
مدیرکل نوسازی مدارس استان :

 ۴۵۸ پروژه فعال مدرسه سازی 
 در کرمان وجود دارد
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معادن کوچک جایگزین کشاورزی شوند

جزئیات جان باختن کارمندان شرکت توزیع برق کرمان در سیالب گلباف

توسعه معادن کوچک راه حل بحران آب

رگبارهای پراکنده تا پایان 
 هفته در کرمان ادامه دارد

فرماندار کرمان با اشــاره به انتخابات پیش رو گفت: مردم با مشارکت جدی در 
انتخابات بار دیگر مشتی بر دهان یاوه گویانی خواهند زند که منتظر تزلزل ایران 
اسالمی هستند و موجبات یاس دشــمنان نظام اسالمی را بیش از پیش فراهم 
خواهند آورد.علی بابایی در گردهمایی ائمه جمعه، بخشــداران و شــهرداران 
شهرستان کرمان به اهمیت مشارکت جویی مردم در انتخابات پیش رو پرداخت 
و اظهار داشت: در سایه انتخابات پرشور می توان دست به انتخاب افراد اصلح تر 

برای اداره امور  مطلوبتر شهری و روستاهای منطقه زد.
فرماندار کرمان اضافه کرد: شرایط الزم برای انتخابات باشکوه در این شهرستان از 
هر حیث فراهم شده و اطمینان خاطر داد که انتخابات در کمال صحت و سالمت 

برگزار خواهد شد.

۵۰ درصد فضای سبز 
 با آب شرب آبیاری می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان این که تا پایان 
هفته  جاری شاهد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده در سطح استان 

به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب خواهیم بود، گفت که احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، 
جاری شدن روان آب ها از باالدست و طغیان رودخانه های فصلی وجود دارد.سعیدی افزود: 
»آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها از باالدست و طغیان رودخانه های فصلی 

دور از انتظار نخواهد بود«.
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تومــان  500 قیمــت          1400 اردیبهشــت   15 چهارشــنبه         974 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

فداکاران خدمت در سیل غافل گیر شدند 
2

دستگیری 2 
متخلف برداشت 

غیرمجاز شن 
و ماسه در جیرفت 
فرماندهـی یگان حفاظـت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب 
کرمـان از دسـتگیری ۲ متخلـف 
برداشـت غیرمجاز شـن و ماسـه در 

اراضـی ملـی جیرفت خبـر داد.
سـرهنگ خانباز امیرافضلـی اظهار 
داشـت: پرونده متخلفان تشـکیل و 
بـه دسـتگاه قضایی معرفی شـدند.

او تصریـح کرد:مامـوران یـگان 
طبیعـی  منابـع  اداره  حفاظـت 
و آبخیـزداری جیرفـت در حیـن 
گشـت زنی شـبانه از برداشـت غیر 
مجاز شـن و ماسـه در ۲ منطقه پل 
شـور و روسـتای شـه دراز بخـش 
جبالبارز شـمالی جلوگیری کردند.

فرماندهـی یگان حفاظـت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب 
کرمان از توقیف ۲ دسـتگاه لودر در 
این پرونده های برداشـت غیرمجاز 

شن و ماسـه خبر داد.
او پیشـگیری از وقـوع جـرم را 
اولویت نخسـت یگان حفاظت اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
دانسـت و افـزود: نیروهـای یـگان 
حفاظـت بـه صـورت شـبانه روزی 
فعالیـت گشـت زنـی را انجـام مـی 

دهنـد.
سـرهنگ امیر افضلـی ادامـه داد: 
مامـوران ایـن یـگان در صـورت 
مشـاهده هرگونه تخریـب و تصرف 
اراضـی ملـی بـا افـراد سـودجو 

برخـورد قانونـی مـی کننـد.
او گفت:مردم هرگونه برداشـت شن 
و ماسـه از اراضی ملی، آتش سـوزی 
عرصه هـای منابع طبیعـی، تخریب 
و تصـرف اراضـی ملـی، قاچـاق 
گیاهـان دارویـی و حفـر چـاه غیـر 
مجـاز در اراضـی ملـی را به شـماره 
1۳9 و 1504کـد امـداد جنـگل 
و مرتـع اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری جنوب کرمـان گزارش  

کننـد.
سـرهنگ امیر افضلـی ادامـه داد: 
مـردم بـا اطالع رسـانی به موقـع تا 
از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر 
بـه عرصه هـای مرتعـی، جنگلـی و 
منابـع ملـی و طبیعـی جلوگیـری 

کننـد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1400/02/18 تا تاریخ 1400/02/22.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04.
o-زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/05.

o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

ضمانت نامه بانکی 1،030،000،000حفاظت از اراضی دولتی جنوب کرمان153/ج99/3
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

به صورت مقطوع20،580،595،925

154/ج99/3
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با 
گالسبید جهت ایمن سازی پروژه-های باند دوم رودبار 

– سه راهی بهادرآباد و جیرفت-بلوک-فاریاب
205،000،0004،080،972،738

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 و 

فهرست بهای تجمیعی

نوبت اول

اولین  در   - زرندی  اکبرابراهیمی   
روز از هفته گرامیداشت مقام معلم و 
سالروز شهادت استاد شهید مرتضی 
مسئول  ازمدیران  جمعی  مطهری 
رسانه ها و خبرنگاران شهرستان زرند  با 
رعایت پروتکل های  بهداشتی در دفتر 
مدیرآموزش و پرورش حضور یافتند و 
با تبریک آغاز هفته معلم با اهدای گل 
از تالش های مدیر آموزش و پرورش و 
 همکاران بزرگوارشان تجلیل نمودند.
به گزارش خبرنگار ما:    حسین کاظمی 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند 

در این دیدار صمیمی ضمن آرزوی 
قبولی طاعات و عبادت در این ماه پر 
فیض الهی طی سخنانی اظهار داشت 
:در ایام تعطیلی مدارس آموزش تعطیل 
نبود چراکه معلمان عزیزشهرستان زرند 
دانش آموزانشان را همچون فرزندان 
خود دوست دارند و در این ایام شبانه روز 
در حال خدمت هستند به نحوی که هر 
 خانه به یک مدرسه تبدیل شده است.
وی تصریح نمود: از اسفندماه تاکنون 
بالفاصله  شده،  تعطیل  مدارس  که 
بزرگترین سرمایه  معلمان عزیز که 

اجتماعی و فرهنگی ما هستند، پای 
کار آمدند و نگذاشتند دانش آموزان از 
 فضای آموزش و تحصیل دور بمانند.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
زرند درادامه افزود: تا اوایل اسفندماه 
25 تا 30 درصد کتاب ها باقی مانده 
بود که با ایجاد پویش های هر خانه 
یک مدرسه و آموزش تعطیل نیست، 
بسیاری از معلمان از وسایل شخصی 
خود استفاده کرده و تقریبا شبانه روز 
وقت گذاشتند و ارتباط تنگاتنگی با 
 والدین و دانش آموزان برقرار کردند.
ایجاد  به  اشاره  با  کاظمی  حسین 
شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( 
که تحت مالکیت و نظارت آموزش و 
پرورش است افزود: سیستم آموزشی 
به سمت مجازی شدن سوق  داده شد 
و  بیش از ۹5درصد مدیران ، معلمان 
فضای  در  مدارس  آموزان  دانش  و 
آموزش های  شاد؛  شبکه  و  مجازی 
می کنند. دریافت  را  حضوری   غیر 

ادامه  : در صورت  بیان داشت  وی 
وضعیت روند فعلی و تعطیلی مدارس 
تمهیدات الزم اندیشیده شده و شبکه 

شاد همه فعالیت های آموزشی را انجام 
خواهد  داد و اگر خدای نکرده در سال 
تحصیلی آینده امکان حضور فیزیکی 
دانش آموزان در مدارس فراهم نشد 
از فضای مجازی استفاده می کنیم 
با کمترین چالش مواجه باشیم.  تا 
از همکاری  تقدیر  کاظمی  ضمن  
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  همه 
شهرستان زرند  گفت: زبان ما از تشکر 
قاصر است صمیمانه از تک تک شما 
بزرگواران تشکر می کنیم ولذا در 
همین راستا مسئولیت پذیری، انتقاد 
را  و مدارا  و روحیه تحمل  پذیری 
سرلوحه فعالیت های خانواده آموزش 
 و پرورش شهرستان  قرار داده ایم .
مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند 
در پایان  با تاکید بر رویکرد عدالت 
آموزشی عنوان کرد: تمامی  دانش 
آموزان مناطق کمتر توسعه یافته و 
روستایی که هیچ گونه دسترسی به 
فضای مجازی و رسانه ی ملی نداشتند  
را شناسایی کرده ایم و معلمان عزیز 
از طریق ارسال بسته های آموزشی 
و درسنامه و گاها به صورت حضوری  
 پیگیر مباحث آموزشی آنها می باشند.
 در خاتمه این دیدار به مناسبت هفته 
بزرگداشت مقام معلم با اهدای گل 
از تالش های مجدانه مدیرآموزش و 
 پرورش شهرستان زرند  تجلیل گردید.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از اهدای ۱5قلم شی تاریخی به یگان 

حفاظت این اداره کل خبر داد.
سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: این اشیا که شامل کاسه 
و ظرف کلریتی،النگو، حلقه و سرپیکان مفرغی،پیاله و ظرف 
شیشه ای می شوند به دوره اسالمی و هزاره سوم پیش از میالد 

مسیح برمی گردند.
او افزود:بر اساس گزارش رسیده از حوزه حفاظتی شهرستان 

ارزوئیه، دو نفر از میراث بانان افتخاری به نام های مصطفی 
خدابخش و علی رهبر اشیای مذکور را به صورت داوطلبانه به 

حوزه حفاظتی این شهرستان اهدا کرده اند.
حسینی بیان کرد:خوشبختانه نیروهای یگان حفاظت اداره کل 
میراث فرهنگی استان کرمان با انجام تمهیدات اطالعاتی و 
فرهنگ سازی بومی و جلب مشارکت های اجتماعی توانسته اند 
در زمینه کشفیات اشیای تاریخی موفقیت های خوبی به دست 

آورند.

اداره بحران استان اسامی ۶ نیروی اداره برق کرمان که برای عملیات 
اتصال برق روستای حرمک شهر گلباف جان خود را از دست داد 
بودند اعالم کرد.به دنبال قطعی برق در ساعت ۱5 روز دوشنبه در 
منطقه نسک و حرمک از توابع بخش گلباف شهرستان کرمان در اثر 
بارش باران و ریزش سنگ از ارتفاعات بر روی خط انتقال 20 کیلو 
ولت، ۶ نفر از نیروهای اداره برق گلباف با فروکش کردن باران به 

محل اعزام می شوند.این نیروها در هنگام انجام وظیفه به دلیل آغاز 
مجدد رگبار شدید غافل گیر و گرفتار جریان تند سیالب شده و 
متاسفانه جان خود را از دست می دهند.عملیات جستجو با اعزام ۱2 
تیم زمینی شامل اکیپ تجسس سگ های زنده یاب و 2 تیم هوایی از 
شب حادثه آغاز و ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه پیکر جان باختگان 

در مسیر سیالب پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان این که تا پایان 
هفته  جاری شاهد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده در سطح 
استان به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب خواهیم بود، گفت 
که احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب ها 
از باالدست و طغیان رودخانه های فصلی وجود دارد.به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان،مجید سعیدی با اشاره 
به اعالم اداره کل هواشناسی مبنی بر تداوم رگبارهای پراکنده 
در سطح استان تا اواخر هفته ی جاری، بیان کرد: »همچنین در 
اکثر مناطق استان رشد ابرهای همرفتی و رگبار باران گاهی 
همراه با رعد و برق، وزش تندبادهای موقتی و بارش تگرگ در 
مناطق مستعد پیش بینی می شود«.سعیدی افزود: »آبگرفتگی 
معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها از باالدست و طغیان 
رودخانه های فصلی دور از انتظار نخواهد بود«.مدیرکل مدیریت 
بحران استان کرمان در ادامه با اشاره به خسارت  بارندگی های 

1۲ اردیبهشت ماه در سطح استان، گفت:»باران خسارت هایی را 
به راه در بخش شهداد و گلباف وارد کرده و محور سیرچ به شهداد 
و اندوهجرد و روستاهای حرمک و نسک دچار خسارت هایی 
شدند«.سعیدی اظهار کرد: »در روستاهای حرمک و نسک 
بخش گلباف، تعدادی از واحدهای مسکونی دچار آبگرفتگی 
شدند ضمن آن که به محصوالت کشاورزی این منطقه نیز 

خسارت هایی وارد شده است«.
او همچنین به خسارت های وارده به راه  روستایی و کشاورزی 
در شهرستان فاریاب و انسداد محور قلعه گنج - رمشک – فنوج 

به دلیل سیالبی شدن آبنماهای مسیر تا اطالع ثانوی خبر داد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان افزود: »تا پایان هفته ی 
جاری شاهد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده در سطح استان 
خواهیم بود به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب استان باید 

مراقبت های الزم را به عمل آورند«.

استاندار کرمان گفت: باید منافع معادن به سراسر سطح استان کرمان 
برسد و توازن را در استان توزیع کنیم تا عدالت برقرار شود.

علی زینی وند در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: از 
حقوق دولتی معادن استان کرمان چیزی برنگشته و اگر بوده مقدار 
جزئی بوده است.او با اشاره به لزوم انجام مسئولیت های اجتماعی 
توسط شرکت های بزرگ و معادن افزود: باید از محل ظرفیت های 
معادن برای حل تنش آبی کرمان استفاده و برای این مسئله راهکار 
تعریف کرد که بخشی از این راهکارها از محل بخشش حقوق دولتی، 

مسئولیت اجتماعی و دادن محدوده جدید محقق می شود.
زینی وند تصریح کرد: مّر قانون برای ما اهمیت دارد و حساس هستیم 

اما باید موضوعات مختلف برای همه شفاف شود.
استاندار کرمان بیان کرد: باید منافع معادن به سراسر سطح استان 

کرمان برسد و توازن را در استان توزیع کنیم تا عدالت برقرار شود.
او در ادامه اظهار کرد: معطلی در بهره برداری از معدن زفتک ریگان 

تبدیل به مطالبه اجتماعی شده و گل گهر آمادگی فعال کردن 
محدوده های معدنی معطل و توانایی سرمایه گذاری دارد.

زینی وند خطاب به سرمایه گذار این معدن بیان کرد: نارضایتی مردم 
مسئله اجتماعی است و ادامه روند کنونی و عدم انجام کار به صالح 

ما و شما نیست و تاکید داریم در مهلت سه ماهه کار عملیاتی شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه در صورتی که معطلی معدن زفتک 
ادامه یابد، حتما تصمیم گیری خواهیم کرد، گفت: اگر معادن معطل 
مانده در استان کرمان را فعال کنیم، مشکل بیکاری نخواهیم داشت.
شهباز حسن پور رییس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در این 
جلسه گفت: باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن استان کرمان که 
به خزانه واریز شده، به استان برمی گشت که کمتر از دو درصد به 

استان برگشته و ما شاکی هستیم.
در این جلسه اعالم شد: حقوق دولتی معادن سرچشمه و شهربابک 

در سال 9۸ میزان 11۶4 میلیارد تومان بوده است.

دیدارخبرنگاران و اصحاب رسانه با مدیر آموزش و 
 پرورش زرند به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

اهدا ۱۵ قطعه شی تاریخی به اداره کل میراث فرهنگی کرمان

فداکاران خدمت در سیل غافل گیر شدند 

رگبارهای پراکنده تا پایان هفته در کرمان ادامه دارد

منافع معادن باید  به سراسر استان کرمان برسد

 فرماندار کرمان:

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

محمد میرزا حسینی علیرضا جعفری مسلم دهقانی محسن توکلی علی توسلی مصطفی ابراهیمی
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کاغذ استانچهارشنبه  15 اردیبهشت 1400

 ۴۵۸ پروژه فعال مدرسه سازی 
در کرمان وجود دارد

کرمـان  اسـتان  مـدارس  نوسـازی  مدیـرکل 
گفت:۲50میلیارد تومـان کمـک خیریـن را طی سـال گذشـته 
تاکنون داشـته ایم که بـا اعتبـارات دولتی در مجمـوع با حدود 
500 میلیـارد تومان توانسـته ایـم 45۸ پروژه را در این اسـتان 

فعـال کنیـم.
سـید محمد واعظی نـژاد در دیـدار بـا مدیـرکل امـور دارایـی 
اسـتان کرمـان بـه رشـد اعتبـارات نوسـازی مـدارس اسـتان 
کرمـان طـی سـال گذشـته اشـاره کـرد و افزود:سـال 99مبلغ 
۲40میلیـارد تومـان اعتبـارات دولتـی ملـی داشـتیم کـه بـا 
اعتبـارات خیرین ۳00 پـروژه نیمه تمـام در کرمان،فعال شـد 
و به کمـک خیرین و تزریـق اعتبارات ملی و اسـتانی توانسـتیم 
تعداد زیادی پـروژه  جدید را تحویـل آموزش و پـرورش دهیم.
او با اشـاره بـه اینکه اعتبـارات و کمک هـای خیریـن نیز کمک 
شـایانی در رشـد و توسـعه فضاهـای آموزشـی داشـته اسـت 
اظهار داشـت:مهر 1400تعـداد زیـادی پروژه تحویـل آموزش و 

پـرورش می شـود کـه کم سـابقه و بی نظیـر اسـت.
مدیـرکل نوسـازی مدارس اسـتان کرمـان تصریح کرد:تسـریع 
در سـاخت و توسـعه فضاهـای آموزشـی توسـط اداره کل 
نوسـازی مـدارس این اسـتان در حـال پیگیـری و اقدام اسـت.

مدیـرکل امـور دارایـی اسـتان کرمـان نیـز گفت:مدرسـه و 
امـکان تحصیـل از مهم تریـن ارکان توسـعه در هـر کشـوری 
اسـت و بـا مدرسـه و آمـوزش می تـوان بسـیاری از مشـکالت 

فرهنگی،اجتماعـی و اقتصـادی را برطـرف کـرد.
حمیـد شهسـواری افزود:آمـوزش و پـرورش زیربنـای توسـعه 
فرهنگی،اجتماعی،سیاسـی و اقتصـادی هـر جامعـه بـه شـمار 

مـی رود  و مدرسـه نخسـتین پلـه نردبـان آموزش اسـت.
او تاکید کرد:بررسـی عوامـل موثـر بـر پیشـرفت و ترقـی در 
جوامـع پیشـرفته نشـان می دهد،همـه کشـورهای موفـق و 
توسـعه یافته از آمـوزش و پـرورش توانمند و کارآمـد برخوردار 

نـد. بوده ا

بــه گــزارش روابط عمومــی علوم پزشــکی 
کرمان،دکتــر مهدی شفیعی،ســخنگوی این 
دانشگاه عصر سه شــنبه 14 اردیبهشت ماه با 
بیان اینکه طی ۲4 ســاعت گذشته،7۲ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »۳4نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شــامل راور، رابر، بافت، 
بردسیر، کوهبنان، کرمان، شــهربابک، زرند، 

ارزوئیه(،4نفر حوزه دانشــگاه علوم پزشــکی 
رفسنجان ،۲0نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت و یک نفر از بستری شــدگان از حوزه  

دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.
او با بیان این که 1۳نفر از حوزه  دانشــکده علوم 
پزشکی سیرجان بســتری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، 4۸۳بیمار کرونا 

در بیمارستان های استان بستری هستند«.

شفیعی ادامه داد:»۲۸۳نفر از بیماران بستری 
در حــوزه  علوم پزشــکی کرمان،59نفرحوزه  
علوم پزشکی رفســنجان، 70نفر حوزه  جنوب، 
7نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۶4نفر 
از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 
هســتند و خدمات بیمارســتانی به آن ها ارائه 

می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 19هزار 

و ۳۳7 نفر در اســتان، به دلیل ابتــال به کرونا 
بستری شده اند«.

مدیر گروه مبارزه بــا بیماری هــای واگیردار 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته،7مورد فوتی 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شــده که 
۶ نفر مربوط به حوزه دانشــگاه علوم پزشــکی 
جیرفت و یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان است«.  
به گفته  شــفیعی، از ابتدای اپیدمــی کرونا در 
استان تاکنون، ۲74۶نفر به دلیل ابتال به کووید 

ـ 19 جان خود را از دست داده اند.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان جزئیـات جـان باختـن ۶ نفـر از کارکنـان این 
شـرکت در شـامگاه دوشـنبه بـر اثـر سـیل در منطقه 

گلبـاف را تشـریح کرد.
محمـد سـلیمانی سـاردو روز گذشـته اعـالم کـرد: در 
پـی بارندگی های روز دوشـنبه 1۳ اردیبهشـت ماه در 
شـمال اسـتان کرمان و قطع برق،همـکاران اتفاقات و 
بهـره بـرداری اداره بـرق گلبـاف سـاعت ۳.5 عصـر به 
منطقـه اعـزام و در حـال رفـع نقـص و اصـالح شـبکه 
برق بودنـد و علی رغم مسـاعد بـودن هوا،متاسـفانه به 
دلیل  بارش شـدید تگـرگ در ارتفاعات کـه کل بیابان 
سـفید پـوش می شـود بالفاصلـه بـارش آغـاز شـده و 

حجـم آب را چندیـن برابـر می کند.
او بیـان کرد:با افزایـش یکبـاره حجـم آب در منطقه و 
وقوع سـیالب همکاران اداره برق گلباف گرفتار سـیل 
شـده و متاسـفانه علی رغـم تـالش گروه هـای امـداد 
و نجـات بـرای یافتـن همـکاران صبـح روز سه شـنبه 
اجسـاد ۶ نفـر از همـکاران اتفاقـات و بهره بـرداری 
گلبـاف توسـط گروه هـای امـداد ونجـات هـالل احمر 

پیدا شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
بـه دلیـل بسـته بـودن مسـیر  کرمـان تاکیـد کرد:

عملیـات تجسـس بـا اعـزام بالگـرد هـالل احمـر بـه 
منطقـه و همـکاری نیروهای هـالل احمـر و همچنین 
تیم هـای امـدادی موتورسـیکلت و بالگرد اعزام شـده 
بـود ضمـن آنکـه نیروهـای سـپاه و بسـیج، نیـروی 

انتظامـی و بخشـداری نیـز همـکاری داشـتند.
او بـا تسـلیت به خانـواده بـزرگ صنعـت بـرق و مردم 
شـریف اسـتان کرمـان از همـکاران ایـن شـرکت بـه 
عنـوان تالشـگران خامـوش صنعـت بـرق یادکـرد که 
با حـال روزه و لب تشـنه در شـب قـدر و ایام شـهادت 
حضـرت امیرالمومنیـن علـی )ع( در مسـیر خدمت به 

مـردم جـان خـود را تقدیـم کردند.  
سـلیمانی اظهار داشت:سـیالب به روسـتاهای نسک و 
کشـیت از توابـع بخـش گلبـاف خسـارتی وارد نکرده 
اسـت،اما متاسـفانه ۶ نفـر نیـروی اعزامـی اداره بـرق 
شهرسـتان در این حادثه جـان خود را از دسـت دادن 
دو بـه ۲0 کیلومتـر از شـبکه فشـار متوسـط آسـیب 

جـدی وارد آمده اسـت.  
تالش گـران صنعت بـرق مصطفـی ابراهیمی،محسـن 
توکلـی، مسـلم دهقان،علیرضا جعفری،علی توسـلی و 
محمـد میرزاحسـینی ۶ نیـروی اداره برق شهرسـتان 
کرمان بودند کـه در راه خدمـت جان خود را از دسـت 

دند. دا

۷۲بستری جدید و ۷ فوتی در شبانه روز گذشته

جزئیات جان باختن کارمندان شرکت توزیع 
برق کرمان در سیالب گلباف

۵۰ درصد فضای سبز 
با آب شرب آبیاری می شود

فرماندار کرمان با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: مردم با مشارکت 
جدی در انتخابات بار دیگر مشتی بر دهان یاوه گویانی خواهند زند 
که منتظر تزلزل ایران اسالمی هستند و موجبات یاس دشمنان 

نظام اسالمی را بیش از پیش فراهم خواهند آورد.
علی بابایی در گردهمایی ائمه جمعه، بخشــداران و شــهرداران 
شهرستان کرمان به اهمیت مشــارکت جویی مردم در انتخابات 
پیش رو پرداخت و اظهار داشت: در سایه انتخابات پرشور می توان 
دســت به انتخاب افراد اصلح تر برای اداره امور  مطلوبتر شهری و 

روستاهای منطقه زد.
فرماندار کرمان اضافه کرد: شرایط الزم برای انتخابات باشکوه در 
این شهرستان از هر حیث فراهم شــده و اطمینان خاطر داد که 

انتخابات در کمال صحت و سالمت برگزار خواهد شد.
او از ائمه جمعه و جماعات،بخشدار ها و شهردار ها خواست تا برای 
حضور پرشــور مردم در صحنه رویداد سرنوشت ســاز انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و ریاست جمهوری در ۲۸خرداد  
در منابر و مجالس رسمی و غیر رسمی مردم را نسبت به اهمیت 

انتخابات آگاه تر کنند.
بابایی با بیان اینکه بین ائمه جمعه، بخشداران و شهرداران منطقه 
همدلی بســیار خوبی وجود دارد اظهار داشــت: همه مســائل و 
مشــکالت اعم از عمرانی و اقتصادی با کمک ائمه جمعه پیگیری 
می شود  و امامان جمعه در برخی نقاط به نحوی پیگیری و همراهی 
می کنند که به عنوان محور در شــهرهای خود ایفای نقش موثر 

داشته اند.
او درخصوص اجرای طرح پایش تصویری در شهرها گفت: اولویت 
اول شورای تامین بحث پایش تصویری در شهرها و روستاها است 
و از مجموع 1۳ شهر شهرستان کرمان، طرح پایش تصویری در 11 

شهر تقریباً در حال اتمام است.
این مسئول یکی از مشکالت جدی شهرستان را کمبود آب عنوان 
کرد و گفت: به رغم مشکالت، اقدامات خوبی در حال انجام است 
و حدود 11۲ میلیارد تومان اعتبار الزم است که ۶۳ میلیارد برای 
شهرها و 49 میلیارد تومان برای روستاها باید هزینه شود تا مشکل 

آب آنها برطرف شود.
فرماندار کرمان افزود: در برخی روستاها تا سه حلقه چاه حفر شده 
ولی آب پایداری به دست نیامده  است و یکی از مشکالت پیش روی 
ما استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری است که در 
برخی شهرها 50 درصد فضای سبز از آب شهر استفاده می شود که 

باید حتماً جداسازی شود.

مدیر امور برق جیرفت از خسارت یک میلیارد 
تومانی طوفان به زیرساخت های برق این 

شهرستان خبر داد.
غالمعباس انجم شعاع اظهار داشت:روز دوشنبه شاهد طوفان 
شدیدی در سطح شهرستان جیرفت بودیم که خسارات زیادی را 

به زیرساخت های برق این منطقه وارد کرد.
او قطعی برق در ۲00 نقطه از شهرستان جیرفت بر اثر طوفان 
را خبر داد و گفت: با تالش پرسنل برق مشکل برق این مناطق 
برطرف شد.انجم شعاع افزود:15گروه اجرایی متشکل از تمام 
قسمت های فنی و اداری مدیریت با همکاری پیمانکاران 
شرکت های برق پیگیر رفع خاموشی ها و وصل برق همشهریان 

و مشترکان بودند.
او ادامه داد:این تیم ها با تجهیزات کاملی شامل پنج دستگاه باالبر، 
۲دستگاه جرثقیل و 9 دستگاه ماشین سبک خدمت رسانی 
کردند.انجم شعاع اظهارداشت:در اثر طوفان ۶ تیر برق دچار 
شکستگی شدند که عملیات تعویض این تیرهای برق انجام و 

مقاوم سازی آنها در حال دستور کار قرار دارد
مدیر امور برق جیرفت به تالش شبانه روزی تیم های مدیریت 
برق جیرفت از روز دوشنبه تاکنون اشاره کرد و گفت:پرسنل برق 
این شهرستان شب قدر را با خدمت به مردم آغاز و با روشنایی 

بخشیدن به منازل به پایان بردند.
انجم شعاع با بیان اینکه هم اکنون هیچ خاموشی در سطح شهر 
نداریم،از فعالیت تیم های فنی برای بهینه سازی شبکه های 
آسیب دیده خبر داد. مدیر برق جیرفت افزود: در زمان بحران 
اولویت اول رفع خاموشی های خطوط اصلی بوده چرا که 

مشترکان و مناطق تحت پوشش زیادی دارند.
او رسیدگی به خاموشی های تک مشترک را در اولویت های بعدی 
اداره برق اعالم کرد و گفت: این موارد در برنامه کاری همکاران 

اتفاقات مدیریت برق شهرستان است.
انجم شعاع از خدمات و تالش های شبانه روزی تمام تیم های 
فنی، پرسنل اداره برق و پیمانکاران شرکت های برق جیرفت برای 
رفع مشکالت برق این شهرستان تشکر کرد و گفت: هم اکنون نیز 

تیم های فنی در حال رفع خسارات طوفان هستند.

معاون بهداشتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت از 
افزایش تیم هـا و جایگاهای انجام واکسیناسـیون 
کرونا در مرحله بعـدی برای جلوگیـری از هرگونه 
تجمـع خبرداد.دکتـر علی اصغـر خیرخـواه با اشـاره بـه آخرین 
وضعیـت واکسیناسـیون کرونـا در جنوب اسـتان کرمـان گفت: 
واکسیناسـیون  طبق  تخصیـص  وزارت بهداشـت به گـروه های 
هدف در حال انجام اسـت و از ابتدای اجرای طرح واکسیناسـیون 
علیه کرونـا افـراد واجد شـرایط در حـال دریافـت واکسـن کرونا 

. هستند
او از واکسیناسـیون  بیـش از 90 درصد کادر بهداشـت و درمان در 
جنوب کرمان خبرداد و افزود: تاکنون  در مراحـل اولیه 90 درصد 
کادر بهداشت و درمان واکسینه شده اند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشـکی جیرفت با بیان نحوه دریافت واکسـن توسـط گروه 
های اولویـت دار در جنـوب کرمان اظهار کـرد: همچنین بیماران 
خاص، سـالمندان، جانبازان بـاالی 50 درصـد و پاکبانـان هم در 
مراحل بعدی واکسـینه شـده اند.خیرخواه از واکسیناسـیون ۲0 
درصد گروه سـنی باالی ۸0 سـال خبرداد و افزود: هفته گذشـته 
نیز واکسیناسیون سـالمندان باالی ۸0 سـال آغاز شـده و تا امروز 
بیش از ۲0 درصد از این گروه واکسـینه شـده اند. معاون بهداشتی 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت از ادامه روند واکسیناسیون گروه 
های اولویت دار خبـرداد و افزود: بعد از اتمام واکسیناسـیون گروه 
سنی ۸0 سـال به باال، وارد فاز بعد یعنی واکسیناسیون سالمندان 

باالی 75 سـال می شـویم.
او بر افزایـش تعـداد جایگاه های انجـام واکسیناسـیون نیز تاکید 
کـرد و گفـت: در مراحل بعدی سـن دریافـت کنندگان واکسـن 
کمتـر و تعـداد آنهـا بیشـتر می شـود، بنابرایـن بـه فکـر افزایش 
تیـم واکسیناسـیون و همچنیـن افزایـش تعـداد جایـگاه انجام 

واکسیناسـیون هسـتیم تـا با تجمـع جمعیـت مواجه نشـویم.
خیرخواه بر نظارت و کنترل واکسیناسـیون تاکید کرد و ادامه داد: 
کنترل و نگهداشت واکسن بر عهده مدیران شبکه بهداشت است 
و خوشـبختانه تاکنون هیچ گونه تزریق واکسیناسـیون خـارج از 
دسـتورالعمل وزارت بهداشـت و درمان انجام نپذیرفته و تیم های 
نظارتی و بازرسـی دانشـگاه، نظارت کاملی بر روند اجرای صحیح 

واکسیناسیون دارند.

طوفان یک میلیارد تومان 
خسارت به زیرساخت های

 برق جیرفت وارد کرد

افزایش تیم های واکسیناسیون 
کرونا در جنوب کرمان

خبر

خبر

خبر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 1400۶031900500002۶ مـورخ 1400/01/29هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالكانه بالمعارض متقاضـی آقای علیرضا نیک پور فرزند ماشـاهللا 
بشـماره شناسـنامه 2۶7 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 315 مترمربع 
پـالک 1۶04 فرعـی مفـروز و مجـزی از 420 فرعی47-اصلی واقع در بخـش 2۶ کرمان به آدرس 
سـیرچ - خیابـان ولیعصـر کوچـه شـماره یـک خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـره مومنی 
محرزگردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الف 99
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/15

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانـم سـکینه بکـران چـرخ مالـک ششـدانگ پـالک 1017 فرعـی 
از23۶8 اصلـی واقـع در زرند بخش 13 کرمان که سـند مالکیت آن در 
دفتر 107 صفحه 22 به شـماره ثبت 14۶85 و شـماره چاپی 09727۶ 
ب 91 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده 
مدعـی اسـت که سـند مالکیـت فوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصـره یک مـاده 120 اصالحی آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر می باشـد کـه در این اگهی 
ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ده 
روز از تاریـخ انتشـار اگهـی به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید در 
غیـر ایـن صـورت پـس از اتمام مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد. م الف 25
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/2/15

پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
  1/139904019070000215

بـه خانـم زهـرا دلفـاردی بدهـکار  بدینوسـیله 
139904019070000215/1 کالسـه   پرونـده 
کـه برابـر گـزارش1400/01/28 شـناخته نگردیـده ایـد، ابـالغ 
میگردد که برابر سـند ازدواج شـماره 7182-1۶/12/1395 بین 
شـما وخانـم تهمینـه حیـدری دلفـارد مبلـغ3/95۶/500/000 
بدهـکار مـی باشـید که بـر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجرا مطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده18/19 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گردد ظرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و درغیـر ایـن صورت بـدون انتشـار آگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد. م. الـف. 93
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت
جواد فاریابی

گواهی انحصار وراثت  
آقـای محمدحسـین رشـیدی طغرالجـردی بشـماره شناسـنامه 159   
باسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواستی 
بشـماره 1400/4/1۶ تقدیم این دادگاه نموده چنین اشـعار داشـته اسـت 
کـه شـادروان مرحـوم  علـی رشـیدی طغرالجردی بـه شـماره شناسـنامه 31 در تاریخ 
1399/12/2۶ در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1. خانـم فاطمـه ایـزدی یـزدان آبادی فرزند موسـی به شـماره شناسـنامه 544 متولد 
1340 همسـر متوفی.

2. خانـم زهـرا رشـیدی طغرالجـردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 1015 متولد 1343 
صـادره از زرنـد فرزند متوفی.

3. خانـم زینـب رشـیدی طغرالجـردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 10 متولـد 1345 
صـادره از زرنـد فرزنـد متوفی.

4. خانم سـکینه رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 77 متولد 1347 
صـادره از زرنـد فرزند متوفی.

5. خانم شـهربانو رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شـماره شناسـنامه ۶0 متولد 1355 
صـادره از زرنـد فرزند متوفی.

۶. خانـم محدثـه رشـیدی طغرالجـردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 41 متولد 13۶1 
صـادره از زرنـد فرزند متوفی.

7. خانـم اکـرم رشـیدی طغرالجـردی فرزنـد علی شـماره شناسـنامه 59 متولـد 13۶0 
صـادره از زرنـد فرزنـد متوفی.

8. آقای حسـن رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 93 متولد 1351 
صـادره از زرنـد فرزند متوفی.

9. آقای حسـین رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسـنامه 299 متولد 1352 
صـادره از زرند فرزند متوفی.

10. آقـای جـواد رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شـماره شناسـنامه 24 متولـد 13۶4 
صـادره از زرند فرزنـد متوفی.

11. آقای محمدحسـین رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شماره شناسنامه ۶58 متولد 
13۶5 صـادره از زرند فرزند متوفی.

12. آقای میثم رشـیدی طغرالجردی فرزند علی شـماره شناسنامه 1477 متولد 13۶7 
صـادره از زرند فرزند متوفی

پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیـات بـر ارث بشـماره پرونـده 1۶ 
مورخـه 1400/2/7 در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف کیانشـهر و 
طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونـده کار و 
باسـتناد ،مـاده 907_ 94۶ و 945 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی مـی نماید که 
ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگری نـدارد و 
دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. 
از کل ماترک اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی  یک هشـتم سـهم همسـر 

و بقیـه بـه هـر پسـر دو برابر هـر دختـر ارث تعلق مـی گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف ۶
یاسین کاربخش راوری- قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1399۶0319008002810 هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای روح اله جهانگرد 
فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 10۶ صـادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت 372.۶0 
مترمربـع از پـالک 75۶1 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان امیرکبیـر خریداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس نظریـان محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/29
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 موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 1399۶0319008002929 
و 1400۶0319008000493 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای ایمـان نخعی سـرودانی فرزند 
عباس به شـماره شناسـنامه ۶129 صادره از زرند فرزند عباس در قسـمتی از خانه  
بـه مسـاحت 39.15 مترمربـع از پـالک 7۶01 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید 
صدوقـی کوچـه 10 خریـداری از مالک رسـمی خانـم زهرا منجم زاده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف 23
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون  وکیل قانونی آقای       کوچکعلی آمیغ 
مالک  یک دانگ از ششدانگ پالک 299 فرعی 
از 549 اصلی واقع در بخش 45 کرمان با ارائه 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا و اعالم نموده اصل 
سند مالکیت پالک اخیر الذکر که قبال ذیل ثبت دفتر  امالک 
محلی جیرفت صادر و تسلیم شده است بعلت جابجای 
مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب 
دستور تبصره یک ماده 120 آیین نامه – قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل 
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار 
آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت 10 روز مراتب را با ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز( هیچگونه ادعایی 
از هیچکس مسموع نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و 
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام 
 خواهد نمود.م.الف 94
جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

سناریوی تکراری سیل در استان کرمان

 

این روزها پای صحبت هر یک از مسئوالن کرمان 
بنشینید از نگران های شأن در خصوص بی آبی در 
تابستان سخن می گویند و تنها راهکار مسئوالن در 
کوتاه مدت مانند سال های گذشته صرفه جویی 
است، اما بارش های محدودی که طی روزهای 
اخیر در برخی از مناطق استان کرمان روی داده 
است به جای اینکه سبب خوشحالی کشاورزان 
برای تامین حداقل بخشی از نیاز مردم شود موجب 
دل نگرانی آنها شده چون سیالب این روان آب ها 
را راهی کویر کرده و مسیر این سیالب ها نیز مزارع 

کشاورزان است.
سوال این است که در استان کرمان که تنها یک رودخانه 
دائمی دارد که در اکثر روزهای سال پشت سدهای 
احداث شده بر رودخانه هلیل، بستری خشک دارد؛ 
مسئوالن چرا برای استحصال آب های سطحی و 

آبخیزداری برنامه ریزی جدی نمی کنند؟
کشاورزان در بهار باید نگران سیل باشند و در تابستان 
مزارعشان بر اثر بی آبی خشک شود و این داستان در 
کنار جلسات پر از وعده ادامه می یابد و راهکاری برای 
استفاده از منابع آبی محدود استان اندیشیده نمی شود.

نکته جالب توجه اینکه در حالی سیل در برخی از 
مناطق استان دردسرساز شده که میزان بارش ها در 
این مناطق محدود است و بارندگی ها به صورت مقطعی 

روی می دهد.
مریم سالجقه، کارشناس اداره کل هواشناسی استان 
کرمان در این خصوص اظهار داشت: سامانه بارشی در 

برخی از مناطق استان به صورت رگباری ادامه دارد.
بارش های سیل آسا ادامه دارد

او تصریح کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های 
هواشناسی همچنان در اکثر مناطق استان رشد 
ابرهای همرفتی و رگبار باران گاهی همراه با رعد و 
برق، وزش تندبادهای موقتی و بارش تگرگ در مناطق 

مستعد پیش بینی می شود.

او بیان کرد: لذا آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن 
روان آب از باالدست و طغیان رودخانه های فصلی دور 
از انتظار نخواهد بود. این شرایط تا اواخر هفته در سطح 

استان تداوم خواهد داشت.
نکته جالب توجه بروز سیالب در مناطقی مانند 
اندوهجرد و شهداد است که از خشک ترین و کم بارش 

ترین مناطق استان هستند می باشد.
از سوی دیگر در جنوب استان کرمان نیز سیالب 
موجب مسدود شدن راه برخی از روستاها شده و 
مردم برای تردد در انتظار افت سطح آب رودخانه های 

سیالبی هستند.
مسدود شدن 1۰ راه روستایی و یک راه اصلی 

در جنوب کرمان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب استان کرمان ر این خصوص می گوید: تیم های 
امدادی در مناطق مختلف جنوب استان کرمان در 
آماده باش هستند و تالش می کنیم راه های مسدود 
شده را در کوتاه ترین زمان ممکن باز کنیم اما از مردم 
می خواهیم تا زمان رفع خطر از ورود به بستر رودخانه ها 

جدا خودداری کنند.
مجتبی رئیسی افزود: بارندگی و سیالب 10 راه 
روستایی را به خصوص در قلعه گنج مسدود کرده و 
خسارت هایی به راه ها وارد شده است که در حال برآورد 

خسارت ها هستیم.
او در خصوص راه های اصلی جنوب کرمان نیز گفت: 
فقط جاده قلعه گنج –رمشک به دلیل تخریب دو 
آب نما برای ساعاتی مسدود شد که هم اکنون این راه 
ارتباطی به صورت موقت بازگشایی شده است و بعد از 
فروکش کردن سیل با تخصیص اعتبار الزم بازسازی 

می شود.
او همچنین از سیل در فاریاب، زهکلوت، دلگان خبر 
داد و گفت: خوشبختانه تاکنون تلفات جانی نداشتیم 

اما به مردم هشدار می دهیم از مسیل ها فاصله بگیرند.
اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که سیالب به 
مناطق شهداد، اندوهجرد، گلباف در شمال استان 

کرمان نیز خسارت زده است.

مسدود شدن جاده کرمان - شهداد 
رئیس شورای اسالمی شهداد عنوان کرد: بارندگی در 
باال دست موجب بروز سیالب در رودخانه شهداد و 

مسدود شدن جاده کرمان به شهداد شده است.
حجت ابراهیمی زاده در این خصوص گفت: برای رفع 
مشکل مسافران مسیر جایگزین بالفاصله ایجاد شد اما 

خسارت سیل به جاده اصلی قابل توجه است.
او تصریح کرد: در بخش هایی از این جاده نیز شاهد 
ریزش کوه بر اثر سیل بودیم که خسارت هایی هم به 

تأسیسات انتقال برق وارد کرده است.
او ادامه داد: با توجه به پیش بینی های انجام شده 
احتمال تداوم بارندگی های سیالبی و بارش های 
مقطعی اما پر حجم همچنان وجود دارد و از مردم 
شهداد و مسافران به خصوص گردشگران کویر لوت 
می خواهیم نهایت دقت را داشته باشند و از توقف در 
مسیل ها جدا خودداری کنند.فرماندار فاریاب هم از بروز 
سیالب در رودخانه های فصلی خبر داد و گفت:هنوز 
خسارت ها تجمع نشده است اما از مردم محلی و 

کشاورزان منطقه می خواهیم از مسیل ها دور شوند.
علی نیک نفس ادامه داد: هم اکنون شاهد آب گرفتگی 
و بروز سیالب در منطقه هستیم و خوشبختانه تاکنون 

گزارشی از خسارات جانی نداشتیم.
او تصریح کرد: در طول سال آبی شاهد بارش بسیار 
اندک بودیم اما طی چند ساعت بارندگی در باال دست 
موجب شده سطح آب رودخانه هایی که کامالً خشک 
شده بودند به صورت ناگهانی افزایش قابل توجهی یابد.
نیک نفس از تشکیل ستاد بحران در شهرستان خبر 
داد و گفت: همه دستگاه های امدادی در آماده باش 

کامل قرار دارند.
او ضمن ابراز نگرانی از خسارت به کشاورزان گفت: در 
فصل برداشت محصوالت و کشت برخی دیگر از مزارع 
هستیم و بارندگی های بی موقع می تواند خسارت های 

قابل توجهی به وجود آورد.
طی سال ها برای مدیریت آب های استان فقط 

وعده داده شده است
در ادامه محسن محمدی کارشناس حوزه آب و استاد 

دانشگاه در کرمان گفت:متأسفانه به جز انتقال آب به 
بخش صنعت گل گهر و سرچشمه در استان کرمان 
اقدام قابل توجهی برای رفع بی آبی انجام نشده است 
اما همین پروژه نشان داد که اگر اراده و اعتبار وجود 
داشته باشد پروژه های آبی در زمان کوتاهی و ظرف 

دو تا سه سال قابل انجام است.
او ادامه داد: میزان بارندگی بلند مدت کرمان 1۲۳ 
میلیمتر در سال است که امسال در مجموع بارندگی 
40 میلیمتر بوده که در برخی از مناطق هیچ بارشی 

نداشتیم.
محمدی گفت: در استانی مانند کرمان باید برای 
استحصال آب های سطحی برنامه ریزی شود در حالی 
که اعتبارات ملی مناسبی برای آبخیزداری اختصاص 
نمی یابد و به دلیل خشکسالی بسیاری از سدهای 
کوچکی که سال های قبل احداث شده فرسوده و یا 

تخریب شده است.
این استاد دانشگاه افزود: در کرمان همه فقط از 
طرح مطالعاتی خبر می دهند و مسئوالن دولت های 
مختلف پروژه های مهم را به مسئوالن دولت بعد پاس 

می دهند و اراده ای برای حل مشکل ندارند.
او گفت: سوال این است در کرمان چند سد بزرگ 
وجود دارد و چه تاثیری بر آب رسانی دارند؟ سدهای 
کرمان به اندازه تعداد انگشتان یک دست نمی رسد 
و اگر هم تکمیل شده باشند مانند سد جیرفت و یا 
سد نساء کانال های پایین دستی احداث نشده و یا 

ناقص است.
او ادامه داد: انتظار می رود استحصال آب های سطحی 
در کرمان و تغذیه سفره های آب زیر زمینی در کرمان 
مورد توجه مسئوالن باشد و با اختصاص بودجه و 
برنامه ریزی مدون شبکه ای از سدهای کوچک برای 

استحصال این منابع آبی ایجاد شود.
باید منتظر ماند دید تا چه زمانی قرار است کرمان، 
دو روی سکه بی آبی و خشکسالی را تجربه کند و هر 
سال به دلیل خسارت های خشکسالی و سیالب منابع 
مالی صرف شود اما اعتبار مورد نیاز برای آبخیزداری 

اختصاص نیابد.

مهر

گزارش

مریم سالجقه می گوید :کشاورزان در بهار باید 
نگران سیل باشند و در تابستان مزارعشان بر اثر بی 
آبی خشک شود و این داستان در کنار جلسات پر از 
وعده و وعید ادامه می یابد
به گفته رئیس شورای اسالمی شهداد در طول سال 
آبی شاهد بارش بسیار اندک بودیم اما طی چند 
ساعت بارندگی در باال دست موجب شده سطح آب 
رودخانه هایی که کاماًل خشک شده بودند به صورت 
ناگهانی افزایش قابل توجهی یابد

هر
س: م

عک

دو روی سکه سیل و خشکسالی

استان کرمان در اوج خشکسالی و کمبود منابع آبی قرار دارد اما در میان دل نگرانی مردم، روان آب های ناشی از 
بارندگی  محدود نیز راهی کویر می شود.

معاون بهداشتی علوم پزشکی جیرفت تاکید کرد
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چهارشنبه  15 اردیبهشت 1400 کاغذ ایران

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی قیمت اصالح 
شده خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 1۳99-1400 به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 

امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا در متن نامه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری 

به این وزارتخانه ها آمده است:
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه ۲۳ 
فروردین 1400 به استناد مفاد قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 
مصوب پنجم آبان ماه 1۳99به شماره ۶7۸۲۶/1۸0 در تاریخ 1۲ آذر 1۳99 مجلس شورای 

اسالمی تصویب کرد:
مبلغ 10 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گنــدم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم 
پرداخت گردد. بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم برای ســال زراعی 1۳99-1400 برای 

گندم معمولی به ازای هر کیلوگرم 5000 تومان و برای گندم دوروم 5۲00 تومان اصالح شد.

ابالغ نرخ جدید خرید تضمینی 
گندم به وزارتخانه ها

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: روند  راه اندازی مرغداریها در منطقه جنوب کرمان 
ســرعت می گیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر 
کامبیز بازرگان  معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سفر 
به جنوب کرمان گفت: با توجه به شرایط بازار مرغ و کمبود آن در سراسر کشور،معاونین 
وزیر به اســتان ها اعزام شــدند تا از نزدیک و به صورت میدانی نسبت به کنترل شرایط 
تهیه و تامین مرغ در جلسات استانی موارد و موانع را بررسی کنند و با تسهیل مشکالت 
،عرضه مرغ به مردم آسانتر شود.وی افزود :در استان کرمان مسئله اساسی در بحث مرغ 
کمبود مرغداری اســت که در میان مدت و بلند مدت این مشکل به صورت اساسی حل 
خواهد شد.او گفت: اســتان کرمان ظرفیت تامین کامل مرغ اســتان را دارد که در حال 
حاضر در شمال اســتان ۶0 درصد مرغ مصرفی تولید می شــود.وی خاطرنشان کرد: در 
جنوب کرمان مشکل تولید بسیار شدید است، لذا به دنبال راه اندازی واحدهای تولیدی 

با شدت و شرایط بهتری هستیم .

 تسریع  راه اندازی مرغداری ها 
در جنوب کرمان

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی با اشاره به اینکه احداث 100 هزار واحد مسکن برای 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طرح اقدامی ملی تولید و عرضه مسکن پیش بینی شده است، بیان 

داشت: تاکنون زمین ۸1 هزار واحد مسکونی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان متقاضیان تحت پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی، گفت: 5۶ 
هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کرده و پول واریز کرده اند. در فرآیند تعیین تکلیف و تحویل پروژه 
به مردم، نیازمند آن هستیم که مردم آورده خود را به 40 میلیون تومان برسانند که بتوانند به پروژه ها 

متصل شوند و کار در یک روال طبیعی قرار بگیرد.
اسالمی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این فاز برای ما این بوده که زمین را متناسب با برنامه تأمین 
کنیم. با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است، واگذاری زمین برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی 
پیش بینی شده است.وی ادامه داد: در بعضی از شهرها کسانی که طرف قراردادشان بنیاد مسکن است، 
قسط دوم را نیز واریز کرده اند و در بعضی از شهرها هنوز آورده اول خود را نیز تکمیل نکرده اند. ما امیدوار 

هستیم که مردم تأمین آورده خود را تسریع کنند که پروژه با سرعت مطلوب پیش برود.

واگذاری زمین ساخت ۸1 هزار واحد 
مسکن ملی به بنیاد مسکن

خبرخبر

بر اساس نتایج یک مطالعه که به تازگی در 
آمریکا انجام شده، پادتن )آنتی بادی( کرونا تا 
یک سال پس از ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 

بدن فرد باقی می ماند و قابل تشخیص است.
به گزارش ایسنا، در این آزمایشات نمونه های 
خون 250 بیمار سابق کووید-۱۹ مورد 
بررسی قرار گرفته است و متخصصان متوجه 
شده اند که بدن تمامی بیماران بستری شده 
قبلی و ۹5 درصد از بیمارانی که کار آن ها به 
بیمارستان نکشیده است، دارای پادتن کرونا 
بوده  است.پزشکان می گویند سطح پادتن 
در بدن افراد با سن و شدت درگیر شدن با 
ویروس کرونا ارتباط داشته و افراد باالی 
۶5 سال که بیماری کووید-۱۹ سخت تری 
را تجربه کرده بودند از سطح پادتن باالتری 
برخوردار بودند.در عین حال یافته های اخیر 
نشان می دهد افراد زیر ۶5 سال و مبتال به 
گونه های خفیف تر بیماری که توانسته اند 
بدون نیاز به بیمارستان بهبود پیدا کنند، 

سطح پادتن پایین تر و متغیرتری داشته اند.
متخصصان می گویند در افرادی که قبال 
مبتال به کووید-۱۹ خفیف شده اند واکسن، 
محافظتی طوالنی تری نسبت به پادتن 

طبیعِی خوِد بدن ایجاد خواهد کرد.
در مطالعه انجام شده از مجموع 250 فرد 
مبتال، 5۸ نفر پیشتر در بیمارستان بستری 
شده بودند و ۱۹2 نفر نیز به دلیل عالئم 

خفیف در خانه بهبود یافته بودند.
پزشکی  نشریه  در  تازه  تحقیق  نتایج 

»medRxiv« منتشر شده است.
نتایج یک  به گزارش یورونیوز، پیشتر 
مطالعه بر سطح پادتن بیش از 30 هزار نفر 
از شهروندان کشور ایسلند نشان داده بود که 
سطح پادتن بیماری کووید-۱۹ در بدن بیش 
از ۹0 درصد مبتالیان به ویروس کرونا پس از 
ابتال افزایش یافته و تا چهار ماه پس از بهبود 

ثابت مانده است.
این در شرایطی است که مرکز کنترل و 
 )CDC( پیشگیری از بیماری ها در آمریکا
به افراد واکسینه شده هشدار داده که با 
وجود احتمال پایین ابتالی آنها به بیماری 
احتیاط کنند چرا که  باید  کووید-۱۹ 
می توانند بدون داشتن هیچ عالئمی از ابتالی 

به ویروس، ناقل آن به دیگر افراد باشند.

به گفته نایب رئیس انجمــن مس ایران در 
زمینه کشــاورزی به جهــت مصرف باالی 
آب مزیتی ندارد. بنابراین توســعه معادن 
کوچک در مناطق کم تر توسعه یافته عالوه 
بر اشتغال زایی باعث صرفه جویی در مصرف 

آب نیز می شود.
در شــرایطی که بحران آب دوباره خبرساز 
شده اســت، فعاالن اقتصادی اعتقاد دارند 
که برای برنامه ریزی تولید در ایران متناسب 
با ظرفیت منابــع آب و مزایــای اقتصادی 
سیاست گذاری نمی شود.در همین زمینه 
فعاالن بخش معدن اعتقــاد دارند حمایت 
از معادن کوچک به جای کشــاورزی عالوه 
بر صرفه جویی در مصرف آب به اشتغال در 

مناطق محروم کمک می کند.
کوروش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس 
ایران با بیان این که منطــق اقتصادی این 
است که معادن جایگزین کشاورزی شود، به 
تجارت نیوز گفت: ایران بین عرض جغرافیایی 
۲5 تا 45 درجه قرار دارد و کشور کم آبی است 
و ما در زمینه کشــاورزی به جهت مصرف 
بــاالی آب مزیتی نداریم بنابراین توســعه 
معادن کوچک در مناطق کم تر توسعه یافته 
عالوه بر اشتغال زایی باعث صرفه جویی در 
مصرف آب می شــود.به گفته  نایب رئیس 
انجمن مس ایران با یک و نیم لیتر آب در ثانیه 
امکان فعالیت معدن و اشتغال زایی در مناطق 
محروم فراهم می شود این در حالی است که  
از نظر تعداد، اکثریت معادن ایران کوچک 
مقیاس هستند و باید زیرساخت و تسهیالت 
برای معادن کوچک فراهم کنیم تا به تولید 

کافی و اقتصادی برسند.
همچنین بهرام شکوری، رییس کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به هدر رفت ۶0 تا 70 درصدی آب در بخش 
کشاورزی گفت: آبیاری غرق آبی و کشاورزی 
سنتی باعث شده 9۲ درصد از آب کشور در 

بخش کشاورزی مصرف  شود.
او با تاکید بــر اینکه جنــگ آب در جهان 
موضوعی جدی است، افزود: در حال حاضر 
هزینه اصالح آبیاری در بخش کشــاورزی 
بسیار گزاف و بدون توجیه کافی است. این در 
حالی است که 10 سال قبل بر اساس مطالعه 
انجام شده مطرح شد تا با هزینه ای بالغ بر ۲۳ 
میلیارد دالر تمام زمین های کشاورزی کشور 
به آبیاری قطره ای مکانیزم شود و هر هکتار 
10میلیون تومان هزینه داشت  که اگر این 
اتفاق می افتاد از هدر رفت ۶0 میلیارد متر 
مکعب آب جلوگیری می شد  اما متاسفانه 

موافقتی برای انجام این کار نشد.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از 
شناسایی و کشف یک انبار مواد غذایی و یک محل دپوی سوخت 

قاچاق در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومی سازمان، معاون بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان در این خصوص گفت: بازرسان این 
سازمان به همراه رییس حراست سازمان و با همکاری سربازان 
گمنام امام زمان )ع( یک انبار مواد غذایی در شهر جیرفت و 
یک محل دپوی سوخت گازوئیل در شهر عنبرآباد را شناسایی 

و کشف کردند.

محمدعلی. توکلی افزود: انبار مکشوفه شامل11 قلم مواد غذایی 
به وزن تقریبی ۳ تن و در محل دپوی سوخت نیز، ۶0 هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق دپو شده بود.

وی تصریح کرد: پرونده تخلف انبار مواد غذایی به ارزش بیش 
از ۸5۶ میلیون ریال و سوخت قاچاق کشف شده نیز به ارزش 
۲ میلیارد و 1۸4 میلیون ریال تکمیل و جهت رسیدگی به اداره 

تعزیرات و دادستانی شهرستان جیرفت ارسال شده است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
تاکید کرد: از شهروندان محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده 
هرگونه محل دپو کاال مشکوک، مراتب را با تلفن 1۲4 به ستاد 

خبری بازرسی این سازمان و ادارات شهرستانی اطالع دهند.

کشف 3 تن مواد غذایی و 6۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در جیرفت و عنبرآباد

پادتن کرونا تا یک 
سال پس از ابتال در 

بدن باقی می ماند 

معادن کوچک جایگزین 
کشاورزی شوند

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای سرمایه در 
گردِش بنگاه های کوچک و متوسط )SMEها( در سال ۱۴00 
حدود ۱00 هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد.به گزارش 
ایرنا، عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام به 
برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی از SMEها اشاره کرد و 
افزود: بانک ها این مبلغ را برای اعطای سرمایه در گردش به این 
واحدها، با هدف گسترش نقش آنها در تولید و اشتغال کشور 

اعطا خواهند کرد.
وی ادامه داد: روز یکشنبه، رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به 
لزوم فعال شدن کارگاه های کوچک و متوسط در کنار کارگاه های 
بزرگ، تاکید کردند، گسترش این کارگاه ها عالوه بر ایجاد 
اشتغال، زمینه ساز تولید ثروت برای عموم مردم به ویژه طبقات 

ضعیف و متوسط است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بنگاه های کوچک و 
متوسط که از آنها تحت عنوان  SMEها یادمی شود امروزه به 
عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر 
دانش در کشورها شناخته می شوند که ارزش افزوده باال، نوآوری، 
اشتغال  آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر از مزایای این بنگاه ها 
است.همتی اضافه کرد: بانک مرکزی در چند سال گذشته برنامه 
جدی برای افزایش میزان تامین مالی SMEها داشته است. در 
سال گذشته بیش از 2۷ هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸5 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بهره مند شدند که نسبت به سال 
۹۸ رشد 5۷ درصدی داشته است.رهبر معظم انقالب اسالمی 
یکشنبه در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران 
با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال شدن 
کارگاه های کوچک و متوسط در کنار کارگاه های بزرگ، فرمودند: 
گسترش این کارگاه ها عالوه بر ایجاد اشتغال زمینه ساز تولید 

ثروت برای عموم مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.

همتی:1۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه های 
کوچک و متوسط اختصاص می یابد

جلسه سران برای بورس ارمغان تازه ای دارد؟

یـک کارشـناس بـازار مسـکن گفـت: کاهـش 
قـدرت خریـد متقاضیـان، مانعی بزرگ بر سـر 
رشـد قیمـت مسـکن در سـال ۱۴00 خواهـد 
بود امـا به دلیـل ویژگی چسـبندگی این بـازار، 
انتظـار کاهش قیمـت نمی توان داشـت؛ گزینه 
محتمـل، ثبـات قیمـت اسـت که بـا توجـه به 
نرخ تـورم به معنـای افـت قیمت ذاتی مسـکن 

خواهـد بود.
مهدی روانشـادنیا اظهار کـرد: در بازار مسـکن 
بـا دو سـیگنال مخالـف مواجـه هسـتیم؛ یکی 
قیمت تمام شـده مسـکن تولیدی اسـت که رو 
به افزایـش بوده و هسـت. هنـوز هم بـا توجه به 
رشـد نـرخ نهاده های تولیـد در بخش سـیمان، 
فـوالد و سـایر مصالـح سـاختمانی رونـد رو بـه 
افزایـش دارد کـه قیمـت تمـام شـده را بـرای 

تولیدکننـده بـاال می بـرد.
وی افـزود: از طـرف دیگـر در بخـش تقاضـا بـا 
عوامـل متفاوتـی مواجـه هسـتیم که همـه در 
خـالف جهت قیمـت تمـام شـده حرکـت می 
کننـد. اوال با توجه به شـرایطی کـه در بـازار ارز 
حاکـم شـده و موضـوع مذاکراتـی کـه در حال 
انجـام اسـت رونـد قیمتهـا در بازارهـای موازی 

نزولی شـده و طبیعتا اثر خود را بر بازار مسـکن 
می گـذارد.

ایـن کارشـناس اقتصـاد مسـکن دربـاره پیش 
بینی قیمت مسـکن در سـال ۱۴00 گفت: طی 
سه سال گذشـته رشـد قدرت خرید متقاضیان 
به اندازه افزایش قیمت مسـکن نبوده است. این 
یک مانـع بزرگ بـر سـر افزایش نرخهـا خواهد 
بود؛ زیرا تجارب گذشـته نشـان می دهد عوامل 
بخش تقاضـا اثر بیشـتری بر تعییـن قیمتها در 

بازار مسـکن دارند.
روانشـادنیا تصریـح کـرد: در عیـن حـال یـک 
ویژگـی مانـع کاهـش قیمتهـا می شـود کـه 
خاصیت چسبندگی بازار مسکن است. در سایر 
بازارهـا وقتی طرف تقاضا روی خوشـی بـه بازار 
نشـان نمی دهد بـا کاهش قیمت سـریع مواجه 
می شـویم. اما در بـازار مسـکن به دلیل سـوابق 
تاریخی یا مسائل روانشناسـی که معموال گفته 
می شـود ملـک هیـچ وقـت ضـرر نمی کنـد، یا 
می گویند مسـکن سـرمایه گذاری امنی اسـت 
معمـوال دچـار چسـبندگی قیمت می شـود. بر 
این اسـاس انتظـار کاهش چشـمگیر قیمت در 

سـال جـاری را نداریم.

وی گفت: با ایـن حال برآیند نیروهایـی که وارد 
بازار مسـکن می شـود به نفع متقاضیان اسـت. 
طبق ادوار گذشـته معمـوال اتفاقی کـه در بازار 
مسـکن می افتد این اسـت کـه ابتـدا معامالت 
کاهـش می یابد، پـول کمتری گـردش می کند 
و قیمتهـا تثبیـت می شـود. بـا توجـه بـه تورم 
عمومی که در کشـور داریم و احتمـاال نرخ تورم 
در سـال ۱۴00 کمتراز سال ۱3۹۹ باشد قیمت 
ذاتی مسـکن با عقـب مانـدن از تورم، بـه نوعی 
قیمـت کاهـش می یابـد امـا نمی تـوان انتظـار 

کاهش چشـمگیر قیمت اسـمی را داشت.
این کارشـناس بازار مسـکن تاکید کـرد: انتظار 
داریـم مسـکن در دامنـه کوچکی نوسـان کند. 
البته این تحلیـل منوط به این اسـت کـه ثبات 
ماههـای اخیـر بازارهـای مـوازی حفـظ شـود. 
در حـال عمـده فرضیه هـا بـر قیمت ۱۸ تـا 20 
هزار تومانـی دالر اسـت. در آن صورت مسـکن 
مقـداری گرانتـر از قیمـت میانگیـن سـالهای 
گذشـته خواهد بود که خـود به خود بـا تثبیت 
عدد قیمت اسـمی، نمـودار آن طی یک سـال با 
میانگین بلندمدت منطبق می شـود. در نتیجه 

نوسـان بزرگ قابـل پیش بینی نیسـت.

بـراز  نتخابـات کشـور از ا رئیـس سـتاد ا
نگرانی وزیر کشـور نسـبت بـه رد صالحیت 
داوطلبیـن شـوراها در هیـات هـای نظارت 
شهرسـتانها در جلسـه بـا رئیـس مجلـس 

شـورای اسـالمی خبـر داد. 
به گـزارش ایسـنا، جمال عـرف با اشـاره به  
اعالم رد صالحیت نامزدهای شـورای شـهر 
از سـوی هیـات های نظـارت شهرسـتان ها 
و درخواسـت ها بـرای پیگیری این مسـئله، 
اظهار کـرد: وزیر کشـور در دیدار بـا  رئیس 
مجلـس شـورای اسـالمی کـه بـا حضـور 
تعـدادی از اعضـای  هیئـت مرکـزی نظارت 
بـر انتخابـات شـورای شـهر برگـزار شـد،  
روند احـراز صالحیـت نامزدهـای انتخابات 
شوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در هیات 
های نظارت شهرسـتان هـا را بررسـی کرد.  
وی ادامـه داد: ایـن جلسـه روز یکشـنبه، با 
حضـور رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی، 
وزیر کشـور، رئیس سـتاد انتخابات کشـور، 

معـاون پارلمانی وزارت کشـور و تعـدادی از 
اعضای هیـأت مرکـزی نظارت بـر انتخابات 
شـوراها، برگـزار شـد و  رونـد  انتخابـات 
شوراهای اسالمی شـهر و روسـتا و وضعیت 
بررسـی صالحیت نامزدهای ایـن انتخابات 
در هیـات های نظارت شهرسـتان هـا، مورد 

بررسـی قـرار گرفت.
عرف افزود: وزیر کشـور در این جلسـه روند 
شـکل گیری هیات های اجرایـی و عملکرد 
انهـا را در بررسـی صالحیـت داوطلبیـن 
شـوراهای کشـور بر اسـاس رعایت دو اصل 
قانون مـداری و بیطرفی بیان کرد و نسـبت 
به رد صالحیـت داوطلبیـن در هیـات های 

نظارت شهرسـتانها ابـراز نگرانـی نمود.
 معاون سیاسـی وزارت کشـور خاطر نشـان 
کرد: پس از توضیحات و مباحث ارائه شـده، 
رئیـس مجلـس بـر زمینـه سـازی  حضـور 
افـراد متخصـص، متعهـد و دارای تجربه در 
زمینه هـای مرتبـط بـا مدیریـت شـهری 

در شـوراها،  بـرای ارتقـا و بهبـود شـرایط 
محیطـی، عمرانـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
شـهرها تأکیـد و تصریـح کـرد کـه نبایـد 
انتخابات شـورای شهر و روسـتا، کم اهمیت 
در نظـر گرفتـه شـود و احـراز صالحیـت 
نامزدهـای ایـن انتخابـات بایـد بـا دقـت 
صـورت گیـرد و حقـی از هیـچ فـردی زایل 
نشـود و  هیـأت نظـارت، کامـال منصفانـه و 
قانونـی و بـدون لحـاظ گرایـش سیاسـی، 

عمـل کنـد.
 رئیـس سـتاد انتخابـات کشـور در پایـان 
خاطـر نشـان کـرد: در جلسـه وزیر کشـور 
بـا رئیس مجلـس شـورای اسـالمی،  پس از 
مباحث مطرح شـده، رئیس مجلس تصریح 
کـرد:  در بررسـی صالحیـت نامزدهـای 
انتخابات شـورای شـهر، صالحیـت افرادی 
کـه اسـتعالم آنهـا از کلیـه مراجـع قانونـی 
مثبت اسـت،  از سـوی هیـات نظـارت مورد 

تائیـد قـرار گیرد.

ابراز نگرانی وزیر کشور بازار مسکن ۱۴۰۰ در رکود   است
از رد صالحیت داوطلبان شوراها

رنا
: ای

س
عک

اکنون در شرایط فعلی اقتصادی کشور وارد 
دوران رکود اقتصادی شده ایم که در این 
دوران، حرکت چندانی در بازار سهام رخ 
نمی دهد، افزود: به نظر می رسد در شرایط 
فعلی بورس، اتفاق چندان مهمی در بازار 
رخ ندهد.
سال گذشته بازار سهام در حال حرکت به 
سمت روند صعودی بود و هیچ نیازی به در 
نظر گرفته شدن حد سود نبود،سهامداران 
بیشتر به دنبال این بودند که حد سود را تا 
بیشترین حد ممکن افزایش دهند اما اکنون 
شرایط بازار به شکل گذشته نیست و باید 
حد سود در نظر گرفته شود.

 

طرح هایـی بـرای تزریـق منابـع مالـی جدید بـه بازار 
سـرمایه بـا هـدف بهبـود رونـد معامـالت بـورس در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه، اما هنـوز میـزان کارآمدی و 
توانایـی ایـن طرح هـا مشـخص نشـده اسـت؛ برخی 
از ایـن راهکارهـا اسـتقبال کـرده و آن را ناجـی بـازار 
می داننـد، امـا بـه نظـر گروهـی دیگـر، ایـن طرح هـا 

تاثیـر موقـت خواهند داشـت.
پنجـاه و نهمیـن جلسـه شـورای عالـی هماهنگـی 
اقتصـادی دوشـنبه بـا حضـور سـران قـوای مجریـه، 
مقننه و قضائیـه و دیگر اعضای این شـورا برگزار شـد 
و در این جلسـه وضعیـت بـازار سـرمایه و راهکارهای 
بهبـود ایـن بـازار مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

تقویـت مالـی صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه بـرای 
حمایـت از سـرمایه هـای خـرد و رونـق بازار سـرمایه 
و رفـع ممنوعیـت اعطـای تسـهیالت بانکـی بـرای 
خرید سـهام توسـط شـرکت هـای سـرمایه گـذاری 
و کارگـزاری هـا از جملـه پیشـنهادهایی بـود کـه در 
راسـتای تقویـت بـازار سـرمایه و بهبـود آن مـورد 
تصویـب شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی قـرار 

گرفـت.
تقویـت حضـور بانـک هـا در بـازار بـورس بـا هـدف 
حمایت از سـرمایه گذاران خرد از دیگر پیشنهادهایی 
بـود کـه در ایـن جلسـه مـورد بررسـی قـرار گرفت و 
پیشـنهاد مربـوط به منظـور جبـران زیان خریـداران 
واحد های سـرمایه گذاری عرضه شـده توسـط دولت 

مـورد بررسـی و تصویـب قـرار گرفت.
بر اسـاس یکی از مهمترین تصمیمات نشسـت سران 

صنـدوق توسـعه ملـی مجـاز بـه سـرمایه گـذاری در 
بازارهـای پولی و مالـی داخلـی  از جمله بازار سـرمایه 
شـد کـه کارشناسـان نظـرات مختلفـی را نسـبت به 

ابعـاد تاثیرگـذاری این تصمیـم اعـالم کردند.
در ایـن زمینـه »سـهیل کالهچـی«، کارشـناس بازار 
سـرمایه در گفـت و گو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنا به 
ورود نقدینگـی از صنـدوق توسـعه ملـی بـه صندوق 
تثبیـت بـازار سـرمایه اشـاره کـرد و گفـت: براسـاس 
صحبت هـای انجـام شـده قـرار بـر ایـن اسـت کـه 
نقدینگـی از طریـق صنـدوق توسـعه ملـی وارد بـازار 
سـهام شـود که به نظر می رسـد اجرای چنین اقدامی 
به طور موقـت بتوانـد تاثیر مثبـت در رونـد معامالت 
بگـذارد، امـا بـرای بلندمدت نمـی توانـد چنـدان در 
بهبود وضعیت بازار راهگشـا باشـد.وی اظهار داشـت: 
ممکـن اسـت منابـع مالـی وارد شـده بـه بـازار بـرای 
مدتی موقت وضعیت بـازار را بهبود ببخشـد اما دوباره 
معامالت بـورس به وضعیتی بـاز می گردد کـه اکنون 
در آن قـرار داریم.کالهچـی خاطرنشـان کـرد: ورود 
منابع مالی به بورس، مسـکنی اسـت که ممکن اسـت 
به صـورت موقت درد را آرام کند اما مشـکل بـازار را به 

صـورت ریشـه ای برطـرف نمی کنـد.
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران 

بر بازار سرمایه
این کارشـناس بازار سـرمایه به تاثیر انتخابات ریاست 
جمهـوری ایـران بـر معامـالت بـورس اشـاره کـرد و 
افزود: همیشـه شـرایط بازار سـهام در زمان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری بـا شـرایطی مثبـت همـراه بـوده 
اسـت امـا تاثیـر انتخابـات امسـال متفـاوت بـا دوران 

گذشـته بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: تاکنون هیـچ اتفـاق مثبتی در 

بازار رخ نداده اسـت امـا امیدواریم با نزدیک شـدن به 
انتخابات ریاسـت جمهوری تا حدودی از ریسک های 
ایجاد شـده در بـازار کاهـش پیدا کنـد و شـاهد تاثیر 

مثبت ایـن اتفـاق در بازار باشـیم.
کالهچـی به تاثیـر سیاسـت های بـه کار گرفته شـده 
از سـوی شـخص رییـس جمهـوری آینـده بـر بهبود 
وضعیـت بـازار سـهام اشـاره کـرد و افـزود: اگـر قـرار 
باشـد اتفـاق جدیـدی در دولت جدیـد رخ دهـد باید 
در ۶ ماه دوم سـال ۱۴00 شـاهد تاثیر اقدامات به کار 
گرفته شـده در بازار باشـیم زیـرا در آن زمـان، رییس 
جمهـوری جدیـد آغـاز بـه فعالیت کـرده و سیاسـت 

هـای الزم را در بـازار بـه کار گرفته اسـت.
راه های بهبود معامالت بورس

این کارشـناس بـازار سـرمایه بـه راه های بهبـود روند 
معامالت بـورس تاکید کـرد و گفت: راه های ریشـه ای 
زیادی بـرای بهبـود وضعیت بـازار وجـود دارد، اکنون 
چند سالی اسـت که پیشـنهادهای مهم و زیادی برای 
بـازار در زمینـه برداشـته شـدن حجـم مبنـا و دامنه 
نوسـان مطرح شـده اسـت اما تاکنون هیچ یک از این 
اتفاقـات رخ نـداده و این امر باعـث ایجاد نوسـان های 

زیـاد در معامالت بورس شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در وضعیـت فعلـی بـه کار گرفتن 
چنیـن اقداماتی بـرای بهبود معامـالت بـازار، بنیادی 
و ریشـه ای خواهـد بـود، گفـت: این اقـدام مـی تواند 
بـازار را بـه سـمت حرفـه ای تـر شـدن معامـالت و 
بهبود شـرایط فعلی بازار پیـش ببرد و زمینـه افزایش 
جذابیـت بـازار بـرای سـرمایه گذاری را فراهـم کنـد.
وجود ریسک های نگران کننده در بازار رمز ارزها

کالهچی با بیان اینکه بسـیاری از افـرادی که به دنبال 
روند صعـودی معامـالت بـورس وارد ایـن بازار شـده 

بودند در این بـازار متضرر شـدند، به صـورت هیجانی 
اقدام بـه خروج سـرمایه های خـود از این بـازار و ورود 
سـرمایه هایشـان به دیگـر بازارهـا کردند، افـزود: این 
موضوع توانسـت به شـدت بر روند نزولی بـازار و ایجاد 

تـرس در معامالت بـورس تاثیرگذار باشـد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا تاکیـد بـر اینکـه 
بسـیاری از سـهامداران به سـمت سـرمایه گذاری در 
بازار رمـز ارزهـا پیش رفتنـد، گفت: ممکن اسـت این 
بـازار بـه دلیل نبـود دامنه نوسـان بـا جذابیـت همراه 
باشـند اما به دلیل وجـود ریسـک های نگـران کننده 
نمی تـوان سـهامداران را تشـویق بـه سـرمایه گذاری 
در ایـن بـازار کـرد و سـرمایه گذاران هـم باید بـا دقت 
بیشـتری سـرمایه های خـود را وارد ایـن بـازار کنند.

ورود کشور به دوران رکود اقتصادی
وی با اشاره به اینکه اکنون در شـرایط فعلی اقتصادی 
کشـور وارد دوران رکود اقتصادی شـده ایم که در این 
دوران، حرکـت چندانی در بـازار سـهام رخ نمی دهد، 
افزود: به نظر می رسـد در شـرایط فعلی بـورس، اتفاق 

چنـدان مهمی در بـازار رخ ندهد.
کالهچـی با بیـان اینکه سـال گذشـته بازار سـهام در 
حـال حرکـت بـه سـمت رونـد صعـودی بـود و هیچ 
نیازی بـه در نظر گرفته شـدن حد سـود نبـود، گفت: 
سـهامداران بیشـتر به دنبال ایـن بودند که حد سـود 
را تا بیشـترین حـد ممکـن افزایـش دهند امـا اکنون 
شـرایط بازار به شکل گذشـته نیسـت و باید حد سود 

در نظـر گرفته شـود.
 ۱3 )دوشـنبه،  بـورس  بـازار  در  کل  شـاخص 
اردیبهشـت ماه( ۱3  هـزار و 5۹0 واحـد افـت داشـت 
که در نهایت این شـاخص به رقم یک میلیـون و ۱۶۷ 

هـزار واحـد رسـید.

بازار چشم انتظار رنگ سبز 

ایرنا
 گزارش

توسعه معادن کوچک 
راه حل بحران آب



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488۶84     43213۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

اردیبهشــت 1400     ســال چهــارم    شــماره پیاپــی 974  چهارشــنبه 15 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از 
کشف 99 دستگاه ماینر از یک مزرعه 

استخراج ارز دیجیتال در شهر کرمان به 
ارزش ۲0 میلیارد ریال خبر داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: برنامه ریزی برای احیای واحدهای 
غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت 

است واین وزارتخانه در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در 1۲ اردیبهشت ماه، 

خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات 
قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت 

واحدهای تولید کشور می داند.

خبر

خبر

خودرو

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودرو

479٫000٫000430٫000٫000ام وی ام X22 – اتوماتیک

390٫500٫000335٫000٫000ام وی ام X22 – دنده ای

----504٫800٫000چری آریزو 5 دنده ای

LX 116٫735٫000180٫000٫000سمند

370٫801٫000415٫000٫000دنا پالس توربو اتوماتیک

130٫872٫000250٫000٫000پژو 206 صندوق دار

187٫303٫000290٫000٫000پژو پارس اتوماتیک

87٫800٫000123٫000٫000تیبا

140٫000٫000145٫000٫000کوییک آر

----229٫080٫000زامیاد پادرا پالس

----560٫000٫000وانت کاپرا

620٫000٫000620٫000٫000جک S5 اتوماتیک

ارزطالسکه

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

93۴.1۰۰9۴9.3۰۰طال 1۸ عیار/ 7۵۰

1.2۴۵.۴۰۰1.26۵.7۰۰طال 2۴ عیار/ 

۴.۰۴۵.۰۰۴.112.۰۰۰مثقال طال

921.622936.663طالی دست دوم

۴.۰۴7.۰۰۴.11۰.۰۰۰ابشده ی نقدی

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

9.۵9۰.۰۰۰9.7۵۰.۰۰۰امامی

9.۴7۸.۰۰۰9.۴۸2.۰۰۰سکه بهار آزادی

۵.2۵۰.۰۰۰۵.32۰.۰۰۰نیم سکه

3.3۵۰.۰۰۰3.33۵.۰۰۰ربع سکه

1.۸67.۰۰۰1.۸67.۰۰۰سکه گرمی

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

2۵.۸۵۸26.61۵یورو

21.72621.۸۴9دالر

3.۴۰۰3.۴7۰یوان

2.63۰2.69۰لیر ترکیه

6.۰396.16۴درهم امارات

کتاب کج رفتاری
ریچـارد تیلر در ایـن کتـاب بـا به کارگیـری حکایت ها 
و داسـتان های جـذاب و سـرگرم کننده همچـون 
قیمـت پـارو در روز برفـی، خریـد بلیـت بسـکتبال، 
مسـابقهٔ تلویزیونـی، بیمـهٔ بازنشسـتگی و... به تشـریح 
شـکل گیری علـم اقتصـاد رفتـاری می پـردازد. او بـه 
 )Econs تحلیـل رفتـار انسـان های اقتصـادی )
کـه موجوداتـی خیالـی بـا رفتارهـای کامـاًل عقالنـی 
هسـتند و انسـان های عـادی کـه همیشـه عقالنـی 
نیسـتند می پـردازد و ثابـت می کنـد کـه انسـان های 
عـادی کج رفتـاری می کننـد و رفتـار آن هـا تحت تأثیر 
جنبه های احساسـی و هیجانـی قـرار دارد و نباید نقش 
محدودیت هـای ذهنـی و خطاهای شـناختی و کنترل 
عواطف آن ها را نادیـده گرفت. درحقیقـت، تیلر اعتقاد 
دارد انسـان ها بازیگـران اصلی حـوزهٔ اقتصاد هسـتند. 
در ایـن کتـاب، ریچـارد بـه ایـن امـر می پـردازد کـه 
مدل های اقتصـاد براسـاس شـخصیت پردازی دقیق تر 
از رفتـار انسـان های عـادی، قابل تغییر اسـت و اقتصاد 
رفتـاری، اقتصـادی هیجان انگیزتـر و لذت بخش تـر از 

اقتصـاد متعـارف اسـت.

بورس

کتاب

ارز دیچیتال

حجم معامالت- بورس و فرابورس نقدی

تعداد معامالت- بورس و فرابورس نقدی

ارزش معامالت- بورس و فرابورس نقدی

         در توییتر چه می گویند؟

بازار

هفته آینده؛ تصمیم گیری نهایی مجلس 
 درباره عرضه خودرو در بورس

 افت قیمت بیت  کوین

  تثبیت نرخ ارز و سکه در بازار 

 کاهش چشمگیر خرید نفت هند از اوپک

 جهش قیمت دومین ارز مجازی بزرگ جهان

 ارزش دالر کاهش یافت

 معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اعالم شد

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس از تصمیم گیری نهایی درباره طرح ساماندهی 
 بازار خودرو و عرضه آن در بورس در این کمیسیون در جلسه هفته آتی خبر داد.

 قیمت بیت کوین در معامالت 2۴ ساعت گذشته بیش از ۴.۴درصد کاهش یافت.
هزار   5۶ حدود  اکنون  هم  بیت  کوین  هر  کپ،  مارکت  کوین  گزارش  به 
دالر در حال معامله است و در آستانه از دست دادن کانال 5۶ هزار دالری 
است. داشته  قیمت  افت  درصد   ۴.۴۹ پیش  ساعت   2۴ به  نسبت   است  

 2۱ نرخ   به  امروز  آمریکا  دالر  هر   ملی،  صرافی  اعالم  اساس  بر 
ارزش  تومان   ۸۶۷ و  هزار   25 یورو  هر  و  تومان   ۷3۱ و  هزار 
است. نداشته  تغییری  قبل  روز  به  نسبت  که  است  شده   گذاری 

از  نفت  خرید  می دهد،  نشان  موجود  آمارهای  نوشت:  رویترز 
است. یافته  کاهش  شدت  به  هند  توسط  اوپک  عضو   کشورهای 
آمارهای موجود از صنعت نفت و کارگزاری های نفتی نشان می دهد که در ۱2 ماه 
منتهی به ماه مارس سال جاری واردات نفت به هند از کشورهای عضو اوپک به کمترین 

میزان در 20 سال گذشته رسیده است.

 قیمت اتروم، دومین ارز مجازی بزرگ جهان، در معامالت امروز، سه شنبه، 
 بیش از ۴ درصد جهش کرد و به رکورد تاریخی جدید 3.۴5۶.5۷ دالر رسید.

مهر به نقل از سی ان بی سی نوشت: ارزش دالر پس از این که گزارشی جدید نشان 
 داد سرعت رشد بخش تولید آمریکا به طور غیرمنتظره ای کند شده است، افت کرد.

طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتبازی مجاز به سپرده گذاران که باالتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، هزینه 

قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.


