
پویش کرمان دانا 
 به ایستگاه نرماشیر رسید
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پروژه پالسمای خون 
از خاک بلند نشده، باطل شد

در حالی که در سال ۹۵ الریجانی در سفر به استان کرمان کلنگ احداث پروژه پالسمای خون استان را به زمین زد، اما در سالهای متمادی با بی ارادگی 
سرمایه گذار و غفلت مسئوالن این پروژه از فنس کشی جلوتر نرفت تا اینکه در روزهای گذشته مجوز کاغذی آن را وزارت بهداشت لغو کرد.

ثبت ۹ اثر تاریخی استان 
کرمان در فهرست آثار ملی

پروژۀ تورهای گردشگری کرونا زیستی شهرداری کرمان، در اولین دوره جایزه ملی 
مدیریت شهری اسالمی ایرانی، صاحب مقام اول شد.

در اولین دورۀ جایزه ملی مدیریت شهری اسالمی ایرانی که توسط »کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی« و »مجمع جهانی شهرهای اسالمی« برگزار شد، پروژۀ تورهای 

گردشگری کرونا زیستی شهرداری کرمان صاحب مقام اول این جایزه ملی شد.

اعطای جایزه ملی مدیریت شهری 
اسالمی ایرانی به شهردار کرمان

فریدون فعالی افزود:آیین سنتی تیرگان زرتشتیان کرمان؛ بازی قلعه قوسا 
رابر، اسفندقه، جیرفت و بافت؛ مهارت پخت گندم شیر )بلغور شیر( کرمان؛ 

مهارت تهیه شیرینی محلی خاخل کرمان و رابر؛ مهارت پخت اوماچو هنگو )آش هنگو( کرمان، 
بردسیر و زرند،مهارت تهیه شیرینی محلی چنگمال کرمان،سیرجان،بردسیر و ...؛آیین عقیقه؛ آیین 
سنتی شب شیشه و مهارت تهیه سرکه محلی کرمان در جلسه شورای ملی ثبت آثار واجد ارزش 

شناخته شدند.
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پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت توسط بانک 

 کشاورزی جنوب کرمان
مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان از پرداخت سه 
هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال تسهیالت طی نیم سال اول سال جاری 

در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.
بابک کالنتری سرفصل پرداخت این میزان تسهیالت را در سه بخش کشاورزی، خارج از بخش 
و قرض الحسنه برشمرد و گفت: بانک کشاورزی این میزان تسهیالت را به سه هزار و ۲۴۳ نفر از 

متقاضیان هفت شهرستان جنوبی استان کرمان پرداخت کرده است.
او تصریح کرد: این میزان تسهیالت در بخش های مختلف کشاورزی با اعتبار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد 

ریال به تعداد ۲ هزار و ۵۳۹ نفر از  کشاورزان هفت شهرستان جنوبی پرداخت شد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید
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پرداخت بیش از 3 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک کشاورزی جنوب کرمان

چشیدن طعم آزادی برای 11۵ زندانی در کرمان

ثبت ۹ اثر تاریخی استان کرمان در فهرست آثار ملی

بهره برداری از 
یک واحد آموزشی 
مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان از پرداخت سه خیرساز در ریگان

هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال تسهیالت طی نیم سال اول سال جاری 
در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.

بابک کالنتری سرفصل پرداخت این میزان تسهیالت را در سه 
بخش کشاورزی، خارج از بخش و قرض الحسنه برشمرد و گفت: 
بانک کشاورزی این میزان تسهیالت را به سه هزار و ۲۴۳ نفر از 
متقاضیان هفت شهرستان جنوبی استان کرمان پرداخت کرده 

است.
او تصریح کرد: این میزان تسهیالت در بخش های مختلف 
کشاورزی با اعتبار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال به تعداد ۲ هزار 

و ۵۳۹ نفر از  کشاورزان هفت شهرستان جنوبی پرداخت شد.
کالنتری از پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج و اشتغالزایی توسط شعب بانک کشاورزی جنوب 
کرمان خبر داد و تصریح کرد: شعب بانک کشاورزی جنوب 
استان کرمان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه این میزان 

تسهیالت را به ۲۲۶ نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.
مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به 
پرداخت ۲۳۸میلیارد ریال تسهیالت پرداختی خارج از بخش 
کشاورزی به تعداد ۴۷۸ نفر از متقاضیان در جنوب کرمان تا پایان 
شهریورماه سال جاری اظهار داشت: بازپرداخت تسهیالت در 
موعد سررسید موجب تامین بخش مهمی از منابع اعتبارات بانک 
کشاورزی شده لذا از کشاورزان می خواهیم با پرداخت به موقع 
اقساط، زمینه پرداخت تسهیالت به دیگر متقاضیان تسهیالت 

را فراهم کنند.
منطقه  کشاورزی  محصوالت  کاشت  فصل  به  کالنتری 
جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز سال زراعی 
۱۴۰۰_۱۴۰۱بانک کشاورزی تمام تالش خود را برای تامین 
تسهیالت مورد نیاز کشاورزان انجام داده و در نظر دارد تا پایان سال 
جاری بیش از هشت هزار میلیارد تسهیالت به عنوان سرمایه در 

گردش در اختیار آن ها قرار دهد.
او به شعار سال رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر»تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی 
جنوب کرمان تمام تالش خود را برای رونق تولید بکار بسته تا 

شاهد تحقق شعار سال جاری باشیم.
او با بیان اینکه امسال طبق خط و مشی ابالغی بانک کشاورزی 
اولویت پرداخت تسهیالت به بخش گلخانه ها، صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، بذور گواهی شده و تکمیل زنجیره تولید است، اظهار 
داشت: با اقدامات انجام شده توسط مدیریت بانک کشاورزی جنوب 
کرمان تامین مالی  تسهیالت مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه 

فراهم شده تا کشاورزان در فصل کاشت دچار مشکل نشوند.
او یکی از مشکالت مهم کشاورزی منطقه جنوب کرمان را تفکیک 
کشاورزان واقعی برشمرد و گفت: در این منطقه بیشتر مردم عالوه 

بر شغل اصلی خود به کشاورزی مشغول هستند.
او اظهار داشت: بانک کشاورزی تالش می کند تا کشاورزان 
روستایی که تمامی درآمدشان از محل کشاورزی می باشد، از 

حمایت بیشتری برخوردار شوند.

پویش کرمان دانا که با هدف احداث مدارس خیرساز راه اندازی شده، 
قرار است ۱۲۰ مدرسه را در قالب ۷۲۰ کالس درس در کرمان احداث 
کند و اکنون این پویش با ساخت مدرسه ۱۲ کالسه در نرماشیر واقع 
در شرق این استان، نهمین اقدام مدرسه سازی خود را ثبت کرده 

است.پویش کرمان دانا که طی سال گذشته در سایه همکاری و عقد 
تفاهم نامه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و ادارات کل 
آموزش و پرورش و نوسازی مدارس کرمان هویت پیدا کرد، متعهد 
 راه اندازی ۱۲۰ مدرسه در قالب ۷۲۰ کالس درس در کرمان شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت:از ابتدای امسال تاکنون، 
115 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

سید حجت اهلل موسوی قوام، گفت:از ابتدای امسال تاکنون، 115 
زندانی جرائم غیرعمد با مبلغ ۷۶1  میلیون تومان از زندان های استان 
کرمان آزاد شده اند.او افزود: ۸0 درصد این مبلغ برای آزادی زندانیان 
از محل کمک های مردمی و خیران و بقیه آن از محل کمک های 
ستاد دیه استان،ستاد دیه کشور، بانک ها،صندوق خسارت و اخذ 
رضایت شاکی تامین شده است.موسوی قوام با اشاره به اینکه در حال 
حاضر 1۷5 زندانی جرائم غیرعمد در زندان های استان کرمان به 
سر می برند، تصریح کرد: 10 میلیارد تومان برای آزادی این تعداد 

زندانی نیاز است.
او به باالترین آمار جرم در بین زندانیان جرایم غیر عمد اشاره کرد و 

گفت:در حال حاضر ۸1 محکوم بدهکار مالی، 1۸ بدهکار نفقه، 4 
محکوم به دیه و تصادفات و بقیه آن ها بدهکار مهریه هستند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد:کمترین آمار زندانیان 
جرائم غیرعمد مربوط به زندان شهربابک با 4 نفر و باالترین آمار 

مربوط به شهر کرمان با ۸5 نفر است.
موسوی قوام بیان داشت:در حال حاضر، 1۳ نفر زندانی جرائم غیر 
عمد ورودی سال ۹۸و ۹۹ و  بقیه آن ها ورودی امسال است که ستاد 
دیه تالش می کند تا ورودی های سال ۹۸ را از زندان های استان آزاد 
کند.او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، 2۳ جشن گلریزان در 
استان به صورت مجازی و غیرحضوری برپا شده اند، گفت: بیش از 
1۷ میلیارد و ۷00 میلیون تومان تعهد خیران بوده که تاکنون ۸5 

درصد آن وصول شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: ۹ اثر از استان کرمان که 
بیشتر آن ها غذا های محلی هستند در فهرست آثار میراث ناملموس 

ملی ثبت شدند.
فریدون فعالی افزود:آیین سنتی تیرگان زرتشتیان کرمان؛ بازی قلعه 
قوسا رابر، اسفندقه، جیرفت و بافت؛ مهارت پخت گندم شیر )بلغور 
شیر( کرمان؛ مهارت تهیه شیرینی محلی خاخل کرمان و رابر؛ مهارت 
پخت اوماچو هنگو )آش هنگو( کرمان، بردسیر و زرند،مهارت تهیه 
شیرینی محلی چنگمال کرمان،سیرجان،بردسیر و ...؛آیین عقیقه؛ 
آیین سنتی شب شیشه و مهارت تهیه سرکه محلی کرمان در جلسه 

شورای ملی ثبت آثار واجد ارزش شناخته شدند.

او با بیان اینکه هر ساله پرونده هایی برای ثبت آثار ناملموس مناطق 
مختلف استان کرمان تهیه و برای بررسی و ثبت در فهرست آثار ملی 
به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال می شود،  
بیان داشت: امسال سهمیه استان کرمان برای ثبت آثار ۶ اثر بوده که 
توانستیم با همکاری واحد مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، ۹ 

اثر واجد شرایط را ثبت ملی کنیم.
آش اوماچ)اُماچو(که با نام شولی نیز معروف است،از پرطرفدارترین 
آش های کرمان به حساب می آید.این آش،غذایی مقوی و کم هزینه 
است که با سرد شدن هوا و افزایش آنفلوآنزا و سرماخوردگی، می تواند 

به تقویت سیستم ایمنی کمک کند.

مدرسه ۶ کالسه خیرساز پویش کرمان 
دانا با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 
میلیون تومان در روستای حیدرآباد 

شهرستان ریگان افتتاح شد.
مدرسه ۶ کالسه خیرساز )پویش کرمان 
نا( با حضور مدیران کل آموزش  دا
و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی کرمان و جمعی از 
مردم، خیران، مسئوالن و دانش آموزان 
به همت خیر نیک اندیش "حمید عزت 
آبادی" در روستای حیدرآباد شهرستان 

ریگان افتتاح شد.
مدرسه ۶ کالسه خیر ساز )پویش کرمان 
دانا( با زیربنای 500 مترمربع با اعتباری 
بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان 
در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 
مترمربع در روستای حیدرآباد از توابع 

شهرستان ریگان افتتاح شد.
 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
در آیین افتتاح این مدرسه خیر ساز با 
بیان اینکه مدرسه سازی مهمترین 
کار خیر است، گفت: بیش از 50 درصد 
مدارس در حال احداث این استان 

توسط خیران ساخته می شود.
افزایش  نسب،  اسکندری  احمد 
دانایی،آگاهی و مبارزه با جهل و نادانی 
را مهمترین رسالت مدارس و فرهنگیان 
برشمرد و افزود: آثار و برکات مدرسه 
سازی همیشه ماندگار و جاودانه خواهد 

بود.
اسکندری نسب با اشاره به کمبود فضای 
آموزشی استاندارد در برخی از مناطق 
کرمان گفت: از همکاری خیران در زمینه 
ساخت مدارس در مناطق محروم این 
استان استقبال می کنیم و در صورتی 
که خیران هزینه ۳0 درصد مدارس را 
پرداخت کنند دولت ۷0 درصد مابقی را 

پرداخت می کند.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
ریگان گفت: این واحد آموزشی خیرساز 
به همت اتاق بازرگانی استان کرمان 

ساخته شده است.
عباس محمدی تبار تصریح کرد: واحد 
آموزشی خیر ساز ریگان با زیر بنای ۶00 
متر مربع و با اعتبار 40 میلیارد ریال 

احداث شده است.
او بیان داشت: با افتتاح این واحد 
آموزشی 120 دانش آموز از مزایای 
مکان آموزشی استاندارد برخوردار 

شدند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

نوبت دوم شماره     18317  /1400

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  چهارمورد پروژه آبخیزداری، بشرح ذیل در  سال1400 را به صورت  مناقصه عمومی یک 
مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند 

جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 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

ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روزدوشنبه  مورخ 1400/08/10  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

شناسه آگهی : 121۵7۹2

موضوع مناقصهردیف 

پروژه  احداث سیل بندخاکی روستای صاحب آباد با کانال  ،بخش گلزار شهرستان  بردسیر1

پروژه  احداث بند  سنگی مالتی هراران حوزه الله زار شهرستان  بردسیر2

پروژه  احداث بند خاکی گون دره  حوزه الله زار شهرستان  بردسیر  3

پروژه  احداث بند  سنگی مالتی کنتوئیه )9( حوزه الله زار شهرستان  بردسیر4

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

آگهی فراخوان عمومی  
جذب سرمایه گذار احداث و راه اندازی 

مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین
- از کلیه سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت می گردد جهت کسب مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در 
یکی از شهرستان های کهنوج یا منوجان با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان در ساعات اداری، ضمن اخذ 

اطالعات مورد نیاز، درخواست خود را در این زمینه ارائه نمایند.
- مطابق دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، سرمایه گذار بایستی مالک حداقل ۵000 

مترمربع زمین دارای سند مالکیت رسمی باشد.
- آدرس: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان- طبقه همکف- اداره ایمنی و ترافیک 

- تلفن تماس )برای کسب اطالعات(:  034-4331۷۵29

استخـدام

091339۵20۷۵

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

 آگهی مناقصه
شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان(  در نظر دارد  فیبر نوری 12 و 24 کر ADSS را 
از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.  متقاضیان شرکت در مناقصه  می تواننــد 

جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس 
www.Tci.ir و منطقه کرمان www.kerman.tci.ir و آدرس پست الکترونیک : 

 Tadarokat.ker@tci.ir   مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

)سهامی خاص(شماره 3۵/4۵-11-1400 ) یک مرحله ای(
منطقه کرمان

مدیرکل بهزیستی از ضرورت اصالح قانون فرزندخواندگی خبر داد
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اعطای جایزه ملی مدیریت شهری 
اسالمی ایرانی به شهردار کرمان

پروژۀ تورهای گردشــگری کرونا زیستی شــهرداری کرمان، در 
اولین دوره جایزه ملی مدیریت شهری اســالمی ایرانی، صاحب 

مقام اول شد.
در اولین دورۀ جایزه ملی مدیریت شهری اسالمی ایرانی که توسط 
»کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی« و »مجمع جهانی 
شهرهای اسالمی« برگزار شــد، پروژۀ تورهای گردشگری کرونا 

زیستی شهرداری کرمان صاحب مقام اول این جایزه ملی شد.
آیین اعطای جایزه ملی مدیریت شهری اسالمی ایرانی برگزار و طی 
آن لوح سپاس شهردار کرمان به محمدمهدی حمزه پور، سرپرست 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان اعطا شد.
در این لوح که به امضای رییس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی و رییس مجمع جهانی شهرهای اسالمی رسیده، خطاب 
به دکتر سعید شــعرباف تبریزی، شــهردار کرمان، آمده است: 
»بدین وسیله از تالش های ارزنده حضرتعالی و همکاران محترمتان 
در جهت نهادینه نمودن آموزه های سبک زندگی اسالمی-ایرانی 
و عملیاتی سازی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، قدردانی و 
تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی 
را در راستای ارایۀ خدمات ارزنده به شــهروندان کرمان و ارتقای 

کیفیت زندگی آن شهروندان گرامی مسألت می نماید.«
الزم به ذکر است؛ جایزه مدیریت شهری اسالمی ایرانی به همت 
»کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی« و »مجمع جهانی 
شهرهای اسالمی« با تأکید بر آموزه های سبک زندگی اسالمی- 
ایرانی« برنامه ریزی شــده بود که نتایج آن از سوی هیأت داوران 
در هشت کارگروه تخصصی گردشگری، دیپلماسی شهری، هنر 
و هویت شهری، میراث فرهنگی، محیط زیست، توسعه و عمران 

شهری و معماری و شهرسازی اعالم شد.
هدف از این اقدام، کاربردی  کردن آموزه های سبک زندگی اسالمی 
- ایرانی و سند الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، به واسطۀ کمک به 
ارتقای تعامل و تشریک مساعی تخصصی در جامعه علمی و اجرایی 
مدیریت شــهری اثربخش و نیز انتقال تجارب به سایر کشورهای 

اسالمی بود.

اطالع رسانِی داده های شهرسازی 
و مالی امکان پذیر است

شــهردار کرمان گفــت: پس از بررســی منــع انتشــار اطالعات 
طبقه بندی شده، اطالع رســانی در خصوص داده های شهرسازی و 
مالی امکان پذیر است.سعید َشعرباف تبریزی، در نشست علنی شورای 
اسالمی شهر کرمان که با حضور رئیس و سایر اعضای شورا برگزار شد، 
با اشاره به اینکه اصل اول از اصول هشت گانۀ مدیریت شهری در دورۀ 
جدید، مبتنی بر شفافیت است، گفت: تمام داده های شهرسازی و مالی 
به جز مواردی که به حســاب های داخلی شهرداری مربوط می شود، 
مدنظر طرح شفاف سازی بوده و شفافیت اطالع رسانی آن برای عموم 
امکان پذیر و قانونی اســت.او افزود:راه اندازی سامانه های شهرداری 
به خصوص سامانه شفافیت، هر چند با مقاومت هایی در بدنه شهرداری 
مواجه بوده، اما در دوره جدید به دنبال آن هســتیم تا همۀ اطالعات 

سامانه های شهرداری را در اختیار اعضای شورا قرار دهیم.
شهردار کرمان تأکید کرد:در صورتی که برای اطالعات طبقه بندی نشده 
منع قانونی وجود نداشته باشد،فرض بر آن است که انتشار اطالعات برای 

آگاهی عمومی امکان پذیر بوده و منعی برای انتشار آن وجود ندارد.
َشعرباف تبریزی با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطالعات مدنظر نه تنها 
برای اعضای شورا، بلکه برای همۀ مردم امکان پذیر و حتی واجب است، 
ادامه داد: مقاومت برای منع انتشار اطالعات معنایی ندارد و من بر اجرای 
اصل اول خود متعهد هستم.او با اشاره به اینکه فرایند طرح شفاف سازی 
و اجرای آن به صورت عادی ممکن اســت زمان زیادی ببرد، گفت:در 
این خصوص تیم ویژه ای را تشکیل داده ایم تا با مشورت کارشناسان 
حراست و اظهار نظر آن ها، روال کار را طی کند.شهردار کرمان به وجود 
نگاه سنتی برای حفظ داده ها در سیستم های اداری اشاره کرد و افزود: 
در جامعۀ دموکراتیک، حفظ و حراست از داده ها مبنای قانونی ندارد و با 
توجه به اینکه به احتمال زیاد اطالعات، طبقه بندی شده نیستند، انتشار 

آن ها طی فرایندی انجام می شود.
َشعرباف تبریزی در ادامه،درباره مشکالت مشابه در پرونده های متعدِد 
ارجاع شده به شهرسازی گفت: فرایند در سامانۀ شهرسازی و معماری 
به درستی طی می شود، اما گاهی اوقات در زیرساخت ها محدودیت هایی 

وجود دارد و به دنبال آن مشکالتی ایجاد می کند.
او در مورد کوتاه شــدن فرایندها در زیرساخت ها به خصوص سامانۀ 
شهرسازی و معماری بیان کرد: کوتاه شــدن فرایند، کاری درست و 
الزم اســت؛فرایند کار ارباب رجوع به خصوص در موضوع شهرسازی 

باید کوتاه شود.
شهردار کرمان افزود: بنابراین، به منظور به دست آوردن نتیجۀ درست، 
به صورت عملیاتی پرونده ای را دنبال می کنیم تا بتوانیم فرایند آن را از 

ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار دهیم.

معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان گفت: 20 خانوار عشایری 
این شهرستان با نصب و توزیع 20 دستگاه سامانه 
خورشیدی قابل حمل در محالت عشایری از نعمت برق  برخوردار 
شدند.رسول عبداللهی در حاشیه افتتاح برق رسانی به عشایر 
شهرستان شهربابک افزود:برای تامین این تعداد سامانه خورشیدی 
مختص شهربابک 1۸0 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.او 
بیان کرد:همچنین ۸0 دستگاه پنل خورشیدی سیار نیز با اعتبار 
۷50میلیون تومان برای برنامه سال 1400 خریداری شده که تا 
پایان امسال تحویل عشایر کوچ رو شمال استان خواهد شد.عبداللهی 
عنوان کرد:سامانه های خورشیدی در مناطق عشایری به منظور 
استفاده از روشنایی، شارژ گوشی های تلفن همراه، شارژ چراغ قوه، 
استفاده از رادیو و تلویزیون و مشک برقی به کار گرفته می شود.او با 
اشاره به خدمات چهل ساله صنعت برق از طرح توسعه و اصالح برق 
روستایی در گام دوم انقالب با هدف خدمت رسانی به عشایر شمال 
استان خبر داد و گفت: برق رسانی به 1۸0 خانوار عشایر فاقد برق در 
محدوده شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و۶00میلیون تومان انجام خواهد شد که بر اساس تفاهم 
نامه های طرح روشنایی منعقد شده تعداد100سامانه از اعتبارات 
سال۹۹و ۸0سامانه از اعتبارات سال 1400برنامه ریزی برمبنای 
ضوابط تعیین شده اقدامات الزم با هماهنگی امور عشایر استان 
کرمان انجام شده و به زودی سامانه های خورشیدی قابل حمل به این 
خانوار تحویل می شود.او عنوان کرد:هزینه نصب هر پنل خورشیدی 
در هر یک از چادرها و آالچیق های عشایری میانگین ۹ میلیون 
تومان است که بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین شرکت توزیع برق 
و امور عشایر استان ۹0 درصد از این هزینه توسط این شرکت و 10 

درصد نیز به عنوان خودیاری توسط عشایر تامین می شود.
معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق شمال استان افزود: در 
واگذاری پنل خورشیدی اولویت اول با عشایری است که در هیچ یک 
از مناطق اسکان آنها )سردسیری و گرمسیری( برق وجود ندارد یا 
دو سر کوچ هستند که در این خصوص 1۸0 خانوار عشایری فاقد 

برق شناسایی و به این شرکت معرفی شده اند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارگاه 
آموزشی نظام عدالت کیفری ویژه نوجوانان و اطفال 
12 تا 14 آبان ماه با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه 
برگزار می شود.یداهلل موحد در نشست برنامه ریزی کارگاه آموزشی 
نظام عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان در کرمان از سفر معاون 
حقوقی قوه قضاییه به استان خبر داد و اظهار کرد:حضور در گلزار 
شهدا و تجدید میثاق با آرمان های شهدا به ویژه سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، سخنرانی در جمع قضات شهر کرمان، روسا و 
دادستان های سراسر استان )به صورت ویدئو کنفرانس( و شرکت در 
کارگاه آموزشی نظام عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از جمله 

برنامه های سفر معاون قوه قضائیه به کرمان است.
او با با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی نظام عدالت کیفری 
ویژه اطفال و نوجوانان با تاکید بر پناهندگان و مهاجرین 
خارجی،افزود:معاون حقوقی قوه قضاییه و نماینده یونیسف از 
میهمانان ویژه این کارگاه آموزشی هستند.موحد با اشاره به این 
مطلب که این کارگاه از 12 تا 14 آبان ماه برگزار می شود، تصریح 
کرد: کارگاه آموزشی نظام عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان 
با تاکید بر پناهندگان و مهاجرین خارجی با پشتیبانی و برنامه 
ریزی یونیسف و با رویکرد حمایتی از اطفال و نوجوانان اتباع بیگانه 
برگزار می شود و موضوع کارگاه نظام عدالت کیفری ویژه اطفال 
و نوجوانان، بحث و آموزش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و 
آشنایی با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک با محوریت 
کودکان مهاجر و پناهنده است.رییس کل دادگستری استان کرمان 
با اشاره به این مطلب که هدف اصلی این کارگاه، آموزش قضات و 
تبیین خدمات حمایتی دستگاه قضایی است، گفت: نتایج حاصل 
از این کارگاه به صورت کامل توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه 
جمع بندی و ارائه خواهد شد.او با اشاره به اینکه در کارگاه آموزشی 
نظام عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان موارد قانونی از جمله 
کنوانسیون حقوق کودک،کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 
و پروتکل مربوط، آیین نامه پناهندگان مصوب 1۳42، آیین نامه 
اجرایی ماده آیین  نامه اجرایی ماده )1۸0( قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ آن و آیین نامه 

سازمان زندان ها مصوب 1400 مورد بررسی قرار می گیرد.

2۰ خانوار عشایری 
شهربابک با سامانه خورشیدی 

برق دار شدند

برگزاری کارگاه آموزشی 
نظام عدالت کیفری ویژه اطفال 

و نوجوانان در کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع 
معدنی )ماینکس 2021( دیروز )سه شنبه، 
11 آبان ماه( با شرکت ۳5 شرکت خارجی با 
حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشاف 
معدنی کشور آغاز به کار کرد.به گزارش ایرنا، 
این دوره از نمایشگاه با مشارکت 215 شرکت 
داخلی و ۳5 شرکت خارجی از 22 کشور از 
جمله ایتالیا، ژاپن، آلمان، هلند، چین، روسیه 
و ترکیه از 11 تا 1۳ آبان ماه در محل مصالی 
امام خمینی )ره( در حال برگزاری است.این 
نمایشگاه فرصتی برای گردهمایی متخصصان و 
سرمایه گذاران است تا ضمن معرفی پتانسیل ها 
و توانمندی های خود، زمینه سرمایه گذاری 
الزم را در این حوزه ها فراهم کنند.»علیرضا 
شهیدی« معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در آیین آغاز به کار این نمایشگاه به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: مشکل خاصی در زمینه 
سرمایه گذاری حتی در بخش اکتشافات معدنی 
وجود ندارد و اکنون بخش خصوصی به موازات 
بخش حاکمیتی در حال انجام فعالیت های 
اکتشافی است.رییس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی بیان داشت: از آنجایی که 
مقوله اکتشافات در کشور با ریسک باالیی 
همراه است، عمده آن توسط بخش حاکمیتی 
انجام می شود و بخش خصوصی تمایل چندانی 
به ورود به مقوله اکتشافات به ویژه مباحث 
پی جویی و شناسایی ندارد.وی خاطرنشان کرد: 
امروز سعی ما در سازمان زمین شناسی این 
است که با توجه به اطالعات بسیار متنوع 
موجود در این سازمان طی سالیان متمادی، 
محدوده هایی که ریسک کمتری دارد در 
اختیار بخش خصوصی قرار داده شود تا پس 
از سرمایه گذاری بتواند به منافع خود نیز برسد.

شهیدی اظهار داشت: سازمان زمین شناسی از 
حدود 20 سال پیش تاکنون از الیه اطالعاتی 
ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف ذخایر پنهان 
استفاده می کند و نزدیک به ۶40 هزار کیلومتر 
خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی داشته است.
وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف، نیاز است 
تا حدود 2 میلیون و ۷50 هزار کیلومتر خطی 
برداشت نیز انجام شود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به توقف ژئوفیزیک 
هوایی در حدود 2 سال اخیر، خاطرنشان کرد: 
از اواخر آبان یا اوایل آذرماه یکی از جدیدترین 
کارهای این سازمان در موضوع ژئوفیزیک 
هوایی در منطقه »دیوان دره« استان کردستان 
مجدد آغاز خواهد شد و امید می رود به اکتشاف 

مناسبی در ذخایر پنهان برسیم.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار 
سرمایه طیف متنوعی از سرمایه  گذاران با 
درجه ریسک پذیری متفاوت حضور دارند و 
هر سرمایه گذار متناسب با میزان ریسک خود 
در یکی از ابزارهای بورسی سرمایه گذاری 
می کند؛ بنابراین مرتبط دانستن ریزش اخیر 
بازار سرمایه به بازار بدهی تفکری اشتباه است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان بورس 
و اوراق بهادار، »عباس اسپید« به عدم فروش 
اوراق بدهی در بازار سرمایه طی 40 روز اخیر 
اشاره کرد و افزود: چیزی که در ارتباط با اوراق 
دولتی و در تابلوی فرابورس از ابتدای مهرماه 
تاکنون مشاهده می شود، مربوط به عملیات 

بازار باز بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی عملیات فروش یا 
خرید اوراق دولتی از بانک  های عامل را از طریق 
تابلوی فرابورس انجام می دهد، گفت: عملیات 
بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی 
با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار 
تالش می کند تا اهداف خود در کنترل حجم 

پول موجود در اقتصاد را اجرا کند.
اسپید با اشاره به اینکه بازار بدهی همچون 
سایر بازارهای مالی می تواند بر بازار سهام تأثیر 
 بگذارد، خاطرنشان کرد: بازارهای مالی مانند 
بازار پول، بدهی و سرمایه همواره بر یکدیگر 
تأثیرگذار بوده  و می توان گفت این دو بازار 
مکمل هم هستند؛ به گونه ای که سیاست هایی 
که در یکی از آنها اعمال می شود، بر دیگری و 

کنش فعاالن آن تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، آن چیزی 
که مربوط به عملیات بازار باز و فروش اوراق 
دولتی می شود طی چند هفته اخیر در میان 
فعاالن بازار سرمایه تأثیر ذهنی زیادی داشته، 
به گونه ای که اثر روانی آن بیش از اثر واقعی 
آن بوده است.وی با تاکید بر اینکه نباید بازار 
اوراق بدهی را رقیب بازار سرمایه دانست، 
افزود: بازیگران این دو یکی نیستند و از درجه 
ریسک پذیری متفاوتی برخوردار هستند، در 
بیشتر موارد افرادی که دست به خرید سهام 
می زنند، پذیرای ریسک باالتر در سرمایه گذاری 
خود به امید سود باالتر هستند. از این رو آنها 
تمایل چندانی به اوراق بدهی نشان نمی دهند.
اسپید با بیان اینکه خریداران اوراق بدهی 
نیز اغلب افرادی هستند که از ریسک پذیری 
کمتری برخوردارند، تاکید کرد: این دسته از 
سرمایه گذاران یا خود به صورت مستقیم اقدام 
به خرید اوراق بدهی می کنند یا این اوراق 
را از طریق سرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری بادرآمد ثابت دریافت می کنند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با تاکید بر لزوم همکاری نزدیک 
بانک ها و بازار سرمایه در زمینه ثبات بازار مالی گفت: ارکان بازار 
مالی از جمله بانک ها و بازار سرمایه باید همکاری تنگاتنگی برای 

ایجاد ثبات در بازار مالی داشته باشند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، محسن 
رضایی روز سه شنبه در جلسه مدیریت نوسانات بازار سرمایه با 
حضور رییس سازمان بورس، روسای  بانک های عامل و نمایندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و خبرگان بازار سرمایه برگزار شد، 
با اشاره به نقش و تاثیر بانک ها و بازار سرمایه در ثبات بازار مالی 
کشور، تصریح کرد: بانک ها و بورس در ایجاد و تقویت ثبات نظام 
مالی کشور احساس مسئولیت کنند و برآیند همکاری های نزدیک 
آنها باید جلوگیری از نوسانات مختلف و در نهایت ثبات و آرامش 

در بازار مالی باشد.
 رییس سازمان بورس هم در این جلسه با ارائه گزارشی از آخرین 
وضعیت بازار سرمایه، پیشنهادات خود را در حوزه های مختلف 
از جمله قیمت گذاری کاالها و سیاست های پولی و تجاری 
مطرح کرد. مدیران بانک های عامل نیز در سخنان جداگانه ای 
راهکارهای حمایت از بازار سرمایه و بهبود نسبت های مالی را 

مطرح کردند
در این جلسه مقرر شد پیشنهادات کوتاه مدت پس از بررسی های 
کامل در جریان تصویب نهایی قرار گیرد و میان مدت هم، بانک ها، 
بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی 
و صنعت، معدن و تجارت همکاری مشترکی برای تهیه برنامه 

جامع داشته باشند.

بانک ها و بازارسرمایه برای برقراری
 ثبات در بازار مالی همکاری کنند

دهمین نمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری 

در معدن آغاز به کار کرد

ریزش اخیر معامالت بورس 
ارتباطی با بازار بدهی ندارد

جلسه بررسی مسائل و مشکالت مربوط به خودکفایی تولید کاغذ 
در کشور و تامین کاغذ مطبوعات و نشر )سه شنبه( به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات الزم برای حل این 

مسائل اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت 
به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، اظهار داشت: 
تالش جدی دولت این است که ضمن تامین نیاز فعلی مطبوعات و 
نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی کاغذ 
را نیز برطرف کند تا با اتکا به توان داخلی، به سمت خودکفایی در 

تامین کاغذ حرکت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونین امور مطبوعاتی و امور 
فرهنگی این وزارتخانه نیز در این جلسه گزارش هایی از میزان 
تخصیص ارز و واردات کاغذ طی سه سال اخیر ارائه کردند و به 
تشریح مشکالت و نیازهای مطبوعات و نشر و چاپ کشور و نیز 

مسائل فراروی کارخانه های تولید کننده کاغذ پرداختند.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت،  
راهکارهای تامین ارز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به کاغذ و نیز 
ملزومات فعال سازی ظرفیت کارخانه های تولید کاغذ مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت نیازها و موانع پیش 
روی کارخانه های تولید کننده کاغذ احصاء و تصمیمات الزم برای 

حل این مسائل اتخاذ شود.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کاغذ 
مورد نیاز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به سرعت تامین شده و 
مشکالت پیش روی کارخانه های تولید کننده کاغذ حل و فصل 
شود به گونه ای که کشور ظرف مدتی معین به خودکفایی کاغذ 

برسد.

معاون اول رییس جمهور:

دولت به دنبال خودکفایی 
در تولید کاغذ در کشور است

   

مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان می گویـد قانـون 
فرزندخواندگـی کـه سـال ۹۶ بـا اصالحیـه ای 
همـراه بـوده بایـد دوبـاره اصـالح شـود وگرنـه 
می توانـد مشـکالت مختلفـی از جملـه قاچـاق 
انسـان یا اعضای بدن انسـان و نیز فسـاد اخالقی 
بعضـی زنـان بی سرپرسـت را نیـز همچنـان بـه

 دنبال داشته باشد.
عبـاس صـادق  زاده تصریـح می کند که در سـال 
های اخیر و بـه دنبال اصالحیه مذکـور،در برخی 
شـهرهای کشـور از جملـه یـک مـورد در کرمان 
شـاهد زایمـان زن بی سرپرسـت بوده کـه در دام 

مافیاهـای ایـن عرصه درگیر شـده اسـت.
موضـوع بـه بخشـی از قانـون بـر مـی گـردد که 
در اصالحیه ای دربـاره فرآینـد فرزندخواندگی و 
نحـوه نظارت بهزیسـتی اعمـال شـده و مدیرکل 
بهزیسـتی اسـتان کرمان ضمـن تشـریح تبعاتی 
که مـی تواند ایـن اصالحیه داشـته باشـد و بیان 
برخـی مشـکالت مصداقـی کـه در نتیجـه ایـن 
اصالحیـه در کرمان شـاهد آن بوده، بـه تالش ها 
و مکاتبـه ها با تهـران بـرای اصـالح آن اصالحیه 
اشـاره می کند که تاکنـون بی نتیجه بوده اسـت.

مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان اظهـار مـی دارد که 
چـون تالش هـا در سـطح ملـی بـرای اصـالح 
قانـون تاکنـون منتـج بـه نتیجـه مدنظرشـان 
نشـده و با توجه به تبعات ناشـی از ایـن اصالحیه 
در جامعه،بـا قضـات و مسـئوالن قضایی اسـتان 
کرمـان جلسـات و هماهنگی هایـی داشـته اند 
و بـرای کاهـش تبعـات مذکـور تـا زمـان اصالح 
قانون مذکور،اقداماتی را شـکل داده اند که از این 
همکاری هم سپاسـگزار اسـت اما همچنان اصرار 

دارد که این قانـون در مراجع متولی کشـوری در 
تهـران بایـد اصالح شـود.

مشکل اصالحیه چیست؟
صـادق زاده بـا اشـاره به اینکـه حضانت کـودکان 
بی سرپرسـت و بدسرپرسـت در جامعـه برعهـده 
دولت اسـت کـه نماینده آن سـازمان بهزیسـتی 
اسـت توضیـح داد:در صورتـی کـه کـودک 
مجهول الهویـه سـر راه مانـده شناسـایی شـود 
توسـط پلیـس و ضابطـان امـر بـه بهزیسـتی 
طبـق  نیـز  بهزیسـتی  و  می شـود  واگـذار 
روال،خانواده هایـی که متقاضـی فرزندخواندگی 
هسـتند را شناسـایی و پـس از بررسـی های 
کارشناسـی برنامه هـای مـددکاری را بـرای آنها 
انجـام می دهـد و در نهایـت در صـورت واجـد 
شـرایط بودن فرزنـد را بـه آنهـا واگـذار می کند.
او ادامـه داد:در سـال ۹۶ این قانـون در مجلس به 
این شـکل اصالحیـه خـورد که اگـر خانـواده ای 
خودش هم ادعا کرد کـه فرزندی را پیـدا کرده یا 
با خانواده ای کـه این فرزند را به دنیـا آورده توافق 
کرده ، سازمان بهزیستی و سیسـتم قضایی نباید 
از این امـر ممانعـت کنند و مـا نیز باید براسـاس 

قانون بـه آن خانـواده فرزند را واگـذار کنیم.
 مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان ادامـه داد:در 
حالی که در گذشـته اگـر خانـواده ای مدعی بود 
فرزندی را پیدا کـرده باید فرزند بـه حکم قضایی 
در اختیار بهزیسـتی قـرار می گرفت و بهزیسـتی 
روی موضـوع کار کارشناسـی انجـام مـی داد و 
چنانچـه خانـواده شـرایط و صالحیـت الزم را 
داشـت فرزند بـه وی واگـذار می شـد؛در غیر این 
صورت طبـق روال بـه خانواده های دیگـر واگذار 
می شـد اما این قانون در واقع تکلیـف را اینطوری 
روشـن کرد کـه اگـر خانـواده ای دربـاره فرزندی 
ادعایی را مطرح کرد،سیسـتم قضایی و بهزیستی 

باید این فرزنـد را بـه آن واگذار کند کـه می تواند 
فسـاد آوری داشـته باشد.

صـادق زاده تصریح کرد:بعـد از ایـن اصالحیـه 
جلسـه ای را با قضات تشـکیل دادیـم و خطراتی 
کـه سـر راه ایـن قانـون بـود را بـه آنـان منتقـل 
و اعـالم کردیـم کـه ایـن قانـون می توانـد بـه 
فسـادآوری، قاچـاق انسـان و اعضـای انسـان و 
نیـز مسـائل فسـاد اخالقـی در بعضـی از بانـوان 

بی سرپرسـت منجـر شـود.
تالش ها در سطح ملی 

تاکنون نتیجه نداشته است
او ادامـه داد:پس از آن،بنا بر این شـد کـه با مراجع 
متولـی در تهـران مکاتبـه کنیـم و قـوه قضاییه و 
وزارت رفاه از طریق مجلس پیگیـری برای اصالح 
قانون را در دسـتور کار قرار دهند که متاسفانه این 

مهم اتفاق نیفتـاد و قانون اصالح نشـد.
مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان تصریح کرد:همـان 
پیش بینـی کـه در گذشـته در این زمینـه اعالم 
کـرده بودیـم رخ داد و متاسـفانه در سـال های 
گذشـته در همـه شـهرهای کشـور کـه یکـی از 
آنها کرمـان بود شـاهد توافقات بیـن خانواده ها و 
زایمـان زنان بی سرپرسـتی کـه متاسـفانه به دام 
مافیاهای این موضـوع درگیر شـده بودند،بودیم.
او در نهایـت گفت:چند وقـت پیش جلسـه ای با 
قضات و مسـئوالن قضایی استان تشـکیل دادیم 
و باز هـم بر ایـن موضـوع اصـرار کردیم کـه باید 
ایـن قانـون اصـالح شـود و تـا زمانـی کـه قانون 
هـم اصـالح می شـود می توانیـم بـا یـک توافـق 
داخلی بین سیسـتم قضایـی و بهزیسـتی که در 
واقـع وظیفه حضانـت را برعهده دارنـد موضوع را 

تعدیـل کنیم.
هماهنگی استانی

صـادق زاده بیان کـرد:در همیـن زمینه قرار شـد 

با  هم مکاتبـه کنیم که دسـتورات قضایـی از این 
به بعـد به سـازمان بهزیسـتی مبنی بر این باشـد 
که سازمان بهزیسـتی در صورتی که کارشناسان 
بـه این نتیجـه رسـیدند کـه خانـواده ای ادعا می 
کند فرزنـدی را پیـدا یـا توافـق کرده،اگـر واجد 
صالحیـت و شـرایط اسـت کـودک واگـذار و در 
غیـر ایـن صـورت کـودک بـه مراکـز بهزیسـتی 

سـپرده شود.
او افـزود:در ایـن صـورت پـس از بررسـی های 
کارشناسـی، کودک طبق مراحل قبل به خانواده 
هـای واجد شـرایط واگـذار می شـود و ایـن مهم 
می تواند اتفاق بسـیار خوبی برای اسـتان و سـایر 

اسـتان ها باشـد.
صادق زاده یـادآور شـد: معموال سیسـتم قضایی 
نظـرات خـودش را دارد و در بحـث صـدور 
دسـتورات و احـکام قضایـی نیـز تابـع شـرایط 
خودش اسـت نـه تابـع شـرایط دسـتگاه های که 
متولـی امـر هسـتند امـا اینکـه سیسـتم قضایی 
اسـتان ایـن را پذیرفـت کـه با مـا همـکاری کند 
و دسـتورات قضایـی را مبنـی بـر ایـن امـر صادر 
کند که ایـن خانـواده ها اگـر سـودجویی کردند 
یا رابطـه ای ناسـالم بـا مادر اصلـی نـوزاد تنظیم 
کردنـد مـا امـکان پیشـگیری و جلوگیـری از 
واگذاری فرزند را داشـته باشـیم، جـای قدردانی 

دارد.
آمار نوبت فرزندخواندگی که سریع 

جایگزین می شود
او در ادامه از وجـود یکهزار و ۸۰۰ خانواده پشـت 
نوبـت بـرای فرزندخواندگـی در اسـتان کرمـان 
خبـر داد و گفـت: در هـر مـاه تقریبـا پنـج نفـر 
از کـودکان در شـیرخوارگاه بـه خانـواده هـای 
متقاضـی  واگـذار امـا متاسـفانه همیـن تعـداد 

دوبـاره جایگزیـن مـی شـود.

 پویـش کرمـان دانا که بـا هدف احـداث مدارس 
خیرسـاز راه انـدازی شـده، قـرار اسـت ۱۲۰ 
مدرسـه را در قالـب ۷۲۰ کالس درس در کرمان 
احـداث کنـد و اکنـون ایـن پویـش بـا سـاخت 
مدرسـه ۱۲ کالسـه در نرماشـیر واقع در شـرق 
این اسـتان، نهمین اقدام مدرسـه سـازی خود را 

ثبت کـرده اسـت.
پویـش کرمـان دانـا کـه طـی سـال گذشـته 
در سـایه همـکاری و عقـد تفاهـم نامـه اتـاق 
بازرگانی،صنایـع، معـادن و کشـاورزی و ادارات 
کل آموزش و پرورش و نوسـازی مـدارس کرمان 

هویـت پیـدا کـرد، متعهـد راه انـدازی ۱۲۰ 
مدرسـه در قالـب ۷۲۰ کالس درس در کرمـان 

. شـد
اتاق بازرگانـی و آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
از سـال گذشـته تاکنـون در قالـب ایـن پویـش 
خیرخواهانه عملیـات اجرایی حدود ۵۵۰ کالس 
درس را در این اسـتان آغاز کرده و حدود هشـت 

مدرسـه را به بهره بـرداری رسـانده اند.
مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان نیز در 
آیین افتتـاح مدرسـه خیرسـاز گل گهر شـماره 
یک ) پویـش کرمان دانـا( در نرماشـیر از تکمیل 

۳۱۰ پروژه نیمـه تمام آموزشـی باقیمانده از ۱۰ 
سـال قبـل در این اسـتان بـه همت خیـران طی 

سـه سـال اخیر خبر داد.
احمد اسـکندری نسـب با اشـاره به آغاز عملیات 
سـاخت بیش از ۲ هـزار و ۵۷۰ کالس درس طی 
سـه سـال اخیر در کرمان افـزود: طی یک سـال 
اخیر عملیـات سـاخت هـر روز ۲ کالس درس و 

هر هفته ۲ مدرسـه آغاز شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه جـذب مشـارکت های مردمی 
در امـر مدرسـه سـازی و مدرسـه یـاری یکی از 
مهمتریـن راهبردهای آموزش و پـرورش کرمان 

در چند سـال اخیر بـوده، از رشـد ۷۰۰ درصدی 
جـذب مشـارکت هـای مردمـی در آمـوزش و 
پـرورش ایـن اسـتان نسـبت به سـه سـال اخیر 

خبـر داد.
اسـکندری نسـب با اشـاره بـه انعقـاد تفاهمنامه 
ساخت ۱۲۰ مدرسـه در قالب ۷۲۰ کالس درس 
توسـط اتاق بازرگانی در اسـتان اظهار داشت: به 
نمایندگـی از فرهنگیان، دانش آمـوزان و اولیای 
آنهـا از حرکـت موثـر اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی اسـتان در قالـب پویـش 

کرمـان دانـا قدردانـی مـی کنم.

 ایرنا 

گزارش

موضوع به بخشی از قانون بر می گردد که در 
اصالحیه ای درباره فرآیند فرزندخواندگی و 
نحوه نظارت بهزیستی اعمال شده و مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان ضمن تشریح تبعاتی 
که می تواند این اصالحیه داشته باشد و بیان 
برخی مشکالت مصداقی که در نتیجه این 
اصالحیه در کرمان شاهد آن بوده، به تالش ها 
و مکاتبه ها با تهران برای اصالح آن اصالحیه 
اشاره می کند که تاکنون بی نتیجه بوده است.
مدیرکل بهزیستی کرمان اظهار می دارد که 
چون تالش ها در سطح ملی برای اصالح قانون 
تاکنون منتج به نتیجه مدنظرشان نشده و 
با توجه به تبعات ناشی از این اصالحیه در 
جامعه،با قضات و مسئوالن قضایی استان 
کرمان جلسات و هماهنگی هایی داشته اند 
و برای کاهش تبعات مذکور تا زمان اصالح 
قانون مذکور،اقداماتی را شکل داده اند که از 
این همکاری هم سپاسگزار است اما همچنان 
اصرار دارد که این قانون در مراجع متولی 
کشوری در تهران باید اصالح شود.

 وقتی زنان در دام مافیا می افتند

پویش کرمان دانا به ایستگاه نرماشیر رسید

ضرورت اصالح قانون فرزندخواندگی

آنا  
س: 

عک

ارز سهمیه ای )اختصاص ۲ هزار یورو برای هر کد ملی( 
که با هدف تامین نیازهای خرد بازار ارز مانند سفرهای 
خارجی، درمانی و تحصیلی اختصاص می یابد در روزهای 
پرتالطم بازار ارز به ابزاری برای سوءاستفاده و تخلف 

سوداگران و دالالن تبدیل شده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بازار ارز به دلیل وجود 
قیمت های چند گانه )دالر آزاد، نیمایی، ترجیحی( 
همواره بستری برای وقوع انواع تخلفات و سوءاستفاده 

ها بوده است.
از جمله سوءاستفاده هایی که در این بازار رخ می دهد می 
توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره 
کرد.در این راستا، دادستان تهران دیروز به خرید و فروش 
ارز سهیمه ای اشخاص اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی 
بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دالر ارز واگذار می کند که 
این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده 
ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن ها را 
دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت 

ملی به آن ها پرداخت می کنند.
علی القاصی مهر افزود: در این پرونده پنج متهم که از 
طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دالر 

ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند دستگیر شده اند.

صف های خرید ارز سهمیه ای در روزهای پر نوسان بازار ارز
در روزهای متالطم بازار ارز که قیمت ها نوسان شدیدی 
داشت، اگر از جلوی صرافی ها عبور می کردید، احتماال 
شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی 
ها می شدید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی به 
صرافی ها مراجعه کرده اند.این افراد با هدف خرید ارز به 
نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار 

تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می کنند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، ساالنه برای هر نفر معادل 
دو هزار یورو تعلق می گیرد. افراد متقاضی می توانند با ارایه 
کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی 

ارز تحویل داده می گیرند.
برخی برای مصرف شخصی مانند سفر خارجی، تحصیل 
و درمان در خارج از کشور اقدام به اخذ ارز سهمیه ای 

می کنند.
از سوی دیگر، افرادی هستند که پول الزم برای خرید دو 
هزار یورو )حدود ۶۰ میلیون تومان( را ندارند، اما توسط 
دالالن اجیر شده اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، 

دستمزد دریافت کنند.
این افراد در مقابل۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت ملی 
خود را به دالالن اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به 

دالالن تحویل می دهند.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که علت اصلی تداوم 
عرصه ارز سهمیه ای، نگرانی از تالطم بازار سیاه و انتقال 

تقاضا به سوی بازار غیر رسمی ارز است.
برخی افراد به دالیلی مانند مسافرت، درمان و تحصیل در 
خارج از کشور نیاز به ارز دارند که باید مجرای قانونی برای 
تامین آن وجود داشته باشد.اگر به هر دلیل به نیاز افراد 
برای ارز پاسخ داده نشود، آنها به سوی بازار سیاه گرایش 
پیدا می کنند که این موضوع، باعث ایجاد فشار به بازار ارز 

و باال رفتن قیمت ها خواهد شد.
سیاست بانک مرکزی به اعطای ساالنه ۲ هزار یورو برای 
هر کد ملی باعث می شود که از فشار روی بازار ارز کاسته 

شده و قیمت ها متعادل شود.
برخی از افرادی که ارز سهمیه ای را دریافت می کنند آن 
را به طور واقعی برای مسافرت خارجی، هزینه می کنند، 
اما برخی دیگر، دالرهای سهمیه ای را به بازار ارز تزریق 
می کنند که این موضوع نیز باعث افزایش عرضه و کاهش 

و متعادل شدن قیمت ها می شود.
در صورت عدم تخصیص سهمیه ۲ هزار یورویی، تقاضاها 
به سوی بازار سیاه و غیررسمی خواهد رفت که این بازارها 

غیر قابل رصد و کنترل هستند.

در شرایطی که تعدادی از نمایندگان 
مجلس طرح جرم انگاری صادرکنندگانی 
که ارز خود را به کشور نیاورده اند را 
پیگیری می کنند فعاالن بخش خصوصی 
معتقدند ریشه اصلی مشکل صادرات 
نیست.به گزارش ایسنا، از حدود سه 
سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری 
علیه  آمریکا  تحریم های  جدید  دور 
ایران دولت وقت دو سیاست ارزی را به 
شکل همزمان اجرایی کرد. از سویی 
بنا شد واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کاال 
به کشور ممنوع شود و دیگر مجوزی 
برای واردات کاالهای لوکس، غیرضرور 
و همچنین کاالهایی که مشابه داخلی 
داشتند صادر نشود.در حوزه صادرات 
نیز با هدف تامین نیازهای کشور اعالم 
شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از 
فروش محصوالت خود را در قالب تعهد 
ارزی به کشور بازگردانند. در سه سال 
و نیم گذشته بخش قابل توجهی از ارز 
مورد نیاز برای واردات کاالها از همین 

طریق تامین شده و به نظر می رسد تا 
زمان عادی شدن شرایط ارزی کشور این 

روال ادامه یابد.
در شرایطی که پس از فروکش کردن 
بخش  میان  اختالف نظرها  نسبی 
خصوصی و بانک مرکزی به نظر می رسید 
بازگشت ارز در سال جاری آرامش 
بیشتری را تجربه کند اما با طرحی که 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی برای جرم انگاری صادرکنندگانی 
که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور 
بازنگردانده اند ارائه دادند بار دیگر 
اعتراض بخش خصوصی از سر گرفته شد.

در طول روزهای گذشته بسیاری از 
فعاالن این بخش اعالم کردند که در 
شرایطی که دولت نتوانسته ارز حاصل از 
صادرات خود را به کشور بازگرداند، بخش 
خصوصی در این سال ها فعاالنه عمل 

کرده است.
به اعتقاد فعاالن بخش خصوصی برای 
برخورد با متخلفان احتمالی به جای 

دولت  شناسنامه دار  صادرکنندگان 
به سمت شرکت های خصولتی  باید 
یا پتروشیمی ها حرکت کند. در طول 
روزهای گذشته عضو هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی ایران نیز اعالم کرده بود که 
برخورد این چنینی با صادرکنندگان 
و  گذاری  سرمایه  کاهش  موجب 
دلگرمی آنها خواهد شد.غالمحسین 
شافعی  رئیس اتاق بازرگانی ایران  نیز که 
اخیرا به سمنان سفر کرده در بخشی از 
صحبت های خود یکی از مشکالت اقتصاد 
ایران را سوگولی پروری دانسته که باعث 
شده برخوردها تنها با یک گروه و امتیازها 

برای گروه دیگر باشد.
به گفته وی اتاق بازرگانی در قالب شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
تالش می کند مصوباتی که قابلیت اجرا 
دارند را نهایی کنند تا با دریافت یک 
گوش شنوا از سوی نهادهای تصمیم گیر 
راهی برای مقابله با این سوگولی پروری 

به وجود آید.

ارز سهمیه ای، اهرمی برای مدیریت نوسان بازار اقتصاد ایران در محاصره سوگولی ها

در حالی که در سال ۹۵ الریجانی در سفر به استان کرمان کلنگ احداث پروژه پالسمای خون استان را به زمین زد، اما در سالهای متمادی با بی ارادگی 
سرمایه گذار و غفلت مسئوالن این پروژه از فنس کشی جلوتر نرفت تا اینکه در روزهای گذشته مجوز کاغذی آن را وزارت بهداشت لغو کرد.

 پروژه پالسمای خون از خاک بلند نشده، باطل شد
یم

سن
ع: ت

منب

مجوز پروژه پالسمای خون استان کرمان تمدید نشد. 
۹ آبان ماه وزارت بهداشت طی نامه ای به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان مخالفت خود را با تمدید این پروژه که 
از سال ۹۵ در کرمان کلید خورده و هنوز در مرحله 
فنس کشی است، اعالم کرد. پیگری  های »کاغذ 
وطن« برای مصاحبه با مجری این طرح بی نتیجه ماند 
اما علی اسدی پور، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان می گوید پیگیر این مجوز که مهر ماه 
قرار تمدیدش بوده هستیم و انشالله این پروژه را از 

دست نمی دهیم.
احداث بزرگ ترین پاالیشگاه پالسمای انسانی خاورمیانه 
قدمتی به اندازه دوره مدیریت سه استاندار دارد. ۲۲بهمن 
۹۵ در زمان استانداری رزم حسینی این پروژه با حضور 
علی الریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
کلنگ زنی شد. علی الریجانی همان زمان نیز از اجرای این 
پروژه در کرمان مردد بود و گفته بود در هر جایی کلنگ 
زنی نمی کند:»در جایی کلنگ زنی نمی کنم اما امروز 
این کار را در استان کرمان انجام دادم و از سرمایه گذار 
انتظار می رود این کار بزرگ را به خوبی و براساس برنامه 

زمانبندی شده به سرانجام برساند.« 
 ۵ سال پیش قرار بود این پروژه به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشگاه پالسمای انسانی در خاورمیانه با اعتبار هزار 
میلیارد تومانی عملیاتی شود. علیرضا رزم حسینی 
استاندار اسبق کرمان در آیین کلنگ زنی پروژه احداث 
پاالیشگاه پالسمای انسانی کشور گفته بود که بیش از ۲ 
سال کار مطالعاتی بر روی این پروژه انجام شده تا در نهایت  
مجوز احداث این کارخانه از وزارت بهداشت اخذ شده. 
دوره استانداری او به پایان رسید اما این پروژه عملیاتی 

نشد تا این بار به دست محمد جواد فدایی برسد.در جلسه 
اقتصاد مقاومتی خرداد ۹۸ به این نتیجه رسیدند که سد 
اجرای پروژه نبود اعتبار است و مقرر شد تا از صندوق 
توسعه ملی برای کارخانه پالسمای خون تسهیالت 

پرداخت شود.
سرمایه گذار دیگری جذب شود

فدائی مجدداً در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان که صبح روز ۴ آبان ماه ۹۸ در همان سالن پیامبر 
اعظم)ص( استانداری برگزار شد با تأکید بر اینکه مانع 
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان و دالیل عقب ماندگی 
آنها باید مشخص شود گفت: »بعضی از مدیران نسبت 
به اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان حساس 
نیستند و این مسئله از گزارشی که می دهند و تسلط 
کافی که ندارند مشخص است.«استاندار وقت کرمان با 
اشاره به اینکه تکلیف منابع مالی پروژه پالسما حل شده 
است و هیچ مشکلی ندارد گفته بود:» تا االن سرمایه گذار 
آن اقدامی نکرده و باید سرمایه گذار دیگری جذب کرد.«با 

این حال این پروژه تا اسفند همان سال متوقف ماند.
جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی 
استان کرمان اسفند ماه ۹۸ گفته بود:» این پروژه دست 
خودمان در استان است و ربطی به مرکز کشور ندارد اما 

هیچ اقدامی برای آن نمی شود.«
 فرصت یک ماهه به سرمایه گذار پروژه

حل مشکالت کارخانه پالسمای خون اما به دوره مدیریت 
فدایی قد نداد تا این بار این پروژه هزار میلیارد تومانی 
به دوران تصدی زینی وند برسد.  ۱۲ آذرماه ۹۹ ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 
زینی وند استاندار جدید کرمان برگزار شد تا  آخرین 
وضعیت پروژه احداث پاالیشگاه پالسمای انسانی در 

استان کرمان تشریح شود.

سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان که طبق اطالعات سایت 
»رسمیو« که از سال ۹۸جزهیات مدیره  شرکت صنعت 
توسعه و تجهیز پالسمای نوین بود از هزینه کرد ۳ میلیون 
دالر برای این پروژه خبر داده بود. او به خبرگزاری تسنیم 
گفته بود: »یک شرکت متقاضی پس از سال ها توانست 
مجوز این کارخانه را بگیرد و حاال این پروژه زمین دارد، 
آب دارد، مسئله گاز حل شده و با صاحب تکنولوژی و 
ماشین آالت هم توافقات الزم انجام شده است. تاکنون سه 
میلیون دالر در این پروژه هزینه شده است و در شرایط 
فعلی این پروژه با سه مشکل مواجه است که دو مشکل آن 
دست سیستم دولتی و یکی دست سرمایه گذار است.« او 
گفته بود که سرمایه گذار باید ظرف یک ماه آینده وضعیت 
خود را تعیین تکلیف کند و در صورتی که پای کار نیست 
یک شرکت دیگر جایگزین  شود. او همان زمان نسبت به 
پایان مهلت تمدید مجوز سازمان غذا و دارو در دی ماه 
خبر داده بود: »این پروژه در شرایط خاص است و تمدید 

این مجوز توسط وزارتخانه باید انجام شود.«
با این حال  مسعود مقدری معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در همان زمان از رفع مشکل 
تمدید مجوز گفته بود:» برای پیگیری تمدید مجوز پروژه 
احداث پاالیشگاه پالسمای انسانی کرمان مشکلی نیست 

و پیگیری الزم انجام می شود.«
وزارت بهداشت مجوز پاالیشگاه پالسما را تمدید نمی کند

پیگیری های کاغذ وطن اما نشان میدهد که وزارت 
بهداشت با تمدید این مجوز مخالفت کرده است. موضوعی 
که علی اسدی پور، معاون سازمان غذا و دارو نیز طی 
مصاحبه با »کاغذ وطن« آن را تایید می کند. اسدی پور 
به »کاغذ وطن« می گوید: » این مجوز قرار بود که مهرماه 
تمدید شود که نشده و یک مقدار با تمدید کار مخالفت 
شده ولی ما پیگیر کارهای آن هستیم و پیگیری می کنیم 

که استان این پروژه را از دست ندهد.«
 عباس پرداختی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان  از پیگیری های دانشگاه پیرامون این 
موضوع خبر می دهد و به »کاغذ وطن« می گوید:» پیگیر 
این موضوع هستیم و با سازمان غذا و دارو هماهنگ شده 
و قرار شد ما مستندات را ارسال کنیم و نمی گذاریم این 

پروژه از کرمان خارج شود.«
 او با اشاره به ارسال مکاتبات به تهران در عصر ۱۱ آبان 
ماه می گوید:»هماهنگی های الزم را از طریق نمایندگان 
مجلس و استانداری انجام دادیم تا بحث پخته تر شود و 
نتیجه اعالم شود اما مطمئن باشید که نمی گذاریم این 

بحث از کرمان خارج شود .«
پای مافیا در میان است؟

با این حال حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمان در گفت و گو با »کاغذ 
وطن« از این موضوع اعالم بی اطالعی می کند و می 
گوید:» تا آنجایی که من می دانم  مجوز تمدید شده. امروز 
از معاونت غذا و دارو با ما  تماس گرفتند و اطالعاتی از ما 
گرفتند ولی من نمی دانم در مورد تمدید پروانه شان بوده 

که توی این پروسه بوده و یا اینکه دلیل دیگری داشته.«
 او معتقد است که این پروژه جزء پروژه هایی است که 
چندین سال استخوان الی زخم است و یک عده می 
گویند پشتش یکسری مافیا هایی هستند که نمی گذارند 

این پروژه پیش رود. 
آنچه مسلم است پروژه ای که به قول استاندار اسبق ۲ سال 
کار مطالعاتی را پشت سرش دارد و رییس قوه مقننه برای 
احداث آن دست به کلنگ شده حاال از خاک بلند نشده که 
هیچ، مجوز کاغذیش هم لغو شده است. به نظر می رسد 
مسئوالن استان بایستی جدی تر به دنبال جایگزین کردن 
سرمایه گذار با اراده برای این پروژه باشند تا سالها وعده را 

به مقصد نتیجه برسانند.

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمان در گفت و گو با 
»کاغذ وطن« از این موضوع اعالم بی اطالعی 
می کند و می گوید:» تا آنجایی که من می دانم  
مجوز تمدید شده. امروز از معاونت غذا و دارو با 
ما  تماس گرفتند و اطالعاتی از ما گرفتند ولی 
من نمی دانم در مورد تمدید پروانه شان بوده 
که توی این پروسه بوده و یا اینکه دلیل دیگری 
داشته.«
 او معتقد است که این پروژه جزء پروژه هایی 
است که چندین سال استخوان الی زخم است 
و یک عده می گویند پشتش یکسری مافیا 
هایی هستند که نمی گذارند این پروژه پیش 
رود. 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 14۰۰۶۰319۰۷۸۰۰۶۶۵۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم اشرف گنجویی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۸2۰ صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 123/1۵ مترمربع پالک 1۶۷33 فرعی از 39۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶9۷ فرعی از 39۶۸ 
اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان صیاد شیرازی کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای رمضان 
اشرف گنجویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 92۷
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 14۰۰/۰۷/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰۸/12

محمود مهدی زاده - رئيس اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰۰۶۰319۰۰۸۰۰1۷4۰ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمجتبی هاشمی زاده زرندی فرزند سیدمظفر به شماره 
شناسنامه 3۰۸۰1۰94۰۶ صادره از  زرند در یک باب مغازه به مساحت 2۸ مترمربع از پالک ۵۶۷۸ اصلی 
واقع در زرند خیابان سردار جنگل نبش کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای سیدفتاح میرطاهری 
سلیمان آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 19۶

تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۷/2۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۸/12

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰۰۶۰319۰۰۸۰۰1۶۶۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری خاک رنگین فرزند صفر به شماره شناسنامه 34 صادره 
از  زرند در یک باب خانه به مساحت 3۰2.2۵ مترمربع از پالک ۸۰۶ اصلی واقع در ریحانشهر خیابان امام 
خریداری از مالک رسمی آقای علی مومنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 19۵
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۷/2۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۸/12

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 شهداد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 برابر رای شماره 14۰۰۶۰319۰۰۵۰۰۰1۶2 مورخ 14۰۰/۰2/2۶ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ذکیه کدخدا نجف آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۰ صادره از شهداد 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 3۰۷/۶۰ مترمربع پالک 12 فرعی مفروز و مجزی از یکفرعی از 2۶3۷-اصلی 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی خریداری از مالک رسمی آقای محمد درخشانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 تاريخ 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 1۰34
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰۸/12

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۸/2۶
ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393۶۰319۰۰۷۰42۸32 شماره  رای  برابر 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض متقاضی آقای علی لشکری فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 233/2 مترمربع پالک 4۸1 فرعی از ۶2 اصلی واقع در بخش ۶ کرمان آدرس کرمان 
حاجی آباد کوچه 4 خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 مالكيت صادر خواهد شد. م الف 93۰
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰۷/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۸/12

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  شماره 14۰۰۶۰319۰۷۸۰۰۶۵۶۷  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مرجان زند ذوالقلم فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه ۸244 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه خشتی به مساحت 3۰۷ مترمربع پالک1 فرعی از 2۶۸۰ اصلی واقع در بخش 2 
کرمان آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی خانم زهرا زند ذوالقلم 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 922
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه 14۰۰/۰۷/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰۸/12

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰۰۶۰319۰۷۸۰۰۶۶14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم حسنی پور فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از 
ماهان و آقای محمد برزگر فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۶۰صادره از ماهان بالمناصفه درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 3۶۵/۶۵ مترمربع که مقدار 132/1۵ متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است 
پالک 21۷3۶ فرعی از 1۷۸3 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان بلوار آزادگان خیابان جواد االئمه 
کوچه پرشیا شمالی ۸ خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین طباطبایی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1۰31
 تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰۸/12-تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۸/2۶

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
اول موضوع قانون  برابررای شماره14۰۰۶۰319۰91۰۰۰۶۷3-14۰۰/۰۶/24هیات  و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ناصری فرزند موسی بشماره شناسنامه 31۸9با کد 
ملی ۶۰۶993۵9۷۷صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت 2921/21متر مربع پالک - 
فرعی از۵۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۰- اصلی بخش 4۵کرمان قطعه یک واقع درعنبرآباد بلوار 
باهنر نبش باهنر 1۰ خریداری از مالک رسمی اقای )موسی ناصری زارع اصالحات ارضی( محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:14۰۰/۰۸/12 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۸/2۶
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره14۰۰۶۰319۰91۰۰۰۶۷4-14۰۰/۰۶/24هیات  برابررای 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
فرزند  ناصری  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
۶۰۶993۵9۷۷صادره  ملی  کد  31۸9با  شناسنامه  بشماره  موسی 
22۵۶/32متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازعنبرآباد 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵۰-  فرعی   - پالک  مربع 
 1۰ باهنر  نبش  باهنر  بلوار  درعنبرآباد  واقع  یک  قطعه  اصلی    -۵۰
اصالحات  )زارع  ناصری  موسی  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  ارضی( 
نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  انتشاراولین آگهی  تاریخ  از 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 
نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۸/12 
تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۸/2۶

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره14۰۰۶۰319۰۷9۰۰۰2۸۷-14۰۰/۰۶/2۰هیات 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شهریاری نیا فرزند حسین 
به  خانه  باب  یک  در  ازرودبارجنوب  ۶۷۵صادره  شناسنامه  بشماره 
و  مفروز  اصلی  از1۸۸-  1۵۶۶فرعی  پالک  مربع  ۵1۵متر  مساحت 
– جنوب  رودبار  در  واقع  سه  قطعه  1۸۸اصلی  پالک  از  شده  مجزی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   1۶ شماره  کوچه  فرهنگیان  خیابان 
مرادی  بیگ  فاطمه  وخانم  مهیمی  مهسا   ، ،محمدمهدی  عبدالحسین 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  1۵روزآگهی  فاصله 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:1۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۸/12

 تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۸/2۶
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
دارای  قاسم   فرزند  اوریا   عزیز  اقای 
شناسنامه ---- بشرح دادخواست شماره 
14۰۰2199۰۰11۷۶۶۷2۶مورخ14۰۰/۶/1۵ 

فرزندمرحوم  اوریا  قاسم  اقای  شادروان  داده  توضیح 
شهرقلعه  تاریخ13۷۷/1/1۰در  بشناسنامه1۵۰۸در  خلیل  
وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  گنج 

عبارتند/ عبارتست از: 
1-عزیز اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸۵9فرزند متوفی 
2-حبیب اوریا –قاسم -31۶1۰4۷4۰۰فرزند متوفی 

3-خلیل اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸۶۷فرزند متوفی 
4-حسن اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸4۰فرزند متوفی 
۵-مهدی اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸1۶فرزند متوفی 

۶-بانواوریا –قاسم -31۶۰49۸۸۷۵فرزند متوفی 
۷-مهدیم اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸24فرزند متوفی 

۸-آمنه اوریا –قاسم -31۶۰49۸۸32فرزند متوفی 
متوفی  -31۶۰291332فرزند  –قاسم  اوریا  9-خداداد 
االنتشار  روزنامه های کثیر  در  نوبت  لذا مراتب یک   -
یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  شود  می  آگهی  محلی 
ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت 
اختالف  حل  شورای  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه 
ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

مکاتبات قضایی
نماید  می  اعالم  بدینوسیله 
خواهان  درخواست  موجب  به 
افروز  آتش  غالمرضا  آقاي 
خانم   - خواندگان1  طرفيت  به  محمد  فرزند 
بديل  2-خانم  محمد  فرزند  افروز  اتش  مریم 
اتش افروز فرزند محمد 3-خانم کلثوم اتش 
افروز فرزند محمد 4-خانم سكينه اتش افروز 
فرزند محمد ۵-خانم شهناز اتش افروز فرزند 
محمد  فرزند  افروز  اتش  علي  ۶-اقاي  محمد 
فرزند  افروز  آتش  محمد  فرزندان  )همگي 
دادخدا( ۷- خانم نبات بازگشا همسر متوفي، 
قرار تحریر ترکه مرحوم محمد اتش افروز طي 
حل  شورای  در   14۰۰2139۰۰۰4۰۰1۶23 شماره 
قلعه گنج صادر  یک شهرستان  اختالف شعبه 
مورخ  به  صبح   9 ساعت  قرار  اجراي  وقت  و 
یا  ورثه  از  لذا  است  14۰۰/۸/2۰تعيين گرديده 
نماینده قانوني انها ، بستانکاران و مديونين به 
متوفي و کسان دیگری که حق بر ترکه متوفي 
دارند دعوت مي شود در موعد مذکور در محل 
این شورا واقع در شهرستان قلعه گنج با آدرس 
خیابان شهید انيس دادگستری شهرستان قلعه 
گنج طبقه فوقاني دادگستري حاضر شوند .عدم 

حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شعبه 1شورای حل اختالف قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  رضا  هاشمی  فاطمه  خانم  چون 
-۷۰۵ از  29۶۷فرعی  پالک  ششدانگ 
ارائه  با  در بخش4۵کرمان  واقع  اصلی 
واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود  شهادت  برگ  دو 
قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند  اصل  نموده 
ذیل ثبت491۷صفحه 439 دفتر23۰امالک   محلی 
جابجای  بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت 
صدورسند  تقاضای  اداره  این  واز  گردیده  مفقود 
به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت 
ماده  یک  دستورتبصره  وبرحسب  نامبرده  درخواست 
12۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
سند  اصل  وجود  ویا  مرقوم  ملک  به  نسبت  معامله 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار 
مراتب  1۰روز  مدت  (ظرف  است  نوبت  )یک  آگهی 
به  یا سند معامله کتبا  ارائه اصل سند مالکیت  با  را 
اعالم  جیرفت  شهرستان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره 
در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند 
از هیچکس مسموع  ادعایی  )1۰روز(هیچگونه  آگهی 
نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت 
اقدام  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به 

خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
م الف :41۵

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  رضا  هاشمی  فاطمه  خانم  چون 
از ۷۰۵- ششدانگ پالک 29۶۸فرعی 
اصلی واقع در بخش4۵کرمان با ارائه 
واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود  شهادت  برگ  دو 
قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند  اصل  نموده 
ذیل ثبت491۸صفحه 442 دفتر23۰امالک   محلی 
جابجای  بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت 
صدورسند  تقاضای  اداره  این  واز  گردیده  مفقود 
به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت 
نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده  درخواست 
نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   – نامه  12۰آیین 
آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل 
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ 
1۰روز  مدت  (ظرف  است  نوبت  )یک  آگهی  انتشار 
یا سند معامله  ارائه اصل سند مالکیت  با  را  مراتب 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت  به  کتبا 
مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم 
مقرر در آگهی )1۰روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس 
و  ضوابط  وفق  اداره  واین  بود  نخواهد  مسموع 
بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقررات 

مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
م الف :416
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 قایقران کرمانی بر سکوی سوم 
رقابت های کشوری

 ۱-۱ MTKL سید شورش دلپسند از استان کرمان در کالس
مسابقات قهرمانی کشور پاراکانو، به نشان برنز رقابت ها دست 
یافت.این رقابت ها با حضور ورزشکارانی از استان های تهران، 

کرمان، مازندران، البرز، هرمزگان، همدان، فارس، گیالن، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی و بوشهر انجام شد.قایقرانان در مواد 
 TL۳ ،TL۲ ،TL۱ ،VL۳ ،VL۲ ،VL۱ ،KL۳ ،KL۲ ،KL۱

و… و  در بخش بیماری های خاص، سندرم دان و اوتیسم در مواد 
TL۱ و TL۲ در مسافت ۲۰۰ متر به مصاف یکدیگر رفتند.

فراخوان رقابت بین المللی کارتون
 Bursa Metropolitan 2۰21 منتشر شد.

مهلت: 10 دی 1400
رقابت کارتون BURSA ترکیه فراخوان خود را در دو بخش و 

برای گروه های سنی باالی 1۷ و کمتر از 1۷ سال منتشر کرد. در 
صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های 

تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های 
ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده 

کنید.

 سمندر تاجدار جنوبی
محل پیدایش تیپ زیر گونه : ساحل جنوبی دریای خزر در ایران

این زیر گونه از زیر گونه تیپ به وسیله سر بزرگتر،پوزه عریض تر، بدن کوتاهتر وشکل 
قرارگیری دندان های کامی که ردیفهای آن ،در قسمت خلفی نسبت به یکدیگر واگرایی 

پیدا می کنند مشخص می شود . تاج پشتی جنس نر کوتاهتر و ارتفاع آن تقریبا« در 
تمام طول یکسان و از باله پشتی دم جدا نمی باشد . پوست چرم مانند و دارای دانه های 
تقریبا« صاف . اندام تکامل یافته ، اندازه اندام جلویی در نرها ۶۹ تا ۸۲ درصد و در ماده 

ها ۶۷ تا ۷۲ درصد اندازه بدن ف ماده ها دارای یک نوار مهره ای قهوه ای . اندازه : ۱۱۵ 
میلی متر

زیستگاه : در استخرهای عمیق پر علف ، که معموال« در داخل جنگل های برگ ریز ، در 
خاکهای رسی ، مناطق تپه ای یا نواحی کوهستانی قرار گرفته اند . تا ارتفاع ۲۱۳۴ متر 

دیده میشوند .
 انتشار جغرافیایی : شبه جزیره بالکان ف کریمه ، قفقاز ، آسیای صغیر و شمال و شمال 

غربی ایران،قسمتهای از استانهای آذربایجان غربی و شرقی به طرف شرق در طول 
شیبهای شمالی رشته کوههای البرز و جلگه ساحلی خزر در استان مازندران /کویرها و 

بیابان های ایران

مردی در 
تبعید ابدی    

نویسنده: نادر ابراهیمی
انتشارات: نشر روزبهان

موضوع: ادبیات- مردی در تبعید 
ابدی« عنوان رمانی از نادرابراهیمی 

است که بر اساس داستان زندگی 
محمدصدرشیرازی- مالصدرای شیرازی 
)صدر المتألهین( نوشته شده است. آنچه 

این رمان را در بین سایر  آثار نگارش 
یافته در این زمینه متمایز می کند، نگاه 

همزمان به داستان زندگی مالصدرای 
شیرازی و سیر تکوینی اندیشه ها و 

تفکرات عرفانی فلسفی وی است.

خبر

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتالکتاب

اخبار معدن

اخبار معدن

اینفوگرافیک

عکس نوشت

نشست مسئولین استان در خصوص 
برنامه ریزی و هماهنگی مراسم استقبال، 
تشییع و تدفین چند تن از شهدای گمنام 
دفاع مقدس و شناسایی ۴ شهید گمنام 

در استان کرمان برگزار شد
مهدی سلطانی نژاد معاون تعاون و امور 
اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان کرمان همراه با محمود مهدوی 
فرد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان کرمان و مسئولین 
با  ارتش  و  انتظامی  نیروی  سپاه، 
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان نشستی را در خصوص برنامه ریزی 
و هماهنگی مراسم استقبال، تشییع و 
تدفین چند تن از شهدای گمنام دفاع 

مقدس در کرمان برگزار کردند.
مهدوی فر در ابتدای این نشست گزارشی 
از جزئیات تشییع شهدای گمنام ارائه 
دادند و بیان کرد: با پیگیری ها و همکاری 
الزم مسئولین استان و مرکز مقرر گردیده 
است در ایام فاطمیه کرمان میزبان شهید 

گمنام باشد.

او همچنین از شناسایی ۴ شهید گمنام 
در استان خبر داد و افزود: این چهار شهید 
با آزمایش های DNA شناسایی شده در 

چهار نقطه از استان کرمان قرار دارند.
مدیرکل حفظ آثار کرمان ادامه داد: 
این چهار شهید معزز که در شهرهای 
رفسنجان، منوجان، زهکلوت و هنزا 
رابر قرار دارند به ترتیب متعلق به ارتش 
اصفهان، سپاه اصفهان، سپاه کاشان و 

سپاه دزفول می باشند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد کرمان 
بیان کرد: خرسند و عرض تبریک دارم 
به مردمان شهید پرور کرمان دیار سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی که مجدد 
میزبان چند شهید گمنام در ایام فاطمیه.
سلطانی نژاد با اشاره به اهمیت ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، به جایگاه مهم 
مزار مطهر شهدای گمنام تأکید کرد 
و افزود: باید بناهای یادمان این شهدا 
متناسب با شأن و منزلت این عزیزان 

باشد.
او با اشاره به این موضوع که یک عده ای 
آرزوی شهادت داشتند که اصل شهادت 

را از خدا گرفته بودند ولی درخواسته آن ها 
در کیفیت شهادت بود، افزود: شهدای 
گمنام یک ارتباط ویژه های را با خداوند 
متعال داشتند که با تاسی از حضرت 

زهرا)س( گمنام شوند و گمنام بمانند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان با بیان اینکه شهدای گمنام 
کانون های فرهنگی هستند افزود: در 
مکان های که امامزاده وجود ندارد با وجود 
شهدای گمنام می توان آن منطقه و مکان 

را به یک کانون فرهنگی تبدیل کرد.
او افزود: اولویت اجرای برنامه استقبال، 
تشییع و تدفین شهدای گمنام، سالمت 
مردم و حفظ جان مردم می باشد که باید 
با تمام رعایت پروتکل های بهداشتی 

همراه باشد.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی با 
اشاره به شناسایی ۴ شهید در کرمان بیان 
کرد: باید با اطالع به خانواده معزز شهدا و 
هماهنگی الزم در یک روز این خانواده ها 
به کرمان آمده و با استقبال گرم از این 
خانواده ها آن ها را برای  زیارت بر سر قبور 

مطهر شهدای خود برد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 
کرمان بر لزوم واکسینه بودن فعاالن بخش حمل و 

نقل عمومی علیه کرونا تاکید کرد.
مجتبی محمودی با اشاره به اجرای طرح الزام 
واکسیناسیون فعاالن بخش حمل و نقل عمومی و 
جاده ای کشور اظهار کرد: از ابتدای آبان ماه جاری 
صدور و تمدید مجوزهای مربوط به فعالیت های 
فعاالن بخش حمل و نقل مستلزم  واکسیناسیون 

حداقل دوز اول بوده است.
او توجه جدی به سالمت بخش عمومی حمل و 
نقل جاده ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: ادامه 
فعالیت فعاالن بخش حمل و نقل عمومی منوط به 
دریافت دوز دوم تا پایان بهمن امسال در نظر گرفته 

شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای جنوب استان کرمان تصریح کرد: تشکل های 
صنفی، شرکت ها و موسسات مسافربری بایستی 

نسبت به رعایت این دستورالعمل اقدام نمایند.
او از تشدید نظارت ها بر روند انجام واکسیناسیون 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و متصدیان 
شرکت های حمل و نقل جنوب کرمان خبر داد و 
گفت:  از رانندگان درخواست می شود پس از دریافت 
واکسن شیوه نامه های بهداشتی مانند فاصله گذاری 
اجتماعی، زدن ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی 
کننده را فراموش نکنند و مدیران عامل شرکت ها هم 
ضمن رعایت دقیق شرایط بهداشتی و دستورالعمل 
های ستاد کرونا با کارشناسان و بازرسان حوزه حمل 
و نقل که با هدف بازدید از صنوف حمل و نقلی که به 
صورت محسوس و نامحسوس حضور خواهند یافت، 

همکاری های الزم را انجام دهند.

شروع به کار دوباره 
نیشکر هفت تپه

اهواز - ایرنا - پس از واگذاری مدیریت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دو ماه 

حقوق معوق کارگران پرداخت شد و پس از ماه ها، اعتصاب 
کارگران این شرکت به پایان رسید و عملیات اورهال )تعمیر 

و بازسازی( این کارخانه برای تولید شکر از سر گرفته شد.
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شناسایی چهار شهید گمنام در استان کرمان

لزوم واکسینه بودن فعاالن بخش حمل و نقل عمومی 
جنوب کرمان برای ادامه فعالیت

گل گهر در چاه تلخ مدرسه می سازد
اخبا ر معادن

ــری از وضعیــت نامناســب مدرســه عشــایری در روســتای  ــی انتشــار تصاوی در پ
ــی و  ــل شــرکت معدن ــر عام ــی مدی ــان عتیق ــدس ایم ــیرجان مهن ــخ س ــاه تل چ
صنعتــِی گل گهــر دســتور داد در راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی ایــن 

ــاب مدرســه احــداث شــود. ــک ب ــخ ی شــرکت در روســتای چاه تل
ایــن اقــدام بــا هــدف توســعه عدالــت آموزشــی و برخــورداری مــردم روســتاهای 

اطــراف منطقــه گل گهــر از نعمــت مدرســه صــورت می گیــرد.
شــب گذشــته تصاویــری از وضعیــت نامناســب تحصیــل دانش آمــوزان در 
روســتای چــاه تلــخ منتشــر شــد کــه حــاال خبــر ســاخت مدرســه در این روســتا 
بــه همــت  شــرکت گل گهــر، می توانــد خبــری خــوش بــرای اهالــی ایــن روســتا 

ــوالد ــام آوران معــدن و ف باشــد./ پی

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس دفتر فنی 
شرایط احراز    

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

لیسانس عمران
حداقل ۵ سال سابقه در پروژه های عمرانی

اطالعات تماس: واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹66۵3

موقعیت شغلی: کارمند فروش 
شرایط احراز    

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی

کارمند فروش سنگ باشد
مزایا:

پورسانت فروش 1۰ درصد
اطالعات تماس:موبایل ۰۹13۰۰۰۹۵۹۹
واتساپ ۰۹13۰۰۰۹۵۹۹

استخدام شرکت شکوفا صنعت پویا

استخدام صنایع سنگ ارمغان

فراخوان ارزیابی کیفی 
برای مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان جدید بنیاد شهید کرمان

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان جدید به 
شماره 200000۵483000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

Www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 تاریخ انتشار فراخوان: 1400/08/12
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/08/20

مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1400/09/06
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : کرمان بزرگراه امام )ره( - جنب پل ایثار اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان کرمان 

شماره تماس: 32163990

متقاضیـان شـرکت در فراخـوان در صـورت عـدم عضویت در سـامانه، نسـبت بـه ثبت نـام و دریافت گواهـی امضای 
الکترونیکـی )بـه صـورت برخـط( بـرای کلیـه صاحبان امضـای مجـاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل آورند.

اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان

 مواعد زماني :


