
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کمیته اجرایی جشنواره موسیقی 
 نواحی در کرمان فعال شد
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عبور از مشکالت به شرط همدلی

افزایش نرخ تورم تولیدکننده 
 بخش معدن در سال ۹۹

قیمت خرید حمایتی 
 دام عشایر ابالغ شد

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی قیمت خرید حمایتی 

دام عشایر را به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابالغ کرد.در متن نامه کاظم خاوازی - وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
شورای قیمت گذاری - به وزارتخانه ها آمده است:شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، به استناد بند )الف( ماده )۱( قانون 
اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره 
۱۸۰.۶۷۸۲۶ تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسالمی به منظور حمایت از تولید کنندگان دام 

عشایری در مقابله با شرایط خشکسالی سال ۱۴۰۰ تصویب کرد:

براساس آخرین آمار اعالمی مرکز آمار کشور، میانگین قیمت دریافتی 
تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصوالت خود در داخل 

کشور )تورم قیمت تولیدکننده بخش معدن( در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۷۹.۸ درصد 
رشد داشت.مرکز آمار آخرین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن )نرخ تورم تولید( در 
سال گذشته را منتشر کرد. براساس این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در 
سال ۱۳۹۹ به ۵۳۱.۹ رسید که در مقایسه با همین اطالع در سال ۱۳۹۸، ۲۳۶ واحد افزایش 

داشته است.
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تحقق سود ٣٨۴ ریالی 
در »میدکو«

تخصصی  مادر  شرکت 
صنایع  و  معادن  توسعه 

معدنی خاورمیانه در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند 
۹۹ برای هر سهم ۳۸۴ ریال سود محقق کرد که 
به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۶۱ درصدی داشته 
است.شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه بصورت صددرصد خصوصی 
و سهامی عام به منظور سرمایه گذاری و توسعه 
در بخش معادن و صنایع معدنی کشور، با مجوز 
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و پذیره نویسی 
عمومی و سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان، در آذر ماه 
سال ۱۳۸۶ تأسیس وآغاز به کار نموده است. 
سرمایه میدکو با افزایش سرمایه در شش مرحله 
به میزان ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

اختصاص زمین 
رایگان برای ساخت 

 مسکن کارمندان

پرافتخارترین 
تیم فوتبال زنان 

 واگذار شد
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ادامه مطلب را در صفحه٣ بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۲۰ دوشــنبه         ۹۷۷ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تثبیت کانون های گردوغبار تثبیت کانون های گردوغبار 
وظیفه منابع طبیعی استوظیفه منابع طبیعی است

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد در چارچوب سیاست های دولت محترم جمهوری اسالمی 
ایران و در راستای جلب مشارکت مردمی در زمینه های حفظ، احیا،، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی، نسبت به احاله 
مدیریت نهالستان های دهبکری و باغدشت واقع در شهرستان بم به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تولید 
نهال مورد نیاز ازطریق مزایده عمومی به شرکت های دارای رتبه ۵ کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز تولید نهال از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اقدام نماید

متقاضیان الزم است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این فراخوان نسبت به مراجعه و دریافت شرح خدمات تهیه 
طرح تولید نهال و مدیریت بهره وری نهالستان جنگلی به معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
) اداره جنگلکاری و جنگلداری( به آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به چهار راه فرهنگیان مراجعه نمایند و یا 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 3-3۲۱۱3۰۶۱-۰3۴ داخلی ۱۱۱3 و ۱۱۱۴ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان 

فراخوان مزایده عمومی
احاله مدیریت نهالستان

شناسه آگهی 11٣2۹22  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

نوبت اول

 مزایده عمومی یک مرحله ای 
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت به اجاره یک خط کامل سامانه بوجاری بذر ) شامل 
 یک دستگاه  بوجاریGS۱۰۰  -  گراویتی . سم زن و کیسه پرکن  ( خود را از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله ای به شرکت کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید . 
www.setadiran . ir کلیه مراحل برگزاری مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و .... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد. و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)توکن( را جهت شرکت درمزایده محقق سازند. 

شرکت اینترنتی  آدرس  به   ۰3۴-۴33۱۷۸۸۱ تلفن  شماره  با  تماس  ضمن  توانید  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   -ضمنا 
 Www. assc . ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت http : / / iets / mporg . ir نیز مراجعه فرمائید. 

شماره تماس پشتیبانی سامانه ۱۴۵۶ تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان بشماره ۰3۴-333۲۵۲۶۱

۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه : ۵۰۰۰۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۰۲ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۰   
 ۲- نام و نشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جيرفت : خیابان موسی صدر - واليت دوم

 3- هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ ۰۰۰ /۰۰ ۵ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
۴- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ لغايت ساعت ۱۹ روزیکشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت ۱۹روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۰3/۰۵
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 3۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 

۶-تاریخ گشایش پیشنهادها: روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۰/۰3/۰۶ ساعت ۱۰
۷-میزان و نوع تضمين فرآیند اجرای کار مبلغ: هفتادو پنج میلیون )۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش 
واریزی (بحساب شبای شماره IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰3۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت 

ساتنا یا  پایا با شناسه واریز3۶۶۰3۹۷۵۹۲۶3۵۰۰۶۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶قابل ارائه می باشد. 
۸- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی 
بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۰3/۰۵ به دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده 

مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
*متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی از سامانه بوجاری در زمان تعیین شده بازدید نمایند .

*مهلت بازدید از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ از روز دوشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ لغایت روز یکشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

 شماره:2٨۵/۰۰/۶1/۵۵
تاریخ :1۴۰۰/۰2/1٨

فردای کرمان-ساکنان مناطق شمالی 
استان کرمان و بیش تر در شهرهای انار 
و زرند و راور و کرمان، یکشنبه  خود را 
با هوای آلوده شروع کردند؛ آلودگی  که 
منشاء آن به گفته  شاکری، مدیرکل محیط 
زیست استان،از یزد و کویر مرکزی است. 
این گردوغبار ابتدا شهرهای شمالی را 
درنوردید و کم کم وارد مرکز استان شد. 
اواخر فروردین ماه سال گذشته نیز، همین 
پدیده در کرمان رخ داد. آن زمان هم، منشاء 

آلودگی یزد اعالم شد.
این وضعیت نشان  شاکری می گوید: 
می دهد مشکالت زیست محیطی مرز 
سیاسی نمی شناسند و همه از شرایط 
مناطق یکدیگر متاثر هستیم.روز گذشته 
در پی تعطیلی ادارات و برخی اماکن دیگر 
در شهرهای آلوده ی شمالی؛ از شرق استان 
نیز خبر رسید که با پدیده  گردوغبار مواجه 
شده اند، ادارات در فهرج تعطیل و تعدادی 
از شهروندان ریگانی  راهی بیمارستان 
شده اند. 120 روستا نیز به گفته  فرماندار 
ریگان در محاصره  گردوغبار قرار گرفتند. 
منشاء این آلودگی اما به گفته  شاکری، کویر 
لوت است.مدیرکل محیط زیست استان در 
پاسخ به اینکه با توجه به تکرار آلودگی  که 

از سمت یزد می آید؛ برای پیشگیری از آن 
چه باید کرد؟ توضیح می دهد:»این پدیده، 
محصول امسال نیست. خشکسالی های 
پی در پی، عدم مدیریت مناسب منابع 
آبی، کاهش پوشش های گیاهی،تغییرات 
اقلیمی و افزایش سکونتگاه های انسانی و 
تخریب ها، طی دهه های متمادی باعث 
بروز چنین شرایطی شده و رفع آن هم کار 
یکی، دو روز نیست. این کار نیاز به برنامه ای 
بلندمدت و کارآمد دارد و با تصمیمات 
احساسی نمی توان این مشکل را حل کرد«.
مرجان شاکری در پاسخ به این پرسش که 
محیط زیست در این زمینه چه برنامه ای 
دارد؟ می گوید: »محیط زیست برنامه ریز 
نیست و دستگاهی 100 درصد نظارتی 
است. تنها برنامه  اجرایی ما خرید ایستگاه 
پایش کیفی هواست که هرچه تعدادشان 
بیش تر باشد کانون های فرسایشی را بهتر 
می توانیم شناسایی کنیم. آن بخش از 
کار که دست محیط زیست بوده انجام 
شده است و 29 کانون فرسایشی را تاکنون 
در استان شناسایی کرده ایم«.او با بیان 
اینکه پسماندهای برداشت معادن هم در 
استان از کانون های مستعد گردوغبار است، 
ادامه می دهد:»اگر برنامه  مدیریتی برای 

تثبیت این مناطق نداشته باشیم،در آینده با 
گردوغباری با منشاء این معادن قطعا مواجه 

خواهیم شد«.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان در 
پاسخ به اینکه برای حل مشکل گردوغباری 
که از خارج از استان می آید، چه باید 
کرد؟ می گوید: »اداره کل منابع طبیعی 
بیش ترین جذب اعتبارات برای تثبیت 

کانون های گردوغبار را داشتند«.
او در پاسخ به اینکه پیشنهاد کارشناسی 
شما چیست؟ آیا کرمان و همسایگان 
باید کارگروهی مشترک برای حل این 
مشکل تشکیل دهند؟ اظهار می کند:»خیر. 
کارگروه ملی گرد وغبار وجود دارد که محیط 
زیست هم دبیر آن است و همه  دستگاه های 
اجرایی،برنامه هایی که در این زمینه دارند 
را ارائه می کنند. در سال گذشته، ما بالغ بر 
100 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که بخش 
عمده  آن به منابع طبیعی شمال و جنوب 
اختصاص یافت تا کانون های گردوغبار را 
تثبیت کنند. اینکه چه برنامه ای داشتند و 
اینکه چه قدر برنامه های آن ها نتیجه بخش 
بوده است را از خود دوستان منابع طبیعی 

بپرسید«.
شاکری در پاسخ به این پرسش که برای 

پیشگیری از تکرار این پدیده، آیا کرمان 
باید موضوع را به کارگروه ملی گرد وغبار 
ببرد؟ می گوید: »در استان هم، کارگروه 
گردوغبار داریم و این طور نیست که 
هر مشکلی بود آن را به کارگروه ملی 
ببریم. موضوع اصلی این است که باید 
بودجه ای وجود داشته باشد. سال 98 
بودجه داشتیم ولی امسال نداشتیم«.او 
ادامه می دهد:»براساس اولویت هایی که 
در کشور وجود دارد،حمایت های ملی 
در این باره صورت می گیرد و خوزستان 
چند سالی در اولویت بود اما در دو، سه 
سال گذشته برای استان های کرمان و 
سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی 
تصمیمات خوبی گرفته شد اما اینکه چه 
برنامه هایی اجرا شده و چه قدر اثربخش 
بوده؟ چیزی است که منابع طبیعی باید 

درباره  آن توضیح دهد«.  
او البته این را هم یادآور می شود که کرمان 
مثل شمال کشور، پوشیده از جنگل نیست 
که از گردوغبار تعجب کنیم. اینجا کویر 
است و باید شرایط کویر را بپذیریم و اضافه 
می کند:»شاید 20 سال قبل هم این 
گردوغبارها رخ می داده اما آن زمان، مثل 
االن ابزارهای سنجش وجود نداشته است«. 

 مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمی استان 
کرمان گفـت: بـا توجه بـه قطعی شـدن 
برگـزاری چهاردهمیـن دوره جشـنواره 
ملی موسـیقی نواحی در کرمـان، کمیته 
اجرایی این جشـنواره فعالیت خود را آغاز 
کرده اسـت.محمدرضا علیزاده افـزود:در 
پـی نشسـت و توافقـات اخیـر اسـتاندار 
کرمـان و معـاون هنـری وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی برگـزاری چهاردهمین 
دوره جشنواره موسیقی نواحی در کرمان 
قطعـی شـد.او تصریـح کرد:همچنیـن 
در رابطـه بـا  ایجـاد دبیرخانـه دائمـی و 
ادامـه برگـزاری جشـنواره موسـیقی 
نواحـی در دوره هـای آینـده در کرمـان 

گفـت و گوهایـی انجـام و قـرار شـد تـا 
در نشسـت هـای دیگـر تصمیـم الزم 
اتخـاذ شـود.مدیرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان کرمان اظهار داشـت:از 
سـوی کمیتـه اجرایـی جشـنواره زمـان 
پیشـنهادی بـرای چهاردهمیـن دوره 
جشـنواره موسـیقی نواحی برای ایام ماه 
ربیـع االول و همزمان با هفتـه وحدت در 
اواخر مهر و اوایل آبان پیشـنهاد شـده که 
باید در شورای سیاسـت گذاری جشنواره 

قطعـی شـود.
او ادامـه داد: دبیـر برگـزاری و شـورای 
سیاسـت گذاری جشـنواره چهاردهـم 
موسـیقی نواحی مشـخص شـده و بحث 

های علمـی و محتوایی کار جشـنواره در 
جریـان اسـت.

علیـزاده تاکیـد کـرد: بـرای تعامـل، 
هماهنگـی و حمایـت بیشـتر از برگزاری 
جشـنواره موسـیقی نواحـی اسـتاندار، 
مدیـران کل، صـدا و سـیما، میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
شـورای  جـزو  کرمـان  شـهردار  و 
هسـتند. جشـنواره  سیاسـت گذاری 

اسـتان کرمـان بـا توجـه بـه تجربیـات 
گذشـته در برگزاری جشـنواره موسیقی 
نواحـی بسـیار موفق عمـل کـرده و تمام 
دسـتگاه هـای ذیربـط و اهالی موسـیقی 
و هنرمنـدان در ایـن زمینـه تعامـل و 

همـکاری الزم را دارند.سـیزدهمین دوره 
جشـنواره موسـیقی نواحی بـا محوریت 
دوبیتی یا رباعـی خوانی از 10تـا 1۳ آبان 
ماه99در محل کاروانسـرای گنجعلیخان 
شـهر کرمـان غیرحضـوری و بـه صورت 

آنالیـن و آفالیـن برگزار شـد.
نخستین دوره جشنواره موسیقی نواحی 
در سـال ۷8 بـه میزبانـی کرمـان برگـزار 
شـد که پـس از 9 سـال وقفـه، بر اسـاس 
تفاهم نامه ای در سـال 9۴ بین استانداری 
کرمان و مدیـرکل وقت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی این اسـتان، دبیرخانه جشنواره 
موسـیقی نواحی بـه مدت سـه سـال در 

کرمـان ایجاد شـد.

تثبیت کانون های گردوغبار وظیفه منابع طبیعی است کمیته اجرایی جشنواره موسیقی نواحی در کرمان فعال شد

گفت وگوی 1۵۰ دقیقه ای پیرامون فضای کسب وکار کرمان در »کالب هاوس«

*سید حسین مرعشی:  در زمان استانداری گفته بودم اگر شمر هم  سرمایه گذاری کند از او حمایت می کنیم.
*حسین مهرابی سرپرست معاونت اقتصادی: فضای کسب وکار نیاز به تحول دارد

*سید مهدی طبیب زاده: ناآشنایی به قوانین، ترس از سازمان های نظارتی و مسائل فرهنگی در فضای کسب وکار موثر هستند.
*محسن جالل پور: وضع فضای کسب وکار کرمان آنقدر هم خراب نیست.

 مدیرکل محیط زیست استان:

طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی 
ادارات و دستگاه ها و کارخانه ها می توانند برای 

کارکنان خود تعاونی مسکن تشکیل داده و سپس 
با دریافت زمین رایگان و تسهیالت

  مناسب اقدام به ساخت کنند.

تیم شهرداری بم کرمان به یک مجتمع معدنی 
واگذار شد. روابط عمومی تیم فوتبال شهرداری بم 
کرمان در خبری اعالم کرد که این تیم به مجتمع 

 معدنی فراوری روی خان خاتون واگذار شد. 
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توزیع ٣۰۰۰ بسته معیشتی و 1۴ 
سری جهیزیه در استان کرمان

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت:در پنجمیـن مرحلـه 
رزمایـش همدلـی مومنانـه نیـروی انتظامـی، ۳۰۰۰ بسـته 
معیشـتی و ۱۴ سـری جهیزیـه در اسـتان کرمـان توزیـع شـد.

سـردار عبدالرضـا ناظـری اظهار کرد:فرماندهی انتظامی اسـتان 
کرمان از آغاز طرح مواسـات و همدلی مومنانه در سـال گذشـته 
چهـار مرحلـه جمـع آوری و توزیـع کمک هـای معیشـتی را در 

مناطق محـروم اسـتان انجام داده اسـت.
او افزود:بیـش از ۵ میلیـارد تومـان ارزش ریالـی کاالهـای توزیع 
شـده در سـال گذشـته بـود و امسـال نیـز روش کار بـه صـورت 
تجمیعی بـا همـکاری فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ها در هر 
مرحلـه انجـام می شـود و در نخسـتین مرحلـه سـال جدیـد در 
ماه رمضـان بیـش از ۳۰۰۰ بسـته معیشـتی بـا همکاری شـش 

شهرسـتان بـه صـورت همزمـان توزیـع می شـود.
ناظـری بـا اشـاره بـه اینکه بسـته های معیشـتی کـه توزیـع می 
شـود در شهرسـتان های کرمان، زرنـد، راور، انار، شـهربابک و بم 
تهیه شـده، تصریـح کـرد:ارزش ریالی ۳۰۰۰بسـته معیشـتی به 
عالوه ۱۴سـری جهیزیـه کـه بـرای خانواده هـای نیازمنـد تهیه 

شـده، یـک میلیـارد و ۳۰۰ میلیون تومان اسـت.
او بیان کرد:بنـا داریـم تـا پایان مـاه مبارک رمضـان و بعـد از عید 
فطر با شـش شهرسـتان دیگر اسـتان این طـرح را ادامـه دهیم و 
در راسـتای فرمایش مقام معظم رهبری رزمایـش کمک مومنانه 
در نیروهـای مسـلح و ناجـا در کشـور و اسـتان کرمان بـا جدیت 

دنبـال می شـود.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکـه طـرح را تا 
پایـان ریشـه کنی کرونـا و بـه ویـژه در راسـتای حمایت از قشـر 
آسـیب دیـده از این ویـروس ادامـه مـی دهیم،گفت:اقـالم تهیه 
شـده در منطقـه محـروم همـان شهرسـتان کـه کمک هـا جمع 
آوری شـده، توزیـع می شـود و بسـته های معیشـتی شهرسـتان 
کرمـان در منطقـه سـیل زده گلبـاف و روسـتاهای آسـیب دیده 

توزیـع خواهد شـد.

درخواست افزایش قیمت
 نان را داده ایم

قیمت نان در کرمان از ســال گذشــته افزایش نیافته و باال رفتن 
دستمزدها و افزایش سایر هزینه ها، نانوایان را با مشکالت متعددی 
مواجه کرده اســت.به گفته  رئیس اتحادیه صنــف نانوایان کرمان 
دستمزد کارگران طی دو سال گذشته تقریبا ۷۰ درصد افزایش یافته 
و این در حالی است که قیمت نان افزایش نداشته و نانواها قادر به تامین 
هزینه های خود نیستند.او همچنین با اشاره به تعداد زیاد واحدهای 
نانوایی در کرمان توضیح داد که واحدهای نانوایی باید به ازای سرانه  
مصرف یا میزان جمعیت راه اندازی شوند اما در حال حاضر این موضوع 
رعایت نمی شود و می گویند باید با درخواست کسب پروانه  نانوایی 
موافقت شود.مرتضی کریم زاده کارنما با اشاره به قیمت انواع نان در 
کرمان، بیان کرد:»بیش ترین  نان هایی که در کرمان مصرف می شوند 
تافتون و سنگک هستند که قیمت نان تافتون هزار تومان و قیمت 
نان سنگک هزار و ۵۰۰ تومان است«.او با بیان این که قیمت نان در 
نانوایی های آزادپز با این نرخ متفاوت است، افزود:»قیمت نان تعدادی 
از آزادپزها که ســهمیه  آرد دریافت می کنند توسط اتحادیه تعیین 
می شــود که قیمت نان تافتون در این مغازه ها هزار و ۲۵۰ تومان و 
قیمت نان سنگک دو هزار تومان است«.رئیس اتحادیه صنف نانوایان 
کرمان ادامــه داد:»قیمت نان باگت در انواع شــکل های گرد و... در 
کرمان در حال حاضر ۹۰۰ تومان است«.کریم زاده کارنما در پاسخ 
به این سوال که آیا از نظر اتحادیه قیمت فعلی نان در کرمان مناسب 
است؟؛ گفت: »خیر. االن مشکل داریم و درخواست افزایش قیمت 
دادیم.نانواها نمی توانند کار کنند زیرا دستمزدها افزایش یافته و با این 
دستمزدی که اعالم شده فکر نمی کنم کارگری را بتوانند در واحدهای 
نانوایی به کار گیرند«.او اظهار کرد:»ســال گذشته دستمزد حدود 
۴۰ درصد و امسال هم بیش از ۲۶ درصد افزایش داشته است، جمعا 
طی دو سال دستمزدها تقریبا ۷۰ درصد افزایش داشته و قیمت ها 
هم بر اساس دستمزد تعیین می شود و مهم ترین آیتمی است که در 
قیمت گذاری تاثیر دارد.از سوی دیگر کرایه  ملک و هزینه های آب،برق 
و سوخت نیز افزایش داشته است. فقط قیمت آرد باال نرفته که آن هم 
تاثیر چندانی در مقابل افزایش سایر هزینه ها ندارد«.رئیس اتحادیه 
صنف نانوایان کرمان افزود:»قیمت نان در کرمان از سال ۹۳ تغییر 
نکرده بود که در ســال ۹۸ قیمتی را اعالم کردند که برای آن سقف 
تعیین کردند و قرار بود اجرا شود. این تعیین نرخ مربوط به سال ۹۸ 
بود اما اوایل سال ۹۹ به ما اعالم شد«.کریم زاده کارنما در پاسخ به این 
سوال که آیا قرار است قیمت نان در کرمان افزایش پیدا کند؟؛ بیان 

کرد:»هنوز چیزی اعالم نشده اما باید افزایش یابد«.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند با 
حضور در یکی از معادن استخراج زغال سنگ 
این شهرستان با کارگران دیدار و ضمن شنیدن 
درد و دل های این قشر زحمتکش، از آنها تجلیل 
کرد.حجت االسالم بلوچ زاده با حضور در یکی از معادن 
استخراج زغال سنگ شهرستان زرند با کارگران دیدار و ضمن 
شنیدن درد و دل های این قشر زحمتکش، از آنها تجلیل کرد.
او در این دیدار از کارگران به عنوان سربازان خط مقدم 
جبهه اقتصاد یاد کرد و گفت: کار شما در این شرایط سخت و 
پرخطر برای رونق اقتصادی، عزت و سربلندی کشور یک کار 

جهادگونه است.
بلوچ زاده با اشاره به اهمیت شغل شریف کارگری تصریح 
کرد:اگرچه در این جبهه هم شهدایی تقدیم نظام شده؛ انتظار 
داریم مسئوالن مرتبط با کار و کارگری نهایت دقت را در تامین 

امنیت فضای کار کارگران به کار گیرند.
دادستان زرند بر آموزش پرسنل برای پیشگیری از اتفاقات 
و حوادث ناخوشایند تاکید کرد و گفت: باید تمام رفتارهای 
مدیران به ویژه موضوع بسیار مهم "ترک فعل" جدی گرفته 
شود زیرا هر قدر انجام یک فعل اشتباه و غیرقانونی از سوی یک 
مدیر جرم محسوب می شود، سستی و سهل انگاری در انجام 
وظایف نیز به عنوان "ترک فعل" یک عمل مجرمانه تلقی می 

شود که با این موضوع نیز به شدت برخورد خواهد شد.
او بیان کرد: پذیرفته نیست که برخی افراد در بنگاه های 
اقتصادی مانع دیدار کارگران با مدیران شوند و باید موانع این 
دیدارها برداشته شود تا کارگران بتوانند  مطالبات خود را به 

مدیران باال دستی خود بدون واسطه انتقال دهند.
دادستان زرند ادامه داد: اگر روزی مشاهده شود که فرد یا 
افرادی در مسیر احقاق حقوق قانونی کارگران سنگ اندازی 
کنند به عنوان مدعی العموم هر فردی و در هر رتبه ای که باشد 
را به پای میز محاکمه می کشانم و در این راه  مماشاتی در کار 
نیست.حجت االسالم بلوچ زاده سپس وارد یک معدن شد و با 
حضور در عمق  ۴00 متری زمین با تالش کارگران این بخش 

نیز از نزدیک آشنا شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
گفت: سال گذشته بر اثر تالش های پیشگیرانه 
درمانی انجام گرفته در منطقه جنوب استان 
کرمان از تولد ۶۵ مورد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور جلوگیری 
شد.علی اصغر خیرخواه با اعالم این خبر به رسانه ها اظهار داشت: 
سال گذشته 9 هزار و ۶۳۴ زوج متقاضی ازدواج به لحاظ  بیماری 
تاالسمی در هفت مرکز بهداشتی، درمانی ویژه تاالسمی دانشگاه 
غربالگری شدند.او افزود:همچنین طی مدت یاد شده تعداد سه 
هزار و ۳۴ زوج ناقل و مشکوک پرخطر تاالسمی تحت مراقبت 
ژنتیک ماهانه تیم سالمت جهت انجام آزمایشات تکمیلی و 
پیگیری مراقبت ماهانه تیم های سالمت مراکز خدمات قرار 
گرفتند.خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته تعداد 9۶8 آزمایش 
تکمیلی تشخیص پیش از تولد PND1 به آزمایشگاههای 
ژنتیک ارجاع شده اند، گفت: تعداد 18۶ مادر باردار که ناقل 
تاالسمی بوده جهت خدمت تشخیص پیش از تولد PND2 به 
آزمایشگاهای ژنتیک ارجاع شدند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت افزود: از این تعداد ۶۵ جنین ماژور شناسایی 
شدند که هر ۶۵ مورد جنین ماژور با انجام سقط درمانی به روش 

قانونی از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور جلوگیری شد.
او ادامه داد: با اجرای برنامه مناسب پیشگیری در صدد هستیم تا 

از بروز موارد جدید تاالسمی ماژور پیشگیری کنیم.
خیرخواه تاالسمی را از شایعترین اختالالت خونی برشمرد 
و تصریح کرد: این اختالل خونی به صورت ژنتیکی مغلوب و 

غیر وابسته به جنس از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
او با بیان اینکه شناسایی ناقالن بیماری تاالسمی بسیار آسان و 
از طریق یک آزمایش خون امکان پذیر است، افزود: با این روش 
ساده غربالگری تاالسمی قبل از ازدواج  می توان از بروز موارد 
جدید بیماری جلوگیری کرد.او تصریح کرد:جنوب کرمان 
از مناطق پر شیوع بیماری تاالسمی در ایران بوده و دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت در حال حاضر ۵00 بیمار تاالسمی ماژور 
را تحت مراقبت دارد.خیرخواه اظهار داشت: تولد نوزاد مبتال 
به تاالسمی عالوه بر تحمیل هزینه های سرسام آور به نظام 

سالمت، باعث تحلیل توان اقتصادی خانواده ها نیز می شود.
او ادامه داد: بیماران تاالسمی به دلیل عوارض مختلف بیماری در 
اعضای مختلف نظیر قلب و کبد جان خود را از دست می دهند.

تجلیل از کارگران معدن زرند 
در عمق ۴۰۰ متری زمین

علوم پزشکی جیرفت مانع تولد 
۶۵مورد نوزاد تاالسمی در سال 

گذشته شد

خبر

خبر

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره ۱۳9960۳۱9062000889  هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم زینب باقری 
گوکـی فرزنـد غالمعباس بشـماره شناسـنامه 99۱ صـادره از کرمان در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 65۳/5 متـر مربع پـالک یک فرعی از 2066 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
2066 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان جمهوری کوچه شـماره 5 خریداری از مالک رسـمی آقای 
علـی صابـری گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱78
تاریخ انتشار نوبت اول۱400/2/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم:   ۱400/0۳/04

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
۱40060۳۱9008000۳40هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـجاد 
میرزائـی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه ۳0800۱۱9۳7 صـادره از زرنـد 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 270.۳5 مترمربـع مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 2۳0 فرعـی از 2۳68 اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد خریـداری از 
مالـک رسـمی خانم طیبه ذکائی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 49
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/20- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/۳

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره ۱40060۳۱9008000260هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای 
عبدالرسـول هنرجو فرزند غالمرضا به شـماره شناسـنامه ۱ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مسـاحت 209.20 مترمربع از پالک 7566 اصلی واقع در 

زرنـد خیابـان عالمـه کوچه ۱۱ خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعباس 
نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 5۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در 
ان  به مساحت 245مترمربع  دارای پالک259۱- فرعی از 
۱- اصلی واقع در بلوار شهید اسماعیلی شهر کهنوج قطعه یک 
بخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای اسحق هیجوئی فرزند دلمراد به شماره 
ملی  ۳۱50۱072۳7نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  
مورخ ۱400/02/۱6آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات 
تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخه ۱400/0۳/۱8در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که 
در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی لغایت ۳0روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .تاریخ انتشار :دوشنبه ۱400/02/20- 
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۶3

آگهی تحدید حدود اختصاصی
56مترمربـع   مسـاحت  بـه  مغـازه   بـاب  یـک  ششـدانگ  چـون 
ابـاد  حیـدر  در  واقـع  اصلـی  از2-  فرعـی  پـالک۱0۳78-  دارای 
خیابـان شـهید مصطفـی خمینـی شـهر کهنـوج قطعـه یـک بخش 
46 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای علـی امیـری کهنـوج فرزنـد کرامـت به شـماره 
ملـی ۳۱50۳۳9995نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی 
۱400/02/۱6آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـالک فـوق  منتشـر  مالـک مـورخ 
وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخـه ۱400/0۳/۱8در 
محـل شـروع وبـه عمـل خواهد آمد، لـذا به مالـک ومالکیـن مجاور رقبـه مذبور 
اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضر و 
چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد 
از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت ۳0روز واخواهـی خـود را به 
اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در 
غیـر ایـن صـورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت 

/ .تاریـخ انتشـار :دوشـنبه ۱400/02/20
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان کهنوج . م الف :۶۴

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  چـون 
2۳2.5۳مترمربـع  دارای پـالک4- فرعـی از84۱- اصلـی 
 46 بخـش  پنـج  قطعـه  منوجـان  شـهر  قلعـه  در  واقـع 
کرمـان مـورد تقاضـای خانـم کلثـوم پـی سـخن فرزنـد رضـا  بـه شـماره 
ملـی 6089746908نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت 
پـالک  تحدیدحدوداختصاصـی  ۱400/02/۱5آگهـی  مـورخ  مالـک  کتبـی 
روزچهارشـنبه  8صبـح  سـاعت  از  آن  تحدیـد  وعملیـات  منتشـر  فـوق  
مورخـه ۱400/0۳/۱2در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمد، لذا بـه مالک 
ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن 
آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق 
صـورت  تنظیـم  تاریـخ  از  میتوانـد  باشـد  داشـته  واخواهـی  آن  ارتفاقـی 
مجلـس تحدیـدی لغایـت ۳0روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن 
صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایی مسـموع نیسـت / 

۱400/02/20 :دوشـنبه  انتشـار  .تاریـخ 
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۶۱

آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم ساالری  فرزندعلی  دارای شناسنامه ۱0۳2بشرح دادخواست 
شادروان  داده  ۱400/2/۱5توضیح  ۱4002۱920000۳89267مورخ  شماره 
تاریخ  در  بشناسنامه  6080۳7205۳  ابراهیم   فرزند  سجاد ساالری  
۱۳99/۱2/02در شهرمیناب  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست 
از: ۱-ابراهیم ساالری فرزند علی ت ت ۱۳65/04/0۱ش م 608994970۱)پدر مرحوم 

(2-زینب اخگریان فرزند حسن ت ت ۱۳76/۱۱/۱8ش م 6080۱20062)مادر مرحوم(
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف 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. 
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . م الف :۵

آگهی حصر وراثت
لطفا در خصوص دادخواست تقدیمی فاطمه بامری زهکلوت فرزند گل 
الیاس محمدی خواه فرزند عباس  الفوت متوفی  محمد وراث حین 
عبارتند :۱- لیلی 2-حلیمه ۳-مرتضی4- زهرا همگی فامیل محمدی 
خواه فرزندان الیاس –روزنامه شود ظرف مهلت یک ماه پس از انتشار روزنامه اگر 
وراث دیگری دارد به شورای حل اختالف بخش جازموریان مراجعه نماید ونتیجه به 

این مرجع ارسال شود  . 
شورای حل اختالف بخش جازموریان .م الف ۱۰۸ 

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

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی   ثبتـی 
اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
۱40060۳۱9008000446هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکـرم ایزدی همت آبادی 
فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 278.76 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پالک ۱8 فرعـی از 5068 
اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع  خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه 
تهامـی سـلیمان آبـادی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 
 عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/الف 48
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آگهی مزایده اموال غير منقول 
بموجـب سـند رهنـی  شـماره ۱2۳8۳4 مـورخ ۱۳8۳/09/07دفترخانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 2 شـهر کرمـان موضـوع  پرونـده اجرائـی کالسـه 
9۳00002 لـه: بانک صادرات شـعبه کرمان عليـه: اقای علی رفیعی  فرزند 
حسـین بـه شـماره شناسـنامه ۱94 بـه عنـوان وام گیرنـده و راهـن تشـکیل و نظـر به 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت در اجـرای ماده 
واحـده قانـون اصـالح مـاده ۳4 اصالحـی قانـون ثبت مصـوب ۱۳86 و مقـررات ائین 
نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا به 
درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضـای ادامه عملیات اجرایی نسـبت به 
مـورد وثیقـه ششـدانگ یک قلعه باغ مرکباتی به مسـاحت سـیزده هـزار و پانصد متر 
مربـع پـالک  ۱ فرعـی از 606 اصلـی واقـع در بخش 45 کرمان به ادرس: روسـتای آب 
انجیـر نرسـیده به روسـتای باغعلیشـیر را مینماید لـذا ملک فوق که ذیل ثبت شـماره 
۱2288صفحـه 526 و45۱ دفتـر 77 محلی و مرکزی 24 بنام علی رفیعی ثبت وسـند 
مالکیت آن نیز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حدود اربعه به 
شـرح ذیل :شـماال در سـه قسـمت به ترتيب  اول بطول 7 متر دوم و سـوم که اندکی 
متمایـل بـه شـرق میباشـند بطولهـای 50 متـر و 75 متـر قسـمتهای اول و دوم مهره 
ایسـت بـه جـاده خاکی ماشـین رو سـوم مهره ایسـت بخاکـی زمین جز باقـی مانده 
پالک 606 اصلی شـرفا: بطول 67 متر مهره ایسـت به شـیله  )کسـت( جنوبا: در سـه 
قسـمت اول بطـول 50 متر مهره ایسـت بـه اراضی جز باقیمانده پالک فـوق دوم بطول 
60 متـر مهـره ایسـت به حریم جدول آبکش سـوم بطـول ۱2 متر مرزیسـت به حریم 
اسـتخر آب غربـا در سـه قسـمت اول بطول 80 متر مرزیسـت بصورت مهـره به حریم 
تپـه دوم بطـول 60 متـر سـوم بطـول 26 متر مهره ایسـت بـه جاده خاکی ماشـین رو 
کـه برابـر نظریـه شـماره99/۱24/ک مورخ 99/۱۱/۱4 کارشـناس رسـمی دادگسـتری:با 
توجـه بـه منبـع تامیـن اب سـن درختـان تاسیسـات موجود اسـتخر و ابیـاری تحت 
فشـار موقعیت آن نسـبت به جاده دسترسـی و نزدیک به شـهر جیرفت ارزش عرصه 
و اعیانـی موجـود در محـدوده پـالک لذا ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشـتراكات و 
امـکان فـروش جمعا )6/075/000/000(ریال میباشـد. که مبنـا و پایه مزایده نیز تعیین 
مـی گـردد جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی ۱2 صبح روز دوشـنبه مورخـه ۱400/0۳/0۳در 
محـل شـعبه اجـرا ء اداره ثبـت اسـناد وأمـالک جیرفـت برگـزار مزایده از مبلـغ مذكور 
شـروع و به باال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. شـرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت . برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت 
مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5 روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب ثبت تودیـع نماید و 
در صورتیکـه ظـرف مهلـت مقـرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت تودیع نکند 
مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد و مزایده ابطال 
و تجدیـد میگـرد ضمنـا فـروش نقدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و برق و تلفن 
و غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به 

عهـده برنـده مزایده می باشـد .
جواد فاریابی .رئیس ثبت اسناد جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  چون 
6۱5.7۳مترمربع  دارای پالک۳90- فرعی از 496- اصلی 
قلعه گنج قطعه چهار بخش  اباد شهر  در حسین  واقع 
46 کرمان مورد تقاضای آقای حیدر میرکی فرزند کریم به شماره ملی  
درخواست کتبی  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ۳۱6۱2۳2402نیاز 
مالک  مورخ ۱400/02/۱5آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخه ۱400/0۳/۱۱در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و 
چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳0روز واخواهی خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست 

/ .تاریخ انتشار :دوشنبه ۱400/02/20-  م الف :62 
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱40060۳۱9008000257هیات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای ابوذر منتظری 
خادم فرزند جواد به شـماره شناسـنامه 56۳8 صادره از زرند در قسـمتی از خانه به مسـاحت 
۳.56 مترمربـع از پـالک 6459 اصلـی )جهـت ادغـام در پـالک ۳۱06 فرعـی از 6044 اصلـی( 
واقـع در زرنـد خیابـان شـهید صمدانی خریداری از مالک رسـمی آقای علی حسـن زاده محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ۱5روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 50
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کجای کار می لنگد؟

 

به  استان کرمان  بازار  ستاد تنظیم  جلسات 
در  و  می شود  برگزار  منظم  و  مستمر  طور 
جلسات،استاندار دستوراتی را صادر و مصوباتی را 
برای تنظیم بازار تصویب می کند و همواره بر لزوم 
مبارزه با فساد در شبکه توزیع و تولید تاکید داشته 
و ظاهراً استاندار برای تنظیم بازار خصوصا گوشت 
مرغ جدیت زیادی دارد اما این خواسته تاکنون 
محقق نشده و سوال این است کجای کار می لنگد؟
استاندار کرمان در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار 
که ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار شد برای چندمین 
بار این موضوع را مطرح کرد و گفت:فساد از شبکه 
تولید و توزیع مرغ استان کرمان باید جمع شده و 
تعزیرات حکومتی با مفسدان این شبکه بی رحمانه 
برخورد کند و در ادامه اظهار کرده که اگر الزم 
باشد تا سالم سازی شبکه تولید و توزیع مرغ 
استان کرمان هر روز جلسه خواهیم گذاشت،از 
سوی دیگر نباید مانع ورود مرغ از سایر استان ها 

شوید.
تنها راه خشکاندن ریشه فساد،واقعی کردن 

نرخ ارز است
دکتر علیرضا شکیبایی رئیس بخش اقتصادی 
این  به تحلیل  باهنر کرمان،  دانشگاه شهید 
موضوع پرداخت و تنظیم بازار را واجب دانست و 
گفت:همواره دولت در تنظیم بازار دخالت می کند 
اما بازار نه با رها کردن کامل و نه به این شکل که 

همه چیز دولتی باشد، تنظیم نمی شود.
او بر لزوم داشتن سیستم اقتصادی سالم که 
تنظیم بازار داشته باشد،تاکید کرد و در ادامه به 
تبیین اصول تنظیم بازار پرداخت و افزود:متاسفانه 
ستاد تنظیم بازار کشور تصمیمات اشتباهی اتخاذ 

می کند که در استان ها تبعات منفی در بردارد.
این دکترای اقتصاد با بیان اینکه تنظیم بازار 
به صورت دستوری در هیچ جای دنیا جواب 
نداده،عنوان کرد:اینکه ما برای هر واحد صنفی یا 
کشتارگاه یا ...، یک ناظر بگذاریم و بعد برای آن 
ناظر نیز یک کنترل کننده قرار دهیم، این روش 
در هیچ کشوری جواب نداده و شده ایم که این 

روش در بازار مرغ جواب نداده است.
او به دالیل افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و 
افزود:نرخ ارز به عنوان یک شاخص تعیین کننده 
است، لذا قیمت همه کاالها بر اساس نرخ ارز 
مشخص می شود و اکنون قیمت مرغ در بازار 
جهانی حدود ۱.۵ تا ۱.۸ دالر است بنابراین 
قیمت مرغ حدود ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان می باشد 
ولی دولت مصّر است که قیمت مرغ را حدود 
 ۲۴هزار تومان نرخ گذاری کند و باید بدانید که 
سیستم نظارتی نمی تواند این آشوب در بازار مرغ 

را درست کند.
شکیبایی ادامه داد:اگر دولت می خواهد قیمت 
مرغ حدود ۲۰ هزار تومان باشد باید نرخ ارز را 

به قیمت واقعی برساند و ریشه اصلی این آشوب 
خشکانده شود تا دیگر نیاز به کنترل و نظارت 
نداشته باشیم.همچنین وقتی نظارت دستوری و 
قیمت ها را نیز دستوری تعیین می کنیم،هم فساد 
در سیستم شکل می گیرد و هم کیفیت پایین می 
آید.هر زمان که قیمت دستوری برای کاالیی 
گذاشتیم معموال تولید کننده یا توزیع کننده 

کیفیت کاال را کاهش می دهد.
او در ادامه سخنانش به تنظیم واردات و صادرات 
اشاره کرد و افزود:همه صاحب نظران اقتصادی 
نند که دو نرخی بودن ارز،فساد ایجاد  می دا
می کند.وقتی نهاده های دامی را با ارز ۴۲۰ تومانی 
وارد و در اختیار مرغدار می گذارید و انتظار دارید 
که مرغدار،مرغ را با همین قیمت تولید و عرضه 
کند اما مرغداران این کار را نمی کنند و این 
موضوع کامال طبیعی است و مرغداران به جای 
تولید،نهاده های دامی را برای آینده که قیمت ها 

واقعی می شود، ذخیره می کنند.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 
بیان کرد:مشکل قیمت مرغ از آنجا آغاز شد 
که نهاده های دامی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در 
اختیار مرغدار گذاشتیم و مرغدار در اسفندماه 
صرفه اقتصادی خود را در تولید نکردن می دانست 
زیرا اگر تولید می کرد باید مرغ را با نرخ حدود 
۲۰ هزار تومان به بازار عرضه می کرد که برای او 

توجیه اقتصادی نداشت.
تا زمانی که ارز دو نرخی باشد، تنظیم بازار 

غیر ممکن است
او تاکید کرد:تا زمانی که اختالف دو نرخی ارز 
وجود دارد، فساد نیز هم وجود خواهد داشت و نه 
آقای استاندار بلکه هیچ فرد دیگری امکان تنظیم 
بازار را ندارد زیرا ما نمی توانیم برای همه شبکه 
تولید و توزیع و عرضه کننده ها ناظر بگذاریم باید 
مدنظر داشت که خود این سیستم نظارتی نیز 

دچار خطا می شود.
دالر  کنونی  نرخ  بر آنکه  تاکید  با  شکیبایی 
غیر واقعی است و باید کاهش پیدا کند،گفت:از 
طرف دیگر باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باال 
برود و سپس بازار را رها کنیم تا تولید و عرضه 

به تعادل برسد.
او بیان کرد:وقتی که پای سود در میان باشد،انگیزه 
سود باعث فساد می شود به طوری که از مرغداری 
تا کشتارگاه و ... فساد وجود دارد حتی در خود 
مرغداری نیز فساد است زیرا وقتی مرغدار بداند 
که در آینده قیمت مرغ افزایش پیدا می کند،سعی 
می کند زمان نگهداری مرغ را در مرغداری طوالنی 
کند تا وزن مرغ باالتر رود و از این طریق به سود 
بیشتری دست یابد یا از نهاده های غیر استاندارد 

برای عرضه سریع مرغ به بازار استفاده می کند.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح 
کرد:ما اقتصاددانان به هیچ وجه با این روش تنظیم 
بازار که در آن بگیر و ببند است،موافق نیستیم 
و تجربه دنیا نیز نشان داده که این روش جواب 

نمی دهد و راهکار آن فقط در تثبیت نرخ واقعی 
ارز است و سپس بازار را رها کنید تا تولیدکننده و 
مصرف کننده به توافق برسند و هر دو سود ببرند 
اما با این روش کنونی تولیدکننده و مصرف کننده 

ناراضی هستند.
به نام محرومان به کام رانت خواران

او با بیان این مطلب که واسطه ها و متخلفین 
بیشترین رانت و سود را از روش کنونی تنظیم بازار 
می برند،عنوان کرد:متاسفانه همواره به اسم کمک 
به قشر ضعیف جامعه، بیشترین ضربه را به همین 
قشر زده ایم و امروز قشر ضعیف جامعه حتی نمی 

تواند مرغ را با قیمت مصوب خریداری کند. 
شکیبایی اظهار کرد:کمک به قشر ضعیف جامعه 
فقط با واقعی شدن قیمت ها محقق میشود و 
واقعی شدن قیمت ها به معنی افزایش قیمت ها 
نیست بلکه با واقعی شدن نرخ ها، دالل ها حذف 
می شوند به طور مثال شاهد بودیم در زمانی که 
مرغ در بازار کمیاب بود اما مرغ قطعه بندی شده 

در بازار وجود داشت.
او تاکید کرد:در سیستم دو نرخی،خیلی افراد 
به اسم محرومین سودهای کالن و بادآورده ای 
را دارند بنابراین تک نرخی شدن ارز مشکل را 
به راحتی حل می کند و مردم را از این مشکالت 
عجیب نجات می دهد.اما با این روش کنونی نباید 

انتظار سیستم سالمی داشته باشیم.
این دکترای اقتصاد با اشاره به سخنان استاندار 
کرمان در جلسات تنظیم بازار گفت:اینها همه 
نند مشکالت را در  شعار است و چون نمی توا
سطح ملی حل کنند و می خواهند با این حرف ها 
مسکن باشند و این نیز مشکالتی ایجاد می کند 
زیرا تولیدکننده واقعی کنار می رود و گروه های 
غیرحرفه ای از رانت ها استفاده می کنند و در راس 

امور تولید و توزیع مرغ قرار می گیرند.
او در پایان با بیان اینکه نظارت دستوری هیچ 
اقتصادی را صحیح تنظیم نمی کند،خاطرنشان 
کرد:در چند استان اطالعات دقیق دارم که 
تولیدکننده های بزرگ تولید را متوقف کرده اند تا 

اعتبار شان از بین نرود.
سطح معیشت مردم فدای اتحاد دولت و 

بازار شده است
دکتر سیامک زندرضوی دانش آموخته رشته 
جامعه شناسی نیز درباره مشکل عدم اجرایی 
شدن مصوبات و دستورات استاندار در خصوص 
تنظیم بازار گفت:در سطح کالن کشور دولت 
هماهنگ با بازار قیمت ارز را افزایش داده به 
طوری که دالر ۳۶۰۰ تومان را به بیش از ۲۰ هزار 
تومان رسانده است لذا ارزش دستمزد فروشندگان 
نیروی کار)کارگران، کارمندان، بازنشستگان( در 
طول کمتر از چهار سال به یک پنجم رسیده و دیگر 
اکثریت افراد جامعه نمی توانند حداقل مایحتاج 

خود را هم تهیه کنند.
او ادامه داد:از طرف دیگر دولت به فروشندگان 
بزارهای  بازار مثال مرغ فشار می آورد و با ا

حاکمیتی قیمت ها را به طور موقت پایین نگه 
می دارد. باید توجه داشت که مرغدار بخش اصلی 
نهاده های دامی خود را با ارز ۲۰ هزار تومان 
خریداری کرده است لذا تولیدکننده نمی تواند 

با قیمت دستوری دولت مرغ خود را عرضه کند.
باهنر  شهید  دانشگاه  بازنشسته  استادیار 
کرمان،ادامه داد:باید از مسئولین ارشد کشور 
این سوال را پرسید که چرا با انتخاب سیاست های 
غیرقابل دفاع،در نهایت نرخ ارز را به ضرر 

شهروندان تغییر می دهد؟
او اضافه کرد:با توجه به اینکه بر پایه تجربه همواره 
دولت با بازار متحد است و به سرعت قیمت مرغ 
با قیمت سایر کاالها در سطح باالتری به تعادل 
می رسد.در اینجا فقط سرانه مصرف گوشت مرغ 
شهروندان دستمزد بگیر کاهش پیدا می کند. به 
طور مثال اگر خانواری در گذشته در هفته یک 
مرغ مصرف می کرد اکنون ماهی یک مرغ می 

تواند تهیه و مصرف کند.
او در مورد این شبهه که استاندار دستور اجرا شدن 
مصوبات را صادر می کند اما در این میان کارمندان 
رده پایین آن را اجرا نمی کنند،گفت:باید ریشه 
یابی کنند که چرا اجرا نمی کنند؟ توجه داشته 
باشید که کمبود، قیمت های چندگانه و سیاست 
و  ناکارآمد  گوناگون  اشکال  به  ببند  و  بگیر 

فساد آفرین است.
زندرضوی با اشاره به مشکل سیمان و کمبود آن 
در بازار بیان کرد:مشکل ما این است که حاکمیت 
-دولت، با بازار متحد است حتی اگر به ضرر مردم 
باشد لذا از یک طرف اجازه صادرات سیمان 
را می دهد،چون نیاز به ارز خارجی دارد برای 

صادرکننده هم منفعت بسیاری دارد.
او افزود:به شکل فرضی اگر در گذشته یک کیسه 
سیمان در مرز با قیمت یک دالر از شما خریداری 
می شد حاال هم به شما همان یک دالر را می دهند. 
دولت به بخشی از این دالرها از طریق گرفتن 
تعهد از صادرکننده دسترسی پیدا می کند و 
صادرکننده هم به جای ۴۰۰۰ تومان سابق به ۲۰ 

هزار تومان رسیده  است.
زندرضوی ادامه داد:دولت و بازار هر دو دست در 
دست و برنده و بازنده کسی است که برای تعمیر 
سرپناهش برای یک کیسه سیمان در شهر گرفتار 
می شود و دود کارخانه های سیمان و آلودگی اش 
نصیب شهروندان می شود.در دوره جنگ عراق 
با ایران هم دولت در کرمان کشت پسته را تولید 
طالی سبز می دانستند و کشاورزان را تشویق 
می کردند زیرا به ارز آن نیاز داشتند که به قیمت 
خالی شدن سفره های آب زیر زمینی به عنوان 

یک ثروت بین نسلی منجر شد.
او با تاکید بر آنکه مشکل اصلی ما اتحاد دولت 
و بازار است،اظهار کرد:این دو دستان خود را 
در دست یکدیگر قرار داده اند و دائم توپ را به 
یکدیگر پاس می دهند و در این میان فقط سطح 

معیشت مردم است که فدا می شود.

ایسنا

گزارش

دکتر سیامک زندرضوی دانش آموخته 
رشته جامعه شناسی نیز درباره مشکل عدم 
اجرایی شدن مصوبات و دستورات استاندار 
در خصوص تنظیم بازار گفت:در سطح کالن 
کشور دولت هماهنگ با بازار قیمت ارز را 
افزایش داده به طوری که دالر ٣۶۰۰ تومان 
را به بیش از 2۰ هزار تومان رسانده است 
لذا ارزش دستمزد فروشندگان نیروی 
کار)کارگران، کارمندان، بازنشستگان( در 
طول کمتر از چهار سال به یک پنجم رسیده و 
دیگر اکثریت افراد جامعه نمی توانند حداقل 
مایحتاج خود را هم تهیه کنند.

هر
س: م

عک

تحلیل عملکرد ستاد تنظیم بازار؛
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خبرخبر

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی قیمت 
خرید حمایتی دام عشایر را به وزارتخانه های 
جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 
جهت اجرا ابالغ کرد.در متن نامه کاظم خاوازی 
- وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت 
گذاری - به وزارتخانه ها آمده است:شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه 
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، به استناد بند )الف( 
ماده )۱( قانون اصالح قانون تضمین خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی مصوب پنجم 
آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰.۶۷۸۲۶ تاریخ 
۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسالمی به 
منظور حمایت از تولید کنندگان دام عشایری 
در مقابله با شرایط خشکسالی سال ۱۴۰۰ 

تصویب کرد:
قیمت خرید حمایتی دام عشایر در سقف 
اعالمی وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور 
عشایر ایران( به ازای هر کیلوگرم دام زنده 
سبک عشایری)ترکیبی( ۴۵۰۰۰۰ ریال 
است.همچنین شرکت سهامی پشتیبانی امور 
دام کشور به عنوان مباشر خرید موضوع این 
مصوبه تعیین می شود و سازمان امور عشایر 
ایران نسبت به تعیین تعداد و ترکیب دام قابل 
خریداری در مناطق عشایری با اولویت شرایط 
خشکسالی و اعالم آن به مباشر خرید اقدام 
می کند.به ازای خرید هر کیلوگرم دام موضوع 
این مصوبه، معادل سه کیلوگرم جو وارداتی با 
قیمت مصوب از محل ذخائر راهبردی کشور 
به اتحادیه تعاونی های عشایری جهت تامین 
خوراک دام عشایر تحویل می شود.پیش نویس 
دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط 
سازمان امور عشایر ایران و شرکت سهامی 
پشتیبانی امور دام کشور ظرف یک هفته پس 
از ابالغ این مصوبه، تهیه و به دبیرخانه شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی جهت تایید و 
ابالغ توسط رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی 

ارائه می شود.
 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است 
نسبت به تامین تنخواه، ضمانت بازپرداخت 
اعتبارات مورد نیاز، تامین زبان احتمالی خرید 
و پرداخت هزینه های تبعی اجرای این مصوبه 

)با تایید وزارت جهاد کشاورزی( اقدام کند.

براســاس آخرین آمــار اعالمــی مرکز 
آمار کشــور، میانگین قیمــت دریافتی 
تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالت خود در داخل کشــور )تورم 
قیمت تولیدکننده بخش معدن( در سال 
۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۷۹.۸ درصد 

رشد داشت.
مرکــز آمــار آخریــن شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش معدن )نرخ تورم تولید( 
در سال گذشته را منتشر کرد. براساس این 
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
معدن در سال ۱۳۹۹ به ۵۳۱.۹ رسید که 
در مقایسه با همین اطالع در سال ۱۳۹۸، 

۲۳۶ واحد افزایش داشته است.
شــاخص مربوط به گروه استخراج زغال 
سنگ معادل ۵۰۲.۷، استخراج کانه  های 
فلزی ۵۹۵.۴ و اســتخراج ســایر معادن 
۲۸۰.۹ می باشــد. شــاخص هر سه گروه 
عمده در بخش معدن در مقایســه با سال 

۱۳۹۸ افزایش داشته است.
نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت 
به سال قبل )تورم ساالنه( در سال ۱۳۹۹ به 
۷۹.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطالع در ســال قبــل، ۲۹.۹ واحد درصد 

افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالتشان در داخل کشــور، در سال 
۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۷۹.۸ درصد 
افزایش دارد. تورم ساالنه مربوط به گروه 
استخراج زغال سنگ معادل ۷۲.۷ درصد، 
اســتخراج کانه  های فلزی ۸۴.۱ درصد و 

استخراج سایر معادن ۵۱.۱ درصد است.
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان دهنده رشد تولید ۹ 
کاال از بیــن ۱۱ محصول منتخب و اصلی 
بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ 

است.
فوالد خــام، محصوالت فــوالدی، کاتد 
مس، شمش آلومینیوم خالص، کنسانتره 
زغال سنگ، ســیمان، همچنین کاشی و 
سرامیک، شیشه جام و ظروف شیشه ای، 
کاالهایی بودند که در مقایسه با سال ۹۸ با 

رشد تولید مواجه شدند.
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه 
آن مربوط به نیم قرن گذشــته است، در 
بین ۱۵ کشور شاخص جهان جای دارد و 
نزدیک به ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که 
نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه 
احتمالی است، شاخصی که به عنوان یک 

کشور معدنی محسوب می شود.

نرخ دالر در صرافی های بانکی )یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه( با ۸۲ 
تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۰ هزار و ۷۲۵ 

تومان رسید.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ و 
۳۰ دقیقه دیروز با کاهش ۴۹ تومانی نسبت به روز کاری گذشته 

به رقم ۲۵ هزار و ۴۸ تومان رسید.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۰ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز ۲۴ هزار و ۵۵۲ تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۰ هزار و ۹۲۶ 

تومان و نرخ فروش آن ۲۰ هزار و ۷۱۹ تومان اعالم شد.  
همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۵ هزار و ۲۴۸ تومان و نرخ 

فروش آن نیز ۲۴ هزار و ۹۹۹ تومان اعالم شد.
در سامانه سنا نیز قیمت دالر ۲۰ هزار و ۶۸۲ تومان و قیمت یورو 

۲۵ هزار و ۱۵۶ تومان رقم خورده است.
همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی دیروز، حواله یورو به 
قیمت ۲۵ هزار و ۹۲۷ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۱ 

هزار و ۳۱۶ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، با توجه به تحوالت سیاست خارجی و افزایش 
امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران در سایر کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع 

ارز در هفته های اخیر روند کاهشی داشته است.

نوسان اندک دالر 
در کانال 2۰ هزار تومانی

قیمت خرید حمایتی 
دام عشایر ابالغ شد

افزایش نرخ تورم 
تولیدکننده بخش 

معدن در سال ۹۹

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )یکشنبه( در بازار تهران با 
کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹ میلیون و 

۴۸۰ هزار تومان رسید.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در ساعت ۱۳:۳۰ دیروز، ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز 
گذشته به رقم ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع 
سکه سه میلیون و ۳۵۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 
به ۹۲۲ هزار و ۲۴۵ تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز سه  میلیون و 
۹۹۵  هزار تومان شد. همچنین اونس جهانی طال نیز دیروز یک هزار 
و ۸۳۱ دالر و ۹۱ سنت فروخته شد.روند نزولی قیمت ها در بازار سکه و 
طال در روزهای اخیر تشدید شده است. به نظر می رسد به دلیل تحوالت 
سیاست خارجی و چشم انداز کاهشی نرخ دالر، قیمت ها در بازار سکه و 
طال تمایل به افت بیشتر دارد، به طوری که فعاالن این بازار کاهش بیشتر 

قیمت ها را انتظار دارند.

در بورس منطقه ای کرمان تعداد ۸ میلیون و ۸۷۷ هزار سهم به ارزش 
بیش از ۳۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال معامله شد. به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان تعداد ۸ میلیون و ۸۷۷ هزار 
سهم به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال  در بورس منطقه 
ای کرمان معامله شد که از این میزان ۲۵ درصد مربوط به خرید سهام و 
۷۵ درصد مربوط به فروش سهام بوده که در ۸ ایستگاه کارگزاری فعال  
استان کرمان به انجام رسیده است. همچنین شاخص کل با ۴.۸۰۰ واحد 

کاهش روبرو شد و به رقم ۱.۱۶۷.۴۶۲ واحد رسید.

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در ۱۲ 
ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۳۸۴ ریال سود محقق کرد که به 

نسبت دوره مشابه قبل رشد ۶۱ درصدی داشته است.
شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه بصورت 
صددرصد خصوصی و سهامی عام به منظور سرمایه گذاری و توسعه در 
بخش معادن و صنایع معدنی کشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور و پذیره نویسی عمومی و سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان، در آذر ماه 
سال ۱۳۸۶ تأسیس وآغاز به کار نموده است. سرمایه میدکو با افزایش 
سرمایه در شش مرحله به میزان ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم رکود در این بازار با وجود 
اجازه بازگشایی نمایشگاه ها از ابتدای هفته جاری است؛ فروشندگانی که 
نیازمند پول بوده اند حتی حاضر شده اند که خودروی خود را تا ۳۰ درصد زیر 
قیمت سایت های خودرویی بفروشند.حتی پایان یافتن تعطیالت کرونایی 
سه هفته ای نمایشگاه های خودرو نتوانست قفل معامالت را باز کند و با 
حرکت تدریجی ارز در مدار کاهشی، به نظر می رسد رکود این بازار عمیق تر 
شده باشد.»سعید موتمنی« رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
به ایرنا گفت: عامل اصلی تداوم این رکود، کاهش نرخ ارز است.به گفته این 
مقام صنفی، با توجه به اخبار مثبت واصله از توافقات خارجی و احتمال 
برداشته شدن تحریم ها، مردم همچنان از خرید دست نگه داشته اند و 
امیدوار به کاهش قیمت های بیشتر هستند. موتمنی تصریح کرد:  در این 
روزها مراجعه کننده به بنگاه ها به حدود صفر رسیده و افرادی که قصد 
خرید داشته باشند، با چانه زنی می توانند زیر همین قیمت ها خودرو بخرند.

بررسی ایرنا نشان می دهد که حتی فروشندگانی که نیازمند پول بوده اند تا 
۳۰ درصد زیر قیمت - البته قیمت هایی که در فضای مجازی و سایت های 

خودرویی شاهد آن هستیم- خودروی خود را فروخته اند.

کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت سکه

معامله ٨ میلیون و ٨۷۷ هزار سهم 
در بورس کرمان 

تحقق سود ٣٨۴ ریالی در »میدکو«

تداوم رکود در بازار خودرو

تداوم تجربه موفق شرکت سنگ آهن گهرزمین در بومی سازی برای اولین بار بخش مهمی 
از قطعات و مجموعه های استراتژیک صنایع معدنی، زمینه ساز جرات، جسارت و همت تیم 
ترکیبی مهندسان نخبه جوان با متخصصان کارآزموده و پیشکسوت این شرکت به توسعه 
سطح بومی سازی از قطعات شده و منجر به ساخت داخل یکی از پیچیده ترین ماشین های 
Combined Stacker-( کارخانه گندله سازی، با نام ماشین انباشت و برداشت ترکیبی
Reclaimer( شده است.شایان ذکر است، بومی سازی این تجهیز عظیم که دارای بیش از 
900 تن وزن و ظرفیت طراحی انباشت و برداشت، به ترتیب، هزار و 800 و 2هزار تن بر ساعت 
است، با صحه گذاری توانمندی های طراحی و مهندسی ساخت گروه صنعتی منگان، در این 
شرکت اجرا و تاکنون حدود 90درصد پیشرفت داشته است که انتظار می رود این تجهیز، 
در اوایل خردادماه سال جاری در مدار تولید و بهره برداری قرار گیرد. بومی سازی این ماشین 
عظیم، عالوه بر خودکفایی و قطع وابستگی و توسعه توان طراحی، منتج به جلوگیری از 
خروج ارز به میزان حدود ۶میلیون یورو و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم به میزان حدود 

1۵0 نفر در زمان احداث و حدود ۵0 نفر در زمان بهره برداری نیز شد.

توسعه بومی سازی 
در شرکت گهرزمین

تیم شهرداری بم کرمان به یک مجتمع معدنی واگذار شد. روابط 
عمومی تیم فوتبال شهرداری بم کرمان در خبری اعالم کرد که 
این تیم به مجتمع معدنی فراوری روی خان خاتون واگذار شد.  
در خبر این باشــگاه آمده اســت که )یکشــنبه( با حضور هادی 
شهســوارپور فرماندار بم، محمد بنی اســدی شــهردار بم، بابک  
اســماعیلی مدیرعامل مجتمع  معدنی فرآوری روی  خان خاتون، 
محمد تــرکان رئیس اداره ورزش و جوانان بــم، مرضیه جعفری 
سرمربی تیم فوتبال زنان شــهرداری بم، قرارداد نهایی واگذاری 
امتیاز تیم  فوتبال شــهرداری بم به مجتمع  معدنی فرآوری روی  

خان خاتون بم به امضا رسید.
تیم بم در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان به عنوان نایب 
قهرمانی دست پیدا کرد. این تیم ســابقه هفت دوره قهرمانی در 

لیگ برتر فوتبال زنان را دارد.

پرافتخارترین تیم 
فوتبال زنان واگذار شد

کاغذ جنوب

آگهی اصالحی
هـای  آگهـی  در  کـه  امالکـی 
پیشـین بـه شـماره 2490مورخ 

۱400/0۱/22و2502مورخ 
وشـماره  نـو  بشـارت  ۱400/02/05روزنامـه 
مـورخ ۱400/02/05،   مکـران  صبـح  ۱58و۱57 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  ۱400/0۱/22موضـوع 
اشـتباها آگهی وبرابر اختیـارات تفویضی هیات 
هـای نظـارت آگهـی های آنهـا تجدیـد ومهلت 
اعتـراض برآنهـا از تاریـخ انتشـار بمـدت یـک 

مـاه میباشـد .
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
مصطفـی صادقـی آرا فرزنـد درویـش بشـماره 
شناسـنامه 46۳5صـادره از بندرعبـاس در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 609.۳4متـر مربـع 
مفـروز  اصلـی   -497 از  ۱48۱فرعـی  پـالک 
از 497-  پـالک ۱۳فرعـی  از  ومجـزی شـده 
اصلـی قطعـه چهارواقـع در قلعه گنـج  روبروی 
بهزیسـتی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
نـورک احمـدی که در آگهی قبلی شـماره پالک 

فرعـی اشـتباها ۳490 منتشـر شـده بـود .
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج.م الف ۶۹ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 749.04متر 
مربـع داری پالک ۱7۳9فرعی از440- 
اصلـی واقـع در رودبار جنـوب زهکلوت –جنـب گردان 
قطعـه  سـه بخـش 46کرمـان مـورد تقاضـای خانـم 
فرزانـه بامـری زهکلوت  فرزند رحمـت  از نوبت خارج 
گردیـده واعمـال تبصره ذیـل درخواسـت کتبی مالک 
مورخـه ۱400/02/۱۱آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی 
پالک فوق  منتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 
8صبح روزسه شـنبه مورخ۱400/0۳/۱8در محل شروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک و مالکیـن  مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی محـل وقـوع ملـک حاضـر وچنانچـه کسـی بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد 
میتوانـداز تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی لغایت  
۳0روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک 
رودبار جنوب تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود  
در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور 
هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت./. م الـف :۱07- 

تاریـخ انتشـار :۱400/02/20- روز :دو شـنبه
علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
رودبار جنوب 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره   رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   ۱۳9960۳۱906200089۱
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدعلـی 
امیرمجاهـدی گوکـی  فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 266 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بر باغ به مسـاحت 2087.70 متـر مربع پالک 
۱452-  اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام محله مهرابی کوچه شـهید کاظمی  
خریـداری از مالـک رسـمی مرتضـی امیرمجاهدی گوکی و فاطمـه امیر مجاهدی 
گوکـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
 وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۱67 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/0۳/04

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی ادارات 
و دستگاه ها و کارخانه ها می توانند برای کارکنان خود 
تعاونی مسکن تشکیل داده و سپس با دریافت زمین 

رایگان و تسهیالت مناسب اقدام به ساخت کنند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده و هم اکنون در شورای نگهبان است. 
مجلس در الیحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای این طرح در نظر گرفته و طبق 
گفته نمایندگان، بانکها مکلف به پرداخت این میزان 

اعتبار هستند.
از طرفی برای تامین زمین رایگان، زمین های تحت 
اختیار دستگاهها با هدف ساخت واحد مسکونی در 

اختیار وزارت راه و شهرسازی  می گیرد. همچنین به 
این وزارتخانه اجازه داده شده در صورت نیاز زمین های 
خارج از محدوده شهری را نیز وارد محدوده کرده و اقدام 

به ساخت مسکن حمایتی کنند.
صدیف بدریـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  می 
گوید: حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی 
برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر که کارگران نیز در 
همین مجموعه قرار دارند، در سال آتی ساخته خواهد 
شد. قیمت نهایی مصالح ساختمانی نیز برای ساخت این 
واحدها باید هرچه سریع تر تعیین شوند تا بازار سیاهی در 

این خصوص ایجاد نشود.
به گفته بدری، تمامی ادارات و دستگاه ها و کارخانه ها 
می توانند برای کارگران خود تعاونی مسکن تشکیل داده 

و سپس با دریافت زمین رایگان و تسهیالت مناسب اقدام 
به ساخت مسکن کنند.

طرح جهش تولید مسکن در حالی به تصویب مجلس 
رسیده که دولت نیز برای کنترل بازار مسکن برنامه هایی 
را به طور همزمان در دستور کار دارد؛ یکی از اقدامات، 
مالیات بر خانه های خالی است. اقدام دیگر تکمیل سریعتر 
مسکن مهر است که تقریبا تمام شده است. سومی ارائه 
تسهیالت به واحدهای نیمه تمام خواهد بود که چندین 
بار اعالم شده هرکسی واحد نیمه کاره دارد که به لحاظ 
کمبود نقدینگی نتوانسته تمام کند دولت در قالب طرح 
اقدام ملی به او تسهیالت می دهد تا پروژه خود را به 

اتمام برساند.
محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  در 

این خصوص به ایسنا گفت: امسال مجلس در قانون 
بودجه اعتبار خوبی برای تسهیالت مسکن تعیین کرده 
که با همراهی نظام بانکی سال پررونقی در حوزه تولید 
مسکن خواهد بود. قانون جهش تولید مسکن نیز که 
مصوب مجلس است و االن در شورای نگهبان قرار دارد 
ریل گذاری الزم را ایجاد می کند تا بتوان تولید مسکن را 

افزایش داد و در حد نیاز ساالنه احداث کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: به 
طور کلی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را در 
وزارتخانه دنبال می کنیم. کوتاه مدت، مالیات خانه های 
خالی است. میان مدت طرح اقدام ملی و بلندمدت 
برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن در پنج سال آینده 
است. در این خصوص به همه استانها اعالم شده تا زمین 
مناسب برای پنج سال آینده را به منظور ساخت و ساز 
تامین کنند تا دولتها در آینده مجبور نباشند از صفر 

شروع کنند.

اختصاص زمین رایگان برای ساخت مسکن کارمندان

گفت وگوی 1۵۰ دقیقه ای پیرامون فضای کسب وکار کرمان در »کالب هاوس«

سید حسین مرعشی:  در زمان استانداری گفته بودم اگر شمر هم  سرمایه گذاری کند از او حمایت می کنیم.
حسین مهرابی سرپرست معاونت اقتصادی: فضای کسب وکار نیاز به تحول دارد

سید مهدی طبیب زاده: ناآشنایی به قوانین، ترس از سازمان های نظارتی و مسائل فرهنگی در فضای کسب وکار موثر هستند.
محسن جالل پور: وضع فضای کسب وکار کرمان آنقدر هم خراب نیست.
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شنبه گذشته اما انتشار آمار وضعیت فضای کسب و کار 
استان ها و قرار گرفتن کرمان در جمع بدترین استان ها 

بهانه این اتاق گفت وگوی مجازی شده بود.
شرکت کننده ها از منظرهای مختلف به تبادل تجربیات 
خود در مورد موانع فضای کسب وکار پرداختند که در 

این گزارش به بخش هایی از آن می پردازیم.
طبیب زاده نفر اول منتقدان

رییس اتاق بازرگانی کرمان معتقد است که ۳ عامل نا 
آشنایی به قوانین و مقررات، ترس مدیران از سازمان های 
نظارتی و مسائل فرهنگی در شرایط کنونی فضای 

کسب وکار استان موثر است.
طبق پایش کسب وکار اتاق بازرگانی ایران، در زمستان 
99، استان کرمان در رتبه ی سی ام این پایش قرار گرفته 
که نشان می دهد کرمان همچنان جزو استان های 

نامساعد برای فعالیت اقتصادی به حساب می آید.
این موضوع با حضور برخی از فعاالن اقتصادی استان در 
شامگاه روز شنبه در کالب هاوس »کرمان نو« با عنوان 
»نقش فضای کسب وکار و توسعه کرمان« مورد بررسی 

قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست مجازی گفت 
که این پایش به معنای این که فضای کسب وکار کرمان 

بدتر شده نیست.
سیدمهدی طبیب زاده اضافه کرد: طبق بررسی ها 
نمره کسب وکار زمستان 99 نسبت به فصل قبل تغییر 
چندانی نداشته و فقط یک دهم درصد نامساعدتر 
شده است. از نمره ۶.1۴ در پاییز 99 به نمره ۶.1۵ در 

زمستان 99 رسیده ایم.
به گفته او استان های دیگر سرعت بهبود باالتری 
داشته اند که این موضوع باعث شده از رتبه 28 فصل 

پاییز به رتبه ۳0 در فصل زمستان برسیم.
طبیب زاده افزود: برخی معتقدند که روش آماری این 
پایش بیانگر واقعیت کسب و کار نیست، ما سعی کردیم 
این روش بهبود پیدا کند، در هر حال  مسابقه است و 
بین استان های مختلف همین سواالت به همین روش 

آماری به کار گرفته شده تا مشخص شود استان ها 
نسبت به هم چگونه اند.

٣ عامل موثر در فضای کسب وکار
رییس پارلمان بخش خصوصی کرمان می گوید که 
طبق این شاخص ها کسب وکاردر کرمان جایگاه خوبی 

ندارد و استان قفل است.
به اعتقاد او ۳ عامل در کنار عواملی که این پایش برای 
موانع کسب وکار عنوان کرده است وجود دارد. اول جهل 
و نا آگاهی به قوانین، دوم ترس مدیران از دستگاه های 

نظارتی و سوم مسائل فرهنگی.
طبیب زاده می گوید دستگاه های نظارتی باید از اجرای 
صحیح قوانین حمایت کنند اما کارمند یا مدیر از ترس 

سازمان نظارتی آن را انجام  نمی دهد.
او افزود: می خواهیم که دستگاه های نظارتی با دولت و 
بخش خصوصی جلسه مشترک بگذارند تا این مسائل 
را برای همیشه حل کنند چرا که در شرایط غیرعادی 

نمی توان کشور را با قوانین عادی اداره کرد.
جالل پور: استناد به پایش کسب وکار اتاق 

بازرگانی کامل نیست
اگرچه که رییس پارلمان بخش خصوصی کرمان 
می گوید پایش کسب وکار اتاق بازرگانی ایراداتی دارد 
ولی بین استان ها رقابتی است اما رییس سابق اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به ایراد پایش فصل زمستان 
می گوید: استناد به تحلیل پرسشنامه های این پایش 

درست نیست.
محسن جالل پور اضافه می کند: نباید فکر کنیم که ما 
واقعا در رتبه سی ام قرار داریم، بلکه ما خیلی بهتریم و 
استناد صد درصدی به این پرسش نامه هایی که محدود 

است خیلی به نظرم کامل نیست. 
این فعال اقتصادی ادامه  می دهد: در یک بررسی در 
خصوص سرمایه گذاری، کرمانی ها سومین استانی بودند 
که در استان های دیگر سرمایه گذاری کرده بودند که 

بخشی از آن به همین کسب وکارها برمی گردد.
به اعتقاد جالل پور استان کرمان از بعد کشاورزی، رقیب 
سنگینی است. او می گوید فرض کنید امسال ما اگر صد 
و پنجاه هزار تن برآورد برداشت پسته داشته باشیم، 
قیمت  آن حول وحوش پانزده تا بیست هزار میلیارد 

تومان است که این رقم سرمایه گذاری با برخی استان ها 
فاصله دارد.

مرعشی: باید از سرمایه گذار حمایت کرد
سیدحسین مرعشی استاندار اسبق کرمان هم که در این 
نشست دو ساعته حضور پیدا کرد در خصوص عملکرد 
فضای کسب وکار در کرمان به مزاح خطاب به رییس 
اتاق بازرگانی کرمان گفت: آقای طبیب زاده شما رییس 

اتاق بازرگانی باشید و رتبه کسب و کار ما پایین باشد؟
البته این صحبت مرعشی درحالی ست که طبیب زاده 
خود همواره از منتقدان عملکرد کسب وکار در استان 

است.
به اعتقاد مرعشی باید فضا را برای سرمایه گذار آماده کرد 
تا هر کار که می خواهد انجام دهد و اگر قرار باشد از کارها 

حمایت موثر نشود، کسب و کار کاهش می یابد.
ر و نماینده سالهای دور کرمان می گوید  استاندا
در زمان مدیریتم در استان کرمان قرار بود از هر 
کس که در حوزه اقتصادی می خواهد فعالیت کند 
حمایت شود، آن زمان گروهی در شهربابک فعالیت 
اقتصادی راه انداخته بودند و به آن جا رفتم، بعدها 
نتقاد کرد که شما  ینده وقت شهربابک من ا نما
ید در حوزه ی منافقین بازدید کردید. من  رفته ا
و  ز ا می گویم اگر شمر هم  سرمایه گذاری کند ا

حمایت می کنیم.
او اضافه کرد: گاهی اوقات دیده می شود برخی دوستان 
در استان اشتباه می کنند و جلوی کار را می گیرند و بعد 
افتخار می کنند که جلوی کاری گرفته شد، خوب معلوم 

است که وضعیت کسب وکار بدتر می شود.
زمین کم است یا سند؟

سیدحسین مرعشی  معتقد است که برخی قوانین 
دست وپاگیر است. او می گوید: در زمان تصدی ام در 
استانداری کرمان زمینی را به ارگ جدید واگذار کردیم 
که 2 هزار هکتار بود، بارها جلوی زمین را گرفتند. من 

می گویم که کرمان زمین کم دارد یا سند؟
او افزود: در این خصوص بازرسی از من ایراد گرفته بود . 
اما ما آن زمان زمین 2هزار هکتاری واگذار می کردیم 
اما اکنون برای واگذاری بیشتر از پنجاه هکتار باید 1۴ 

استعالم از تهران بگیرند.

مهرابی: دولت باید یک برنامه ی مدون عملیاتی 
داشته باشد

»فضای سنتی کسب وکار« این کلیدواژه ای که 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان در 
نشست بررسی فضای کسب وکار استان کرمان به کار 
می برد و معتقد است که این موضوع عامل اثرگذار در 
قرارگیری کرمان در جایگاه ۳0 ام پایش کسب وکار 
است.به گفته حسین مهرابی بعضی مشاغل در استان 
کرمان مانند معادن و کشاورزی باعث شده که نگاه ها 
به این سمت و سو حرکت کند در حالی که وقتی ما 
صحبت از فضای کسب و کار می کنیم دولت الاقل باید 

یک برنامه ی مدون عملیاتی داشته باشد.
او اضافه می کند که مدتی ست از فضای تئوری و 
شاخص های اقتصادی فاصله گرفته و در بطن کار هستم 

و معتقدم فضای کسب و کار نیاز به تحول جدی دارد.
مهرابی می گوید باید دقت کنیم که از کسب وکارهایی 

حمایت کنیم که دارای مزیت هستند.
او اضافه می کند: یک عده در زمان تحریم به کاالهایی 
روی می آوردند که قبال توسط عده ای وارد می شد اما 
به محض این که بازارها باز شود این فعالیت ها مزیت 
بلندمدت ندارند.در یک ساعت پایانی این اتاق سایر 
شرکت کنندگان به ارائه دیدگاه خود پرداختند و 
میهمانان اصلی اتاق شنونده بودند. در این میان 
صحبت های یکی از حاضران توجه همه را به خود 
جلب کرد. »میثم برداره« جوان کرمانی بود که برای 
راه اندازی شرکت خود در کرمات تالش فراوانی کرده 
بود اما نتوانسته بود راه به جایی ببرد. او گفت که 
اکنون شرکتش در مازندران است و بخش زیادی از 
بازار محصول تجهیزات پزشکی که ارائه می کند راهی 

کرمان می شود.
علی شمسی فعال بخش کشاورزی هم از مشکالت 
پیش روی کشاورزان برای توسعه کسب و کارشان 
گفت. او با گالیه از بانک ها در پرداخت تسهیالت مسیر 
پر پیچ و خم دریافت تسهیالت از بانک ها را تشریح کرد.

در تمام زمان برگزاری اتاق »نقش فضای کسب و کار و 
توسعه کرمان« استاندار کرمان و تعدادی از مسئوالن 

استانی و ملی کرمانی شنونده بودند.

عبور از مشکالت به شرط همدلی

زکیه سلیمی| کاغذ وطن
 گزارش

پنج هفته است که اتاق 
گفت وگو پیرامون توسعه 
استان کرمان در »کالب 
هاوس« به همت پایگاه خبری 
»کرمان نو« هر شنبه ساعت 
21:٣۰ تا 12 نیمه شب دایر 
می شود و با موضوعات مختلف 
حاضران که بیشتر کرمانی ها 
هستند در مورد »توسعه 
کرمان« از منظرهای مختلف 
گفت وگو می کنند.
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ما را دنبال کنید

اهدای ۱۸۸ دستگاه تلفن هوشمند به 
دانش آموزان نیازمند در سال گذشته

۳۶ بستری جدید و۵ فوتی 
در شبانه روز گذشته

مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان رفسـنجان بـا اشـاره بـه برگـزاری مجـازی 
کالس های درسـی به واسـطه بیمـاری کرونـا، گفت:با پیگیـری هـای اداره آموزش و 
پـرورش رفسـنجان و با کمـک هـای خّیریـن تعـداد ۱۸۸ دسـتگاه تلفن هوشـمند و 
تبلت و همچنیـن ۳۵ وام قرض الحسـنه بدون سـود توسـط خیریه کوثر بـرای خرید 

تلفـن و تبلت بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد اعطاء شـد.
حسـین تقـوی اظهار کـرد:در حـال حاضـر ۵۸ هـزار دانـش آمـوز در شهرسـتان 
رفسـنجان مشـغول به تحصیل هسـتند که کار آموزش آنها را ۲۹۹۶ نیـروی فرهنگی 

رسـمی و ۲۶۰۰ نیـروی شـاغل در مـدارس غیرانتفاعـی بـه عهـده دارند.
او با اشـاره به وجـود ۴۰۰ مدرسـه و مرکـز پیـش دبسـتانی در رفسـنجان، ادامه داد: 

ایـن تعداد غیـر از آمـار مـدارس در بخش هـای نوق و کشـکوئیه اسـت.
مدیر آمـوزش و پرورش رفسـنجان تصریح کرد: در یک سـال گذشـته اگرچه مدارس 
تعطیل شـد اما هیچـگاه آموزش تعطیل نشـد بـه نحوی کـه ۸۸ درصـد کالس ها در 
رفسـنجان از طریـق فضای شـبکه اجتماعی »شـاد« برگـزار و مابقـی نیز یـا از طریق 
شـبکه اجتماعـی دیگـر یـا بـه صـورت درس نامـه بـرای دانـش آمـوزان فاقـد تلفـن 
هوشـمند ارائه شـد.او با اشـاره بـه برگـزاری مجـازی کالس های درسـی به واسـطه 
بیماری کرونا، خاطرنشـان کـرد: با پیگیـری هـای اداره آموزش و پرورش رفسـنجان 
و با کمک هـای خّیرین تعـداد ۱۸۸ عدد تلفـن هوشـمند و تبلت و همچنیـن ۳۵ وام 
قرض الحسـنه بدون سـود توسـط خیریـه کوثر بـرای خریـد تلفـن و تبلت بـه دانش 

آمـوزان نیازمند اعطا شـد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه 
عصر یکشنبه ۱۹اردیبهشت ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته،۳۶ بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »۲۲نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(،۲نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،۹نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت و ۲نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.
او با بیان این که یک نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، ۴۱۶بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.

شفیعی ادامه داد:»۲۴۶نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان،۴۵نفرحوزه  
علوم پزشکی رفسنجان، ۷۲نفر حوزه  جنوب، ۱۰نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 
۴۳نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به 

آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱۹هزار و ۶۷۰ نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته،۵ مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده 
که ۲ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،۲ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت و یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲۷۸۰نفر به دلیل ابتال به کووید 

ـ ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

مقایسـه ارزش فـروش شـرکت ملـی صنایع مـس ایران طی سـالهای ۱۳۹۱ تـا ۱۳۹۹ 
meseiran از صفحـه -

دکتراعظمـی به پـاس قدردانی از فـداکاری نیروهای هالل احمربا لبـاس کادر این نهاد 
 doctorazami در صن علنی مجلس ظاهر شـد -از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

میتسوبیشی ASX فول 
۲۰۱۸---۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰---کیا اپتیما ۲۰۱۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰---نیسان جوک )اسپورت(

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰----ام وی ام 3۱۵ هاچ بک 

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰---کیا سراتو ۲۰۰۰ )آپشنال(  

۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰----پژو ۲۰۶تیپ ۲ )ساده( ۱۴۰۰

۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰----سمند LX )ساده( ۱۴۰۰

LX ۲۰3٫۰۰۰٫۰۰۰----رانا

3۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰-----دنا پالس دنده ای توربو

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰---سایپا ۱3۲)۱3۹۸(

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰رنو تندر پالس اتوماتیک

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰----کوییک دنده ای  ۱۴۰۰

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

طال

بیشترین ارزش معامله ی بورس تهران

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

۹۱۰.3۰۰۹3۲.۷۰۰طال ۱۸ عیار/ ۷۵۰

۱٫۲۱3.۷۰۰۱٫۲۶3.۶۰۰طال ۲۴ عیار/ 

3.۹۴3.۰۰۰۴.۰۴۲.۰۰۰مثقال طال

۸۹۸.۱۶۷۹۲۰.۲۶۲طالی دست دوم

3٫۹۴۵٫۰۰۰۴٫۰۴۶٫۰۰۰ابشده ی نقدی

سپ- پرداخت 
۰٫۲3٪۲۱٬۵۰۰۵۰الکترونیک سامان کیش

ساراب
2.98٪-۶۷۰-۲۱٬۸۵۰سیمان داراب

اپال- فراوری معدنی 
0.29٪۱۷٬۲۴۰۵۰اپال کانی پارس

فنوال
0.۱9٪۲۶٬۶۲۰۵۰نورد آلومینیوم

واعتبار
5.95٪۹٬۴۴۰۵3۰سر. اعتبار ایران

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه۱۴۰۰/۰۲/۲۰۱4:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ سصوفی

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه9:00 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ ثاباد

•تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه۱۴۰۰/۰۲/۲۰۱0:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ معیار بازار

مبین 
۱۴۰۰/۰۲/۲۰۱0:00آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰سهام

•تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
•سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به جم پیلن
3۰/۱۲/۱3۹۹۱۴۰۰/۰۲/۲۰۱0:00)اصالحیه(

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

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

۹.۵۴۰٫۰۰۰۹٫۶۹۰٫۰۰۰امامی

۹٫۲۷۸٫۰۰۰۹٫3۸۲٫۰۰۰سکه بهار آزادی

۵.۲۲۰٫۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰نیم سکه

3.۲۷۵.۰۰۰3.3۲۵.۰۰۰ربع سکه

۱٫۸۵۷٫۰۰۰۱.۸۶۲.۰۰۰سکه گرمی

وتجارت )بانک 
      ۲٫۹۹٪-             ۷۴-۲٬3۹۷تجارت(

وبصادرات )بانک 
۰٫۷۲٪-۱۶-۲٬۲۱۵صادرات ایران(

وپارس
۰٫۲۱٪۲٬3۹3۵)بانک پارسیان(

وپاسار 
۰٫۴۲٪                     ۱۶٬۷۰۰۷۰)بانک پاسارگاد(

خودرو
۲٫۹۷٪-                  ۵۸-۱٬۸۹۴ایران خودرو

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

۲۵.۰3۸۲۵.۰۹۹یورو

۲۰.۶3۷۲۰.۷3۰دالر

3.3۴۰3.3۸۰یوان

۲.۵۹۰۲.۶۲۰لیر ترکیه

۵.۸۱۱۵.۸۸۴درهم امارات

کیان 
۰٫۰۶٪۲۸٬3۵3۱۷با درآمد ثابت کیان

وپاسار
0.42٪۱۶٬۷۰۰۷۰بانک پاسارگاد

0.05٪۱۰٬۰۲۲۵کمند- کمند

پاالیشی
۳.99٪-۲٬۷۷۰ -۶۶٬۷۰۰پاالیشی یکم

دارایکم
صندوق واسطه گری 

مالی یکم
۱3۰٬۷۴۰- ۵٬۴۴۰-٪۳.99

بورس ارز دیچیتال

اطالعیه های مجامع

کتاب »دکترین شوک« 
معرفی کتاب

ظهــور ســرمایه داری فاجعــه(، اثــری نوشــته ی نائومی 
ــه  ــار در ســال ۲۰۰۷ ب ــه نخســتین ب ــن اســت ک کالی
ــیای  ــده، آس ــاالت متح ــا، ای ــید. در بریتانی ــاپ رس چ
ــای  ــه ج ــی در هم ــور کل ــه ط ــه و ب ــرقی، خاورمیان ش
دنیــا، افــرادی صاحــب قــدرت هســتند کــه پــول های 
ــی  ــت م ــه دس ــرج ب ــرج و م ــوب و ه ــی از آش هنگفت
ــر  ــع در سراس ــا و فجای ــگ ه ــراد از جن ــن اف ــد. ای آورن
ــی  ــه شــکلی ب ــا ب ــد ت ــن بهــره مــی گیرن کــره ی زمی
رحمانــه و غیرانســانی، تصویــر مــورد نظر خودشــان را 
بــه مــردم جهــان القــا کننــد. نائومــی کالیــن بــا برمــال 
ــن  ــودجویان بی ــن س ــت ای ــای فعالی ــیوه ه ــردن ش ک
المللــی، بــه اطالعــات و ارتباطاتــی دســت یافــت کــه 
ــه  حتــی خــودش را نیــز شــوکه کــرد: ایــن کــه چگون
باورهــا و ارزش هــای ایــن افــراد اکنــون بــر جهــان مــا 
ــه ایــن قــدرت رســیده  ــه ب ســلطه دارد و آن هــا چگون
ــب و  ــی عجی ــوک، ماجرای ــن ش ــاب دکتری ــد. کت ان
هشــداردهنده دربــاره ی ایــن اســت کــه چگونــه عــده 
ــا،  ــان ه ــایر انس ــکالت س ــا و مش ــج ه ــدک از رن ای ان
برای خــود ثــروت هایــی بــزرگ بــه وجــود مــی آورند.

         در توییتر چه می گویند؟


