمانی ادامه می دهد:»قیمت گذاری 
علوفه ها خود مختار است و هیچ نظارتی بر 
آن نیست. وقتی به ادارات مراجعه می کنیم و 
می گوییم آیا می دانید علوفه محصول ما که کاالیی 
اساسی است از کجا می آید؟ هیچ کس جوابی 
نمی دهد. تنها جواب این است می گویند این در 

حیطه کاری ما نیست.«
پیشنهاد دادیم سال را تقسیم به سه کنند و 
هر چهار ماه یک قیمت بدهند و ما هم تبعیت 
می کنیم، این را حاج محمدی گفته و ادامه می 
دهد: اما متاسفانه کسی ورود نکرد؛ آخر این کار 
ورشکستگی دام دار و نبودن گوشت و شیر در 

بازار است.
او ادامه می دهد: من خودم سال قبل 10 تریلی 
کاه خالی کردم امسال به پنج تریلی رسیده است. 
یونجه هم به همین شکل کم شده است؛ ادامه 
این روند در نهایت گاودار را مجبور به حذف گاو 
شیری می شود. کاری که در خیلی از کشتارگاه ها 

در حال انجام است.
۷500 تومان؛ قیمت تمام شده هر کیلو شیر

حاج محمدی معتقد است با این شریط قیمت 
گوشت قرمز هم  بعد از کرونا تا 250 یا ۳00 
هزار تومان هم می رسد. او قیمت تمام شده هر 
کیلو شیر را با همین قیمت علوفه بدون در نظر 
گرفتن دارو و حق کارگر 7500 تومان اعالم 
کرد و گفت: »این شیر را کارخانه 4۶00 تومان 
از ما میخرد. یعنی در هر کیلو 2900 تومان ضرر 

می کنیم.«
این دامدار می گوید: مکاتبات زیادی انجام شده 
اما هیچ اقدامی نشده است. یک تناقض دیگر نیز 
وجود دارد، متولی ما جهاد کشاورزی است اما 
قیمت گذاری را صنعت و معدن انجام می دهد. از 
طرفی محصول ما کاالی اساسی است؛  نه صنعت 
معدن قیمت را تغییر می دهد نه جهاد کشاورزی.

یکی دیگر از گاوداران کرمانی می گوید: در 

نهاده های دولتی باند بازی وجود دارد. اتحادیه 
نهاده را به دست چند نفر داده و خودشان برای 

خود داستانی دارند.
او ادامه می دهد: نزدیک ۳000 تومان در هر کیلو 
شیر ضرر می دهیم. یعنی یک نوشابه و آب معدنی 
از شیر به عنوان یک کاالی اساسی گران تر است. 
از 1200 گاو به 200 گاو رسیدم و  با این شرایط 

بعد از 40 سال کار باید جمع کنیم.
نبود نظارت و ثبات نداشتن یکی از مهم ترین 
دالیل باال رفتن قیمت علوفه است. کاهش بارش 
باران نیز در این وضعیت تاثیر گذاشته است. از 
طرفی استان ما خشک است و این تاثیر بیشتر 

احساس می شود.
به دلیل این که استان های همجوار ما هم همین 
مشکل را دارند و گاوداری های صنعتی در این 
استان ها بیشتر است بخش زیادی از علوفه کاه و 
ذرت تولیدی از استان خارج می شود؛ و همه این 

ها در کنار هم  افزایش قیمت را به دنبال دارد.
کنترل قیمت امکان پذیر نیست

علی باقری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی شمال کرمان می گوید: با توجه 
به خشک بودن کرمان قسمت زیادی از علوفه 
استان به غیر از شهرهای بردسیر و ارزوئیه از 
سایر استان ها مثل فارس، خوزستان و کرمانشاه 

تامین می شود.
آن طور که باقری می گوید این استان ها به دلیل 
شرایط موجود از خروج علوفه خود ممانعت 
کرده اند. از طرفی خشکسالی امسال باعث باال 
رفتن تقاضا در علوفه های »خشبی« شده و تولید 

افزایشی نداشته  است. 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی می گوید: افزایش قیمت علوفه های 
خشبی کشوری است و چون این علوفه تعزیراتی 

نیست نمی توان با آن برخورد کرد.
او ادامه داد: در مقابل اما شیر تعزیراتی است و 

دامدار اجازه افزایش قیمت را ندارد و این  فشار 
مضاعفی به دامداران آورده است. در این شرایط 
بیشترین ضرر را دامداران شیری می کنند و این 

زنگ خطری برای استان است.
باقری در خصوص درخواست دامدارن  مبنی 
برای افزایش قیمت شیر گفت: دامداران متقاضی 
افزایش قیمت شیر هستند اما این مشکل را حل 
نمی کند چون با افزایش قیمت مصرف کاهش 

پیدا می کند.
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی عنوان کرد:  باید تدابیری اتخاذ شود 
که تولید علوفه های خشبی در استان هایی که 
آب و خاک خوبی دارند افزایش داشته باشد و نیاز 

استان هایی مثل کرمان تامین شود.
او با اشاره به بحث واردات علوفه گفت:  واردات 
علوفه با توجه به ارزش پول گران تر می شود. مگر 
اینکه ارز دولتی اختصاص داده شود که آن هم 

مشکالت خاص خود را دارد.
باقری می گوید تجربه یارانه روی ذرت و نهاده های 
وارداتی جواب نداد و دولت باید برای گذر از این 
وضعیت یارانه را روی تولید بگذارد؛ البته نه مثل 

گندم با قیمت پایین با یک قیمت منصفانه.
ممانعت از خروج علوفه خالف است

او ادامه داد:پیشنهاد دامداران خارج نشدن علوفه 
از استان است که قابل اجرا نیست و دیگر استان 
ها هم در این مورد خالف کردند. استانداران و 
مقامات ارشد دیگر استان باید اجازه ایجاد اینگونه 
محرومیت را ندهند تا تشنج ایجاد نشده و به 

دامداران فشار نیاید.
باقری با اشاره به توزیع مقادیر زیادی ذرت و 
جو بین دامداران در یک هفته گذشته گفت: با 
وجود این توزیع هر چه تالش کنیم جای علوفه 
»خشبی« را نمی گیرد. استان هایی که محدودیت 
ایجاد کردند باید کمک کنند تا از این دوران 

گذر کنیم.

حمزه سلامنی

گزارش

علی باقری معاونت بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان 
می گوید: با توجه به خشک بودن کرمان 
قسمت زیادی از علوفه استان به غیر از 
شهرهای بردسیر و ارزوئیه از سایر استان 
ها مثل فارس، خوزستان و کرمانشاه تامین 
می شود. آن طور که باقری می گوید این 
استان ها به دلیل شرایط موجود از خروج 
علوفه خود ممانعت کرده اند. از طرفی 
خشکسالی امسال باعث باال رفتن تقاضا در 
علوفه های »خشبی« شده و تولید افزایشی 
هرنداشته  است. 

س: م
عک

جانشلین اسلتاندار در سلتاد کرونلای اسلتان 
کرملان گفت:محصلول مشلترک ایلران و کوبلا 
در تولید واکسلن کوویلد۱۹ فازهلای کارآزمایی 
اول و دوم را بلا موفقیلت پشلت سلر گذاشلته و 
قطعا ملا بله دانلش پزشلکان مان اعتملاد داریم 
کله می تواننلد واکسلن موثلر و نجات بخلش 
بلرای جامعه تولیلد کنند.محمدصلادق بصیری 
در دومیلن روز از اجلرای فلاز سلوم کارآزمایلی 
بالینی واکسلن مشلترک ایران و کوبلا در کرمان 
پلس از دریافلت این واکسلن اظهلار کرد:رعایت 

دسلتورالعمل ها و مقلررات بهداشلتی در کنترل 
بیماری کرونا بسلیار موثر اسلت،اما عاج واقعی 
بیماری زمانی اسلت که واکسیناسلیون همگانی 
صورت گیرد.او با اشلاره بله سلوابق فعالیت های 
انسلتیتو پاسلتور ایران و انسلتیتو فینلای کوبا 
افلزود: امیدواریلم بلا کملک موسسلات علمی و 
دانشلگاهی و همراهی ملردم هرچه سلریع تر بر 

بیملاری کرونلا فائلق آییم.
او از دانشلگاه عللوم پزشلکی کرملان بله جهلت 
فراهم آوردن امکانات مناسلب بلرای کارآزمایی 

ایلن واکسلن در اسلتان قدردانلی کلرد و گفت: 
مشلارکت عموملی ملردم در ایلن فلاز موجلب 
می شلود که طلرح به نتیجله می رسلد و بیماری  
ریشله کن شلود.بصیری عنلوان کرد:اقبلال 
شلهروندان و پزشلکان بلرای تزریلق واکسلن 
دالللت دارد کله کار دقیلق و نتیجه بخش اسلت 
و امیدواریلم بلا کملک خداونلد با همله ظرفیت 
ایجاد شلده به زودی شلاهد ریشله کنی بیماری 

در جامعله باشلیم.
جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان 

افلزود: چگونگلی تهیله ایلن واکسلن مشلخص 
اسلت و مطمئنلا باید مراحلل الزم را طلی کند و 
با همراهی شلهروندان شلاهد نتیجه بخشلی آن 
خواهیلم بود.گفتنی اسلت، فاز سلوم کارآزمایی 
بالینلی واکسلن کرونا)انسلتیتو پاسلتور ایلران 
– انسلتیتو فینای کوبلا( از ۱۸ اردیبهشلت ماه 
جلاری در کرملان آغاز شلده و هشلت دانشلگاه 
عللوم پزشلکی در سلطح کشلور در ایلن فلاز 
مشلارکت دارند و ٢4 هزار نفر واکسلن آزمایشی 

را دریافلت خواهنلد کرد.

به دانش پزشکان مان برای تولید واکسن نجات بخش اعتماد داریم

دامدارن استان کرمان این روزها با کاهش شدید علوفه و باال رفتن قیمت آن روبرو هستند و ممانعت از خروج علوفه در استان های اصلی 
تولید کننده بر این مشکل افزوده است.

نگرانی دامداران از باال رفتن قیمت علوفه در استان
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کاغذ ایران

در بورس منطقه ای کرمان تعداد 2 میلیون و 87۳ هزار 
سهم به ارزش بیش از 4۳ میلیارد و 252 میلیون ریال 

معامله شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان تعداد 2 میلیون و 
87۳ هزار ســهم به ارزش بیش از 4۳ میلیارد و 252 
میلیون ریال در بــورس کرمان معامله شــد که از این 
میزان 4 درصد مربــوط به خرید ســهام و 9۶ درصد 
مربوط به فروش سهام بوده که در 8 ایستگاه کارگزاری 
فعال در اســتان کرمان به انجام رسیده است. همچنین 
شاخص کل با 15,5۶۶ واحد کاهش روبرو شد و به رقم 

1,151,89۶ واحد رسید.

معامله 2 میلیون و ۸۷3 هزار 
سهم در بورس کرمان 

سخنگوی شلورای نگهبان گفت: مصوبه شلورای نگهبان در خصوص 
شلرایط ثبت نام کننلدگان انتخابات ریاسلت جمهوری  بلرای وزارت 

کشلور و دیگر مجریان الزم االجراست.
به گلزارش ایسلنا عباسلعلی کدخدایلی در توییتلر نوشلت:   "مصوبه 
شلورای نگهبلان در خصوص شلرایط ثبلت نلام کننلدگان انتخابات 
ریاست جمهوری  برای وزارت کشلور و دیگر مجریان الزم االجراست. 
بدیهلی اسلت کسلانی از نظر شلورا ثبت نلام کننلده تلقی می شلوند 
کله ملدارک مذکلور در مصوبله ایلن شلورا را هنلگام ثبلت نلام ارائه 

کرده باشلند."

کدخدایی: 
مصوبه شورای نگهبان برای وزارت 

کشور و دیگران الزم االجرا است

خبرخبر

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اتاق 
بازرگانی ایران یک دستورالعمل اجرایی برای 

جلوگیری از قاچاق کاال تصویب کرد.
در جلسه ۳7 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
که در محل اتاق ایران برگزار شد، نمایندگان 
بخش خصوصی در کنار معاون پیگیری ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال، دستورالعملی جدید با 
محوریت مشارکت اجتماعی در حوزه قاچاق 
نهایی شد.محمدرضا رمضانی - دبیر کل اتاق 
ایران - در ابتدای این نشست با اشاره به تبعات 
قاچاق در اقتصاد ایران، گفت: پدیده قاچاق 
شرایط نامساعدی برای حوزه تولید ایجاد 
کرده و با افزایش بیکاری و کاهش درآمد 
نیروی کار و تولیدکننده، به شکل گیری 
بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دامن 
می زند ازاین رو استفاده از همه ظرفیت های 
موجود، به خصوص نقش کلیدی مردم در 
فرهنگ سازی و مبارزه عینی با قاچاق کاال و 

ارز مهم و تعیین کننده است.
رمضانی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، گام های مفیدی برای فرهنگ سازی 
در این حوزه برداشته است، ابراز امیدواری 
کرد: در آینده نزدیک مشکالت تولیدکننده 
در بحث قاچاق رفع شود و سیاست ها  به 
سمتی برود که ضمن اجرای اصل 44 قانون 
اساسی، بخش خصوصی و مردم جایگاه واقعی 
خود در اقتصاد را پیدا کنند.او با اشاره به شعار 
سال 1400 مبنی بر سال تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
فعاالن اقتصاد با مشکالت سامانه یکپارچه 
کارت بازرگانی هوشمند مواجه هستند و این 
مسائل برطرف نشده است، ازاین رو از ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخواست می شود 
برای رفع این مشکالت کمک کند.به گفته 
او، ستاد همچنین باید در حوزه تصویب 
قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی به عنوان یک 
مجموعه که قادر به پیش بینی اثرات و تبعات 
این قوانین است وارد عمل شده و از افزایش 
بروکراسی هایی که عماًل به ایجاد مشکل 
برای بخش شفاف اقتصاد منجر می شود 
جلوگیری کند.در ادامه این نشست مهدی 
کوشا با اشاره به اینکه تدوین دستورالعمل 
اجرایی مشارکت های اجتماعی در پیشگیری 
از قاچاق کاال و ارز یک سال به طول انجامیده 
است، گفت: از ابتدای بهمن ماه سال گذشته 
بررسی پیشنهادات دستگاه-های ذیربط 
در کمیته مشارکت ها، نسخه نهایی موجود 
تاکنون ۶ بار مورد بازبینی و ویرایش قرار 

گرفته است.

شورای رقابت که تا پیش از این ذوق زده 
از برگشت به قیمت گذاری خودرو بود و از 
عملکرد خود دفاع می کرد، این روزها با صدور 
دستورالعمل جدید برای افزایش قیمت 
خودرو و انتقاداتی که به همراه داشت ترجیح 
بر سکوت داده و هیچ واکنش و پاسخی 
نسبت به اذهان عمومی در رابطه با چرایی این 

تصمیم نداشته است. 
به گزارش ایسنا، حدود یک هفته پیش و بعد 
از مدتها بحثی که در رابطه با قیمت گذاری 
خودرو وجود داشت، سرانجام شورای رقابت 
طی جلسه خود تصمیم به افزایش قیمت 
محصوالت شرکت های سایپا و ایران خودرو 

به عبارتی محصوالت پرتیراژ گرفت.
اعالم چند خطی و بدون توضیح

براین اساس بدون هیچ توضیحی با صدور 
اطالعیه ای چند خطی اعالم کرد»بر اساس 
تورم بخشی یکساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده 
قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1۳99 
و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره 
وری نهایتا برای محصوالت شرکت ایران 
خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای 
محصوالت شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 
درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای 
تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 

اعمال و اجرا می شود.«
چرا زمستان افزایش قیمت نداشت، 

ولی اکنون دارد؟
این اعالم شورای رقابت باخود ابهامات و 
واکنش های متفاوتی را از سوی کارشناسان 
و فعاالن بازار خودرو، نمایندگان مجلس و 
رسانه ها به همراه داشت و بعضا مطرح بود 
که چگونه در شرایطی که نرخ ارز به عنوان 
یکی از آیتم های تعیین قیمت خودرو رو به 
کاهش است و اقالم لوکس کاهش قیمت 
داشته اند شورای رقابت نسبت به افزایش 
قیمت خودرو اقدام کرده است. حال این که 
این انتقاد تا چه میزان درست بوده موضوعی 
است که باید شورای رقابت به آن پاسخ دهد، 
به هرحال تعیین میزان افزایش قیمت خودرو 
در دستورالعمل شورای رقابت بر اساس 
تورم بخشی صورت می گیرد که مشخص 
نیست چقدر بوده ولی نرخ تورم رسمی در 
ماه های اخیر افزایش داشته است.این در 
حالی است که در زمستان سال قبل شورای 
رقابت افزایش قیمتی در خودرو اعمال نکرد 
و توضیح رئیس شورا از این حکایت داشت 
که  بررسی تورم بخشی برای وضعیت قیمتی 
خودروسازان ، شورای رقابت را به این نتیجه 
رسیده که هیچ افزایش قیمتی اعمال نشود. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، مدیر امور 
معدن شرکت گل گهر در خصوص استفاده از stemming Truck در 
عملیات گل گذاری چال ها گفت: با توجه به اهمیت باالی کیفیت و 
سرعت گل گذاری چال های خرج گذاری شده در راندمان عملیات 
آتشباری و با هدف کاهش مخاطرات حاصل از پرتاب سنگ، تامین 
و بکارگیری یک دستگاه استمینگ تراک بومی در معدن شماره یک 
گل گهر از طریق مدیریت امور معدن انجام شد که با بهره گیری از 
این دستگاه و افزایش سرعت گل گذاری در نهایت منجر به افزایش 
کیفیت آتشباری و کاهش خطرات ناشی از پرتاب سنگ شد. همچنین 
با کاهش نقش نیروی انسانی در این بخش از عملیات، خطای انسانی 
کاهش و سرعت اجرای کار افزایش یافته است.مهندس امید محتشمی 
 power Deck &( به استفاده از روش های نوین در عملیات آتشباری
Air Deck( به عنوان یک اقدام مهم دیگر مهندسان داخلی شرکت 
اشاره کرد و افزود: به منظور هدایت کنترل شده امواج و گازهای حاصل 
از انفجار جهت خردایش سنگ ها و کاهش آثار ناخواسته مخرب 
آتشباری، استفاده از روش پاوردک و درپوش انفجاری توسط واحد 
عملیات مدیریت امور معدن و پیمانکار استخراج )شرکت آرمان گهر( 
انجام پذیرفت که در نهایت در مقایسه با روش معمول آتشباری؛ حفاری 
ویژه، خرج ویژه مورد نیاز جهت خردایش مطلوب سنگ ها و همچنین 
عوارض ناخواسته انفجار از قبیل پرتاب سنگ و لرزش زمین کاهش 
یافت.وی بازسازی شاول های کابلی مدل P&H را عامل افزایش راندمان 
عملیات معدنکاری دانست و تصریح کرد: عملیات بارگیری تراک های 
معدنی عمدتاً توسط شاول های موجود در معدن انجام می شود. با توجه 
به وضعیت فعلی و برنامه های معدن و به منظور افزایش راندمان تولید و 
با هدف افزایش تعداد دستگاه های بار کننده معدن؛ واحد تعمیرات امور 
معدن با همکاری پیمانکار معدن اقدام به بازسازی و نوسازی شاول های 
کابلی توسط متخصصین داخلی و به کارگیری قطعات ساخت داخل 
کشور کرد. این شاول ها به مدت ۶ سال از چرخه تولید خارج شده بودند 
که با این اقدام ضمن افزایش تعداد دستگاه های بار کننده راندمان، کلیه 

عملیات معدنکاری هم افزایش یافت.

گام های مدیریت امور معدن 
گل  گهر در افزایش راندمان تولید

گام جدید برای مقابله
 با قاچاق کاال و ارز

حاشیه روی با زامیاد!

طی حکمی، مهدی اهرابی به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت 
ملی صنایع مس ایران منصوب شد. به گزارش »پیام آوران معدن و 
فوالد« بر اساس این حکم دکتر مهدی اهرابی به عنوان نماینده موسسه 
صندوق بازنشستگی شرکت مس در هیات مدیره شرکت ملی صنایع 
مس ایران حضور می یابد. مهدی اهرابی، استاد دانشگاه آزاد اسالمی و 
دانش آموخته اقتصاد در گرایش اقتصاد سنجی در مقطع دکتری است. از 
سوابق مدیریتی و اجرایی عضو جدید هیات مدیره شرکت مس می توان 
به مدیریت امور فروش، مدیریت امور حقوقی، مشاور معاونت هماهنگی 

و معاونت هماهنگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد.

تا پایان سال گذشته بیش از 959 هزار نفر در واحدهایی که در شهرک ها 
و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدند مشغول به کار بودند، نزدیک به 
50 درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی فعال هستند و نزدیک 
به 57 درصد از 8521 واحد غیرفعال به دلیل کمبود نقدینگی تولیدشان 
متوقف شده است.بر اساس جدیدترین اطالعات منتشر شده از سوی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، تا پایان سال گذشته 
مجموعا 47 هزار و 509 واحد صنعتی در کشور با اشتغال 954 هزار و 989 
نفر به بهره برداری رسیده که 8521 واحد از آن ها با اشتغال بیش از 14۶ 

هزار نفری غیر فعال است.
نصف واحدها کوچک هستند

همچنین بر اساس این آمار 41 درصد از کل 47 هزار و 509 واحدهای 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خرد، 52 درصد کوچک، شش 
درصد متوسط و یک درصد واحدها بزرگ هستند.از نظر اشتغال نیز 11 
درصد اشتغال در واحدهای خرد، 49 در در واحدهای کوچک، 21 درصد 

در واحدهای متوسط و 19 درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است.
در زمینه سرمایه گذاری نیز واحدهای کوچک پیشتاز هستند به طوری که 
42 درصد سرمایه گذاری شهرک های صنعتی در واحدهای کوچک، 24 
درصد در واحدهای متوسط، 21 درصد در واحدهای بزرگ و  1۳ درصد در 

واحدهای خرد انجام شده است.
فعالیت نصف واحدهای شهرک های صنعتی در صنایع فلزی و 

شیمیایی
همچنین بر اساس این گزارش از کل 47 هزار و 509 واحد مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی، 2۶.1 درصد در صنایع فلزی، 22 درصد در 
صنایع شیمیایی، 17 درصد غذایی و آشامیدنی، 11.8 درصد در کانی 
غیرفلزی، 7.2 درصد در صنایع سلولزی، 7.1 درصد در حوزه خدمات، 
5.4 درصد در صنایع نساجی و ۳.4 درصد در صنعت برق و الکترونیک 

فعال هستند.
26.۸ درصد واحدها با بیش از ۷0 درصد ظرفیت فعالیت می کنند

در حال حاضر نزدیک به 15 هزار و 222 واحد فعال، یعنی ۳9 درصد از 
کل واحدهای فعال، در شهرک های صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد، 
1۳ هزار و 298 واحد معادل ۳4 درصد واحدها با ظرفیت 50 تا 70 درصد 
و 10 هزار و 4۶8 واحد معادل 2۶.8 درصد از واحدها با ظرفیت بیش از 70 

درصد فعالیت می کنند.
وضعیت واحدهای راکد

در این میان بررسی وضعیت واحدهای غیرفعال نیز نشان می دهد که 5۶.9 
درصد واحدهای غیرفعال به دلیل کمبود نقدینگی، 1۶.1 درصد به دلیل 
فقدان بازار، 18.۳ درصد به دالیل نامشخص، ۳.7 درصد به دلیل اختالف 
شرکا، 2.۶ درصد به دلیل تامین مواد اولیه، 1.5 درصد به دلیل نقصان 
ماشین آالت، 0.5 درصد به دلیل مشکالت قضایی و 0.4 درصد به دلیل 

مشکالت زیرساختی تولیدشان متوقف شده است. 

انتصاب عضو جدید 
هیات مدیره شرکت مس

انتصاب عضو جدید 
هیات مدیره شرکت مس

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۱9فرعی از ۱204- 
بخش۳4کرمان  9۱7.26مترمربع  بمساحت  اصلی 
واقع دراراضی گربه دلفارد جیرفت مورد تقاضای آقای 
غالمرضا ابراهیمی به ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
نامبرده  درمالکیت   98/8/26 بشماره۱۳9860۳۱90۱40۳492مورخ 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
نامه قانون  آیین  اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳- 
ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 70۳5مورخ ۱۳990/05/۳0مالک 
۱۳قانون  ماده  تبصره  ستناد  با  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 
۱400/0۳/۱8شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به 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 20قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف 
مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف :97
تاریخ انتشار :۱400/02/2۱-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی داری پالک 
282فرعی از۱8۳اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 
واقع  4757۳.۱9مترمربع  بمساحت  اصلی   -۱8۳
در رودبار جنوب-روستای علی اباد قطعه سه بخش 46کرمان به 
استناد رای شماره ۱۳9960۳۱9079000287- مورخ ۱۳99/06/04هیات 
مستقر در ثبت رودبار جنوب در مالکیت اقای رستم ساالری  فرزند 
مراد قرار گرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده۱۳آیین نامه قانون 
منتشر ومورد واخواهی قرار نگرفته که نیاز به تحدید حدود دارد لذا 
حسب درخواست کتبی مالکین به شماره های ۱400/۱۱028/۱66مورخه 
02/۱9/ ۱400آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد تبصره ماده 
۱۳قانون مزبورمنتشر پالک مرقومه منتشر و عملیات تحدید ی آن 
از ساعت 9صبح روزدوشنبه مورخ۱400/0۳/۱7در محل شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک و مالکین  مجاور رقبه مزبور اخطار میشود که 
در موعد مقرر در این آگهی محل وقوع ملک حاضر وچنانچه کسی بر 
حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتوانداز تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی لغایت  ۳0روز واخواهی خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک رودبار جنوب تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود  در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نیست./. م الف :۱09
تاریخ انتشار :۱400/02/2۱- روز :سه شنبه

علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

تصمیم نهایی 
به تاریخ ۱400/02/۱۳در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱شورای حل اختالف 
شهرستان قلعه گنج به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه 

۱4002۱9200000۳2879تحت نظر قرار دارد .
قرار تحریر ترکه"

به طرفیت  عزیز  فرزند  قلعه  رجائي سرخ  دادخواست خواهان خانم سكينه  در خصوص 
خواندگان ۱-خانم سميه  رجائي سرخ قلعه ۳-اقای عین اله رجائی سرخ قلعه ۳-اقای 
حسن رجائی سرخ قلعه 4-  اقای روح هللا رجائي سرخ قلعه 5-خانم اشرف رجائي سرخ 
قلعه 6-اقای حسين رجائي سرخ قلعه 7-اقای عباس رجائی  سرخ قلعه 8- خانم زينب 
رجائی سرخ قلعه9-خانم فريده رجائی سرخ قلعه ۱0-خانم خجسته رجائی سرخ قلعه همگی 
فرزندان عزیز به خواسته: تحریر ترکه، به خواسته تحریر ترکه مورث مرحوم عزيز رجائی سرخ 
قلعه که متوفي بتاریخ ۱۳87/07/20 در اقامتگاه دائمی خود واقع در شهرستان کهنوج فوت 
نموده ، لذا شورا با عنایت به گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال و سایر مدارک ضميمه 
مستندا به مواد206و207قانون امور حسبی قرار تحريرتر که نامبرده را صادر و اعالم و در اجرای 
ماده 2۱0همان قانون مقرر می دارد دبیرخانه شورا وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه 
از تاریخ انتشار آگهی نباشد معین و با هزينه متقاضی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
نماید که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی 
برتر که متوفی دارند در ساعت و روز معین در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند کارشناس به 
عالوه برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه مقيم 
باشد برای حضور در وقت مقرر دعوت نامه فرستاده و به متقاضی ابالغ شود وسيله اجرای قرار 
فراهم نماید قرار صادره بارعایت ماده ۱8قانون ایین نامه اجرای ماده ۱89 قانون برنامه سوم 

توسعه ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه عمومی محل است. 
سجاد افشارمنش قاضی شورای حل اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج

 20 )دوشنبه،  بورس  بازار  در  کل  شاخص 
اردیبهشت ماه( پنج  هزار و ۶82 واحد رشد داشت که 
در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 157 هزار 

واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز بیش از 9 میلیارد 
و 270 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

45 هزار و یک میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 94۶ 
واحد کاهش به 418 هزار و 872 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با یک هزار و 2۶4 واحد افت به 272 هزار و 

202 واحد رسید.
شاخص بازار اول پنج هزار و 444 واحد و شاخص بازار 

دوم هفت هزار و 58 واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد ملی صنایع 

مس ایران )فملی( با دو هزار و 499 واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با دو هزار و 298 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 
419 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با 789 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با ۶8۳ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 449 واحد، 
بانک پاسارگاد )وپاسار( با 278 واحد، گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 249 واحد،  معدنی 
و صنعتی چادرملو )کچاد( با 208 واحد، پتروشیمی 
نوری )نوری( با 197 واحد و نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با 1۶2 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل گروه مپنا )رمپنا( با 429 واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 271 واحد، کاشی الوند )کلوند( با 2۶1 

واحد، سایپا )خساپا( با 210 واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با 209 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران 
)همراه ( با 172 واحد، سرمایه گذاری توکا فوالد 
)وتوکا( با 159 واحد، پاالیش نفت تهران ) شتران( با 
149 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 11۳ واحد و 
گروه دارویی برکت )برکت( با 110 واحد تاثیر منفی را 
بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، دیروز نماد 
ایران خودرو )خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی(، سایپا )خساپا(، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( و فرآوری معدنی پال کانی پارس )اپال( 

در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه دو میلیارد و 247 
میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۶۳ میلیارد 

ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

دیروز شاخص فرابورس نیز بیش از ۳8 واحد افزایش 
داشت و بر روی کانال 17 هزار و 2۶8 واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار 792 میلیون و 9۳7 هزار برگه 
سهم به ارزش 124 هزار و 881  میلیارد ریال دادوستد 
شد.دیروز تنها نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، شرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(،  گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان )ومهان( و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 

)میدکو( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
 در مقابل سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، دارویی ره 
آورد )درهآور(، آسیا سیر ارس )حآسا(، توسعه و 
عمران استان کرمان )کرمان(، شرکت آهن و فوالد 
ارفع )ارفع(، پتروشیمی مارون )مارون(، نفت ایرانول 
)شرانل(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، 
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، مدیریت 
انرژی امید تابان هور )وهور(، پاالیش نفت شیراز 
)شراز( و بهمن دیزل )خدیزل( تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس داشتند.

شاخص بورس صعودی شد

 مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرمای ایران در گفت وگو با »کاغذ وطن« اما این طرح را غیر اقتصادی می داند. او می گوید:»تراکم بسته 
بندی و سردخانه در یک جا اصال توجیه پذیر نیست و همه دوستانی که تمایل داشتند دهکده  راه بیفتد بیشتر به دلیل وام با بهره مناسب 

بود. وقتی تورم  رسمی یک کشور 30 تا 40 درصد  باشد یکی وام 4 تا 6 درصدی برای هر شخصی بین 30 تا 35 درصد سودآوری دارد.«

رنا
: ای

س
عک

 

هنوز یک خشلت هم بلرای دهکده خرما گذاشلته 
نشلده. طرحی که دوسلال پیلش با حضلور معاون 
توسلعه روسلتایی و مناطلق محلروم نهاد ریاسلت 
جمهلوری کلنلگ زنلی شلد و قلرار بلود تلا سلال 
۹۹ بله بهلره برداری برسلد. بعد گذشلت دو سلال 
املا هیلچ یلک از سلرمایه گذاران حاضلر بله خرج 

کلردن ریالی بلرای ایلن طرح نشلدند.
نام دهکلده خرما از اردیبهشلت ۹۸ بر سلر زبان ها 
افتلاد. قلرار بلود 4۰ واحد بسلته بندی بلا ظرفیت 
۱٢۰ تلن خرملا در حواللی منطقه ویلژه اقتصادی 
سلاخته شلود. کلید واژه خبر اشلتغال ۸۰۰ نفری 
در منطقله بم بلود. بلرای همیلن هم با تسلهیات 
اشلتغال روسلتایی بلرای این طلرح موافقت شلد، 
 ملکان اجلرا را هلم خلارج از شلهرک های صنعتی 
و منطقله ویلژه گذاشلتند تلا خلللی در دریافلت 
تسلهیاتی کله بایلد بله روسلتاییان و واحدهلای 

خلرد داده شلود، ایجاد نشلود.
4۰ سلرمایه گذار که عمدتا هم از میان سلردخانه 
داران و تجلار بودند پیش قدم شلدند کله هر کدام 
یلک میلیلارد بگذارند تلا این واحلد اسلتقرار یابد. 
الباقلی اعتبلار کله رقملی باللغ بلر ۱۶۰ میلیلارد 
تومان بود هلم بر عهلده اعتبارات دولتی گذاشلته 
شلد. تسلهیاتی که با توجه به قرارگیلری دهکده 
خرما در زمره طرح اشلتغال روسلتایی بلا نرخ 4 تا 

۶درصلد پرداخت می شلد.
تا اوایل سلال ۹۸ حتلی خبری از مشلاور طرح هم 
نبود.ایلن در حالی اسلت که بله گفته نایلب رئیس 
انجملن خرملای اسلتان اللزام هلر طرحلی وجود 
مشلاور اسلت تا جانمایلی و توجیله اقتصلادی آن 

بررسلی شود.
محملد حسلین اکبلری،  نایلب رئیلس انجملن 

خرمای از همان ابتدا هشلدار انحلراف این طرح را 
داده بود. اکبری از پشلت پرده ای گفتله بود که بر 
اسلتقرار این واحد در بم اصرار داشلتند: » دهکده 
خرملا بله آن شلکل نزدیلک نخلسلتان نیسلت اما 
بله لحلاظ مرکزیلت در مرکلز بلم  قلرار دارد. نظر 
دوسلتان هم این بود که ایلن مجموعله حتما باید 

در شهرسلتان بم باشلد.«
بله گفتله او در ایلن شهرسلتان قریلب بله ۱۹۰ 
پروانله بسلته بنلدی صلادر شلده کله عملیاتلی 
نشلده اند:» یلک علده تنهلا پروانله گرفتنلد، یلک 
علده در مراحلل سلاخت هسلتند و یا واحد شلان 
را سلاخته اند املا هیلچ مشلکلی را حلل نکردنلد؛ 
چرا کله هیچ کدام به سلمت بسلته بنلدی حرکت 

نکردنلد و بله جایلش سلردخانه سلاخته اند.«
ملا  ا پاییلن  تسلهیات  و  یلگان  را زمیلن 
سلرمایه گذارن را مشلتاق بله سلرمایه گذاری 
کلرده بلود. حلال آنکله بلا لحلاظ تلورم دو رقمی، 
تسلهیات 4 درصلدی از هلر زاویله ای سلود آور 

. سلت ا
٢سلال این طرح مسلکوت ماند تلا در نهایت هفته 
پیلش بلار دیگر مطلرح شلد. از دل جلسله دهکده 
خرملا کله در سلاختمان شلماره ٣ اسلتانداری 
تشلکیل شلد، مجتملع فلرآوری سلر درآورد. کل 
یلک سلاعت و نیلم  وقلت جلسله ای که بله همین 
نلام برگلزار شلد، در ملورد طرحلی دیگلر صحبت 
شلد و در آخلر هلم جلسله بلا ایلن جملله خاتمله 
یافلت کله احلداث دهکلده  خرملا در بلم تولیلد 
ثلروت می کنلد. همیلن هلم شلد تیتلر رسلانه ها.

حسلین مهرابلی، سرپرسلت معاونلت هماهنگلی 
اموراقتصلادی اسلتانداری کرملان در پاسلخ بله 
این پرسلش کله چلرا از عنوان جلسله بلرای طرح 
دیگری اسلتفاده شلده، می گوید:»چلون این طرح 
ادامه طلرح دهکلده خرما بلوده جلسله با ایلن نام 
تشلکیل شلده و من هم دراین جلسه سلعی کردم 

تلا ملرز بیلن این هلا را تفکیلک کنم.«

بررسلی های »کاغذ وطن« املا نشلان می دهد که 
مجتملع فلرآوری ربطلی بله دهکلده خرملا ندارد 
و حتلی مکانلش در جلای دیگلری اسلت. بابلک 
اسلماعیلی، سلرمایه گذار پروژه مجتملع فرآوری 
بله »کاغلذ وطلن« می گوید:»ایلن یلک اشلتباه 
کاملی بلوده کله پیلش آملده و در طلول جلسله 
هم کسلی به ایلن موضوع توجله نکرده اسلت.« او 
که یکی از 4۰سلرمایه گذاری اسلت کله در پروژه 
دهکلده خرملا هلم سلرمایه گلذاری کلرده اسلت 
معتقلد اسلت کله دهکلده خرملا چندان مشلکلی 
از معضلات خرملا حلل نمی کنلد.او معتقد اسلت 
چیلزی کله باعلث پیلش نرفتلن ایلن طرح شلده 
تسلهیات دولتلی اسلت. موضوعلی کله حاملد 
بدرآبلادی، سلرمایه گذار دیگلر دهکلده خرما هم 
آن را تاییلد می کنلد. بدرآبلادی به »کاغلذ وطن« 
می گویلد: »تسلهیاتی کله دولت قلرار بلود بابت 
ایلن طلرح پرداخت کنلد طوالنلی شلد و قیمت ها 
هلم  چندیلن برابر شلد. با ایلن اوصاف تسلهیات 
دولتلی جوابگلوی این طرح نیسلت و بلرای همین 
هم هیلچ کلس حاضر بله سلرمایه گلذاری در این 
طلرح نشلد.« او معتقد اسلت کله این طلرح بدون 
تسلهیات دولتی چنلدان توجیه اقتصلادی ندارد.

قتصلادی  مورا سرپرسلت معاونلت هماهنگلی ا
اسلتانداری کرملان بله »کاغلذ وطلن« ملی گوید 
کله دو بلار بلرای ایلن طلرح از سلرمایه گذاران 
دعلوت شلده اسلت. یلک بلار از 4۰نفلر ۱۰ نفلر 
حاضلر بله سلرمایه گذاری شلدند و بلار دیگلر بلاز 

هلم از ایلن تعلداد آب رفلت.
حاال املا پیشلرفت فیزیکلی طرحی که تا دوسلال 
پیش نجلات دهنلده اقتصاد شلرق اسلتان خوانده 

میشلد، صفر اسلت. 
مقداد تکللوزاده، دبیر انجملن ملی خرملای ایران 
در گفلت وگلو بلا »کاغلذ وطلن« املا ایلن طلرح 
را غیلر اقتصلادی می دانلد. او می گوید:»تراکلم 
بسلته بنلدی و سلردخانه در یلک جا اصلا توجیه 

پذیر نیسلت و همه دوسلتانی کله تمایل داشلتند 
دهکلده  راه بیفتلد بیشلتر بله دلیلل وام بلا بهلره 
مناسلب بلود. وقتی تلورم  رسلمی یک کشلور ٣۰ 
تا 4۰ درصد  باشلد یکلی وام 4 تلا ۶ درصدی برای 
هلر شلخصی بیلن ٣۰ تلا ٣۵ درصلد سلودآوری 

دارد.«
به گفتله او تجملع جغرافیایی 4۰ واحد سلردخانه 
در منطقله ای مثل بلم توجیه ندارد:»شلاید چنین 
عنوانلی در خوزسلتان و یا در بوشلهر با تعلداد کم 
توجیله پذیر باشلد املا در منطقله ای که ملا ٢٣۵ 
سلردخانه فعلال در شلرق و ۱٣۰واحلد در قلعله 
گنلج داریلم، صحبلت از ایجلاد سلردخانه دیگر و 

بسلته بنلدی توجیله پذیر نیسلت.«
بله گفتله او هلم اکنلون ٢۰ درصلد ملازاد بلر نیاز 
اسلتان، سلردخانه وجلود دارد.» هلم اکنلون در 
بخشلی از سلردخانه های کرمان خرمای سیستان 
بلوچسلتان و زاهلدان نگهلداری می شلود. بله 
عبلارت دیگلر در یلک بلازه زمانی ۵ تلا ۶ سلاله با 
سلرمایه گذاری هایلی کله  سیسلتان در سلاخت 
سردخانه داشلته ، بخشی از سلردخانه های کرمان 

خاللی می مانلد.«
اینکله چلرا احلداث متراکلم صنایلع مرتبلط بلا 
بسلته بنلدی و سلردخانه در یلک جا توجیله پذیر 
نیسلت، سلاده اسلت. مکان فعللی به نحوی اسلت 
کله فاصلله نخلسلتان ها تلا واحد بسلته بنلدی به 
٢۰ کیلومتر هلم می رسلد. تکللوزاده می گوید:»با 
ایلن شلیوه هزینه حملل و نقل بلر محصلول خرما 
سلوار می شلود. اگر این هزینله صرف ایجلاد چند 
صنعلت بسلته بنلدی در نقلاط محلروم شلده بود 
و یلا تسلهیات کلم بهلره ای بله واحدهای بسلته 
بنلدی موجلود می دادنلد تلا تجهیلزات شلان را 
بله روز کننلد و در بخلش فلرآوری فعلال شلوند، 
ایلن طلرح ثملر بخش تر بلود در غیلر ایلن صورت 
ایلن طرح هلدر رفلت تسلهیات اسلت و خروجی 

خاصی هلم نلدارد.«

 تردید در موفقیت  دهکده  خرما 

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

اینکه چرا احداث متراکم صنایع مرتبط با 
بسته بندی و سردخانه در یک جا توجیه 
پذیر نیست، ساده است. مکان فعلی به 
نحوی است که فاصله نخلستان ها تا واحد 
بسته بندی به 20 کیلومتر هم می رسد. 
تکلوزاده می گوید:»با این شیوه هزینه 
حمل و نقل بر محصول خرما سوار می شود. 
اگر این هزینه صرف ایجاد چند صنعت 
بسته بندی در نقاط محروم شده بود و یا 
تسهیالت کم بهره ای به واحدهای بسته 
بندی موجود می دادند تا تجهیزات شان 
را به روز کنند و در بخش فرآوری فعال 
شوند، این طرح ثمر بخش تر بود در غیر این 
صورت این طرح هدر رفت تسهیالت است 
و خروجی خاصی هم ندارد.

سکوت تلخ شورای رقابت 

گهرزمین و توسعه عمران کرمان در میان منفی های تاثیرگذار 
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ما را دنبال کنید

سانی واگذاری امتیاز تیم فوتبال بانوان شهرداری بم به مجتمع معدنی خان خاتون بم
اطالع ر

از انتقـال  گفت:هـدف  نشسـت  ایـن  در  فرماندار بـم 
بـه عنـوان  ایـن اسـت کـه تیـم فوتبال بانـوان بـم 
خوبـی  افتخـارات  کشـور  در  توانسـته  برنـد  یـک 
جعفـری  مرضیـه  مربی گـری  و  سرپرسـتی  بـه  را 
بـا  کـه  باشـد  داشـته  شـهرداری  حمایت هـای  و 
توجـه بـه وضعیـت مجموعـه شـهرداری ایـن تیـم 
 بـه مجموعـه اقتصـادی خـان خاتـون واگـذار شـد .
معـدن  بیان کرد:ایـن  شهسـوارپور  هـادی 
سـطح  در  را  زیـادی  اجتماعـی  فعالیت هـای 

ایـن  از  یکـی  کـه  می دهـد  انجـام  شهرسـتان 
فعالیت هـا در بحـث ورزش اسـت کـه امیدواریـم بـا 
تمـام وجـود بـه ورزش شهرسـتان بـم بـه خصـوص 
از  اسـتفاده  بـا  و   کننـد  کمـک  بانـوان  ورزش 
 ظرفیت هـای بـم اسـتعدادیابی و آینده سـازی شـود.
او ادامه داد:تیـم فوتبـال بانـوان بـرای بـم می مانـد 
چـه  نیسـت  مهـم  و  می کنـد  افتخارآفرینـی  و 
بگیـرد. قـرار  تیـم  ایـن  پسـوند  در  اسـمی  و   نـام 
شـهردار بم نیـز ضمـن یـادآوری تیـم داری 14سـاله 

شـهرداری بم گفت:شـهرداری دین خود را به ورزش 
بـم ادا کـرده اسـت و در مقطعـی از زمـان درآمـد 
تیـم داری  هزینه هـای  جوابگـوی  و  داشـته  باالیـی 
بـا  گذشـته  سـال  چنـد  و  امسـال  اسـت،اما  بـوده 
مشـکالت مالـی زیـادی روبـه رو شـده و نتوانسـته 
بـه خوبـی بـه تعهداتـش عمـل کنـد و همیـن امـر 
 باعـث شـد تـا بـه دنبـال راه حـل اساسـی باشـیم.
 محمـد بنی اسـدی بیان کرد:تیـم بانـوان یـک تیـم 
حرفه ای و مطرح در کشـور اسـت و درسـت نیسـت 

همیشـه درگیـر مسـایل مالـی باشـد،این جابجایـی و 
واگذاری حداقل این دغدغه را از تیم مرتفع خواهد کرد 
 و شـاهد رشـد و ارتقای بیش از بیش تیـم خواهیم بود.

شـهردار بم اظهارداشـت:مردم نگـران و دغدغـه ایـن را 
نداشـته باشـند کـه بم یـک برنـد را از دسـت می دهد 
بلکـه فقـط از واحـدی بـه واحـد دیگـری در شـهر بم 
منتقـل می شـود و با توجه به شـناخت و نگاه حرفه ای و 
کارشناسـی مجموعه مدیریـت مجتمع خان خاتون هیچ 
 جـای نگرانـی برای مـردم و مسـئوالن باقـی نمی ماند .

او خاطرنشان کرد:از آن جا که شهرداری بم هیچ مبلغی 
بابـت ایـن واگـذاری دریافـت نکـرده اسـت بنابراین هر 
زمـان کـه این مجتمع اقتصـادی از حمایت تیم انصراف 
 دادند این تیم به شـهرداری بم برگردانده خواهد شـد .

مدیرعامـل مجتمـع معدنـی و فـرآوری روی خان خاتون 
بسـیار  تیـم  یـک  بـم  شـهرداری  گفت:تیـم  نیـز  بـم 
قـوی و منسـجم اسـت و مـن فقـط مـی خواهـم بـه 
لحـاظ مالـی ایـن تیـم را حمایـت کنـم تـا دغدغـه ای 
مسـائل  در  و  باشـند  نداشـته  خصـوص  ایـن  در 
 مدیریتـی و فنـی فعـال تغییراتـی ایجـاد نخواهـم کرد.

بابک اسماعیلی اظهارداشت:یکی از دالیلی که بنده این 
کار را قبـول کـردم حمایـت از بانوان بـوده زیرا می دانم 
ورزش بانـوان بـه صـورت جـدی حمایـت نمی شـوند.او 
ادامـه داد:هیـچ گاه دید انتفاعی به این مسـئله نداشـته 
 و نـدارم و بـرای مـن فقـط مـردم بـم مهـم هسـتند.

اسـماعیلی تصریـح کرد:نگهداشـتن یک تیم کار بسـیار 
بزرگـی اسـت و با توجه به جایگاه تیـم فوتبال بانوان بم 
 امیدواریـم بتوانیم تیم را در همین وضعیت حفظ کنیم.

براسـاس ایـن گـزارش بابک اسـماعیلی تیـم پینت بال 
داتیـس کـه قهرمـان آسـیا و اقیانوسـیه اسـت را نیـز 

مدیریـت می کنـد.

طی نشستی سه جانبه با حضور 
فرماندار ، شهردار و مدیرعامل 
مجتمع معدنی و فرآوری روی 
خان خاتون بم قرارداد نهایی 

واگذاری امتیاز تیم فوتبال 
شهرداری این شهر به خان خاتون 

 امضا شد.

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ 
۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰---)الفطیم(

 هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ 
GLS+ ۱٫65۰٫۰۰۰٫۰۰۰---هیبرید

ام وی ام X۲۲   ، دنده ای 
۳۴5٫۰۰۰٫۰۰۰---اسپرت اکسلنت

۱۴6٫۰۰۰٫۰۰۰----کوییک دنده ای 

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰---تیبا ۲)رینگ فوالدی (

۲5۳٫۰۰۰٫۰۰۰----۲۰6تیپ 5 )ساده( 

 GLX ۴۰5 ۱۸7٫۰۰۰٫۰۰۰----پژو

۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰----پژو پارس )ساده( ۱۴۰۰

۱۳5٫۰۰۰٫۰۰۰-----ساینا

۳55٫۰۰۰٫۰۰۰---دنا پالس دنده ای توربو

665٫۰۰۰٫۰۰۰هایما s7 توربو

پژو ۲۰6 صندوقدار
) v۱۴۰۰(۸----۲6۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

طال

بیشترین حجم عرضه بورس در تهران

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

9۳۸٫9۰۰96۰٫9۰۰طال ۱۸ عیار/ 75۰

۱٫۲5۱٫9۰۰۱٫۲۸۱٫۱۰۰طال ۲۴ عیار/ 

۴٫۰6۸.۰۰۰۴٫۱7۰٫۰۰۰مثقال طال

9۲6٫۴۱۲9۴۸٫۰5۲طالی دست دوم

۴٫۰7۰٫۰۰۰۴٫۱7۰٫۰۰۰ابشده ی نقدی

فملی
5٫99٪۱۲٬56۰7۱۰ملی صنایع مس ایران

فوالد
5.96٪۱۲٬۲7۰69۰فوالد مبارکه اصفهان

شستا
5.94٪۱۰٬۸۸۰6۱۰سر. تامین اجتماعی

فارس- صنایع 
۳.79٪۸٬۴9۰۳۱۰پتروشیمی خلیج فارس

وغدیر
5.9۱٪9٬۸5۰55۰سر. غدیر

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق۱۴۰۰/۰۲/۲۱۱4:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ پارسیان سهام

۱۴۰۰/۰۲/۲۱۱۳:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ اعتماد ملی ثابت
-تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
-تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

-سایر موارد

انتخاب اعضای هیئت مدیره۱۴۰۰/۰۲/۲۱۱0:00آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده وسکرمان

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

9٫۸6۰٫۰۰۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰امامی

9٫۴7۸٫۰۰۰9٫5۸۲٫۰۰۰سکه بهار آزادی

5٫۴۰۰٫۰۰۰5٫۴5۰٫۰۰۰نیم سکه

۳٫۳55.۰۰۰۳٫۴۲5.۰۰۰ربع سکه

۱٫۸6۲٫۰۰۰۲٫۰۱۲٫۰۰۰سکه گرمی

خساپا 
۱٫۲۴٪-             ۲۳-۱٬۸۳6سایپا

خبهمن 
۰٫۱5٪۱٬۳65۲گروه بهمن

خودرو 
۰٫۲۱٪۱٬۸9۸۴ایران خودرو

امینیکم
۰٫۰۳٪                     ۱۰٬۱۱5۳امین یکم فردا

کمند
۰٫۰۴٪۱۰٬۰۲7۴کمند

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

۲5.۰۳۸۲5.9۱۳یورو

۲۰.7۱9۲۱.7۰۴دالر

۳.۴۰۰۳.۴6۰یوان

۲.65۰۲.6۸۰لیر ترکیه

5.9۱۳6.۰۱7درهم امارات

وسیستا -سر. استان 
۲٫۸9٪ -۲۲ -7۳۸سیستان و بلوچستان

وسگیال
2.99٪ -۲۳ -7۴7سر. استان گیالن

فاراک
2.97٪ -7۱ -۲٬۳۲۰ماشین سازی اراک

های وب -داده گستر 
2.96٪ -۳۱۰-۱۰٬۱6۰عصر نوین - های وب

ثبهساز
2.99٪ -6۸ -۲٬۲۰۸بهساز کاشانه تهران

بورس ارز دیچیتال

اطالعیه های مجامع

         در توییتر چه می گویند؟

 سقوط قیمت موبایل در بازار

سکه گران شد

دالر آزاد وارد کانال ۲۲هزار تومان شد

 عقب نشینی اتریوم از کانال ۴ هزار دالری

پیش بینی پژوهشکده مرکز آمار از میزان 
 رشد تورم در سال ۱۴٠٠

 درآمد ۱٫۲ میلیاد دالری نفت 

 سقوط ۳٠ درصدی دوج کوین

واردکنندگان  انجمن  تنظیم بازار  و  ساماندهی  کمیسیون  رییس 
و  گمرک  بودن  باز  بازار،  بودن  تعطیل  دلیل  به  گفت:  همراه  تلفن 
بوده  زیاد  کشور  به  تلفن همراه  ورود  میزان  ارز،  قیمت  آمدن  پایین 
شده اند. ارزان  درصد   15 تا   10 گوشی ها  برخی  دلیل  همین  به   و 

به  و  گران  تومان  هزار   100 بازار  در  جدید  طرح  سکه  دیروز  عصر 
گرم  هر  ارزش  شد.  فروخته  تومان  هزار   950 و  میلیون   9 قیمت 
رسید.  تومان  هزار   9۶4 به  تومانی  هزار   11 رشد  با  نیز  عیار   18  طال 

کانال  وارد  دیروز  به  نسبت  افزایش  500تومان  با  دالر  گذشته  روز 
رسید. 22100تومان  به  آزاد  بازار  در  آن  قیمت  و  شد  تومان   22هزار 

رشدهای یکی، دو هفته اخیر در بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رشد بی سابقه 
اتریوم و نزدیک شدن به قیمت 4 هزار دالر، اشتیاق و نگاه سرمایه گذاران را دو چندان 
کرد. اتریوم با رشد ۳5 درصدی طی هفته گذشته و رسیدن به رکورد ۳989 دالری، 

توانست ارزش بازاری خود را به 500 میلیارد دالر برساند.

افزایشـی  رونـد  کـرده  پیش بینـی  کشـور  آمـار  مرکـز  پژوهشـکده 
نـرخ تـورم سـالیانه در سـال 1400 نیـز ادامـه داشـته باشـد، امـا رونـد 
 47.7 عـدد  در   1400 اردیبهشـت  در  نقطـه ای  تـورم  نـرخ  صعـودی 
می رسـد. درصـد   ۳9.1 بـه  مـاه  شـهریور  در  و  شـده  متوقـف   درصـد 

رئیس سـازمان برنامـه و بودجه تلویحا گفتـه که درآمد فـروش و صـادرات نفت در 
سـال 99،  1.2 میلیارد دالر بوده اسـت. این کمترین میـزان درآمد نفتـی دولت از 

زمـان انقالب تاکنون اسـت.

ارزش دوج کویـن در حالـی بـا سـقوط از پرتگاه مواجه شـد کـه ایالن ماسـک برای 
اولیـن بـار در برنامـه تلویزیونـی معروف »یکشـنبه شـب زنـده« حضور پیـدا کرد. 
هرچنـد از میزان این سـقوط کاسـته شـده، اما هنـوز 17 درصـد پایین تر از سـطح 

دو روز قبل اسـت.


