
احیای محله تاریخی ادیان رفسنجان
شهردار رفسنجان از احیای محله تاریخی ادیان در این شهر با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال 

خبر داد و گفت: طراحی و بازآفرینی محله همزیستی ادیان با هدف جذب گردشگر 
 و باز زنده سازی تاریخچه اقلیت های مذهبی در رفسنجان انجام می شود. 
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 رکورد ایران در افت ارزش پول ملی 

وعده جدید؛ تا یک ماه آینده

گاز به کارخانه آهک قلعه گنج نرسید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: براساس خشکسالی ۵۵۰ هزار 
تن پسته استان نابود شد. علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان در دیدار رئیس و 
مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:با توجه به تعداد تحصیل کردگان 
متخصص در وزارتخانه جهاد کشاورزی باید برای افزایش بازدهی و استفاده بهتر از منابع 

از این فرصت استفاده کرد.

افزایش مجوز های 
تولید مرغ در کرمان

ــه آهــک کاوه  ــه مشــکالت کارخان ــه در گزارشــی ب ــود ک ــاه ۹۹ ب تیرم
قلعــه گنــج پرداختیــم. در آن زمــان مشــکل اصلــی عــدم بهره بــردای 

از ایــن پــروژه تامیــن گاز بــود. قــرار بــود تــا ۶ مــاه آینــده گازرســانی انجــام شــود.در حالــی که 
نزدیــک بــه یــک ســال از ایــن زمــان می  گــذرد همچنــان خبــری از بهــره بــرداری از کارخانــه 
ــاز شــده و تحــت نظــر معیــن  ــی آن آغ ــات اجرای ــه ای کــه در ســال ۹۶ عملی نیســت. کارخان

اقتصــادی شهرســتان یعنــی بنیــاد مســتضعفان اســت.
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 بهره مندی ۸۰ درصدی 
استان کرمان از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: درصد بهره 
مندی استان کرمان از گاز طبیعی به ۸۰ درصد رسید.

منوچهر فالح اظهار کرد: در طول یک سال گذشته با وجود شرایط ویژه و محدودیت 
های اعمال شده به دلیل شــیوع ویروس کرونا، شرکت گاز استان کرمان موفق شده 

است  درصد بهره مندی پهناورترین استان ایران را به ۸۰ درصد ارتقاء دهد.
او افزود: در سال گذشته بیش از ۹۰۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جهت مصارف 

خانگی، تجاری و صنعتی در سطح استان به صورت پایدار توزیع شده است.
فالح در ادامه گفت: شرکت گاز استان کرمان توانسته تاکنون نسبت به طراحی و اجرای 
قریب به ۲۰ هزار کیلومتر شــبکه، نصب ۴۵۷ هزار مورد انشعاب، بهره مند سازی ۶۵ 

شهر استان، ۱۴۳۲ روستا، گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰ صنعت جزء و عمده اقدام کند.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 4 را 
بخوانید
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تومــان  ۵۰۰ قیمــت          ۱۴۰۰ خــرداد   ۲۶ چهارشــنبه         ۱۰۰۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

  »دریاچه جوان شهداد« زنده می ماند؟  »دریاچه جوان شهداد« زنده می ماند؟
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۱۰۱ بستری جدید 
و ۵ فوتی در 

شبانه روز گذشته

 راهداران حادثه دیده در راه 
خدمت، شهید محسوب شوند

 نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشگی است

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشـگاه عصر 
سـه شـنبه ۲۴ خرداد ماه با بیـان اینکه 
طـی ۲۴ سـاعت گذشـته، ۱۰۱ بیمـار 
جدید کرونا در بیمارسـتان های اسـتان 
بسـتری شـده اند، گفـت:» ۵۲ نفـر از 
آن هـا از حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـر، بافـت،  کرمـان )شـامل راور، را
بردسـیر، کوهبنان، کرمان، شـهربابک، 
زرنـد، ارزوئیـه(، ۱۰ نفـر از حـوزه 
دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان، ۶ 
نفـر از حـوزه  دانشـگاه علـوم پزشـکی 
رفسـنجان و ۲۸ نفـر از حـوزه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفـت هسـتند«.
او بـا بیـان این کـه ۵ نفـر از حـوزه 
دانشـکده علـوم پزشـکی بـم، بسـتری 
جدیـد گـزارش شـده اسـت، افـزود: 
»در حـال حاضـر، ۴۲۵ بیمـار کرونـا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

. » هسـتند
شـفیعی ادامه داد:»۲۴۴ نفر از بیماران 
علوم پزشـکی  حـوزه   در  بسـتری 
۲۷ نفرحـوزه  علوم پزشـکی  کرمـان،
رفسـنجان،۹۶ نفر حوزه  جنوب،۱۳ نفر 
در حـوزه  دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و 
۴۵ نفر از حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی 
سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمـات 
بیمارسـتانی بـه آن هـا ارائه می شـود«.

او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
تاکنون ۲۲هـزار و ۱۲۰ نفر در اسـتان، 
بسـتری  کرونـا  بـه  بتـال  ا به دلیـل 

. ند« ه ا شـد
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 
واگیردار دانشـگاه علوم  پزشـکی کرمان 
سـپس اظهـار کـرد: »متاسـفانه در ۲۴ 
سـاعت گذشـته، ۵ مورد فوتی به دلیل 
ابتـال بـه ویـروس کرونـا گزارش شـده 
کـه ۴ نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان و یـک نفـر از 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم  

اسـت«.  
بـه گفتـه  شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونا در اسـتان تاکنـون، ۳۰۰۰ نفر به 
دلیل ابتال بـه کوویدـ  ۱۹ جـان خود را 

از دسـت داده اند.

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه  س
جــاده ای طرحــی را بــه دولــت 
پیشــنهاد داد کــه در صــورت 
ــه  ــی ک ــداران خدوم ــب، راه تصوی
مســتقیماً درگیــر عملیــات نگهداری 
و خدمــت رســانی در جاده هــا 
هســتند، در صــورت فــوت در حیــن 
ــت قلمداد  ــت، شــهید راه خدم فعالی

خواهنــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
دکتــر عباســعلی بنــی اســدی 
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــا بیــان ایــن مطلــب  ایــن ســازمان ب
کــه ایــن اقــدام بــه منظــور حمایــت 
ــواده  ــوی از خان ــادی و معن ــای م ه
هــای ایــن قشــر زحمتکــش در 
ــان  ــرار دارد، خاطرنش ــتور کار ق دس

ــق  ــه مطاب ــه این ک ــت ب ــا عنای کرد:ب
تبصــره ۱ مــاده ۴ قانــون اصــالح 
ــره  ــهید و تبص ــاد ش ــنامه بنی اساس
ذیــل مــاده یــک قانــون جامــع 
خدمــت رســانی بــه ایثارگــران، 
ــهید ،  ــی ش ــق عمل ــن مصادی تعیی
مفقوداالثــر، جانبــاز آزاده و اســیر در 
چارچــوب و قوانیــن نیروهای مســلح 
کل نیروهــای مســلح تهیــه و بــه 
ــد. ــران می رس ــات وزی ــب هی تصوی
لــذا از آنجاییکه ســالیانه تعــدادی از 
ــن  ــداری در حی ــل خــدوم راه عوام
ــه  ــت ب ــداری و خدم ــات راه عملی
مــردم جــان شــیرین خــود را از 
دســت می دهنــد و خانواده هــای 
ــه پشــتوانه معنوی  ــد هرگون آنها فاق
و مــادی می شــوند و دولــت و بــه 
صــورت خــاص ســازمان متبــوع 
جهــت  مجــوزی  گونــه  هیــچ 
رد، لــذا  ز آنهــا نــدا حمایــت ا
بــرای حمایــت از خانــواده هــای 
ــزار  ــکاران خدمتگ ــل هم ــن قبی ای
پیشــنهاد مربوطــه جهــت ســیر 
مراحــل تصویــب بــه دولــت ارســال 
ــن  ــه ای ــم ک شــده اســت و امیدواری
پیشــنهاد مــورد تاییــد هیــات 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــرم دول محت

نــی تهــران می گویــد در ســال گذشــته  تــاق بازرگا رئیــس ا
ــت ارز در  ــتوری قیم ــتن دس ــه داش ــن نگ ــورم و پایی ــر ت ــت تاثی تح
 ســال های قبــل، ایــران در افــت ارزش پــول ملــی رکــورد زده اســت.

نشســت  در  نســاری  ا خو مســعود   ، یســنا ا رش  گــزا بــه 
 : ر کــرد ظهــا ن، ا نــی تهــرا زرگا تــاق با ینــدگان ا هیئــت نما
یــران از نظــر شــاخص های اقتصــادی در  متاســفانه اقتصــاد ا

برخــی حوزه هــا شــرایط مطلوبــی نــدارد و در صورتــی کــه 
قتصــادی  ر ا مــه ریــزی صحیحــی صــورت نگیــرد، فشــا برنا
 بــر روی اقشــار کــم درآمــد جامعــه افزایــش خواهــد یافــت.

خــون  نتقــال  ا مدیــرکل 
اســتان کرمــان گفــت: نیــاز 
فرآورده هــای  و  خــون  بــه 
و  اســت  همیشــگی  خونــی 
ــی  ــون ایثارگران ــدگان خ اهداکنن
د  فــرا ا جــان  کــه  هســتند 
 زیــادی را نجــات مــی دهنــد.
یــرج شــکوهی" بــا اشــاره  "ا
بــه اینکــه شــعار روز جهانــی 
کننــدگان خــون امســال  اهدا
وم  تــدا تــو  هــدای خــون  "ا
تپــش قلــب جهــان" انتخــاب 
ــجویان  ــرد: دانش ــار ک ــده، اظه ش
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
خــون  هــدای  ا پویــش  بــه 
نشــگاه های  دا نشــجویان  دا
پیوســتند. پزشــکی   علــوم 

وی افــزود: پویــش دانشــجویان 
نشــگاه های علــوم پزشــکی  دا
در سراســر کشــور بــه منظــور 
ــا فرهنــگ  آشــنایی دانشــجویان ب
و  خــون  هــدای  ا نــه  وطلبا دا
بــرای  نشــجویان  دا ترغیــب 
انجــام امــور انســان دوســتانه 
ــدای  ــز اه ــون در مراک ــدای خ اه
ر شــده اســت.  خــون برگــزا
ــدادی  ــرد: تع ــح ک شــکوهی تصری
از دانشــجویان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بــا حضــور در مراکــز 
اهــدای خــون سراســر اســتان 
ــد  ــرکت کردن ــش ش ــن پوی در ای
تــا بــا مشــارکت و همدلــی 
تــی بیمــاران  خــود نیــاز حیا
فرآورده هــای  و  خــون  بــه 

شــود. مرتفــع   خونــی 
ــتان  ــون اس ــال خ ــرکل انتق مدی
کرمــان در ادامــه بیــان کــرد: نیاز 
ــی  ــای خون ــون و فرآورده ه ــه خ ب
همیشــگی اســت و از دانشــجویان 
درخواســت  پزشــکی  علــوم 
ریــم بــه عنــوان ســفیران  دا
و مدافعــان حــوزه ســالمت در 
ــردن فرهنــگ اهــدای  ــه ک نهادین
ا یــاری دهنــد.  خــون مــا ر

ره بــه  وی همچنیــن بــا اشــا
ــون  ــدای خ ــش اه ــزاری پوی برگ
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــوان در اس بان
بــه مناســبت میــالد حضــرت 
معصومــه ســالم اهلل علیهــا پویــش 
اهــدای خــون بانــوان کرمانــی 
بــا شــعار "بــا اهــدای خــون 

بانــوان هــر خانــه یــک پایــگاه 
 اهــدای خــون" برگــزار شــد.
شــکوهی بیــان کــرد: در ایــن 
نــوان  با ز  ا جمعــی  پویــش 
بســیجی  نــوان  با و  نــی  کرما
ه ثــاراهلل  جامعــه زنــان ســپا
کرمــان بــه مراکــز خونگیــری 
اســتان مراجعــه و خــون خــود 
را جهــت یــاری رســاندن بــه 
ــد. ــدا کردن ــد اه ــاران نیازمن  بیم

خــون  نتقــال  ا مدیــرکل 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
مراجعــه ۳۸۸ نفــر از بانــوان و 
دانشــجویان اســتان کرمــان در 
روزهــای اخیــر بــرای اهــدای 
کننــدگان  هدا ا خــون گفــت: 
قعــی  وا یثارگــران  ا خــون 

ــای  ــان ه ــان انس ــه ج ــتند ک هس
 بســیاری را نجــات مــی دهنــد.
ــون  ــرر خ ــدای مک ــزود: اه وی اف

فــرد را در برابــر ابتــال بــه بیمــاری 
ــت  ــی محافظ ــی و عروق ــای قلب ه
مــی کنــد و نــه تنهــا بــرای افــراد 

ســالم زیانــی نــدارد بلکــه موجــب 
جلوگیــری از ابتــالی آنهــا بــه 

ــود. ــی ش ــز م ــا نی ــاری ه بیم
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رونق پرورش آبزیان در کرمان
ابوالقاسمی با اشاره به رونق آبزیان در سال گذشته گفت:طی امسال نیز 
تولید ۳ هزار و ۳۰۰ تُن انواع آبزیان در استان کرمان هدف گذاری شده است. 
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،گفت: سال گذشته با 
رهاسازی قریب به سه میلیون قطعه بچه ماهی از انواع سردآبی، گرمابی و 
خاویاری، ۲ هزار و ۸۵۰ تُن گوشت سفید و ۹میلیون قطعه انواع ماهیان 
زینتی و ۵۰۰ هزار قطعه زالو در استان تولید شده است.رها ابوالقاسمی 
افزود:تسهیالت برای طرح های متقاضیان پرورش آبزیان، شامل ۹ طرح 
پرورش ماهیان خاویاری، سردآبی و گرمابی در کارگروه تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۸ به میزان ۱۵۱ میلیارد ریال تصویب شده است.او بیان 
داشت:تولید بیش از۲میلیون و ۷۰۰هزار قطعه بچه ماهی قزل آالی 
رنگین کمان در مرکز تکثیر و مزارع حدواسط،برگزاری ۲ دوره آموزش 
آنالین با مشارکت اداره تعاون روستایی و مدیریت شیالت،پیشرفت 
فیزیکی ۹۵ درصدی احداث یک واحد پرورش ماهیان خاویاری در 
رفسنجان،تشکیل جلسه ستاد توسعه شیالت در شهرستان رابر، صدور 
مجوز پروانه تاسیس احداث یک واحد پرورش ماهیان خاویاری ۱۰۰ تنی 
در شهرستان ارزوئیه، فعالیت بزرگ ترین مزرعه تکثیر و پرورش آرتمیا در 
رفسنجان به عنوان بنگاه اقتصادی دارای توان صادراتی و فعالیت مرکز 
پرورش ماهیان خاویاری تمام مکانیزه در منطقه ریگ ماهان شهرستان 
کرمان از جمله اقدامات پارسال شیالت سازمان جهاد کشاورزی بوده است.

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بیان داشت: باال رفتن 
قیمت نهاده های پرورش به نسبت قیمت های عرضه، کاهش مصرف آبزیان 
و به دنبال آن کاهش۳۰ درصدی بازار مصرف و نبود توان فروش ماهیان 
تولیدی و دپو شدن بچه ماهی و ماهیان پرواری در استخر های پرورشی به 
دلیل شیوع کرونا و کاهش استقبال کشاورزان به ذخیره سازی بچه ماهی از 

جمله مشکالت پرورش دهندگان آبزی در استان کرمان است

 بهره مندی ۸۰ درصدی استان 
کرمان از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: درصد بهره مندی 
استان کرمان از گاز طبیعی به ۸۰ درصد رسید.

منوچهر فالح اظهار کرد: در طول یک ســال گذشته با وجود 
شــرایط ویژه و محدودیت های اعمال شــده به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، شــرکت گاز اســتان کرمان موفق شده است  
درصد بهره مندی پهناورترین اســتان ایران را به ۸۰ درصد 

ارتقاء دهد.
او افزود: در سال گذشــته بیش از ۹۰۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی جهت مصارف خانگی، تجاری و صنعتی در سطح 

استان به صورت پایدار توزیع شده است.
فالح در ادامه گفت: شرکت گاز استان کرمان توانسته تاکنون 
نســبت به طراحی و اجرای قریب به ۲۰ هزار کیلومتر شبکه، 
نصب ۴۵۷ هزار مورد انشعاب، بهره مند سازی ۶۵ شهر استان، 
۱۴۳۲ روستا، گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰ صنعت جزء و عمده 

اقدام کند.
او در پایان با اشاره به اینکه شرکت گاز استان کرمان در سال 
۹۹ توانسته است در بسیاری از بخش ها بیش از اهداف مصوب 
شده اقدام کند، گفت: شرکت گاز در نظر دارد در سال ۱۴۰۰ 
به ۵ شهر و ۱۸۶ روستا در سطح استان گازرسانی انجام دهد 
که امیدواریم مانند سنوات گذشته این برنامه تحقق پیدا کند.

تکمیل پروژه خط انتقال گاز 
هنزا ظرف سه ماه آینده

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بررسی ابعاد مختلف پروژه 
خط انتقال گاز هنزا گفت: موانع موجود در مسیر تملک اراضی واقع 
در مسیر اجرای این پروژه باید در چارچوب قانون حل شده و این 
طرح ظرف سه ماه آینده اجرایی شود. یداهلل موحد در نشست ستاد 
اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی 
افزود: بر اساس قانون تملک، هر پروژه عمرانی تعریف شده و دارای مصوبه 
نهادهای باالدستی، باید در چارچوب قانون اجرا شود.او با اشاره به این 
مطلب که در قوانین کشور، تکلیف اجرای پروژه های عمرانی روشن 
است، اظهار داشت:.گاهی اوقات با مداخالت نا به جای ایجاد شده، مسیر 

اجرای پروژه مبهم شده و منجر به معطل ماندن پروژه ها می شود.
نماینده عالی قوه.قضاییه در استان کرمان ادامه.داد: اراضی و امالک 
متعلق به مردم در مسیر اجرای پروژه، اوال باید با رضایت دستگاه 
مجری طرح و مالک تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت دادگاه به 
موضوع ورود کرده و ضمن انتخاب هیات کارشناسی سه نفره، زمینه 
تعیین تکلیف امالک و اجرای پروژه را فراهم می کند.موحد با اشاره 
به تجربه استان کرمان در تعیین تکلیف اراضی واقع در مسیر اجرای 
پروژه های مختلف، تاکید کرد: مداخالت مدیران در مسیر اجرای 
پروژه ها باید در راستای حل مساله بوده و نباید مانع آفرین باشد.او 
با تاکید بر این مطلب که مدیریت ها باید در چارچوب قانون تدوین 
شود، افزود: قانون باید مالک عمل در تمام زمینه ها باشد و باید با 
کنار گذاشتن مصلحت اندیشی ها زمینه ای را فراهم کرد که در ادامه 
این مسیر مردم نیز به قانونمندی و حرکت قانونمند عادت کنند.رئیس 
کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اگر کارها از 
فرایند قانونی وارد حاشیه ها شوند، روند اجرایی با مشکالت متعدد 
روبرو می شود، گفت:.مردم باید به حق خود برسند و همه از آن حمایت 
می.کنیم اما این به معنای آن نیست که در برابر عدم همکاری برخی 
افراد فرصت طلب، اجرای پروژه هایی که بخش زیادی از افراد جامعه 
از آن بهره مند می شوند، معطل بماند.موحد با تاکید بر این مطلب که 
کار اجرای خط انتقال گاز هنزا باید در بازه زمانی سه ماه آینده اجرایی 
شود،  عنوان کرد:نهادهای قضایی و امنیتی اجازه نخواهند داد که عده ای 
محدود به منظور کسب منافع بیشتر، مانع اجرای پروژه های عام المنفعه 
شوند.عالی ترین مقام قضایی استان کرمان تصریح کرد: باید با مدیرانی 
که در مسیر اجرای پروژه های عمرانی تعلل ایجاد می کنند برخورد شود.

شهردار رفسنجان از احیای محله تاریخی ادیان در 
این شهر با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال خبر داد 
و گفت: طراحی و بازآفرینی محله همزیستی ادیان 
با هدف جذب گردشگر و باز زنده سازی تاریخچه اقلیت های 

مذهبی در رفسنجان انجام می شود.
محمد مختاری در بازدید از احیای محله تاریخی ادیان در 
رفسنجان افزود: شهر رفسنجان از قدمت و جایگاه تاریخی ویژه 
ای برخوردار است و ابنیه تاریخی فراوانی در این شهر وجود دارد.

او اظهار داشت: حضور پیروان ادیان از گذشته های دور در 
رفسنجان نشان دهنده این است که مردم این خطه همزیستی 

مسالمت آمیزی با سایر ادیان و مذاهب داشته و دارند.
مختاری ادامه داد: امروزه فضاهای شهری به عنوان محور اصلی 
رویدادها و اجتماعات بشری نقش مؤثری در تعامالت شهروندان 
دارند که می توان با ساماندهی و احیای آن ها در قالب طرح های 
گردشگری زمینه برخورداری تمام اقشار جامعه از سیمای شهری 

فراهم کرد.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی محله ادیان در ضلع شرقی 
خیابان انقالب )فردوس(، تصریح کرد: این پروژه دارای بافت 
ترکیبی بوده و شامل المان مرکزی، آبنما و مکعب هایی با نماد 
ادیان در محل اصلی طرح و منقش به آیاتی از کالم اهلل مجید 

است.
شهردار رفسنجان با بیان اینکه پروژه مذکور با محوریت المان 
مرکزی که تداعی کننده دین اسالم و مظهر عطوفت، سازش، 
پاکی و صفا است، طراحی شده است، گفت: طراح در این پروژه 
تالش کرده ضمن نمایش وحدت ادیان، نقش تفکر شیعه را در 

آن به درستی نمایان سازد.
او برآورد ریالی پروژه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
پروژه همزیستی ادیان اقدامی منحصر به فرد و خاص است که 
ضمن خلق اثر تاریخی و ماندگار حس زیبایی شناسی به مخاطب 

را القا می کند.
مختاری خاطرنشان کرد: این پروژه به دلیل دسترسی به خیابان 
های مرکزی شهر و بازار اصلی و تاریخی رفسنجان امکان حضور 

و بازدید مسافران و گردشگران از این محله را به وجود می آورد.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
۴۲ هزار رای اولی این استان واجد شرایط رای 
دادن و آماده حضور در انتخابات ۱۴۰۰ هستند و 
می توانند نقش تعیین کننده ای را در سرنوشت خود ایفا کنند.

احمد اسکندری نسب در همایش رای اولی ها با حضور جمع 
کثیری از دانش آموزان و نمایندگان تشکل های های دانش 
آموزی کرمان برگزار شد، افزود: سرنوشت، توسعه، عمران و 

آبادی هر کشوری وابسته به نیروی انسانی آن کشور است.
او با اشاره به ضرورت و اهمیت شرکت در انتخابات اظهار داشت: 
باید به شهیدان بگوییم شما برای دفاع از کشور جان خود را فدا 
کردید و امروز ما برای سربلندی کشور پای صندوق های رای 

حاضر می شویم.
اسکندری نسب ادامه داد: آنچه به دفاع مقدس و فرماندهان 
شور و نشاط می داد، حضور جوانان و نوجوانان بود و امروزه شما 
رای اولی ها همان نقش را با شرکت در انتخابات بر عهده دارید 

و آن را با تاسی به شهدا به خوبی ایفا خواهید کرد. 
این مسئول تصریح کرد: رای و حضور ما در انتخابات می تواند 
مشت محکمی به دهان دشمن باشد، دشمنی که تمام تالش 
خود را به کار گرفته و در تمام سال ها نیز همینگونه بوده است.

او خاطرنشان کرد: ۴۲ هزار رای اولی در استان کرمان می 
توانند نقش تعیین کننده ای در انتخاب سرنوشت کشور داشته 
باشند و این روز مهم در خاطرات یادگار و ماندگار شان به جای 

خواهد ماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه حضور 
رای اولی ها موجب ایجاد شور و نشاط در کشور می شود، تاکید 
کرد: در وهله نخست باید بدانیم که شما با حضو خود می 
توانید نقش آفرینی کنید و همه ما می دانیم که باید به پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمی لبیک بگوییم و بار دیگر حماسه 

ای نو برپا کنیم.
همایش رای اولی های کرمان با حضور جمعی از روسا اعضای 
تشکل های دانش آموزی اتحادیه انجمن های اسالمی، بسیج 
دانش آموزی، هالل احمر و دانش آموزان رای اولی در گلزار 

شهدای این شهر و در جوار مزار سردار دل ها برگزار شد.

دیروز شاخص فرابورس نیز بیش از ۹۸ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۳۵۹ واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۱۵ هزار برگه ســهم به ارزش ۹۷ هزار و ۵۵۳ 

میلیارد ریال دادوستد شد.
روز سه شنبه نماد بیمه کوثر )کوثر(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، توکاریل )توریل(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، گروه توســعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، بیمه دی 
)ودی(، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، شهرسازی 
و خانه سازی باغمیشه )ثباغ(، اعتباری ملل )وملل( و سپیدار سیستم آسیا )سپیدار( تاثیر مثبت 

بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل صنعتی مینو )غصینو(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، فرابورس ایران )فرابورس(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور(، رایان هم افزا )رافزا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی مارون )مارون( و 

تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

۹۸ واحد کاهش در فرابورس
نماد »کرمان« در میان مثبت های بازار 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۲۵ خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۹۰ 
هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۵ امروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با افزایش ۹۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه، ۲۴ خرداد( به رقم ۱۰ میلیون و 
۶۹۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۲۰ هزار 

تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال  نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۲ هزار تومان رسید. قیمت 

مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۴۶ هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۶۴ دالر و ۳۹ سنت فروخته شد.   قیمت سکه 
در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون 

تومان رسید. 

نوسان قیمت سکه 
در کانال ۱۰ میلیون تومان

سه شــنبه، ۲۵ خردادماه( نرخ دالر در صرافی های بانکی با ۱۹ تومان افزایش نســبت به روز 
دوشنبه به رقم ۲۳ هزار و ۵۹۳ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز با ۹۶ 
تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه به رقم ۲۸ هزار و ۵۱۴ تومان رسید.

دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۳ هزار و ۱۲۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۹۸۶ تومان 
بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ 
هزار و ۳۳۸ تومان اعالم شد.   

نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۴۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۳۰۲ تومان اعالم 
شد. همچنین در ســامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و ۸۷۹ تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰ هزار و ۵۱۶ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد 

کانال ۲۳ هزار تومانی شد و تاکنون در این محدوده نوسان داشته است.

رشد ۱۹ تومانی نرخ دالر
 و افت ۹۶ تومانی یورو 

احیای محله تاریخی 
ادیان رفسنجان 
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وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت:  با 
وجود همــه مشــکالت و محدودیت ها، 
شرایط تامین کاال و ذخایر کشور مناسب 

است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»علیرضا رزم حســینی« در جلسه ستاد 
تنظیم بــازار افزود: با وجود مشــکالت و 
محدودیت های شدیدی که در این مدت 
بر کشــور تحمیل شــد، اما توانستیم با 
همکاری و همت بخش خصوصی و اتخاذ 
سیاست های مناسب در دولت، با واردات 
کاالهای اساسی و مواد اولیه، شرایط قابل 
قبولی را در بخش تولید و صادرات ایجاد 

کنیم.
وی، بر تکمیل انســجام بخشی در حوزه 
محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت: 
همه بخش های تامین، نظــارت، توزیع 
و قیمت گذاری و حتــی تجارت خارجی 
محصوالت کشاورزی باید به وزارت جهاد 
کشاورزی منتقل شود و وزارت صنعت و 
ســازمان حمایت از مصرف کننده در این 
حوزه همکاری الزم را با ایــن وزارتخانه 

داشته باشند.
این عضــو کابینــه دولت بیان داشــت: 
انسجام نســبی که در این حوزه با انتقال 
مسوولیت های بخش کشاورزی به وزارت 
جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، موجب ایجاد 
یک آرامش نســبی در بازار شــد و این 
موضوع مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی 
و همچنین کمیســیون کشــاورزی در 

مجلس شورای اسالمی است.
رزم حسینی به افزایش ۶۵ درصدی قیمت 
جهانی مواد غذایی اشاره کرد و افزود: در 
کنار افزایش قیمــت جهانی مواد غذایی، 
موضوع خشکســالی نیز در بحث تامین و 
واردات کاال باید مــورد توجه قرار گیرد و 
وزارت جهاد کشــاورزی در این خصوص 

اقدامات الزم را انجام دهد.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره 
به روزهــای پایانی خدمتگــزاری دولت 
دوازدهــم، تدوین و تهیه یــک گزارش 
توصیفی از اقدامات و تصمیمات این ستاد 
را برای ارائه به سیاستمداران دولت آینده 
به منظور کمــک  به دولت ســیزدهم در 

بخش تنظیم بازار موثر دانست.
وی گفت: الزم اســت در این زمینه یک 
گزارش متقن و کامــل درباره آثار و نتایج 
مســتقیم و غیرمســتقیم تصمیمات و 
اقدامات انجام شــده با توجه به شــرایط 
حاکم در آن مقطع زمانی، تدوین شــود 
تا دولت آینده بتواند با اشــراف بیشتر بر 
موضوعات در این حوزه تصمیم گیری کند 

و از نقطه صفر شروع نکند.

شاخص کل در بازار بورس دیروز )سه شنبه، 
۲۵ خردادماه( حدود ۴۵ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۱۵۰ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، بورس روندی پر فراز و نشیب 
را تجربه کرد و معامالت آن تحت تاثیر برخی 

از هیجانات ایجاد شده، دچار نوسان شد.
شاخص بورس در نخستین دقایق معامالت 
با صعودی نزدیک به ۶ هزار واحد همراه شد، 
اما از نیمه دوم معامالت از شدت رشد این 
بازار کاسته و معامالت آن در دقایق پایانی 
وارد مدار منفی شــد که در ادامه این روند، 
شــاخص بورس با بیش از ۴۴ واحد افت به 

معامالت دیروز خود پایان داد.
برپایه معامالت دیروز بیش از هشت میلیارد 
و ۷۵۴ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و 
۹۴۶ واحد کاهش به ۳۷۳ هزار و ۳۷۴ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۸۹۵ 

واحد افت به ۲۴۰ هزار و ۱۵۹ واحد رسید.
شــاخص بازار اول یک هــزار و ۷۶۱ واحد 
افزایش و شــاخص بازار دوم ۶ هزار و ۲۳۷ 

واحد کاهش داشت.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد معدنی 
و صنعتــی گل گهر )کگل( با یــک هزار و 
۲۹۹ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با ۵۱۲ واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس )فارس( با ۵۰۲ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۳۳۹ واحد، ســایپا )خساپا( با 
۳۰۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( 
با ۲۸۴ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( 
با ۱۴۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۱۰۶ واحد، گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با 
۹۹ واحد، فوالد امیرکبیر کاشان )فجر( با ۷۱ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
۶۹ واحد و نفت سپاهان )شسپا( با ۶۸ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در بورس منطقه ای کرمان تعداد ۵ میلیون و ۹۹۸ هزار سهم به ارزش بیش 
از ۳۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال معامله شد.تعداد ۵ میلیون و ۹۹۸ هزار 
سهم به ارزش بیش از ۳۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال در بورس منطقه 
ای کرمان معامله شد.  از این میزان ۴۳ درصد مربوط به خرید سهام و ۵۷ 
درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط ۸ ایستگاه کارگزاری فعال 
در استان کرمان به انجام رسیده است.شاخص کل با ۸هزار و۹۷۸ واحد 

افزایش روبرو شد و به رقم ۱میلیون و۱۵۰هزار و۲۰۴ واحد رسید.

به گزارش کانال انجمن مس، محدودیت عرضه و رشد تقاضا برای مس 
ظرف ماه های اخیر به رکوردشکنی بهای این فلز در بازارهای جهانی منجر 
شد. البته این رشد قیمتی تا حدی فراتر از پذیرش فعلی مصرف کنندگان 
محصوالت مسی در بازارهای مختلف بود و باعث عقب نشینی خریداران و 
در نتیجه ریزش نسبی قیمت ها ظرف هفته های اخیر شد.همچنین فشار 
سیستماتیک چین بر این فلز اجازه تداوم رشد قیمتی را نداده و پس از 
نیمه ماه مه بهای مس در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت. این فشار 
سیستماتیک شامل افت واردات مس و سیاست های کنترل قیمت در 
بازار داخلی این کشور بود.با این وجود حرکت دنیا به سمت کاهش انتشار 
آالیندگی های کربنی زمینه تقویت تقاضای مس را در بلندمدت فراهم 
کرده و درنتیجه آینده ای روشن را برای این فلز در بلندمدت رقم خواهد زد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: براساس 
خشکسالی ۵۵۰ هزار تن پسته استان نابود شد. علیدادی نماینده ولی فقیه 
در استان کرمان در دیدار رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان گفت:با توجه به تعداد تحصیل کردگان متخصص در وزارتخانه 
جهاد کشاورزی باید برای افزایش بازدهی و استفاده بهتر از منابع از این 

فرصت استفاده کرد.
او افزود: جهاد کشاورزی برگرفته از جهاد سازندگی و با همان روحیه است 
و به علت ارتباط با اشتغال و معیشت مردم از جایگاه ویژه ای در کشور 
برخوردار است.علیدادی سلیمانی افزود: با توجه به تغییر اقلیم باید کشت 
محصوالت در هر منطقه بر اساس الگوی کشت و شرایط منابع انجام شود و 

این موضوع نیز نیاز به فرهنگ سازی بین کشاورزان دارد.
عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان در 
این دیدار گفت: از سال ۹۲ بحث توسعه مرغداری ها در کشور ممنوع 
شد ودر استان کرمان قریب به ۴۰ درصد کمبود ظرفیت داریم، سال ها 
پیگیر بودیم، چون استان های دیگر اضافه تولید داشتنداجازه افزایش 
ظرفیت تولید را نمی دادند.او افزود: ولی با وجود مشکالت پیش آمده با 
حضورنماینده ویژه وزیر در استان، پیگیری مجمع نمایندگان و استاندار، 
سامانه برای کرمان باز شد پیش بینی تامین مرغبرای آیندگان را داریم 
و قطعا ظرفیت مناسب ایجاد می شود.سعیدی گفت: بیش از ۱۱۶ مجوز 
جدید صادر شده است که یک میلیون و نهصد هزار قطعه افزایش ظرفیت 
است و قریب به ۴۵۰ هزار قطعه نیز به ظرفیت موجود اضافه می شود.

اوتاکید کرد : تا دو برابر ظرفیت قبلی برنامه ریزی کردیم که سایر استان ها 
نیز در صورت نیاز تامین بشونداو اظهار داشت: یکی از معضالت استان 
خشکسالی است و در یک محصول تنها ۵۵۰ هزار تن از پسته بر اثر حوادث 

طبیعی که احتماالً عواقب خشکسالی است از بین رفته است.

معامله ۵ میلیون و ۹۹۸ هزار 
سهم در بورس کرمان 

روزهای پر فراز و نشیب مس

افزایش مجوز های 
تولید مرغ در کرمان

رزم حسینی: ذخایر 
کاالیی کشور در 

وضعیت مناسبی است

دو نیمه متفاوت بورس 
در معامالت دیروز

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید در سال گذشته تحت تاثیر تورم و 
پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سال های قبل، ایران در افت ارزش 
پول ملی رکورد زده است.به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد ایران از 
نظر شاخص های اقتصادی در برخی حوزه ها شرایط مطلوبی ندارد و در 
صورتی که برنامه ریزی صحیحی صورت نگیرد، فشار اقتصادی بر روی 
اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به افت ارزش پول 
ملی در سال های گذشته، گفت: متاسفانه ما در این حوزه باالترین سرعت 
افت ارزش در سال گذشته را به ثبت رسانده ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز 
نشان می دهد در سال ۱۳۹۹،  تعداد شاغالن از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت تاثیر 

کرونا رخ داده و این فشار به اقشار کم درآمد را نشان می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تاب آوری اقتصاد ایران رتبه ۱۲۸ در 
بین ۱۳۰ کشور را نشان می دهد، بیان کرد: در شرایطی که ترکیه در رتبه 
۶۰ قرار گرفته، فعاالن اقتصادی و اقشار کم درآمد در ایران فشار باالیی را 
تجربه می کنند. متاسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد 

کاهش یافته است و این برای ما زنگ خطر خواهد بود.
خوانساری به مشکالت موجود در نظام بودجه ریزی ایران نیز اشاره کرد و 
گفت: برآوردها نشان می دهد که میزان بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ 
درصد رشد داشته که هرچند بخشی از آن در صورت تحقق به بودجه اضافه 
می شود اما در نهایت کسری بودجه بسیار محتمل است و دولت جدید 

احتماال کشور را در چنین شرایطی تحویل می گیرد.
به گفته وی، با توجه به سرعت باالی رشد نقدینگی، نرخ تورم در اقتصاد 
ایران دو رقمی شده و اگر در این روند تغییری رخ ندهد ما تا پایان سال 
همچنان تورم دو رقمی داریم و این به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم 
درآمد است.رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی مشکالت داخلی در دشوارتر 
کردن شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: برآوردها از عملکرد دو 
ماهه تجاری نشان می دهد که میزان واردات حدود ۳۸ و میزان صادرات 
حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. با این وجود، میزان ماندگاری کاالها 
در گمرک از حدود ۲۰ روز پیش از کرونا، امروز به ۵۰ روز رسیده و این در 
حالی است که هر روز توقف کاال، یک درصد به قیمت تمام شده محصول 
می افزاید و اگر تغییری در این سیاست ها رخ ندهد، قطعا فشار بر روی 

فعاالن اقتصادی ادامه خواهد داشت.

رکورد ایران در افت ارزش پول ملی 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  آگهـی 
۱40060۳۱90۱2000۳7۱ هیـات دوم   و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا نـژاد کورکی 
فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه ۳6۳ صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 244/74 
متـر مربـع پـالک 588 اصلـی واقـع در آبـاده بخـش ۳6 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای احمد 
علـی یزدانـی آبـاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۱05۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/0۳/26

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـالف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع 
عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

تقدیـم تقدیـم نمایـد.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

از  ۱0 صـادره  بشـماره شناسـنامه   فرزنـد محمدرضـا  زرنـدی  پورحبیبـی  آقـای حمیدرضـا 
زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ کارگاه تراشـکاری بـه مسـاحت 986.20 مترمربـع 
از پـالک 756۱ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار آیـت هللا هاشـمی خریـداری از مالـک رسـمی 

طلعـت نظریـان .
خانـم فریـده پورحبیبـی زرنـدی فرزند حمیدرضا بشـماره شناسـنامه ۳080۱80879 صـادره از زرند 
در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ کارگاه تراشـکاری به مسـاحت 986.20 مترمربع از پالک 756۱ 
اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار آیت هللا هاشـمی خریـداری از مالک رسـمی طلعت نظریـان.م الف 86

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۳/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۳/26

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

آگهی فقدان سند مالکیت  
ــماره ۱7728_ 20  ــه ش ــر وکالتنام ــدی براب ــور زرن ــی پ ــین تهام ــای سیدحس آق
ــا از طــرف  ــد وکالت اردیبهشــت ۱400 دفتــر اســناد رســمی شــماره ۱8۱ شــهر زرن
آقــای علــی اقبالــی  مالــک ششــدانگ پــالک 747 فرعــی از 756۱ اصلــی واقــع 
در زرنــد بخــش ۱۳ کرمــان کــه ســند مالکیــت آن در دفتــر ۱۱۱ صفحــه  400 بــه شــماره ثبــت 
ــرگ  ــه دو ب ــن ارائ ــده، ضم ــلیم گردی ــادر و تس ــی 2۱8072 ب 90 ص ــماره چاپ ۱5456 و ش
استشــهادیه تصدیــق شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت جابجایــی مفقــود 
ــاده ۱20  ــک م ــذا باســتناد تبصــره ی ــی نمــوده ل ــت المثن ــده و درخواســت ســند مالکی گردی
اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی مــی 
ــه ملــک فــوق الذکــر مــی باشــد  ــه نســبت ب ــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل شــود ت
کــه در ایــن اگهــی ذکــر نگردیــده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد 
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان زرنــد 
ــه تســلیم  ــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معامل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائ
نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از اتمــام مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی اقــدام خواهــد شــد. م الــف ۱04
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱400/0۳/26

بیست و ششم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت   
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت شـاهک امیـری نـژاد عمـاد 
تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  خدامرادبـه  فرزنـد  ابـادی 
ایـن  ۱4002۱920000689۳8۳از  کالسـه  بـه  شـده  ثبـت 
داده کـه  توضیـح  وچنیـن  نمـوده  وراثـت  درخواسـت گواهـی حصـر  دادگاه 
بـه ش ملـی  ابـادی  فرزنـد شـاهک   نـژاد عمـاد  امیـری  شـادروان رضـا 
5۳60۳65498درتاریـخ ۱400/02/۳0 اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات 

: بـه  اسـت  منحصـر  ان  الفـوت  حیـن  وورثـه  گفتـه 
۱-کلثوم اذر پیرا فرزند دلمراد به ش ملی 6069480775)مادر متوفی(

ملـی  ش  بـه  خدامـراد  فرزنـد  ابـادی  عمـاد  نـژاد  امیـری  2-شـاهک 
) متوفـی  606952۳88۱)پـدر 

اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبت اگهـی میگرددتا 
چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزداو می باشـد 
از تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهد شـد. 
مسول دفترشعبه ۱ شورای حل اختالف شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان رودبار 
جنوب .عادله رئیسی سرحدی .م الف :۱26

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقـای سیدحسـین تهامـی پـور زرنـدی برابـر وکالتنامه شـماره 
۱7728_ 20 اردیبهشـت ۱400 دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۱8۱ 
منصـوری  فاطمـه  خانـم  مالـک  طـرف  از  وکالتـا  زرنـد  شـهر 
بابهوتـک مالـک ششـدانگ پـالک ۱89 فرعـی از 756۱ اصلـی واقـع در زرند 
بخـش ۱۳ کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر ۱۱۱ صفحه  40۳ به شـماره 
ثبـت ۱5457 و شـماره چاپـی 2۱807۱ ب 90 صـادر و تسـلیم گردیده، ضمن 
ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
فـوق بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی 
نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده ۱20 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر مـی باشـد که در 
ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند 
از  ایـن صـورت پـس  غیـر  در  نمایـد  یـا سـند معاملـه تسـلیم  و  مالکیـت 
اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد 

شـد. م الـف ۱05
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱400/0۳/26

بیست و ششم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت    
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان شـاهک امیری 
نـژاد عمـاد ابـادی بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان 
ش  ش  بـه  شـاهک  فرزنـد  ابـادی  عمـاد  نـژاد  امیـری  محمـد 
5۳600286۳7در تاریـخ ۱400/2/۳0 درروسـتای چـاه احمـد فـوت نمـوده ووارث حین 

فـوق عبارتنـد از :
۱-شقایق امیری نژاد عماد ابادی فرزند محمد 

2-شیدا امیری نژاد عماد ابادی فرزند محمد   )فرزندان دختر متوفی(          
۳-فاطمه امیری نژاد عماد ابادی فرزند عزیز)همسر دائمی متوفی(

4-کلثوم اذر پیرا )مادر متوفی (
5- شاهک امیری نژاد عماد ابادی )پدر متوفی(                      

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
اشـخاص  نـزد  ازمتوفـی  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  چنانچـه کسـی 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو .بهروز عربی.م الف :۱25

اگهی مزایده     
اگهـی ابـالغ اجرائیـه سـند رهنـی کالسـه پرونـده 9۳00049بدیـن 
وسـیله بـه خانـم فاطمه محمـدزاده هرزنـدی فرزند علی به شـماره 
ملـی ۱58۱80۱068بـه شـماره شناسـنامه ۱829 صـادره از مرنـد بـه 
نشـانی متـن سـند رهنـی جیرفت بلوار بهشـت زهرا نرسـیده به چهارراه بهشـت زهرا 
روبـرو آژانـس شـهروز شـرکت نگیـن سـبز کـد پسـتی 54۳4۱۱۳949 و بـه ادرس 
اعالمـی بانـک ملـت ، در جیرفـت ایسـتگاه کرمـان اسـتقالل ۳7 پـالک ۳7 سـمت 
راسـت دومیـن منـزل ،اسـفندیار فرامـرزی ابـالغ مـی شـود کـه بانـک ملـت رابر به 
اسـتناد سـند رهنـی شـماره 40۱۱۳ دفتـر ۳7 رابـر جهت وصـول موضـوع الزم االجرا 
)شـامل اصـل طلـب - خسـارت تأخیر- سـود و غیره(بـه مبلـغ ۱/205/000/000ریال 
تـا تاریـخ ۱۳9۳/08/۱7و از تاریـخ مذکورتـا روز تسـویه کامـل بدهـی طبـق مقررات 
محاسـبه و علیـه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونده اجرائی به کالسـه 9۳00049 در 
ایـن اداره )اداره ثبـت اسـناد و امـالک بافـت( تشـکیل شـده و طبق گـزارش مامور، 
محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند و آدرس اعالمي بانک شـناخته نشـده اید 
، لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ۱8 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیه فقط 
یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محـل آگهی می شـود و چنانچه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمایید، مـورد وثيقـه مندرج در سـند رهنی 
فـوق بـا تقاضـای بسـتانکار پـس از ارزیابـی از طریـق مزایـده فروختـه و از حاصـل 
فـروش آن طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتـی اسـتیفا خواهـد شـد. ضمنـا در مـورخ 
۱400/0۳/۱9از طریـق سـامانه ثنـا بـه آقایـان اسـفندیار فرامـرزی و بهمـن فرامـرزی 

هرزنـد جدیـد فرزنـدان قنبـر ابالغ صـورت گرفت.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت . محمد محسن قزوینی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رای شـماره  برابـر  فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمان هـای  اراضـی  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
۱۳9960۳۱9008002۳۳9هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین عرب پـور گتکوئی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 
۱2 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱95.88 مترمربـع از پـالک ۳0۳9 اصلـی 
واقـع در روسـتای ده احمـد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد امیـری محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور 
۱0۳ م/الـف  شـد.  خواهـد  صـادر  مالکیـت  سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم   و 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۳/26
 تاریخ انتشـار نوبت دوم:  ۱400/4/9

حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

تقدیم تقدیـم نماید.
خانـم گیـالن کاظمـی کوهبنانـی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 784 صـادره از کرمـان در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 249.75 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2۳7  فرعـی از  ۱ اصلی 
۱0  خریـداری از مالـک رسـمی خانـم خورشـید کاظمـی  واقـع در کوهبنـان خیابـان طالقانـی کوچـه 

کوهبنانـی.
خانـم شمسـی شـفیعی نـژاد اپـورواری فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه۱۱ صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 4۱7.09 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۱240 فرعی از ۱ اصلی واقع در کوهبنـان بلوار آزادی کوچه 

۳0خریـداری از مالـک رسـمی آقای رضا شـفیعی نژاد اپـورواری.
آقـای موسـی عبدالهـی شـورکی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۱ صادره از کوهبنـان در یک باب خانه به مسـاحت 
459.50 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۳۳5 فرعـی از ۱ اصلـی واقع در کوهبنان خیابان ابوسـعید کوچه 

شـهید امیـری خریداری از مالـک آقای محمود مطیـع الدوله.
خانـم صدیقـه صادقـی پـور کوهبنانـی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه ۳05 صـادره از کوهبنان در قسـمتی از خانه 
)جهـت الحـاق بـه پـالک مجاور( به مسـاحت 2۱9.25 مترمربع مفروز و مجزی شـده از پـالک 42۱ فرعی از 2 اصلی 

واقـع در کوهبنـان بلـوار شـهید صدوقی خریـداری از مالک آقای قاسـم صادقی پـور. م الف 87
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تکمیل محور زرند-کوهبنان 
به ۲۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 تصویب ۲۸۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای طرح های تامین آب اضطراری کرمان

 »دریاچه جوان شهداد« زنده می ماند؟

 
 

مدیرکل راه و شهرسـازی استان کرمان گفت: در 
مجموع بـرای اتمـام پـروژه زرنـد – کوهبنان به 
اعتباری بیـش از ۲۵۰ میلیـارد تومان براسـاس 
اسـت. نیـاز   ۱۴۰۰ بهـای سـال  فهرسـت 
علـی حاجـی زاده در دیـدار نماینده مـردم زرند 
و کوهبنـان در مجلـس شـورای اسـامی افزود: 
میـزان ۹ کیلومتـر از پـروژه ۳۸ کیلومتری جاده 
واریانـت و نوبنیـاد  زرنـد بـه کوهبنـان بـه بهره 
بـرداری رسـیده اسـت کـه احـداث ایـن مسـیر 
موجب کاهش میـزان ۲۰ کیلومتـر از این محور 

۹۲ کیلومتـری می شـود.
او اظهـار داشـت: ۳۸ کیلومتـر جدیـد از ۲۲ 
کیلومتـری کوهبنـان آغـاز و در ۱۸ کیلومتـری 
زرند بـا دور زدن ارتفاعـات و گردنه هـای موجود 
موجـب ۲۰ کیلومتـر کاهـش مسـیر مسـافران 

می شـود.
حاجـی زاده  با اشـاره به یکـی از مزایـای احداث 
این محـور از جملـه در بعد مسـافت، حمـل بار، 
کاال، مسـافر و حمـل و نقـل افـزود: همچنیـن 
موجـب کاهـش هزینـه سـوخت خودروهـا و 

صرفه جویـی در وقـت مـردم می شـود.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان عنوان 
کرد: احداث ایـن ۳۸ کیلومتـر راه اصلی، موجب 
حذف پیچ هـای تنـد و شـیب دار جـاده موجود 
می شـود کـه همـواره در عملیـات راهـداری و 
برف روبـی زمسـتانی و همچنیـن خطـر سـاز 
بودن این جـاده مشـهود بوده لـذا احـداث آن از 
خواسـته های نماینـدگان پیشـین و فعلـی زرند 
و کوهبنـان در مجلس شـورای اسـامی اسـت.

او تاکید کـرد: این پـروژه در سـال ۹۴ در کمیته 
شهرسـتان کوهبنـان مصـوب و بـه عنـوان یک 
طرح جدید در دسـتور اداره کل راه و شهرسـازی 

اسـتان کرمان قـرار گرفت.
حاجی زاده بیان داشـت: هیـچ اعتباری از سـال 
۹۴ تـا ۹۷ بـرای ایـن پـروژه تخصیـص نیافته و 
نخسـتین اعتبـارات از سـال ۹۷ بـه ایـن طـرح 

تزریق شـد.
او ادامـه داد: اعتبـارات ایـن پـروژه اسـناد خزانه 
چهار و سـه سـاله ای می باشـد که از سـال ۹۷ با 
سررسـید ۱۴۰۱ و سـال ۹۸ و ۹۹ سررسید سال 

۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را دارنـد.
او بـا تاکیـد بـر بهره بـرداری از یـک قطعـه ۹ 
کیلومتـری از محـور زرنـد – کوهبنـان افـزود: 
سـه طرح دیگـر در ایـن مسـیر در حـال فعالیت 
بـا پیشـرفت فیزیکـی ۵۷ درصـد، یـک پـروژه 
بـا پیشـرفت ۳۵ درصـد مراحـل اجرایـی را 

نـد. ا می گذر
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان یادآور 
شـد: در مجمـوع بـرای اتمـام پـروژه زرنـد – 
کوهبنـان بـه اعتبـاری بیـش از ۲۵۰ میلیـارد 
تومـان براسـاس فهرسـت بهـای سـال ۱۴۰۰ 

نیـاز اسـت.
او گفت: احـداث هر کیلومتر محور با مشـخصات 
راه اصلی در فهرسـت بهای سـال ۱۴۰۰ به چهار 

میلیارد تومان اعتبـار نیاز دارد.
او ابراز داشـت: پروژه یاد شـده یکـی از مطالبات 
به حق مردم کوهبنـان و در دسـتور کار اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمان قرار گرفتـه و در 
صـورت تامیـن اعتبـارات حداقـل ۲۵ میلیـارد 
تومان به صورت نقـدی می توانیم پیمانـکاران را 
متقاعـد کرده که بـا اسـتفاده از منابع خودشـان 

نسـبت به اتمـام این پـروژه اقـدام کنند.
حاجـی زاده ادامـه داد: ایـن پـروژه بـرای اتمـام 
نیاز بـه حداقل ۱۰ درصـد نقدینگی سـریع دارد 
که پیمانـکار هزینـه نیروهـا و کاالهای اساسـی 
به ویژه سـیمان مورد نیـاز خـود را پرداخت کند.
پیمانـکاران راهسـازی بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
ماشـین آالت و تواناتی تجهیزات خـود این طرح 

را بـه اتمـام می رسـانند.
استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی و 
معدنی برای اتمام پروژه زرند – کوهبنان

ز  و اضافـه کـرد: پیشـنهاد مـا اسـتفاده ا ا
ظرفیـت شـرکت هـای صنعتـی و معدنـی و 
مشـارکت آنان در پـروژه در راسـتای وظایف 
اجتماعیشـان اسـت زیـرا بیشـترین بهـره از 
این محـور را ماشـین آالت سـنگین حمل بار 
و کاالی معـادن و صنایـع موجـود می برنـد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه شـرکت های میدکـو، 
زغال سـنگ و سـنگ آهن جال آبـاد و فوالد 
زرنـد ایرانیـان و قطـران شـرکت های صنعتی 
و معدنـی منطقـه هسـتند کـه بیشـترین 
اسـتفاده را از ایـن محـور می برنـد گفـت: 
می طلبـد کـه ایـن شـرکت ها بـه تعهـدات 
اجتماعـی خـود پایبنـد بـوده و در ۲ طـرح 
یـن منطقـه مشـارکت داشـته  راهسـازی ا

شـند. با
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه شـرکت صنایع 
ملی مـس ایـران در ایجـاد احـداث بانـد دوم 
کرمان – رفسـنجان – سرچشـمه مشـارکت 
داشـت و پـروژه راه جدیداالحـداث معـدن 
مـس درآلوییه به رابـر را این شـرکت پذیرفته 

اسـت.

او خاطرنشـان کـرد: همچنیـن بانـد دوم 
سـیرجان تا پایـان حـوزه اسـتحفاظی کرمان 
بـه سـمت اسـتان فـارس را شـرکت های 

گل گهـر متقبـل شـد.
جذب سهمیه قیر رایگان به احداث 

محور اصلی زرند کوهبنان کمک می کند
او خطـاب بـه نماینـده زرنـد و کوهبنـان در 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: ظرفیـت 
قانونی اسـتفاده از سـهمیه قیـر یارانه ای برای 
اتمام پـروژه کوهبنـان – زرند ضروری اسـت 
کـه بـا رایزنـی در مجلس شـورای اسـامی و 
وزارت راه و شهرسـازی بتوانـد ایـن پـروژه را 
در قالـب احـداث طرح هـای راه اصلـی از این 

سـهمیه اسـتفاده کنـد.
حاجی زاده بیـان داشـت: اتمام این پـروژه در 
دسـتور کار اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان قـرار دارد زیـرا ایـن پـروژه می توانـد 
به عنـوان مسـیر جایگزیـن رفسـنجان – یزد 
باشـد و در ادامـه احـداث ایـن محـور پـس 
از کوهبنـان بـه سـمت بافـق و مرکـز کشـور 
می توانـد محـور اطمینانی بـرای مسـیر تردد 

کاال و مسـافر بـه مرکـز کشـور رقـم بزند.
همچنیـن در ایـن نشسـت عـاوه بـر اولویت 
و پیگیـری مـردم شهرسـتان کوهبنـان از 
مسـئوالن و نماینـدگان مجلـس شـورای 
احـداث  تسـریع  خصـوص  در  اسـامی 
در  زرنـد،   – کوهبنـان  نوبنیـاد  جـاده 
خصـوص اماکـی کـه در سـنوات گذشـته 
بـه سـرمایه گذاران و شـرکت های تعاونـی 
سـهام دار کشـاورزی به ویـژه پسـته زرنـد 
و کوهبنـان و سـرمایه گذاران دیگـر کـه از 
اراضـی دولتـی اسـتفاده کردنـد، مطرح شـد.

سـعیدی از تصویـب ۲ هـزار و ۸۷۵ میلیـارد ریـال 
اعتبار برای تکمیل طرح های تامیـن آب اضطراری 
اسـتان کرمان در جلسـه اخیـر هیات وزیـران خبر 
داد.مجیـد سـعیدی، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتانداری کرمان گفـت: هیئت وزیران در جلسـه 
اخیر خود به منظور پیشـگیری از تنش آبی، تامین 
و توزیـع آب شـرب شـهری و پروژه هـای تکمیـل 
طرح هـای تامیـن آب اضطـراری، مبلـغ ۲ هـزار و 
۸۷۵ میلیارد ریال به اسـتان کرمـان اختصاص داد.

او بـا بیـان اینکـه ایـن اعتبـار بـا پیگیری سـازمان 

مدیریت بحران کشـور و اسـتاندار کرمـان از محل 
اعتبارات مدیریت بحران کشـور تامین شـده است، 
افـزود: این مبلغ بـرای اجـرای پروژه های ۶۰ شـهر 
شـمالی و جنوبی اسـتان کرمان مصوب شده است.

سـعیدی ادامه داد: یـک هزار میلیـارد ریـال از این 
مبلغ در اختیار شـرکت آب منطقه ای اسـتان برای 
کمک بـه تکمیل آب رسـانی به شـهر های شـمالی 

اسـتان کرمـان قـرار می گیرد.
او بیان کـرد: یـک هـزار و ۸۷۵ میلیـارد ریـال این 
مبلغ هـم در اختیار شـرکت آب و فاضالب اسـتان 

برای حفر، تجهیز و احیای چـاه آب، خطوط انتقال، 
افزایـش ظرفیـت تامیـن آب، احـداث و تکمیـل 
مخازن ذخیره آب شـهر ها و اجـرای خطوط انتقال 

آب بین شـهری قـرار داده می شـود.
مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری کرمـان بیان 
داشـت: شـرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای 
اسـتان باید از طریـق وزارت نیرو، پیگیـر اعتبارات 
یـاد شـده باشـند و بـدون فـوت وقـت، عملیـات 

اجرایـی را به صـورت اضطـراری آغـاز کنند.
او همچنیـن از تصویب مبلـغ ۲ هزار میلیـارد ریال 

به صـورت هزینـه ای بـرای آب رسـانی عشـایری و 
روسـتایی در سـطح کشـور در هیئت وزیران، خبر 
داد و گفت: این اعتبار در اختیار شـرکت مهندسـی 
آب و فاضالب کشـور و سـازمان امور عشـایری قرار 

گرفته اسـت.
سعیدی بیان داشت: شرکت آب و فاضالب و ادارات 
کل امـور عشـایر شـمال و جنـوب اسـتان مکلـف 
هستند از طریق دستگاه های متبوع، پیگیر گرفتن 
سهم استان کرمان باشـند و نتیجه را به استانداری 

اعـالم کنند.

دوسال است که موج های خروشان دریاچه جوان شهداد در 
قلب کویر لوت دلربایی می کنند. از سال ۹۸ که در پی وقوع 
سیالب این دریاچه شکل گرفت. رویش این پدیده آنچنان 
همه را شگفت زده کرد که گردشگران از دور و نزدیک به 

سمت آن سرازیر شدند.
 و این گونه امتداد جاده شهداد-نهبندان بعد از گذر از میان 
کلوت های اسرار آمیز به یکی از بکرترین مکان های ایران 

تبدیل شد.

 مطالعه تاریخ نشان می دهد این دریاچه در کتاب »شهداد و 
جغرافیای تاریخی دشت لوت« نوشته »احمد مستوفی« به 
عنوان گود نمک سر معروف بوده و مردم محلی از نمک آن 
استفاده می کردند.  در یک سال گذشته اما حال »جوان« 
خوب نیست. با کاهش بارندگی رفته رفته سطح آب پایین 
آمده و نگرانی ها از مرگ آن شدت گرفته است. نظرات 
مختلفی در زمینه نجات این پدیده وجود دارد. »حمید 
نظری« معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین و سازمان 
زمین شناسی در گفت و گو با روزنامه »پیام ما« تنها راه برای 
احیا یا افزایش طول عمر دریاچه را ترسالی عنوان کرده و 
گفته بود راه دیگری وجود ندارد. از طرفی مدیر کل محیط 

زیست کرمان از خشک شدن دریاچه و تبدیل شدن آن به 
یک کانون ریزگرد ابراز نگرانی کرده است.

رود شور ناجی دریاچه جوان می شود؟
نظریه دیگری اما روزنه هایی از امید را شکل داده است. 
انحراف آب رود شور به سمت دریاچه که به صورت دایمی از 
حاشیه گندم بریان می گذرد. »معین افضلی« مدیر پایگاه 
جهانی لوت در استان کرمان با تایید این نظریه می گوید: در 
این زمینه مسائل مختلفی از جمله هزینه ها و برآورد میزان 
تخریب وجود داشت که نمی شد به سرعت تصمیم گرفت.

 او ادامه داد: دو دریاچه در کویر شکل گرفته است. یکی 
کنار جاده و دیگری در فاصله ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری آن در 

عمق لوت. رود شور در فاصله یک و نیم کیلومتری دریاچه 
عمق کویر قرار دارد. افضلی با اشاره به انجام مطالعات این 
کار در دانشگاه تهران گفت: هواپیمایی ماهان برای این کار 
درخواست سرمایه گذاری داده؛ به طوری که دریاچه را با 

حداقل تخریب احیا کند و کنار آن یک اکو کمپ بزند.
 او دامه داد: در فاز نخست موافقت اولیه گرفته شده اما 
نیاز به مطالعات دقیق تری دارد. باید مشخص شود چقدر 
تخریب یا کانال کشی انجام می شود؛ یا این که سرریز آب 
به مسیر قبلی بر می گردد؟ و چه تاثیراتی بر اکوسیستم 

منطقه دارد؟.
 به گفته مدیر پایگاه جهانی لوت آخرین طرح مطالعاتی 
حدود سه هفته پیش برای شورای راهبردی تهران که 
اعضای آن همه هیئت علمی دانشگاه هستند فرستاده شده 
است. افضلی ابراز امیدواری کرد تا با این کار بتوان یکی از 
دریاچه ها را به صورت دائمی احیا کرد  و از طرفی خروجی 

آب نیز وارد میسر قبلی خود بشود.

ایرنا 

گزارش

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 
احداث هر کیلومتر محور با مشخصات راه 
اصلی در فهرست بهای سال ۱4۰۰ به چهار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
او ابراز داشت: پروژه یاد شده یکی از مطالبات 
به حق مردم کوهبنان و در دستور کار اداره کل 
راه و شهرسازی استان کرمان قرار گرفته و در 
صورت تامین اعتبارات حداقل 2۵ میلیارد 
تومان به صورت نقدی می توانیم پیمانکاران را 
متقاعد کرده که با استفاده از منابع خودشان 
نسبت به اتمام این پروژه اقدام کنند.
حاجی زاده ادامه داد: این پروژه برای اتمام 
نیاز به حداقل ۱۰ درصد نقدینگی سریع دارد 
که پیمانکار هزینه نیروها و کاالهای اساسی 
به ویژه سیمان مورد نیاز خود را پرداخت کند.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که نهاد 
مالی وجود ندارد که بتواند تامین مالی پروژه ای را انجام 
دهد بازار سرمایه نیاز به مکانیزم تثبیت کننده دارد، 
با این حال صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار 
نیست که معجزه کنند و قیمت ها را مصنوعی افزایش 

یا کاهش دهد.
»محمدعلی دهقان دهنوی« )سه شنبه( در بیست و 
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار 
داشت: در چند وقت گذشته به صورت مکرر صحبت از 
واژه حباب در شاخص بورس شده است و افراد زیادی 

از واژه تخلیه حباب یاد کرده بودند.
وی اظهار داشت: از زمانی که شاخص بورس بر روی 
کانال ۲۳۰ هزار واحد قرار داشت برخی هشدار از ورود  
شاخص بورس به مرحله حباب داده بودند، در حالی که 
اکنون شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد قرار دارد و تا چهار برابر آن زمان رشد کرده است، 
در ابتدا باید مشخص شود که مفهوم حباب چیست و به 

چه چیزی حباب گفته می شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استدالل های 
نادرستی که در کنار حباب عنوان شده بود مقایسه 
رشد بورس با رشد واقعی اقتصاد است، گفت: اگر در 
یک سالی رشد اقتصادی سه درصد بود تولیدکنندگان 
حاضر بودند فقط سه درصد افزایش قیمت داشته 
باشند یا اگر رشد اقتصادی سه درصد منفی بود قیمت 

محصوالت خود را تا سه درصد کاهش می دادند؟
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که 
در مورد بورس و قیمت دارایی ها صحبت می شود در 
مورد متغیر اسمی صحبت می شود، مقایسه یک متغیر 
اسمی با متغیر واقعی بسیار مقایسه نادرستی است و 

قیمت دارایی ها تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد.
وی ادامه داد: واقعیت اقتصاد این است که قیمت 
دارایی ها نسبت به تورم انتظاری و انتظاراتی که فعاالن 
اقتصادی از آینده اقتصاد دارند شکل می گیرد، این یک 
حقیقت تلخ است که در ماه های ابتدایی سال گذشته  
انتظاراتی مبنی بر رسیدن قیمت دالر به عددهای 
باالیی در اقتصاد شکل گرفته بود، زمانی که این انتظار 

وجود دارد نمی توان از واژه حباب استفاده کرد.

دهقان دهنوی تاکید کرد: این اقدامی عقانی است 
که وقتی فردی پیش بینی کند قرار است قیمت دالر 
با افزایش همراه شود و ارزش پول ملی با کاهش همراه 
شود سرمایه های خود را برای حفظ ارزش دارایی خود، 
سرمایه های نقد خود را به دارایی فیزیکی مانند ارز، 

مسکن و سهام کند.
ورود بخش زیادی از مردم به بورس در تیر و مرداد 

ماه سال۹۹
وی به نرخ بهره اشاره کرد و گفت: در هر جای دنیا 
زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا می کند تمایل به سمت 
بازار دارایی ها با افزایش همراه می شود و پول از سمت 

سپرده ها به سمت بازار دارایی ها سوق پیدا می کند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مردم از بورس استقبال 
کردند و سرمایه های خود را وارد این بازار کرده اند، 
افزود: بازار سرمایه از محل حضور مردم توسعه فعالیت 
پیدا کرده است که در کنار آن نقش و جایگاه این بازار 
در اقتصاد کشور با افزایش همراه شده است اما تعداد 
قابل توجهی از مردم که در قیمت های اوج و در ماه تیر 
و مرداد وارد بورس شدند به دلیل قرار گرفتن شاخص 
بورس در مسیر نزولی دچار ضرر و زیان سنگینی شدند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این 
موضوع برای ما ناراحت کننده است و به عنوان دغدغه 
محسوب می شود، در این مورد فکر خواهیم کرد که 
چگونه می توان در آینده از بروز چنین مشکاتی 

جلوگیری کرد.
نهادهای مالی باید در بازار سرمایه 

توسعه پیدا کنند
دهقان دهنوی به توسعه نهادهای مالی در بازار سرمایه 
تاکید کرد و گفت: زمانی که به عنوان رییس سازمان 
بورس انتخاب شدم درخواست مجوز ۲۵۰ شرکت 
سبدگردان ارائه شد که مدارک آنها کامل بود، در این 
مدت حدود ۱۲ مجوز ارائه کرده ایم تا از این طریق 

توسعه بازار سرمایه و زیرساخت ها شکل بگیرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حدود ۱۵ 
سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده بود، یکی از 
بحث هایی که در کشور درباره انحصار مجوزها وجود 
داشت درباره مجوز کارگزاری ها بود، این دستورالعمل 
بازنگری و فراخوان داده شد تا در این زمینه مجوز 

ارائه شود.
وی ادامه داد: اعتقاد من در بحث انحصارزدایی، افزایش 

فعالیت در بازار سرمایه و توسعه این بازار از طریق توسعه 
نهادهای مالی است که این موضوع را با قدرت دنبال 

خواهیم کرد.
دهقان دهنوی افزود: بنده کمتر از پنج ماه است که در 
سازمان بورس حضور پیدا کردم و در این مدت تاش 
شد تا سنگ هایی را از مسیر بازار برداریم که سال های 

زیادی کسی به سمت آن نرفته بود.
مخالف وجود دامنه نوسان هستم

وی با بیان اینکه برخی صحبت ها در زمینه دخالت 
سازمان بورس در بازار وجود دارد و اعام شده است 
که با تغییر رییس سازمان تغییراتی در این بازار ایجاد 
می شود، گفت: شورای عالی بورس اعام کرده ام بنده 
بیشتر از هر فرد دیگری با محدودیت دامنه نوسان 
مخالف هستم اما گاهی برای دوره زمانی کوتاه مدت 

احتیاج به سیاست های مقطعی داریم.
دهقان دهنوی افزود: این موضوع باید بررسی شود که 
فلسفه مخالفت با وجود دامنه نوسان چیست؟ کارایی 
بورس حکم می کند اگر خبر مثبتی در مورد شرکت 
یا صنعتی وجود دارد اثر خود را بر روی سهم بگذارد و 
دیگر صف ایجاد نشود زیرا این صف ادامه پیدا می کند.

دامنه نوسان نباید کامل برداشته شود
دهقان دهنوی گفت: برای بلندمدت تصمیم داریم که 
مکانیزم دامنه نوسان به شکلی تعریف شود که عامل 
ایجاد صف نشود، دامنه نوسان نباید کامل برداشته 
شود، اکنون در حال مطالعه این موضوع هستیم و بعد 
از تکمیل مطالعات یک طرح اساسی را برای دامنه 
نوسان پیدا خواهیم کرد که برای همیشه خیال بازار و 

سهامداران از معامات بورس آسوده باشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجریان 
نسبت به تامین مالی پروژه ای آشنایی ندارند و نهادهای 
مالی از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند، مقررات 
ما در سازمان بورس کافی نبوده است اما این مسیر 

باید طی شود.
سازمان بورس امانت دار و امین سهامدار خرد است

وی به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: 
قیمت گذاری دستوری ایجاد شده است زیرا بسیاری از 
مدیران صنایع نسبت به منافع سهامدار خرد حساسیت 
کافی ندارند، این موضوع که در پایان فعالیت چه میزان 
سود برای سهامدار باقی می ماند جزو اولویت بخشی 

از مراکز نیست.

دهقان دهنوی گفت: این موضوع برای بازار سرمایه جزو 
اولویت ها قرار دارد، نه تنها اولویت است بلکه با وجود 
اینکه سازمان بورس امانت دار و امین سهامدار خرد 
است از طریق میز صنعت در حال انتقال پیام خود به 

قانون گذار و سیاست گذار هستیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
چند روز گذشته میز صنعت نیروگاهی را برگزار کردیم، 
در این جلسه بحث های زیادی انجام و اعام شد که اگر 
اکنون نیروگاه های موجود بخواهند سیکل ترکیبی 
خود را کامل کنند حدود هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات 

برق، قابل تولید است.
صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار نیست 

که معجزه کنند
دهقان دهنوی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه 
برای یک بازار در حال رشد است، افزود:  یک بازار توسعه 
یافته به اندازه کافی نهادهای مالی و مکانیزم تثبیت 
کننده دارد و نیازی ندارد که مجموعه حاکمیتی و 
تنظیم گری دست به این کار بزند اما امروز بازار سرمایه 

در حال رشد است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که 
نهاد مالی وجود ندارد که بتواند تامین مالی پروژه ای را 
انجام دهد بازار سرمایه نیاز به  مکانیزم تثبیت کننده 
دارد، صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار نیست 
که معجزه کنند و قیمت ها را مصنوعی افزایش یا 

کاهش دهند.
ورود پنج استارتاپ به بورس

دهقان دهنوی به ورود استارتاپ ها در بورس اشاره کرد 
و افزود: هدف ما این بوده است که پنج استارتاپ را وارد 
بورس کنیم اما این اقدام با موانع زیادی همراه است که 
از بیرون تحمیل شده است که اگر این موانع برطرف 

نشود آسیب هایی را به استارتاپ ها وارد می کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه باید 
مکانیزمی طراحی شود تا نوآوری به همه بازار سرمایه 
منتشر شود، گفت: اکنون اقدام جدیدی به نام طرح 
تحول بازار سرمایه آغاز کرده ایم  که شامل محورهای 
مختلف مانند تسهیل فرآیندها، توسعه نهادهای 
مالی، تقویت بازار اولیه، ایجاد نهادهای مالی، افزایش  
شفافیت در بازار سرمایه و تقویت جریان اطاعات از 
سمت شرکت ها به سهامداران می شود و این موضوع 

به عنوان نقشه راه به ما کمک خواهد کرد.

صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار نیست معجزه کنند

 مرضیه قاضی زاده|پیام ما
 گزارش

عادالنه تر شدن قیمت خودرو با عرضه در بورس کاال
رییس سازمان بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کاال 
گفت: در این حوزه اصوال باید کاالی همگن در بورس های 
کاالیی عرضه شوند که خودرو با توجه به تنوع تولید، کاالیی 
همگن نیست اما می توان با این دید موضوع را بررسی کرد 
که اگر عرضه خودرو در بورس کاال منجر به عادالنه تر شدن 
قیمت ها و حمایت از تولید شود، می توان آن را اجرایی کرد.

دهقان دهنوی در خصوص شرایط فعلی بازار خودرو گفت: 
ایجاد یک التاری برای تصاحب خودرو و اینکه مردم از 
طریق قرعه کشی صاحب خودرو شوند، رویدادی منطقی و 
اقتصادی نیست و این رویه باید به طور حتم برطرف شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر ورود خودرو به 
بورس کاال با هدف رفع مشکالت فعلی، خروج از نظام قیمت 
گذاری و شفاف سازی مبادالت باشد از عرضه آن استقبال 
خواهیم کرد تا قیمت گذاری ها شفاف شود.

گل گهر در میان منفی ها

 حمزه سلمانی|پیام ما
 گزارش
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بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی : کارشناس کانتر فروش
شرایط احراز: جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت
دارای مدرک تحصیلی مدیریت بازرگانی و یا بازاریابی و رشته 

های مرتبط- حداقل دارای 2 سال سابقه کار مرتبط
شرایط احراز:

ICDL آشنایی با مهارت های
مهارت برقراری ارتباط و مذاکره و مشتری مداری

روحیه کار تیمی باال
آشنایی با فن بازاریابی و فروش

hr@nitaco.co :ارسال رزومه به ایمیل
ارسال رزومه در واتساپ: ۰۹۹۱۶۶۸۰۶3۸

عنوان شغلی: مشاور امالک
شرایط احراز: جنسیت: خانم جنسیت:آقا، خانم

نوع همکاری: دورکاری
مشاور و نماینده متخصص در زمینه بازاریابی

خرید و فروش امالک و مستغالت و یا معامالت مختلف
بازاریابی در جهت جذب مشاغل و یا افرادی که نیاز به دریافت 

سرمایه )بدون سود و بهره( دارند.
شرایط متقاضی:

تسلط کافی به اصول و فنون مذاکره
تسلط کامل بر حوزه جغرافیایی مورد فعالیت
تسلط کافی بر امور سرمایه گذاری و بازرگانی

Crm.atsat@gmail.com :ارسال رزومه به ایمیل در قالب پی دی اف

عنوان شغلی :  سرپرست فنی
شرایط احراز: جنسیت: آقا

وضعیت سربازی: معافیت دایم یا پایان خدمت
سابقه کار: حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط

مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس- مهندسی عمران
زبان های خارجی: آشنایی با زبان انگلیسی، امتیاز محسوب 

می شود.
شرایط کار:23 کار، 7 روز مرخصی )جهت پروژه ی شهر بم(

شرح وظایف:تهیه و  تنظیم صورتجلسات و صورت وضعیت ها
بررسی فنی نقشه ها-راهبری مسایل فنی کارگاه

محل کار:یزد
۸۰کیلومتری شهر بم – سد نرماشیر

مهندسی تونل سد آریاناآتیه سازان عرصه تجارتگل خندان تجارت

فروش قاچاقی فایزر با قیمت ۶۰ میلیون تومان   
tejaratnews از صفحه 

حذف »الزام در رهن بودن یکساله ی سند« و »حذف ممنوعیت ثبت 
نام و صدور فاکتور نزد مجموعه های سایپا و ایران خودرو«- از صفحه

 khabareghtesadi

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

»سنگفرش هر خیابان از طالست« 

وعده جدید؛ تا یک ماه آینده

گاز به کارخانه آهک قلعه گنج نرسید

معرفی کتاب

خبر

اثر کیم وو چونگ، مدیر و موسس کمپانی دوو است. این کتاب 
مجموعه ای از یادداشت های کیم وو چونگ خطاب به کشورش است 
که بعد از گردآوری به شکل یک کتاب در آمده است. این کتاب در 
کره تبدیل به پرفروش ترین کتاب شد و به دلیل پیام های جهانی اش 

یکی از موفق ترین کتاب های جهان نیز، لقب گرفته است.
کیم وو – چونگ پس از جنگ کره، با دستان خالی یکی از بزرگ ترین 
شرکت های دنیا را تاسیس کرد. شرکت او با کشتی به چک اسلواکی 
اتومبیل صادر می کند، در ایرلند ویدیو تولید می کند و در »سیلیکون 
ولی« در کالیفرنیا مدیریت بخش طراحی ریز تراشه های کامپیوتر را 
به عهده دارد. دیگر محصوالت شرکت او مانند »پونتیاک لومان« 
لیفت تراک های »کاتر پیار« و قطعات مختلف هواپیماهای 
»بوئینگ« و نیز قطعات کامپیوتری »لیدینگ ادج« بازار آمریکا را 

احاطه کرده است.
در مقدمه کتاب آمده است که: »کیم در این کتاب با احساسات 
فراوان از موفقیت هایش سخن می گوید: »من هیچ گاه مانند یک 
انسان دیوانه برای کسب درآمد ناچیز کار نکرده ام«؛ او از انجام 

کارهایی که دیگران آنها را غیرممکن می دانند لذت می برد.«

تیرماه ۹۹ بود که در گزارشی به مشکالت کارخانه آهک کاوه 
قلعه گنج پرداختیم. در آن زمان مشکل اصلی عدم بهره بردای 
از این پروژه تامین گاز بود. قرار بود تا ۶ ماه آینده گازرسانی انجام 
شود.در حالی که نزدیک به یک سال از این زمان می  گذرد همچنان خبری از بهره برداری از کارخانه 
نیست. کارخانه ای که در سال ۹۶ عملیات اجرایی آن آغاز شده و تحت نظر معین اقتصادی شهرستان 

یعنی بنیاد مستضعفان است.
بهره برداری از کارخانه آهک قلعه گنج در انتظار انشعاب گاز

به نظر می رسد مشکالت قبلی همچنان پابرجاست. »حسین علی محمدی« مدیرعامل کارخانه آهک 
قلعه گنج می گوید: کارخانه ۲ مانع برای راه اندازی دارد، یکی بحث گاز که هنوز تحویل داده نشده است، 

دیگری هم بحث تعارض مردم که نمی  گذارند کار انجام شود.
او توضیح می دهد: بخشی از کار گاز انجام شده اما هنوز نهایی نشده است. در مورد تعارض هم برخی از 
مردم محلی نمی گذارند کار انجام شود؛ در حالی که همه مجوزها قانونی گرفته شده و پروانه بهره برداری 
داریم.مدیرعامل کارخانه آهک قلعه گنج گفت:  در جلسات رفع موانع تولید نیز شرکت کردیم با همه 

مسئوالن نیز نامه نگاری کردیم اما تا کنون نتیجه نگرفتیم.
صمت جنوب: بهره برداری از معدن مجوز قانونی دارد

»مسلم مروجی« رئیس سازمان صمت جنوب استان کرمان می گوید: در بحث گاز چندین کارگروه رفع 
موانع تولید تشکیل شد؛ در نهایت با حضور استاندار در بازدیدی که از پروژه انجام شد جلسه ای برگزار 

و مدیرعامل شرکت گاز قول داد تا پایان خرداد گاز به پروژه برسد.
او توضیح داد که اداره گاز تعلل در گازرسانی را وجود مشکالتی در خصوص انتخاب پیمانکار عنوان کرده 
است.مروجی در خصوص تعارضاتی که در معدن با اهالی منطقه وجود دارد گفت: شرکت طبق قانون 

برای فعالیت معدنی مجوز بهره برداری دارد.
او ادامه داد: اهالی منطقه دغدغه هایی داشتند که با معدن کار صحبت کردیم و قرار شد با شروع به کار به 
مردم کمک کنند؛ ضمن این که وظیفه شورای تامین است که تعارضات را حل کنند تا در تولید اخاللی 
ایجاد نشود.رئیس سازمان صمت جنوب استان تاکید کرد: اگر در جایی فعالیت معدنی منجر به آسیب 
شود اجازه کار نمی دهیم و خسارت را از بهره بردار مربوطه می گیریم؛ در این رابطه تاکنون شرکت همه 

موارد را رد می کند.به گفته مروجی این پروژه نزدیک به ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
»مهدی شهسواری« فرماندار قلعه گنج نیز در خصوص علت تاخیر در گازرسانی گفت: پیمانکار اولیه 
پروژه چون به تعهدات خود عمل نکرده بود خلع ید شد، مجدد مناقصه برگزار و قرارداد جدید از آبان 
منعقد شد، مدت قرارداد هم ۹ ماهه بود که بخشی از آن باقی مانده است.او با اشاره به این که انتقال گاز تا 
یک ماه آینده انجام می شود گفت: مردم منطقه مشکالت به حقی داشتند و نیاز به جبران خسارت بود؛ 

تعارض های محلی حل شده و به زودی شاهد بهره برداری از این کارخانه خواهیم بود

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۱۴00/0۳/26۱2:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده کلر)کلرپارس(

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال بکام
۱۴00/0۳/26۱5:00)دوره( مالی منتهی به  ۱۳99/۱2/۳0

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به ۳0/۱2/۱۳99-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال دشیری
۱۴00/0۳/26۱4:00)دوره( مالی منتهی به  ۱۳99/۱2/۳0

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به ۳0/۱2/۱۳99-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فنرژی
نوبت دوم 

۱۴00/0۳/26۱0:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 

منتهی به ۳0/09/۱۳99-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال دشیمی
)دوره( مالی منتهی به ۱۳99/۱2/۳0

۱۴00/0۳/26۱4:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به ۳0/۱2/۱۳99-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال دتماد
)دوره( مالی منتهی به ۱۳99/۱2/۳0 

۱۴00/0۳/26۱۴:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 

منتهی به ۳0/۱2/۱۳99-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

شپنا
پاالیش نفت اصفهان

۱۱٬۸50-۹0- ٪0٫75

وتجارت
بانک تجارت

2٬۱۸۱-۳۹- ٪۱٫76

وسخوز
سر. استان خوزستان

67۸- 27- ٪۳٫۸۳

فوالد
فوالد مبارکه اصفهان

۹٬760-۹0- ٪0٫۹۱

وسلرستا 
سر. استان لرستان

60۴-۱0- ٪۱٫6۳

خودرو
قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

IE 7 ۹۹0٫000٫000۸۴0٫000٫000چری تیگو

720٫000٫000670٫000٫000جک S5 اتوماتیک

۸55٫000٫0006۸0٫000٫000ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت

-----562٫000٫000ام وی ام X۳۳s اسپورت

۴۹7٫000٫000۴۳0٫000٫000ام وی ام X22 اتوماتیک s اکسلنت

۱20٫۹۳2٫000252٫000٫000سمند EF7 دوگانه سوز

۱72٫000٫0002۸2٫000٫000دنا

20۴٫000٫000265٫000٫000سورن پالس

۱00٫6۳0٫000۱۳0٫000٫000تیبا

۱۴۱٫000٫000۱5۱٫000٫000کوییک دنده ای

۱60٫000٫000---ساینا پالس

۱75٫000٫0002۹5٫000٫000پژو 207 دنده ای

۱۴0٫000٫0002۴0٫000٫000پژو پارس

۱۸0٫۴00٫0002۳0٫000٫000وانت زامیاد

2۳۸٫000٫000250٫000٫000وانت کارا - دوکابین

 حمزه سلمانی|پیام ما
 گزارش

رنا
: ای

س
عک


