
رییس کل دادگستری استان:

بستن روزنه های فساد،از نتایج همکاری 
 دولت و قوه قضائیه خواهد بود
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شهردارکرمانازمشهدمیآيد
با تصمیم اعضای شورای شهر پشت درهای بسته

استاندار کرمان: تغییر مدیران نباید 
کار ادارات را دچار اختالل کند

 استاندار کرمان با تاکید بر اینکه تغییرات در دولت ها نباید 
بهانه ای برای ایجاد اختالل در خدمات رسانی ادارات شود 

خطاب به مدیران و فرمانداران گفت: تا زمانی که جانشین برای ما نیامده باید مانند 
گذشته به وظایف خود عمل کنیم و بحث جابجایی یا استعفا نباید مطرح شود.

علی زینی وند در نشست ستاد کرونای استان کرمان با اشاره به استقرار و آغاز به کار دولت 
جدید تاکید کرد: با توجه به شروع به کار وزرا نباید در کارها اختالل ایجاد شود، هیچ کم 

کاری و کوتاهی از مدیران و فرمانداران پذیرفتنی نیست.

افزایش قیمت کاالهای صادراتی گرچه نسبت به قبل 
کندتر شده ولی در بهار امسال نسبت به پارسال بیش از 

۱۹۳ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، قیمت کاالهای صادراتی یکی از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل 
تعیین کننده رابطه مبادله می باشد و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است.  
مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تورم کاالهای صادراتی در بهار امسال را 
منتشر کرده است.بر اساس این گزارش، تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار ۱٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹۳,۱ 
درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ۱۳۹۹ ) برابر با ٨.٢٢۹ 

درصد(  ۳٦.٨ واحد درصد کاهش داشته است. 

کاالهای صادراتی 
بازهم گران شدند

صفحه 3 را 
بخوانید
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توصیههایرهبری
بههیاتدولت

۷۷کیلومترتامحرومیتکیلومترتامحرومیت

له، دولتمردان  به رسم هر سا
در هفته دولت با رهبر معظم 
مروز  ر می کنند. ا نقالب دیدا ا
نیز براساس همان رویه هرساله، 
روز  تنها چند  که  دولتمردان 
به کارشان در دولت  ز  آغا ز  ا
سیزدهم می گذرد در همراهی 
با رئیس جمهور راهی حسینیه 
با  و  شدند  )ره(  خمینی  مام  ا
رهبری دیدار کردند.توصیه های 
فساد،  با  رزه  مبا روی  بر  که 
دیپلماسی اقتصادی و همچنین 
 عمل کردن به وعده ها تاکید شد. 
 دنبال راه حل های موقتی نروید

»تورم باال، کسری بودجه، مسائل 
رزش  معیشتی مردم، کاهش ا
پول ملی، کاهش قدرت خرید 
مردم، مسائل فضای کسب و کار 
و نظام بانکی« از جمله مشکالت 
قتصادی بودند که رهبر  مهم ا
 ، نها آ برشمردن  با  نقالب  ا
ید برای حل هر  » با فرمودند؛
یک از این مشکالت برنامه ریزی 
شود و در مرحله بعد، مسئوالن 
قتصادی دولت هماهنگ عمل  ا
یکی  هماهنگی  ین  ا که  کنند 
 از مصادیق انسجام دولت است.
رهبری با تأکید بر همت، تدبیر 
و کار جهادی، اشاره کردند؛»۱- 
قتصادی  ا مشکالت  حل  برای 
ه حل های موقتی و  به دنبال را
ُمسّکن نروید و پیگیر راه حل های 
اساسی باشید. ۲- حل مشکالت 
رفع  به  موکول  ا  ر قتصادی  ا
تحریم ها نکنید و برنامه ریزی ها 
فرض  با  مشکالت  رفع  برای 
» شود. نجام  ا تحریم ها   وجود 
کنید عمل  ها  وعده   به 

ز دیگر توصیه هایی که رهبر  ا
ن  وا فرا تاکید  آن  بر  نقالب  ا
داشتند، عمل کردن به وعده 
یشان  ها توسط مسئوالن بود. ا
فرمودند اعتماد مردم بزرگترین 
سرمایه دولت است که متاسفانه 
تا حدی آسیب دیده است و راه 
ترمیم آن، »یکی شدن حرف و 
عمل مسئوالن« است.  باید در 
وعده ها و صحبت ها بسیار مراقب 
بود و اگر وعده ای داده شد، حتماً 
به آن عمل شود زیرا دادن وعده 
موجب  آن  به  نکردن  عمل  و 
عتماد مردم خواهد شد.  سلب ا
اگر وعده ای دادید و به واسطه 
مکان تحقق  ا برخی مشکالت، 
ا  ین موضوع ر آن میسر نشد ا
به مردم توضیح دهید و از آنان 
عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم 

خدشه دار نشود.

تومــان  500 قیمــت              ۱400 شــهریور   7 یکشــنبه         ۱05۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کیفیت محصوالت گلخانه هیدروپونیک 
نسبت به گلخانه با کشت خاکی باالتر است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک 
گفت: :عملکرد در کشت های گلخانه ای از 
کشت در فضای باز باالتر است و در گلخانه های 
هیدروپونیک این شهرستان عملکرد تقریبا ۲0 

درصد بیشتر از گلخانه های خاکی است.
  منگلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
شهربابک با اشاره به سطح گلخانه ها در این 
شهرستان، گفت: سطح گلخانه ها دراین 
شهرستان از جمله خاکی و هیدروپونیک 
شامل، توت فرنگی در سطح3050متر مربع، 
گل رز ۲۲00 متر مربع، گل کاکتوس ۱080متر 
مربع، تولید نشاء شامل سبزی صیفی و گیاهان 
دارویی در سطح 750 متر مربع ،۱7000 متربع 
سبزی صیفی و ۲700 متر مربع نشاء گلهای 

فصلی وانواع  درختچه های زینتی و ..است.
او ادامه داد: در این شهرستان ۲۲00 متر مربع 
گلخانه هیدروپونیک شامل ۱500 متر مربع 
توت فرنگی و700متر مربع گل رز وجود دارد 

ومابقی گلخانه ها خاکی فعال است.
منگلی اظهار کرد:عملکرد درکشت های 
گلخانه ای از کشت در فضای باز باالتر است 
و عملکرد در گلخانه های هیدروپونیک این 
شهرستان تقریبا ۲0 درصد  بیشتر از گلخانه 
خاکی است؛ زیرا در کشت گلخانه ای شرایط 
مانند: دما رطوبت ، نور ،آفات، بیماری هاو.... قابل 

کنترل است.
او ابراز کرد: مدیریت این شهرستان برای توسعه 
گلخانه ها در تالش جهت جذب سرمایه گذار در 

زمینه احداث گلخانه، تشویق جوانان جویای کار 
جهت  سرمایه گذاری در این زمینه می باشد و 
با آموزش انفرادی متقاضیان، بازدید ترویجی از 
شهرستان های مجاور و شرکت کارشناسان در 

آموزش های آنالین از آنان حمایت می کند.
منگلی خاطرنشان کرد: به علت تفاوت در نوع 
بستر، نحوه تغذیه و..  هزینه احداث گلخانه 
هیدروپونیک باالتر است و با توجه به باال تر بودن 
عملکرد در واحد سطح، برگشت سرمایه هم 

بیشتر است.
او تصریح کرد: محصوالت تولیدی در گلخانه 
هیدروپونیک از نظر کیفیت، طعم ،کیفیت 
انبارداری باالتر از محصوالت تولیدی در گلخانه 

های کشت خاکی است.

قرار بود انتخاب شهردار کرمان روز دوشنبه در جلسه علنی انجام شود اما 
روز شنبه در پشت  درهای بسته اعضای شورای شهر کرمان وارد جلسه 
 شدند و سعید شعرباف تبریزی را به عنوان شهردار کرمان انتخاب کردند.

این  می رفت  انتظار  ششم،  شورای  شفافیت  شعار  به  توجه  با 
تصمیم  شورا  اعضای  اما  شود  برگزار  علنی  صورت  به  جلسه 
انتخاب  برای  را  خود  رای های  غیرعلنی  جلسه  در  گرفتند 

برخی  رفتار  بین  تناقض  بیاندازند.  صندوق  به  شهردار 
است. مشهود  راه  ابتدای  همین  از  عملکردشان  با   اعضا 
به صورتی که برخی از اعضا در روزهای گذشته رای خود به سعید 

شعرباف، یا میزان دریافتی شان از شورا را برای پایبندی به شفافیت در 
فضای مجازی منتشر کردند، اما روز گذشته پشت درهای بسته تصمیم 

گرفتند شهردار چه کسی باشد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهایآگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم)عج( بردسیر

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
64/28/6/1400

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم)عج( موضوع مناقصه
دریافت اسناد : بردسیر

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

9/367/476/594 ریالبرآورد یکساله )ریال(

468/373/829 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/06/13دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 1400/06/27در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/06/22 در محل  امور اداری بیمارستان قائم )عج(  شهرستان بردسیر  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
 )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
69/29/6/1400

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان موضوع مناقصه
ارزوئیه 

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

9/222/595/200 ریالبرآورد یکساله )ریال(

461/129/760 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز چهار شنبه مورخ دریافت اسناد
1400/6/17

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت 14:30روز یک شنبه  مورخ 1400/6/28سامانه ستاد ایران

از ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 1400/6/29بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز  دوشنبه  مورخ 1400/6/22 در محل  شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
 )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی : 1035شناسه آگهی : 1022

شرکتگهرپويشگامرکوردتولیددرمعدن
شماره2گلگهررادرمردادماه1400شکست

سانی
اطالع ر

عملیات  که  است  حالی  در  این 
استخراج در معدن ۲ گل گهر در 
زمان  نسبت  به   ۱400 ماه  مرداد 
ثبت رکورد قبلی در سال 98، در 
انجام  معدن  های  پله  ترین  پایین 
معصومی  پور  است.حسین  شده 

با بیان این مطلب که شرکت گهر 
تولید  راهبرد  اتخاذ  با  گام  پویش 
ابتدایی سال  ماه های  از  تصاعدی 
با  همسو  و  هماهنگ  و   ۱400
استراتژی های شرکت  سیاستها و 
افزود  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 

ما در شرایطی در مرداد ماه ۱400 
که  دادیم  افزایش  را  تولید  رکورد 
تعداد قابل توجهی از ماشین آالت 
معدنی فرسوده را به طور کامل از 
کردیم.او  حذف  استخراج  ناوگان 
ضمن تقدیر از شرکت آرمان گهر به 

عنوان پیمانکار استخراج و همچنین 
به  معدن  مهندسین کوشا  شرکت 
عنوان دستگاه مشاور، افزود طراحی 
برنامه تولید تصاعدی تا پایان سال 
انجام شده و انشاهلل به همین صورت 

با موفقیت اجرا خواهد شد.

مهندس حسین پور معصومی 
مدیر عامل شرکت گهر پویش 
گام با بیان این مطلب افزود، ما در 
بدترین شرایط شیوع ویروس کرونا 
که محدودیتها و شیفت بندیهای 
کرونایی را در دستور کار داشتیم، 
توانستیم رکورد تولید را هم در 
بخش سنگ آهن و هم مجموع 
سنگ و باطله افزایش دهیم. 

نوبتاول استخـدام

09133952075

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

آگهیمفقودیپروانهبهرهبرداری
ــه  ــیرک ب ــاه ش ــری چ ــن پالس ــدن آه ــرداری مع ــره ب ــه به ــه پروان ــر باینک نظ
شــماره 92/8938 مــورخ 1392/02/23 بــا شــماره شناســایی 208575 بنــام آقای 
ســید علــی آتشــی پــور مفقــود گردیــده اســت. لــذا بدینوســیله باطــالع مــی 
رســاند کلیــه مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه اعتبــار ســاقط و پروانــه بهره بــرداری 

مذکــور هیچگونــه ارزش و اعتبــار نــدارد. م الــف 3031
نوبت اول : 1400/6/7- نوبت دوم : 1400/7/7

سعید ذکا اسدی – سرپرست معاونت امور معادن وصنایع معدنی

استفاده از آب کشاورزی برای شرب
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یکشنبه  7  شهریور 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 1052 
یکشنبه  7  شهریور 1400 کاغذ اقتصادیکاغذ استان

17 طرح برق رسانی 
در جیرفت افتتاح می شود

 مدیر برق جیرفت از بهره برداری ۱7 طرح این اداره با ۱5 میلیارد 
تومان اعتبار به مناسبت هفته دولت طی روزهای آینده خبر داد.

غالمعباس انجم شــعاع  این طرح ها را در زمینه  توسعه و بهینه 
سازی شبکه شــامل تامین برق روستاهای جدید، تعویض شبکه 
های فرســوده، تقویت ولتاژ، تامین برق متقاضیان جدید و بهینه 

سازی روشنایی معابر برشمرد.
مدیر برق جیرفت احداث فیدر )منبــع تغذیه( جدید دلفارد را از 
مهمترین طرح های افتتاحی شهرستان برشمرد و گفت: با بهره 
برداری این طرح مصرف برق برخی نقاط دلفارد از ساردوئیه جدا 
می شود و در نتیجه  ولتاژ برق ساردوییه و دلفارد بهبود و ثبات قابل 

مالحظه ای خواهد یافت. 
او با بیان اینکه با افتتاح این طرح یکهزار خانواده به طور مستقیم 
بهره مند می شوند افزود این طرح شامل ۲8 هزار متر فشار متوسط 

با اعتبار حدود ۱0 میلیارد تومان است.
انجم شــعاع دیگر طرح های افتتاحی مدیریت برق جیرفت را 
شامل توســعه و اصالح شبکه  فشار متوســط روستایی و فشار 
ضعیف شهری ، توسعه شــبکه دولت آباد اسفندقه، تامین برق 
روستاهای زیارت و صولوئیه اسفندقه، رفع افت ولتاژ روستاهای 
ســقدر ، بهجرد، کالب علیا، خاتون آباد، قلعه نــو و دولت آباد 

برشمرد.
مدیر برق جیرفت همچنین توسعه و اصالح شبکه برق  روستایی 
آب انار، توسعه بخش جبالبارز، توسعه  برق روستایی بلوک و بهبود 
ولتاژ چندین نقطه شهری را از دیگر طرح های قابل بهره برداری 

مدیریت برق در هفته دولت اعالم کرد.

توجه نکردن به اصالح 
رفتار های نادرست، فاجعه 

انسانی به بار می آورد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: توجه نکردن به اصالح رفتار های 

نادرست منجر به فاجعه اجتماعی و انسانی خواهد شد.
 عباس صادق زاده در نشست بررسی و بحث و تبادل نظر درخصوص 
اصالح روند واگذاری کودکان بی سرپرست به خانواده های واجد شرایط 
با اشاره به اهمیت توجه به شکل گیری رفتار های غلط در سطح جامعه 
که در دراز مدت منجر به ایجاد فرهنگ های غلط و خطر آفرین برای 
جامعه خواهد شد، گفت: توجه نکردن به اصالح رفتار های نادرست 
منجر به ایجاد فاجعه اجتماعی و انسانی در آینده خواهد شد که هزینه 
اصالح و کنترل آن به مراتب بیشتر از پیشگیری  های کنونی خواهد بود.
او افزود: ما به عنوان مطلعین از تبعات مخرب این روند و مســئولین 
دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی و طراحی درست علمی وکارشناسی، 
باید از گســترش مشــکالت اینچنینی جلوگیری کرده و با تدوین 
راهکار های درســت و علمی عالوه بر قرار دادن کودک بد سرپرست 
یا بی سرپرســت در فضای یک خانواده مناسب مشکل خانواده های 
بدون فرزند را هم با رعایت تمامی راهکار های کارشناســی و قانونی 

برطرف کنیم.
صادق زاده تصریح کرد: برای حل تمامی مســائل و مشکالت جامعه 
راهکار داریم و براحتی می توان کلیه آسیب های اجتماعی را کنترل 
و سپس از وقوع آن پیشگیری کرد؛ اما شــرط آن این است که همه 

مسئولین و دستگاه های متولی پای کار بیایند.
علیرضا وحید زاده، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان نیز 
با اشاره به مشــکالت و نواقص موجود در روند واگذاری کودکانی که 
به ادعای برخی خانواده ها بر سر راه گذاشته شده اند پرداخت و با نقد 
و بررسی معضالت و تبعات این نوع واگذاری ها با روند کنونی، خواستار 
ایجاد زیر ساخت ها و اصالح فرایند های این نوع وا گذاری ها به منظور 
پیشگیری از ایجاد تبعات روحی و روانی در کودکان و خانواده ها و در پی 

آن معضالت اجتماعی ناشی از آن در آینده شد.

 مرکز واکسیناسیون خودرویی 
کرمان آماده شد

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: مرکز واکسیناسیون 
خودرویی کرونا در شهر کرمان آماده شده است که در صورت در اختیار 

گذاشتن واکسن بیشتر آمادگی داریم آن را فعال کنیم.
 حمیدرضا رشیدی نژاد در نشست ســتاد کرونای استان کرمان با 
تشریح روند واکسیناسیون در این استان و آمار واکسن های تزریق 
شده افزود: تاکنون یک میلیون و ۱3۶ هزار و ۲4۶ دز واکسن کرونا 
وارد استان کرمان شده است که آخرین آمار مربوط به روز گذشته و 

معادل ۱00 هزار دز است.
او بیان کرد: تعداد ۶80هزار نفر در استان کرمان در نوبت اول و ۲80 

هزار نفر نیز نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
رشــیدی نژاد تصریح کرد:حدود 30 درصد جمعیت باالی ۱8 سال 
استان د ز اول و ۱4 درصد هم د ز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 
تالش داریم تا واکسیناسیون مابقی افرادی که نوبت دوم واکسن خود 

را دریافت نکرده اند، ظرف سه روز آینده به اتمام رسانده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان با بیان اینکه در صورت توزیع 
انبوه ظرفیت تزریق 40 هزار دز واکســن کرنا در استان وجود دارد 
اظهارداشــت:اکنون حدود 80 درصد تزریقات واکســن در مراکز 
واکسیناسیون کرمان مربوط به دز دوم و حدود یک پنجم مربوط به 

نوبت اول واکسن کرونا ست.
وضعیت شکننده کرونا

این مسئول گفت:تعداد شهرهای قرمز در استان کرمان کاهش پیدا 
کرده اما وضعیت کرونا در استان شکننده است و همه باید مراقبت ها 
را بیش از پیش رعایت و حوزه دانشگاه های علوم پزشکی سیرجان و 

جیرفت نیز بیشتر مراقبت کنند.
او ادامه داد:یک هزار و ۶98 بیمار مشــکوک مبتال به کو وید ۱9 در 
بیمارستان های استان کرمان هستند که تقریبا ابتالی یک هزار نفر 
آنان به کووید قطعی است و از این تعداد حدود ۲۶0 نفر در آی سی یو 

و 70 بیمار تحت دستگاه ونتیالتور قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد:طی هفته گذشته میزان 
فوتی کرونا در استان کرمان به طور متوسط حدود ۲3 نفر در روز بود 
که امیدواریم با رعایت بیشتر دستورالعمل های بهداشتی شاهد روند 

کاهشی تعداد ابتال و فوتی های ناشی از بیماری کووید ۱9 باشیم.
او تاکید کرد:در خصوص شهرستان بافت،نیاز به راه اندازی بیمارستان 
صحرایی نداریم و اینک بیمارســتان خاتم االنبیای این شهرستان 
ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی را دارد اما نیاز به گســترش ۱00 
تخت بیمارســتانی در بافت داریم که ســرمایه گذاران خصوصی 

می توانند وارد شوند.

فرماندار بردسیر با اشاره به اینکه 58 طرح با 
اعتباری بالغ بر ۲40 میلیارد تومان در هفته دولت 
افتتاح و کلنگ زنی می شود گفت: با افتتاح این 

طرح ها برای ۶00 نفر اشتغالزایی می شود.
 سیدحسن میرصادقی با تبریک هفته دولت در رابطه با اقدامات 
یکسال گذشته فرمانداری برای شهرستان بردسیر گفت: 
طرح های گوناگونی در طول یکسال گذشته در مناسبت های 
مختلف افتتاح شده و تعدادی طرح هم به مناسبت هفته دولت 

در شهرستان بردسیر افتتاح خواهیم کرد.
میرصادقی افزود: طرح های هفته دولت حوزه کشاورزی، برق، 
آب و فاضالب روستایی، آسفالت معابر شهری و روستایی، 
طرح های هادی، مسکن مددجویان، پرورش گاو و گوسفند، 

جاده سازی و نیروگاه خورشیدی را شامل می شود.
او اظهار کرد: طرح های هفته دولت که مجموعاً 58 طرح با 
اعتباری بالغ بر ۲40 میلیارد تومان می باشند آماده افتتاح و بهره 
برداری هستند که با افتتاح این طرح ها برای حدود ۶00 نفر به 

طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.
فرماندار بردسیر با اشاره به برنامه ها در سال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« تشریح کرد: دغدغه اصلی ما بحث اشتغال زایی 
برای جوانان است در همین زمینه در آغاز هفته دولت یک تفاهم 
نامه ای بین استانداری و بخش خصوصی صورت گرفته است که 
براساس آن 3 طرح تولید آهن اسفنجی، فوالد و ساخت نیروگاه 

برق با اعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان شروع می شود.
میرصادقی افزود: همچنین تفاهم نامه ای با معین اقتصادی 
بردسیر بسته شده است که ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی را برای 
شهرستان های بردسیر و سیرجان پیش بینی کرده ایم که 
وام هایی در حد ۱00 میلیون تومان با بازپرداخت 3 سال و سود ۲ 
درصد را در اختیار افرادی که خواستار راه اندازی مشاغل خرد و 
کوچک هستند، بگذارد. و همچنین تفاهم نامه ای با بنیاد برکت 
برای ایجاد باالی ۱۶00 شغل در سیرجان و بردسیر داریم تا 

بتوانیم در خدمت مردم باشیم.
او تاکید کرد: با این طرح ها و سایر طرح های در دست اقدام 
می توانیم تا 4 سال آینده جشن پایان بیکاری در سطح 

شهرستان بردسیر بگیریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
بسیاری از برنامه های تحولی قوه قضائیه مستلزم 
همکاری قوای دیگر است و قوه مجریه نیز برای 
مقابله با فساد و بستن روزنه های فساد و آسیب شناسی 
بسترهای فساد نیازمند همکاری قوه قضائیه است تا برای رفع 

این مشکالت و بستن روزنه های فساد برنامه ریزی کند.
یداهلل موحد در نشست اعضای شورای قضائی استان با استاندار 
کرمان و معاونانش به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: هرچه 
وحدت و هماهنگی بیشتری میان قوای سه گانه جمهوری 
اسالمی باشد، در پیشرفت امور و رفع مشکالت مهم و اثرگذار 

است و محور این همدلی نیز والیتمداری و منافع ملی است.
او افزود: در استان کرمان این همدلی وجود داشته و این هدف 
مهم در دوره استاندار کنونی عینیت یافته و در بسیاری از حوزه 

ها شاهد همراهی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بوده ایم.
موحد تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری همواره بر همراهی 
قوا برای رفع مشکالت کشور تاکید دارند و در قوه قضائیه روال 
اینگونه است ضمن اینکه بخشی از مسائل مربوط به قوه قضائیه 
و ارکان آن است و باید در درون قوه حل شود و خیلی از امور دیگر 

و دستیابی به اهداف نیازمند همراهی سایر قوا است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بسیاری از برنامه 
های تحولی قوه قضائیه مستلزم همکاری قوای دیگر است و 
قوه مجریه نیز برای مقابله با فساد و بستن روزنه های فساد و 
آسیب شناسی بسترهای فساد نیازمند همکاری قوه قضائیه 
است تا برای رفع این مشکالت و بستن روزنه های فساد برنامه 

ریزی کند.
او با تاکید بر اینکه حوزه امنیت کار مشترکی است که همه 
دستگاه ها باید به آن توجه داشته باشند، در ادامه اظهار کرد: در 
سال گذشته در استان کرمان ۱73 پرونده حمایت قضائی از بنگاه 
های تولیدی در راستای رفع موانع تولید و پشتیبانی از بخش 
اقتصادی و تولید در دادگستری تشکیل شده که در بسیاری از 

جلسات به نتیجه مطلوب رسیده ایم.
موحد افزود: در سال جاری نیز 7۶ پرونده تشکیل و ۱4 جلسه 

ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان برگزار شده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز )شنبه، ۶ شهریورماه( در بازار تهران 
با افزایش ۲50 هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۲50 هزار تومان 
رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱3 و 30 دقیقه امروز،  سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 850 هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته 
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 900 هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۲0۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال 
نیز پنج میلیون و ۲03 هزار تومان شد. همچنین هر انس جهانی طال نیز روز شنبه یک هزار 
و 8۱7 دالر و 50 سنت قیمت خورد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و سکه، باال رفتن دالر و انس جهانی است. بر این اساس قیمت دالر در روزهای اخیر 
وارد کانال ۲7 هزار تومان شد. دیروز  نیز بهای انس جهانی افزایش یافت و  از یک هزار و 78۶ 

دالر به یک هزار و 8۱7 دالر رسیده است.

افزایش قیمت سکه همزمان 
با رشد بهای اونس جهانی

شورای رقابت در تازه ترین مصوبه خود در خصوص خودروهای پیش فروش شده، اعالم کرد: مبالغ پرداختی 
مشتریان، مشمول تورم نمی شود. به گزارش روز شنبه ایرنا از شورای رقابت، در جلسه 473 این شورا مورخ 

۱۱ مردادماه درباره پیش فروش خودرو بررسی الزم انجام و مصوبه ای به شرح ذیل ابالغ شد.
مطابق این مصوبه، اعضای شورای رقابت در زمینه پیش فروش خودرو توسط خودروسازان، به استناد ماده 
58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر کردند: خودروهایی که به 
صورت انحصاری از سوی این شورا مشمول قیمت گذاری هستند، در زمان پیش فروش خودرو، سهمی از 
قیمت خودرو که پیش پرداخت آن انجام شده مشمول هیچ گونه تورم احتمالی نخواهد شد و فقط بقیه سهم 

باقی مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
برپایه این مصوبه، خودروسازان در خصوص خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش 

نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، آخرین بار ۱3 اردیبهشت ماه امسال طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصوالت ایران 

خودرو به طور متوسط 8.۲ درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین 8.9 درصد افزایش یافت.

شورای رقابت و مصوبه تازه ای
 برای پیش فروش خودرو  

روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از 4۱0 واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۲ هزار و 7۲8 واحد ثابت ماند که نشان 
می دهد این نماگر از ابتدای سال با ۲۶ درصد رشد روبه رو شده است.

همچنین در این بازار چهار میلیارد و 489 میلیون برگه سهم به ارزش 8۱ هزار و ۶9۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیروز نماد بیمه پاسارگاد )بپاس(،   سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی(،   شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و موسسه 
اعتباری ملل )وملل( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پلیمر 

آریا ساسول )آریا(، صنعتی دوده فام )شصدف( و بیمه ساما )بساما( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
شاخص کل فرابورس )آیفکس( پس از گذشت یکسال توانست در باالترین سطح تاریخی خود بایستد. این شاخص سال 
گذشته ۱9 مرداد ۱399 در ارتفاع ۲۱ هزار و 53۶ واحد یعنی باالترین رقم از ابتدای تاسیس این بورس ایستاده بود و ۲5 

مردادماه امسال با شکستن رکورد قبلی در سطح باالتری یعنی رقم ۲۱ هزار و 558 واحد قرار گرفت.
در حال حاضر از ۲5 مرداد ۱400 تاکنون هر روز بر رکورد قبلی آیفکس افزوده شده و این بورس سریع تر توانسته بر شرایط 

نزولی سال قبل در بازار سرمایه غلبه کند.

افزایش 410 واحدی فرابورس
گهرزمین باالخره مثبت شد

58 طرح در بردسیر افتتاح 
و کلنگ زنی می شود

بستن روزنه های فساد
از نتایج همکاری دولت 
و قوه قضائیه خواهد بود

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

یک کارشــناس بــازار ســرمایه گفت: 
براساس پیش بینی های صورت گرفته به 
نظر می رسد بازار به مرور از سهام دالری 
محور که رشد زیادی داشــتند در حال 
ورود به ســهام کوچک باشد که از لحاظ 
بنیادی شــرایطی بهتر دارنــد و از عقب 
ماندگی بیشتری نســبت به سهام بزرگ 
برخوردارند."روزبه شــریعتی" )شنبه( 
در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا 
به تغییر روند معامالت بــورس از مرداد 
ماه اشــاره کرد و افزود: بازار سهام از یک 
ماه گذشته شکل و روندی جدید به خود 
گرفت و خون در رگ های این بازار جاری 
شــد که ریشــه ایجاد چنین پویایی در 
معامالت بورس را می توان مربوط به تغییر 
روند این بازار در خرداد ماه دانست.وی به 
ســرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در 
چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در پنج 
ماه گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی ۱٠ 
میلیون تومان و در مقابل ســمت فروش 

حدود ٢٢ میلیون تومان بود.
شــریعتی با بیان اینکه در تیر ماه سرانه 
خرید حقیقی ها در بــازار رو به افزایش 
رفت و در این میان شاهد کاهش فروش 
سهام از سوی سهامداران در بازار بودیم، 
اظهار داشت: در این ماه سرانه خرید هر 
کد حقیقی به حــدود ۱٦ میلیون تومان 
و ســرانه فروش به کمتــر از ۱٤ میلیون 

تومان رسید.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
روند افزایشی میزان خرید در بازار نسبت 
به خرید همچنان بر مــدار صعودی قرار 
داشــت و در آخرین روز معامالتی مرداد 
ماه سرانه خرید هر کد حقیقی  نزدیک به 
۱۹ میلیون تومان رسید. وی به چرخش 
معامالت بورس در خرداد ماه تاکید کرد 
و گفت: از ۱۳ تیر ماه به بعد فقط پنج روز 
قدرت خریدار کمتر از فروشــنده بود که 
چنین روندی هم در بازار طبیعی به نظر 

می رسد.
عدم همخوانی روند معامالت بورس 

با نرخ دالر
شریعتی در ادامه به علت بازگشت رشد 
به معامالت بورس اشــاره کــرد و گفت: 
معامالت بورس طی یک ســال گذشته 
اصالح قابل توجهی را تجربه کرد و بازار به 
محدوده ای رسید که دیگر حتی با دالر 
٢٠ هزار تومان همخوانی نداشت و کمتر 

از ارزش ذاتی خود در حال معامله بود.

 شــاخص کل در بــازار بورس )شــنبه، ٦ 
شــهریورماه( ٢۵ هزار و ۵۵۵ واحد افزایش 
داشت که در نهایت شــاخص در کانال یک 
میلیون و ۵۷۵ هزار واحدی به رشــد خود 

ادامه داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، در معامالت دیروز 
بیش از ۱٢ میلیارد و ۳٤٢ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱٤ هزار و ۳٤٠ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۱ هزار و 
۱٤۹ واحد افزایش به ٤٦۷ هزار و ۵٠۷ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با هفت هزار و ۳۵ 

واحد رشد به ٢۹٤ هزار و ۹۹۹ واحد رسید.
شــاخص بــازار اول ٢۳ هــزار و ۹٤ واحد 
و شــاخص بازار دوم ۳۷ هزار و ٨٠٦ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بر ایــن در بین همه نمادهــا، گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امیــد )وامید( با 
یک هزار و ۵۹۷ واحد، گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۳٦٤ واحد، 
معدنی وصنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار 
و ۱۹۱ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
یک هزار و ۱۷۵ واحد، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با یک هزار و ٢۷ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 
٢۳ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 
۹۳۵ واحد، ایران خــودرو )خودرو( با ٨٢٨ 
واحد، مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۷٨۷ واحد و ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با ٦٤٨ واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل پتروشیمی نوری )نوری( با ۳۳۹ 
واحد، مبین انرژی خلیــج فارس )مبین( با 
۳٠۳ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۱۹۷ 
واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۱٨۱ 
واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( 
با ۱۳۹ واحد و پتروشیمی فناوران )شفن( با 
۱٢۱ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.
برپایه این گزارش، دیروز نماد سپید ماکیان 
)سپید(، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(،   ملی 
صنایع مس ایران )فملی(، باما)کاما( و گروه 
دارویی برکت )برکت( در نمادهای ُپرتراکنش 

قرار داشتند.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: چند روزی 
می شود قیمت جوجه یکروزه به بیش از ۱0 هزار تومان رسیده 
که با جوجه ۱0 هزار تومانی مرغ زنده کیلویی ۲۲ تا ۲3 هزار 
تومان برای تولیدکننده تمام می شود.  محمدعلی کمالی، مشاور 
اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه چند روزی می شود قیمت 
جوجه یکروزه به بیش از ۱0 هزار تومان رسیده ولی دستگاه های 
نظارتی به این موضوع هیچ توجهی ندارند، اظهار کرد: همه فشارها 
بر مرغداران گوشتی است و به نوعی واحدهای مرغ مادر رها شده 
اند؛ به طوری که این واحدها با هر قیمتی که بخواهند اقدام به 
فروش جوجه یکروزه می کنند.وی ادامه داد: دستگاه های نظارتی 
معتقدند مرغداران باید خودشان نسبت به گرانفروشی شکایت 
کنند ولی می دانند این موضوع امکان پذیر نیست، زیرا در صورت 
شکایت، واحدهای مرغ مادر دیگر به آنها جوجه نمی دهند و به 

عبارتی فرد شاکی در لیست سیاه جوجه فروش ها قرار می گیرد.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی اضافه کرد: برخی از این واحدهای 
مرغ مادر جوجه های یکروزه خود را به دفاتری می دهند که این 
دفاتر فاکتورسازی می کنند. یعنی یک فاکتور رسمی صادر می 
کنند ولی واریز غیر رسمی می گیرند. حتی برخی از این دفاتر 
به صورت علنی جوجه را با قیمت های بیش از 4۲00 تومان 

می فروشند ولی کسی با آنها برخوردی نمی کند.
وی با اشاره به اینکه با جوجه ۱0 هزارتومانی مرغ زنده کیلویی ۲۲ 
تا ۲3 هزار تومان برای تولیدکننده تمام می شود، گفت: این مرغ 
بایستی دست مصرف کننده حدود 3۲ هزار تومان برسد ولی در 
بازار اینگونه نیست. واقعیت این است در این مسیر هر کس بتواند 

بر سر تولیدکننده و مصرف کننده کاله می گذارد.

قیمت جوجه یک روزه
 از 10 هزار تومان گذشت

تغییر احتمالی مسیر 
حرکت بورس از سهام 

دالر محور به سوی سهام 
کوچک بنیادی

آغاز هفته ای سبز 
برای بورس 

با حکم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مهدی اسماعیلی به 
عنوان مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی منصوب شد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران)شادا(، در سوابق اسماعیلی مسئولیت هایی، چون مشاور 
مدیرعامل بیمه سالمت، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و 
مشاور استان های سازمان ثبت احوال کشور، مشاور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مشاور معاونت اجتماعی وزارت کشور، مدیرعامل 
خبرگزاری برنا و پژوهشگر و مدرس دانشگاه مشاهده می شود. 
گفتنی است، پیش از این امیر تقی تهرانی مدیرکلی دفتر وزارتی 

این وزارتخانه را برعهده داشته است.

انتصاب مشاور وزیر و سرپرست دفتر 
وزارتی وزارت اقتصاد

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳4۳8 هیات دوم مورخه ۱400/04/07 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند علی بشماره شناسنامه 
2980۳۱0042 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱77/76 مترمربع پالک ۱662۱ 
فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳88 فرعی از ۳968 اصلی بخش دو کرمان واقع 
در سرآسیاب فرسنگی شهید مغفوری 22 چهار کوچه اول سمت چپ 5 سمت چپ منزل خریداری از 
مالک رسمی خانم نیره خباززاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف: 5۳5
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه ۱400/05/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱400/06/07

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در سربنان زرند بخش ۱5 کرمان

آقای حسن همتی سراپرده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4  صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 265.4 مترمربع از پالک ۱64 اصلی واقع در روستای سراپرده بخش ۱5 کرمان 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد همتی.
آقای سیدحسین همتی سراپرده فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه ۳ صادره از زرند در یک باب 
خانه  به مساحت 255 مترمربع از پالک ۱64 اصلی واقع در روستای سراپرده بخش ۱5 کرمان 

خریداری از مالک رسمی آقای خداداد همتی . م الف ۱۳7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/5/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/6/7

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱400۱622- ۱400٫4٫۱۳ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محسن امیری 
کچمی  فرزند مراد بشماره شناسنامه کد ملی ۳020۱2۱2۱صادره از جیرفت  در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 27۳متر مربع پالک - فرعی از 549- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 6فرعی از 549- اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان  خریدا 
ری از مالک رسمی آقای جواد نادری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400٫5٫24تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400٫6٫7 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت       

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱400۱۱09- ۱400٫۳٫22 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه امیری 
دوماری  فرزند عباس بشماره شناسنامه 668صادره از جیرفت  در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 564.69متر مربع پالک - فرعی از 79- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
89فرعی از 79- اصلی قطعه یک واقع دراراضی سقدر جبالبارزجیرفت  بخش ۳4کرمان  
خریدا ری از مالک رسمی آقای زینل عبد الهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400٫5٫24تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400٫6٫7 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳428 هیات دوم مورخه ۱400/04/07 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 2980۳۱0042 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95/۱5 مترمربع 
تحت پالک ۱6622 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 765 فرعی از ۳968 اصلی 
بخش دو کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی بلوار شهید مغفوری کوچه ۱6 نبش شمالی ۱2خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 5۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه ۱400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱400/06/07

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱400۱۳70- ۱400٫4٫2 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای محسن امیری نسب سرابی   فرزند رضا  بشماره شناسنامه ۱02صادره از جیرفت  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225متر مربع پالک - فرعی از 58۱- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک -فرعی از 58۱ - اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین آباد جیرفت  
بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400٫5٫24تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400٫6٫7 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :265

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱400۱7۳5- ۱400٫4٫22 هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا رستمی پور دولت آبادفرزند غالمعباس بشماره شناسنامه ۳0202790۱۱صادره از جیرفت  
در ششدانگ یک باب تاسیسات مرغداری به مساحت 85۳8.۱2متر مربع پالک - فرعی 
از 76- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 76- اصلی قطعه یک واقع دراراضی 
گیشیگان سقدر جبالبارز جیرفت  بخش ۳4کرمان  خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400٫5٫24تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400٫6٫7 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت                            

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  آگهی موضوع 
شماره۱40060۳۱90۱400۱۱80- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱400/0۳/24هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بهروزه فرزند رضا بشماره شناسنامه ۳8صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 780متر مربع پالک -فرعی از55۱- 
دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی   55۱ از  ۱فرعی  پالک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی 
چینه هوکرد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای نجاتعلی شفیعی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می 
داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  شود 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
  تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/07 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/06/2۱

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

   

این روزها بیش از هر زمان دیگر شاهد فعالیت 
گروه های جهادی و مردمی در مناطق محروم 
هستیم اما محرومیت در برخی از مناطق استان 
کرمان آنقدر عمیق است که سال ها زمان نیاز 
است که امکانات ابتدایی زندگی در برخی از 

مناطق دور افتاده تأمین شود.
عدم تناسب توزیع اعتبارات با محرومیت روستاها
شهرستان ریگان و فهرج در شرق استان کرمان 
از جمله این مناطق است که ضریب محرومیت 
در برخی از این روستاها بسیار باالست اما میزان 
تخصیص اعتبار برای ایجاد زیر ساخت ها به این 

مناطق بسیار اندک است
عدم تناسب توزیع بودجه در استان کرمان یکی از 
دالیل اصلی محرومیت و کندی روند محرومیت 
زدایی است، روستای امامیه در شهرستان فهرج 
از جمله این مناطق محروم است، روستایی که تا 

شهر فهرج فقط ۷ کیلومتر فاصله دارد.
با  مقایسه  در  نیز  فهرج  شهر  چند  هر 
شهرستان های مرکز، غرب و شمال و حتی مناطق 
جنوبی استان امکانات کمتری دارد و کمتر 
می توان توسعه یافتگی را در آن دید اما انتظار 
می رود حداقل روستاهای اطراف این شهر حداقل 

مشکل تأمین برق و آب را نداشته باشند.
مردم این مناطق انتظار دارند در دولت سیزدهم 
وضعیت تخصیص اعتبار به مناطق محروم اصالح 
شود، مردم روستای امامیه بعد از اینکه صدایشان 
برای حل مشکل طی ماه های اخیر به جایی نرسید 
اقدام به ارسال فیلمی از وضعیت منابع آب شرب 

برای رسانه ها کردند.

روستای امامیه آب لوله کشی ندارد
 زهرا یکی از زنان این روستا می گوید: روستای 
امامیه یکی از محروم ترین مناطق جمعیتی فهرج 
است که از داشتن آب لوله کشی محروم است و در 
برخی روزها آب سیار به منطقه ارسال می شود اما 
مردم برای رهایی از تشنگی در گرمای بی سابقه 
کویر لوت چاره ای جز استفاده از آب کشاورزی 

ندارند.
او افزود: آب کشاورزی توسط موتور پمپ ها تأمین 
می شود و مردم برای حل مشکل آب چاره ای 
ندارند جز اینکه با پمپ های کوچک تر این آب را به 

نزدیک خانه هایشان منتقل کنند.
این زن خانه دار تصریح کرد: آب بهداشتی نیست و 
چون امکان دیگری برای استفاده از آب نداریم به 
ناچار از این آب استفاده می کنیم که به شدت تلخ 
است.او گفت: بسیاری از مردم دچار بیماری های 
پوستی و سنگ کلیه شده اند اما در دمای ۵٠ 
درجه ای کویر لوت اگر از این آب استفاده نکنیم از 

تشنگی تلف می شویم.
به گفته محمدعلی یکی دیگر از اهالی برخی از 
گروه های جهادی در روستاهای اطراف اقدام 
به کمک رسانی کرده اند و سپاه هم در برخی از 
روستاها خدماتی ارائه داده که مردم روستاها 
مشکل کمتری داشته باشند اما روستای امامیه 
همچنان با مشکالت زیادی از جمله نداشتن آب 

بهداشتی مواجه است.
او می گوید بارها برای رفع مشکل نامه نگاری 

کردیم اما کسی توجه نمی کند
او از مسئوالن خواست با تخصیص اعتبار و احداث 
مجتمع های آبی مشکل اهالی این روستا را 

برطرف کنند.
محمدعلی گفت: در کنار کمبود آب این روستا 

از محرومیت جدی در بخش های خدماتی، راه و 
بهداشتی رنج می برد و در حالی که گفته می شود 
برای رهایی از کرونا باید بهداشت رعایت شود اما 

آبی برای شستشو نداریم.
استحمام زیر لوله موتور پمپ های کشاورزی
او ادامه داد: اکثر مردم روستا زیر لوله های موتور 
پمپ های آب کشاورزی و مجاور مزارع استحمام 
می کنند و انتظار داریم مسئوالن برای یک بار هم 
که شده صدای ما رو بشنوند و مشکل ما را رفع 
کنند.این شهروند بیان کرد: بسیاری از جوانان 
به ناچار روستا را ترک کرده و به شهرستان های 
فهرج و بم مهاجرت کرده اند.او گفت: اهالی به 
انواع بیماری های پوستی و عفونی مبتال می شوند.
افزود: به دلیل  امامیه  این ساکن روستای 
خشکسالی و کمبود بارندگی آب همین موتور 
پمپ ها هم بسیار اندک شده و مزارع و باغ های و 
زمین های کشاورزی در حال صدمه دیدن است 
هر سال آب تلخ تر می شود و سطح آب کاهش 

می یابد.
25 روستا آب شرب ندارند

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در 
مجلس نیز از تالش های صورت گرفته برای جذب 
اعتبار الزم برای محرومیت زدایی و آبرسانی به 
روستای های فهرج و شرق استان کرمان خبر داد 
و گفت: مشکل اصلی در شرق کرمان تشدید 

خشکسالی و کمبود شدید بارندگی است.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی با اشاره به 
خشک شدن بخش قابل توجهی از قنوات و منابع 
آبی به دلیل خشکسالی گفت: میزان بارندگی نیز 
در منطقه بسیار اندک است و سفره های آب این 

مناطق یا خشک شده اند و یا کاهش یافته است.
او بر لزوم آبرسانی به این روستاها اشاره کرد 

و گفت: باید مجتمع های آب روستایی در این 
مناطق تأسیس شود که شاهد اقداماتی هستیم 
اما سطح کار در شهرستان باالست و انتظار داریم 
با تخصیص اعتبار الزم اقدامات مؤثر و سریع تری 
برای حل مشکل خشکسالی به خصوص در 

روستای مورد نظر انجام شود.
او ادامه داد: خوشبختانه طی ماه های اخیر شاهد 
حضور سپاه ثارالله در شهرستان و رفع مشکل 
آب برخی از روستاها هستیم به طوری که مشکل 
آب در عامریه، یوسف آباد زیرافراز، دهنوبهزادی و 
احمدیه رفع شده است اما همچنین ٢۵ روستای 

فاقد آب در منطقه وجود دارد.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در 
مجلس بیان کرد: ایجاد مجتمع های آبرسانی 
و یا حفر چاه در دستور کار قرار گرفته است و با 
همکاری سپاه و شرکت آب و فاضالب استان 

کرمان در حال رفع مشکل آب روستاها هستیم.
او از تعریف طرح های آبرسانی به روستاهای 
شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین 
طرح های انتقال آب به بخش نگین کویر فهرج 
است که بیش از ٦٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

غضنفرآبادی با اشاره به محرومیت بسیار باالی 
روستاهای شرق استان کرمان به خصوص در 
ریگان و فهرج گفت: باید نحوه توزیع اعتبارات 
عمرانی در استان کرمان بازنگری شود چون 
بسیاری از مناطق جمعیتی در مناطق دور افتاده 
و کم برخوردار از ابتدایی ترین امکانات هم بی بهره 
هستند.مردم روستای امامیه منتظرند به همت 
گروه های جهادی، سپاه ثارالله و دولت سیزدهم 
اقدامات مؤثری در راستای رفع مشکل آب شرب 
این روستا انجام شود و در آینده نزدیک طعم آب 

شرب را بچشند.

مهر

گزارش

زهرا یکی از زنان روستای امامیه می گوید: 
روستای امامیه یکی از محروم ترین مناطق 
جمعیتی فهرج است که از داشتن آب لوله 
کشی محروم است و در برخی روزها آب سیار 
به منطقه ارسال می شود اما مردم برای رهایی 
از تشنگی در گرمای بی سابقه کویر لوت 
چاره ای جز استفاده از آب کشاورزی ندارند.
او گفت: بسیاری از مردم دچار بیماری های 
پوستی و سنگ کلیه شده اند اما در دمای 
50 درجه ای کویر لوت اگر از این آب استفاده 
نکنیم از تشنگی تلف می شویم.

هر
س: م

عک

۷کیلومترتامحرومیت
 مردم روستای »امامیه« در قلب کویر از آب بهداشتی و شرب محرومند و به ناچار 

از آب موتور پمپ های کشاورزی برای آشامیدن استفاده می کنند.

استفاده از آب کشاورزی برای شرب 

 استاندار کرمان با تاکید بر اینکه تغییرات در دولت ها 
نباید بهانه ای برای ایجاد اختالل در خدمات رسانی 
ادارات شود خطاب به مدیران و فرمانداران گفت: تا 
زمانی که جانشین برای ما نیامده باید مانند گذشته 
به وظایف خود عمل کنیم و بحث جابجایی یا استعفا 

نباید مطرح شود.
علی زینی وند در نشست ستاد کرونای استان کرمان 
با اشاره به استقرار و آغاز به کار دولت جدید تاکید کرد: 
با توجه به شروع به کار وزرا نباید در کارها اختالل 
ایجاد شود، هیچ کم کاری و کوتاهی از مدیران و 

فرمانداران پذیرفتنی نیست.
او تاکید کرد: تقاضای تغییر و جابه جایی در پایان 
دولت ها طبیعی است اما نباید به این بهانه کار 
دستگاه ها بویژه در ٢ حوزه کرونا و تنظیم بازار دچار 
اختالل شود زیرا اگر هر کدام متزلزل شود باعث 

آسیب و نارضایتی مردم می شود.

زینی وند تصریح کرد: هر چند وزیر کشور مجوز الزم 
را برای تغییر و تعیین تکلیف فرمانداران صادر کرده 
است، اما تغییر در بهترین حالت یک ماه تا ٤۵ روز 
طول می کشد و مدیران استان تا ٦ ماه آینده تغییر 

نمی کنند.
استاندار کرمان همچنین با بیان اینکه وضعیت 
کرونا در کشور بهتر شده اما شکننده است گفت: 
باید همچنان مراقبت های الزم انجام شود و ظرفیت 
سازی جدید برای مقابله با ویروس کرونا ایجاد کنیم.

زینی وند تاکید کرد: اگر تدابیر و مراقبت ها بر اساس 
ظرفیت های موجود نبود وضعیت استان کرمان 
نسبت به کشور در برابر بیماری کووید ۱۹ بسیار 

بدتر بود.
پیک طوالنی تر کرونا در کرمان

او تصریح کرد: کرمان جزو استان هایی است که پیک 
پنجم کرونا در آن طوالنی تر شده است اما با توجه به 

تدابیر اتخاذ شده میزان مرگ و میرهای استان نسبت 
به ابتال کمتر بوده است.

امکان سنجی برای بازگشایی مدارس
استاندار کرمان با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس 
برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: آموزش و 
پرورش استان پیشنهادهای خود را بر اساس وضعیت 
مدارس، جغرافیای کرمان، ظرفیت ها و نوبه بندی 
ها به منظور اتخاذ تدابیر بازگشایی ارائه کند، این در 
حالی است که رئیس جمهوری نیز بر بازگشایی امن 

مدارس تاکید دارد.
او همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش واکسیناسیون 
ادامه داد: مراکز واکسیناسیون را باید بیشتر کنیم 
و امیدواریم کار واکسیناسیون در استان گسترش 

پیدا کند.
10 شهرستان کرمان در وضعیت قرمز کرونا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 

نیز در این نشست گفت: تا پایان هفته گذشته ٢٠ 
شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار داشت که هفته جاری نیمی از آنها در وضعیت 
نارنجی قرار گرفتند و اینک ۱٠ شهرستان استان در 
وضعیت قرمز کرونایی و ۱۳ شهرستان نیز در وضعیت 

نارنجی قرار دارند.
محمد صادق بصیری افزود: ممنوعیت تردد بین 
استانی نیمه شب گذشته پایان یافت و طرح جامع 
محدودیت های هوشمند در حال بازنگری است که 
تغییراتی در آن اعمال خواهد شد و به احتمال، هفته 

آینده این تغییرات ابالغ می شود.
او تاکید کرد: طی جلسه ای که استانداران با وزیر 
جدید کشور داشتند، با کلیات واردات واکسن از 
طریق بخش خصوصی و افزایش تفویض اختیار 
استانداران در زمینه کنترل بیماری کرونا 

موافقت شده است.

استاندارکرمان:تغییرمديراننبايدکاراداراترادچاراختاللکند

کاالهایصادراتیبازهمگرانشدند

قـرار بـود انتخـاب شـهردار کرمـان روز دوشـنبه در 
در  شـنبه  روز  امـا  شـود  انجـام  علنـی  جلسـه 
پشـت  درهـای بسـته اعضـای شـورای شـهر کرمـان 
تبریـزی  شـعرباف  سـعید  و  شـدند  جلسـه  وارد 
کردنـد. انتخـاب  کرمـان  عنـوان شـهردار  بـه   را 

بـا توجـه بـه شـعار شـفافیت شـورای ششـم، انتظـار 
برگـزار  علنـی  بـه صـورت  ایـن جلسـه  می رفـت 
شـود امـا اعضـای شـورا تصمیـم گرفتنـد در جلسـه 
غیرعلنـی رای هـای خـود را بـرای انتخـاب شـهردار بـه 
صنـدوق بیاندازنـد. تناقـض بیـن رفتـار برخـی اعضـا 
 بـا عملکردشـان از همیـن ابتـدای راه مشـهود اسـت.
بـه صورتـی کـه برخـی از اعضـا در روزهـای گذشـته 
رای خـود به سـعید شـعرباف، یـا میـزان دریافتی شـان 
از شـورا را بـرای پایبنـدی بـه شـفافیت در فضـای 
مجـازی منتشـر کردند، امـا روز گذشـته پشـت درهای 
 بسـته تصمیـم گرفتنـد شـهردار چـه کسـی باشـد.

حـاال شـورای اصولگـرای کرمـان شـهردار غیربومـی 

کـه سـابقه ی فعالیـت در شـهرداری نـدارد را بر مسـند 
شـهرداری کرمـان می نشـاند. تـالش »کرمان نـو« برای 
گفت و گو سـعید شـعرباف در سـاعات گذشـته به نتیجه 
نرسـید و آقـای شـهردار در پیامکـی گفتنـد کـه امکان 
گفت و گـوی تلفنـی نیسـت و سـواالت را پیامـک کنید. 
همیـن باعث شـد تـا اطالعاتـی کـه در ادامـه می بینید 
از صفحـه ی اینسـتاگرام و رزومـه و برنامه هـای او کـه 
 در سـایت شـورا منتشـر شـده اسـت اسـتفاده کنیـم.

 شعرباف کیست؟
شـهریور   ٢٦ متولـد  تبریـزی  شـعرباف  سـعید 
مسـکن  و  عمـران  شـرکت  مدیرعامـل   ،۱۳٦٠
ز اعضـاء  ه و ا نشـگا ر دا زان ثامـن و اسـتادیا سـا
یـش  گرا بـرق  مهندسـی  گـروه  علمـی  هیـأت 
شـعرباف  تحصیلـی  اسـت.مدرک  بـرات  مخا
مدیریـت  رشـد،  ا کارشناسـی  در  تبریـزی 
رد.  شـهری اسـت و دکتـرای هـوش  مصنوعـی دا

شـعرباف تبریـزی در سـال ۹٨ یکـی از گزینه هـای 

لیسـت جبهـه عدالتخـواه مردمـی بـرای نمایندگـی 
و هم چنیـن عضـو  ز حـوزه مشـهد بـود. ا مجلـس ا
حقیقی کمیسـیون تخصصی شهرسـازی شـورای شهر 
مشهد، مشـاور و طراح سـامانه جامع شـفافیت رضوی 
در سـطح آسـتان قـدس رضـوی و مشـاور مدیرعامل 
شـرکت صنایـع پیشـرفته رضـوی را در کارنامـه خود 
نشـگاهی نیـز  لیـت دا بقه ی فعا رد. شـعرباف سـا دا
دارد و عضـو هیـات علمـی اسـتادیار دانشـگاه بیـن 
ونـت  مـام رضـا )ع( اسـت. همچنیـن معا لمللـی ا ا
توسـعه و پشـتیبانی و مدیریـت گروه برق و مهندسـی 
 پزشـکی ایـن دانشـگاه در رزومـه او دیـده می شـود.

فعالیت در فضای مجازی
سـعید شـعرباف تبریـزی بـه عنـوان یـک فعـال 
اجتماعـی در فضـای مجـازی فعالیـت دارد. عمـده ی 
مطالـب در صفحـه ی اینسـتاگرام او در خصـوص بافت 
پیرامـون حـرم رضـوی اسـت. بـه گفتـه خـود مطالعه 
زیـادی در ایـن زمینـه داشـته و مـوارد انبـوه سـازی 
در ایـن منطقـه را بررسـی کـرده.در حـوزه معمـاری و 
شهرسـازی نیـز الیوهـا و یادداشـت های متعـددی را 
صفحـه اینسـتاگرام خـود دارد و معتقد اسـت کـه باید 
خدمـات بـه حاشـیه شـهر هـا نیـز همچـون محـالت 
مرفـه نشـین داده شـود. فعالیت هـای سیاسـی او بـه 
عنـوان سـخنگوی ائتـالف مردمـی عدالـت نیـز در 
صفحه ی شـخصی او دیده می شـود. عمده ایـن فعالیت 
زمـان انتخابـات شـورای شـهر ششـم اسـت. او ضمـن 
معرفـی افـراد تحت حمایـت ایـن ائتالف برای شـورای 
شـهر مشـهد، نظراتـی نیـز در خصـوص نـوع مدیریت 
شـهری و نحـوه ی انتخاب شـهردار برای شـهر مشـهد 
دارد، از جملـه ی آن او در پسـتی نوشـته اسـت کـه بـا 
غیربومـی بـودن شـهردار موافـق اسـت و سـاکن یـک 
 شـهر بـودن صرفـا بومـی بـودن محسـوب نمی شـود.

برنامه های شعرباف
بـه  کـه  برنامـه ای  در  تبریـزی  شـعرباف  سـعید 
راهبـرد   ۱٠ داد  ئـه  را ا کرمـان  شـهر  شـورای 
برنامـه تحـول را عنـوان کـرده اسـت. او در ایـن 
برنامـه بـه تعییـن تکلیـف برخـی تعهـدات و پـروژه 
 هـای جـاری اشـاره کـرده کـه در ادامـه آمـده اسـت.
پروژه هتـل بـام، پـروژه تلـه کابین شـهر کرمـان، طرح 
جامـع گلـزار شـهدای کرمـان تـا گنبـد جبلیـه و پروژه 
فاضـالب شـهر کرمـان و تصفیـه خانـه آب جدید شـهر 

کرمـان از جملـه ایـن برناه هـا اسـت.

هیـات مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار پس 
از ۱٢ سـال مجوز تاسـیس یـک شـرکت کارگزاری 
جدید را صـادر کرد و با ایـن اقدام انحصـار از تمامی 
مجوزهایـی کـه از سـوی سـازمان اعطا می شـد به 
طـور کامـل برداشـته شـد و دیگـر اسـتفاده از واژه 
انحصار در حـوزه صـدور مجوزهـا در بازار سـرمایه 

معنـی نمی دهـد .
به گزارش شـبکه اخبار اقتصـادی و دارایی )شـادا( 
به نقـل از بازار سـرمایه، محمدعلی دهقـان دهنوی 
رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار گفـت: طی 
۱٢ سـال اخیـر بـه دالیـل مختلـف بـا هیچ یـک از 
درخواست های تاسیس شـرکت کارگزاری موافقت 
نشـده بود اما بـا اجـرا و پیاده سـازی سیاسـت رفع 
انحصـار در حـوزه نهادهـای مالـی بـازار سـرمایه، 
مجـوز یـک شـرکت کارگـزاری جدیـد از سـوی 
هیات مدیره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار صادر و 
بدین ترتیب زنجیـره انحصار در حوزه شـرکت های 
کارگـزاری پـس از ۱٢ سـال بـا صـدور ایـن مجـوز 

شکسـته شد.
وی با اشـاره به ایـن که چهـار درخواسـت در هیات 
مدیـره سـازمان بـورس مـورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت گفت: تاکنون درخواسـت های زیـادی برای 
تاسـیس شـرکت کارگزاری دریافت شـده که طبق 
آمار بالغ بر ۳٠ درخواسـت اسـت امـا در مرحله اول 

چهار درخواسـت، مورد بررسـی شـد.
وی افـزود: در این راسـتا تمام مدارک و مسـتندات 
ایـن چهـار درخواسـت دریافـت و مصاحبه هـای 
تخصصـی آنهـا نیـز انجـام شـد و پـس از طـی این 
مراحـل در هیـات مدیـره سـازمان بـورس و اوراق 
بهادار طرح شـد. از ایـن چهار درخواسـت یک مورد 
به تصویب رسـید کـه پس از آمـاده سـازی و فراهم 
شـدن امکانـات و مقدمـات الزم توسـط موسسـان 
آن، در آینـده نزدیـک شـاهد شـروع فعالیـت ایـن 

کارگـزاری خواهیـم بـود.
رئیس سـازمان بـورس و اوراق بهادار گفـت: از بین 
این چهار درخواسـت، یک مـورد به دلیل نداشـتن 
شـرایط الزم رد و دو مـورد دیگـر نیـز با هـدف رفع 
اشـکاالت، برگشـت داده شـد تا متقاضیان نسـبت 

به این موضـوع و نقایص پرونده شـان، آگاه شـوند و 
در صورت امـکان، ایـرادات را رفـع کنند تـا بتوانند 
بـار دیگـر در فراینـد امتیازدهـی، امتیـازات الزم را 

بـه دسـت آورند.
دهقان دهنـوی گفت: ایـن اولین جلسـه ای بود که 
با هدف بررسـی درخواسـت های تاسـیس شـرکت 
کارگـزاری برگـزار شـد و بـه طـور قطع این شـروع 
کار اسـت و مـا حتما درخواسـت هـای دیگـر را نیز 
بررسـی کـرده و پـس از دریافـت مـدارک و انجـام 
مصاحبه هـای اختصاصی، در هیات مدیره سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار مطـرح خواهیم کـرد. در این 
میان اگـر درخواسـت های دریافتـی امتیـاز الزم را 
داشته باشـند و تشـخیص داده شـود که وجود این 
شـرکت ها در بـازار سـرمایه کمـک کننده اسـت و 
اثـری مثبت بـر فراینـد توسـعه ظرفیت هـای بازار 
سـرمایه خواهنـد داشـت، مجـوز آنهـا نیـز صـادر 

خواهد شـد.
رفـع انحصـار، مهمتریـن ماموریت سـازمان بورس 

در دوره جدیـد
 رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در ادامـه با 
تاکید بـر اینکه رفـع انحصـار از مهمترین سیاسـت 
های سـازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت 
وی بـوده اسـت گفـت: یکـی از برنامـه هایـی که از 
ابتـدای ورود من بـه سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
و در دوره جدیـد مدیریـت سـازمان پیگیـری و بـه 
عنـوان یکـی از اولویت هـا معرفی شـد، بحـث رفع 

انحصـار از مجوزهـای بـازار سـرمایه بود.
وی گفـت: هـدف از رفع انحصـار در نهادهـای مالی 
و تسـهیل در صـدور مجوزها، توسـعه بازار سـرمایه 
اسـت زیـرا نهادهای مالـی، ابزارهـای بازار سـرمایه 
بـرای توسـعه هسـتند. وقتـی یـک نهـاد مالـی 
تاسـیس می شـود، به معنی این اسـت که سرمایه، 
سـهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان 
مالـی متعـددی در یـک نقطـه جمـع شـده انـد تا 
خدمات مختلفـی به مـردم ارائه کنند. ایـن تجمیع 
سـرمایه ها، ایده هـا و تخصص های مختلـف، منجر 
به بهبـود فرایند خدمات رسـانی در بازار سـرمایه و 

در نهایـت توسـعه این بـازار می شـود .
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افزایـش قیمـت کاالهـای صادراتـی گرچه نسـبت به 
قبل کندتر شـده ولی در بهار امسال نسـبت به پارسال 

بیـش از ۱۹۳ درصد افزایش داشـته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، قیمـت کاالهـای صادراتـی یکـی 
از مهم تریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر میـزان مبـادالت 
خارجـی کشـورها و نیـز یکـی از عوامل تعییـن کننده 
رابطه مبادله می باشـد و تغییرات آن هـا از اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت.  مرکـز آمـار ایـران تازه تریـن گزارش 
از وضعیت تـورم کاالهـای صادراتـی در بهار امسـال را 

منتشـر کرده اسـت.
تورم نقطه به نقطه به 193 درصد رسید 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، تغییـرات شـاخص قیمـت 
کاالهـای صادراتی مبتنی بـر داده  های ریالـی در فصل 
بهار ۱٤٠٠ نسـبت به فصل مشـابه سـال قبـل ۱۹۳,۱ 

درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا تـورم نقطه بـه نقطه 
زمسـتان ۱۳۹۹ ) برابـر بـا ٢٢۹.٨ درصـد(  ۳٦.٨ واحد 

درصـد کاهش داشـته اسـت. 
همچنین تغییرات شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی 
مبتنی بـر داده  های دالری در فصل بهار ۱٤٠٠ نسـبت 
بـه فصل مشـابه سـال قبـل ۱٢.۷ درصد اسـت کـه در 
مقایسـه با تورم نقطـه به نقطـه زمسـتان ۱۳۹۹ ) برابر 
بـا ۷.٨ درصـد( ٤.۹ واحد درصد افزایش داشـته اسـت. 
در گـروه  هـای اصلی طبقـه بنـدی HS کمتریـن نرخ 
تورم نقطه به نقطـه در بخش ریالـی مربوط بـه گروه » 
مواد پالسـتیکی و اشیاء سـاخته شـده از این مواد و ...« 
) ٦٠,٢ درصد( و بیشـترین نرخ مربوط به گـروه » آالت 
و دسـتگاه  های اپتیک، عکاسی، سـینماتوگرافی و...« ) 

٤۱۷.٨ درصد( اسـت.
    تورم ساالنه هم باالی  193 درصد  

تغییـرات میانگین شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی 
مبتنـی بـر داده  های ریالـی در چهـار فصـل منتهی به 

فصـل بهـار ۱٤٠٠ برابر بـا ۱۹۳,۹ درصـد بـوده که در 
مقایسـه بـا تـورم سـاالنه  ی زمسـتان ۱۳۹۹ )برابـر با 
۱۷٢.٢ درصـد( ٢۱.۷ واحـد درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. 
تغییـرات میانگین شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی 
مبتنـی بـر داده  هـای دالری در چهار فصـل منتهی به 
فصل بهـار ۱٤٠٠ برابـر بـا ٦.۹ درصد بوده اسـت که در 
مقایسه با تورم سـاالنه  ی زمسـتان ۱۳۹۹ )برابر با ٢.٨ 
درصد( حـدود ٤.۱ واحد درصد افزایش داشـته اسـت. 
در گـروه  هـای اصلـی طبقه بنـدی HS کمتریـن نـرخ 
تورم سـاالنه در بخـش ریالـی مربوط بـه گـروه » مواد 
پالستیکی و اشیاء ساخته شـده از این مواد و ...« ) ٢,٦۹ 
درصد( و بیشـترین نرخ مربوط به گروه » ماشـین آالت 
و وسـایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعـات آنها و 

...« ) ٤٨۹.٨ درصد( اسـت.
از تورم فصلی چه خبر؟

تغییرات شـاخص قیمت کاالهای صادراتـی مبتنی بر 

داده  هـای ریالـی در فصل بهـار ۱٤٠٠ نسـبت به فصل 
قبـل ۱۳,۷ درصد اسـت که در مقایسـه با تـورم فصلی 
زمسـتان ۱۳۹۹ )برابـر بـا ۳۳.٠ درصـد( حـدود ۱۹.۳ 

واحـد درصد کاهش داشـته اسـت.
همچنین تغییرات شـاخص قیمت کاالهـای صادراتی 
مبتنـی بـر داده  هـای دالری نیـز در فصل بهـار ۱٤٠٠ 
نسـبت به فصل قبل،  ۳.۳ درصد اسـت که در مقایسه با 
تورم فصلی زمسـتان ۱۳۹۹ )برابر با ۷.٢ درصد( حدود 

۳.٨ واحد درصد کاهش داشـته اسـت. 
در گـروه  هـای اصلی طبقـه بنـدی HS کمتریـن نرخ 
تورم فصلـی در بخش ریالی مربـوط به گـروه »مروارید 
طبیعی یا پـرورده، سـنگ های گرانبهـا یا نیمـه گرانبها 
و...« ) ٠,٢ درصـد( و بیشـترین نـرخ مربـوط بـه گـروه 
»آالت و دسـتگاه  های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی 
و ...« )٦۹.٤ درصد( اسـت. همچنین بیشـترین کاهش 
مربوط به گروه »مواد پالسـتیکی و اشـیاء ساخته شده 

از این مـواد و...« )  ۱.۵- درصد( اسـت.

ایسنا 
گزارش 

تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده  های ریالی در فصل بهار 1400 
نسبت به فصل قبل 13,7 درصد است که در 
مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 )برابر با 
33.0 درصد( حدود 19.3 واحد درصد کاهش 
داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای 
صادراتی مبتنی بر داده  های دالری نیز در 
فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل،  3.3 درصد 
است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 
1399 )برابر با 7.2 درصد( حدود 3.8 واحد 
درصد کاهش داشته است. 

 با تصمیم اعضای شورای شهر پشت درهای بسته

با حکم خاندوزی صورت گرفت؛

شهردارکرمانازمشهدمیآيد
انحصارمجوزکارگزاریهمشکستهشد
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بازیگر »از کرخه تا راین« درگذشت
صادق صفایی بازیگر سینما و تئاتر بر اثر ایست 

قبلی و ۶0 سالگی دار فانی را وداع گفت.
امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی با 

تأیید خبر درگذشت صادق صفایی بازیگر و مدرس سینما و تئاتر 
گفت: متأسفانه آقای صادق صفایی در منزل خود و بر اثر ایست 
قلبی چشم از جهان فروبست. ایشان تنها زندگی می کرد و پیش 

تر عمل باز قلب انجام داده بود و سابقه بیماری قلبی را داشت.

فراخوان سی و یکمین جایزه بین المللی 
نویسندگی Jeffrey E.Smith 2021 منتشر 

شد.
مهلت: 9 مهر ۱400

بخش های رقابت امسال:داستانی، شعر،غیرداستانی
لینکها و دانلودها:

وبسایت اصلی مسابقه خرگوش غربی
 European  :و  نام انگلیسی Lepus europaeus: خرگوش غربی با نام علمی
Hare  دارای جثه بزرگ تر از خرگوش های اهلی، گوش ها بلند، شبیه گوش االغ با انتهای گرد و 
نوک سیاه که این سیاهی یکی از وجوه تمایز آن با خرگوش های اهلی است. چشم ها درشت، دم 
کوتاه، دست ها دارای پنج و پاها دارای چهار انگشت هستند که به ناخن های قوی ختم می شوند. 
کف دست و پا از موهای زبر و برس مانند پوشیده شده است که باعث چسبیدن و جلوگیری از 

اصطکاک آنها می شود. پاها به طور مشخص   بلندتر از دست ها هستند. رنگ موهای پشت متفاوت، 
از خاکستری روشن تا قهوه ای و زیر شکم سفید است، موهای دم بلند و نرمند. باالی دم سیاه و 

زیر آن سفید است.زیستگاه: اکثر زیستگاه ها 
اعم از جنگلی، کوهستانی، بیابانی، استپی، 
باغات و مزارع کشاورزی.پراکندگی: مناطق 
غربی ایران از جنوب غربی دریای مازندران، 
آذربایجان، کردستان تا خوزستان./ کویرها و 

بیابانهای ایران

کتاب والدین سمی

نویسنده: سوزان فوروارد
مترجم: مینا فتحی )عرفانیان(

انتشارات: درسا 
کتاب والدین سمی؛ شناخت 

آسیب های ناشی از برخورد نادرست 
والدین و درمان آن است

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

دادستان سیرجان اعالم کرد: براساس اعالم 
پلیس آگاهی بقایای جسد زن و مردی 
میانسال در تانکر آب یکی از شرکت های 
پیمانکاری معدن گهرزمین وابسته به گل گهر 

این شهرستان کشف شده است.
 محسن نیک ورز اظهار داشت: کارگران 
متصدی هنگام تنظیف اسکلت دو جسد را 

داخل تانکر مشاهده کردند.
او توضیح داد: بر اساس گفته مسئوالن یکی 
از شرکت های پیمانکار گهرزمین، این تانکر 
بتازگی برای انتقال آب امور معدن خریداری 
شده بود که هنگام تنظیف داخل آن، کارگران 

متصدی، ٢ جسد اسکلتی با لباس را داخل این 
تانکر مشاهده می کنند و به مسئوالن شرکت 

خبر می دهند.
نیک ورز گفت: با توجه به اینکه اجساد 
کشف شده لباس زمستانی به تن داشتند 
و زمان فوتشان هم معلوم نیست احتمال 
گذشت یکسال از زمان فوت آنان وجود دارد؛ 
اجساد پوسیده بوده و بوی گندیدگی هم 
نداشته است.این مسئول قضایی با بیان اینکه 
تشخیص هویت اجساد، تاریخ دقیق فوت و 
علت فوت نیاز به بررسی فنی و زمان دارد ادامه 
داد: اجساد زن و مرد میانسالی تشخیص داده 

شده اند که ظاهرا معتاد بوده اند و بر اثر سرمای 
شدید یا مصرف مواد مخدر فوت شده اند.

دادستان سیرجان گفت: در بررسی های 
اولیه مشخص شده موضوع جنایی نیست 
و حتی طی مدت ها نیز در حوزه ما اعالم 
مفقودی نبوده است که بتوانیم راحت تر 
اجساد را شناسایی کنیم و شناخت هویت 
شان در دست بررسی است.سرهنگ مجتبی 
جهانشاهی رئیس پلیس آگاهی سیرجان 
نیز  گفت: تالش ها برای تشخیص هویت این 
افراد وجود دارد و احتمال غیربومی بودن افراد 

جانباخته در تانکر وجود دارد.

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت های 
صنعتی- معدنی گروه سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات شامل گل گهر، چادرملو، 
گهرزمین و تجلی در محل سالن همایش های 
»ومعادن« برگزار شد و در مورد سرمایه گذاری 
گسترده این مجموعه بزرگ صنعتی و معدنی 
در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان 
و هرمزگان بحث و تبادل نظر گردید.در این 
نشست، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات عنوان کرد: وجود 
ظرفیت های معدنی باال در مناطق مختلف 
کشور از یک سو و نیاز موجود در زمینه تأمین 
مواد اولیه و ارتقای تولید و درآمدهای ارزی 
ناشی از صادرات غیرنفتی از سوی دیگر و به ویژه 
لزوم توجه بیشتر به استان های کمتر توسعه 
یافته ما را برآن داشت تا الگو و مدل عملیاتی 
ویژه ای را در حیطه امکانات و قابلیت های خود 

طراحی و اجرا کنیم که می تواند در سایر صنایع 
و بنگاههای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛

دکتر امیرحسین نادری در ادامه این نشست 
آمار مبسوطی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
سه استان کمتر توسعه یافته سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان ارائه کرد و افزود: 
متوسط درآمد یک خانوار شهری و روستایی 
در این سه استان از میانگین درآمد یک خانوار 
شهری و روستایی در کل کشور کمتر است و 
اختالف باالیی با درآمد شهری مانند تهران دارد.
این سه استان ده درصد از جمعیت کشور را در 
خود جای داده و نرخ بیکاری در این سه استان 
از میانگین نرخ بیکاری کل کشور بیشتر است.
در استان سیستان و بلوچستان شاهد کمترین 
برخورداری از تاسیسات آب شهری و روستایی 
نسبت به سایر استانهای کشور هستیم و در دو 
استان دیگر هم با مشکالت جدی در زمینه 

تأمین آب مورد نیاز مردم مواجهیم.دکتر نادری 
تاکید کرد: استفاده درست از ظرفیت های 
معدنی موجود در این استانها می تواند ضمن 
بازدهی قابل قبول برای شرکتها، موجب تولید 
اشتغال پایدار در سطح وسیع و انتفاع مردم 
منطقه از طریق اعطای اولویت واگذاری بخش 
عمده ای از سهام به آنان گردد.او افزود: به عنوان 
بزرگترین هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری 
در حوزه معادن و فلزات فعال در بورس برنامه 
منسجمی برای سرمایه گذاری کالن در این 
مناطق داریم که با حضور بزرگترین شرکتهای 
معدنی و صنعتی همچون گل گهر، چادرملو، 
گهرزمین و استفاده از توان تخصصی اولین 
شرکت سهامی عام پروژه یعنی تجلی توسعه 
معادن و فلزات ان شاءالله به فضل الهی و 
حمایت و همراهی مسئولین امر آن را اجرایی 

خواهیم نمود.

اعتماد مردم با عمل 
به وعده ها ترمیم شود
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آغازعملیاتاجرايیموزهمشارکتی
تاريخوباستانشناسیبم

خبر

مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن از آغاز عملیات اجرایی موزه تاریخ و 
باستان شناسی شهرستان بم با مشارکت شهرداری خبر داد.

 محسن قاسمی با اشاره به اینکه موزه مذکور در ساختمان سابق پایگاه میراث جهانی بم با 
زیربنایی بالغ بر ۵٠٠ مترمربع راه اندازی می شود افزود: »این موزه از بخش های مختلفی همچون 
سالن های نمایش اشیا، سالن اجتماعات، گالری موقت، آزمایشگاه، غرفه های صنایع دستی، 
کافی شاپ و… تشکیل می شود.«مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن با اشاره به 
اینکه ٢ تا ۳ ماه آینده مرمت ساختمان موزه به اتمام می رسد افزود: »در این موزه تمام اشیای 
کشف شده در منطقه بم بزرگ ) بم، نرماشیر، فهرج و ریگان( از قبل از زلزله تاکنون به نمایش در 
می آید.«او تأکید کرد: »این اشیا شامل سه بخش پیش از تاریخ، قبل و بعد از اسالم می شود که 
در معرض دید عالقمندان به تاریخ و باستانشناسی بم قرار می گیرد.« قاسمی خاطرنشان کرد: 
»اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اعتباری معادل ۵ میلیارد ریال 
برای تهیه ویترین های نمایش اشیای موزه مذکور اختصاص داده و شهرداری بم نیز نورپردازی و 

اجرای دوربین های پایش تصویری و… را برعهده دارد.«

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

900,000,000تومانپژو 2008  

2۳7,000,000تومان206  ، تیپ 2

۳55,000,000 تومان207 ، دنده ای

۳95,000,000 تومان207 صندوقدار 

2۱9,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، ۳۱0,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

۳27,000,000 توماندنا معمولی

475,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90۳60,000,000 تومانتندر

290,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

۳۱5,000,000تومانسمند سورن ، پالس

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس بازاریابی
شرایط احراز:

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

قدرت باالی مذاکره
آشنایی با استراتژی های بازاریابی

روابط عمومی بسیار باال
مزایا: پورسانت- بیمه

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 
ارسال نمایید  لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید  

اطالعات تماس: واتساپ ٠۹۱۳٠۷٨٤۷۵۱
gmail.com@afra.estekhdam۹ایمیل ٨
۳٤۳۷۷۱/https://b٢n.ir لینک

موقعیت شغلی: اپراتور خط تولید پنل کامپوزیت نما 
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مرتبط و آشنایی کامل

مزایا:
خوابگاه کامل حقوق قانونی

حق مسئولیت
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 

ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس: موبایل ٠۹۱٤٤۱٤۵۷۹۵
واتساپ ٠۹۱٤٤۱٤۵۷۹۵
sinakarvan@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: کارشناس بهداشت حرفه ای 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

شرایط عمومی:
حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس 26 سال می باشد.

حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 می باشد.
دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به 

همراه داشته باشند.
اطالعات تماس
تلفن ٠۳٤٤٢۳٨۳٠٤۹
ourfactoryinfo@gmail.com ایمیل
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