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نگرانی وزیر نیرو از مصرف برق

عکس :مهر

پاداش مشترکان کم مصرف برق
به استانداران واگذار شد

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan
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سود سهام عدالت در راه است
ســال چهــارم

دارندگان سهام  ۵۰۰هزار تومانی ،رقمی حدود  ۲۰۰هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون
تومانی دو برابر سود سهام  ٥٠٠هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن  ۴۰۰هزار تومان بود .مرحله اول اسفند  ۹۹واریز
شد که  ۵۰درصد مانده به زودی واریز میشود.

شــماره پیاپــی 972

یکشــنبه  12اردیبهشــت 1400

قیمــت  500تومــان

فعالیت مزرعه چینی برق
رفسنجانراتهدید میکند
زمستان سال گذشته و در پی خاموشیهای گسترده در
استان کرمان و شهرستان رفسنجان ،موضوع استخراج
رمزارز از بزرگترین مزرعه بیتکوین ایران واقع در«منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان»
مورد اعتراض بسیاری از شهروندان قرار گرفت .پس از این اعتراضها ،با دستور
مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان کرمان ،فعالیت این مزرعه متوقف شد اما
این وقفه دیری نپایید و در فروردین امسال خبرگزاریها از شروع بهکار مجدد مزرعه
استخراج رمزارز چینیها در رفسنجان ،آن هم در آستانه فصل گرم سال خبر دادند.
این در حالی است که غالمعلی رخشانیمهر ،معاون هماهنگی توزیع توانیر اعالم
پیش رو نداریم ،بلکه تابستان«بسیار سختی» را
کرده که امسال تابستان سختی ِ
انتظار میکشیم».
صفحه3را
بخوانید
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مدير مهندسي معكوس شرکت گل گهر خبر داد:

بومیسازی ماده شیمیایی MIBCبا
حمایت شرکتهای گلگهر و گهرروش

مدير مهندسي معكوس و ساختداخل شرکت گل گهر
از بومي سازي ماده شيميايي  MIBCبا حمايت شركت
معدني و صنعتي گل گهر و شركت گهرروش سيرجان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت گل گهر ،مهندس جالل سلیماننژاد
گفت :كارشناسان كارگروه بومي سازي حوزه كنسانتره شركت گل گهر شامل
کارشناسان شرکت گل گهر و كارشناسان شركت گهرروش به عنوان پيمانكار بهره
بردار ،با انتقال دانش و تجربه خود به سازنده داخلي موفق به ساخت ماده شيميايي فوق
العاده ارزبر  MIBCشدند كه در فرآیند فلوتاسیون(شناورسازی) استفاده مي شود.
صفحه  3را
بخوانید

ستاد پایش تنشآبی در استانها تشکیل میشود

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت :سال گذشته سامانهای راهاندازی شد تا افرادی که از کرونا آسیب
دیدند در آن ثبتنام کنند و  ۲۵هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند و در نهایت  ۲۳هزار نفر مورد تایید قرار گرفتند.

مناقصهگذار

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان -بلوارشهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی -کد پستی  – 7617899596شناسه ملی 14000275775
تضمین شرکت درمناقصه
موضوع

مدت(روز)

خانه محله آباده شهر

365

ردیف

شماره فراخوان

1

2000003501000008

دریافت
اسناد

محل

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مهلت

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل دو هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

زمان

طبق اسناد مناقصه

( ) 078دیوار حصار

گشایش
پیشنهادها

مبلغ(ریال)

380/000/000

7/467/168/680

براساس آیین
نامهتضمین

سیرجان

تحویل
پیشنهادها

نوع

برآورد
مبلغ(ریال)

مبانی
براساس فهرست بهای

معامالت دولتی

اجرای کارهای ساختمانی به
صورت سرجمع سال 1400

شهرستانجیرفت

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد 2 :واحد تجاری واقع واقع درشهر جیرفت -خیابان شفا روبروی

بیمارستان امام خمینی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الترونیکی دولت (  )setadiran.irو با
شماره مزایده (1008 :شماره سیستمی ) به صورت الکترونیکی به اجاره برساند0

زمان انتشار درسایت تاریخ 1400 /2/12:ساعت 10:صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ  1400/2/25:ساعت 13:
تاریخ بازدید 1400/2/13 :
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ 1400/2/25 :ساعت 14:
زمان بازگشایی تاریخ  1400/2/26 :ساعت 10 :صبح
زمان اعالم به برنده تاریخ 1400/2/26:
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
-1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده
(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده
(ودیعه) ارسال پیشنهاد
قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم برنده  ،و واریز وجه مزایده در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
-2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به
عمل آورید.

شاخص کل در بازار بورس امروز شنبه ۱۱ ،اردیبهشتماه
۱۳هزار و  ۵۴۷واحد افت داشت که در نهایت این
شاخص به رقم یک میلیون و  ۱۹۴هزار واحد رسید.
برپایه معامالت امروز بیش از چهار میلیارد و
 ۹۷۹میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۳۷هزار و  ۵۸۶میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هموزن) با یک هزار و  ۶۰۷واحد
کاهش به  ۴۲۵هزار و  ۶۶۴واحد و شاخص قیمت (هموزن)
با یک هزار و  ۴۶واحد افت به  ۲۷۷هزار و  ۸۷واحد رسید.
شاخص بازار اول  ۱۰هزار و  ۴۰۷واحد و شاخص بازار دوم
 ۲۵هزار و  ۶۹۴واحد کاهش داشتند .بر پایه این گزارش،
نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) در گروه نمادهای
پُرتراکنش قرار داشت.

آخرین وضعیت
شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش
از  ۸۷واحد کاهش داشت و بر روی
کانال  ۱۷هزار و  ۵۷۲واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و
 ۵۶۰میلیون برگه سهم به ارزش ۴۴
هزار و  ۳۴۶میلیارد ریال دادوستد شد.
امروز نماد توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) دو
نماد کرمانی تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
سنگ آهن گهرزمین (کگهر) دیگر نماد کرمانی تاثیر
منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

پویش آزاد سازی زندانیان زن
جرائم غیر عمد در کرمان کلید خورد

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی مزایده (اجاره)
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ادامه مطلب رادر
صفحه  3بخوانید

معاون راهبــری و نظارت بر بهرهبرداری شــرکت آب
و فاضالب کشــور گفت :ســتاد پایش تنش آبی برای
ش آب در سطح شهرها و روستاهای تمامی استانهای کشور
مراقبتهای کاهش تن 
تشکیل میشود.

شاخص بورس منفی شد

نوبت اول

فراخوان مناقصه

عكس :مهر

کرونا به شغل  ۲۳هزار کرمانی آسیب زد

نوبتبندی آب در شهرها
و روستاهای کشور ممنوع

 -3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت
گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه
( )www.setadiran.irبخش « ثبت نام  /پروفایل مزایده گر »
موجود است.
 -4هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -5آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
 -6به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد ضمانت نامه و
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -7ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
-8شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد
کارپردازی 03443210380:

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

میثم آبدری مسئول بسیج اصناف و فعاالن اقتصادی شهرستان
کرمان گفت :پویش آزادسازی زندانیان زن جرائم غیرعمد با
شعار"زندان جای مادران نیست"همزمان با ماه مبارک رمضان
در استان آغاز شده که امید است با بهر هگیری از ظرفیت
خیرین و حمایت مردمی ،امکان آزادی زنان زندانی جرائم
غیر عمد که توانایی مالی پرداخت دیه را ندارند ،فراهم شود.
او افزود :این پویش با مشارکت بسیج جامعه زنان ،اتحادیه
آرایشگران زنانه شهرستان و ستاددیه استان کرمان و به همت
بسیج اصناف ناحیه امیرالمومنین در استان آغاز شده است.
آبدریبااشارهبهاینکهدراینپویشآزادیحداقل ۵مادرهدفگذاری
شده است ،تصریح کرد :همزمان با ماه مبارک رمضان ،آزادسازی
این مادران کهدر زندان به سر میبرنددردستور کار قراردارد.

او بیان کرد :میزان بدهی این  ۵مادر ،یک میلیارد ریال است که
امید است با تعامل ،همکاری و حمایت مردم و خیران با ستاد دیه
استان این مبلغ فراهم شود و با این اقدام خداپسندانه بتوانیم
گامی مثبت در زمینه کاهش آسیبهای جامعه برداریم.
آبدری افزود :شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۰۲و
شماره حساب  ۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲بانک ملی به نام
ستاد دیه استان کرمان ،آماده دریافت هدایای نقدی از
سوی مردم و خیران برای این امر خداپسندانه است.
او با اعالم اینکه آزادی این زنان ،همت همه نیکوکاران و خیران را
میطلبد ،تصریح کرد :سفرهای برای آزادی زنان گسترده شده است
کهامیدواریمهمهپایاینسفرهبیایندتااینمادرانجامعهباردیگر
در کنار خانوادهشان باشند.

جهش تمام شاخص های تورم در سال ۹۹
آمار رسمی نشاندهنده جهش نرخ تورم از سال  ۱۳۹۸تا پایان
سال گذشته است ،هر چند که آمار ابتدای سال  ۱۴۰۰نیز
بیانگر ادامه روند رو به رشد و رسیدن به مرز ۵۰درصدی بود.
به گزارش ایسنا ،آنچه چندی پیش مرکز آمار ایران از
وضعیت تورم در پایان سال گذشته منتشر کرد نشان
داد که در اسفند ماه نرخ تورم ساالنه  ۳۶.۴درصد بوده
و تورم نقطه به نقطه به  ۴۸.۷درصد رسیده است.
جزئیاتتورمسال۱۳۹۹
اما تازه ترین گزارشی که از جریان شاخص کل تورم سال
 ۱۳۹۹اعالم کرده نشان از افزایش روند تورم نسبت به سال
۱۳۹۸دارد .طبق این آمار ،شاخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفی در سال  ١٣٩٩برای کل کشور  ،۲۵۲.۶برای
مناطق شهری  ۲۵۰.۶و برای روستایی  ۲۶۳.۵بوده است.
بر این اساس ،نرخ تورم کلدر سال  ۱۳۹۹برای کل کشور به
۳۶.۴درصد رسیده که  ۱.۶نسبت به سال  ۱۳۹۸افزایشداشته
است .همچنین تورم کلدر مناطق شهری  ۳۶.۲و برای روستایی
۳۷.۷درصد گزارش شده که نسبت به سال ۱.۸ ،۱۳۹۸درصد
در مناطق شهری و ۰.۴درصددر مناطق روستایی افزایشدارد.
اما بررسی این آمار نشان می دهد که نرخ تورم گروه

عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» در سال
 ١٣٩٩برای کل کشور  ۳۹درصد ،مناطق شهری
 ٣٨.٧درصد و مناطق روستایی  ٣٩.٩درصد بوده است.
نرخ تورم «خوراکی ها ،آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت
به سال گذشته برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق
روستایی به ترتیب  ٤.٠ ،٣.٦و  ٢.٣واحددرصد کاهشدارد.
بر اساس این گزارش ،نرخ تورم گروه عمده «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات»در سال  ١٣٩٩برای کل کشور ٣۵.۲درصد،
مناطق شهری ٣٥.١درصد و مناطق روستایی  ٣٥.٨درصد
بوده و نرخ تورم «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به
سال گذشته برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق روستایی
به ترتیب  ٤.٠ ،٣.٨و  ٢.٣واحد درصد افزایش یافته است.
ادامهروندافزایشیدرسالجاری
افزایش نرخ تورمدر سال گذشتهدر حالی ادامهداشته که به
امسال نیز رسیده است؛ به طوری که در پایان فروردین ماه
 ۱۴۰۰جهش تورم ثبت شد و گزارش مرکز آمار نشانداد که
کاال و خدماتدر مقایسه با اسفندماه ۲.۷درصد (تورم ماهانه)،در
مقایسهبافروردینپارسال(تورمنقطهبهنقطه)۴۹.۵درصدافزایش
داشته و تورم ساالنه نیز با روند افزایشی به ۳۸.۹درصد رسیده است.

تغییر معادالت
در بازار ارز
علی راستین

یادداشت مهمان

توافــق احتمالــی ایــران و غــرب
در ویــن چــه تاثیــری بــر بــازار
ارز خواهــد گذاشــت؟ ایــن
ســوالی اســت کــه ایــن روزهــا
بــه کــرات از ســوی افــکار
عمومــی مطــرح میشــود.
قیمــت ارز در شــرایط کنونــی
در کــف کانــال  ۲۳هــزار تومــان
قــرار دارد .مانــدگاری دالر در ایــن
کانــال در شــرایطی رخ داده اســت
کــه بهــای اســکناس آمریکایــی
در مهــر مــاه ،بــه قلــه رســید و
هــر دالر بــا بهایــی بیــش از ۳۰
هــزار تومــان معاملــه گردیــد.
بســیاری از صرافــان در دوره
کوتاهــی ،قیمــت دالر را برابــر بــا
 ۳۲هــزار تومــان اعــام کردنــد.
حــاال امــا کاهــش بیــش از ۲۸
درصــدی قیمــت ارز در کمتــر از
هشــت مــاه ســبب شــده اســت
بســیاری از کارشناســان بــر ایــن
اعتقــاد باشــند کــه نگهــداری
ریــال در ایــن فاصلــه زمانــی
ســودآورترین اقــدام ممکــن در
حــوزه ســرمایهگذاری بــوده اســت
چــرا کــه تمامــی بازارهــای ایــران
در ایــن هشــت مــاه ریــزش قابــل
توجــه قیمــت را تجربــه کردهانــد.
هــر چنــد پیــش از ایــن وعــده دالر
 ۱۵هــزار تومانــی از ســوی رییــس
جمهــوری و برخــی دیگــر از مقامات
داده شــد امــا بســیاری از تحلیلگران
بــر ایــن عقیــده انــد کــه رســیدن
دالر بــه ایــن قیمــت در دوره زمانــی
کوتاهــی ممکن اســت و توافــق وین
میتوانــد ســیگنالی بــرای رســیدن
بهــای اســکناس آمریکایی بــه کمتر
از بیســت هــزار تومــان باشــد امــا
ایــن نــرخ در بــازار چنــدان مانــدگار
نخواهــد بــود.

 ۷۷بستری جدید
و  ۵فوتی در
شبانهروز گذشته
به گزارش روابط عمومی
علومپزشکی کرمان،دکتر مهدی
شفیعی ،سخنگوی این دانشگاه
عصر شنبه ۱۱اردیبهشتماه
با بیان اینکه طی  24ساعت
گذشته ۷۷،بیمار جدید کرونا در
بیمارستا نهای استان بستری
شدهاند ،گفت۳۱«:نفر از آنها از
حوز ه دانشگاه علومپزشکی کرمان
(شامل راور ،رابر ،بافت ،بردسیر،
کوهبنان ،کرمان ،شهربابک،
زرند ،ارزوئیه)۵،نفر حوزه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان ۱۶ ،نفر
حوزه دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت و۲نفر از بستر یشدگان
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم
هستند».
او با بیان اینکه ۲۳نفر از حوز ه
دانشکده علوم پزشکی سیرجان
بستری جدید گزارش شده است،
افزود«:در حال حاضر۵۸۴ ،بیمار
کرونا در بیمارستا نهای استان
بستری هستند».
شفیعی ادامه داد۳۱۶«:نفر
از بیماران بستری در حوز ه
علومپزشکی کرمان۴۹ ،نفر حوزه
علو مپزشکی رفسنجان۷۶ ،نفر
حوز ه جنوب۸ ،نفر در حوز ه
دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۳۵
نفر از حوزه دانشکده علومپزشکی
سیرجان بستری هستند و خدمات
بیمارستانی به آنها ارائه میشود».
او اظهار کرد« :از ابتدای اپیدمی
تاکنون ۱۹هزار و  ۱۳۹نفر در
استان ،بهدلیل ابتال به کرونا
بستری شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای
واگیردار دانشگاه علو مپزشکی
کرمان سپس اظهار کرد:
«متاسفانه در  24ساعت گذشته،
۵مورد فوتی به دلیل ابتال به
ویروس کرونا گزارش شده که ۳
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم
پزشکی کرمان و  ۲نفر از حوزه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
است».
به گفت ه شفیعی ،از ابتدای اپیدمی
کرونا در استان تاکنون۲۷۲۸ ،نفر
به دلیل ابتال به کووید ـ  ۱۹جان
خود را از دست دادهاند.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین
دادگستری و تبلیغات اسالمی

ساالنه سه تن شیره آنغوزه
از رویشگاههای رفسنجان
برداشت میشود
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
خبر
رفسنجان گفت:از رویشگاههای آنغوزه تلخ و شیرین
این شهرستان ساالنه سه تن شیره گیاهی برداشت
میشود.جالل حسنشاهی افزود:هفت رویشگاه آنغوزه تلخ و یک
رویشگاه آنغوزه شیرین در رفسنجان وجود دارد که در مجموع
مساحتی بالغ بر۹هزار هکتار از سطح مراتع شهرستان را پوشش
دادهاست.او اضافهکرد:در سه رویشگاه که دارای طرح میباشند
میتوان شیره آنغوزه را برداشت کرد که به طور میانگین ساالنه سه
هزار تُن شیره از این رویشگاهها برداشت میشود.
حسنشاهی با اشاره به اینکه این گیاه ظرفیت مهمی در سطح
مراتع به شمار میرود؛عنوا نکرد:سازمان جنگلها،مراتع و
آبخیزداری کشور طی سا لهای اخیر با هدف افزایش توان
اقتصادی بهرهبرداران،روستاییان و عشایر در قالب طرحهای
تلفیقی،مجوزبرداشت این گیاه را به ذینفعان منطقه دادهاست .
او اضافهکرد:مجوز بهرهبرداری هرساله از سوی ادارات کل منابع
طبیعی براساس وضعیت آبوهوایی و وضعیت رویشگاه صادر
میشود و بهرهبرداران با نظارت ادارات منابع طبیعی شهرستانها
اقدام به برداشت شیره آنغوزه میکنند.
حسنشاهیتصریحکرد:اینامرباعثمیشودمرتعداران،روستائیان
و عشایر ضمن تشویق به حفاظت و نگهداری از این رویشگاهها به
حفظ و توسعه این گیاه دارویی کمک کنند و در کنار آن ارتزاق و
درآمد داشته باشند.او خاطرنشان کرد:مجوز برداشت از پنج رویشگاه
دیگر آنغوزه در رفسنجان در آینده با تهیه طرحهای تلفیقی در
اختیار مرتعداران و ذینفعان قرار داده میشود.
حسنشاهی با بیان اینکه این گیاه دارای خواص دارویی و صنعتی
بسیاری است گفت:شیره این گیاه در صنعت داروسازی بسیار کاربرد
دارد و محصول آنغوزه به کشور هند صادر میشود.
او با اشاره به اینکه رویشگاه کوهسرخ راویز از بهترین رویشگاههای
گیاه آنغوزه در سطح شهرستان میباشد که به لحاظ جنس خاک و
نیز اقلیم مناسب،دارای آنغوزه بسیار با کیفیتی میباشد افزود:رنگ
شیره آنغوزه کوهسرخ راویز رفسنجان ،نسبت به سایر مناطق از
کیفیت خوبی برخوردار و مورد توجه تجار میباشد.
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

معاون امور صنایع صمت شمال کرمان مدعی شد:

 ۸۹هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در سال ۹۹
معاونامورصنایعسازمانصنعت،معدنو
تجارتاستانکرمانگفت:مصوباتاجراشده
نسبتبهسال ۹۸بیشاز ۱۵درصدرشدداشته
اندویکیازبرنامههایتحققیافتهدربرنامه،
برقراریارتباطبینواحدهایکوچکوبزرگ
بود.
اوعنوانکرد:براساسنشستها،نیازسنجیو
تولیداتواحدهایکوچکراشناساییکردیم
و ۱۴۰واحدرابهواحدهایبزرگمتصلکردیم
ودراینراستاواحدهایبزرگعالوهبرخرید
محصوالتواحدهایخرد،بهرشدوتعالیاین
واحدهاکمککردند.
اقتصاد کرمان

گزارش

مهندس رحمان نژاد معاون امور صنایع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه
در سال جهش تولید ۱۶۵پروانه بهره برداری جدید
توسط این سازمان صادر شد گفت :سه هزار و ۴۰۰
نفر اشتغال و سرمایه گذاری  ۸۹هزار میلیارد ریال
تنها در این پروانه ها رقم خورد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن
وتجارت استان کرمان علیرضا رحمان نژاد معاون
امور صنایع سازمان «صمت» در گفت و گو با
خبرنگاران اعالم نمود :در سال  ۹۹سالی که به
فرموده رهبر معظم انقالب به نام سال جهش
تولید نام گرفته بود تعداد  ۱۴۹پروانه بهره برداری
جدید با سه هزار و  ۷۰۰اشتغال در این پروانه ها
هدف گذاری داشتیم که میزان تحقق این آمار
 ۱۱۰درصد رشد را نسبت به سال هدف گذاری
نشان می دهد.
او اظهار داشت :سامانه رصد نیز پنج هزار و ۸۰۰
نفر اشتغال برای حوزه صنعت استان کرمان در
نظر گرفت و بر اساس آخرین گزارش در این زمینه
بیش از ۹هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شد که این
آمار مجموع پروانه های صادره با اشتغال جدید در
واحدهای قدیم را نشان می دهد.
جهش ۳۵درصدی تولید در کرمان
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمان گفت :همچنین ۳۵درصد رشد تولید
در سال جهش تولید در استان کرمان رقم خورد که
نشان می دهد سال ۹۹در واقع جهش خوبی داشته

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
گفت :سال گذشته سامانهای راهاندازی شد تا افرادی
که از کرونا آسیبدیدنددر آن ثبتنام کنند و ۲۵
هزار نفردر این سامانه ثبت نام کردند ودر نهایت۲۳
هزار نفر مورد تایید قرار گرفتند.
رضا اسماعیلی به مناسبت روز جهانی کارگر
اظهارداشت :کرمان یک استان تولیدی و سرآمد
محصوالتدنیا است که این مهم با تالش و کوشش
کارگراندر استان فراهم میشود.
او از کارگرانی قدردانی کرد که از ابتدای انقالب
اسالمی تاکنون با کمترین توقعدر این حوزه فعالیت
میکنند و بیانداشت :شهدای کارگری یک ششم
جمعیت شهدای استان کرمان را تشکیل میدهند
که نشاندهنده حضور باشکوه کارگراندردوران
دفاع مقدس است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
خاطرنشان کرد:دردوران سازندگی و بعد ازدفاع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن

تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به

سرپرست اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت:
در حال حاضردر ذخایر خونی همه گروه ها به ویژه
گروه های خونی منفیدر استان کرمان با کمبود
مواجه هستیم.اهداکنندگان با اهدای خون در
نجات جان همنوعان خود سهیم هستند.ایرج
شکوهی افزود:با توجه به اینکه هرسالهدر ماه مبارک
رمضان آمار اهدای خوندر استان با کاهش روبرو
میشود و با توجه به اوج گرفتن مجدد شیوع ویروس
کرونا و کاهش مراجعه جهت اهدای خون،از مردم
درخواستداریم خواست تادر شبهای پربرکت قدر
اهدایخون را فراموش نکنند.شکوهی با بیان اینکه
در حال حاضردر ذخایر همه گروههای خونی به ویژه
گروههای خونی منفی O ،و +Aدر استان با کمبود
مواجه هستیم،از مردم دعوت کرد تا با اهدای خون

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم کبری نظـری کدخدائی

شـهداد  -میـدان طالقانـی کوچـه  ۸خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتـراب مظفری کرمانی
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  ۱۵روز آگهی

مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .م الف 76
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/29 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/12 :

رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۷۰هیـات دوم

هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بتول حسـن

زاده سـبلوئی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه  ۱۲۴۴صادره از
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۲۹۸.۸۰مترمربـع از پالک
 ۲۳۸۹اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه  ۱۶خریداری از

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

ششـدانگ هتل لـوت دارای پالک  1فرعی
از  – 2866اصلـی بمسـاحت  10011متـر

مربـع واقـع در بخش 23کرمـان به آدرس

چـپ مـورد تقاضـای خانم حکیمـه درتـاج فرزند برکت
نیـاز بـه تحدیـد دارد لـذا حسـب در خواسـت مورخـه
 1400/02/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن

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

گرددکـه در موعـد مقـرر در ایـن اعلام بـه محـل وقوع

یکـدرب بـاغ بـه مسـاحت 3322متر مربـع پالک  14فرعـی از  – 134اصلی مفـروز و مجزی

شـده از پلاک  134اصلـی بخـش  27کرمـان واقـع در گلبـاف محلـه رزنـو کوچه شـهید پور

جعفـری خریـداری از مالـک رسـمی عصمت وزیری و حسـن گـودرزی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی

کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از

اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م/الف143

تاریخ انتشار نوبت اول -1400/02/12:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/27:

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد

شـد .م/الف۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۲/۱۲:

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۲/۲۶ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
متن آگهی مزایده

آگهـی مزایـده اتومبیل پرونده کالسـه ( _۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۹۰۰۰۴۷۴شـماره
بایگانی) ۹۹۰۰۴۹۹

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق یـک دسـتگاه سـواری پرایـد بـه شـماره پالک

انتظامـی  ۶۵ایـران _ ۵۹۴ط  ،۹۲مـدل  ۱۳۸۸به رنگ نقره ای متالیک ،تیپ  ،۱۳۲تعداد
سـیلندر  ،۴تعداد محور  ،۲به شـماره موتور  ۲۹۰۵۷۶۱و شاسی شـماره ۱۴۲۲۲۸۸۰۷۳۲۱۸

 sو خـودرو مذکـور تـا تاریـخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱دارای بیمـه نامـه شـخص ثالث معتبـر نزد بیمه

و عملیات تحدیدی آن از سـاعت  10صبح روز دوشـنبه

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی

حسـن گـودرزی گوکـی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه  172صـادره از گلباف در ششـدانگ

تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی

شاسـی و بدنه سـالم بدون رنگ خوردگی (سـقف و درب صندوق عقب به صورت جزئی

مـورخ  1400/03/03شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا به

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از

باسـتناد تبصره مـاده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های

و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره  139960319062000902هیـات اول

سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از

ایـران بـوده (بیمه نامه دارای تخفیف  ۷۰درصد می باشـد)و السـتیکهای جلـو  ۹۰درصد و

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشر

فاقد سـند رسـمی

اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله

تحدید حدود اختصاصی

شـهداد بلـوار امـام زاده زیـد(ع) انتهـای بلـوار دسـت

ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

و اگر نباشند ،تولید لنگ میماند بنابراین بهدنبال
حضور کارگراندر تولید هستیم.
اسماعیلی همچنین بهرهوری نیروی کار را امری
مهم خواند و از همکاری با اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی استان کرماندر این راستا خبر
داد.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
بیانداشت :قوانیندستوپاگیر مربوط به حوزه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از جمله موانع کسب و کار
است و مسائل فرهنگی ازدیگر موانعدر این حوزه
بهشمارمیرود.
اسماعیلی اضافه کرد:در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بهدنبال اصل سهجانبهگرایی کارگر،
کارفرما و تولید هستیم بنابراین توسعه تشکلهای
کارگری – کارفرماییدردستور کار قرار گرفت تا
توسعه گفتمان کارگر ،کارفرما ودولت راداشته
باشیم.
او با اشاره به پرداخت  ۵۸۰میلیارد تومان وام
روستاییدر بخش اشتغال استان کرمان عنوان کرد:
امیدواریم وامها کمترین خطا راداشته باشند و فردی
که یک میلیارد تومان وام دریافت کرده است باید

برای حداقل ۶نفر ایجاد اشتغال کند.
اسماعیلی تصریح کرد :تعیین حداقل مزد در
شورای عالی کار صورت میگیرد که  ۴۰درصد
افزایش مزددر اسفند ماه سال گذشتهداشتهایم و
سال گذشته سامانهای راهاندازی شد تا افرادی که
از کرونا آسیبدیدنددر آن ثبتنام کنند و  ۲۵هزار
نفردر این سامانه ثبت نام کردند ودر نهایت ۲۳
هزار نفر مورد تایید قرار گرفتند.او افزود ۴ :هزار و
 ۸۰۰نفر نتوانستند ،بیمه را پرداخت کنند و سرکار
نرفتند و از بیمه بیکاری استفاده میکنند ،اما آسیب
چندانی بعد از دوره پرداخت به بیمهشدگان وارد
نشد و افزایش تعداد بیمهشدگان را طی سال گذشته
داشتیم اما نمیتوانیم منکر شویم که واحدهای
خدماتی و اصناف ما مشکل پیدا کردند.اسماعیلی
ادامهداد :حس انساندوستانهدر بین کارفرمایان
ما بوده است و ضمن اینکه دچار مشکل بودند،
نگذاشتند ،مشکل کرونا گریبان کارگران را بگیرد.
او اظهارداشت ۸۵:تعاونی بانوان طیدوسال گذشته
در استان کرمان تشکیل شده است ،اما اشتغال زنان
به نسبت اشتغال به آقایان کمتر است.

مالـک رسـمی آقـای مهرعلـی فردسـی تاج آبـادی محـرز گردیده

موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان

288/40مترمربـع پلاک  ۲فرعـی از -۲۶۳۹اصلـی واقـع در بخـش  ۲۳کرمـان بـه آدرس

مقدس و همچنیندر تحریم نیز کارگراندر حوزه
تولید و اقتصاد نقش کلیدیداشتند و بیش ۵۳هزار
واحد کارگریدر سطح استان با۳۴۰هزار بیمهشده
اجباریدر استان کرمان فعال هستند.
اسماعیلی یادآور شد ۴۸۰ :هزار کارگر بیمهشده
تامین اجتماعیدر کرمان مشغول به کار هستند که
طی  ۴۰سال گذشته رشد قابل توجهیداشتهایم و
امیدواریمدر جنوب استان کرمان بتوانیم همانند
شمال پوشش بیمهایداشته باشیم.
او با اشاره به اینکهدر حال حاضر  ۴هزار و  ۵۰۰نفر
از بیمه بیکاریدر استان کرمان استفاده میکنند،
بیانداشت ۵۸۰ :میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
روستایی پرداخت شده است و بهدنبال تشکیل
کمیته نظارت برای بررسی وضعیت تسهیالت
اشتغال روستاییدر استان هستیم.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
ابراز کرد :نقش کارگران رادر تولید موثر میدانیم

و  ۱۴۰واحد را به واحدهای بزرگ متصل کردیم
و در این راستا واحدهای بزرگ عالوه بر خرید
محصوالت واحدهای خرد ،به رشد و تعالی این
واحدها کمک کردند.
رحمان نژاد افزود :همچنین کمیته حمایت قضایی
با دبیری اتاق بازرگانی و ریاست دادگستری استان
عالوه بر کارگروه رفع موانع تولید ،تشکیل شد که
این نشست ها باید مصوبات اجرایی و محکم تر در
راستای قانون داشته باشد.
نهضت ساخت داخل و عارضه یابی
واحدهای تولیدی
او بیان داشت :یکی از فعالیت هایی که در سال
 ۹۹انجام دادیم بیش از  ۱۰واحد از صنایع مختلف
را دسته بندی کردیم و با مطالعه اولیه و همکاری
اتاق بازرگانی قراردادی با اساتید دانشگاه شهید
باهنر کرمان منعقد کردیم که در این راستا ارتباط
بین صنعت و دانشگاه دنبال شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمان گفت :این واحدها را بازدید و پروژه
عارضه یابی در این راستا تعریف شد لذا در صورت
جذب اعتبارات این طرح برای سال جاری در ۱۰۰
واحد انجام می شود.
مهندس رحمان نژاد افزود :برای فعال سازی
واحدهای راکد و تعطیل نهضت ساخت داخل را
اجرا کردیم و کمک به ساخت داخلی موجب فعال
سازی واحدهای داخلی و از خروج ارز جلوگیری
میکند.
او تاکید کرد :وزارت صمت در سال جهش تولید
 ۱۳۶میلیون دالر تعهد را برای ما درنظر گرفته
بود که در سال  ۹۹میزان  ۲۰۰میلیون دالر

تعهد ارزی را انجام دادیم در حالی که بیش از
هدفگذاری بود.
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و
تعریف سامانه تسهیل
رحمان نژاد با اشاره به تخصیص مواد اولیه برای
واحدهایی دارای نیاز گفت :از طریق سامانه
بهینیاب وزارت صمت سهمیه ورق به واحدهای
تولید کننده واقعی به صورت کنترل شده
تخصیص داده شد.وی با اشاره به سامانه ای کردن
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد :بسیاری
دستگاهها با استفاده از مصوبات و ابالغیهها می
توانند مشکالت واحدهای تولیدی را رفع کنند
اما کارگروه تسهیل را به عنوان اهرم می دانند و
گاهی وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند لذا
این امر موجب می شود که این کارگروه ورودی و
مصوبات بسیاری داشته باشد که شاید کارگروه را
با مشکل روبرو کند.
او افزود :وزارت صمت این سامانه را در نظر گرفت
که در ابتدا به صورت پایلوت ابتدا در هفت استان
اجرا شد و از ابتدای اردیبهشت امسال نیز به
صورت کشوری اجرایی و مورد الزام دستگاه ها قرار
گرفت.معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کرمان گفت :متقاضیان پس از ورود
به سامانه و اعالم مشکل ابتدا به دستگاه مربوطه و
در صورت رفع نشدن ،به کارگروه رفع موانع تولید
ارجاع داده می شود و پس از آن به سطح ملی و در
آنجا براساس اختیارات مشکل را رفع می کنند.
او ادامه داد :در این خصوص سه کمیته تخصصی
صمت ،کشاورزی و میراث فرهنگی داریم که
مسائل واحدهای تولیدی را دنبال می کنند.

ساعات فعالیت پایگاههای انتقال خون در شبهای قدر

برابـر رای شـماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۰۱۵مـورخ 1400/01/22هیـات اول موضـوع قانـون تعیین

فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 12صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت

ایم .وی ادامه داد :این جهش بیشتر در صنایع غذایی
و سلولزی و نساجی اتفاق افتاده است.
 ۵۲واحد راکد کرمان فعال شدند
او با بیان اینکه سازمان صمت فعالیت های خود
را در سال جهش تولید در  ۱۰برنامه و هفت محور
انجام داد افزود :یکی از مهمترین این برنامه ها فعال
سازی معادن راکد و نیمه فعال بود و در پروژه فعال
سازی واحدهای راکد ۵۲ ،واحد را فعال کردیم.
مهندس رحمان نژاد با اشاره به بیش از یک هزار
و  ۷۰۰واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری
استان کرمان گفت :اکنون  ۲۰درصد واحدهای
تولیدی استان کرمان راکد ۴۴ ،درصد نیمه فعال و
 ۳۶درصد مابقی فعال هستند و طی سال گذشته
نیز فعال کردن واحدهای راکد و افزایش ظرفیت
واحدهای نیمه فعال را پیگیری کردیم.
او تصریح کرد :کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر
اساس آخرین گزارش در سال  ۹۹تعداد  ۴۹جلسه
تخصصی و  ۲۶نشست اصلی کارگروه را برگزار
کرد و  ۶۱۱مشکل واحدهای تولیدی را به صورت
مصوبه درآوردیم.
او ادامه داد :با پیگیری میدانی  ۵۵درصد این
مصوبات اجرا شدند ۱۰ ،درصد اجرا نشد و ۳۵
درصد در حال پیگیری هستند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمان گفت :مصوبات اجرا شده نسبت به
سال  ۹۸بیش از  ۱۵درصد رشد داشته اند و یکی از
برنامه های تحقق یافته در برنامه ،برقراری ارتباط
بین واحدهای کوچک و بزرگ بود.
او عنوان کرد :براساس نشست ها ،نیازسنجی و
تولیدات واحدهای کوچک را شناسایی کردیم

کرونا به شغل  ۲۳هزار کرمانی آسیب زد

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی

خبر

مالـک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن

عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه

کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده  20قانـون ثبـت

و مـاده  86اصالحـی آئیـن نامـه قانـون ثبـت پـس از
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا

عقب  ۵۰درصد سـالم می باشـد و دارای رینگ اسـپرت و السـتیک زاپاس فرسوده است،
افتـاب سـوختگی دارد) موتـور  ،گیربکـس و دیفرانسـیل سـالم و آماده به کار می باشـد.

و روکـش صندلـی مسـتعمل ،رادیـو پخش دارد و جـک ندارد .میزان پیمایـش خودرو در
زمـان بازدیـد  ۲۳۸۲۵۸کیلومتـر اسـت.با توجـه بـه وضعیـت خـودرو به شـرح فـوق و با

در نظـر گرفتـن تیـپ کاربـری و مـدل وسـیله نقلیه میـزان ارزیابـی در لحظه بازدیـد و در

وضعیـت کنونی بازار معامالت حسـب نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ  ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (
ششـصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی شـده در روز دوشـنبه مورخ  ۱۴۰۰/۲/۲۷از سـاعت

 ۹الـی  ۱۲در محـل اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند از طریـق مزایده به فروش
مـی رسـد .مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـده  ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال( ششـصد و پنجـاه میلیـون

ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود و کلیه هزینه های

بـه ایـن اداره اعلام و ظـرف مـدت  30روز دادخواسـت

قانونـی بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیم عشـر وحـق مزایده نقـدا وصول خواهد شـد

دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید و پس از گذشـت

همـان سـاعت و محل برگزار خواهد شـد.

تاریخ انتشار 1400/02/12

انتظامـی مراجعـه نماینـد.

بـه مراجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی

مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود
ابراهیم سیدی _رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد
م الف 152

تزریق واکسن کرونا را براساس
پروتکل وزارتخانه انجام می دهیم

عکس :اقتصاد کرمان

یک تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادگستری و
خبر
اداره کل تبلیغات اسالمی در قالب طرح “مصلحین
و حکمین قرآنی در مساجد سراسر استان کرمان”
منعقد شد .موحد رئیس کل دادگستری استان
کرمان با اعالم اینکه طرح مصلحین با هدف ترویج فرهنگ صلح
و سازش در پروندهها و دعاوی صورت گرفته است،گفت:به دنبال
سند تحول دستگاه قضا،یکی از محو رهای سند تحول جلب
مشارکتهاینهادهایمذهبیومردمیبرایحلوفصلاختالفات،
دعاوی و جلوگیری از وقوع جرم است.او افزود:به منظور اجرای این
سند تحول،یک تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادگستری
استان با اداره کل تبلیغات منعقد کردیم که از ظرفیت مصلحین
و حکمین قرآنی که از سال  ۹۷پایهگذاری شد و آموزشهای
الزم را برای صلح و سازش دیده اند ،بتوانیم در مساجد استفاده
بیشتری ببینیم.موحد با اشاره به اینکه ۵هزار و ۳۰۰مصلح و حکم
قرآنی اکنون در سطح استان فعال و با دادگستری استان در ارتباط
هستند ،بیانکرد:میخواهیم اینها را با مساجد،روحانیون ،ائمه
جماعات استان ارتباط دهیم تا بتوانیم از ظرفیتهای مذهبی و
معنوی برای کاهش مراجعات به دستگاها قضا استفاده کنیم.او
تصریح کرد:اجرای این طرح،سبب کاهش هزینهها،کاهش مدت
رسیدگی،حلشدن اختالف از ریشه میشود.رئیس کل دادگستری
استان کرمان با اعالم اینکه روحانیت و هیئتهای مذهبی یک نهاد
ریشهدار و معنوی است که میتواند در طرح مصلحین نقش ویژهای
ایجاد کند،گفت:در این تفاهمنامه یک طرف مصلحین،یک طرف
روحانیون ،یک طرف دادگستری و یک طرف اداره کل تبلیغات
اسالمی است.موحد افزود:میتوان با مصالحه قبل از شکلگیری
پرونده ،اختالفات را از بین ببریم و درگیریها همان مرحله حل
شود.او تصریح کرد:ما خیلی به این تفاهمنامه چشم امید داریم و
معتقدیم بدین ترتیب بسیاری از اختالفات در مساجد و محلهها
حل میشود.حجتاالسالمحقانی مدیرکل تبلیغاتاسالمیاستان
کرمان با اعالم اینکه مساجد نماد حکومت اسالمی است ،گفت:در
مسجد دغدغههای اجتماعی بررسی میشود.بُعداجتماعی مساجد
در مشکالت مردم باال است.حجتاالسالم حقانی با اشاره به اینکه
ریش سفیدی و سازش در پروندهها سبب کمشدن ورود پروندهها
به دادگستری میشود،بیانکرد:چه خوب است که صلح و سازش
در مساج ِد محالت صورت گیرد.

کاغذ استان

ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعلام گردد ،مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در
ضمنـا جهـت بازدیـد از خـودوری مذکـور مـورد مزایـده بـه آدرس زرنـد _ پارکینـگ
تاریخ انتشار آگهی مزایده در یک نوبت :روز یکشنبه مورخ  -۱۴۰۰/۲/۱۲م.الف 21

حسین توحیدی نیا-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

در شبهای پرفیض قدر به یاری نیازمندان به خون
بشتابند.اودرباره ساعات کاری مراکز اهدای خون
در لیالی قدر بیان کرد:پایگاه مرکزی کرمان واقع
در بلوار۲۲بهمن از ساعت  ۱۶تا ۲۴و پایگاه شهید
فیروزی واقعدر میدان آزادی،ابتدای بلوار جمهوری از
ساعت ۱۷و ۳۰دقیقه تا ۲۴و پایگاههای اهدایخون
در شهرستانهای رفسنجان،سیرجان،جیرفت و
بم از ساعت ۲۱الی  ۲۴آماده خدمترسانی به هم
استانیها هستند.سرپرست انتقال خون استان
کرمان گفت:اگر مردم نذری جهت اهدایخوندارند
نذرشان را به شبهای قدر موکول نکنند و چنانچه
در این شبها موفق به اهدایخون نشدند تا پایان
ماه مبارک رمضان به پایگاههای اهدای خون سراسر
استان مراجعه و نذرشان را ادا کنند.

۷۸درصد داوطلبان انتخابات شوراها تایید صالحیت شدند
فرماندار بم از تایید صالحیت ۷۸درصد مجموع
داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر این
شهرستان خبر داد.هادی شهسوارپور مجموع
تعداد ثبت نام کنندگان شوراهای اسالمی شهر
در شهرستان بم را  ۸۹نفر برشمرد و گفت :از
این تعداد  ۵نفر قبل از اعالم تایید صالحیتها
انصراف داده و  ۲۰نفر نیز صالحیتشان احراز
نشده و مابقی تایید صالحیت شدند.او افزود:
این کاندیداها در شهر بم و بروات ثبت نام کرده

بودند که صالحیت آنها توسط هیات نظارت و
اجرایی بررسی شد.فرماندار بم ادامه داد :احراز
صالحیت نشدن داوطلبان انتخابات شوراهای
اسالمی شهرهای بم و بروات به افراد جهت
اعتراض اعالم شد.او با بیان اینکه افراد احراز
صالحیت نشده فقط یکشنبه  ۱۲ار دیبهشت
ماه مهلت اعتراض دارند ،تصریح کرد :معترضان
جهت ثبت اعتراض به هیات نظارت استان
کرمان مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه با درخواست برخی
ادارات مواجه هستیم و مطالبه واکسن دارند ،بیان کرد:ما طبق پروتکل
و دستورالعمل وزارتخانه عمل میکنیم و سندملی و بخشنامه اجرایی
وزارتخانه باالدست ماست.
حمیدرضا رشــیدینژاد در جلسه اســتانی ســتاد مدیریت کرونا
اظهارکرد:طی هفته گذشته روند ثابتی در موارد ابتال به کرونا را در استان
توخیزها همراه بود.
کرمان داشتیم و تقریبا وضعیت پایدار با یکسری اف 
او با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۹۱۵نفر بیمار کرونایی بستری در
استان داریم،افزود ۶۰ :درصد از این آمار مربوط به حوزه دانشگاه علوم
پزشکی کرمان است.
رشیدینژاد بیانکرد:تست  ۵۰۴نفر از بیماران بستری،مثبت قطعی و
بقیه نیز به لحاظ تشخیص بالینی مثبت هستند .ضمن اینکه۱۳۴نفر
بیمار کرونایی در آیسییو بستری و ۴۰نفر تحت ونتیالتور هستند.
او بیانکرد:هنوز ظرفیت تخت بستری در استان داریم و روند به گونهای
است که امیدواریم تثبیت شود و شاید تا یک هفته تا ۱۰روز آینده روند
نزولی داشته باشیم اما هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه به دلیل پهناور
بودن و اقلیم متفاوت استان ممکن است مدت طوالنیتری در قله پیک
بمانیم ،گفت:در حال حاضر در سیرجان و جنوب استان نگرانی داریم
و سیرجان  ۲۰۰بیمار بستری دارد.در جنوب نیز زیرساختها مقداری
ضعیفتر است و به دلیل همجواری با هرمزگان و سیستان و بلوچستان،
شرایط متاثر است.او درباره تزریق واکســن کرونا اظهارکرد :تاکنون
۶۵هزار و  ۶واکسن به استان کرمان وارد و به ۴۰هزار و ۶۳۱نفر تزریق
نوبت اول صورت گرفته است.
رشیدینژاد تصریحکرد۱۰:هزار و۲۱۶نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند
و ۱۰هزار واکسن باقیمانده که برای نوبت دوم دوز اول و بخشی افراد
دارای اولویت و سالمندان است.
او بیانکرد:تاکنون به ۴۴هزار و ۱۷۱نفر افراد باالی  ۸۰سال در استان
کرمان واکسن کرونا تزریق شده و آمار واکسنهای هر شهرستان به
تفکیک وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان گفت:فاز یک واکسن را باالی
۹۰درصد افرادی که در اولویت بودند،دریافت کردهاند.
رشیدینژاد تصریحکرد:تاکنون در کرمان به غیر از پروتکل،واکسن
نزدهایم و ممکن است کســی تخلف کرده باشد که خودش مسئول
است و اگر ما متوجه شویم همکار ما بوده حتما عزل می شود.اما هنوز
موردی در این زمینه در استان نبوده و اگر کسی میداند چنین چیزی
هست،اطالع بدهد.

 ۱۲۰هزار خانواده کرمانی تحت
پوششکمیتهامدادهستند
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان بــا ابراز تأســف از آمار باالی
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان اظهار کرد :بالغ
بر  ۱۲۰هزار خانواده در این استان تحت پوشش کمیته امداد هستند
و از خدمات این نهاد بهره مند میشوند.یحیی صادقی ادامه داد :این
عدد نسبت به جمعیت استان کرمان آمار باالیی است و از بسیاری از
استانهای کشور بیشتر است که برای کاهش این آمار باید اقدامات
اساسی انجام شود.مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در خصوص ارائه
وام ودیعه مسکن به مددجویان گفت :ما دارای محدودیت منابع هستیم
و بخشی از بودجههای حمایتی ما که از طریق دولت داده میشده با
توجه به شرایط اقتصادی کاهش یافته است.
هزار خانواده در شهر کرمان فاقد مسکن هستند
او با اشاره به اینکه در شهر کرمان هزار خانواده مددجویان کمیته امداد
فاقد مسکن داریم ،افزود :سرفصلی تحت عنوان ودیعه مسکن داریم که
رقم در نظر گرفته شده برای آن بسیار محدود است و به صورت فصلی
اگر بودجه مازادی باشد در این زمینه اختصاص پیدا میکند.صادقی با
بیان اینکه تعداد زیادی از مددجویان در نوبت دریافت وام ودیعه مسکن
هستند ،گفت :یکی از راههای حل مشکل مسکن خانوادهها این است
که افرادی که به شهر کرمان مهاجرت کردهاند به شهرستان خودشان
برگردند چرا که در آنجا امکان احداث مسکن برایشان فراهم است.او
اظهار کرد :در شــهر کرمان ضمن اینکه زمینی برای احداث مسکن
مددجویان وجود ندارد ،قیمتها هم بسیار باالست .عمده مددجویان
فاقد مسکن ساکن شــهر کرمان ،غیر کرمانی هســتند .در صورت
بازگشت این افراد به شهرستانهای خودشان هم تسهیالت اشتغال در
اختیارشان قرار میگیرد و هم مشکل مسکن آنها حل میشود.

برنامه شبهای قدر در استان
کرمان به مدت  ۲ساعت در
فضای باز برگزار میشود
معاون استاندار کرمان گفت:برنامه شبهای قدر در استان کرمان به
مدت دو ساعت و در فضای باز و با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی برگزار
میشود.محمدصادق بصیری در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا استان کرمان که با حضور زینیوند استاندار کرمان ،رشیدینژاد
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان و زاهدی ،حسنپور و اعظمی
نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد
اظهار داشت :جلسه ستاد ملی کرونا مانند هفتهها گذشته به ریاست
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلســه وزیر بهداشت گزارشی از
آخرین وضعیت بیماری در سطح جهان و کشور ارائه کرد.
او با بیان اینکه آمار مبتالیان به کرونا در کشــور از  ۱۵۳میلیون نفر
گذشته است و در کشور ما تاکنون دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفر به کرونا
مبتال شدند گفت :گردش ویروس در کشــور ادامه دارد و ستاد کرونا
شرایط هشدار در کشور را اعالم کرده است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با عنوان اینکه۱۹۸
شهر کشور وضعیت قرمز کرونایی دارند افزود :از  ۲۳شهرستان استان
کرمان ،هفت شهرستان در وضعیت قرمز ،سه شهرستان در وضعیت
نارنجی و  ۱۳شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
او با بیان اینکه در هفتهای که گذشت جلسات روزانه کرونا برگزار شده
و اجرای طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا در استان رصد میشود
ادامه داد :بیش از چهار هفته اســت که اصناف تعطیل شده و ضرر و
زیان اقتصادی دیدهاند.بصیری با اشــاره به اینکه پیشنهاد میشود
برای بازگشایی گروه دو شــغلی کمیته اقتصادی ستاد کرونا استان
تصمیمگیری کند گفت :در ستاد ملی قرار شد بانکها تا ۱۰روز گواهی
برگشت چک اصناف را صادر نکنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه اصناف
مشکالت مالیاتی دارند و قرار شــد برای صدور و تمدید پروانه کسب
مجوز مالیاتی مالک نباشد افزود :استان کرمان در رعایت پروتکلهای
بهداشتی در باالتر از سایر استانها در کشور بوده است.

کاغذ ایران
گهرزمین رکورد تولید را زد

زمستان سال گذشته و در پی خاموشیهای گسترده در استان
کرمان و شهرستان رفسنجان ،موضوع استخراج رمزارز از
بزرگترین مزرعه بیتکوین ایران واقع در«منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجان» مورد اعتراض بسیاری از شهروندان قرار گرفت .پس
از این اعتراضها ،با دستور مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان
کرمان ،فعالیت این مزرعه متوقف شد اما این وقفه دیری نپایید
و در فروردین امسال خبرگزاریها از شروع بهکار مجدد مزرعه
استخراج رمزارز چینیها در رفسنجان ،آن هم در آستانه فصل گرم
سال خبر دادند.
این در حالی است که غالمعلی رخشانیمهر ،معاون هماهنگی
پیش رو نداریم،
توزیع توانیر اعالم کرده که امسال تابستان سختی ِ
بلکه تابستان«بسیار سختی» را انتظار میکشیم .او همچنین گفته
است«:امسال شاهد کاهش  ۳۰تا ۳۵درصدی بارشها هستیم که
همین موضوع باعث شده تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید برق
نیروگاههای برقآبی کاهش یابد».
همین موضوع ،نگرانیهایی را نسبت به فعالیت مزرعه بیتکوین
رفسنجان ایجاد کرده است .نگرانیهایی که اگرچه تازگی ندارد اما
هنوز پاسخ مشخصی نیز به آنها داده نشده است .نگرانیها و سواالتی
نظیر اینکه چگونه میتوان در وضعیت فعلی کمبود آب و برق در
کشور ،هم برق بزرگترین واحد تولیدی ارز دیجیتال ایران با ۵۴هزار
ماینر را تامین کرد و هم مانع از قطع برق واحدهای مسکونی شد؟ در
حالی قرار است که خوراک این اژدهای چینی تامین شود که فکری
برای بهبود یا تقویت نیروگاه منطقه نشده است تا رفسنجانیها در
پیشرو محکوم به تحمل گرما و خاموشی
تابستان بسیار سخت ِ
باشند.
سوال مهم دیگری که درباره این مزرعه مطرح است ،موضوع
درآمدزایی و محل مصرف آن است که برای افکار عمومی کام ً
ال
مجهول مانده است .با قیمت میانگین ۶۰هزار دالری هر بیتکوین،
درآمد نجومی مزرعه ماینینگ به جیب چه کسانی میرود و سهم
مردم شهرستان و استان از آن چقدر است؟ در کنار اینها ،کافی
است به خاطر آوریم که در سال گذشته و در ایامی که خاموشیهای
گسترده گریبان کرمان و رفسنجان را گرفته بود ،یک قبض برق ۴۰
میلیارد تومانی متعلق به این مزرعه در رسانهها منتشر شد که ۱۳
میلیارد تومان آن بدهیهای قبلی شرکت توسعه سرمایهگذاری
ایران و چین ،مالک مزرعه بیتکوین رفسنجان بود.
از این گذشته ،تاثیرات زیستمحیطی مزارع بیتکوین که
کارشناسان تغییرات اقلیمی نسبت به آن هشدار میدهند و در
نهایت بر کیفیت زندگی و سالمت همه مردم منطقه اثر میگذارد
باعث ایجاد این سوال برای رفسنجانیها شده است که چرا باید سهم
مردم رفسنجان از بزرگترین مزرعه بیتکوین خاورمیانه فقط پایین
آمدن کیفیت زندگی ،قطعی برق و تبعات زیستمحیطی و درآمد
حاصل از آن در اقتصاد جوامع محلی اثری نداشته باشد؟

پاداش مشترکان
کم مصرف برق به
استانداران واگذار شد

عکس :تجارت نیوز

فعالیتمزرعهچینی
برق رفسنجان را تهدید میکند

نگرانی وزیر نیرو از مصرف برق

سخنگوی آزادسازی سهام
عدالت درباره آخرین اقدامات
صورت گرفته برای پرداخت
مرحله دوم سود سال ۹۸
سهام عدالت گفت :تاکنون
پنج شرکت هنوز اقدام به واریز
سود نکردهاند ،به محض واریز
سود همه شرکتها ،مرحله
دوم واریز سود سال  ۹۸سهام
عدالت سهامداران انجام
میشود.

با تکیه بر همت کارگران موانع
تولید برداشته میشود

خبرآنالین

گزارش

نخسـتین مرحله از واریز سـود سـهام عدالـت برای
سـهامداران دو روش مسـتقیم و غیرمسـتقیم در
تاریخ  ٢٨اسـفند ماه سـال  ٩٩انجام شـد.دارندگان
سـهام  ۵۰۰هـزار تومانی ،رقمـی حـدود  ۲۰۰هزار
تومـان دریافـت کردنـد و بـرای دارنـدگان سـهام
یـک میلیـون تومانـی دو برابـر سـود سـهام ٥٠٠
هـزار تومانـی پرداخت شـد کـه رقـم آن  ۴۰۰هزار
تومـان بود.
پرداخت  ۵۰درصد دوم سود
سهام عدالت در ماه رمضان
مدیـر سیسـتمهای تسـویه و پر داخـت شـرکت
سـپرد هگذاری مرکـزی چنـدی پیـش دربـاره
آخریـن اقدامات صـورت گرفته برای واریـز مرحله
دوم سـود سـهام عدالـت بـه خبرنـگار ایرنـا گفت:
به محـض تکمیلشـدن وجه و واریز سـود توسـط

همه شـرکتهای سـرمایهپذیر ،مرحله دوم سـود
سـهام عدالت سـال  ۱۳۹۸که مجامع آن در سـال
 ۱۳۹۹برگـزار شـده اسـت ،واریـز میشـود.
«حسـین قشـمی» افـزود :طبـق گفته سـخنگوی
آزادسـازی سـهام عدالـت همـه تالشهـا بـر ایـن
اسـت کـه ۵۰درصـد دوم سـود سـهام عدالت در
مـاه رمضـان پرداخت شـود.
مدیـر سیسـتمهای تسـویه و پر داخـت شـرکت
سـپردهگذاری مرکـزی خاطرنشـان کرد :شـرکت
سـپرد هگذاری مرکـزی ،مجـری واریـز سـود بـه
حسـاب سـهامداران اسـت و در خصـوص تامیـن
موجودی ،شـرکت سـپردهگذاری و سازمان بورس
مکاتباتی را با شـرکتهای سـرمایهپذیر داشـتهاند
تا بـرای واریز هر چـه زودتر سـود منابع مـورد نیاز
را تامیـن کننـد.
وی تاکیـد کـرد ٣٦ :شـرکت جـزو شـرکتهای
سـهام عدالت هسـتند که از این تعداد  ٢٩شـرکت
سـو د خـو د را محقـق کر د هانـد ،همـه ایـن ٢٩

شـرکت بایـد سـود را واریـز کننـد تـا بتوان سـود
سـهامداران مسـتقیم و غیرمستقیم سـهام عدالت
را پرداخـت کنیـم.
پنج شرکت هنوز اقدام به واریز سود نکردهاند
با توجـه بـه وعدههای صـورت گرفتـه بـرای واریز
مرحله دوم سـود سـهام عدالت «حسـین فهیمی»
(شـنبه) به زمـان پرداخـت باقیمانده سـود سـهام
عدالت اشـاره کـرد و گفـت :تاکنـون پنج شـرکت
هنوز اقـدام بـه واریـز سـود نکـرده اند ،بـه محض
واریز سـود همـه شـرکتها مرحله دوم واریز سـود
سال  ۹۸سـهام عدالت سـهامداران انجام میشود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر پنـج شـرکت اقـدام
بـه واریـز سـود نکننـد ،نـام آنهـا را اعلام و فـاش
خواهیـم کـرد ،افـزود :اعلام نـام ایـن شـرکت ها
مهمتریـن ضمانـت اجرایـی اسـت و طبـق قانـون
علاوه بـر اعلام نـام ایـن شـرکتها ،مشـمول
جریمههایـی هـم خواهنـد شـد.
رقم واریزی سود سالهای گذشته سهام عدالت

بـه گـزارش ایرنـا ،بعـد از چنـد سـال ،انتظـار
سـهامداران بـه سـر رسـید و در سـه سـال اخیـر
سـود شـرکتهای سـرمایه پذیـر سـهام عدالـت
دریافـت و در مجموع مبلغـی بـه ارزش  ۱۲۷هزار
میلیارد ریـال به حسـاب بیـش از  ۴۱میلیـون نفر
از مشـمولین طـرح سـهام عدالـت واریـز شـد.
سـود سـال  ۹۵سـهام عدالت که به ازای هر سـهم
یـک میلیـون تومانـی ۱۵۰ ،هـزار تومـان بـود در
سـال  ۱۳۹۶به حساب مشـموالن این سـهام واریز
شـد ،این رونددر سـالهای بعـد با افزایـشدرصد
سـود ادامهدار بـود و تاکنـون تا سـود سـال  ۹۷به
حسـاب این افراد واریز شـده اسـت.
طبق آمار ارائه شـده سـود پرداختی سـال  ۹۶برای
مشـموالن سـهام عدالت به مبلغ  ۱۷۵هـزار تومان
و سـود مالـی سـال  ۹۷رقمـی حـدود  ۲۰۵هـزار
تومـان بود کـه به حسـاب بیـش از  ۴۱میلیـون نفر
واریز شـده و این موضوع حاکـی از افزایـش بیش از
۱۶درصدی سـود نسـبت به سـال  ۹۶اسـت.

تغییرات قانون چک ،جنبه کیفری آن را تضعیف کرد
قاضـی و رئیـس شـعبه ۱۵دادگاه مجتمـع قضایی
شـهید بهشـتی بـا اشـاره بـه اینکـهدر ابتـدا جنبه
کیفـری قانـون چـک قـوی بـود ،گفـت :پـس از
اصالحاتی کـهدر قانون چـک صورت گرفـت جنبه
کیفـری تضعیـف شـده اسـت.
به گـزارش ایسـنا ،مجیـد جعفـری قاضـی و رئیس
شـعبه ۱۵دادگاه مجتمع قضایی شـهید بهشـتی با
حضـوردر برنامـه «آوای قانون» رادیـو گفتوگو که
با موضـوع "ابعـاد حقوقـی و قانونـی چـک" برگزار
شـد ،از تحـوالت و اصالحـات متعـدد قانـون چـک
گفـت و اظهـار کـرد :در ابتـدا قانـون چـک جنبـه
کیفـری خیلی قویداشـت و کسـانی که چـک آنها
برگشـت خورده میشـد ،مجرم بودند و بـه مجازات
زندان و حبس محکوم میشـدند .پس از اصالحاتی

کـهدر قانـون چـک صـورت گرفـت جنبـه کیفری
تضعیـف شـد و این مسـئله موجـب شـد چکهای
برگشـتی زیاد شـوند و فرایند وصـول آنهـا به طول
بیانجامـد.
وی افزود :قانونگـذار برای یکپارچه سـازی و وصول
بهتـر چکهـا سـال  ۱۳۹۷اقـدام بـه یـک سـری
اصالحـات در ایـن زمینـه کـرد .مـردم در طـول
سـالها فعالیـت تجاری خـود بـه صـدور ودریافت
چک عـادت کردنـد و بـه سـختی میتـوان آن را از
فراینـد تجـاری و معاملات حـذف کـرد ،امـا آنچه
اهمیـت دارد ضمانت پرداخت چک اسـت کـه باید
سـهل شـود.
ایـن قاضـیدادگسـتری بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد
وصول چک تسـهیل شـود ،اظهار کرد :در راسـتای

تسـهیل وصول چـک ،قانونگـذار به کسـی که چک
را برگشت زده اسـت اختیاردادهدرخواست اجرائیه
ازدادگاه کنـد ودادگاه نیـز بالفاصلـه انـدازه مبلـغ
چـک اجراییه صـادر کنـد .ایـن تغییـر از آن جهت
اهمیـت دارد کـه گاهـاً مشـاهده شـده افـرادی که
چـک بـی محـل صـادر میکنند بـا علـم بـه برخی
قوانیـن میتواننـد وصـول چـک را تـادو سـال بـه
تعویـق بیاندازنـد.
رئیـس شـعبه  ۱۵دادگاه مجتمـع قضایـی شـهید
بهشـتی با اشـاره بـه تغییـرات جدیـد قانـون چک
عنـوان کـر د :از ایـن پـس بـرای وصـول چـک
صادرکننـدگان آن بایـد در سـامانه صیـاد ثبت نام
کـرده باشـند و در واقـع مشـخصات فرد بـه صورت
الکترونیکیدر این سـامانه ثبت شـده باشد؛در غیر

ایـن صـورت آن چـک فاقـد اعتبار اسـت.
جعفـری با اشـاره بـه قانـون چک افـزود :بر اسـاس
ماده  ۲ایـن قانون ،افـراد باید بـرای صـدور اجراییه
بـه اداره ثبـت مراجعـه کننـد یـا آنکـه بـه محاکـم
حقوقیدادخواسـت بدهند و البته شـکایت کیفری
نیز از ابتدا وجـود داشـته و دارد .مـاده  ۲۳اصالحی
قانون چکدر سـال  ۱۳۹۷ایـن اجازه را به کسـانی
کـه چـک را برگشـت مـیزننـدداده اسـت کـه به
انـدازه مبلـغ چـکدر محاکـم قضایـیدرخواسـت
صدور اجرائیـه بدهند .محاکـم نیز به جز سـه مورد
اسـتثناء ،انـدازه مبلـغ چـک ،اجراییـه صـادر مـی
کننـد .مزیـت ایـن مـاده قانونی آن اسـت کـه برای
وصول چـک فراینـد کمی صـورت میگیـرد و افراد
میتواننـد بـه سـرعت چـک را نقـدکنند.

مدير مهندسي معكوس شرکت گل گهر خبر داد:

بومیسازی ماده شیمیایی  MIBCبا حمایت شرکتهای گلگهر و گهرروش
مدير مهندسي معكوس و ساخت داخل شرکت گل
گهر از بومي سازي ماده شيميايي  MIBCبا حمايت
شركت معدني و صنعتي گل گهر و شركت گهرروش
سيرجان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت گل
گهر ،مهندس جالل سلیماننژاد گفت :كارشناسان
كارگروه بومي سازي حوزه كنسانتره شركت گل گهر
شامل کارشناسان شرکت گل گهر و كارشناسان
شركت گهرروش به عنوان پيمانكار بهره بردار ،با
انتقال دانش و تجربه خود به سازنده داخلي موفق
به ساخت ماده شيميايي فوق العاده ارزبر MIBC
شدند كه در فرآیند فلوتاسیون(شناورسازی)
استفاده مي شود.

وی افزود :در فرآیند فلوتاسیون از مواد شیمیایی
مختلف شامل فعال کننده ( ،)Collectorsبازداشت
کننده ها ( )Depressantsو همچنین کف سازها
( )Frotherاستفاده می شود تا در نهایت جداسازی
عامل مزاحم از کانی هدف محقق شود.
سلیمان نژاد ادامه داد :متداول ترین کف ساز مورد
استفاده در فلوتاسیون مواد معدنی مختلف در
مقیاس صنعتی ،متیل ایزوبوتیل کربونیل ()MIBC
بو ده كه در حذف گوگر د از كنسانتره مگنتيتي،
هماتيتي و همينطور در فرايند فلوتاسیون مس،
سرب و روي نيز كاربرد دارد.
وی اظهار کرد :فلوتاسیون یکی از اصلی ترین روش
های جدایش فیزیکی شیمیایی است که در آن با

استفا ده از مکانیزم چسبیدن حباب های هوا به
مواد آبران و انتقال به صورت کف در سطح سلول
فلوتاسیون ودر نهایت جمع آوری کف ،حذف کانی
محتوی گوگرد محقق شده و يا تغليظ كاني هاي مس
و يا سرب-روي انجام خواهد شد .به بیان ساده تر،
پیریت (کانی حاوی سولفور) موجود در کنسانتره
آهن به حباب ناشی از اين فرآیند شیمیایی چسبیده
و به صورت سرریز جدا می شود.
مدير مهندسي معكوس و ساخت داخل شرکت
گل گهر ادامه داد :اين سازنده هم اكنون در حال
توليد اين ماده شيميايي جهت استفاده در فرآیند
فلوتاسیون خطوط كنسانتره آهن مي باشد و
تحقیقات به منظور ارتقاي كيفيت آن با همفكري

كارشناسان بومي سازي شركت گل گهر و شركت
گهرروش ادامه دارد.
نكته قابل ذكر در بومي سازي اين ماده شيميايي
اين مي باشد كه كليه مواد اوليه آن نيز داخلي و از
پتروشيمي هاي كشور تهيه ميشوند .سياست مديران
ارشد منطقه گل گهر حمايت از سازندگان بومي به
منظور بومي سازي ساير موا د شيميايي مصرفي
زنجيره فرآوري مواد معدني نيز مي باشند.
سلیمان نژاد تاکید کرد :بومي سازي اين ماده
شيميايي منجر به صرفه جويي ارزي يك ميليون
يورو در سطح منطقه گل گهر و صرفه جويي ارزي
حداقل پنج ميليون يورويدر سطح كشور عزيزمان
ايران شده است.

نوبتبندی آب در شهرها
و روستاهای کشور ممنوع

میوه شب عید روی
دست ما مانده است

همه کدهای ملی
مجاز به ثبت نام شدند

معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب کشور گفت :ستاد پایش تنش آبی برای
ش آب در سطح شهرها و روستاهای تمامی استانهای کشور تشکیل میشود.
مراقبتهای کاهش تن 
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا کشفی ،با اعالم این خبر اظهار کرد :با توجه به کاهش ۴۰درصدی نزوالت
جوی در سال آبی اخیر و احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی تحت پوشش ،برای مراقبتهای
الزم در کاهش سطح تنشهای آبی در سطح شهر و روستاهای اســتانها ،ستاد پایش تنش آبی
تشکیل میشود.وی افزود :تمامی شرکتهای آب و فاضالب ملزم به تشکیل ستاد پایش تنش آبی
بوده و ضروری است گزارش جلسات تشکیل شده این ستاد هر هفته به معاونت راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری آبفای کشور ارسال شود.به گفته کشــفی ،با دستور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور هرگونه نوبتبندی آب در شهرها و روستاهای کشور ممنوع است.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد :باید در این ستاد
تمهیدات الزم جهت شناسایی و پیشبینی رفع مشکل تامین آب بهویژه در مناطقی که با مشکل
کمبود تولید آب روبرو هستند صورت گیرد.

رییس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار استان کرمان گفت :میوه شب عید این استان به علت داشتن
کیفیت خرابی چندانی نداشته اما با وارد شدن میوه فصلی و توقف صادرات ،روی دست ما مانده است.علی
کاظمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :هزار کیلوگرم تلفات در میوه شب عید نداشتیم اما جلوگیری
از صادرات قیمت بازار را پایین کشید و موجب ضرر و زیان ما شد.
وی اظهار داشت :قصد داشتیم به کمک مردم بیاییم ،زیرا قیمت سیب پیش از نوروز تا ۱۸هزار تومان و پرتقال تا
سقف ۲۵هزار تومان رسید و ورود میوه شب عید به بازار در آغاز سال ۱۴۰۰موجب شکستن و کاهش قیمت ها
شد.کاظمی با بیان اینکه جیرفت بارهای سرمازده را به سردخانه وارد کرد و همین امر موجب خراب شدن میوه
های آنان شد گفت :اما میوه شب عید در شمال استان کرمان را در بازار نخریدند و اکنون رو دست فروشندگان
مانده است.رییس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار استان کرمان با اشاره به اینکه قیمت اعالم شده میوه
شب عید در استان کرمان باال بود که مردم آن را خریداری نکردند تصریح کرد :میوه یارانه ای ازجمله سیب
درختی را  ۱۰هزار و  ۳۰۰تومان خریداری و قیمت تمام شده برای ما بیش از  ۱۱هزار تومان بود اما به علت
خریداری نکردن مردم این بار را پنج هزار تومان فروختیم.

در حال حاضر تمامی سرپرستان خانوار ،بدوندر نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی میتوانند
اطالعات سکونتی خود رادر سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.به گزارش ایسنا ،از ابتدای
آغاز ثبت اطالعات ملکیدر سامانه امالک و اسکان به نشــانی amlak.mrud.irدر روز ۱۹
فروردین  ۱۴۰۰سرپرستان خانوار تا  ۹اردیبهشت این امکان راداشتند بر اساس آخرین رقم
کد ملی خود نسبت به ثبت اطالعات ملکی و سکونتی اقدام کنند .اما از روز ۱۰اردیبهشت این
محدودیت برداشته شده و امکان ثبت نام برای افراد جامانده فراهم شده که تمامی کدهای
ملی مجاز به نامنویسی هستند.وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولتدر ثبت اطالعاتدر
سامانه امالک و اسکان  ۲۴ساعته به سواالت شهروندان پاسخ میدهد .شهروندان تهرانی
با گرفتن شماره  ۵۹۱۹۸و شهرونداندیگر استانهای کشور با شمارهگیری ۰۲۱۵۹۱۹۸
میتواننددر گفتوگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
موضوعها و سواالت خود را مطرح کنند .همچنین شماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳برای پاسخگویی
به صورت  ۲۴ساعته آمادگی دارد.
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دارندگان سهام  ۵۰۰هزار تومانی ،رقمی حدود  ۲۰۰هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام
 ٥٠٠هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن  ۴۰۰هزار تومان بود .مرحله اول اسفند  ۹۹واریز شد که  ۵۰درصد مانده به زودی واریز میشود.

پیام مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
بهمناسبت روز «کار و کارگر»

دکتر اردشیر سعدمحمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
ایران ،با صدور پیامی ،فرا رسیدن یازدهم اردیبهشتماه روز«کار
و کارگر» را به تمام کارگران بهویژه سختکوشان صنعت مس
تبریک گفت.
یازدهم اردیبهشت ماه در تقویم ایران زمین به نام کارگران عزیز و
گرامی نامگذاری شده است تا فرصتی باشد گرانقدر برای قدردانی
از تالشهای بی وقفه سربازان فداکار عرصه کار ،تالش و تولید.
قطعا کسب دستاوردهای بیشمار تولیدی ،کسب رکورد تولید
 280هزار تن برای نخستینبار در تاریخ صنعت مس و بهرهبرداری
از طرحهای توسعهای صنعت مس ایران طی سال گذشته مدیون و
مرهون سخت کوشان صنعت مس در جای جای ایرانزمین است؛
از آنان که پهنه معدنی را میشکافند تا آنان که در گرمای سخت
طاقتفرسا فلز سرخ را میآفرینند.
تاریخ این سرزمین از یاد نخواهد برد که شما در سال 1399
یار روزهای بسیار دشوار شرکت بودید و غرور و تعصب را معنا
بخشیدید و در سختترین شرایط با همه وجود کارنامه درخشانی
برای شرکت خلق کردید.
بدون شک با تکیه بر همت بلند و اراده استوار شما موانع از سر
راه تولید برداشته میشود تا امسال نیز همچون سال قبل پرچم
صنعت مس ایران بر بلندای اقتصاد ایران برافراشته شود .اینجانب
فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به همه کارگران گرانقدر کشور
بهویژه کارگران پرتالش صنعت مس ایران تبریک میگویم و برای
همه آنها و خانوادههای گرانقدرشان آرزوی بهروزی ،تندرستی
و پیروزی از درگاه پروردگار عالمیان دارم.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

سود سهام عدالت در راه است

خبر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین ،کارخانه کنسانتره این شرکت در سال تولید،
پشتیبانیها ،مانع زدایها موفق به ثبت بیشترین رکورد تولید با
ظرفیت ۴۲۵۰۰۰تن کنسانتره شد .الزم به ذکر است؛ این میزان
تولید در فروردین ماه جاری بیشترین عدد ثبت شده از ابتدای
بهرهبرداری خطوط کنسانتره تاکنون محسوب می شود.
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وزير نيرو در طي نامه هايي جداگانه به
استانداران سراسر كشور وضعيت كنوني برق
را تشريح و تنگناهاي توليد را مورد اشاره قرار
داد.رضا اردكانيان با ارسال نامه هايي جداگانه
به استانداران سراسر كشور ،ضمن تشريح
آخرين وضعيت صنعت برق ،به تراز منفي
توليد و مصرف برق اشاره كرد و خاطرنشان
ساخت :به منظور پيشگيري از بروز خاموشي
در سال جاري 3200 ،مگاوات بيشتر از سال
گذشته نيازمند اجراي برنامه هاي مديريت بار
هستيم .در اين نامه آمده است :افزايش قابل
مالحظه و زودهنگام دماي هوا سبب افزايش
بي سابقه مصرف برق به ميزان  22درصد در
فروردين ماه سال جاري در مقايسه با سال
گذشته گرديده و اين در شرايطي است كه
كم بارشي نيز موجب كاهش  34درصدي
حجم آب مخازن نيروگاه هاي برق آبي و
متناسب با آن ،كاهش ظرفيت توليد برق اين
نيروگاهها و ايجاد عدم توازن توليد و مصرف
برق در كشور شده است.اردكانيان خاطرنشان
كرد :وزارت نيرو با هدف تأمين برق پايدار ،در
طي يك سال گذشته به احداث واحدهاي
جديد نيروگا هي و شبكه هاي مورد نياز اقدام
و براي اجراي برنامه هاي مديريت مصرف
با همكاري مشتركان برنامه ريزي الزم را به
عمل آورده است .اما با عنايت به كاهش توليد
نيروگاه هاي برق آبي ،براي جلوگيري از بروز
خاموشي نياز به اعمال برنامه هاي مديريت
مصرف به ميزان  3200مگاوات بيشتر از
سال گذشته خواهد بود.وزير نيرو در اين
نامه همچنين با اشاره به پاداش هاي در نظر
گرفته شده براي مشتركاني كه در هر استان
با برنامههاي مديريت بار همكاري نمايند،
اختيار نحوه اختصاص اين پاداش هاي را به
استانداران واگذار نموده است.خاطرنشان مي
سازد :در اين نامه ها سقف مصرف هر استان در
ماه هاي ارديبهشت ،خرداد و سه ماه تابستان
تعيين و راهكارهاي مديريت مصرف در
بخش هاي مختلف نيز به استان هاي مذكور
به صورت جداگانه ،ارائه شده است.

ساختار قیمتگذاری
خودرو تغییر میکند؟
در شرایطی که شورای رقابت هنوز تصمیم
قطعی خود برای تغییردر قیمت رســمی
خودرودر بهــار ۱۴۰۰را اعالم نکرده ،زیان
انباشته خودروسازان به بدهی سنگین آنها
منجر شده است.
از حدود  ۱۰سال قبل که شــورای رقابت،
بازار خودرو را یک بازار انحصار تلقی و اعالم
کرد که از این پس قیمت محصوالتداخلی
این بازار به شکلدستوری اعالم میشود تا
امروز ،همچنان روند اعالم قیمت ادامهداشته
و با وجود ایجاد فاصلــهای قابل توجه میان
نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد ،شورای رقابت
همچنان اصرار به تداوم این فراینددارد.
این شورادر سه فصل بهار ،تابستان و پاییز
سال گذشته قیمتهای جدید خودروسازان
را اعالم کرد امادر زمســتان پارسال و بهار
امســال هنوز قیمت جدید را اعالم نکرده و
به نظر میرســد همین موضوع فشار را بر
خودروســازان و فعاالن این حوزه افزایش
داده است.
محمدرضا نجفــی منــش – عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران –در گفت
و گو با ایســنا ،اظهار کرد :بر خالف برخی
اظهارنظرها مشکل اصلی صنعت خودرودر
سالهای گذشته نه تحریمهای خارجی که
تصمیمات غلطداخلی و فشاری است که از
این محل به تولیدکنندگان وارد شده است.
وی ادامــه داد :فــرض کنیــد تولید یک
محصول  ۵۰میلیون تومان تمام میشــود
اما با قیمت گذاریدستوری تولیدکننده را
مجبور میکنند که آن را  ۴۰میلیون تومان
بفروشد .نتیجه چنین سیاستی شرایط امروز
خودروسازان است که آن را میبینیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت
گذاریدســتوری رانتی گســتردهدر بازار
خودرو به وجود آورده ،بیان کرد :وقتی فاصله
میان قیمت کارخانــه و قیمت بازار چندده
میلیون تومان باشد ،میبینیم که کارخانه
هزاردســتگاه خودرو را عرضه میکند اما
ناگهان یک میلیون نفر برای این خودرو ثبت
نام میکنند .بخــش مهمی از این جمعیت
صرفا بهدنبال بهدست آوردن رانت و فروش
خودرو با قیمتی فراتر در بازار آزاد هستند.
نجفی منش بــا اشــاره به زیان انباشــته
خودروسازان گفت :برآوردها نشان میدهد
که میزان زیان خودروســازان بــه  ۲۷هزار
میلیارد تومان رسیده و آنها بیش از این رقم
زیان را به قطعه سازان بدهکار هستند .سوال
این اســت که آیا میتوان با همین شرایط
ادامه داد؟
وی خاطرنشان کرد :تا زمانی که تکلیف این
قیمت گذاری دســتوری مشخص نشود،
احتماال شرایط به همین شکل باقی خواهد
ماند.در زمستان سال گذشته از اصالح شیوه
قیمت گذاریدســتوری خبــردادند اما با
گذشــت چند ماه هنوز خبری از این تغییر
نیست و فشار بر تولیدکنندگان ادامه دارد.
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ما را دنبال کنید
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ارز

سکه

کمترین قیمت
روز  /تومان

بیشترین قیمت
روز /تومان

طال

کمترین قیمت
روز /تومان

بیشترین قیمت
روز /تومان

امامی

9.830.000

9.960.000

طال  18عیار750 /

967.600

980.700

یورو

سکه بهار آزادی

9.678.000

9.782.000

طال  24عیار/

1.290.100

1.307.600

دالر

22.902

نیم سکه

5.450.000

5.500.000

مثقال طال

4.188.00

4.248.000

یوان

3.580

3.640

ربع سکه

3.525.000

3.555.000

طالی دست دوم

954.658

967.642

لیر ترکیه

2.780

2.830

سکه گرمی

1.912.000

1.952.000

ابشده ی نقدی

4.190.00

4.248.000

درهم امارات

6.368

6.477

کمترین قیمت

بیشترین قیمت

27.659

27.978
23.242
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نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

بازار

سکه در حال تخلیه کامل حباب

نایب رییس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران از ادامه روند نزولی قیم 
ت
طال و سکه خبر داد و گفت :انواع سکه در حال تخلیه حباب کامل هستند.

چکها تا ۲۰اردیبهشتماه برگشت نمیخورد
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت :ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای
بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادالت با چک
دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

خبر مالیاتی برای خریداران سکه
بررسی جزییات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی
بیانگر این است که محاسبه این مالیات برای مشموالن آن سختگیرانهتر و
سنگینتر شده است؛ به این صورت که هم از تعدا د خرید سکههایی که از
مالیات معاف میشوند ،کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.

آرامش در بازار بیتکوین
قیمت انواع ارزهای شاخص د یجیتال امروز د ر روند معامالت د ر
بازارهای تجارت دیجیتال بینالمللی تغییراتی را تجربه کر د.
بعد از ریزش بیتکوین تا کانال  ۴۰هزار دالر این ارز بخشی از ریزش
را جبران کرده ،اما نتوانسته سقف قبلی خود را به دست بیاورد.
ایندر حالی است که اتریوم بعد از ریزشهایدو هفته قبل همچنان سقفهای جدید ثبت
میکند .ارز اتریومدر جریان معامالت هفته گذشته حدود ۱۸درصد رشد کرده و از مرز ۲
هزار و ۷۵۰دالر نیز عبور کرد.

کتاب
کتاب « مجموعه داستان های صمد بهرنگی»

بیسـت و سـه داسـتان از صمـد بهرنگـی اسـت .صمـد
بهرنگی دردوم تیرماه  1318در محله چرنداب در جنوب
بافـت قدیمـی تبریـز در خانواده ای تهیدسـت چشـم به
جهـان گشـود .پـدرش کارگـری فصلـی بـود کـه اغلب
به شـغل زهتابی(آنکه شـغلش تابیـدن زه و تهیـه کردن
رشـته تافتـه از روده گوسـفند و حیوانـات دیگـر باشـد)
زندگی را میگذرانـد وخرجش همواره بـر دخلش تصرف
داشـت .بعضی اوقات نیز مشـک آب بـه دوش می گرفت
و در ایسـتگاه«وازان» بـه روس هـا و عثمانی هـا آب می
فروخت .باالخره فشـار زندگی وادارش سـاخت تـا با فوج
بیکارانـی که راهی قفقـاز و باکـو بودند .عازم قفقاز شـود.
رفـت و دیگر باز نگشـت.
صمـد بهرنگـی معلـم ،منتقـد اجتماعـی ،مترجـم،
داسـتاننویس ،و محقق در زمینه فولکلور آذربایجانی بود.
عمر موثر آثار و افکار صمد بسـی فراتر از عمر کوتاه اوست.
قصههـای او ،کـه بعضـأ توسـط کانـون پـرورش فکـری
کـودکان و نوجوانان تبلیغ میشـدند ،نوعـی قهرمانگرایی
عـاری از نفس پرسـتی را در میـان نسـل جـوان رواج داد.

عکس نوشت
در سایه ی مرطوب چرکین سیاه من
در این شب بی مرز
مردی ست زندانی
نوری ست سرگردان...
نصرت رحمانی

در اینستاگرام چه خبر

عكس  :سیاووش حسینی

در اینستاگرام چه خبر

جاذبه

غار شبپره

در شمال پارک ملی خبر در مسیر درهای با همین
نام در شهرستان بافت واقع شده است .در داخل غار
سنگهای آهکی به مرمر تبدیل شدهاند.درانتهای
غارچاهی دستساز حفرشده است.

بازار خودرو در آستانه تعادل
فارس نوشت :تولید خودرو اگرچه در فروردین امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد  ۱۴۴درصدی داشته است اما خو دروسازان فع ً
ال
از برنامه تعیین شده برای تولید خودرو در سال  ۱۴۰۰عقب هستند.

پرداخت وام ۴۵۰میلیون تومانی مسکن
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از افزایش وام ساخت مسکن تا سقف
۴۵۰میلیون توماندر صورت استفاده از فناوریهای نوین توسط انبوهسازان خبرداد.

افزایش وام ازدواج

بانک مرکزی با صدور بخشنامهای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج  ۷۰میلیون
تومانی را به بانکها ابالغ کرد.

افزایش صادرات غیرنفتی در فروردین امسال
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از تجارت ایران در فروردین امسال ،عدد کل صادرات
غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دالر رسیده است .این عدد در مقایسه با ماه قبل یعنی
اسفند  ،۱۳۹۹کاهش ۲۲درصدی را نشان میدهد که با توجه تعطیالتدو هفتهای نوروز
موضوع عجیبی نیست اما در مقایسه با فروردین سال قبل ،میزان صادرات کشور حدود ۸۰
درصد از نظر ارزشی و ۵۶درصدی از نظر وزنی رشدداشته است.

رکورد نقدینگی در  60سال گذشته شکست!
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحوالت اقتصاد کالن کشور از رشد بی سابقه
نقدینگیدر  42سال اخیر خبرداده است،در عین حال بررسی ها نشان میدهد که حداقل
از سال  1341تا سال  1399این رشد بی سابقه بوده است.این گزارش بر خالف ادعای قبلی
رئیس سازمان برنامه مبنی بر بی نیازیدولت به چاپ پول ،تصریح می کند که  27واحد
درصد از رشد 29.2درصدی پایه پولیدر پایان سال  ،99مربوط به ریالی کردندارایی
های ارزی غیر قابلدسترس بوده است .موضوعی که عم ً
ال به معنای چاپ پول است .با این
حال ،گزارش مذکور ،با استناد به افزایش ماندگاری سپرده هادر سیستم بانکیدر ماه های
اخیر ادامه روند کاهش انتظارات تورمی را تایید می کند.

میزان مصرف بنزین ایرانیان در هر ماه اعالم شد
رئیس صنف جایگاهداران کشور میگوید :پس از افزایش قیمت بنزین ودر ماههای اولیه
با کاهش مصرف روبرو شدیم که در مورد بنزین آزاد حدود  ۱۰تا ۲۰درصد از بنزین
مصرفی به نرخ آزاد بود ،اما رفته رفته این میزان تغییر کرده است و هم اکنون بر اساس
واقعیات میدانی میتوان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵درصد بنزین مصرفی به نرخ
آزاد میباشد.

فاز اول پروژه آب رسانی به روستاهای امجز امسال به بهره برداری میرسد.
از صفحه doctorazami

آوای محلی

پیـام مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان در اینسـتاگرام به مناسـبت هفته ی
معلـم -از صفحـه ahmad_eskandari

در توییتر چه میگویند؟

خبر

فیلم سینمایی «عوامل انسانی» ساخته رونی
تروکر که پیش از این در جشنواره ساندنس و بخش
پانورامای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین
حضوری موفق داشت ،در سی و هشتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر به نمایش در میآید.

رند کوشون زنی روی ُگدار . . .
مرد نشتر ُکچل ُکرت خیار . . .
دم ییواره و تو دستون باد . . .
کبرون مزار . . .
بوی عود سر ُ
شاعر  :سعید سالمی

دل مو ور ٌکچل زلف تو پابنده بیا ....
زشنه سر به گنوگی دگه ناخنده بیا ...
حاال پُررو بودهم حرف دلم واشت اگوم ...
واییه چوکیدنت روی دلم منده بیا ...
شاعر  :یوسف مجیدی

چکم وختی راه اریی کوشکنت صدا ادهن ....
هرچی که دلخوری دارم یک دفه ور هوا ابهن ...
چکم ندر رواج خوشت وختی که تاتک اریی
تا که مو سیلت اکنم غصه ونم جدا ابهن ...
شاعر :یوسف مجیدی

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد آمار بانوان مخترع ایرانی
علم و
باالتر از متوسط جهانی است .درحالیکه بهطور متوسط در
فناوری
دنیا ،درصد زنان مخترع در پروندههای ثبت اختراع حدود
 ۱۴درصد است و در کشورهای پیشرو هم این رقم به ۱۸
درصد نمیرسد ،این نسبت در ایران (جامعه آماری کانون پتنت)  ۲۴درصد است.

