
احداث 15 هزار واحد مسکونی 
 در سیرجان و بردسیر کرمان
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 ادامه مشروط فعالیت کنسانتره آهن جیرفت 

رشد ۳۵ هزار واحدی بورس 
در نخستین روز معامالتی پاییز

ثبت جهانی  اما  رها  شده

شـاخص کل بازار بورس دیروز  )شـنبه، سـوم مهرماه( 
با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایـش در جایگاه یک میلیون 

و ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش روز شـنبه ایرنـا، در معامالت دیروز  بیش 
از ۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون سـهم، حق تقدم و اوراق بهادار بـه ارزش ۶۱ هزار و ۳۶۲ 
میلیارد ریال داد و سـتد شـد.همچنین شـاخص کل )هم وزن( با هفت هزار و ۴۴۲ 
واحد افزایش بـه ۴۲۲ هزار و ۹۴۱ واحد و شـاخص قیمـت )هم وزن( بـا چهار هزار 

و ۶۹۵ واحد رشـد به ۲۶۶ هزار و ۸۷۶ واحد رسـید.

شــهادت  ایــام  بــا  همزمــان  امســال 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  ســردار 

 رویــداد ملــی تئاتــر ســردار آســمانی، در کرمــان برگــزار شــود.
در جلسه هماهنگی برگزاری سومین رویداد ملی تئاتر سردار آسمانی تصمیم گرفته 
شده که "رویداد ملی تئاتر سردار آسمانی " امسال همزمان با ایام شهادت سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار شود.

برگزاری رویداد ملی تئاتر 
 »سردار آسمانی« در کرمان 
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وضع فکر و فرهنگ
  در جامعه ما چگونه است؟

علی زمانیان
یادداشت مهمان

پنج هزار معدن اسیر دخالت های دولتیپنج هزار معدن اسیر دخالت های دولتی

حیات و بقا و بالندگی یک جامعه در 
 گرو گسترش دانایی و معرفت است.
اندیشه و تفکر به منزله ی ستون 
عقالنی  رفتار  و  فرهنگ  اصلی 
محسوب می گردد. وقتی جاده 
ی معرفت و عقالنیت مسدود می 
زیست  اصلی  ی  سرمایه  شود، 
می  دست  از  اخالقی  و  عقالنی 
می  زوال  به  رو  جامعه  و  رود 
است؟ چگونه  ما  وضع   نهد. 
وقتی روشنفکران از جامعه رانده 
شدند و از اثرگذاری ساقط گردیدند، 
عقل نظری از جامعه رخت می بندد. 
و آن هنگام که کنشگران سیاسی 
و احزاب، بی تاثیر و حاشیه نشین 
شدند، عقالنیت سیاسی در عمل، 
گردد.  می  مقدار  بی  و  سست 
 در این حالت دو اتفاق می افتد:
و  روشنفکران  جای  به  الف( 
خردمندان، سلبریتی ها اوج می 
گیرند. بازار پررونق سلبریتی ها، 
که  است  آن  ی  دهنده  نشان 
جامعه از اندیشه تهی شده است. 
که  است  روشنفکران  غیبت  در 
سلبریتی ها پر ارج می شوند. از 
میان سلبریتی ها، ورزشکاران )به 
ویژه فوتبالیست ها( و هنرمندان)به 
ویژه هنرپیشه ها(، بخت شان بلند 
 و نامشان بر زبان ها می چرخد. 
ساختارمند  کنش  جای  به  ب( 
سیاسی، آنارشی و همهمه حاکم 
می شود. به جای منافع و مصلحت 
های جمعی، منافع زودگذر فردی 
می نشیند. و به جای شیوه های 
خردمندانه و مسالمت آمیز، خشونت 
و آشوب می نشیند که ره به هیچ 
دهی نمی برد و بلکه ده را بر سر 

ساکنانش خراب می کند.

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ مهــر   ۴ یکشــنبه         ۱۰۷۴ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

گفت:  کرمان  استان  یندگان  نما مجمع  رئیس 
کارکنان  برای  مسکونی  واحد  ر  هزا  ۱۵ سهمیه 
های  شهرستان  صنعتی  و  معدنی  های  شرکت 

ه و  رت را ز اخذ مجوز وزا سیرجان و بردسیر پس ا
وزارت  لی  عا مقام  صریح  دستور  و  شهرسازی 
است. فته  یا اختصاص  ها  شهرستان  ین  ا  به 

استان،  جنوب  تولید  موانع  رفع  کارگروه  مصوبه ی  طبق 
جیرفت  ساردوئیه  آهن  کنسانتره  فرآوری  کارخانه  مجوز 
زیست  پیوسته  طرح های  تکلیف  تعیین  عدم  صورت  در 

می شود. معلق  آینده  ماه   ۸ در  بهره بردار  توسط   محیطی 
در این جلسه با توافق به عمل آمده توسط اداره کل محیط زیست 
استان در خصوص درخواست شرکت پارس معدن تیراژ و عدم انقضای 

گارانتی دستگاه ها مقرر شد مجوز بهره برداری سنگ شکن توسط 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان صادر شود.
بدین ترتیب با ادامه کار کارخانه فرآوری کنسانتره آهن ساردوئیه 

جیرفت موافقت شد و این تولیدی باید تا مدت مشخص شده برای 
تعیین تکلیف طرح های پیوسته محیط زیستی و ارسال آن به اداره کل 

محیط زیست اقدام کند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش منطقه ماهان
موضوع مزایده : اجاره امالک

مزایـده عمومی 

مهلت دریافت و ارسال  اسناد مزایده :از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از طریق سامانه ستاد ایران
 جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.irمراجعه شود.

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشناسه آگهی : 2099

توضیحاتشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

به سامانه ستاد ایران  مراجعه شود.1400 - 5اجاره امالک و مدارس  2

گزارش مرکز پژوهش   های مجلس شواهد جالبی درباره دستورالعمل دولت عنوان می کند که 
خود را در قالب بررسی روند درخواست   های اکتشاف و صدور مجوز پروانه اکتشاف و گواهی 
کشف نشان می دهد. به نظر می رسد افراد حقیقی و حقوقی در این مسیر اثرگذاری باالیی 

داشته و محدوده   های معدنی را حتی بدون فعال سازی قفل کرده   اند.

رکود تولید گلیم شیرکی پیچ سیرجان
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برگزاری رویداد ملی تئاتر 
»سردار آسمانی« در کرمان 

امسال همزمان با ایام شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
رویداد ملی تئاتر سردار آسمانی، در کرمان برگزار شود.

در جلســه هماهنگی برگزاری ســومین رویداد ملی تئاتر سردار 
آسمانی تصمیم گرفته شده که رویداد ملی تئاتر سردار آسمانی 
امسال همزمان با ایام شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

در کرمان برگزار شود.
در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،مدیرعامل 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس کشور،معاون هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان و تعدادی از اعضای هیئت 

مدیره و فعاالن حوزه نمایش کرمان حضور داشتند.
محمدرضا علیزاده در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
گفت: جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی با استفاده از ظرفیت هنر 

در خصوص ترویج مکتب سردار اسمانی گام بر می دارد.
او افزود:این جشنواره از سال ۹۸ آغاز شده است و با تاثیر گذاری 
که هنر نمایش، بر شناسایی هر چه بیشــتر مکتب سردار شهید 
سلیمانی به مردم خواهد داشت، امیدواریم این جشنواره هر ساله 

استمرار داشته باشد و بتوانیم جشنواره ای پربار برگزار کنیم.
حمید نیلی، مدیرعامل انجمن تئاتر انقــالب و دفاع مقدس هم 
ضمن تشکر از عوامل اجرایی جشــنواره در کرمان برای برگزاری 
موفــق دو دوره از این جشــنواره،  نقاط قوت و ضعــف برگزاری 
جشنواره در سال های قبل را بیان کرد و گفت: باید تالش کنیم هر 
سال با استفاده از تجربیات دوره های قبل نقاط قوت را پر رنگ تر و 

نسبت به کاستن از نقاط ضعف جشنواره اقدام کنیم.
او افزود: این جشنواره قابلیت های زیادی دارد، به طور مثال می توان 
قسمت های جنبی آن را بیشتر کنیم و مفاهیم جدیدی از جمله 
فضای مفهومی، مدافعین حرم و ... را با همفکری در این جشنواره 

اضافه کنیم.
پیش از صحبت های مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، 
وحید محمدی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان گزارشــی از دو دوره برپایی جشنواره ملی 

سردا آسمانی در سال های قبل را ارائه کرد.

تشریح آخرین وضعیت 
زائران اربعین استان کرمان

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان در صدمین جلسه ستاد مقابله با 
کرونای استان کرمان گفت:پیش ثبت نام اعزام زائرین به اربعین از ۲۲ 
شهریورماه آغاز شد و تاکنون۴۴۸۶ نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند.

محمود عرب نژاد از اختصاص ۱۲۴۸ نفر سهمیه به استان خبر داد و 
اظهار کرد:شرط اعزام، تزریق دو دوز واکسن کرونا است اما در مقطعی 
در اتصال سامانه وزارت بهداشت به سامانه سماح مشکل ایجاد شده 
بود و تزریق دو دوز واکسن دیده نمی شد که باالخره مشکل حل شد و 
۱۱۸۱ نفر طی هشت مرحله ارسال و ویزا صادر شد که  آخرین ویزا را 

دیروز توزیع کردیم.
مدیرکل حج و زیارت اســتان کرمان افزود:تســت PPP که فقط در 
کرمان و جیرفت انجام می شد که این محدودیت برای نزدیک به ۲۰۰۰ 
زائر مشــکل ایجاد می کرد اما با پیگیری ها و همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی امکان انجام تست در بیمارستان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 

کرمان،سیرجان و رفسنجان نیز فراهم شد.
او بیان کرد:با وجود پیگیری های انجام شده به ویژه از طرف استاندار 
و دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اسالمی پرواز مستقیم از کرمان به نجف امکان پذیر نشد و شرکت های 
هواپیمایی قبول نکردند لذا عمده پرواز زائران کرمانی از تهران،مشهد و 

اصفهان انجام شد.
عرب نژاد بیان کرد:فقط یک پرواز ۱۵۰ نفری روز گذشته با هواپیمایی 
زاگرس به مقصد نجف اشرف انجام شــد که جمعه پیش رو نیز پرواز 

برگشت انجام می شود.
وضعیت قرمز و آبی کرونایی در استان وجود ندارد

محمد صادق بصیری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
نیز در این جلسه گفت:در استان کرمان شهرستان با وضعیت قرمز و آبی 

کرونایی وجود ندارد.
او افزود: ۹ شهر اســتان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان در وضعیت 

نارنجی قرار دارند.
بصیری با ابراز تاسف از تغییر وضعیت شهرستان های ریگان و فهرج از 
آبی به زرد تأکید کرد:این اتفاق این هشدار را به ما می دهد که وضعیت 

بسیار شکننده است.
او بیان کرد:برای جلوگیری از پیک ششم باید تمهیدات الزم با استفاده 

از طرح شهید سلیمانی در استان اتخاذ شود.
جانشین اســتاندار کرمان در ســتاد کرونا راه اندازی واکسیناسیون 
خودرویی را یک اقدام خوب دانســت و بیان کــرد: ترغیب مردم به 
واکسیناسیون باید از روش های مختلف انجام شود و اکنون موجودی 

واکسن خوبی داریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه نگاه 
کیفرِی صرف به دنبال سرکوب و مجازات فرد مجرم 
است،افزود:نباید اجازه دهیم به افراد برچسب بزه 
بخورد بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه، اصالح گرایانه و حمایتی از آنها 

محافظت شده و جامعه را به سمت سالمت و امنیت سوق دهیم.
سید مهدی قویدل در نشست هم اندیشی با اهالی محله صنعتی 
کرمان افزود:با توجه به تهاجمات غربی و از هم گسیختن مرزهای 
فرهنگی،تنهایی افراد در خانواده و جامعه امروز افزایش یافته و یک 
گسست عمیق بین اعضای خانواده ایجاد شده،در حالی که تاکیدات 

دین مبین اسالم بر همگرایی،انسجام و اتحاد است.
او با تاکید بر اینکه باید به فرهنگ ارزشی امر بهظ معروف و نهی از منکر 
بیش از پیش توجه شود،افزود:دشمنان همواره تالش می کنند تا 
بی تفاوتی را در جامعه نهادینه کنند،به همین جهت وظیفه ما این 
است که نگذاریم تنهایی ها رواج یابد و در این راستا می توان با تکیه 
بر جلب حمایت های مردمی که از مبانی اصلی جمهوری اسالمی 

ایران است، گام برداشت.
قویدل با تاکید بر جلب مشارکت های مردمی گفت:نیاز است بسیاری 
از دعاوی و جرایم به وسیله خود مردم حل شود، به گونه ای که ابتدا 
زمینه های وقوع اختالف و آسیب شناسایی و سپس با مشارکت 

مردم مرتفع شوند.
معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تاکید بر صلح 
و سازش و اصالح ذات البین در آیات و روایات زیادی به صراحت 
بیان شده،تصریح کرد:براساس سند تحول دستگاه قضایی،قوانین 
و اسناد باالدستی و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( که تاکید بر اجتماع محوری و جذب مشارکت های 
مردمی است،می تواند ضمن راهبری گروه های مردمی،بسیجی و 
جهادی، شهردار محله ها،شورای اجتماعی،هیئت امنای مساجد 
و هیئت های مذهبی،از ظرفیت آنها جهت رفع مشکالت مردم و 

کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
کرمان تاکید کرد:تالش ما این است که با استفاده از همه ظرفیت ها 
و تکیه بر گروه های مردمی فرهنگ گذشت را ترویج دهیم و در 
این راستا برابر دستورالعمل های قوه قضاییه آمادگی خود جهت 
حمایت های معنوی از گروه های جهادی و مردمی را اعالم می داریم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 
سهمیه ۱۵ هزار واحد مسکونی برای کارکنان 
شرکت های معدنی و صنعتی شهرستان های 
سیرجان و بردسیر پس از اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی و 
دستور صریح مقام عالی وزارت به این شهرستان ها اختصاص یافته 
است.شهباز حسن پور در نشست تامین مسکن کارکنان شرکت 
های صنعتی و معدنی استان کرمان افزود: مقرر شد با تشکیل این 
نشست راه و شهرسازی نسبت به جانمایی و مکان یابی اماکن 

مورد نظر طرح اقدام کند.
او ادامه داد: همچنین شرکت های گل گهر، گهر زمین و توسعه 
عمران گل گهر با انعقاد تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی، 
نسبت به احداث شهرک بزرگ صنعتی فوالد شهر در حاشیه 

شهر سیرجان اقدام نمایند.
احداث شهرک مسکونی فوالدی های سیرجان موجب خوشحالی 
کارکنان و تامین مسکن شرکت های اقماری، پیمانکاری، 
مجموعه شرکت های صنعتی و معدنی و مردم شهرستان های 

سیرجان و بردسیر می شود.
او با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی و دولت دغدغه تامین 
مسکن مردم را دارند عنوان کرد: مجلس شورای اسالمی با 
تصویب قانون جهش تولید مسکن در ابتدای سال جاری و 
همچنین ابالغ ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی در 
عمل تامین مسکن برای مردم کشور را در دستور کار خود قرار 

داده است.
اقدامات الزم برای تامین اراضی ساخت مسکن انجام شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این نشست گفت:این 
نشست در راستای اجرای قانون جهش تولید و دستور مقام عالی 
وزارت راه و شهرسازی در استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی 
و معدنی بزرگ استان و کمک به رفع مشکل تامین مسکن 
متقاضیان واجد شرایط و کاهش هزینه ساخت و ساز در شهرستان 

های سیرجان، بافت، بردسیر و رفسنجان تشکیل شده است.
علی حاجی افزود:پس از ارایه گزارشی از وضعیت موجود مسکن 
در شهرستان های یاد شده و با اشاره به کمبود اراضی مسکونی در 
برخی شهرستان های استان کرمان افزود: اقدامات الزم جهت 
الحاق محدوده از طریق مشاوران ذیصالح در راستای تامین 

زمین را انجام داده ایم.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز  )شنبه، سوم مهر ماه( در بازار تهران با ۲۷۲ 
هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته )پنجشنبه، یکم مهر ماه( به رقم ۱۱ میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ دیروز  ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۷۲ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته به رقم ۱۱ میلیون 
و ۷۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنین دیروز  نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۵۰ 

هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رسید. 

قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال نیز دیــروز  یک هزار و ۷۵۱ دالر و ۱۲ ســنت قیمت خورد که در 
مقایسه با پنجشنبه گذشته ۱۹ دالر و ۸۰ سنت کاهش داشت. به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل 
موثر در رشد قیمت طال و ســکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. براین اساس با توجه 
به کاهش ۱۹ دالری انس جهانی طال و نوســانات دالر در کانال ۲۶ هزار تومان بهای سکه در 

نخستین روز هفته کاهشی بود.

سکه 2۷۰ هزار تومان ارزان شد 

نباید بگذاریم به افراد 
برچسب بزهکار بخورد

احداث 1۵ هزار واحد مسکونی 
در سیرجان و بردسیر کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف 
استفاده از رمزارز در تبادالت اقتصادی 
کشــور گفت: با توجه به ابعــاد حقوقی 
حوزه رمزارز ما درخواســت کردیم که 
این موضوع برای بررســی به کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.

سیدکاظم  دلخوش در گفت و گو با ایسنا، 
درخصوص ورود مجلس به موضوع تبادل 
رمز ارزها در کشــور عنوان کرد: اعتقاد 
دارم اســتفاده از ظرفیت رمــز ارزها در 
کشور می تواند خوب باشد و ما می توانیم 
مانند کشورهای دیگر با استفاده از این 
حوزه در بخش هــای مختلف اقتصادی 
فعالیت داشته باشــیم، البته این حوزه 
خطراتی دارد که باید به آن توجه کنیم، 
کنتــرل بانک مرکــزی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نهادها و دســتگاه های 
نظارتی باید به گونه ای باشد که بتوانیم 
از این رمز ارزها اســتفاده خوبی داشته 

باشیم.
سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس بیان کرد: در همین تابســتانی 
که گذشت شــاهد بودیم که استفاده و 
استخراج نادرست از رمزارزها مشکالتی 
را در حوزه قطعی برق برای مردم ایجاد 
کرد، مزارع بی در و پیکر استخراج فاقد 
برنامه ریزی بودند و مردم را دچار قطعی 
برق کردند و برای صنایع ما هم مشــکل 

ایجاد کردند.
دلخوش اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی 
به صورت جامع به حوزه رمز ارز اشراف 
ندارد، این موضوع فعــال در اختیار یک 
گروه تحقیقاتی اســت، با توجه به ابعاد 
حقوقــی حوزه رمــزارز ما درخواســت 
کردیم که این موضوع برای بررســی به 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز 

ارسال شود.

شـاخص کل بازار بورس دیروز  )شـنبه، 
سـوم مهرماه( بـا ۳۵ هـزار و ۶۵۲ واحد 
افزایـش در جایـگاه یک میلیـون و ۴۲۲ 

هزار واحـدی قـرار گرفت.
به گزارش روز شـنبه ایرنـا، در معامالت 
ز ۶ میلیـارد و ۹۰۷  دیـروز  بیـش ا
میلیون سـهم، حق تقـدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۶۱ هـزار و ۳۶۲ میلیـارد ریال 

داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( بـا 
هفت هزار و ۴۴۲ واحـد افزایش به ۴۲۲ 
هـزار و ۹۴۱ واحـد و شـاخص قیمـت 
)هـم وزن( بـا چهـار هـزار و ۶۹۵ واحـد 
رشـد به ۲۶۶ هـزار و ۸۷۶ واحد رسـید.
شـاخص بازار اول ۳۱ هزار و ۹۸۷ واحد 
و شـاخص بـازار دوم ۵۳ هـزار و ۵۷۱ 

واحـد افزایـش داشـتند.
عـالوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
فـوالد مبارکـه اصفهـان )فـوالد( بـا 
سـه هزار و ۲۸۱ واحـد، ملـی صنایـع 
مـس ایـران )فملـی( بـا ۲ هـزار و ۶۸۷ 
واحـد، صنایـع پتروشـیمی خلیج فارس 
)فارس( بـا ۲ هزار و ۲۸۵ واحـد، معدنی 
و صنعتـی گل گهـر )کگل( بـا یک هـزار 
۵۴۲ واحـد، گسـترش نفـت وگاز  و 
پارسـیان )پارسـان( با یک هـزار و ۴۵۱ 
واحـد، شـرکت سـرمایه گذاری تامیـن 
اجتماعـی )شسـتا( بـا یک هـزار و ۴۴۸ 
واحـد، نفـت و گاز پتروشـیمی تامیـن 
)تاپیکـو( بـا یک هـزار و ۲۳۷ واحـد، 
شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر )وغدیر( 
با یک هـزار و ۲۳۶ واحـد و پاالیش نفت 
اصفهـان )شـپنا( بـا یک هـزار و ۱۵۳ 
واحـد تاثیـر مثبـت بـر شـاخص بورس 

همـراه شـدند.
در مقابـل بـورس کاالی ایـران )کاال( 
بـا ۲۴۵ واحـد، پـارس فـوالد سـبزوار 
آسـان  واحـد،   ۹۷ بـا  ر(  )فسـبزوا
پرداخـت پرشـین )آپ( بـا ۸۲ واحـد، 
تراکتورسـازی ایران )تایرا( بـا ۷۲ واحد 
و گـروه مپنـاس )رمپنـا( بـا ۵۹ واحد و 
پـارس الکتریـک )لپـارس( بـا ۵۱ واحد 
تاثیـر منفی بر شـاخص بورس داشـتند.

برپایـه این گـزارش، دیروز  نمـاد پارس 
ر(، شـرکت  ر )فسـبزوا فـوالد سـبزوا
اجتماعـی  تامیـن  سـرمایه گذاری 
)شسـتا(، گروه دارویی برکـت )برکت(، 
پاالیـش نفـت اصفهـان )شـپنا(، فـوالد 
مبارکـه اصفهان )فوالد(، سـپید ماکیان 
یـران  )سـپید( و ملـی صنایـع مـس ا
)فملـی( در نمادهـای پُرتراکنـش قـرار 

داشـتند.

مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار از ابالغ دستور 
سندباکس )دستورالعمل اجرایی محیط های آزمون( برای بازار 
سرمایه خبر داد. حمید حسن آبادی در این مورد توضیح داد: 
سندباکس بازار سرمایه، بستری برای محک ایده های نوآورانه 
در حوزه محصوالت و خدمات مالی جدید اعم از بازارها، ابزارها، 
نهادها و راهکارهای نوین مرتبط به بازار سرمایه است که تا کنون 

قانونمند نشده بودند.
وی توضیح داد: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای مسئولیت 
تنظیم  گری خود و با هدف ساماندهی به ایده  های نوآورانه مرتبط 
به بازار سرمایه اقدام به راه  اندازی سندباکس کرد تا از این طریق 
شرایطی نظیر محیط عملیاتی بازار برای طرح هایی که تا کنون 
مقررات و دستورالعملی برای آنها تدوین نشده فراهم شود و پس 
از بررسی ابعاد گوناگون طرح ها، نهاد ناظر در جهت تنظیم گری 
آنها که می تواند ابزار معامالتی جدید، بازار جدید، نهاد جدید یا 

راهکاری نوین برای حل یکی از چالش های بازار باشد، اقدام کند.
مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس همچنین افزود: در این راستا 
سازمان بورس در اردیبهشت ماه سال جاری مجوز و مصوبه الزم 
به منظور راه اندازی محیط آزمون )سندباکس( را از شورای عالی 

بورس اخذ کرد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد موفق به اخذ موافقت اصولی از کارگروه 
مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط های آزمون وزارت امور 
اقتصاد و دارایی در خرداد شد؛ در گام بعد دستورالعمل اجرایی 
سندباکس بازار سرمایه تدوین و در تیر ماه امسال در هیات مدیره 

سازمان مطرح و تصویب شد.
این مقام مسئول گفت: اکنون بعد از اعمال نقطه نظرات اعضای 
هیأت مدیره، دستورالعمل اجرایی سندباکس بازار سرمایه تکمیل 
و از این طریق ابالغ می شود. حسن آبادی عنوان کرد که با ابالغ 
این دستورالعمل تمامی متقاضیان که ایده های نوآورانه در حوزه 
بازار سرمایه دارند می توانند طرح های خود را که با شرایط مندرج 
در ماده ۶ دستورالعمل مطابقت داشته باشند به دبیرخانه شورای 
راهبری سندباکس بازار سرمایه مستقر در مدیریت فناوری 

اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

ابالغ یک دستور بورسی 
برای فعالیت استارتاپ ها

کمیسیون حقوقی 
و قضایی به موضوع 
استخراج رمز ارزها 

ورود می کند

رشد ۳۵ هزار واحدی 
بورس در نخستین روز 

معامالتی پاییز

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه اکنون در 
موقعیتی ارزنده  برای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت قرار دارد، 
گفت: فعاالن بازار با توجه به وضعیت فعلی معامالت بورس تصمیم به 
اقدامات هیجانی می گیرند که این موضوع به شدت بر روند مسیر بازار 

تاثیرگذار است.
امیرعلی امیرباقری  امروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: 
فشار فروش بر معامالت هفته گذشته بازار سهام حاکم بود و نکته مهم 
فعلی تاثیرگذار بر روند معامالت بازار مربوط به ابهامات کالن سیاسی 

کشور است.
وی با بیان اینکه خوش بینی بازار نسبت به توافقات احتمالی منجر به 
ایجاد برخی از بیش واکنش ها نسبت به قیمت دالر شده است، گفت: 
نسبت به این موضوع این آگاهی وجود دارد که قیمت دالر تاثیرپذیر 
از پارامترهای اقتصادی است و فرآیندهای سیاسی صرفا می توانند اثر 

سرعت بخشی را بر این فرآیند داشته باشد.
 امیر باقری اظهار داشت: اکنون فعاالن بازار با توجه به وضعیت فعلی 
معامالت بورس تصمیم به اقدامات هیجانی می گیرند که این موضوع 
به شدت بر تعیین مسیر  بازار تاثیرگذار است، این در حالیست که بازار 
سرمایه اکنون در موقعیتی ارزنده  برای سرمایه گذاری میان مدت و 

بلندمدت قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حجم عرضه در بازار نباید 
سهامداران را نگران کند زیرا این روند بازار می تواند به عنوان فرصتی 

مناسب برای سرمایه گذاران و خرید سهام مناسب در بازار باشد.
وی تحلیل را مقوله ای مهم در بازار دانست و گفت: با توجه به بهبود 
چشم انداز  تورمی در کشور، دیدگاه سود محور جایگزین دیدگاه دارایی 
محور بر بدنه بازار خواهد شد و سهامداران باید با تحلیل های درست و 

منطقی خود توجه به کسب میزان بازدهی از شرکت ها داشته باشند.
افت و خیز معامالت بورس در ۶ ماه نخست امسال

امیرباقری در ادامه به افت و خیزهای معامالت بورس در ۶ ماه نخست 
سال اشاره کرد و افزود: در چند ماه نخست سال، شرکت های بزرگ 
تحول بزرگی را در نرخ فروش محصوالت خود تجربه کردند، ارقام فروش 
آنها در قیاس با میانگین های پنج ساله و دو ساله ارقامی جالب توجه بود و 

سود تقریبا معقولی در اختیار شرکت ها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از نظر بنیادی می توان امیدوار به سرمایه گذاری در 
سهام شرکت های بزرگ و شاخص ساز بود، گفت: اکنون چشم انداز نرخ 
ارز یکی از کمیت های بسیار تاثیرگذار بر معامالت بازار است و جنس 

تاثیر آن از نوع بیش واکنشی و غیرتحلیلی بر روند معامالت بازار است.
امیرباقری با بیان اینکه اخیرا برخی از فعاالن بازار سرمایه ارقامی عجیب 
را برای نرخ ارز متصور هستند که به هیچ عنوان سازگار با واقعیت های 
اقتصادی کالن کشور نیست، اظهار داشت: اکنون که حجم نقدینگی 
به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، طبیعتا با این حجم از 
نقدینگی و رشد اقتصادی که کشور تجربه می کند ارقام پایین برای 

دالر دور از تصور است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: طی چند وقت گذشته 
برخی از فعاالن بازار از ترس رکود و انجام برخی از پیش بینی ها 
درخصوص کاهش نرخ ارز، اقدام به مبادرت در فروش سهام می کنند  
که به دنبال چنین اتفاقی اکنون شاهد بیش واکنشی در معامالت بازار 

سهام هستیم.

موقعیت مناسب سهام بورسی برای 
سرمایه گذاری میان مدت

گزارش مرکز پژوهش   های مجلس شواهد جالبی درباره دستورالعمل دولت عنوان می کند که خود را در قالب بررسی روند 
درخواست   های اکتشاف و صدور مجوز پروانه اکتشاف و گواهی کشف نشان می دهد. به نظر می رسد افراد حقیقی و حقوقی در 

این مسیر اثرگذاری باالیی داشته و محدوده   های معدنی را حتی بدون فعال سازی قفل کرده   اند.

 پنج هزار معدن اسیر دخالت های دولتی
سنا

: ای
بع

من

معادن محبوس برای فعالیت پایدار به چیزی بیش از دستور 
وزارت صمت نیاز دارند. یک گزارش پژوهشی که بر مبنای 
یافته   های دقیق از وضعیت بخش معدن کشور تهیه شده 
نشان می دهد غیرفعال شدن معادن کشور به ۱۲ دلیل 
مختلف رخ داده که مهم ترین آن اختیارات وسیع دولت 

در صدور مجوزهای معدنی و دخالت در این بخش است.
 وضعیتی که زنگ خطر افزایش ابعاد حبس معادن به بیش 
از ۵هزار مورد را به صدا درآورده است. مرکز پژوهش های 
مجلس با اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دولت برای 
فعال سازی محدوده ها و معادن محبوس و غیرفعال، تاثیرات 
گسترده اقتصادی و غیراقتصادی معدن محبوس را بررسی 

کرده است.
از نظر بازوی پژوهشی مجلس »اصالح و بازنگری کامل 
قوانین و رویه   های این بخش در قالب یک بسته سیاستی« 
می تواند عامل مهمی برای پایداری تولید در بخش معدن و 
بازگرداندن 4۵درصد کل معادن دارای پروانه بهره   برداری 
به چرخه فعالیت باشد. »غیراقتصادی شدن فعالیت های 
معدنی در اثر تحوالت بازار«، »عوامل خارج از ید و 
شرایط فورس ماژور«، »تحریم های بین المللی«، »فقدان 
زیرساخت   های موردنیاز برای فعالیت های معدنی«، »وجود 
معارضین و تعارض میان فعالیت های معدنی و دستگاه های 
اجرایی«، »غیر شفاف بودن و عدم اجرای قوانین و مقررات«، 
»عدم اجرای ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای 
اکتشاف«، »غیر شفاف بودن داده   ها و اطالعات معادن 
کشور«، »معیوب بودن فرآیندهای نظارت بر فعالیت های 
معدنی«، »حضور پررنگ دولت و سازمان های تابعه آن و 
برخی نهادهای حاکمیتی در پهنه های اکتشافی و معادن«، 
»ایرادهای نظام بررسی صالحیت فنی و مالی متقاضیان 
فعالیت معدنی« و »وضع برخی مقررات غیرکارشناسی 
در خصوص صادرات مواد معدنی« ازجمله دالیل غیرفعال 

شدن یا محبوس شدن معادن کشور است.
این دالیل در حالی زمینه   ساز غیرفعال شدن ۵هزار 
معدن در سراسر کشور شده که برخی از تحلیل   ها نشان 
می دهد زنگ خطر منابع در دسترس برای تولید فوالد 
به صدا درآمده و کشور برای تداوم رشد تولید صنایع 
معدنی به اکتشافات جدید و سرمایه گذاری بیشتر نیاز 
دارد. تحلیل مرکز پژوهش   های مجلس این است که 
سیاستگذاری برای معادن کشور مادامی که با اصالحاتی 
جدی تهیه و تدوین نشود، از۱۲ مسیر حبس یا غیرفعال 
خواهد شد. این طرح با اشاره به نقاط قوت اقدام سال 
گذشته وزارت صمت، زوایای پنهان »دستورالعمل ایجاد 
وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی 
غیرفعال« را بررسی کرده است.  مهر ماه سال گذشته 
بود که وزیر صمت دستورالعملی با همین عنوان صادر 
و مسیری را برای احیای معادن متروک و محبوس و 
غیرفعال باز کرد. بررسی دستورالعمل ابالغ شده از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور فعال سازی معادن 
و جلوگیری از حبس محدوده های معدنی و معادن در 
ید اشخاص حقیقی و حقوقی نشان دهنده عزم و اراده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش محبوس 
شدن و غیرفعال شدن معادن کشور است؛ اما دالیل 
محبوس شدن یا غیرفعال شدن محدوده های اکتشافی 
و معادن کشور متعدد است. بنابراین دستورالعمل 
می تواند در مدت زمان معینی در فعال   سازی محدوده ها 
و معادن غیرفعال و محبوس موثر باشد؛ اما با توجه به 
باقی ماندن سایر چالش های ساختاری معادن کشور، 
مجددا روندهای گذشته در سال های آینده تکرار خواهد 

شد. بنابراین برای حل ریشه ای چالش محبوس شدن و 
غیرفعال شدن معادن در کشور الزم است تا چالش های 
بخش معدن با ارائه یک بسته جامع که راهکار اشاره شده 
در دستورالعمل دولت هم یکی از مفاد این بسته جامع 

است، حل و فصل شود.
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده »حل چالش های 
ساختاری اکتشاف منابع معدنی کشور و ایفای نقش 
حاکمیتی در انجام مطالعات زمین   شناسی، شناسایی و 
پی   جویی منابع و ذخایر معدنی و کاهش ریسک اکتشاف 
در کشور«، »تجمیع داده   های مربوط به مطالعات 
زمین   شناسی و اکتشافات مقدماتی در پایگاه جامع 
داده   های علوم زمین یا سامانه کاداستر«، »خروج نهادهای 
حاکمیتی و دولت از بخش معدن و واگذاری نقاط امید 
بخش به بخش خصوصی توانمند و صالحیت   دار طی 
فراخوان   های عمومی«، »استفاده از ابزارها و فناوری   های 
نوین برای نظارت فعاالنه بر فعالیت معادن کشور از 
طریق تصاویر ماهواره   ای، پهپادها، نقشه   برداری، اتصال 
داده   های سامانه   های مالیات، سوخت و حمل   ونقل و 
هوشمندسازی نظارت بر معادن کشور«، »تخصیص 
بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن به منظور ارتقای 
فرآیندهای نظارت و بازرسی معادن بر مبنای قانون برنامه 
ششم«، »شفاف   سازی و اعالم عمومی مصوبات و صورت 
جلسات غیرمحرمانه شورای   عالی معادن و شوراهای 
معادن استانی به ویژه در خصوص تصمیمات اتخاذ 
شده برای صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معدنی«، 
»اصالح قوانین و مقررات غیرشفاف به منظور محدود 
کردن اختیارات مجری در تمدید مجوزهای معدنی«، 
»بازنگری در عوارض صادراتی وضع شده بر مواد معدنی« 
و »به   روزرسانی و ارتقای فنی سامانه کاداستر معادن به 
منظور اعالم عمومی کلیه اطالعات مربوط به پهنه   های 
اکتشافی، محدوده   های اکتشافی و معادن کشور به صورت 
برخط«    از جمله اصالحات پیشنهادی مرکز پژوهش   های 
مجلس به سیاستگذاران بخش معدن است که اگر جدی 
گرفته شود، اعتماد سرمایه گذاران به حوزه معدن احیا 
شده و مسیر برای فعال   سازی شمار بیشتری از معادن 

کشور باز می شود.
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده هدف از تدوین 
این گزارش، بررسی وضعیت کلی معادن کشور، واکاوی 
دالیل غیرفعال بودن و محبوس شدن محدوده های 
اکتشافی و معادن و آسیب شناسی طرح دولت برای 
واگذاری محدوده ها و معادن در سال ۱399 و ۱400 است. 
طبق برآورد مرکز پژوهش   های مجلس، از مجموع بیش 
از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری، حدود 6 هزار 
معدن فعال در کشور وجود دارد. در سال ۱398، میزان کل 
استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور 4۵8 میلیون تن 
بوده که معادل 80 درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن 
فعال کشور است. سایر معادن دارای پروانه بهره برداری 
)حدود ۵ هزار معدن( یا به دالیل مختلف غیرفعال هستند یا 
در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی 
غیرمولد حبس شده   اند. در کنار پروانه   های بهره   برداری 
صادر شده برای معادن، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی 
کشف در سال های اخیر برای محدوده   های معدنی صادر 
شده است که به دلیل عدم دسترسی تهیه   کنندگان گزارش 
به آمار و اطالعات دقیق و شفاف در این حوزه، امکان اظهار 
نظر کارشناسی درخصوص محدوده   های معدنی غیرفعال و 

حبس شده ایجاد نشد.
بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
۱398، تعداد ۵9۵۲ معدن فعال دارای پروانه بهره   برداری 
در کشور وجود دارد. همچنین ۱77 معدن درحال تجهیز 
بوده است. میزان ذخایر قطعی معادن فعال کشور نیز حدود 

3۵ میلیارد تن اعالم شده است. با توجه به اینکه کل ذخایر 
معدنی کشور بر اساس آمارهای سازمان زمین   شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور حدود ۵3 میلیارد تن است، 
بنابراین می توان گفت حدود 67 درصد از ذخایر معدنی 
کشور درحال حاضر درحال استخراج و بهره   برداری است و 

33 درصد ذخایر معدنی کشور غیرفعال هستند.
چرا معادن متروک و غیرفعال می   شوند؟

گزارش مرکز پژوهش   های مجلس شواهد جالبی درباره 
دستورالعمل دولت عنوان می کند که خود را در قالب بررسی 
روند درخواست   های اکتشاف و صدور مجوز پروانه اکتشاف 
و گواهی کشف نشان می دهد. به نظر می رسد افراد حقیقی و 
حقوقی در این مسیر اثرگذاری باالیی داشته و محدوده   های 

معدنی را حتی بدون فعال سازی قفل کرده   اند.
گزارش مرکز پژوهش   های مجلس تاکید می کند درحال 
حاضر آمار دقیقی از پروانه   های اکتشاف و گواهی   های 
کشف صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دسترس تهیه   کنندگان این گزارش نیست و داده   ها 
و اطالعات قابل استنادی که بتوان تعداد محدوده   های 
اکتشافی فعال و غیرفعال کشور را شناسایی و تحلیل کرد، 
اعالم عمومی نشده است. قابل توجه است عالوه بر حدود 
۱۱ هزار پروانه بهره   برداری صادر شده، تعداد زیادی مجوز 
معدنی در قالب پروانه اکتشاف و گواهی کشف وجود دارد 
که بعضا سال ها در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار 
دارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تمدید این 
مجوزها کرده است؛ در صورتی که از نظر فنی حداکثر 
زمان موردنیاز برای تبدیل پروانه اکتشاف به گواهی کشف 
به طور متوسط ۵ سال و برای تبدیل گواهی کشف به پروانه 

بهره   برداری یک سال است.
سیر اعطای مجوزها طی سال های ۱39۲ تا ۱398 
گویای روند جهشی درخواست   های اکتشاف در سال های 
۱39۵ تا ۱397 مربوط به طرح   های اجرا شده درخصوص 
آزادسازی محدوده   های معدنی توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و فعال شدن سامانه کاداستر معدن برای 
ثبت محدوده   های معدنی است.  با توجه به اینکه مرحله 
بعد از درخواست اکتشاف، استعالم از دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده ۲4 قانون معادن است، بسیاری از 
درخواست   ها تبدیل به پروانه اکتشاف نشده   ا   ند. همچنین 
»شکاف موجود میان پروانه   های اکتشاف صادر شده 
با گواهی   های کشف و پروانه   های بهره   برداری« نیز 
نشان دهنده غیرفعال بودن یا محبوس شدن محدوده   های 
اکتشافی در ید اشخاص حقیقی و حقوقی است. مرور 
رویه   های قانونی دریافت مجوز از بخش معدن ابعاد دیگری 

از مشکالت این حوزه را نمایان می کند.
در ایران به چند روش مختلف امکان اخذ مجوز و فعالیت 
معدنی وجود دارد. سه روش اصلی این موضوع شامل »انتقال 
مجوز معدن«، »فراخوان عمومی«    و »ثبت محدوده   های 
آزاد« هستند. در اولین روش ورود به فعالیت معدنی در 
ایران، ثبت محدوده   های آزاد یا بالمعارض در سامانه 
کاداستر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت 
است. در این روش، متقاضی اقدام به ثبت محدوده به 
صورت الکترونیکی در سامانه کاداستر بر اساس مختصات 
جغرافیایی محدوده می کند و فرآیند استعالم از دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده۲4 قانون معادن آغاز می شود. مهلت 
مقرر در قانون برای پاسخ به استعالم   ها حداکثر ۲ ماه است. 
در صورتی که پاسخ استعالم   ها مثبت باشد، متقاضی موظف 
است اقدام به اخذ پروانه اکتشاف کرده و عملیات اکتشاف 
ماده معدنی را آغاز کند. بر اساس ماده ۵ قانون معادن مصوب 
۱377 با اصالحات و الحاقات بعدی آن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف است بستر الزم را برای اکتشاف 
ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و 

حقوقی فراهم کند. همچنین در ماده 6 این قانون آمده است: 
»اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. چگونگی اخذ 
پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق 
متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد 
این قانون در آیین   نامه اجرایی تعیین خواهد شد.« همان طور 
که از متن قانون مشخص است، جزئیات مربوط به چگونگی 
اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه و… در 

آیین   نامه اجرایی این قانون معین شده است.
بر اساس تبصره   های ۲ و 3 ماده 6 قانون معادن، 
متقاضیان پروانه اکتشاف و دارندگان این پروانه، در 
زمان تعیین و تحویل محدوده بالمعارض و همچنین 
پس از اخذ پروانه، باید مبالغی را که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود، به دولت 
بپردازند. پس از انجام عملیات اکتشاف توسط متقاضی 
و ارائه گزارش آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در صورت تایید گزارش اکتشاف توسط این وزارتخانه، 
نه اکتشاف صادر  گواهی کشف به نام دارنده پروا

می شود که در ماده 7 آمده است.
در گواهی کشف هم باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف 
شده، کمیت وکیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد 
اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. پس از 
اخذ گواهی کشف، »دارنده مجوز« موظف است حداکثر 
ظرف مدت یک سال نسبت به تهیه طرح بهره   برداری و 
ارائه درخواست پروانه بهره   برداری اقدام کند. عدم تسلیم 
درخواست مزبور در مدت مشخص شده در قانون موجب 
سلب حق اولویت یاد شده از دارنده گواهی کشف خواهد 
شد که در ماده 8 آمده است. در سایر انواع روش های اخذ 
مجوز و فعالیت معدنی نیز می توان روندهایی کلی را 

مشاهده کرد که نیازمند تغییر هستند.
دلیل اقتصادی کمای معادن

چنان که در ابتدای گزارش عنوان شد، محبوس شدن 
و غیرفعال شدن معادن می تواند دالیل مختلفی داشته 
باشد. از جمله مهم ترین عواملی که موجب غیرفعال 
شدن یا محبوس شدن معادن در ید اشخاص حقیقی و 
حقوقی می شود، غیراقتصادی شدن فعالیت معدنی است 
که نظام انگیزش برای سرمایه گذاری در این بخش را از 
بین خواهد برد. گزارش مرکز پژوهش   های مجلس تاکید 
دارد نوسانات بازار و تحوالت قیمتی، از عوامل غیرفعال 
شدن معادن دارای پروانه بهره   برداری یا توقف فرآیند 
عملیات معدنی از مرحله اکتشاف تا بهره   برداری است. 
برای مثال رکود ساخت   وساز در کشور می تواند به میزان 
قابل توجهی تقاضا برای مصالح ساختمانی را کاهش 
دهد. مصالح ساختمانی مانند گچ، سنگ آهک، سیلیس، 
پوکه معدنی، شن و ماسه، خاک رس و سنگ   های 
ساختمانی و تزئینی، از معادن مربوطه تامین می   شوند. 
این معادن در صورت نبود تقاضا در بازار و با توجه به اینکه 
عمده مواد معدنی ذکر شده، کاالی صادراتی محسوب 
نمی   شوند، مجبور می   شوند تا فعالیت معدن را متوقف 
کنند. همچنین برخی تحوالت بازارهای جهانی ممکن 
است موجب نوسان قیمت مواد معدنی و غیراقتصادی 
شدن بهره   برداری از آن شود که ازجمله دالیل غیرفعال 

شدن معادن است.
توصیه مرکز پژوهش   های مجلس به سرمایه گذاران 
معدنی این است که این افراد الزم است تا قبل از ورود به 
فعالیت معدنی نسبت به مطالعه دقیق بازار، آینده   پژوهی 
و پذیرش ریسک تحوالت بازار اقدام کنند. در این حالت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند درخصوص تمدید 
مجوزهای معدنی بر اساس شرایط بازار و عوامل موثر در آن 

تصمیم گیری کند.

دنیای اقتصاد
گزارش 

از نظر بازوی پژوهشی مجلس »اصالح و بازنگری کامل 
قوانین و رویه   های این بخش در قالب یک بسته سیاستی« 
می تواند عامل مهمی برای پایداری تولید در بخش 
معدن و بازگرداندن 4۵درصد کل معادن دارای پروانه 
بهره   برداری به چرخه فعالیت باشد. »غیراقتصادی شدن 
فعالیت های معدنی در اثر تحوالت بازار«، »عوامل خارج 
از ید و شرایط فورس ماژور«، »تحریم های بین المللی«، 
»فقدان زیرساخت   های موردنیاز برای فعالیت های معدنی«، 
»وجود معارضین و تعارض میان فعالیت های معدنی و 
دستگاه های اجرایی«، »غیر شفاف بودن و عدم اجرای 
قوانین و مقررات«، »عدم اجرای ضوابط، معیارهای فنی 
و استانداردهای اکتشاف«، »غیر شفاف بودن داده   ها 
و اطالعات معادن کشور«، »معیوب بودن فرآیندهای 
نظارت بر فعالیت های معدنی«، »حضور پررنگ دولت 
و سازمان های تابعه آن و برخی نهادهای حاکمیتی در 
پهنه های اکتشافی و معادن«، »ایرادهای نظام بررسی 
صالحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی« و »وضع 
برخی مقررات غیرکارشناسی در خصوص صادرات مواد 
معدنی« ازجمله دالیل غیرفعال شدن یا محبوس شدن 
معادن کشور است.

   

تا قبل از آنکه سیرجان و روستای دارستان این 
شهرستان-خاستگاه گلیم شیرکی پیچ-به عنوان 
دهکده جهانی گلیم در یونسکو ثبت جهانی 
شود،خیلی ها خودشان را به آب و آتش می زدند و از 
اهمیت این گلیم می گفتند،درست هم می گفتند اما 
وقتی به ثبت جهانی رسید هم صداها خاموش شد و 

هم حمایت ها.
حاال در حالی از وضعیت گلیم ثبت جهانی سیرجان 
سخن می گوییم که روز به روز بر تعداد بافندگان 
آن کاسته می شود و معلوم نیست در آینده،اگر این 
وضعیت ادامه داشته باشد،به چه سرنوشتی دچار 

خواهد شد. 
آنطور که دست اندرکاران تولید و عرضه این گلیم 
منحصر به فرد در سیرجان می گویند،تنها یکسال 
پس از ثبت جهانی این گلیم و خاستگاه تولید آن،رکود 
تولید آن شروع شد و اینک از ۱۲هزار بافنده این 
گلیم،چهار هزار نفر بیشتر بیمه نیستند و وقتی هم 
دنبال موضوع را می گیریم،هر کدام از مسئوالن و 
متولیان توپ را در زمین دیگری یا تحریم و کرونا 

می اندازد.
روزهای پایانی شهریور ماه ۱396 بود که خبر ثبت 
جهانی دارستان سیرجان به عنوان دهکده جهانی 
گلیم بارقه های خوشحالی را در دل کرمانی ها و ایرانیان 
زنده کرد و امروز در چهارمین سالگرد این ثبت جهانی 
باید از علل و عوامل رکود حاکم بر تولید و عرضه این 

گلیم سخن بگوییم .
چهار سال خبرهای خوبی از این گلیم شنیده 
می شد،هیچ گلیم تولیدی روی زمین نمی ماند و 
مشتریان فراوان از داخل و خارج داشت اما این وضعیت 
تاب نیاورد،شاید خیلی ها فکر کردند ثبت جهانی کافی 
بود یا کافی ست تا این گلیم خودبه خود به بالندگی اش 
ادامه دهد و نیاز به برنامه ریزی و حمایت از این اثر،هنر و 
میراث ماندگار زنان روستایی و عشایر سیرجان که در 

جهان نامی برای خود دست و پا کرده، نیست.
تولیدکنندگان این گلیم انگشت اتهام را به سوی 
مسئوالن و کم کاری آنان نشانه می گیرند و می گویند 
وعده هایشان محقق نشده؛برخی هم شیوع کرونا،تورم 
و تحریم را بهانه می کنند؛روی هم رفته هرکس 
دلیلی می آورد اما آنچه مهم است اینکه آتیه این گلیم 

منحصر به فرد ثبت جهانی چه خواهد شد؟
مختصات گلیم

این نوع گلیم با نام شیرکی پیچ که خاستگاه آن 
سیرجان و روستای دارستان است و البته براساس 
گزارش ها در برخی مناطق شهرستان های اطراف 
سیرجان مانند بافت هم بافته می شود،در نوع خود 
منحصربه فرد و متفاوت است. گلیم شیرکی پیچ در 
گذشته صرفاً به صورت گلیم بافته می شده  اما امروزه به 

شکل ترکیبی از گلیم و قالی نیز بافته می شود.
در این نوع گلیم برخالف انواع دیگر گلیم ها که در آنها 
پود باعث شکل گیری محصول می شود،پود نقشی در 
بافت ندارد و فقط تارها را به یکدیگر متصل می کنند 

و باعث استحکام درگیری نخ خامه با تارها می شود.

به این نوع گلیم در برخی مناطق کرمان و سیرجان 
گلیم سوزنی هم می گویند؛ شیرکی پیچ ظاهری 
شبیه به قالی دارد و مانند قالی با گره بافته می شود و 
برخالف دیگر انواع گلیم که پود باعث تکمیل و نماینده 
نقوش می شود، در این  گلیم، پود تنها نقش اتصال تارها 
را برعهده دارد و همیشه در پشت گوشت )پرز( گلیم 

مخفی است و قابل رویت نیست.
این گلیم خوش نقش و نگار که از آن برای تولید کیف، 
تابلو، رویه صندلی و دیگر محصوالت استفاده می شود، 
از سالیان گذشته بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را 

تشکیل می داده است.
پای درددل بافندگان

پروین اباذری بافنده نمونه گلیم که در روستای 
سلیمانیه سیرجان ساکن است در این زمینه گفت: 
۱0سال بافنده بودم و درآمد هم داشتیم اما االن با 
وجود مواد اولیه گران و اینکه بعد از ۱0 سال بیمه 
قالیبافی نشده ام و مشکالت خانوادگی دارم، فعال 
دست از کار کشیدم تا ببینیم این مشکالت برطرف 
می شود یا خیر؛ اما من همان بافنده ریزنقش خواهم 

بود.
فاطمه شاهمرادی هم که در روستای دارستان با 
دو فرزند ناشنوایش مشغول بافت گلیم است نیز 
می گوید:شرایط موجود نمی تواند ما را به بافت گلیم 
دلگرم کند زیرا تاروپود خیلی گران است،ضمانتی 
هم برای فروش تولیدمان نیست؛ آنچه انسان را در 
کار هنری ترغیب می کند ایجاد شرایط الزم و فروش 
محصول تولیدی با نفع اقتصادی است،اگر قرار باشد 
وقتمان را بگذاریم و دست آخر هم زیان ببینیم، قابل 

ادامه دادن نیست.
علی ناظری پسری که در کنار مادر و خواهرانش در 
روستای دارستان کار بافت گلیم را انجام می دهد نیز 
گفت: گلیم بافی که مختص زن ها نیست؛اگر پسران 
هم آموزش ببینند به راحتی می توانند گلیم بافی را یاد 

بگیرند و کار کنند.
دالیل مشکل از نگاه نوجوان بافنده گلیم

او مشکل بیمه،تغییر سبک زندگی مردم،تمایل جوانان 
به انتخاب شغل های دیگر و کاهش تعداد کارگاه ها را از 
جمله دالیل کاهش تولید گلیم شیرکی پیچ دانست و 
اظهارداشت:باید جذابیت های الزم برای جوانان ایجاد 
شود در غیر این صورت شاهد از دست دادن بازارها 
خواهیم بود چون هندی ها، چینی ها و افغان ها با کپی 
کردن طرح های ایران با هزینه بسیار کمتر،گلیم را 

تولید و بازارها را از دست ما خارج می کنند.
حمید کیانی مدیرعامل شرکت نظم آوران که معین 
اقتصادی بخش گلستان سیرجان یا به تعبیری مهد 
تولید گلیم است نیز می گوید:ما در این بخش 36 نفر 
از بافندگان را زیر پوشش داریم که برای آنان ماده اولیه 
و دار گلیم تامین می کنیم و محصول تولیدی شان را 
نیز خودمان می خریم تا ضرر و زیانی متوجه بافندگان 

نشود.
او افزود:در سال ۲۵0گلیم بافته و خریداری شد که این 
روش فعالیت بافندگان را مضاعف می کرد اما با شروع 

کرونا برنامه ها تعطیل و همکاری در بافت نداشتیم.
حمایت ها همه جانبه نبود

نصرت امینی رئیس اتحادیه بافندگان فرش سیرجان 

نیز معتقد است:شهرت جهانی گلیم و ثبت این 
فرش بی مثل در جهان خیلی خوب بود اما متاسفانه 
حمایت ها همه جانبه نبود و بیمه های بافندگان قطع 
شد؛ تامین اجتماعی زیر بار بیمه قالی بافی نمی رود 
و گلیم باف باید خودش پول بیمه را بدهد که آن هم 

برایش میسر نیست.
او افزود: از ۱۲هزار بافنده در شهرستان فقط 4 هزار 
نفر بیمه هستند و در شرایطی که همه مسئوالن 
به دنبال حل مشکل بیمه این قشر بودند یک باره پا 

پس گذاشتند.
این بانوی بافنده،تولید سالیانه گلیم را در شهرستان 
سیرجان ۱00هزار متر مربع عنوان و  بیان کرد: االن 
ما یک دهم این تولید را هم نداریم که البته گرانی 
مواد اولیه یکی دیگر از عوامل رکود تولید آن است؛ اگر 
بگوییم تحریم ها بستر رکود بوده اما کرونا نیز ضربه 
رکود تولید را زد، درست گفته ایم و خالصه همه این 
عوامل موجب بی رغبتی بافندگان در تولید شده است.

وعده هایی که محقق نشد
حمید محمودی معاون شرکت تعاونی گلیم فیروزه 
هم عنوان کرد:ثبت جهانی گلیم یک افتخار برای ما و 
همه بافندگان و مردم استان و کشور است اما وعده ها 
و قول مسئوالن همانند راه اندازی موزه گلیم، بازارچه 
گلیم، ایجاد کارگاه های ریسندگی و رنگ رزی نیازمند 

حمایت و پیگیری آنان است.
او اظهار داشت:اوایل روزهای ثبت جهانی گلیم جوش 
و خروش بافندگان همراه با عشق و عالقه فراوان شد 
بافنده ها بیشتر و سرعت تولید هم خوب شود اما 
مشکالتی مثل کرونا و تحریم ها فضا را برای تولید تنگ 
کرد و از طرفی هم گرانی مواد اولیه و حتی مواد اولیه 

نامرغوب رکود را بیشتر کرده است.
همیشه پای یک دالل در میان است

محمودی افزود:اکنون هم تک بافی در خیلی از خانه ها 
است و کار می کنند ولی مجتمع های بافندگی تعطیل 
شده؛ همین بافت کم هم روی دست دالالن می چرخد 
و بافنده متضرر می شود؛بافندگان رغبتی برای ادامه 
کار ندارند که بازهم بدون حمایت و دلسوزی مسئوالن 

این وضعیت ادامه دار است.
معاون شرکت تعاونی گلیم فیروزه نرخ گذاری دالالن 
سودجو را موجب ضرر و زیان بافنده عنوان و بیان کرد: 
آن زن روستایی بدون اطالع از نرخ گلیم، تولیدش را 
به فروش می رساند و بعد متوجه می شود که ضرر و 
زیان دیده لذا ما پیشنهاد نرخ را براساس گره های به 
کار رفته داده ایم و نمی توانیم با این اوضاع کنونی توقع 

تولید گلیم داشته باشیم.
فکر کردند با ثبت جهانی کار تمام است

ابوذر خواجویی دبیر سابق شهر جهانی گلیم و فعال 
این حوزه نیز گفت:همه دست اندرکاران این حوزه تا 
ثبت جهانی گلیم فعال بودند و همین که سال 96 این 
افتخار را پیدا کردیم، همه فکر کردند کار تمام شد؛ 
حتی براساس دستورالعمل هایی که شورای جهانی 
تعیین کرده بود هم حرکت نکردیم و هیچ نقشه راهی 

نیز تنظیم نشد.
او افزود:وزارت میراث فرهنگی بیشتر ارتباطش با 
مرکز استان بود که حتی دبیرخانه شهر جهانی گلیم 
هم در سیرجان راه اندازی نشد؛اتفاق بدتر اینکه همه 

مسئوالن نیز با ثبت جهانی گلیم کار را تمام شده می 
پندارند در صورتی که پس از کسب این افتخار کار 
اصلی و مسیر شروع می شود و نیاز به تالش و برنامه 

ریزی بیشتر است.
خواجویی نبود برنامه ریزی و نظارت بر کار بافندگان، 
بی توجهی و عمل نکردن به موارد شورای جهانی 
گلیم مانند ایجاد بازارچه صنایع دستی،ایجاد موزه 
گلیم،توجه به حقوق اجتماعی بافندگان،رفع 
مشکالت بیمه و قیمت فروش تولیدات و صادرات 
با توجه به اینکه گلیم شیرکی پیچ سیرجان از قدیم 
شهرت جهانی داشته را از دیگر مشکالت فراروی این 

هنر و صنعت عنوان کرد.
برندی که همچنان جهانی است

مهدی روح االمینی از فعاالن تجارت گلیم و مدیر یک 
شرکت تعاونی فرش نیز گفت:جهانی شدن گلیم ما 
موجب افتخار همگان و بافندگان که غالبا روستایی و 
عشایر هستند شد و به آنان ذوق و رغبت داد، مدتی هم 
تولیدات خوب بود که حتی سفارش از خارج از استان 
و کشور داشتیم اما با شیوع ویروس کرونا و گرانی ماده 
اولیه، رغبت تولید را گرفت که برای بافنده سودی 
نداشت لذا تولید کاهش یافت و بافنده صحنه بافت 
گلیم را ترک کرد و تولید و صادرات ریزش داشته است.
او عنوان کرد:برند گلیم سیرجان اما همچنان جهانی 
است به گونه ای که حتی تولیدات گلیم و گلیم فرش 
کشورهای همسایه ما یعنی پاکستان و افغانستان در 
خارج از کشور به نام گلیم سیرجان فروخته می شود؛با 
این حال اگر وزارت میراث فرهنگی و مسئوالن استان 
و شهرستان مشکالت را برطرف و بافندگان را تشویق 
کنند به طور قطع بافت این هنر نفیس رونق مضاعف 
می گیرد.محمد ساالری از دیگر فعاالن این حوزه نیز 
گفت:بعد از این رویداد جهانی به گلیم و بافنده ارزش 
دیگری قائل شدند و دلگرمی برای بافنده بیشتر شد 
و انتظار می رفت رقابت کمی و کیفی در بافت گلیم 
اتفاق افتد اما غیر از کرونا که خیلی از بافندگان را خانه 
نشین کرد، مشکل تحریم هم بود زیرا در بازار تحریم 

ها هم، فروش نیست.
او افزود:بعد از ثبت جهانی گلیم طی مدت کوتاهی 
خیلی از واجدان شرایط بیمه شدند؛ در بانک اطالعاتی، 
مشخصات بافندگان ثبت شد اما انتظار ما حمایت در 
هر شرایطی است که در برخی بخش ها معین های 
اقتصادی حامی بافندگان شدند و بهترین و موثرترین 

اقدام برای ما بود.
میراث: بازارچه را محقق نکردند

میراث  اداره  رئیس  جعفری  نبی الله 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
سیرجان نیز گفت:بسیاری از گلیم بافان بعد از ثبت 
جهانی گلیم طرح ها و نقوشی را بافتند که مورد تایید 
میراث فرهنگی نبود و حتی این بافت، با کیفیت هم 
کار نشده بود.او افزود:از طرفی بازارچه صنایع دستی 
که می بایست اداره صنعت، معدن و تجارت ایجاد 
کند، محقق نشد و حتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
سیرجان، آموزش رشته گلیم را مصوب کرد اما طی 
این 4 سال گذشته پذیرش دانشجو در این رشته 
نداشت که همه این مسائل به اضافه شیوع کرونا در 

رکود تولید و دلسردی بافندگان دخیل بوده است.

ایرنا 

گزارش

رئیس اتحادیه بافندگان فرش سیرجان 
نیز معتقد است:شهرت جهانی گلیم و 
ثبت این فرش بی مثل در جهان خیلی 
خوب بود اما متاسفانه حمایت ها همه 
جانبه نبود و بیمه های بافندگان قطع 
شد؛ تامین اجتماعی زیر بار بیمه قالی 
بافی نمی رود و گلیم باف باید خودش 
پول بیمه را بدهد که آن هم برایش 
میسر نیست.

نصرت امینی افزود: از 12هزار بافنده 
در شهرستان فقط 4 هزار نفر بیمه 
هستند و در شرایطی که همه مسئوالن 
به دنبال حل مشکل بیمه این قشر 
بودند یک باره پا پس گذاشتند.

ثبت جهانی اما رها شده
رکود تولید گلیم شیرکی پیچ سیرجان

رنا  
: ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت               

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0۳19014001۶0۶- 1400٫04٫12 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای میثم یزدان پناه ابوسعیدی  فرزند کیکاووس  بشماره شناسنامه ۸۸۳صادره از کرمان در 
ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی مشتمل بر زمین به مساحت 1222۳۷متر مربع پالک - فرعی از ۳۷۷- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۳۷۷- اصلی قطعه دو واقع دراراضی هللا اباد جیرفت  بخش 45کرمان  
خریدا ری از مالک رسمی خود متقاضی 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 اخد 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 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫۷٫4- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫۷٫1۸ 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :۳۳۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد                
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 پراپر رای شماره 1400۶0۳19091000510- 1400٫0۶٫10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای روح هللا ایالغی زاده بردسیری فرزند عنایت هللا پشماره شناسنامه 12۳۸ با کد ملی 
۳0۳09۷9۸۸1 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90 متر مربع پالک - فرعی از 49 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 49 - اصلی قطعه یک واقع در عنبراباد محمد اباد بی بی شهری - خیابان 
امام جنب کوچه دفتر امام جمعه خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار  نوبت اول : 1400٫۷٫4-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫۷٫1۸
مصیب حیدریان .رئیس ثبت اسناد وامالک.م الف :۲۸۹00

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 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶0۳190۷۸005522 مورخه 1400/0۶/1۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر هادی زاده فرزند 
عیسی بشماره شناسنامه ۸۸1 صادره کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی  به مساحت 142/۷ مترمربع پالک شماره ۶150 فرعی از ۳9۸2 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۳ فرعی از۳9۸2 اصلی واقع در بخش 2  کرمان آدرس خیابان شهید دستغیب 
کوچه 50 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا نفیسی فاطمه پور حیدری 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف ۷5۳
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/0۷/04-تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/0۷/1۸
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی              

قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
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 15 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 1۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  فرزند سیدعلی  آقای سیدذوالفقار جعفری  متقاضی   .1
شناسنامه 49۸2 صادره از زرند در ششدانگ کارگاه به مساحت 
2001.90 مترمربع از پالک22۸۸ اصلی واقع در زرند _ کمربندی جاده 

زرند رفسنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده.
2. متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی بشماره 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  در  زرند  از  صادره   ۷۷ شناسنامه 
۳4۸.۳5 مترمربع از پالک 1 فرعی از  2۳۷۸ اصلی واقع در زرند 
_ بلوار تختی کوچه شماره 10  خریداری از مالک رسمی خانم ربابه 

صالحی. 
۳. متقاضی آقای  عباس کوچک زاده فتح آبادی فرزند محمد 
به  خانه  ششدانگ  در  زرند  از  صادره   5۳9 شناسنامه   بشماره 
مساحت ۳2۸.40 مترمربع از پالک 1 فرعی از  2۳۷۸ اصلی واقع 
در زرند _ بلوار تختی کوچه شماره 10  خریداری از مالک رسمی 

خانم ربابه صالحی. 
4. متقاضی آقای علی افشار زرندی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
به مساحت 245.۸۸  در ششدانگ خانه  زرند  از   2۷2  صادره 
پوریای  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی  پالک2۳۸2   از  مترمربع 
از مالکین رسمی خانمها مهناز و اشرف موسوی  ولی خریداری 

استرآبادی. 
5. متقاضی خانم گوهر اثناء عشری کهنوجی فرزند اسدهللا بشماره 
شناسنامه 4  صادره از زرند در ششدانگ محوطه حیاط )جهت 
الحاق به پالک 552 فرعی از ۷5۶۶( اصلی به مساحت ۶2.50 
مترمربع از پالک شماره ۷5۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری 

کوچه 14 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت. 
م الف 1۶2

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/۷/4

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 فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0۳19014002404- 1400٫0۶٫1۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حیات صباحی گراغانی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 1050صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 29۶.۷۶متر مربع پالک - فرعی از 1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۳ فرعی از 1- اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 45کرمان  خریدا ری از 
مالک رسمی اقای الب ارسالن طیاری 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 اخد 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
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫۷٫4-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫۷٫1۸ 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :۳۳۸

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک باب خانه پالک 119۸ فرعی از 549- اصلی به مساحت ۶۷۳متر مربع واقع در 
اراضی کلرود جیرفت بخش 45کرمان مورد تقاضای آقای خانباز امیر افضلی قنات دره  به استناد 
رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 1400۶0۳190140201۳مورخ 1400٫0۶٫01در مالکیت نامبرده قرار 
گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
1۳ – آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد لذاحسب 
درخواست شماره ۸20۸ مورخ 1400٫0۶٫2۷مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 1۳ قانون 
مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ 1400٫0۷٫2۷ در محل وقوع ملک شروع 
وبه عمل خواهد امد لذا به مالک یا مالکین مجاور رقیه مزبور اخطار میگردد در موعد مقرر در این اعالن به محل 
وقوع ملک حاضر ودر صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده ۸۶- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳0 روز دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده گونه 

ادعا مسموع نخواهد بود .
 تاریخ انتشار:1400٫0۷٫04روز:یکشنبه 

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت .م الف :۳۳0

آگهی  
بدین وسیله به آقای وحید ساالری بزسفید فرزند یارقلی شناسنامه شماره 
1۸2۶1 صادره از کهنوج ساکن کهنوج رضا آباد شهرک شهید کیوان میرشکاری 
ابالغ می شود که خانم کلثوم پیش گوی جهت وصول مهریه به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 24940 دفتر ازدواج 111 کهنوج عليه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 9900411 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۳1/0۶/1400 مامور، محل 

اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار
طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اصغر نارویی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک

آگهی حصر وراثت  
خانــم در بــی بــی پلنگــی فرزنــد عبــاس 
دادخواســت  5501بشــرح  شناســنامه  دارای 
شــماره 140021920001۷01۷05          1400٫۶٫25توضیــح 
داده شــادروان اقــای محمــد ادرســیان   فرزنــد رضــا 
بشناســنامه 2۳1۷۳در تاریــخ1۳99٫1٫29در شــهرقلعه گنــج 
فــوت شــده و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی عبارتنــد/ 
عبارتســت از: 1-زیــور ادرســیان ش م 5۳۶0۳41۳۶1فرزنــد 
متوفی2-زهــره ادرســیان 5۳۶0۳41۳51فرزنــد متوفــی۳-

ــب  ــی 4-زین ــد متوف ــیان ۳1502۶۶9۸1فرزن ــدهللا ادرس عب
ادرســیان ۳1۶12۶۷۳21فرزنــد متوفــی 5-در بــی بــی 

ــیان  ــی۶-دادهللا ادرس ــر متوف ــی 59۷9519424همس پلنگ
ادرســیان  ۷-یــدهللا  متوفــی  ۳1۶12۶۷۳۳۸فرزنــد 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــذا مرات ــی  ل ــد متوف ۳150105۳90فرزن
ــود  ــی ش ــی م ــی آگه ــار محل ــر االنتش ــای کثی ــه ه روزنام
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــزد اشــخاصی باشــد ظــرف م ــی ن متوف
ــم دارد و اال  ــالف تقدی ــل اخت ــورای ح ــه ش ــی ب ــر آگه نش
گواهــی صــادر خواهــد شــد و وصیــت نامــه ای جــز رســمی 
و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــاقط اســت. س
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

اگهی مزایده اتومبیل 
اگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی

 کالسه ۹۹00۳۹1 
 51۸2 شـماره  نكاحیـه  سـند  روی  بـر  صـادره  اجرائیـه  بموجـب    
جیرفـت  شـماره 1۳۳  ازدواج  رسـمی  خانـه  دفتـر  مورخ1۳۸1/12/01توسـط 
اسـتان کرمـان پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق لـه: خانـم معصومـه بیـگ زاده 
بحرآسـمان فرزنـد کـرم بـه شـماره ملـی ۳0۳11۷4۷9۸ عليـه؛ ورثـه مرحـوم 
جـواد امیـر محمـودی کـه عبارتنـد از 1- جالل امیـر محمودی فرزنـد جواد به 
شـماره ملـی ۳0۳01۳2404- 2-جلیـل امیرمحمـودی فرزند جواد به شـماره 
ملـی ۳0۳19۶4942-۳- سـوده امیـر محمـودی فرزنـد جواد به شـماره ملی 
۳0201922۳4-4- سـعیده امیـر محمـودی فرزنـد جـواد بـه شـماره ملـی 
۳0204۶9۳25 5- فاديـا امیـر محمـودی فرزنـد جـواد ۳021241۳01 -۶- 
فاطمـه امیـر محمـودی فرزند جواد به شـماره ملـی ۳020۷20109- ۷- راضيه 
امیرمحمـودی فرزنـد محمود به شـماره ملـی ۳0۳104۶01۳-۸- صغری امیر 
محمـودی فرزند جواد به شـماره ملـی ۳0۳110۷594-9-زهـرا امیر محمودی 
فرزنـد جـواد بـه شـماره ملـی ۳0۳1۶۶۸022-10- لیـال امیر محمـودی فرزند 
جـواد بـه شـماره ملـی۳0۳01۳2۳90-11- میـالد امیـر محمودی فرزنـد جواد 

بـه شـماره ملـی ۳020۶4۳45۷ 12- مرجـان امیـر محمـودی فرزنـد جواد به 
شـماره علـی ۳0۳195۸92۶بعنـوان متعهدین تشـکیل نظر به اینکـه مدیونین 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننموده انـد در اجـرای مقـررات آئین 
نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا بنا به درخواسـت بسـتانکار وانت 
 114F0020۷2۷ 1۶00 مـدل 1۳91 رنـگ سـفید شـماره موتـورI پیـکان تیـپ
انتظامـی۶5 ۶49  پـالک  شـماره شاسیNAAA۳۶AA0CG2۸۶514شـماره 
ص ۷2 جهـت وصـول طلـب بسـتانکار مزایده میگردد که مشـخصات آن طبق 
گـزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری بدیـن شـرح میباشـد 1- زیـر رنـگ 
ندارد)فابریـک( 2- اتـاق و بدنـه در اثـر تصـادف خسـارت دیـده ۳- موتـور و 
متعلقات خسـارت دیده 4- گیربکس سـالم 5- دیفرانسـیل سـالم - سـپر 
جلـو خسـارت دیده ۷- شیشـه جلو خسـارت دیـده ۸- جلو پنجره خسـارت 
دیده 9- جلوی داشـبورد خسـارت دیده نیازبه تعویض دارد 10-امپرها سـالم 
11- آیینـه هـای وسـط نیـاز به تعویـض دارد 12- بـرف پاکن نیاز بـه تعویض 
دارد 1۳- السـتیکها مسـتهلک 14- چراغهـا خسـارت دیـده 15 - صندلیهـا 
سـالم 1۶- تودوزی سـالم 1۷- سـیم کشـی خسـارت دیده 1۸ - باطری نیاز 
بـه تعویـض دارد 19- درب سـالم 20- گلکیـر جلـو چـپ نیاز بـه تعویض دارد 
ضمنـا الزم بـه توضیـح اسـت خودرو با مشـخصات فـوق تصادفـی و از ناحیه 
سـپر جلـو -جلـو پنجـره ای - فـن - رادیاتـور - دینـام - گلگیـر جلو چپ - 

چراغهـای بـزرگ جلـو - شیشـه بـزرگ جلـو - داشـبورد - غربلینـگ فرمـان 
- برف پاکن - کاپوت خسـارت دیده و باطری و السـتیک چراغها مسـتهلک 
و غیـر قابـل اسـتفاده میباشـد لـذا قیمـت پایـه اتومبیـل فـوق بـا توجـه بـه 
مـوارد ذکـر شـده بـه مبلـغ 550/000/000ریـال اعـالم میگـردد. جلسـه مزایـده 
از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ 1400/۷/1۸ در شـعبه اجـرای اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان جیرفت واقع بلـوار امام روبروی بیمارسـتان 
امـام خمینـی برگذار میگردد مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی550/000/000ریال 
شـروع و بـه باالتریـن مبلغ پیشـنهادی بـا پرداخـت 10٪ فروخته خواهد شـد 
خریـدار مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مهلـت 5 روز از 
تاریـخ مزایـده بـه حسـاب ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلت 
مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکنـد مبلغ مذکـور قابل 
اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه دولـت واریـز خواهد شـد و مزایـد ابطال 
وتجدیـد میگـردد ضمنـأ بدهـی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و غیره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بر 
عهـد برنـده مزایـده اسـت الزم بـه ذکر اسـت پس از انجـام مزایـده در صورت 
وجـود مـازاد وخـود پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محل مازاد بـه برنده 

مزایـده مسـترد میگردد .
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 پرویز فالحی پور در »بی نشان« خبرنگار شد

پرویز فالحی پور بازیگر پیشکسوت سینما و 
تلویزیون در سریال »بی نشان« نقش خبرنگاری پیشکسوت را 

بازی خواهد کرد.
تصویربرداری سریال تلویزیونی »بی نشان« به کارگردانی راما 

قویدل و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی این روزها در مرکز 
شهر تهران ادامه دارد.

همچنین با گذشت ۱۵ روز از تصویربرداری، پرویز فالحی پور 
به عنوان بازیگر نقش اصلی مرد در این پروژه به تازگی جلوی 

دوربین رفته است.

فراخوان بیست و دومین مسابقه 
بین المللی کارتونی ISCF پرتغال، 2۰21 

منتشر شد.
مهلت: ۹ آذر ۱۴۰۰

بیست و دومین مسابقٔه بین المللی کارتونی ISCF پرتغال در سال 
۲0۲۱ با موضوع آموزش برای همه، برگزار می شود. در صورت 

نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه 

متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

خفاش گوش بلند
مشخصات: جثه نسبتًا کوچک است. گوش ها بیش از حد بلند، بیضی 

شکل و در جلوی پیشانی به هم چسبیده هستند. این ویژگی وجه تمایز آن با سایر 
خفاش ها است. گوشک بزرگ و تقریبًا به اندازه نصف طول گوش، عرض گوشک تقریبًا 
شش میلی متر است. در موقع استراحت گوش ها تا می خورند و لی گوشک صاف باقی 

می ماندع دم بلند، به جز نوک آن بقه توسط پرده دمی پوشیده می شود. موها بسیار نرم و 
رنگ آنها در پشت قهوه ای متمایل به خاکستری و در زیر بدن سفید با هاله ای از قهوه ای 

است.
 اندازه ها: طول کلی بدن 78 تا ۱۱7 میلی متر، ساعد 37 تا 4۱ میلی متر، وزن ۵ تا ۱3 

گرم. زیستگاه این خفاش غارها، ساختمان ها، و سوراخ درختان در مناطق کوهستانی 
است و در کوه های سبالن، کوهرنگ اصفهان، همدان، اراک و مالیر پراکنده می شوند.

پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.
عادات: پس از تاریک شدن هوا پرواز می کند. پرواز آهسته اش گاهی با بال زدن درجا توأم 
است. به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک زندگی می کند. در موقع خواب زمستانی 
از سقف آویزان می شود و یا به داخل شکاف می رود.از حشرات کوچک تا متوسط تغذیه 

می کند و تولید مثل آن ها شبیه خفاش کول است/کویرها و بیابانهای ایران

گتسبی بزرگ
نویسنده: اسکات فیتز جرالد    
مترجم: رضا رضایی

نشر ماهی
گتسبی بزرگ اثر جاویدان اسکات 

فیتز جرالد و به نقل از تایمز، یکی از 
شاخص ترین آثار ادبی امریکا است. 
این کتاب جزو صد کتاب برتر جهان 

قرار دارد. رضا رضایی این اثر فاخر از 
ادبیات کالسیک امریکا را به فارسی 

بازگردانده است.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

طرح الماس برای کادر درمان و 
اعضای خانواده آن  ها خدماتي 
رایگان و یا با شرایط ویژه در شهر 

کرمان ارائه می دهد.
عسکری   محسن  گفته ی  به   
مجری طرح،در این طرح بیمه 
حبیبه  نمایندگی  کارآفرین 
خودرویی  ،کلینیک  سعید 
استیالیی، کلینیک خودرویی 
تخصصی  کلینیک  و  گرند 
حضور  روشان  نپزشکی  دندا
رند. شرکت بیمه کارآفرین  دا
بیمه کرونا، عمر و بیمه تکمیلی 
درمان خانواده را با تخفیف ویژه 

ارایه می دهد.
گروه استیال خودرو در دو طرح، 
معاینه فنی خودرو ها را به طور 
رایگان و کلیه خدمات خودرویی 

را با تخفیف ویژه انجام می دهد. 
کلینیک خودرویی گرند نیز در 
طرح اول برای کادر درمان و 
اعضای خانواده آن ها معاینه فنی 
سیستم تعلیق و هیدرولیک را 
به صورت رایگان و در طرح دوم 
خدمات سیستم تعلیق خودرو 

را با تخفیف ویژه انجام می دهد.
کلینیك  گوید  می  و  ا
دندان پزشکي روشنان نیز کلیه 
با  را  دندان پزشکي  خدمات 

تخفیف ویژه ارائه خواهد داد.
عسکري در ادامه افزود که براي 
کارمندان ، تولید کنندگان و 
کسبه نیز طرح هایي در نظر دارد 
که به زودي اعالم خواهد شد و 
طرح هاي اعالمي تا پایان بهمن 

۱400 ادامه خواهد داشت.

بدرقه پیکر »علی لندی« 
نوجوان فداکار ایذه ای

اصفهان- ایرنا- »علی لندی« نوجوان فداکار ایذه ای 
که چندی پیش در پی یک آتش سوزی جان ۲ نفر را 
نجات داده بود، ساعت ۱۲ شب گذشته و پس از چند 

روز مداوا در بیمارستانی در اصفهان جان به جان آفرین 
 تسلیم کرد.

مسووالن و شهروندان اصفهانی در همدردی با خانواده 
داغدارش امروز در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 

حضور یافتند و پیکر این نوجوان قهرمان را به سمت 
زادگاهش بدرقه کردند.

عکس: ایرنا

سنا
: ای

بع
من

طرح الماس، ویژه ی همدلی با کادر درمان

عملیات محور کوهستانی 
جیرفت - سه راهی بم در حال انجام است

خبر

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی به همراه مدیرکل راه و شهرسازی 
جنوب کرمان از عملیات اجرایی قطعه آخر بزرگراه جیرفت – سه راهی بم بازدید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در حاشیه این بازدید در تشریح این بزرگراه بیان 
کرد:بزرگراه جیرفت- سه راهی بم به طول 48کیلومتر است که تا کنون 37 کیلومتر از این 
محور به بهره برداری رسیده است و عملیات اجرایی احداث ۱0 کیلومتر دیگر از باند دوم این 
محور در حال انجام است.محمد ساردویی افزود: یک کیلومتر ازاین محور در محدوده تونل 
اسفند در حال مطالعه بوده و از ۱0 کیلومتری که در دست اقدام است حدود ۵/4 کیلومتر 
آن در مرحله قیرپاشی و یک کیلومتر دیگر آن نیز ابنیه فنی تکمیل شده و در مرحله اجرای 
بیس است.به گفته اول مابقی مسیر نیز عملیات خاک برداری و ساخت ابنیه آن در دست اقدام 
است.ساردویی درباره دیگر اقدامات انجام شده در این مسیر ادامه داد: پل فروردین در این 
محور به طول 66متر با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد دارای اهمیت زیادی است که در حال 
انجام است.مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان  ضمن تاکید بر اهمیت این بزرگراه توضیح 
داد : این مسیر موجب توسعه جنوب کرمان خواهد شد و با توجه به وجود مناطق تفریحی 
و گردشگری در طول مسیر، دسترسی جهت حمل و نقل کاال به شرق کشور و همسایگان 

شرقی کشور راحت تر خواهد شد.

آگهی استخدام در استان کرمان

جنسیت:آقا، خانم
 سابقه کار:مهم نیست

 نوع همکاری:پروژه ای، کارآموزی، دورکاری
 سطح ارشدیت:مهم نیست
 حقوق ثابت ماهانه:توافقی

شرایط احراز
ui/ux کارآموز در زمینه طراحی رابط کاربری

طول دوره کارآموزی 3 ماه می باشد و امکان استخدام در شرکت برای 
کارآموزان در صورت رضایت وجود دارد

Adobe XD Figma UI/UX:مهارت ها
تسهیالت و مزایا

امکان دورکاری ساعات کاری منعطف سهام تشویقی
محل کار: استان کرمان، شهر کرمان

موقعیت شغلی:بازاریاب
مزایا:حقوق ثابت-پورسانت- بیمه- هزینه ماموریت

شرایط احراز:
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

دو سال سابقه کاری
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا 

 از ساعت ۱0 الی ۱6 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس:تلفن ۰۳4۳21۵214۳
تلفن ۰۳4۳21۵2144- تلفن ۰۳4۳21۵214۵
واتساپ ۰91۳۳9۷۷۰28

موقعیت شغلی:اپراتور خط تولید پنل کامپوزیت نما
شرایط احراز:جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مرتبط و آشنایی کامل

مزایا:
خوابگاه کامل حقوق قانونی

حق مسئولیت
متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل 
یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس: موبایل 09۱44۱4۵79۵
واتساپ 09۱44۱4۵79۵
sinakarvan@gmail.com ایمیل

استخدام صنایع تولیدی رزن صافاستخدام پخش پارس خزراستخدام رویال کد

eghtesadnews عکس از صفحهtejaratnews عکس از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

پایتخت 7 برای نوروز ۱40۱ ساخته می شود؟

انتظار می رفت فصل هفتم سریال پایتخت برای نوروز ۱۴۰۱ 
ساخته شود اما به نظر می رسد اختالفات داخلی در سازمان 

صداوسیما مشکالتی را در راه تولید این سریال ایجاد کرده است.
تولید فصل هفتم »پایتخت« در سال ۱۴۰۰ قطعا منتفی است چرا که قرار است 
الهام غفوری طرح دیگری را به کارگردانی سیروس مقدم وارد مرحله تولید کند.
پایتختی که بسیاری بعد از موضع گیری تند و عجیب رییس صداوسیما کارش 
را تمام شده می دانستند اما با تغییر معاونت سیما، بحث فصل هفتم این سریال 

دوباره جدی شد.

خبر


