
بازگشت ده ها میلیارد به بیت المال 
 با معرفی ۲۸۴ نفر به مراجع قضایی 
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بردسیر پس از ۲۰ سال 
 صاحب سینما شد

ساخت و سازهای غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی جیرفت 

تخریب می شود

 توسعه سکوی مبادله 
جنوب شرق کشور 
نیازمند اعتبار است

برنامه ریزی کاشت ۷۰۰ هکتار 
کشت حبوبات در جنوب 

کرمان کلید خورد
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سبزپوشی بورس 
با رشد یک  هزار و ۸۶۹ 

واحدی شاخص

آغاز معامالت
 قراردادهای 

اختیار معامله گل
 گهر در بورس

شـاخص کل بـازار 
دیـروز  بـورس 

)دوشـنبه، ۱۹ مهرماه( با یک  هـزار و ۸۶۹ 
واحـد افزایـش در جایـگاه یک میلیـون و 
۴۵۷ هـزار واحدی قرار گرفـت. به گزارش 
روز دوشـنبه ایرنـا، در معامـات دیـروز 
بیـش از پنـج میلیـارد و ۱۳۵ میلیـون 
سـهم، حق تقـدم و اوراق بهادار بـه ارزش 
۵۰ هـزار و ۶۵۳ میلیـارد ریال داد و سـتد 
شـد.همچنین شـاخص کل )هـم وزن( با 
۹۲۶ واحـد کاهـش بـه ۴۱۳ هـزار و ۷۶۰ 
واحد و شـاخص قیمت )هـم وزن( با ۵۸۴ 
واحد افت بـه ۲۶۱ هزار و ۲۸ واحد رسـید.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب استان 
کرمان از هدف گذاری کاشت ۷۰۰ هکتار کشت 

حبوبات و گلرنگ در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد. فرامرز 
رستگاری بر توسعه کشت پاییزه و زمستانه حبوبات تاکید کرد و گفت: هدف 
گذاری کاشت حبوبات لوبیا، نخود، عدس و ماش در سطح ۵۰۰ هکتار و کشت 

گلرنگ در سطح ۲۰۰ هکتار منطقه جنوب برنامه ریزی شده است.
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رییس دادگستری شهرستان جیرفت با تاکید 
بر این مطلب که حفظ کاربری اراضی زراعی 

و باغی یک ضرورت است، گفت: براساس قانون حفظ کاربری اراضی 
کشاورزی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مزارع و باغات ممنوع بوده 

و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.

مدیرکل پست استان کرمان گفت:مراحل 
دله  مبا مرکز  سکوی  توسعه  یی  جرا ا

نی و  عتبارات استا ز ا جنوب شرق کشور با حمایت بخشی ا
ملی در حال انجام است و برای تکمیل پروژه به سه میلیارد 

ریال اعتبار نیاز داریم.
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چشم انداز روشن گهرزمینچشم انداز روشن گهرزمین

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              14۰۰ مهــر   ۲۰ سه شــنبه         1۰84 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۷۹ بستری جدید 
و ۸ فوتی در 

شبانه روز گذشته

مدیرکل پست کرمان:

 توسعه سکوی مبادله جنوب شرق کشور نیازمند اعتبار است

برنامه ریزی کاشت ۷۰۰ هکتار کشت حبوبات 
در جنوب کرمان کلید خورد

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر 
دوشنبه 1۹ مهرماه با بیان اینکه طی 
۲4 ســـاعت گذشــته، ۷۹ بیمار 
جدیـد کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفـت:»44 نفـر از 
آنها از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمان)شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، ۲۲ نفـر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، ۲ نفر از حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۶ نفر 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفت هســتند «.
 او با بیان اینکه ۵ نفر از حوزه دانشگاه 
علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری 
جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: 
»در حال حاضر، ۳۵۰ بیمار کرونا 
بستری  استان  بیمارستانهای  در 
هستند«.شـفیعی ادامـه داد:» ۲۰۲ 
نفـر از بیماران بستری در حـوزه علـوم 
پزشـکی کرمان، ۳۰ نفـر حـوزه علـوم 
پزشـکی رفسنجان ، ۲۵ نفـر حـوزه 
جنـوب، 1۲ نفـر در حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم و 81 نفـر از حـوزه 
دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی 

به آن ها ارائـه می شـود«.
بتدای اپیدمی   او اظهار کرد:»از ا
تاکنون 4۰ هـزار و 4۶۲ نفـر در 
کرونا  به  ابتال  دلیل  اســـتان،بـه 
بستری شده اند«. مدیر گروه مبـارزه 
بـا بیماری های واگیردار دانشــگاه 
اظهار  پزشکی کرمان سپس  علوم 
سـاعت   ۲4 در  کرد:»متاسفانه 
گذشـــته، 8 مـورد فوتـی بـه دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شـده 
کـه ۵ نفر مربوط به حـوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان ، یک نفر از حـوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ۲ 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 
اسـت«. به گفته شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در اسـتان تاکنون، 
4۷۹۹ نفـر یـه دلیـل ابتال بـه کوویـد 
ـ 1۹ جـان خـود را از دسـت داده انـد.

او همچنین تعداد دز واکسن های 
تزریق شده استان کرمان در نوبـت 
اول را یک میلیون و ۶۵۰ هـزار و ۷۰۹ 
دز و نوبت دوم ۷۵۰ هـزار و ۶4۷ دز 

عنـوان کـرد. 

مدیرکل پست استان کرمان گفت:مراحل اجرایی توسعه 
سکوی مرکز مبادله جنوب شرق کشور با حمایت بخشی از 
اعتبارات استانی و ملی در حال انجام است و برای تکمیل 

پروژه به سه میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.
ز  ا کرمان  ر  ندا ستا ا زدید  با جریان  در  کبری  ا حسین 
بخش های مختلف پست استان کرمان و آیین گرامیداشت 
این روز جهانی افزود: امیدواریم با حمایت استانداری و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به نزدیک شدن 

فصل سرما در اجرای این پروژه تعجیل شود.
ینکه بارگیری کامیون های خط های خارج و  و با بیان ا ا
داخل استان از این محل وارد و صادر می شود اظهار داشت: 
در روز جهانی پست 1۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات 
ستان و 1۵۰ میلیون  مه ریزی ا نا زمان مدیریت و بر سا
تومان اعتبارات ملی به این اداره کل تخصیص یافته است.
ستان  ستان کرمان گفت:سکوی پستی ا مدیرکل پست ا
کرمان با حمایت استانداری کرمان و سازمان مدیریت و 
ما برای خرید  عتبارات ملی مکانیزه شد ا برنامه ریزی و ا
تجهیزات و تکمیل پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز داریم.

او تاکید کرد: ارتقای سکو سه متر توسعه یافته و این پروژه 
اکنون در حال اجرا است.

نداشتن مجوز استخدام در پست می تواند بحرانی شود
او اضافه کرد:مجوز استخدام نداریم که با توجه به افزایش 
مرسوله های پستی می تواند به مشکلی بحرانی تبدیل شود.

ز شیوع  ینکه پس ا مدیرکل پست استان کرمان با بیان ا
فیک مرسوله های پستی  نا ۲۵۰ درصد رشد در ترا کرو
داشتیم عنوان کرد: اداره کل پست استان کرمان در سال 
۹۲ تعداد 411 نفر پرسنل داشته که تاکنون 1۵8 نفر از 
آنان ریزش داشته اند لذا کار به دشواری و به صورت شبانه 

روزی انجام می شود.
ران  از بخش خصوصی،تاکسی ها و موتورسوا د: و ادامه دا ا
ستان کرمان کمک  برای توزیع مرسوله های پستی در ا
می گیریم اما اکنون با وجود مسافر دیگر توزیع مرسوله ها 

را کمتر انجام می دهند.
اکبری افزود:حتی برای جذب نیرو آگهی کردیم اما افراد 
به دلیل نداشتن قرارداد مداوم و کار طاقت فرسا پس از 

چند روز فعالیت، همکاری نمی کنند.
کرمان  ستان  ا پستی  مرسوله های  م  تما ن کرد: عنوا و  ا

نتظامی و  با حضور نیروی ا یکس ری، ز طریق شبکه ا ا
عملیات  ین  ا و  می شود  کنترل  مربوطه  ه های  دستگا
د مخدر و کاالی قاچاق به  موجب شد که قاچاق موا
حداقل رسیده است.مدیرکل پست استان کرمان تصریح 
خطیرتر  نا  کرو شیوع  به  توجه  با  پست  لیت  فعا : کرد
د و  سنا ز جمله ثبت ا ه ها ا ز دستگا شده و با بسیاری ا
امالک،فرودگاه ها،صنعت،معدن و تجارت،بانک های استان 
لکترونیک و توسعه  ریم و درصددیم دولت ا همکاری دا

خدمات برخط را توسعه دهیم.
ز دستگاه هایی است که  مروز پست یکی ا ا و یادآور شد: ا
در اجرای اصل 44 قانون اساسی پیشرو است زیرا اولین 
دستگاه دولتی بودیم که برون سپاری خدمات را داشتیم 
م  نجا ن دولت ا ه پیشخوا 1۵8 دستگا ر در  کنون کا و ا

می گیرد.
اکبری افزود:عمده فعالیت ها در حجم ترافیک باالی پست 
با همکاری ۵8 نفر نیروی بخش خصوصی در پست انجام 
می شود که با نگاه شرکت ملی پست بسیاری پرداخت ها 

به آنان مانند کارمندان رسمی و پیمانی است.
او تصریح کرد:با تالش همکاران از سال ۹۳ تا ۹۷ پنج سال 
کسب درآمد و ترافیک  لی رتبه نخست کشور را در ' متوا
نسبت به پیش بینی' کسب کردیم و پس از ۲ سال، اینک 

در سال جاری با همت همکاران به اوج برخواهیم گشت.
تمامی کارکنان پست کرمان ۲ دز واکسن دریافت کردند

م پرسنل  مروز تما ستان کرمان گفت: ا مدیرکل پست ا
ند اما پیش  این اداره کل ۲ دز واکسن را دریافت کرده ا
ز کرونا در پرسنل  ز آن 11۰ نفر مبتال و ۲ فوتی ناشی ا ا
داشتیم و از شیوع کرونا تاکنون 1۲ همکار بازنشسته را 

از دست دادیم.
او بیان داشت:کرونا گرچه برای بسیاری از مشاغل تهدید 
بود اما برای پست تبدیل به فرصت شد و با خدمات برخط، 
فرهنگ خرید اینترنتی جا افتاد و هم اکنون با چند شرکت 

استارتاپی تعامل و همکاری داریم.
ستان  ری ساختمان مرکزی پست ا نام گذا : فه کرد ضا و ا ا
کرمان به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سامانه 
ز هرجای دنیا  ده و ا نیکی جهان رخ دا لکترو رهگیری ا
مرسوله ای به کرمان ارسال شود نام این شهید واالمقام 

اعالم می شود که از این جهت هم نام ایشان جهانی شد.

ده  ا ناظرز دکتر  سینمای  لن  سا فتتاح  ا با  کرمان  بردسیر  شهرستان 
ری  برگزا با  همزمان  شد.  سینما  صاحب  ره  با دو دهه   ۲ حدود  ز  ا بعد 
و  فرهنگ  مدیرکل  حضور  با  و  ن  نوجوا و  کودک  فیلم  لمللی  ا بین  ه  ر ا جشنو
شد. فتتاح  ا بردسیر  در  سینما  لن  سا تنها  محلی  مسئوالن  و  اسالمی  د  رشا  ا

سالن این سینما در واقع سالن اجتماعات دکتر ناظرزاده است که سال ها قبل در 
زمین اهدایی این خیر فرهیخته برای استفاده هنرمندان احداث شده و محل اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری بود اما تجهیزات سینمایی آن جدید و به روز بوده که 

طی یک سال اخیر تهیه شده است.

بازرس کل استان کرمان گفت: 14۵ مورد بازرسی در نیمه 
نخست سال جاری در این استان انجام شده که در این رابطه ۲84 
نفر به مراجع قضایی معرفی و دهها میلیارد تومان از وجوه دولتی که 
 مورد سو استفاده قرار گرفته بود به خزانه دولت برگشت داده شد.

 احمد آبیار افزود:عملکرد اداره کل بازرسی استان کرمان سال گذشته و 
امسال علیرغم وجود کرونا نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته به طوری 
که با تالش کارکنان بازرسی کرمان طی سال گذشته ۲۶۰ بازرسی در این 

استان انجام و در پی آن 4۷1 نفر به مراجع قضایی و اداری معرفی شدند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان از 
هدف گذاری کاشت ۷۰۰ هکتار کشت حبوبات و گلرنگ در 

هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.
 فرامرز رستگاری بر توسعه کشت پاییزه و زمستانه حبوبات 
تاکید کرد و گفت: هدف گذاری کاشت حبوبات لوبیا، نخود، 
عدس و ماش در سطح ۵۰۰ هکتار و کشت گلرنگ در سطح 

۲۰۰ هکتار منطقه جنوب برنامه ریزی شده است.
او توسعه کشت پاییزه را در راستای سیاست های وزارت جهاد 
کشاورزی و برنامه های جهش تولید با تاکید بر مدیریت منابع 
پایه و ارتقای بهره وری عوامل تولید، رعایت تناوب زراعی، حفظ 
حاصلخیزی و باروری خاک های منطقه و مد نظر قرار دادن سه 

اصل فنی، اجرایی بودن کشت، مزیت نسبی و اقتصادی بودن 
تولید و استراتژیک بودن محصول تولیدی برشمرد.

او ادامه داد: کشت و تولید این محصوالت با توجه به استراتژیک 
بودن مشمول سبد حمایتی دولت مشتمل بر پشتیبانی خدمات 
فنی، بیمه ای، تامین بذر کود و بذر یارانه دار استاندارد قرار 
دارند.مدیر زراعت به برنامه ریزی کشت در زمان مناسب برای 
تامین بذر اشاره کرد و گفت: کشاورزان متقاضی با مراجعه به 
مراکز جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سامانه و تحویل تقاضا 

اقدام کنند.
او افزود: برای خودداری از کشت کرپه و دیرهنگام گندم بعد از 

ذرت، توسعه کشت حبوبات را در برنامه قرار دهند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/07/22 تا تاریخ 1400/07/26.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1400/08/13.

oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/08/15.
oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال(عنوانشماره

110/ج1400/3
اجرای اساس و آسفالت باند 
دوم محور رودبار- بهادرآباد 

)تجدید3(
5،898،000،000

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

159،886،577،005
بر اساس فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال 1400 

و فهرست بهای تجمیعی

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی     
 شماره14۰۰/43/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سه عدد سیستم 
حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب"مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه 
به آدرس  اسناد مناقصه  اخذ  لذا متقاضیان می توانند جهت  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به  عمومی 
نمایند. مهلت  دانلود  مزایده  و  مناقصه  از بخش  را  اسناد مذکور  و  الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه 
تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/8/3 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 
1400/7/26 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به 

کمیسیون معامالت ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

 به بهانه حضور شرکت گهرزمین در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان
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سه شنبه  20 مهر 1400
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

ساخت و سازهای غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی جیرفت 

تخریب می شود
رییس دادگستری شهرســتان جیرفت با تاکید بر این مطلب که 
حفظ کاربری اراضــی زراعی و باغی یک ضرورت اســت، گفت: 
براســاس قانون حفظ کاربری اراضی کشــاورزی، هرگونه تغییر 
کاربری غیرمجاز مزارع و باغات ممنوع بوده و با متخلفان مطابق 

قانون برخورد می شود.
اصغر ســتایی مختاری در جلسه کارگروه شــورای پیشگیری از 
وقوع جرم شهرستان جیرفت که در راستای اقدامات پیشگیرانه 
و حفاظت از اراضی دولتی و جلوگیــری از تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی برگزار شد، افزود: همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط، 
به منظور جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از تبدیل شدن 
اراضی کشــاورزی و مراتع حاصلخیز به اراضی غیر قابل کشت و 

همچنین حفظ رطوبت محیط شهری مورد تاکید است.
او در رابطه با کاهش ورودی پرونده های با موضوع تصرف اراضی 
و تغییر کاربری های غیرمجاز گفت: دستگاه های مربوطه از جمله 
امور اراضی باید اقدامات پیشــگیرانه خود را در خصوص زمین و 
اراضی به گونه ای تنظیم کنند تا از ورود حجم زیاد پرونده ها با این 

موضوع به سیستم قضایی جلوگیری شود.
ستائی مختاری درباره افراد سودجو که در مناطق نارجوئیه و خالق 
آباد اقدام به تصرف اراضی دولتی و ســاخت و ساز غیرمجاز کرده 
اند، گفت : همه این افراد شناسایی شده اند و برخورد قانونی الزم با 

آنها انجام خواهد شد.
رئیس دادگستری جیرفت ضمن تاکید بر این مطلب که به زودی 
کار تخریب ســاخت و ســازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی 
شهرستان جیرفت آغاز خواهد شــد، ادامه داد: تالش می شود با 
نظارت دقیق و جدی اجازه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی داده 
نشود و با سوءاستفاده کنندگان در این زمینه طبق قانون برخورد 

خواهد شد. 

متوسط سرانۀ فضای سبز شهر 
کرمان 15 مترمربع است

سرپرست شهرداری کرمان گفت:در حال حاضر، متوسط سرانۀ فضای سبز 
شهر کرمان به 1۵ مترمربع می رسد، اما در پراکندگی فضای سبز در مناطق 

پنج گانۀ شهری مشکل داریم.
محسن پوراسماعیلی،در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان 
در خصوص سرانۀ فضای سبز شهر کرمان افزود:طبق دستورالعمل ضمیمۀ 
مادۀ ۲۲ قانون هوای پاک، شهرداری ها باید از شیوه های نوین جهت ایجاد 
فضاهای سبز استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه درباره مصرف آب و انتخاب 
گونه های گیاهی،کارشناسی دقیق صورت گیرد تا مصرف آب به حداقل 
رسیده و گونه های گیاهی که نیاز آبی کمتری دارند، کاشته شود.او ادامه 
داد: وزارت نیرو نیز مکلف اســت ۲۰ درصد از پســاب فاضالب شهری 
را به عنوان آب مورد نیاز جهت آبیاری فضاهای ســبز شهری در اختیار 
شهرداری قرار دهد؛ درحالی که شهرداری کرمان هنوز از این حق قانونی 
خود برخوردار نشده است.سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه در حال 
حاضر، متوسط سرانۀ فضای سبز شهر کرمان به 1۵ مترمربع می رسد، اما 
در پراکندگی فضای سبز مشکل داریم،افزود:در مناطق یک و چهار شهر 
کرمان به دلیل وجود جنگل قائم)عج( بیش از سرانه های استاندارد فضای 
سبز داریم،اما مشکل ما در غرب شهر است که سرانۀ قابل قبولی ندارد.

پوراسماعیلی با تأکید بر اینکه به دلیل مشکل در تأمین آب و خشک شدن 
چاه های موجود، برنامه ریزی درباره تامین آب فضاهای سبز جدید قبل از 
ایجاد آن ها ضروری است، خاطرنشان کرد:در سال های گذشته شبکۀ 
آب خام شــهر کرمان تا حد زیادی اجرا شده و در حال تکمیل است که 
در صورت تکمیل، مشکل چندانی در زمینۀ تامین آب فضای سبز شهر 
نخواهیم داشت.او تصریح کرد:باال رفتن  EC آب به برخی از گونه های 
گیاهی در شهر کرمان آسیب زده، اما در مجموع سرانۀ فضای سبز شهر 
کرمان با توجه به شرایط آب وهوایی آن مناسب است.سرپرست شهرداری 
کرمان درخصوص راه اندازی گرمخانه ها نیز، با اشاره به ضوابط ایمنی و 
مقررات موجود در زمینۀ راه اندازی گرمخانه ها،خاطرنشان کرد:دوره قبلی 
شورا هم اهتمام ویژه ای بر راه اندازی گرمخانه ها داشتند، اما نمی توان در 
این زمینه اقدام سریع و بدون برنامه ریزی و هماهنگی با سایر دستگاه های 
متولی انجام داد؛ بلکه باید مسئولیت های قانونی و امنیتی آن مشخص 
باشد.پوراسماعیلی با اشاره به اینکه راه اندازی گرمخانه ها به تنهایی کافی 
نیست،تأکید کرد: شهرداری این مراکز را مهیا می کند،اما اگر برای مشکالت 
اجتماعی که ممکن است در آینده در پی داشته باشند، چاره اندیشی نشود، 
بعداً دچار مشکل خواهیم شد.او ادامه داد: الزم است سایر دستگاه های 
متولی ازجمله بهزیســتی، نیروی انتظامی و دستگاه های نظارتی پای 
کار بیایند.سرپرست شهرداری کرمان با اشاره به اینکه گرمخانه ای که 
شهرداری در سال های قبل ایجاد کرده بود، مشکالت زیادی را به دنبال 
داشت، یادآور شد:مکان های مناسب برای راه اندازی گرمخانه ها را معرفی 
و مهیا می کنیم، اما سایر دستگاه های متولی نیز باید به کمک شهرداری 

بیایند و مسئولیت خود را به عهده بگیرند.

شهرستان بردسیر کرمان با افتتاح سالن سینمای 
دکتر ناظرزاده بعد از حدود ۲ دهه دوباره صاحب 
سینما شد. همزمان با برگزاری جشنواره بین 
المللی فیلم کودک و نوجوان و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مسئوالن محلی تنها سالن سینما در بردسیر افتتاح شد.
سالن این سینما در واقع سالن اجتماعات دکتر ناظرزاده است 
که سال ها قبل در زمین اهدایی این خیر فرهیخته برای استفاده 
هنرمندان احداث شده و محل اجرای برنامه های فرهنگی و 
هنری بود اما تجهیزات سینمایی آن جدید و به روز بوده که طی 
یک سال اخیر تهیه شده است.حدود ۲ دهه قبل سینمایی در 
بردسیر توسط بخش خصوصی در یک سوله متعلق به کارخانه 
قند راه اندازی شد اما به دالیل نامعلوم و بی میلی سرمایه گذار به 

ادامه کار، تجهیزات آن جمع آوری و سالن به حال خود رها شد.
اعتبار صرف شده برای این سینما 1۷۰ میلیون تومان اعالم که 

توسط دولت و شرکت جهان فوالد سیرجان تامین شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان در حاشیه افتتاح این 
سینما گفت: سینمای بردسیر سال گذشته تجهیز شده بود، 
ولی به دلیل شیوع بیماری کرونا،امکان افتتاح و اکران فیلم در 
آن محقق نشد و امروز خوشبختانه به بهانه برگزاری جشنواره 
کودک توانستیم هم شاهد افتتاح آن باشیم و هم مردم بردسیر 
بعد از قریب دو دهه وقفه، می توانند دوباره به تماشای فیلم های 
روز سینما بنشینند. احمد علیزاده افزود:سه شهر بردسیر، بافت 
و رفسنجان در کرمان امسال همزمان با شهرهای دیگری در 
کشور،میزبان برگزاری سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان هستند و ۲ سینمای بافت و بردسیر در 
حاشیه همین جشنواره افتتاح شدند.او گفت: این جشنواره هر 
ساله در اصفهان برگزار می شود و امسال استان کرمان بیشترین 
شهرهای میزبان را داشت.علیزاده همچنین از مساعدت مالی و 
توجه صنایع شهرستان به حوزه فرهنگ و هنر قدردانی کرد و 
گفت: باعث خوشحالی است که مدیرعامل یک شرکت صنعتی 
اعتقاد دارد حوزه فرهنگ و هنر بردسیر نیز باید به اندازه حوزه 
صنعت آن تقویت شود.وی میزان اعتباری که دولت برای راه 
اندازی سینمای بردسیر تامین کرده را 1۰۰ میلیون تومان و 
کمک بخش خصوصی که شرکت جهان فوالد سیرجان متقبل 

شده را ۷۰ میلیون تومان عنوان کرد.

بازرس کل استان کرمان گفت: 14۵ مورد بازرسی 
در نیمه نخست سال جاری در این استان انجام شده 
که در این رابطه ۲84 نفر به مراجع قضایی معرفی 
و دهها میلیارد تومان از وجوه دولتی که مورد سو 
استفاده قرار گرفته بود به خزانه دولت برگشت داده شد. احمد آبیار 
افزود:عملکرد اداره کل بازرسی استان کرمان سال گذشته و امسال 
علیرغم وجود کرونا نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته به طوری 
که با تالش کارکنان بازرسی کرمان طی سال گذشته ۲۶۰ بازرسی در 
این استان انجام و در پی آن 4۷1 نفر به مراجع قضایی و اداری معرفی 
شدند.او اظهار داشت:4۳گزارش هشداری در راستای رصد اقدامات 
و فعالیت  ها دستگاه  های اجرایی این استان طی سال جاری برای 
مدیران ارسال و در زمینه اقدامات در دست اجرا و آسیب های پیش رو 
به مدیران هشدار داده شده است.او به نتایج حاصل از بررسی عملکرد 
دستگاه  های اجرایی مشمول بازرسی اشاره و تصریح کرد:1۳۰مورد 
گزارش اثربخشی طی سال جاری در بازرسی استان کرمان تنظیم 
شده که حاصل تالش بازرسان استان است.آبیار ادامه داد:در این 
رابطه بیش از 48۶میلیارد ریال از وجوه تصرفی از سوی سو استفاده 
کنندگان به بیت المال برگشت داده شد و ۵۵4هکتار زمین که از 
سوی زمین خواران در خارج از شهرها تصرف شده بود، به بیت المال 
برگشت داده و 1۰۰ هزار مترمربع از اراضی مرغوب داخل شهرها نیز 
از دست متصرفان خارج شد.آبیار به چگونگی نظارت حین عملکرد 
دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود:همزمان با برگزاری مناقصات 
و مزایده های دستگاه  ها بر چگونگی عملکرد آنها نظارت می شود و 
چنانچه سو جریانی محرز شود، نسبت به ابطال معامالت دستگاه ها 
اقدام می شود که در همین راستا در سال جاری تعداد ۵۰ مناقصه 
دستگاه  های اجرایی استان کرمان که مغایر با قانون بوده باطل شده 
و این امر موجب جلوگیری از حیف و میل میلیاردها تومان پول بیت 
المال شده است.او گفت:از مردم استان کرمان انتظار می رود با 
انعکاس سو جریان های دستگاه  های اجرایی از طریق سامانه 1۳۶ 
ستاد خبری بازرسی، بازرسان این استان را در کشف فساد یاری کنند.
مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد:۲هزار و ۷1۵ سو جریان از 
سوی مردم طی سال جاری به ستاد خبری بازرسی این استان اطالع 
رسانی شده که از این تعداد هزار و ۶1۹ مورد جنبه شکوائیه و هزار 
و 1۹ مورد به صورت گزارش فساد افراد ناشناس بوده که در عملکرد 

اداره کل بازرسی موثر بوده است.

بردسیر پس از 2۰ سال 
صاحب سینما شد

بازگشت ده ها میلیارد 
به بیت المال با معرفی 2۸۴ نفر 

به مراجع قضایی کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
بورس را می توان به عنوان یکی از بازارهای 
مناسب برای ســرمایه گذاری در ۶ ماه دوم 
سال معرفی کرد، گفت: بازار سرمایه می تواند 
نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان امسال 
بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار 

دهد و رشد خوبی را تجربه کند.
"ســهیل کاهچی" )دوشــنبه( در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مقایســه 
سرمایه گذاری در بازار سهام با دیگر بازارها 
پرداخت و افزود: بورس تا پایان سال می تواند 
به رشدی معقول دســت پیدا کند، چرا که 
فضای حاکم برای سرمایه گذاری در بازارهای 
مختلف آرام  اســت و اتفاقی در هیچ یک از 
بازارها )از جمله دالر، طا و مســکن( برای 

سرمایه گذاری رخ نمی دهد.
وی اظهار داشت: همانگونه که معامات بورس 
تحت تاثیر رکود ایجاد شده قرار می گیرد، روند 
معامات دیگر بازارهای سرمایه گذاری هم 
وارد فضای رکودی می شود و دیگر با معامات 

چندان پر رونقی همراه نخواهند شد.
کاهچی ضمن تاکید بر کاهش شدید تعداد 
معامات بازار مســکن طی چند وقت اخیر 
خاطرنشــان کرد: بازار ارز با افت و خیزهای 
اندکی همراه اســت، به نظر می رسد برآیند 
آن ناشی از تورم و فضای اقتصادی حاکم در 
کشور باشد اما نرخ  ارز در بازار، کم شتاب به 

مسیر صعودی خود ادامه می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه 
به وجود چنین شــرایطی، بازار سرمایه هم 
مســیری مانند دیگر بازارها را در پیش می 
گیرد و مسیری آرام را برای صعود در پیش می 
گیرد، این بازار در مسیر خود با افت و خیرهای 
زیادی همراه خواهد بود اما در نهایت رو به باال 

حرکت می کند.
وی با بیــان اینکه بازار ســهام را می توان به 
عنــوان یکــی از بازارهــای معقــول برای 
سرمایه گذاری در ۶ ماه دوم سال معرفی کرد، 
گفت: بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای 
سرمایه گذاری می تواند تا پایان سال بازدهی 
معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد و 
نســبت به دیگر بازارها رشد خوبی را تجربه  
کند اما در این مدت سهامداران باید با توجه به 
تحلیل های انجام شده سهام مناسبی را برای 

سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

دیـروز  بـورس  بـازار  کل  شـاخص 
)دوشـنبه، ۱۹ مهرمـاه( بـا یـک  هـزار 
جایـگاه  در  افزایـش  واحـد   ۸۶۹ و 
یک میلیـون و ۴۵۷ هـزار واحـدی قـرار 
گرفت. بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنا، در 
معامـات دیـروز بیـش از پنج میلیـارد و 
۱۳۵ میلیـون سـهم، حـق تقـدم و اوراق 
بهادار بـه ارزش ۵۰ هـزار و ۶۵۳ میلیارد 

ریـال داد و سـتد شـد.
همچنین شـاخص کل )هـم وزن( با ۹۲۶ 
واحد کاهش بـه ۴۱۳ هـزار و ۷۶۰ واحد 
و شـاخص قیمت )هم وزن( بـا ۵۸۴ واحد 

افت به ۲۶۱ هـزار و ۲۸ واحد رسـید.
شـاخص بـازار اول سـه  هـزار و ۱۱ واحد 
رشد و شـاخص بازار دوم یک هزار و ۳۳۶ 

واحـد کاهش داشـت.
عـاوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
پتروشـیمی پردیـس )شـپدیس( با ۵۷۴ 
واحـد، ملی صنایـع مـس ایـران )فملی( 
با ۵۴۷ واحـد، فـوالد خوزسـتان )فخوز( 
با ۳۹۸ واحد، پتروشـیمی نـوری )نوری( 
بـا ۳۹۴ واحـد، شـرکت سـرمایه گذاری 
غدیـر )وغدیـر( بـا ۳۵۸ واحد، گسـترش 
نفـت و گاز پارسـیان )پارسـان( بـا ۳۲۲ 
واحـد، فـوالد مبارکـه اصفهـان )فـوالد( 
بـا ۲۱۸ واحـد و گـروه دارویـی برکـت 
)برکـت( بـا ۲۰۶ واحـد تاثیـر مثبـت بر 

شـاخص بـورس داشـتند.
در مقابـل صنایـع پتروشـیمی خلیـج 
فـارس )فـارس( بـا ۸۵۷ واحـد،  پاالیش 
نفت بندرعباس )شـبندر( بـا ۳۰۰ واحد، 
پاالیـش نفـت اصفهـان )شـپنا( بـا ۲۴۵ 
واحـد، مخابـرات ایـران )اخابـر( بـا ۲۲۳ 
واحـد، گـروه مپنـا )رمپنـا( بـا ۹۹ واحد، 
نفـت سـپاهان )شسـپا( بـا ۷۱ واحـد و 
پاالیش نفت تبریز )شـبریز( بـا ۶۴ واحد 
تاثیـر منفـی بـر شـاخص بـورس همـراه 

شـدند.
برپایـه ایـن گـزارش، دیـروز نمـاد آریان 
کیمیاتـک )کیمیاتـک(، پـارس فـوالد 
سـبزوار )فسـبزوار(، گـروه دارویی برکت 
)برکت(، شـرکت سـرمایه گذاری تامین 
نفـت  پاالیـش  )شسـتا(،  اجتماعـی 
بندرعبـاس )شـبندر(، پاالیـش نفـت 
اصفهان )شـپنا( و معدنـی دماوند )کدما( 
و در نمادهـای ُپرتراکنـش قرار داشـتند.

گروه شـیمیایی هـم در معامـات دیروز 
صدرنشـین برتریـن گروه هـای صنعـت 
شـد و در این گـروه ۱۵۸  میلیـون و ۱۴۲ 
هـزار برگـه سـهم بـه ارزش سـه  هـزار و 

۷۴۰ میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد.

دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از 4شنبه این هفته در بورس آغاز 
می شود.  مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس تهران اعالم کرد: 
دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( در سررسید بهمن ماه 14۰۰، 
از روز چهارشنبه)۲1 مهرماه( در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 

آغاز می شود.
بر پایه این گزارش، معامالت مربوط به این قراردادها تنها به صورت 
برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معامالت برخط در این 

بازار را دارا باشند، قابل انجام است.
همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان و امکان 
محاسبات وجوه تضمین براساس » ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار 
معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران«، اتخاذ موقعیت 
باز فروش در قراردادهای اختیار معامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، 

برای تمامی فعاالن بازار سرمایه امکانپذیر می باشد.
شایان ذکر است “اوراق اختیار فروش تبعی” در واقع همان طرح بیمه 
سهام است که توسط شرکتها به فروش می رسند، که براساس آن 
فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می باشد متعهد می شود 
تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطالحاً به 
آن “قیمت اعمال” می گویند در تاریخ معین یا همان “تاریخ اعمال” از 

سهامدار خریداری کند.
شرکت های منتشر کننده اوراق تبعی قبل از فروش این اوراق ملزم به 
انتشار اطالعیه عرضه جهت اعالم عمومی ویژگی های آن می باشند. 
ضمن این که توصیه می شود سهامداران قبل از اقدام به خرید اوراق 

تبعی هر نماد، اطالعیه عرضه آن اوراق را مطالعه کنند.

آغاز معامالت قراردادهای 
اختیار معامله گل گهر در بورس

رقابت بورس 
با بازارهای موازی 

سبزپوشی بورس 
با رشد یک  هزار و ۸۶۹ 

واحدی شاخص

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
گفت: از ابتدای اجرای طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس تا پایان شهریورماه امسال ۶۷۰ معدن کوچک احیا شد 
و به چرخه تولید بازگشت.»سید رضا عظیمی« )دوشنبه( در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای آغاز طرح تا پایان شهریورماه 
امسال، شناسایی، پایش و اولویت بندی هفت هزار معدن، محدوده 
معدنی )اعم از پروانه اکتشاف و گواهی کشف( و محدوده های مزایده ای 
بر اساس مزیت نسبی هر استان انجام شد.دبیر شورای هماهنگی 
طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اضافه کرد: از 
این تعداد بر روی یک هزار و ۷1۳ معدن اقدام کلینیکی انجام و راه حل 
ارائه شد که در مجموع ۶۷۰ معدن احیاء و توسعه یافته، همچنین 
حمایت و توسعه 1۵ واحد فرآوری در سطح کشور از اقدامات طرح 
است.وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات طرح در راستای فعال سازی 
معادن، اجرای پروژه های زیرساخت مورد نیاز معادن با حمایت مجری 
طرح زیربناهای الزم ایمیدرو، انعقاد ۳۷ تفاهم نامه سرمایه گذاری، 
علمی- پژوهشی و دانش بنیان، معرفی ۶۲ پرونده به صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای اخذ تسهیالت )که ۲۳ طرح 
در حال پیگیری و صدور بیمه نامه است( و حمایت از هشت استارتاپ 
معدنی، قابل ذکر است.عظیمی تاکیدکرد: ایمیدرو این طرح را با هدف 
تامین خوراک برای صنایع معدنی مصرف کننده مواد معدنی، افزایش 
تولید و تکمیل زنجیره محصوالت و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از 
ابتدای سال ۹8 در راس برنامه های جاری لحاظ کرده و به صورت 
مستمر و طی جلسات تخصصی اقدامات و عملکرد این طرح با حضور 

ریاست هیات عامل ایمیدرو پایش می شود.
وی گفت: گزارش ۶ ماهه طرح احیاء حاکی از پایش بیش از چهار 
هزار محدوده معدنی در ۲1 استان هدف بر اساس آمار و اطالعات 
اخذ شده از وزارت  صنعت، معدن و تجارت است.عظیمی بیان داشت: 
با همکاری کارگروه استانی طرح احیاء، بر روی بیش از ۲۵۰ معدن 
اقدامات کلینیکی شامل رفع موانع اداری، سرمایه گذاری، معارضان 
محلی و غیره انجام شد که بر این اساس در مجموع ۲۷1 معدن )با 
احتساب معادن بازمانده از پارسال( احیاء شده و توسعه یافتند و با 
توجه به اظهارات کارگروه استانی سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
به چرخه تولید بازگشتند.این مسوول با بیان اینکه همه این اقدامات با 
وجود محدودیت های کرونا انجام شده، خاطرنشان کرد: معادن احیاء 
و توسعه یافته مذکور در ۶ ماهه نخست امسال پس از فعال سازی 
نهایی، پتانسیل افزایش اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار نفر و قابلیت 
افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون و 4۲۰ هزار تن را دارا هستند.به 
گزارش ایرنا، طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس از 
اواخر سال ۹۶ اجرایی و در سال ۹8 به عنوان یکی از طرح های اقتصاد 
مقاومتی مطرح شد.در سال ۹8 برای احیا و فعال سازی 1۵۰ معدن 
کوچک مقیاس برنامه ریزی و در نهایت 14۶ معدن فعال  شد؛ سال 
گذشته نیز با اینکه احیا ۲۰۰ معدن مبنای کار قرار گرفت، اما در نهایت 
۲۵۳ معدن فعال سازی و عالوه بر آن حمایت و توسعه 1۵ واحد فرآوری 

نیز انجام شد.
ایران دارای ۶8 نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده 
سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن )هشت دهم درصد کل ذخایر 
جهان( و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن )چهار دهم 
درصد از ذخایر جهانی( است. ایران همچنین دارای 11 میلیون تن روی 

)چهار درصد از ذخایر جهانی( است.

بازگشت ۶۷۰ معدن به چرخه تولید

   

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی گفت: 
نیترات و مواد افزودنی در این نوع از مواد غذایی 
بیش از حد نیاز است زیرا مواد نیترانتی بیشتر 
جهت طعم دهندگی و نگهداری بیشتر سوسیس 
و کالباس استفاده می شود و برای بدن بسیار مضر 

بوده و سرطانزا است.
در گذشته های خیلی دور مغازه های فروش 
قلیان و زغال و تنباکو در سطح شهر دایر بود 
اما کمتر کسی به طرف چنین موادی می رفت 
اما کم کم سودجویان متوجه شدند تنها راه 
جذب مشتری بیشتر تبلیغات سو است، بدین 
قدام به تولید تنباکوهای میوه ای با  جهت ا
طعم های متنوع کردند و آنها در جعبه های 
فانتزی به بازار ارائه کردند و همچنین شکل و 
شمایل ظاهری قلیان ها را نیز تغییر دادند و 
این ها معضلی شد که امروز سبب شده که اکثر 
جوانان به سمت این به اصطاح تفریح و شادی 

جذب شوند.
امروز در اکثر تفرجگاه ها و پارک های  سطح شهر 
شاهد هستیم که اکثر خانواده ها برای سرگرمی و 

تفریح اقدام به کشیدن قلیان می کنند.
بارها در این رابطه گزارش نوشتیم و از مسئولین 
درخواست کردیم که برای جلوگیری از عمومیت 
یافتن این معضل اقدام کنند که متاسفانه همگی 
فقط شعار دادند و این تنها در رابطه با قلیان 
صدق نمی کند بلکه خیلی از مسائل و معضات 
اجتماعی است که به دلیل کوتاهی مسئولین 
سبب شده تا عمومیت یابد و به ضرر سامت 

جامعه پیش رود.
فروش اقساطی سوسیس و کالباس در یکی 

از فروشگاه های بزرگ کرمان
اخیرا متوجه شدیم که فروشگاه فرهنگیان یکی 
از فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ در کرمان اقدام 
به فروش اقساطی سوسیس و کالباس کرده است.

شاید به این دلیل که مردم در این دوران کرونایی 
کمتر به طرف این مواد غذایی می روند و از آن 
طرف سودجویان سعی دارند به مردم بفهمانند 
که حال که رکود اقتصادی است و قیمت گوشت 
قرمز و سفید سر به فلک کشیده ،می توانند از 
طریق تبلیغ سو و شرایط اقساطی مردم را جذب 

تولیدات مضر خود کنند.
در این زمینه با بازرسی اداره صمت تماس حاصل 
کردیم که یزدان پناه مسئول بازرسی عنوان کرد 

که  این مورد ارتباطی به آن ها ندارد.
فروش اقساطی یک نوع تبلیغ است و ما 

نمی توانیم مانع آن شویم
مجتبی کریمی مسئول بهداشت محیط در این 
زمینه گفت:یک روز درمیان به این فروشگاه 
جهت رعایت بهداشت سرکشی می کنیم و 
متوجه شده ایم که یکی از غرفه ها اقدام به فروش 
اقساطی سوسیس و کالباس کرده است، این 
کسب و کار است و ما نمی توانیم فروش این اقام 

را منع کنیم.
تنها تاریخ تولید و انقضا چک می شود

او ادامه داد:ما تولیدات این مغازه را فقط از لحاظ 
تاریخ تولید و انقضا  را چک می کنیم و اینکه 
فروشنده اقدام به بازاریابی و تبلیغ به این سبک 

می کند به ما مربوط نمی شود.
کریمی در پاسخ به این سوال که از لحاظ پزشکی 
این مواد غذایی می تواند برای سامتی مضر باشد 
و جایگزین خوبی برای پروتئین نباشد،اذعان 
کرد:در این رابطه مردم خودشان باید اطاعات 
کافی داشته باشند که کمتر از این مواد در سبد 

غذایی خود قرار دهند.
کرمان  شهرستان  محیط  بهداشت  مسئول 
خاطرنشان کرد: دست اندرکاران مربوطه باید در 
این رابطه فرهنگ سازی کرده و آموزش های الزم 

را به شهروندان و مردم ارائه کنند.
نیترات موجود در سوسیس و کالباس 

سرطان زاست
سحر فاحی کارشناس ارشد تغذیه و رژیم 

درمانی نیز گفت: نیترات و مواد افزودنی در این 
نوع از مواد غذایی بیش از حد نیاز است زیرا مواد 
نیتراتی بیشتر جهت طعم دهندگی و نگهداری 
بیشتر سوسیس و کالباس استفاده می شود و 

برای بدن بسیار مضر  بوده و سرطانزا است.
 او ادامه داد: این مواد باعث جهش و تحریک 
سلول های بدن و سپس سبب ایجاد سرطان 

باال خواهد شد
افزایش نمک در سوسیس و کالباس سبب 

انواع بیماری های عروقی می شود
فاحی بیان کرد:یکی دیگر اینکه گوشت های 
فرآوری شده حاوی نمک بسیار زیادی است که 
نمک از جمله مواد ی است که باید به مقدار کم 
مورد مصرف قرار گیرد زیرا سبب فشار خون باال، 
بیماری های قلبی، سنگ های کلیوی و بسیاری 

از بیماریهای عروقی می شود.
این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی تصریح 
کرد: مصرف این مواد غذایی در بچه ها سبب می 

شود تا رشد قدی آنها کم شود.
فاحی افزود: یکی دیگر از مواردی که سبب 
می شود تا خوردن بیش از حد این مواد را منع 
کنیم چربی بسیار زیادی است که مخصوصا 
در سوسیس و کالباس از قسمت های پوست و 
اضافات چربی گوشت  قرمز و مرغ استفاده می 

شود که برای سامتی بسیار مضر است.
او خاطرنشان کرد: چربی ها اگر زیاد مصرف شوند 
سبب گرفتگی عروق و ناراحتی های قلبی خواهد 
شد و همچنین باعث ایجاد اضافه وزن و چاقی 

نیز می شود
هدف از مصرف گوشت بیشتر پروتئین 

است نه مواد مضر
این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی تاکید 
کرد: هدف ما از مصرف گوشت، بیشتر پروتئین 
است و گوشتی که مورد استفاده قرار می گیرد 
بیشتر هدف در کودکان  رشد آنها است و باعث 
می شود تا ماهیچه های آنها را در مقابل ابتای 
به کرونا مقاوم کند اما در مصرف سوسیس و 

کالباس کمتر به این هدف می رسیم زیرا این 
مواد غذایی بیشتر از قسمت های ضایعاتی تولید 
می شوند که خیلی نمی توانیم روی پروتئین آن 
حساب کنیم به همین دلیل باید از آنها کمتر 

استفاده شود.
فاحی ادامه داد: نمک و چربی در این مواد غذایی 
بسیار باال است و از همه بدتر اینکه مواد افزودنی 
که سبب ایجاد سرطان در بدن می شود بیشتر 

استفاده میشود.
 او افزود:متاسفانه فکر می کنیم خیلی از اقام 
مصرفی که روی آن اسم غذا است باید مصرف 
شوند البته این دسته از مواد غذایی باید خیلی کم 
مورد مصرف قرار گیرند و به طور مداوم در سبد 

غذایی قرار نگیرند و این خیلی مهم است.
این کارشناس ارشد تغذیه عنوان کرد: اما اگر جزو 
لیست مواد غذایی همیشگی باشد می تواند برای 

سامتی مضر بوده و مشکل ایجاد کند
عادات غذایی بدترین معضل 

فاحی، عادات غذایی را بدترین معضل عنوان کرد 
و افزود: وقتی ما سوسیس و کالباس را به عنوان 
یک پروتئین و گوشت در برنامه غذایی روزانه خود 
قرار دهیم سبب می شود تا ذائقه خانواده و بچه ها 
تغییر کند و این مسئله موجب مشکات زیادی 

در زمینه سامتی خانواده خواهد شد.
 او خاطرنشان کرد: این امر سبب می شود تا 
نسل آینده ما بیشتر از این مواد غذایی استفاده 
کنند زیرا غذایی که خوشمزه باشد و از ابتدا هم 
استفاده شده باشد دیگر منعی در مصرف آن 
نمی بیند و دوست دارند بیشتر مصرف کنند 
قطعا مشکاتی که ایجاد می کند روز به روز 
بیشتر و بیشتر خواهد شد و هزینه های گزافی 

نیز در بر خواهد داشت.
این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی تصریح 
کرد: بدین جهت خانواده ها باید گاهی اوقات و 
موردی از این مواد غذایی استفاده کرده و به هیچ 
عنوان آنان را جایگزین گوشت قرمز و سفید 

قرار ندهند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی 
از میزبانی این صندوق از ۲۲۲ تیم استارت آپی در 
رویدادهای دوشنبه های استارت آپی خبر داد و گفت: 
بر اساس برآوردها ۷.۷ درصد از طرح هایی که بر روی 
استیج دوشنبه های استارت آپی قرار می گیرند، 

موفق به جذب سرمایه شدند.
 مصطفی بغدادی در رویداد دوشنبه های استارت آپی 
حوزه آموزش که به صورت آناین در محل این 
صندوق در حال برگزاری است، با بیان اینکه امروز 
سی و دومین رویداد دوشنبه های استارتاپی در حوزه 
آموزش برگزار می شود،افزود:در این رویدادها تاش 
داریم تا تیم ها و سرمایه پذیران را شناسایی و آنها را به 

سرمایه گذاران معرفی کنیم.
او خاطر نشان کرد: در این فرآیند ما در زمینه 
توانمندسازی تیم های استارت آپ و سرمایه 
گذاری جسورانه بر روی طرح ها و کسب و کارهای 

استارت آپی اقدام کرده ایم.
بغدادی با ابراز امیدواری از اینکه استارت آپ های 
حاضر در این رویداد بتوانند مسیر رشد و تکامل 
خود را طی کنند، اظهار کرد: در ۳۱ دوره رویداد 
دوشنبه های استارت آپی میزبان ۲۲۲ تیم بودیم 
و مشارکت ۴۰ درصدی تیم های خارج از استان 
تهران موجب شد که تاش کنیم به سمت برگزاری 

رویدادهای استانی استارت آپ حرکت کنیم.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی 
اولین رویداد استانی دوشنبه های استانی را در 
استان کرمان عنوان کرد و یادآور شد: در رویداد 
استانی کرمان از ۱۳ تیمی که حاضر بودند، ۶ تیم 
پیشنهاداتی در قالب های پیش خرید، سرمایه 
گذاری و یا پلتفرم تامین مالی جمعی دریافت کردند.

او دومین رویداد استانی دوشنبه های استانی را در 
استان قزوین و سومین آن را در استان سمنان عنوان 
کرد و یادآور شد: از میان ۲۲۲ تیم استارت آپی که 
در این رویدادها شرکت کردند، برای ۶۰ تیم ۳۷۰ 
جلسه B۲B سرمایه گذاری برگزار شده که از این 

تعداد ۱۷ تیم موفق به جذب سرمایه گذاری شدند.

بغدادی حجم سرمایه گذاری بر روی ۱۷ استارت آپ 
رویدادهای دوشنبه های استارت آپی را حدود 
۵۰میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد:عاوه بر این 
۱۴ تیم دیگر در حال طی کردن مراحل نهایی مذاکره 

برای جذب سرمایه هستند.
او با اشاره به بررسی های انجام شده در زمینه 
دوشنبه های  رویداد  برگزاری  عملکرد 
استارت آپی،خاطر نشان کرد:بر اساس جمع 
بندی های این مطالعات،میزان سرمایه گذاری بر 
روی طرح های VC بین یک تا ۴ درصد است به این 
معنا که یک تا ۴ درصد این طرح ها سرمایه الزم را 

جذب کردند.

 راه آرمان 

گزارش

سحر فالحی کارشناس ارشد تغذیه 
و رژیم درمانی نیز گفت: نیترات و 
مواد افزودنی در سوسیس و کالباس 
بیش از حد نیاز است زیرا مواد 
نیتراتی بیشتر جهت طعم دهندگی و 
نگهداری بیشتر سوسیس و کالباس 
استفاده می شود و برای بدن بسیار 
مضر  بوده و سرطانزا است.

 او ادامه داد: این مواد باعث جهش 
و تحریک سلول های بدن و سپس 
سبب ایجاد سرطان باال خواهد شد

مردم گول تبلیغات سوء برخی فروشگاه ها را نخورند
سوسیس و کالباس نمی تواند جایگزینی برای گوشت و پروتئین باشد

 ۷.۷ درصد از طرح های دوشنبه های استارت آپی موفق به جذب سرمایه شدند

در بررسی شایعه اقساطی شدن فروش سوسیس و کالباس مطرح شد؛
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به بهانه حضور شرکت گهرزمین در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان
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۱۷۰ تومان سـود بـرای هر سـهم در سـال۱۴۰۰ 
ران گهـر زمیـن تقسـیم  بـرای بـرای سـهامدا
شـد.هلدینگی کـه  تنهـا در ۵ مـاه ابتـدای سـال 
توانسـته ۱۴۶ درصـد فروش بیشـتری نسـبت به 
مدت مشابه گذشـته داشته باشـد و روند صعودی 
تولیـد کنسـانتره بـه عنـوان اولیـن مرحلـه بعد از 
ماده اسـتحصالی سـنگ آهـن  را حفظ کـرده و از 
ابتـدای سـال مالـی تـا آخـر شـهریور مـاه سـهم 
فـروش کنسـانتره از کل تولیداتـش را بـه بـاالی 
نـد  نده . موضوعـی کـه می توا ۲۲ درصـد رسـا
فـزوده و  شـروعی جـدی بـرای ایجـاد ارزش ا
سـودآوری بیشـتر در این شـرکت باشـد؛ خصوصا 
کـه کارخانـه گندلـه ایـن مجموعـه نیـز در بهمن 
سـال گذشـته افتتـاح شـد و حـاال سـهمش ازکل 
مبلغ  فـروش از ابتدای سـال مالـی تا شـهریور به 

۱۴ درصـد رسـیده اسـت. 
گهرزمیـن یکـی از ابـر شـرکتهایی اسـت کـه در 
پنجمیـن  نمایشـگاه بیـن المللـی معـدن، صنایع 
معدنـی، ماشـین آالت و تجهیزات وابسـته حضور 
دارد.  هلدینگـی کـه طبق برنامه شـــش ماهـــه 
ابتــدای ســال مالــی جــاری )۱۴۰۰-۱۳۹۹( 
تولیـد ۲،۰۱۴،۹۲۰ تـن کنسـانتره را در نظـر 
داشته کــه بــا برنامه ریزی های دقیـــق و منظم 
در بخـش تولیـد، نگهـداری و تعمیـرات و افزایش 
ضریب دسترسی، توانســـت بـــه تولید بیـــش 
از ۲،۴۰۰،۰۰۰ تــن در شـــش مـاهـه ابتــدای 
ســال مالــی جـــاری دســت یابــد کــه ایــن 
عــدد بـــه میــزان حـــدودی ۴۰۰،۰۰۰ تــن 
باالتـــر از برنامـه تولیــد در نظــر گرفتـه شـده 

بــرای خطــوط بوده است.
تولیـد شـهریورماه ایـن شـرکت ۲.۸ میلیـون تن 
بـوده کـه البتـه میانگیـن ماهانـه امسـال  ۲.۵ 
میلیـون تـن محاسـبه شـده اسـت. کلوخـه ۱.۲ 
میلیون تـن و کنسـانتره ۴۱۷ هزار تـن )میانگین 
ماهانـه ۳۸۲ هـزار( و دانـه بنـدی ۸۱۶ هـزار تن 
) میانگیـن ماهانـه ۵۶۷ هـزار تـن ( بـوده اسـت. 
درآمد کگهـر در شـهریور ۱،۱۵۸ میلیـارد تومان 
بـوده و متوسـط فـروش سـال مالـی قبـل ۸۱۷ 
میلیـارد تومـان گزارش شـده اسـت. این شـرکت 
در ۹ ماهـه امسـال بـه طـور متوسـط ۱،۵۰۷ 
میلیـارد تومـان و در ۹ ماهـه سـال قبـل ۶۶۵ 

میلیـارد تومـان درآمـد گـزارش کـرده اسـت.
فــروش شـهریور شـرکت گهرزمیـن ۷۷۸ هـزار 
تـن، کلوخـه ۵۱۱ هـزار تـن، کنسـانتره  ۷۲ هزار 

تـن و دانه بنـدی ۱۸۸ هـزار تـن بوده اسـت. نرخ 
فــروش کنسانتره شرکت ۱۲ ماهه سـال گذشته  
۱۱،۸۵۸ ریـال بـه ازای هـر کیلو بـوده و »کگهر« 
کنسـانتره را در شـهریور مـاه بـا نـرخ ۳۰،۳۴۴ 

ریـال بـه ازای هرکیلـو فروخته اسـت.
 فروش گهرزمین در مرداد و تیر

د ۱   شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن در مـردا
میلیـون تـن کلوخـه و ۴۲۸ هـزار تـن کنسـانتره 
و ۵۸۴ هـزار تـن دانـه بنـدی تولیـد کرده اسـت 
کـه متوسـط تولیـد هفـت مـاه گذشـته بـرای 
ایـن محصـوالت بـه ترتیـب ۱.۳ میلیـون تـن و 
۳۷۵ هزارتـن  و ۵۶۴ هـزار تـن بـوده اسـت.  این 
تولیدکننـده سـنگ آهـن در مـرداد ۴۵۰ هـزار 
تـن کلوخـه و ۱۰۹ هـزار تـن کنسـانتره و ۱۱۲ 
هـزار تـن دانه بنـدی بـه فـروش رسـانده اسـت. 
متوسـط فـروش هفـت ماهـه محصـوالت ۸۱۲ 
هـزار تن، ۱۵۶ هـزار تـن و ۱۲۳ هزارتـن گزارش 

شـده اسـت.
شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن در مـرداد ۱،۲۶۸ 
میلیـارد تومـان درآمـد داشـته و متوسـط درآمد 
هفـت ماهـه گذشـته  ۱،۵۹۰ میلیـارد تومـان 
بـوده اسـت. متوسـط درآمـد سـال مالی گذشـته 
نیـز ۸۱۷ میلیـارد تومـان ثبـت شـده اسـت. نرخ 
فــروش کنسـانتره داخلـی و کلوخـه در مـرداد 
۲۸،۱۴۰  ریـال و ۱۳،۰۹۱ ریـال و نـرخ فـروش 
دانـه بنـدی ۱۳،۲۵۹ ریـال گزارش شـده اسـت. 
نـرخ فـروش ایـن محصـوالت از دی مـاه تـا تیـر 
بـه طـور متوسـط ماهانـه ۲۳،۱۶۲  ، ۱۰،۲۷۲ و 
۱۲،۶۵۶ ریال بوده اسـت. شـرکت در سـال مالی 
۹۹ کنسـانتره و کلوخـه را با نرخ هـای ۱۱،۸۵۸ و 
۴،۴۴۴ ریـال و دانه بنـدی را با نـرخ ۴،۵۵۲ ریال 

بـه ازای هـر کیلـو بـه فروش رسـانده اسـت.
سهم باالی کنسانتره در فروش گهرزمین

شـرکت در تیرمـاه  ۱.۲  میلیـون تـن کلوخـه و 
۲۰۶ هـزار تـن کنسـانتره و ۲۴۶ هـزار تـن دانـه 
بنـدی تولیـد کـرده اسـت. متوسـط تولید شـش 
مـاه گذشـته بـرای ایـن محصـوالت بـه ترتیـب 
۱.۳ میلیـون تـن و ۴۰۳ هزارتـن  و ۶۱۷ هزار تن 
بـوده اسـت. طبـق اطاعـات سـامانه کـدال ایـن 
شـرکت در سـالی مالی جـاری تا آخر شـهریورماه 
۱۳۹,۰۶۹,۷۸۹میلیـون رسـال فـروش داشـته 
کـه ۹۰درصـدش مربوط بـه بـازار داخلی بـوده و 
۱۰درصد هـم سـهم بـازار خارجـی. از ایـن میان 
نیمـی از فروش بـرای  کلوخه سـنگ آهـن بوده و 

۲۲درصـد هـم کنسـانتره سـنگ آهـن. 
شـرکت گهرزمیـن بزرگتریـن معدن سـنگ آهن 
روبـاز در کشـور و خاورمیانـه اسـت  کـه ذخایـر 

شـناخته شـده ایـن معـدن عظیـم بیـش از ۶۴۳ 
میلیـون تـن بـرآورد شـده . ایـن معـدن کـه در 
منطقـه گل گهـر سـیرجان قـرار دارد ابتـدا بـا 
۵۰نفـر کارگـر کار خـود را آغـاز کرد و طـی هفت 
سـال گذشـته میـزان اشـتغال را بـه بـاالی هفت 
هـزار نفـر رسـانده و مهمتـر اینکـه بـه عنـوان 
معیـن )یـاور ( اقتصـادی منوجـان توانسـته در 
قالـب مسـئولیت اجتماعـی خدمـات زیرسـاختی 
در راسـتای تولید و اشـتغال پایدار را ایجـاد کند. 

دوران طالیی آموزش و پرورش بعد از 
حمایت های گهر زمین

براهیـم چتـروز مدیـر آمـوزش و  سـال پیـش ا
پـرورش شهرسـتان منوجـان از دوران طایـی 
آمـوزش منوجـان بعـد از کمک هـای گهـر زمین 
گفتـه بـود. حـال انکـه  فعالیت هـای این شـرکت 
در قالـب مسـئولیت اجتماعی در حـوزه برگزاری 
کاس هـای کنکـور و برقـراری عدالـت آموزشـی 

شهرسـتان بسـیار چشـمگیر بـوده اسـت. 
بعـد از ایـن اقدامـات بـود کـه سـهمیه دانشـگاه 
فرهنگیان شهرسـتان منوجـان که به علـت ایجاد 
رقابـت و تضمیـن شـغلی برای مـردم ایـن منطقه 
محـروم اهمیت داشـت، بـه ۶ برابر رسـید و حتی 
در رشـته هـای پزشـکی و حقـوق رتبـه ۶ منطقه 

ای را کسـب شد.
ایـن شهرسـتان پیـش از آغـاز فعالیـت شـرکت 
گهرزمیـن  حتـی در بخـش نیـروی انسـانی هـم 
کمبود داشـت امـا حـاال  ۹۹ درصد نیروهـای این 

مجموعـه بومـی هسـتند.
گهرزمین و توسعه بومی سازی

مسـال هـم بـا حضـور رئیـس  بتـدای ا ا در 
کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی 
و جمعـی از معاونیـن و مدیـران گهرزمیـن، از 
قطعات و مجموعه های بومی سازی شـده توسـط 
شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن در نخسـتین 
نمایشـگاه نهضـت تولید، بومی سـازی و صادرات 
ه بیـن  در سـال جهـش تولیـد، در نمایشـگا
المللـی کرمـان رونمایـی شـد. بـرای اولیـن بار، 
بخشـی از مهم تریـن قطعـات و مجموعه هـای 
تکنولوژیـک کـه توسـط بومی سـازی گهرزمین 
ه  یـن نمایشـگا ند، در ا سـاخت داخـل شـده ا
در معـرض دیـد مهندسـین و صنعت گـران 
اسـتان و کشـور قـرار گرفته اسـت. شـایان ذکر 
اسـت، موفقیت هـای بـزرگ گهرزمیـن در امـر 
بومی سـازی و سـاخت داخـل مجموعـه ای از 
تجهیـزات فناورانـه معدنـی بـرای اولین بـار در 
کشـور، ماحصـل اتخـاذ روش نویـن و منحصـر 
به فـرد ایـن شـرکت در بومی سـازی اسـت کـه 

بـا ترکیـب پیشکسـوتان صنعتـی کشـور بـا 
نخبه هـای مهندسـی جـوان تحصیل کـرده در 
معتبرتریـن دانشـگاه های صنعتی کشـور تحقق 
یافتـه اسـت؛ در ایـن مـدل، کـه فنداسـیون آن 
بـر پایـه تعمیـق فنـی کارشناسـان متخصـص 
و  فنـی  مشـخصات  اسـتحصال  در  کارفرمـا 
عملکـردی کامـل محصـول بـوده و بـر اسـاس 
نمنـد شـکل گرفتـه  نـکار توا نتخـاب پیما آن ا
اسـت، در ادامـه رونـد سـاخت محصـول نیـز، 
همـکاری و همیـاری شـانه بـه شـانه و حتـی 
تـر کارفرمـا بـا پیمانـکار در کلیـه ی امـور  فرا
طراحـی مهندسـی و سـاخت و مسـاله بسـیار 
مهـم، یعنـی پذیـرش ریسـک عـدم موفقیت در 
عملکـرد، حاکم بـر فرایند بـوده اسـت. از جمله 
محصـوالت فناورانـه ای کـه در این نمایشـگاه به 
نمایـش درآمده اسـت، می تـوان بـه مجموعه ای 
 STUD از قطعات کاربید تنگسـتن شـامل انواع
 CHEEK-PLATE و ،  EDGE-BLOCK
به عاوه مجموعـه غلتک های آسـیاب HPGR و 
همچنیـن، شـفت ها و سیسـتم های بیرینگ این 
تجهیـز به عـاوه لوله هـای ضدسـایش پایـه رابر 
ویـژه انتقال اسـاری بـا عمـر عملکردی بسـیار 

بـاال اشـاره نمـود.
برنامه های توسعه ای گهرزمین

در مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام 
ایـن شـرکت، مدیرعامـل گهرزمیـن در گـزارش 
سـالیانه مجمـع عمومـی بـا اشـاره بـه فعالیت ها 
و افتتـاح خـط ۱ گندلـه سـازی، از افتتـاح خط ۳ 
کنسـانتره در سـال جـاری و همچنیـن ورود بـه 
فـاز اجرایی احـداث خط ۲ گندله سـازی شـرکت 
خبـر داد. بـه گـزارش خبرگـزاری آریـا و بـه نقل 
از روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 
سـنگ آهـن گهرزمیـن؛ در مجمع عمومـی عادی 
سـالیانه صاحبان سـهام ایـن شـرکت، مدیرعامل 
گهرزمیـن در گـزارش سـالیانه مجمـع عمومـی 
بـا اشـاره بـه فعالیـت هـا و افتتـاح خـط ۱ گندله 
فتتـاح خـط ۳ کنسـانتره در سـال  ز ا سـازی، ا
جـاری و همچنیـن ورود بـه فـاز اجرایـی احداث 
خـط ۲ گندلـه سـازی شـرکت خبـر داد. محمـد 
فـاح در رابطه بـا کارخانه آهـن اسـفنجی عنوان 
کـرد: مجوزهـای الزم در راسـتای احـداث خـط 
۱ آهـن اسـفنجی اخذ شـده اسـت کـه در صورت 
تاییـد کارشناسـی، اقدامـات الزم در خصـوص 
احداث ایـن کارخانه صورت خواهـد پذیرفت. وی 
خاطرنشـان کـرد: برنامه های توسـعه ای شـرکت 
سـنگ آهـن گهرزمین در سـال جاری بـا توجه به 

منافـع ملی بـا قـدرت اجـرا خواهد شـد.

کاغذ وطن
گزارش 

گهرزمین یکی از ابر شرکتهایی است که 
در پنجمین  نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته حضور دارد.  هلدینگی که طبق 
برنامه شــش ماهــه ابتــدای ســال 
مالــی جــاری )13۹۹-1۴۰۰( تولید 
2،۰1۴،۹2۰ تن کنسانتره را در نظر داشته 
کـه بـا برنامه ریزی های دقیــق و منظم 
در بخش تولید، نگهداری و تعمیرات و 
افزایش ضریب دسترسی، توانســت 
بــه تولید بیــش از 2،۴۰۰،۰۰۰ تــن در 
شــش مـاهـه ابتــدای ســال مالــی 
جــاری دســت یابــد کــه ایــن 
عــدد بــه میــزان حــدودی ۴۰۰،۰۰۰ 
تــن باالتــر از برنامـه تولیـد در نظـر 
گرفتـه شـده بـرای خطـوط بوده است.

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002083هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین دور اندیش فرزند رضا بشماره شناسنامه 24صادره از منوجان  دریک 
قطعه زمین مزروعی مشتمل برنخیالت به مساحت 381536مترمربع پالک19فرعی از1108- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1108- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان  واقع در منوجان چاه آموزی چاه 
قنبر خریداری ازمالک رسمی آقای رضا دوراندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 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 .
  تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/06- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/20

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

سند رسمی
هیات   1399603190780012621 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالكانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
محمد  فرزند  فدائی  احسان  آقای  متقاضی  بالمعارض 
ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   629 شناسنامه  بشماره 
پالک  55مترمربع   /4 مساحت  به  خانه  باب  یک 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   3968 از  فرعی   16543
از پالک 769 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 
کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید 
رسمی  مالک  از  خریداری   7 شمالی کوچه  ابراهیمی 
آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اعتراض  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
864 الف  م  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند   مقررات 
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محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002263-1400/06/10-هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امین اله ساالری فرزند عین اله  بشماره 
شناسنامه 182صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 314متر مربع پالک -فرعی 
از546- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از546 -اصلی قطعه دوواقع دراراضی پشت 
لر جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جواد شریف محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 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 ./
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/20 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/04

م الف:360-  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی   -1881 از  38فرعی  پالک  باغ  بر  مشتمل  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
جیرفت  ساردوئیه  دراراضی کمشکوئیه  واقع  بخش34کرمان  934مترمربع  بمساحت 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  ستناد  پوربه  امیری  مجید  آقای  تقاضای  مورد 
ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1399/10/06 بشماره13996031901400469مورخ 
3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون 
ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره 8594مورخ 1400/07/03مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/08/12شروع 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 30روز 
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.
تاریخ انتشار :1400/07/20-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :348

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

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

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
شماره140060319002002247هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله محمدی سوالن  
فرزندمحمد بشماره شناسنامه 0صادره از کهنوج  در ششدانگ ساختمان مغازه 
به مساحت 33/8مترمربع پالک1536فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در نورک 
اباد قلعه گنج خیابان شهید ببربیان  خریداری ازمالک رسمی آقای حسین 
احمدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
به صدورسند مالکیت  15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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:233- تاریخ انتشار نوبت اول 

:1400/7/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/8/5
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14006319091000591-1400/6/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیلی بهره مند فرزند خوبیاربشماره شناسنامه 165صادره ازجیرفت 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 138404متر مربع پالک - فرعی از266- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 266-اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در عنبرآباد اراضی وحیدآباد خریداری از 
مالک رسمی خانم لیلی بهره مند )خود متقاضی(محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی 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 خواهد

شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/20 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/8/4.م الف :2906

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002400-1400/06/16-هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اکبر سلیمانی پور فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 2664صادره ازگلزار در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 300/73متر مربع پالک -فرعی 
دراراضی کلرود  از549 -اصلی قطعه دوواقع  از پالک 1فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده  از549- 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جواد نادری کلرود محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 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:349
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/20 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002250هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین احمدی فرزندمحمدرضابشماره شناسنامه 12صادره از کهنوج  دریک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 523031/07مترمربع پالک5فرعی از480- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
480- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در روستای دهنو علیمحمد شهرستان قلعه گنج  خریداری 
ازمالک رسمی آقای عبدالرضا احمدی کهنعلی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی 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:234
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/7/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/8/5

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
140060319008001480 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی 
احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
سیستانی هنزافی فرزند محمد به شماره شناسنامه 261 صادره از  زرند 
در یک باب خانه به مساحت 288.60 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 
2 و  امام سجاد حدفاصل کوچه  واقع در شهرک  2 فرعی7566  اصلی 
افتخاری  احمد  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  متری   6 بست  بن   4
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد. م/الف 179
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

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

قانون تعیین تکلیف  برابر رای شماره 140060319078005520 هیات موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه 
ناصری کوهبنانی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 157 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب کارگاه )کاربری عرصه مسکونی ( به مساحت 27/67 مترمربع که مقدار 
10 متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می 
باشد پالک 22101 فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان 
انتهای خیابان جامی شمالی روبروی نانوایی خریداری از مالک رسمی آقای 
ماشالله ثمره هدایت زاده می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 866
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/04

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

گواهی انحصار وراثت   
 43 شناسنامه  بشماره  طغرالجردی  بیگی  محسن  محمد  آقای 
ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد 
داشته  اشعار  چنین  نموده  دادگاه  این  تقدیم  بشماره154/4/1400   درخواستی 
است که شادروان مرحوم تیمور محسن بیگی طغرالجردی به شماره شناسنامه 
الفوت  حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1400/7/4 تاریخ  در   7

وی عبارتند از:
1.خانم صدیقه برزگر کوپایه فرزند علی شماره شناسنامه 869 محل صدور حوزه 1 کرمان 

همسر  متوفی.
2. آقای محمد محسن بیگی طغرالجردی فرزند تیمور شماره شناسنامه 43 محل صدور 

حوزه 2 زرند فرزند متوفی.
3. آقای علیرضا محسن بیگی طغرالجردی فرزند تیمور شماره شناسنامه 1288 محل صدور 

حوزه 2 زرند فرزند متوفی.
4. آقای محسن محسن بیگی طغرالجردی فرزند تیمور شماره شناسنامه 3080173686 

محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.
5. خانم مریم محسن بیگی طغرالجردی فرزند تیمور شماره شناسنامه 53 محل صدور 

حوزه 2 زرند فرزند متوفی.
6. خانم معصومه محسن بیگی طغرالجردی فرزند تیمور شماره شناسنامه 315 محل صدور 

حوزه 2 زرند فرزند متوفی.
پرونده  بشماره  ارث  بر  مالیات  و مالحظه گواهینامه  قانونی  تشریفات  از  پس 
اختالف  حل  شورای   4 شعبه  العاده  فوق  وقت  در   1400/7/14 مورخه   154
مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  امضا کنندگان  تصدی  به  طغرالجرد  و  کیانشهر 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   945 و   946  _907 ،ماده  باستناد  و  پرونده کار 
باال بوده  گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در 
و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و 
دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال منقول و اموال غیرمنقول 
برابر  دو  پسر  هر  به  فرزندان  بین  آن  بقیه  و  یک هشتم سهم همسر  متوفی 

هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 29 
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

گواهی انحصار وراثت   
آقای سیدمرتضی نوبهار بشماره شناسنامه 730 باستناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره155/4/1400  تقدیم این 
دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم سیدحسین نوبهار به شماره شناسنامه 1 

در تاریخ 1400/6/21 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم ملوک رشیدی طغرالجردی فرزند کریم شماره شناسنامه 5 محل صدور حوزه 2 زرند 

همسر متوفی.
2. خانم سکینه ایزدی خالق آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 3 محل صدور حوزه 1 زرند 

همسر متوفی.
3. اقای سیدکاظم نوبهار فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 808 محل صدور حوزه زرند فرزند 

متوفی.
4. اقای سیدنجف نوبهار فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1158 محل صدور حوزه 2 زرند 

فرزند متوفی.
5. اقای سیدمرتضی نوبهار فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 730 محل صدور حوزه 2 زرند 

فرزند متوفی.
6. اقای سیدعلی نوبهار فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1473 محل صدور حوزه 2 زرند 

فرزند متوفی.
7. اقای سیدابراهیم نوبهار فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 3080090756 محل صدور حوزه 

2 زرند فرزند متوفی.
 155 پرونده  بشماره  ارث  بر  مالیات  مالحظه گواهینامه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 
و  اختالف کیانشهر  حل  شورای   4 شعبه  العاده  فوق  وقت  در   1400/7/18 مورخه 
و  کار  پرونده  مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  کنندگان  امضا  تصدی  به  طغرالجرد 
نماید که  دادرسی مدنی گواهی می  آیین  قانون   945 و   946  _907 ،ماده  باستناد 
و  ندارد  دیگری  وارث  و  بوده  باال  در  شده  یاد  اشخاص  به  منحصر  درگذشته  ورثه 
می  تعلق  ترکه  بر  دیونیکه  و  حقوق  انجام  و  پرداخت  از  پس  شادروان  ان  دارایی 
دو  سهم  هشتم  یک  متوفی  غیرمنقول  اموال  و  منقول  اموال  ماترک  کل  از  گیرد. 
ارث  متوفی  دختر  هر  برابر  دو  پسر  هر  به  فرزندان  بین  آن  بقیه  و  متوفی  همسر 

تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 30
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

گواهی انحصار وراثت   
آقای جواد رشیدی طغرالجردی بشماره شناسنامه 440 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و 

فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره156/4/1400  تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار 

داشته است که شادروان مرحومه زهرا رشیدی طغرالجردی به شماره شناسنامه 965 در تاریخ 1400/6/30 در 

اقامتگاه دائمی خود به علت حوادث ترافیکی فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

1. آقای علی رشیدی طغرالجردی فرزند محمد شماره شناسنامه 24 محل صدور حوزه 2 زرند همسر متوفی.

2. آقای محمد رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 26 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

3. آقای غالمرضا رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 197 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند 

متوفی.

4. اقای حسین رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 273 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند 

متوفی.

5. آقای حسن رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 344 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند 

متوفی.

6. آقای مهدی رشیدی فرزند علی شماره شناسنامه 474 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

7. اقای جواد رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 440 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

8. آقای محمود رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 1602 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند 

متوفی.

9. خانم فاطمه رشیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه 292 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی.

مورخه   156 پرونده  بشماره  ارث  بر  مالیات  گواهینامه  مالحظه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 

1400/7/18 در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا 

کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین 

دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث 

دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می 

گیرد. از کل ماترک اموال منقول و اموال غیرمنقول متوفی یک چهارم سهم همسر متوفی و بقیه 

آن بین فرزندان به هر پسر دو برابر هر دختر متوفی ارث تعلق می گیرد. 

این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 31
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی فقدان سند مالکیت-   
مالک  نادری   فاطمه  خانم  چون 

از   720فرعی  پالک  ششدانگ  

با  45کرمان  بخش  در  واقع  327-اصلی 

شده  تصدیق  شهود  شهادت  برگ  دو  ارائه 

مالکیت  سند  اصل   نموده  واعالم  ادعا 

ثبت  ذیل  قبال  که  الذكر  اخیر  پالک 

محلی  105امالک  17763صفحه262دفتر 

بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت 

تقاضای  اداره  این  از  مفقود گردیده  جابجای 

را  فوق  پالک  المثنى  مالكیت  سند  صدور 

نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب 

 - نامه  آیین   120 ماده  یک  تبصره  دستور 

می  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون 

مدعی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  تا  گردد 

یا  و  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله  انجام 

نزد خود  ادعا  وجود اصل سند مالکیت مورد 

نوبت  آگهی )یک  انتشار  تاریخ  از  باشند  می 

ارائه  با  را  مراتب  10روز  مدت  ظرف  است( 

به  کتبا  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت 

انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم 

هیچگونه  )10روز(  آگهی  در  مقرر  مهلت 

و  بود  نخواهد   مسموع  هیچکس  از  ادعایی 

به  نسبت  مقررات  و  ضوابط  وفق  اداره  این 

بنام مالک اقدام  المثنی  صدور سند مالکیت 

خواهد نمود.

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت. 
م الف:362
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فیلم "کپسول" به سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت

فیلم کوتاه »کپسول« به کارگردانی امیر 
پذیرفته به بخش مسابقه ملی سی و هشتمین جشنواره بین 

المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.سی و هشتمین جشنواره بین 
المللی فیلم کوتاه تهران با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای 
سینمایی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان امسال برگزار می شود.این رویداد 

برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تأیید آکادمی 
اسکار شناخته و معرفی شده است.فیلم کوتاه »کپسول« روایت 

تاش و تکاپوی پسربچه ای برای تحقق رویای کودکی اش و 
ساخته کارگردان رفسنجانی است.

فراخوان پنجاه و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نیدرا آرت منتشر شد.

آخرین مهلت ارسال تصویر آثار جهت بررسی 
تا روز جمعه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد.گروه هنری نیدرا ٓارت 
در ادامه سلسله نمایشگاههای بین المللی خود اقدام به برگزاری 

پنجاه و پنجمین نمایشگاه هنرهای تجسمی خارج از کشور 
مینماید که ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ در گالری نتا ٓارت استانبول 

ترکیه بمدت یک هفته برگزار خواهد شد.جهت ثبت نام با آقای 
محمدزاده از طریق واتساپ ارتباط بر قرار کنید.

ترم تای
مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، ۲۵ سانتی متر و پرنده ی ماده، ۳۰ 

سانتی متر طول دارد ) پرنده ماده مشخصا بزرگتر است(. کوچکترین شاهین است که بال 
های کوتاه نوک تیز و دم نسبتا بلندی دارد. با سرعت فراوان و بال زدن سریع به شکار 

حمله کرده و آن را می گیرد. در پرنده ی نر، روتنه خاکستری مایل به آبی با شاهپرهای 
اولیه ی سیاه، دم پهن تیره و سر معمولی است. پرنده ی ماده و جوان، رو تنه قهوه ای 
، زیر تنه کرم رنگ با رگه های تیره و سبیل قابل اشتباه با یکدیگر، روی شاهپرها خط 

خطی با نوارهای کمرنگ تیره در زیر تنه و اندکی قرمزی در گلو دیده می شود همچنین 
شانه ها ، حبه و زیرتنه سفید تر است. در سطح پایین و نزدیک به زمین پرواز کرده و 

شکار می کند. در پرواز به سرعت جهتش را تغییر می دهد و در هنگام استراحت بال ها 
از دم پایین تر قرار می گیرد.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز و ناهموار، نواحی باتاقی، تپه های شنی و صخره های 
ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها در شمال و به ندرت در خوزستان،فارس و 

سیستان دیده می شود.
حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی، دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده در ایران 
صورت گرفته  و با توجه به اینکه در زمره ی پرندگان حمایت شده است، باید اقدامات 

ویژه ی حفاظتی اجرا شود../بیابان ها وکویرها

 شغل پدر    
نویسنده: سرژ شاالندون
ترجمه: مهستی بحرینی

انتشارات: نیلوفر
داستان کتاب به ظاهر ساده، اما با 
پیچیدگی های ژرف روانشناسانه، 

داستاِن زندگی امیل شوالن است، 
پسری که در سرتاسر داستان، به اعتبار 
نام پدرش شناخته می شود، اما نه از آن 
رو که پدرش جاه و مقامی دارد بلکه او 

مرد فرانسوی گمنامی بیش نیست و 
همین گمنامی او، مایه عذاب و دردسر 

این خانواده کوچک است.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت:محققان 
و پژوهشگران در بیابان لوت که از آثار ثبت 
شده ایران در فهرست جهانی یونسکو است، 
موفق به کشف و ثبت بلندترین گلدان بیابانی 

)نبکا( جهان به ارتفاع ۲۱ متر شدند.
 مهران مقصودی گفت: نبکاهایی که در 
زمان ثبت جهانی بیابان لوت در سال 
۱۳۹۵ )۲۰۱۶( ثبت و معرفی شدند ۱۱ 

تا ۱۲متر ارتفاع داشتند، این نبکاها همان 
زمان هم به عنوان یکی از نبکاهای بلند 
جهان محسوب می شدند، که االن بر اساس 
تحقیق و پژوهش میدانی محققان در 
منطقه لوت، گلدان بیابانی )نبکا( با ارتفاع 
۲۱ متر شناسایی شده که بلندترین نبکای 
جهان است.مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت 
افزود: در این سال ها نبکاهایی در چین و 
برخی از مناطق بیابانی جهان اعام شده 
بود که از نبکاهای لوت بلندتر بودند، اما 
با این شناسایی و ثبت، بلندترین نبکای 
جهان در بیابان لوت قرار دارد؛ نتیجه این 
تحقیق میدانی و کشف در قالب مقاله علمی 
با جزییات به صورت رسمی در منابع معتبر 
علمی هم اعام شده است.او با بیان اینکه 
نبکاها از عوارض طبیعی برجسته در بیابان 

 )Nebka( لوت هستند، توضیح داد:نبکا
یا تل گز )به گویش محلی(، گلدان صحرا 
یا شور مرو نبکا تپه ای است که گیاهان 
عامل اصلی ایجاد آنها هستند و رشد آن 
از به دام افتادن ماسه در اطراف آن صورت 
می گیرد.معموال نبکاهایی از یک تا سه 
متر در ایران وجود دارد، ما در زمان ثبت 
جهانی لوت نبکاهای ۱۲ متری را شناسایی 
و ثبت کردیم.بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ 
اثر  )۲۰۱۶( به عنوان بیست ویکمین 
ارزشمند طبیعی ملی ایران در فهرست 

جهانی یونسکو ثبت شده است.
بنا به مطالعات ماهواره ای سازمان فضایی 
آمریکا)ناسا( بیابان لوت با ثبت دمای 
بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد، گرمترین و 

خشک ترین نقطه زمین است.

کاوش های باستان شناسی 
در تپه »ریوی« خراسان شمالی

بجنورد - ایرنا - فصل نهم کاوش در تپه باستانی ریوی که به 
گفته کارشناسان از شهرهای بازمانده از دوران ساسانیان است٬ 

در شهرستان مانه و سملقان در حال انجام است.
 محوطه تاریخی ریوی که در سال ۱۳۴۶ با شماره ۷۲۰ 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، یکی از مهم ترین 
استقرارگاههای تاریخی شمال شرق کشور است که بقایای 
باستان شناسی از دوره های مفرغ، آهن، هخامنشی، اشکانی، 
ساسانی و اسامی را در خود جای داده است. این محوطه 

تاریخی در ۳ کیلومتری غرب شهر آشخانه در استان خراسان 
شمالی قرار دارد.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

کشف و ثبت بلندترین گلدان بیابانی جهان به ارتفاع ۲1 متر در بیابان لوت

افتتاح اولین شعبه ارزی بانک کشاورزی در جنوب کرمان 

اهدای چهار شی تاریخی به یگان حفاظت کرمان 
خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: »میراث بان افتخاری شهرستان رودبار جنوب چهار قلم شی تاریخی به یگان حفاطت 

این اداره کل اهدا کرد.«
سرهنگ سید علی حسینی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: »قدمت این چهار 
شی تاریخی که شامل سه قدح و پیاله سفالی می شود به هزاره سوم پیش از میاد بر می گردد.«

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان افزود: 
»این اشیای تاریخی در راستای انجام فعالیت های اطاعاتی، فرهنگ سازی بومی و محلی و 

همچنین جلب مشارکت های اجتماعی به پایگاه حفاظتی رودبار جنوب اهدا شد.«
او بیان کرد: »همکاری نیروی انتظامی و میراث بانان افتخاری در چندسال گذشته با این 
اداره کل بسیار خوب بوده است که کشف تعداد زیادی از اشیا تاریخی و فرهنگی می تواند 

دلیلی برای ادعا باشد.«
حسینی خاطرنشان کرد: »با توجه به وجود محوطه های باستانی و اماکن تاریخی و فرهنگی در 
سطح استان و به ویژه در جنوب کرمان، همکاری مردم، دوستداران میراث فرهنگی و همچنین 

میراث بانان افتخاری در اولویت برنامه های این فرماندهی است.«

آگهی استخدام در استان کرمان
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  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر
در مراسم افتتاح اولین واحد ارزی 
بانک کشاورزی مدیر ستادی شعب 
این بانک در جنوب کرمان راه اندازی این واحد 
ارزی را در جهت رونق تجارت و صادرات منطقه 
ضروری دانست و گفت:منطقه جنوب کرمان از 
ظرفیت های الزم در گسترس صادرات برخوردار 
است همان طور که به نسبت میانگین کشوری 
صادرات این منطقه وضعیت خوبی دارد که نتیجه 
تاش فعاالن این عرصه و سازمان جهاد کشاورزی 
است.بابک کانتری در سخنان خود از بازاریابی 

و فروش محصوالت به عنوان مشکل عمده در 
صادرات یاد کرد و اظهار داشت در این خصوص 
صادرات مستقیم محصوالت تولیدی خارج از 
فصل، و راه اندازی واحد ارزی  بانک کشاورزی 
تسهیل کننده این امر است .مدیر شعب بانک 
کشاورزی گفت:شعبه ارزی این بانک با ارائه کلیه 
خدمات ارزی حلقه کوچکی در فرایند تولید ،  

عرضه  و صادرات محصوالت منطقه   است. 
  کانتری وجود واحد ارزی در جنوب کرمان را 
علیرغم همجواری با شعبه ارزی مستقر در مرکز 

استان  را به دلیل حجم تولید و صادرات در این 
منطقه بسیار ضروری دانست و ابراز امیدواری 
کرد با حمایت و توجه صادرکنندگان و فعاالن این 
حوزه، خدمات و فعالیت این واحد نوپای ارزی در 

جنوب کرمان گسترش یابد .
او ادامه داد:این مهم عاوه بر همیاری بازرگانان 
منطقه  نیازمند حمایت سازمان های مربوطه مانند 
جهاد کشاورزی  و سازمان صنعت و معدن و تجارت 

جنوب کرمان است. 
در ادامه امام جمعه جیرفت ضمن قدردانی از 

مجموعه عوامل بانک کشاورزی و در حمایت 
از پشتیبانی از سرمایه گذاران عنوان کرد:بانک 
کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه 
کشاورزی با تمهیدات و تسهیات الزم،پشتیبانی 
خود از سرمایه گذاران در نوسانات ارزی را تقویت 

کند.
حجت االسام میثم تارم با بیان اینکه نبود صنایع 
تبدیلی الزم و مشکات صادرات، کشاورزان جنوب 
کرمان را با مشکات عدیده ای مواجه ساخته 
است از مسئوالن این حوزه خواست طرح ایجاد 
منطقه آزاد کشاورزی جنوب کرمان را با توجه به 

ظرفیت های موجود با جدیت دنبال کنند.


