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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1400 اردیبهشــت   25 شــنبه         980 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 تنش آبی در 
جنوب شرق جدی است

فرماندار بم: فرماندار بم: 
راهی به جز راهی به جز 

نجات خرما نیستنجات خرما نیست

تشکیل جامعه 
تخصصی فعاالن 

صنایع دستی 
استان کرمان 

امید به بازگشت 
اعتماد و نقدینگی 

 به بورس
عضو سابق شورای عالی بورس گفت: در صورت اجرای 
مصوبات سران قوا اعتماد به بازار باز می گردد و به دلیل 
ورود نقدینگی به بازار می توان معامالت خوبی را در این 
بازار شاهد باشیم.»ماشااهلل عظیمی« به اصلی ترین عوامل 
تاثیرگذار در شتاب افت شاخص بورس در ماه های گذشته 
اشاره کرد و افزود: اصلی ترین دلیلی که باعث شد تا بازار 
برای مدتی طوالنی در مدار نزولی قرار گیرد کاهش اعتماد 
و ترس سهامداران از ورود سرمایه هایشان به این بازار 
بود که این امر منجر به ایجاد چنین روند بی سابقه ای در 
معامالت بازار سهام شد.وی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن 
است به دنبال برخی تصمیمات،  مشکالتی رخ دهد که 
سبب شتاب در روند نزولی بازار می شود، که باعث خواهد 
شد به سختی بتوان روند بازار را به حالت طبیعی بازگرداند 

و وضعیت معامالت را بهبود بخشید.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت بارش ها 
و خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم و بی مهابا از آب های 

 زیرزمینی استفاده نکنیم چراکه مشکل فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است.

کاهش ۴۱ درصد بارش ها در کشور 

قاچاق پشت پرده 
 کمبود مرغ و سیمان

صادرات کاال های 
کشاورزی کرمان 
به خارج از کشور

۱۵۰۰ بیمار تاالسمی 
استان کرمان به دریافت 

ماهانه خون نیاز دارند

نادر مالیی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
 و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز :

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری جنوب استان 
کرمان گفت: از ابتدای اسفند پارسال تاکنون بیش از 

1000 تن از محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان 
با ناوگان خارجی به صورت مستقیم به کشور های 

افغانستان تاجیکستان و قرقیزستان حمل شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت:حدود 
یک هزار و 500 بیمار تاالسمی ماژور در استان کرمان 

داریم که نیاز ماهانه به دریافت خون دارند و در 
مناطق جنوبی استان آمار بیماران تاالسمی نیازمند 

خون زیاد است.

۷۰ درصد 
سالمندان جنوب 
کرمان علیه کرونا 

 واکسینه شدند

معاون صنایع دستی 
میراث  اداره کل 

 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان اظهار کرد:جامعه تخصصی فعاالن 
صنایع دستی استان کرمان به منظور ایجاد 
بستر مناسب برای هم گرایی و هم افزایی 
توان و ظرفیت های بخش های خصوصی 
به ویژه تعاونی ها و تشکل های مردم 
نهاد مرتبط با فعالیت های صنایع دستی 
و هنرهای سنتی استان کرمان تشکیل 
می شود. کاظم حسین زاده افزود:تاکید بر 
صنایع دستی خالق و بومی منطقه به عنوان 
بخشی از فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی 
با بهره گیری از ظرفیت ها و نیروی انسانی 
موجود به منظور ارتقای فرصت های شغلی و 
توانمندسازی جوامع محلی و افزایش درآمد 
خانوارها و هنرمندان از اهداف دیگر این 

جامعه خواهد بود.

صفحه2 را 
بخوانید

پوشش گاز 
خانوارهای شهری 
استان به میانگین 

 کشوری رسید
مــل  عا یر مد
گاز  شــرکت 

اســتان کرمان گفت: با تحقق رشــد 3 
درصدی گازرسانی در سال 1399 و بهره 
مندی خانوارهای شهری استان از نعمت 
گاز به میزان 97 درصد، با کمال خرسندی 
اعالم می کنیم درصد خانوار شهری تحت 
پوشش استان به میانگین کشوری رسید.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
اســتان کرمان، مهندس منوچهر فالح 
ضمن اعالم این خبر افزود: در سال 99 
شــرکت گاز اســتان کرمان موفق شد 
پروژه های گازرسانی به 13 شهر )هنزا، 
شــهداد، اندوهجرد، نظام شهر، بلوک، 
ارزوئیه، زهکلوت، فاریاب، حور، عنبرآباد، 
دوســاری، گنبکی و ریگان( را به بهره 

برداری برساند.
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کنترل فشارخون باال 
 با مصرف غالت کامل

۷۰ درصد سالمندان جنوب کرمان علیه کرونا واکسینه شدند
نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه 

به ایستگاه پایانی رسید

۸۴ بستری جدید و۱۱ فوتی در شبانه روز گذشته

فرآورده های  پایش  و  نظارت  کارشناس 
ابتالء  از  پیشگیری  برای  گفت:  سالمت، 
به فشارخون باال، مصرف غالت کامل به 
 جای غالت تصفیه شده توصیه می شود.

بیتا نافعی کارشناس نظارت و پایش فرآورده های 
سالمت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، در خصوص رژیم غذایی 
DASH توضیحاتی ارائه کرد و افزود: دش 
 Dietary Approaches to« مخفف عبارت
Stop Hypertension« به معنای »رویکرد 
 خوراکی برای توقف فشار خون باال« است.

وی ادامه داد: از جمله این توصیه ها به مصرف 
غالت کامل به جای غالت تصفیه شده، 
استفاده از میوه و سبزیجات به خصوص 
مواردی که حاوی پتاسیم بیشتری هستند 
بروکلی  کلم  کشمش،  سیب،  موز،  نظیر 
و  ماهی  چرب،  کم  لبنیات  مصرف  و…، 
گوشت های کم چرب و کاهش مصرف نمک 
 و چربی ها و شیرینی ها در طول روز است.

نافعی افزود: برای پیشگیری از ابتالء به 
به  کامل  غالت  مصرف  باال،  فشارخون 
 جای غالت تصفیه شده توصیه می شود.
وی، توصیه هایی در خصوص تغییر عادات مصرف 
نمک و یافتن جایگزین برای طعم دادن به مواد 
غذایی نظیر استفاده از سماق، لیموترش، ادویه ها 
و…، ارائه داد و در ادامه به نحوه خرید سالم اشاره 
کرد و گفت: توجه به برچسب محصوالت و 
بررسی نشانگر رنگی مباحث مهمی است که 
 هر شهروند باید آگاهی الزم را داشته باشد.
نافعی با تاکید از پرهیز از خرید هرگونه 
نمک بی نام و نشان و فاقد پروانه بهداشتی 
به  منظم  مراجعه  کرد:  تصریح  ساخت، 
 پزشک کلید کنترل فشارخون شما است.
وی افزود: اندازه گیری فشارخون در منزل و 
نگهداری نتایج ثبت شده، میزان تأثیر تغییر شیوه 
زندگی را مشخص می کند همچنین به پزشک 
خودتان کمک می کند تا به عارضه هایی که 

ممکن است وجود داشته باشد، آگاه شود.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت از واکسیناسیون 
۷0 درصد سالمندان باالی 85 سـال علیه ویروس کرونا 

در هفت شهرستان جنوبی اسـتان کرمان خبر داد.
اصغر مکارم اظهار داشـت: همچنین 9۷ درصد پرسـنل 
دانشـگاه علوم پزشـکی علیـه ویـروس کرونا واکسـینه 

. ند شد
او ادامـه داد: پیـش بینـی می شـود بـا تولیـدات داخلی 
واکسن بتوانیم در مدت کوتاهی واکسیناسیون عمومی 

انجام شـود.
او با بیـان اینکـه هیچ تخلفـی در زمینه واکسیناسـیون 
کرونـا در جنـوب کرمـان ثبـت نشـده اسـت،از نظارت 
دقیـق بـر واکسیناسـیون کرونـا در هفـت شهرسـتان 

جنوبـی اسـتان کرمـان خبـر داد.
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت بـا بیـان اینکه 
هیـچ کوتـاه و تخلفـی در زمینـه واکسیناسـیون قابـل 
بخشـش نیسـت، اظهـار داشـت:  اگـر کسـی در حـوزه 
سـالمت به مردم آسـیب برسـاند، برخورد جدی خواهد 

شـد.
او بـا بیـان اینکـه واکسیناسـیون راه صددرصـدی 
پیشـگیری از ابتـالی بـه بیماری نیسـت، تصریـح کرد: 
واکسـن بـه کاهـش شـدت بیمـاری و مـرگ ناشـی از 
بیمـاری کمـک کـرده ولـی هیـچ وقـت باعـث قطـع 

صددرصـدی زنجیـره بیمـاری نخواهـد شـد.
مـکارم پیشـگیری را بـر درمان مقـدم تـر دانسـت و بر 
رعایت فاصلـه اجتماعی، خـودداری از حضـور در مکان 

های شـلوغ، پرهیـز از دورهمـی ها، اسـتفاده مـداوم از 
ماسـک و رعایـت مصوبات سـتاد کرونـا تاکیـد کرد.

او به پیک آخر کرونا در منطقه جنوب کرمان اشـاره کرد 
و گفت:کاهش آمـار مرگ در پیک جدید بیماری نشـان 
می دهد که همه سیسـتم ما پـای کار بوده هـر چند که 

یک مـورد بیماری و یـا مرگ هم بـرای ما زیاد اسـت.
او بـه نقـش اسـتان های همجـوار منطقـه جنـوب 
کرمـان برای شـیوع بیشـتر ویـروس کرونا اشـاره کرد و 
افزود:معاونت های بهداشـتی دانشـگاه های این مناطق 
جلساتی مشترک باید در راسـتای کنترل هر چه بیشتر 
بیماری در راسـتای حفظ سـالمت مردم برگـزار کنند.
او به گرمای هوا و اسـتفاده از وسـایل سرمایشـی اشـاره 
کرد و خواستار مشـارکت بیشـتر مردم برای جلوگیری 

از چرخش بیشـتر ویروس کرونا شـد.
مـکارم اظهار داشـت:بدون توجه به حواشـی سیاسـی و 
اجتماعـی مهمترین وظیفـه ما حفـظ جان مـردم بوده 
لذا نجات جـان حتی یک بیمار رسـالت اصلی دانشـگاه 
اسـت. او ادامه داد: تحت هیچ شـرایطی مسائل سیاسی 

را وارد حـوزه سـالمت نکردیم. 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت به تقدیـر وزیر 
بهداشت در اجالس روسای دانشـگاه های علوم پزشکی 
کشـور از اقدامـات انجام شـده در حـوزه جنـوب کرمان 
جهت کنترل و پیشـگیری بیماری اشـاره کـرد و گفت: 
امکاناتـی کـه طـی شـیوع بیمـاری در جنـوب کرمـان 

مسـتقر شـده بی نظیر اسـت.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت افـزود: تمـام 
بیمارسـتان های منطقه به اکسـیژن سـاز آمـاده به کار 

مجهز هسـتند.
او تصریـح کـرد: 2 تانـک 20 تنـی در بیمارسـتان های 
امـام خمینـی جیرفـت و 12 فروردیـن کهنـوج آمـاده 

بهره بـرداری هسـتند.
او اظهار داشـت:در زمینه جذب تجهیـزات برای منطقه 
نه تنها در بین دانشـگاه های کشـور عقب نیسـتیم بلکه 

از بسـیاری جلوتر هستیم.
مکارم یکـی از اقدامات بی نظیر دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت را در مـوج جدیـد بیمـاری کرونـا راه انـدازی 
بخش بسـتری موقت در بیمارسـتان های 12 فروردین 

کهنـوج و امـام جیرفت اعـالم کرد.
او افزود:ایـن اقـدام بـی سـابقه بـوده و در برخـی روزهـا 
۶0 مورد بسـتری موقـت در ایـن بخش ها داشـتیم که 
خوشـبختانه نیاز به خدمات خیلی ویژه نداشتند که در 
2 شـیفت داروهای مورد نیاز خـود را دریافت می کنند.

او با بیـان اینکه مصـرف دارویـی منطقه جنـوب کرمان 
به یکبـاره طـی 2 ماه اخیـر به ۳ میلیـارد تومان رسـید، 
گفـت: این میـزان رشـد سـه برابـری را ثبت کـرده ولی 

مشـکلی در زمینه تامین دارو نداشـتیم.
او افـزود: بـا پیش بینی هـای صـورت گرفتـه دچـار 
مشـکل نشـدیم و از قبـل ذخیـره داروئـی داشـتیم، 
در غیـر ایـن صورت بـا ایـن پیک شـدید دچار مشـکل 

مـی شـدیم.

توسط  که  البالغه  نهج  نسیم  طرح  دوره  نهمین   
مشارکت  و  شهرستان  فرهنگ عمومی  شورای 
مبارک  ماه  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
برگزار  هزار شرکت کننده   7 بر  بالغ  با حضور  رمضان 
 شد،  با برگزاری آزمون پایانی به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، 
در این طرح و مسابقه که امسال در نهمین سال پیاپی 
خود برگزار شد، با کمک ۵۰ نفر از اساتید روحانی کتاب 
درسنامه نهج البالغه که تالیف جمعی از اساتید حوزه 
علمیه قم و شامل 1۶ درس با محتوای خود نهج البالغه 
شد. تدریس  عالقه مندان  به  بود؛  آن  های  حکمت   و 
با توجه به وضعیت بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری جلسات 
آموزشی حضوری، اساتید؛ این جلسات را در گروه هایی 
که در فضای مجازی تشکیل داده بودند به عالقه مندان 
آموزش داده و سواالت چهارگزینه ای از محتوای درسنامه 
از آن به سواالت پاسخ داده می شد.   طراحی و پس 
دوره آموزشی نسیم نهج البالغه نهم در طول ماه مبارک 

رمضان انجام شد و در روزهای ۲7 و ۲۸ ماه مبارک رمضان 
مسابقه نسیم نهج البالغه به صورت آزمون آنالین در پایگاه 
جامع نسیم نهج البالغه به آدرس nahjo.ir و نرم افزار 
طراحی شده برای موبایل ها برگزار شد که البته به دلیل 
استقبال زیاد، زمان مسابقه تا روز عید فطر هم تمدید شد. 
همچنین ۲ هزار جلد از درسنامه هم برای افرادی که امکان 
 استفاده از فضای مجازی را نداشتند، تهیه و توزیع شد.

گفتنی است 313 جایزه شامل پنج سکه تمام بهار آزادی و 
3۰۸ جایزه نفیس دیگر برای برندگان تدارک دیده شده که 
در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد. البته با توجه به شرایط 
 کرونا احتماال برگزاری اختتامیه به صورت مجازی است.

در این طرح در کنار برگزاری آزمون، نظرات و پیشنهادات 
شرکت کنندگان هم در سایت ثبت می شد؛ بسیاری از افراد از 
مطالب ارائه شده و آشنایی با محتوای نهج البالغه بسیار راضی 
بودند که تاثیرگذاری این طرح را می رساند. سعی شده محتوای 
سواالت، بیشتر آموزشی در نظر گرفته شود چرا که هدف برگزار 

کنندگان ترویج فرهنگ نهج البالغه و انس با آن است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علوم پزشـکی کرمان،دکتـر 
مهـدی شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشـگاه عصـر جمعـه 
۲۴ردیبهشـت ماه با بیان اینکه طی ۲۴ سـاعت گذشـته،۸۴ 
بیمـار جدیـد کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت: »۵7 نفـر از آن هـا از حـوزه  دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافـت، بردسـیر، 
کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(،۴ نفـر حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان ،۲۰ نفـر حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت و 3 نفـر از بستری شـدگان از حـوزه  

دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم هسـتند«.
او با بیـان این کـه از حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان 
بسـتری جدید گزارش نشـده اسـت، افزود: »در حـال حاضر، 
3۶۴بیمار کرونا در بیمارسـتان های استان بستری هستند«.
شـفیعی ادامـه داد:»۲۲۴نفـر از بیمـاران بسـتری در حـوزه  
علوم پزشـکی کرمان،3۰نفرحـوزه  علوم پزشـکی رفسـنجان، 

۵7نفـر حـوزه  جنوب،۶نفـر در حوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی 
بم و ۴7نفر از حوزه  دانشـکده علوم پزشکی سـیرجان بستری 

هسـتند و خدمات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه می شـود«.
او اظهار کـرد: »از ابتدای اپیدمـی تاکنون 19هـزار و 9۶۵نفر 

در اسـتان، به دلیل ابتـال به کرونا بسـتری شـده اند«.
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه 
علوم  پزشـکی کرمان سـپس اظهـار کـرد: »متاسـفانه در ۲۴ 
سـاعت گذشـته،11 مـورد فوتـی بـه دلیل ابتـال بـه ویروس 
کرونا گزارش شـده کـه ۶ نفر مربوط بـه حوزه دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان،3 نفر حوزه دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت و 
یک نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان و یک نفر 

از حوزه دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان اسـت«.  
به گفته  شـفیعی،از ابتدای اپیدمـی کرونا در اسـتان تاکنون، 
۲۸۲۰نفـر بـه دلیـل ابتـال بـه کوویـدـ  19 جـان خـود را از 

دسـت داده انـد.
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول

یک مرحله ای شماره ب /۱۴۰۰/۰۷-52

آگهی مناقصه عمومی 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خرید لـوازم برقی را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت به 

شـماره 2000005963000010  برگـزار نمایـد. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق 

سـازند تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 1400.02.25 می باشـد.

مبلغ برآورد : 28.683.600.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.434.180.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( در  وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400.02.25 لغایت 1400.02.30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400.03.10
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت14 روز  دوشنبه مورخ1400.03.10 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز  سه شنبه تاریخ 1400.03.11
محل تامین اعتبار : عمرانی وجه نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

 به همت گل گهر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان؛ 

خدیشی، مدیر مسوول کاغذ وطن

 دوست و همکار عزیز
 جناب آقای ولی اهلل مرتضوی

» انا لله و انا الیه راجعون «

خانواده  شما،  خدمت  را  گرامیتان  بزرگ  مادر  درگذشت 
علو  مرحوم  آن  برای  و  نموده  عرض  تسلیت  محترم  
داریم. مسالت  جمیل  ،صبر  بازماندگان  برای  و   درجات 

ما را در غم خود شریک بدانید.

آب را 
َهدر

ندهیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

دهکده خرما با عنوان» مجتمع فرآوری 
خرما« راهش را ادامه می دهد

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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خادمیاران رضوی 2 هزار بسته 
معیشتی در کرمان توزیع کردند

دبیـر کانون هـای خدمـت رضـوی اسـتان کرمـان گفـت: 2 هزار 
بسـته معیشـتی، به مناسـبت عید فطر و در قالب پویـش دومین 
مرحلـه پویـش سـفره مهربانـی در ملـک سـلیمانی، توسـط 
خادمیـاران رضـوی اسـتان تهیـه و توزیـع شد.سـعید کاظمـی 
پور افزود: بسـته هـا و هدایـای متبرک رضـوی به منظـور تکریم 
و تسـکین آالم مـردم مناطـق سـیل زده بخـش گلبـاف توزیـع 
شـده اسـت تا مـردم ایـن مناطـق در عیـد فطـر میهمان سـفره 
متبـرک رضـوی باشـند.او تصریـح کـرد:ارزش تقریبی هر بسـته 
معیشـتی اهدایی حدود ۳00 هـزار تومان و شـامل برنج، حبوبات 
و ماکارونـی اسـت که در شهرسـتان هـا نیز بـا مشـارکت خیرین 

گوشـت قرمـز و مـرغ به بسـته هـا اضافه شـد.
 دبیر کانون هـای خدمت رضوی اسـتان کرمان ادامـه داد:تاکنون 
بیـش از ۶00 میلیـون تومـان توسـط خادم یـاران رضوی اسـتان 
بـرای پویـش سـفره مهربانـی در ملـک سـلیمانی جمـع آوری و 
بیش از یـک میلیـارد ریـال هم اقـالم غیـر نقـدی تهیـه و توزیع 
شـده اسـت.او تاکیـد کـرد:در راسـتای سیاسـت بنیـاد کرامـت 
رضوی، در ماه مبارک رمضان امسـال پویش سـفره ای به وسـعت 
ایران با مشـارکت خادمیـاران رضوی کشـور برگزار و بیـش از 90 
درصـداز کمک هـای جمع آوری شـده توسـط خـود خادم یـاران 
تهیه شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت که سـال گذشـته نیمی 
از کمک هـا متعلق بـه خادم یـاران و مابقی توسـط آسـتان قدس 
رضوی اهدا شـده بود.کاظمی پـور افزود: همچنین در بسـته های 
تهیه شـده یـک جلد کتـاب با هـدف ترویـج فرهنـگ کتابخوانی 
و نشـر فرهنگ و معارف رضـوی نیز بـه محبین حضـرت رضا )ع(  
اهـدا شـد.او تصریـح کـرد: پویش هـای مومنانـه و دسـتگیری از 
نیازمندان را سـیره و سـنت معصومین اسـت و دومین سالی است 
کـه خادم یـاران رضـوی اسـتان کرمان بـه علـت شـیوع کرونا در 

کنار مـردم نیازمند هسـتند.

زمینه آزادی ۱۸ مددجوی 
جرایم غیر عمد زندان های 

استان کرمان فراهم شد
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان گفت:زمینــه آزادی 18 
مددجویی جرایم غیرعمد زندان های اســتان کرمان به مناسبت 

عید فطر فراهم شده است.
یداهلل موحد در تشریح این خبر افزود:این تعداد زندانی با پرداخت 
مبلغ 14میلیارد و 90۶ میلیون ریال آزاد و به آغوش گرم خانواده 

باز می گردند.
او ادامه داد:کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش از 20۳ 
میلیارد و 990 میلیون ریال بوده که با تالش مددکاران و نمایندگان 
ستاد دیه در جلسات صلح و سازش در ســطح زندان های استان 
مبلغ 18۶ میلیارد و 108 میلیون ریال از شکات تخفیف و گذشت 
اخذ و همچنین این مددجویان بخشــی از مبلغ بدهی خود را به 

صورت توان پرداخت و یا اعسار تامین کردند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد:این میزان 
کمک از محل کمک های مردمی، خیرین،ستاد دیه استان، پرداخت 
های ستاد دیه کشور و تســهیالت قرض الحسنه بانک های عامل 

تامین شده است.
موحد یادآور شــد:در ماه مبارک رمضان امسال همچنین زمینه 
آزادی ۳۳ مددجوی جرایم غیر عمد بــا پرداخت چهار میلیارد و 

۶۳2 میلیون و 559 هزار ریال فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان گفت:در حال حاضر تعداد 
150 مددجوی جرایم غیر عمد در سطح زندان های استان تحمل 
حبس می کنند که برای آزادی این تعداد 14 میلیارد تومان نیاز 

است.

۱۵۰۰ بیمار تاالسمی استان کرمان 
به دریافت ماهانه خون نیاز دارند

مدیرکل انتقال خون اســتان کرمان گفت:حدود یک هزار و 500 
بیمار تاالســمی ماژور در اســتان کرمان داریم که نیاز ماهانه به 
دریافت خــون دارند و در مناطق جنوبی اســتان آمــار بیماران 

تاالسمی نیازمند خون زیاد است
ایرج شکوهی مدیرکل جدید انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه 
انتقال خون یک سازمان حیاتی اســت چرا که با بیماران نیازمند 
خون سروکار دارد اظهار داشت: از سوی دیگر اهدای خون نیز یک 

امر مقدس است.
او با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا باعث کاهش ذخایر خونی شده 
است گفت:با این وجود استقبال اهداکنندگان خون در ماه رمضان 

خوب بوده و آمار اهداکنندگان افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل جدید انتقال خون اســتان کرمان با اشاره به اینکه پنج 
پایگاه انتقال خون در سطح استان کرمان داریم که از این تعداد دو 
پایگاه در شهر کرمان و در شهرهای سیرجان،رفسنجان، جیرفت 
و بم نیز پایگاه داریم افزود:ساالنه حدود ۷0 هزار واحد خونگیری 
در سطح استان انجام می شــود که ۶2 درصد آنها اهداکنندگان 
مستمر خون هستند.او با بیان اینکه 42 موسسه درمانی در سطح 
استان نیازمند دریافت خون هستند که خون اهدایی بین آنها توزیع 
می شود عنوان کرد:افراد باالتر از ۶0 سال نمی توانند خون اهدا کنند 
و این نگرانی وجود دارد که با افزایش ســن اهداکنندگان مستمر 

خون تعداد این افراد کاهش پیدا کند.
شکوهی با اشــاره به اینکه محدوده ســنی 18 تا ۶0 سال برای 
خونگیری تعیین شــده و باالی ۶0 ســال ممکن است برای فرد 
خون دهنده آســیب هایی داشته باشد گفت:اســتان کرمان یک 
استان حادثه خیز بوده و مصرف خون استان کرمان بسیار باال است.

مدیرکل جدید انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه آمار باالی 
تصادفات نیز باعث افزایش نیازمندی های خون در کرمان شــده 
است ادامه داد:کرمان یک استان پهناور است که مشکالتی برای 

خون گیری ایجاد می کند و نیازمند فرهنگ سازی دارد.
او با بیان اینکه واحد کنترل کیفی در سازمان انتقال خون وجود 
دارد و خون با کیفیت به بیمارســتان ها و بیماران نیازمند خون 
ارائه می شــود گفت: تمام مراحل فرآورده های خونی در اســتان 
کرمان انجام می شود.شکوهی با اشاره به اینکه آزمایشات خونی 
استان های هرمزگان،یزد و استان سیستان و بلوچستان در کرمان 
انجام می شود افزود:در استان کرمان تعداد زیادی اتباع وجود دارد 
که به دالیل مختلف و بیماری که برای آنها به وجود می آید نیازمند 

خون می شوند.

مشکالت و راهکارهای رفع موانع 15 واحد تولیدی 
گردشگری، کشاورزی و صنعتی استان با حضور 
مسئوالن دولتی و بخش خصوصی در سومین 
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر کرمان 

بررسی و برای رفع آن تصمیماتی اتخاذ شد.
جانشین رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر 
گفت:این نشست به بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و سرمایه 
گذاری می پردازد و تصمیم گرفتیم که این موانع از طریق سامانه 
تسهیل مطرح و زیر سه کمیته تخصصی از جمله کشاورزی، 

صنعت و معدن و خدمات بررسی شوند.
حسین مهرابی ادامه داد: پس از اعالم رای مثبت کمیته این طرح 
ها اجرایی می شوند اما برخی از این طرح ها نیاز به مساعدت 
کارگروه تسهیل و مباحث کارشناسی دارند که پس از طرح در 

این کارگروه، با موافقت اعضا، مصوب می شوند.
او افزود:امروز چهار موضوع گردشگری، هشت مورد کشاورزی و 
سه مشکل صنعت و معدن داشتیم که پس از بحث و بررسی با 
رفع بیشتر این مشکالت موافقت شد و امیدواریم در سال جدید 
با نام گذاری تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بتوانیم در این 
کمیته از راه شفاف سازی، الکترونیکی سازی و همراه کردن 
بانک ها و دستگاه های اجرایی بخشی گسترده از این مشکالت 

را رفع کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این 
نشست گفت:امسال به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام 
گذاری شده لذا مدیران باید با این نگاه به کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید بیایند و از این بستر برای رفع چالش ها استفاده شود.
مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه دستگاه ها نماینده تخصصی 
به نشست های کارگروه بفرستند تصریح کرد: مشکل تسهیالت 
بانک کشاورزی سه طرح از جمله صنعت تعاونی فرسان ابتکار 
دیرین و شرکت کاوندیش شیمی با موافقت بانک برای مجوز 
ارسال می شود.او با بیان اینکه با تقسیط بدهی تامین اجتماعی 
شرکت فرآورده های روغنی ایران فریکو موافقت شده است افزود: 
بدهی امور مالیاتی و 20 میلیارد ریال بدهی بانکی تقسیط گردد.

نظارت تصویری بر اجرای آزمون های مجازی و 
آنالین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
با حضور رئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت 
بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بصورت آزمایشی آغاز شد.

به نقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با حضور دکتر سعید هاشمی 
نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، قابلیت جدید نظارت تصویری در مرکز آزمون 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد آزمایش قرار گرفت.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت پایلوت این برنامه را اجرایی 
می کند.رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت 
درباره این قابلیت در آزمون های مجازی گفت: این اقدام نظارتی، 
در واقع اقدامی پیشگیرانه است. در آزمون های حضوری در سالن 
جلسات عالوه بر مراقب، دوربین تصویر برداری و امکان ضبط صدا 
وجود دارد و اکنون نیز با راه اندازی این قابلیت همه امکانات آزمون 

های حضوری در آزمون های آنالین فراهم شده است.
او ادامه داد: در این نرم افزار محیط فرد آزمون دهنده چک می شود؛ 
قابلیت گرفتن عکس دارد و با اضافه شدن قابلیت ضبط صدا، مراقب 
آزمون می تواند در هر زمان که الزم باشد با داوطلب وارد مکالمه 
شود.هاشمی نظری تاکید کرد: در واقع همه آنچه که در آزمون 
حضوری تخلف محسوب می شود در آزمون آنالین هم تخلف است 

و نرم افزار باید این موارد را چک کند.
به گفته او، هدف از نظارت تصویری بر آزمون مجازی این است که 
موارد امنیتی الزم را برای برگزاری آزمون امن فراهم کنیم تا شرکت 
کنندگان خیالشان راحت باشد که با شرایط یکسان سنجیده می 

شوند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
برگزاری آزمون های آنالین و الکترونیک نسبت به آزمون های 
کاغذی مزایای بسیاری دارد، اظهار داشت: آزمون های قبل دوران 
کرونا به صورت حضوری بود این آزمون ها در خیلی اوقات چهار 
گزینه ای بود که توانمندی فرد را در حد یادگیری ها و در سطوح 
پایینی شناخت سنجیده می شد در حالی که آزمون های آنالین 
و یا الکترونیک این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم سطوح باالی 
شناختی را بسنجیم و هم فرایند تصحیح را با سرعت بیشتری 

انجام دهیم.

بیش از هزار ُتن محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان 
در سه ماه گذشته به کشور های افغانســتان، قرقیزستان و 

تاجیکستان صادر شد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب استان کرمان گفت: از ابتدای اسفند پارسال تاکنون 
بیش از 1۰۰۰ تن از محصوالت کشــاورزی جنوب استان 
کرمان با ناوگان خارجی به صورت مســتقیم به کشور های 
افغانستان تاجیکستان و قرقیزســتان حمل شد که ضمن 
حفظ کیفیت محصوالت صادراتی منطقه، ارســال به موقع 

بار را به دنبال داشته است.
مجتبی محمودی افزود: قباًل صادرات محصوالت کرمان به 
صورت "ترانشــیپمنت" یا همان ته به ته کردن، در لب مرز 
اتفاق می افتاد که باعث آســیب به محصول و عدم ارسال به 
موقع محصوالت می شــد که با پیگیری های انجام شده این 
اداره کل و حمایت های ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور، امسال مجوز ورود ناوگان خارجی به منطقه 
جنوب اســتان صادر و زمینه صادرات مستقیم محصوالت 
از مزرعه به خارج از مرز ها بــدون چندین مرحله جابجایی 
فراهم شد.او ابراز امیدواری کرد با استقبال صادرکنندگان 
از ظرفیت ایجاد شــده شــاهد حضور پررنگ تر محصوالت 
کشــاورزی جنوب کرمــان در بازار هــای صادراتی منطقه 
اوراســیا جهت عرضه محصوالت با کیفیت تــر منطقه و در 

نتیجه افزایش قیمت محصوالت باشیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان اظهار کرد:جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی استان کرمان به منظور 
ایجاد بستر مناسب برای هم گرایی و هم افزایی توان و ظرفیت های بخش های 
خصوصی به ویژه تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد مرتبط با فعالیت های 
صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمان تشکیل می شود.کاظم حسین زاده 
افزود:تاکید بر صنایع دستی خالق و بومی منطقه به عنوان بخشی از فرهنگ 
و هویت ایرانی اسالمی با بهره گیری از ظرفیت ها و نیروی انسانی موجود به 
منظور ارتقای فرصت های شغلی و توانمندسازی جوامع محلی و افزایش 
درآمد خانوارها و هنرمندان از اهداف دیگر این جامعه خواهد بود.او تصریح 
کرد:امیدواریم با همدلی و همراهی تمامی ذینفعان صنایع دستی و هنرهای  
سنتی استان به خصوص هنرمندان، صنعتگران،فعاالن، تولید کنندگان، 
فروشندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، تامین کنندگان مواد اولیه و ابزارآالت 
کارگاهی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمان به اهداف مشترک در 
این زمینه برسیم.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان گفت:۲۲ تا 31 اردیبهشت ماه جاری زمان ثبت نام 
و تاریخ برگزاری مجمع عمومی جامعه تخصصی 1۰ خرداد ماه خواهد بود که 
پیرو آن ساعت، زمان و مکان آن اطالع رسانی و اعالم می شود.او افزود:متقاضیان 
عضویت،نامزدی هیئت مدیره و بازرس در جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی 
و هنرهای سنتی استان کرمان در صورتی که دارای شرایط عضویت در جامعه 
بودند می توانند برای ثبت نام در تاریخ های فراخوان که غیر قابل تمدید 
است،حداکثر تا تاریخ 31اردیبهشت ماه با شماره تلفن ۰3۴-3۲۴۵۲۲۲7 
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی تماس گرفته و 

مشخصات خود را اعالم کرده و به صورت غیر حضوری ثبت نام کنند.

صادرات کاال های کشاورزی 
کرمان به خارج از کشور

تشکیل جامعه تخصصی فعاالن 
صنایع دستی استان کرمان 

بررسی راهکارهای رفع موانع 
۱۵واحد تولیدی در کرمان 

آزمون های مجازی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان نظارت 

تصویری می شوند

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000295هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم آذر اسـدی 
فرزنـد اسـداله به شـماره شناسـنامه 687 صـادره از زرند در یـک باب خانه به مسـاحت 317.90 
مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 76 فرعـی از 7561 اصلـی واقع در زرند بلـوار فردوس 
خریداری از مالکین رسـمی ورثه مرحوم منوچهر احمدی و رامین احمدی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف60
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/25-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/8

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
اقای مصیب بهرامی مقدم  فرزند مهران دارای شناسنامه 3160252612 
140021920000392520مـورخ1400/2/15  شـماره  دادخواسـت  بشـرح 
 --- فرزنـد  مقـدم   بهرامـی  مهـران  شـادروان  داده  توضیـح 
بشناسـنامه1391 در تاریـخ1400/1/20 در شـهرقلعه گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-رویا بهرامی مقدم به شماره ملی 3161241436)فرزند متوفی( 
2-مینا بهرامی مقدم به شماره ملی3161266765)فرزند متوفی(
3-زهره بهرامی مقدم به شماره ملی3150114731)فرزند متوفی(

4-مریم بهرامی مقدم به شماره ملی3150469295)فرزند متوفی(
5-مصیب بهرامی مقدم به شماره ملی3160252612)فرزند متوفی(
6-فاطمه بهرامی مقدم به شماره ملی3150255732)فرزند متوفی(

7-معصومه احمدی کهنعلی به شماره ملی 3161043693)همسرمتوفی(
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختاف شهرستان قلعه گنج

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319005000025مورخ 1400/01/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود اسماعیل بیگی فرزند 
ماشالله بشماره شناسنامه 21 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 830/64 متر 
مربع پاک 1971 فرعی مفروز و مجزی از 362 فرعی از یک – اصلی واقع در بخش 25 کرمان 
به آدرس اندوهجرد – خیابان مهدیه خریداری از مالک رسمی مهدی حاج حسینی چترود محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف145
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/25
ابراهیم سیدی_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شهداد

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

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

و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  ماده 3  اگهی موضوع 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319005000822مورخ 
1399/11/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای نعمت اله عرفانیان فرزند امیر بشماره شناسنامه 4 صادره از 
شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 592 متر مربع پالک 1 فرعی از 1714 – اصلی 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- کوچه شهید عبدالهی خریداری از مالک 
رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف140
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/25
ابراهیم سیدی_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شهداد

 فرماندار بم: راهی به جز نجات خرما  نیست

 

فرماندار بم در خصوص راه اندازی دهکده خرما و 
مشکالت مربوط به این پروژه به خبرنگار کاغذ وطن 
گفت: بهتر است با الفاظ و کلمات بازی نشود و با این 
موضوعات دنبال حاشیه نرویم زیرا همگی کم و بیش 
در جریان بحث خرما قرار دارند و نام دهکده خرما 

تغییر کرده و به نام دیگری تبدیل شده است .
هادی شهسوارپور بیان کرد:خرما مهمترین محصول 
استراتژیک در شرق استان کرمان است که تولید و 
به بازار عرضه می شود و اشتغال قابل توجهی دارد که 
عمدتاً به عنوان درآمد تک محصولی برای مردم این 
منطقه مطرح است که همیشه باید تحت توجه و نظر 

باشد و در راستای توسعه حرکت کند.
او می گوید:زمانی که یک محصول استراتژیک تولید 
می شود فقط بحث تولید نیست و باید اتفاقات دیگر 
از جمله صنایع بسته بندی و فرآوری و صنایع جانبی 
دیگر و مهمترین موضوع یعنی بحث بازاریابی و 
صادرات محصول و گشایش بازارهای جهانی و .... در 

طی این فرآیند به حساب آیند.
به گفته شهسوارپور براساس یک فرایند سنتی 
محصولی تولید و عرضه می شود و عمال روش هایی 
که طی چند دهه گذشته انجام شده است ادامه 

دارد .
فرماندار بم می گوید سوالی که این جا مطرح 
می شود اینکه آیا باید همین روال ادامه پیدا کند 
یا تغییری ایجاد شود؟ آیا از تکنولوژی باید استفاده 
شود یا همان روش سنتی جوابگو است؟ آیا برای 
اینکه بازارهای جدید جهانی بدست آید همان روال 
سنتی جوابگو است یا باید روش ها و بسته بندی و 

سالیق جدید صورت بگیرد؟
شهسوارپور ادامه داد:اگر ادعا داریم محصول تولیدی 
ما یک محصول استراتژیک بوده و باید به عنوان 
یک برند خاص در دنیا مطرح شود آیا با همین روال 

موجود این کار قابل ادامه است یا خیر؟
به گفته او این سواالت همیشه در ذهن آدم ها متبادر 

می شود و باید به آن ها پاسخ داد.
فرماندار بم تاکید کرد:همه این اذعان را دارند که 
برای این محصول باید بازارهای جدیدی پیدا کرد و 
مشکالتی که طی سالیان گذشته دست به گریبان 

وضعیت خرما بوده است ساماندهی شود .
او می گوید در سال 9۶ بیش از 40درصد خرما در 
سردخانه ها باقی ماند و نه نتها کشاورزان در آن سال 
دچار مشکل شدند بلکه صادرات را نیز تحت الشعاع 

خود قرار داد و با مشکالتی روبرو کرد.
به گفته فرماندار بم یافتن بازارها و راهکار های جدید 
نیز ابتکارات و راه و روش های جدیدی  می خواهد 
که باید این امر توسط یک عده افراد توانای کار 

انجام شود.
شهسوارپور اظهارداشت: اولین و مهم ترین کار برای 
اینکه بتوانیم از وضعیتی که در آن قرار داریم عبور 
کنیم و به وضعیت ایده آل و بهتری برسیم شناخت 
مشکل است که توسط کارشناسان و به پیشنهاد 
مشاورین و نخبه ها و کسانی که در این صنعت 

فعالیت می کنند شناسایی می شود.
او تصریح کرد:طی بررسی های بعمل آمده متوجه 
شدیم تاکنون اتفاقی که به نتیجه ای منتهی شود یا 
سودی عاید کشاورز شود رخ نداده است برای همین 

دهکده خرما مطرح شد.
به گفته فرماندار آنچه مهم است پیدا کردن راه 
حل برای تکمیل زنجیره ارزش خرما بوده و آن 
ایجاد یک فرآیند نوین و پایدار است که بتواند 
و  تولید کننده  تا  کشاورز  خواسته های  تمام 
سرمایه گذارهمچنین بازاریابی، فروش و ایجاد 

بازارهای جدید را پوشش دهد .
شهسوارپور در ادامه افزود:دو موضوع در نظر گرفته 
شده یکی اینکه فرآیند حال حاضر جهت رفع مشکل 
بررسی شود و دیگری اینکه فرآیند جدید به چه 

شکل و سیاقی باشد .
او می گوید فرآیند موجود از سیستم خاصی پیروی 
نمی کرد و براساس تجربه و اقداماتی که طی سالیان 
متمادی بوده ادامه داشته است و برای اینکه این 
ساختار سنتی و قدیمی شکسته شود مستلزم 
یکسری تغییرات است و این تغییرات ممکن است 
ساختاری باشد و باعث شود بسیاری از روش هایی 
که اکنون انجام می شود را تحت الشعاع خود قرار 

دهد.
به گفته فرماندار بم مجموعه فرمانداری به عنوان 
و  دولت، کمک کننده  نماد  و  نهاد حاکمیتی 
تسهیل گر بخش خصوصی بوده تا بتواند فرآیندها 
و مشکالت را رفع کند که در این خصوص چندین 
کارگروه متشکل از افرادی که در این مسئله فعالیت 
می کردند تشکیل دادیم که مستندات آن ها موجود 

است.
او تاکید کرد:از اولین اقداماتی که در زمان تصدی ام 
به عنوان فرماندار پیگیری کردم بحث خرما بود که با 
کارشناسان مربوطه و نخبگان این مبحث جلساتی 
را برگزار کردم و در نهایت مشخص شد در بحث 
خرما مشکالتی از جمله بحث بازاریابی و فروش 

وجود دارد.
شهسوارپور گفت:نبود امکان عرضه خرما به بیشتر 
کشورهای دنیا یا افرادی که بتوانند این محصول 
را در کشورهای دیگر عرضه کنند و همچنین 
نبود بسته بندی مدرن و سنتی بودن ارتباط بین 
تولید کننده و سرمایه گذار و صادرکننده از جمله 

مشکالت مربوط به این مبحث بود.
او توضیح داد:مقرر گردید جایگاهی تعریف شود 

که بتوان محصول خرما و فرآورده های آن را به نحو 
احسن و شایسته صادر و عرضه کرد که در ابتدا بحث 
دهکده خرما مطرح شد و 40 نفر سرمایه گذار اعالم 

آمادگی کردند.
او می گوید دهکده خرما به عنوان یک خواسته ملی 
در استان و کشور مطرح شد تا ازدیدگاه ملی به این 
محصول نگاه شود چرا که این محصول جمعیت 
500 هزار نفری شرق استان و بخش عمده ای 
از جنوب استان کرمان و سیستان بلوچستان را 
پوشش می دهد که خواستگاه صادرات این محصول 
شهرستان بم است و گاهاً از نظر کشاورزان وجود 
خرماهای مناطق دیگر در بم تهدید به حساب 

می آمد.
به گفته شهسوارپور همه افرادی که در گزارش 
قبلی صحبت هایی بیان کردند از اعضای دهکده 
خرما بودند که خودشان ایده دادند و مطرح کردند و 
در نهایت ما به عنوان دولت و تسهیل کننده کمک 

کردیم بخش خصوصی ورود کند و موفق شود .
او بیان کرد:در جلسه ای در تهران که با حضور دکتر 
منصوری معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم 
و معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی که عضو کارگروه 
اصلی توسعه روستایی هستند برگزار شد مطرح 
گردید که وضعیت بررسی شود و ببینند این مسئله 
اقتصادی است یا خیر؟ همچنین کار به مشاوری که 
از طرف اتاق بازرگانی کرمان انتخاب شد واگذار 

گردید.
مشاور اتاق بازرگانی صنایع معادن کرمان نیز اعالم 
کرد که این مسئله باید در دو واحد 40 هزار تنی اجرا 
شود اما کسی مایل به سرمایه گذاری در این زمینه 
نشد تا زمانی که دکتر اسماعیلی)مدیرعامل مجتمع 
معدنی فرآوری روی خان خاتون بم( که در دهکده 
خرما نیز مشارکت کرده بود پیشنهاد راه اندازی یک 

مجتمع فرآوری خرما را داد.
به گفته شهسوارپور هدف از راه اندازی این مجتمع 
ایجاد ارزش افزوده برای خرما در بحث فرآوری و 
صنایع جانبی، بسته بندی،صادرات و ایجاد بازارهای 
جدید است که در صورت حمایت ظرف ۳ الی 5 سال 
آینده شاهد تحول عظیمی در بحث محصول خرما 
خواهیم بود همچنین امکان دارد به پیشنهاد برخی 
افراد دهکده خرما نیز با ظرفیت 80 تن همراه با این 

مجتمع پیش برود.
او می گوید دهکده خرما راهش را تحت عنوان 
مجتمع فرآوری و صادرات خرما ادامه خواهد داد 
و تمام موارد مد نظر ما در قالب یک الی دو پروژه 

پیگیری خواهد شد.
فرماندار بم تصریح کرد:مجتمع فرآوری هم اکنون 
وارد فاز عملیاتی شده و زمینی جداگانه در اختیار 

سرمایه گذار قرار گرفته است .
او ادامه داد: راهی به جز نجات خرما و ارزش واقعی 

این محصول که هزینه گزافی گردن کشاورز و تولید 
کننده می گذارد ندارد و در این مسیر ممکن است 
تغییراتی ایجاد شود که این تغییرات خواسته و 
ناخواسته مورد قبول برخی افراد نباشد و نمی توان 
گفت که کل مجموعه به مشکل خورده است زیرا 
مطمئنا در مقابل هر تغییری مقاومت هایی صورت 

می گیرد.
به گفته شهسوارپور باید جراحی عظیمی در بحث 
خرما داشته باشیم زیرا یک سری اتفاقات و تغییرات 
رخ می دهد که بسیاری افراد با آن موافق نیستند زیرا 

برای تغییر نیاز به ساختار جدید داریم.
آنچه رخ می دهد حلقه های مفقود شده ای است که 
اکنون وجود ندارد و در راستای تکمیل زنجیره ارزش 
خرما است بطور مثال زمانی که سردخانه داریم قرار 
نیست سردخانه دیگری احداث شود و می توانیم 

فرآورده های دیگری از خرما تولید کنیم.
او گفت:طرح دهکده خرما در ابتدا با 40 نفر آغاز 
شد ولی در نهایت 10 نفر سرمایه گذار باقی ماند که 
درخواست تسهیالت روستایی با نرخ به روز شده 
برای آنها داده شده و در صورت اعالم همکاری از 

سمت این افراد، این پروژه آغاز می شود.
شهسوارپور درخصوص نحوه تسهیالت مجتمع 
فرآوری خرما می گوید: سود این تسهیالت باالی 10 
درصد است که به صورت سرمایه در گردش است و 
پیشنهاد شده مبلغ 200 میلیارد تومان در اختیار 

این مجتمع قرار گیرد اما هنوز نهایی نشده است .
فرماندار بم تاکید کرد: سرمایه گذار مجتمع فرآوری 
خرما اعالم کرده که اگر تسهیالتی هم در اختیارش 
قرار ندهند این مجتمع را در بازه زمانی ۳ تا5 سال راه 

اندازی خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد: هدف دولت این است بخش 
خصوصی قوی باشد و قرار نیست کسب و کاری 
تعطیل شود و کسب و کار جدیدی بیاید این مجتمع 
در تکمیل زنجیره ارزش خرما است و مطمئناً 
تأثیر گذاری آن روی تمام سرمایه گذاری هایی که 

اتفاق افتاده است .
شهسوارپور توضیح داد: در شهرستان بم سه اصل 
مهم وجود دارد که یکی از آن ها کشاورزی است که 
باید تغییراتی در آن رخ دهد زیرا بیش از۷0درصد 
جمعیت از این طریق امرار معاش می کنند و هر 
کسی مخالف است برای بهتر شدن وضعیت راه حل 

دهد و فقط مخالفت نکند.
او در پایان گفت:اشتغال زایی این مجتمع به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود و بخش 
غیر مستقیم آن برای ما مهم است زیرا کشاورز را 

جامعه هدف خود قرار می دهد .
شایان ذکر است دکتر بابک اسماعیلی مدیر مجتمع 
معدنی و فرآوری روی خان خاتون بم سرمایه گذار 

بخش خصوصی مجتمع فرآوری خرما است.

سها خدیشی| کاغذ وطن 

گزارش

به گفته فرماندار بم آنچه مهم است پیدا کردن 
راه حل برای تکمیل زنجیره ارزش خرما 
بوده و آن ایجاد یک فرآیند نوین و پایدار 
است که بتواند تمام خواسته های کشاورز 
تا تولید کننده و سرمایه گذار همچنین 
بازاریابی،فروش و ایجاد بازارهای جدید 
را پوشش دهد .او ادامه داد:راهی به جز 
نجات خرما و ارزش واقعی این محصول که 
هزینه گزافی گردن کشاورز و تولید کننده 
می گذارد ندارد و در این مسیر ممکن است 
تغییراتی ایجاد شود که این تغییرات خواسته 
و ناخواسته مورد قبول برخی افراد نباشد.

به گفته شهسوارپور باید جراحی عظیمی در 
بحث خرما داشته باشیم زیرا یک سری اتفاقات 
و تغییرات رخ می دهد که بسیاری افراد با آن 
موافق نیستند زیرا برای تغییر نیاز به ساختار 
جدید داریم.

هر
س: م

عک

دهکده خرما با عنوان» مجتمع فرآوری خرما« راهش را ادامه می دهد



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم  سال چهارم | شماره پیاپی 980

شنبه  25 اردیبهشت 1400 کاغذ ایران

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با تحقق رشد 3 درصدی گازرسانی در سال 1399 و بهره 
مندی خانوارهای شهری استان از نعمت گاز به میزان 97 درصد، با کمال خرسندی اعالم می کنیم 

درصد خانوار شهری تحت پوشش استان به میانگین کشوری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، مهندس منوچهر فالح ضمن اعالم این خبر 
افزود: در سال 99 شرکت گاز استان کرمان موفق شد پروژه های گازرسانی به 13 شهر )هنزا، شهداد، 
اندوهجرد، نظام شهر، بلوک، ارزوئیه، زهکلوت، فاریاب، حور، عنبرآباد، دوساری، گنبکی و ریگان( را 
به بهره برداری برساند.وی ادامه داد: باعث افتخار است که بگویم با افتتاح سیزده شهر فوق در سال 

1399، درصد خانوار تحت پوشش شهری از 9۴% در ابتدای سال 99 به میزان 97% ارتقاء یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان پیشرفت وضعیت گازرسانی به شهرهای در دست اجرا در سال 
1۴۰۰ را اینگونه بیان کرد: شهرهای مردهک 9۰ %، درب بهشت ۸۶% ، قلعه گنج ۶۵% ، منوجان 
7۲% ، نودژ 71%  تاکنون پیشرفت داشته اند و تنها شهر باقی مانده یعنی جبالبارز نیز مراحل نهایی 

پیمان سپاری را طی می کند.

پوشش گاز خانوارهای شهری
 استان به میانگین کشوری رسید

یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، از صعودی شدن روند قیمت ها در بازار طال و 
سکه پس از یک ماه آرامش نسبی و تعطیلی واحدهای صنفی خبر داد و اعالم کرد که نوسان افزایشی 

نرخ ارز طی یک هفته اخیر، سبب رشد قیمت  سکه و طال در بازارهای داخلی شده است.
اکبری پور با بیان اینکه قیمت طال و سکه در هفته ای که گذشت با نوسان بازار ارز افزایش یافت و پس 
چند هفته آرامش صعودی شد، گفت: هر قطعه سکه حدود ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طال 1۸ عیار نیز 
۶۰ هزار تومان افزایش قیمت را طی هفته اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که از روز گذشته 
تاکنون قیمت واقعی وجود ندارد؛ چراکه بازار تعطیل بوده و معامالت رسمی انجام نشده است و آخرین 
قیمت ها براساس قیمت های معامالتی روز چهارشنبه است.وی افزود: بدین ترتیب طی یک هفته 
اخیر به دو علت افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضا، قیمت  انواع قطعات سکه و انواع عیارهای طال، صعودی 
بوده اند. هر قطعه سکه تمام طرح جدید همانطور که اشاره شد با افزایش حدود ۵۰۰ هزار تومانی از 
حدود 9 میلیون و ۵3۰ هزار تومان به 1۰ میلیون و 3۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز از 

9 میلیون و 3۵۰ هزار تومان به 9 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی 
قیمت سکه 

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت: براساس گزارشات مختلف، ایران هم اکنون حدود 9۰ میلیارد 
دالر منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد که وجوه آن قابل دریافت نیست.

فریدون برکشلی، درباره بازگشت ایران به بازار نفت گفت: هشت، کشور ناحیه خلیج فارس در کل 
۵۰ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. هر سال هزاران نفتکش کوچک و بزرگ در تردد در 
منطقه ای کوچک هستند. بنابراین رصد بیشتر نفتکش ها حتی برای قابل ترین مؤسسات بین المللی 

تقریبا نا ممکن است. 
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ها، سهم نفت ایران در بازار از ۲7۰ هزار تا 1.3 میلیون بشکه در روز 
متغیر است، ادامه داد: در اینجا صحبت از صادرات رسمی و به دور از تحریم توسط ایران است. در عین 

حال با توجه به آنچه در ابتدا گفته شد، رقم باالیی از نفت ایران در بازار جهانی موجود است. 
به گفته برکشلی ایران توانایی تولید و صدور ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون بشکه در روز را دارد. چگونگی عرضه 
آن به بازار جهانی نفت تابعی از توافقات در مذاکرات هسته ای است. چنانچه توافق بر پایه لغو کامل 

تحریم های نفتی باشد، این رقم برای بازار جهانی نفت غافلگیر کننده است.

رقم درآمدهای نفتی بلوکه شده 
ایران چقدر است؟

خبرخبر

قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی 
اندکی افزایش یافت اما تحت تاثیر قوی 
شدن ارزش دالر، در مسیر کاهش هفتگی 
قرار گرفت. بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به 1۸31 دالر و 
73 سنت رسید. بهای معامالت این بازار از 
ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۵ درصد کاهش 

نشان می دهد.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال 
با ۰.۲ درصد افزایش، به 1۸۲7 دالر و 7۰ 
سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز پنج 
شنبه با ۰.1 درصد افزایش، در 1۸۲۴ دالر 

بسته شده بود.
استفن اینس، یکی از شرکای مدیریت در 
شرکت مدیریت دارایی SPI در این باره 
گفت: هنگامی که بازده اوراق قرضه باالتر می 
رود و دالر قویتر است، فضای مطلوبی برای 
افزایش قیمت طال وجود ندارد.شاخص دالر 
نزدیک به باالترین حد یک هفته اخیر در برابر 
سبدی از ارزهای رقیب قرار دارد و در مسیر 
ثبت رشد هفتگی است.بازده اوراق خزانه 1۰ 
ساله آمریکا باالی سطح 1.۶ درصد است و 
در آستانه ثبت رشد هفتگی چشمگیری قرار 
دارد. بازده باالتر اوراق قرضه هزینه نگهداری 
طال که بازدهی ندارد را افزایش می دهد و به 
جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند 
لطمه می زند.آمار اقتصادی که هفته جاری 
در آمریکا منتشر شد رشد باالتر از حد انتظار 
قیمتهای مصرفی و کاهش آمار متقاضیان 
دریافت بیمه بیکاری به پایین ترین میزان 1۴ 
ماه اخیر را نشان داد و نگرانی ها نسبت به رشد 
تورم و احتمال افزایش زودتر از موعد نرخهای 

بهره را تقویت کرد.
با این حال اینس گفت: در حال حاضر هیچ 
نشانه ای از این که بانک مرکزی آمریکا 
قصد دارد در زمینه نرخهای بهره اقدام کند 
وجود ندارد و طال همچنان از حمایت خوبی 

برخوردار است.
بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا 
متعهد شده است نرخهای بهره را تا زمانی که 
اشتغال به رشد کامل برسد، پایین نگه دارد 
و تورم هم در آستانه عبور از نرخ دو درصد 

قرار دارد. 

 گرانی و قیمت های افسار گسیخته در کنار 
نبود و کمبود کاالها، مشکالت اقتصادی، 
وجود دالالن و سودجویان، احتکار، افزایش 
خودسرانه قیمت ها، قاچاق و صفوف طوالنی 
برخی کاالها حکایت این ماه های گذشته 
بازار کرمان است؛ بحرانی که هر روز دامن 
یکی از کاالها می گیرد و آشفته بازاری که 
پایانی ندارد و تنها از کاالیی به کاالی دیگر 
منتقل می شود. آشفته بازاری که یک روز 
دامن مرغ و تخم مرغ را می گیرد و روز بعد 
ســر از بازار روغن و ســیمان در می آورد و 
مسئوالن در سایه ضعف نظارت ها دالالن 
و سودجویان، احتکار، فساد در شبکه تولید 
و توزیع و قاچاق کاال را متهمان اصلی این 

شرایط می دانند.
نادر مالیی دبیر کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان کرمان با اشاره به اینکه استان 
کرمان در مجــاورت اســتان های مرزی 
هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان قرار 
دارد اظهار داشت: یکسری لوازم خانگی و 
کاالهای قاچاق از این طریق به استان کرمان 

وارد می شود.
وی با بیان اینکه در راستای مقابله با قاچاق 
کاال و ارز در استان پلیس امنیت اقتصادی 
برخوردهای بسیار خوبی داشته و کشفیات 
خوبی نیز داشته است و البته سایر دستگاه ها 
نظارتی ما نیز به جد پای کار هستند عنوان 
کرد: در سال قبل ۶۷ هزار و 554 قلم لوازم 
خانگی قاچاق توسط پلیس کشف و ضبط 

شده است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان 
کرمان با اشــاره به اینکه مجاورت استان 
کرمان با استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان بیشترین عامل قاچاق کاال در 
استان کرمان است ادامه داد: این قاچاق در 
برخی اوقات دو سویه انجام می شود یعنی 
ما هم ورودی و هم خروجی کاالی قاچاق 

را داریم.
وی با بیان اینکه استان کرمان در ماه های 
گذشته با کمبود مرغ و سیمان مواجه بود 
افزود: در این شــرایط برخی افراد سودجو 
جوجه یــک روزه و مرغ زنده را به اســتان 
سیستان وبلوچستان قاچاق می کردند که با 
ورود دستگاه های نظارتی جلوی این قضیه 

گرفته شد.
مالیی ادامه داد: در بحث جوجه یک روزه و 
مرغ زنده جلسات زیادی در استان برگزار و 
جهاد کشاورزی مکلف شد از زمان جوجه 
ریزی تا کشتار و از زمان کشــتار تا توزیع 
در سطح بازار نیز سازمان صنعت، معدن و 

تجارت نظارت جدی بر بازار را داشته باشد.

بیش از 1.۷ میلیون نفر از بیکاران را افراد 18 تا ۳5 ساله تشکیل 
داده اند.  در سال گذشته بیش از۶2.۳ میلیون نفر  در گروه 
جمعیتی 15 ساله و بیشتر قرار داشتند که 25.۷ میلیون نفر آن  
فعال )بیکار و شاغل( بوده اند. از این تعداد حدود 2۳.2 میلیون نفر 
شاغل و  2.4 میلیون نفر بیکار گزارش شده است که در مجموع 

بیانگر نرخ بیکاری 9.۶ درصدی در سال 1۳99 است.
وضعیت بیکاری 18 تا ۳5 ساله ها

بررسی جزئیات گزارش بیکاری که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر 
کرد از این حکایت دارد که بیش از 1.۷ میلیون نفر از افراد بیکار 
را گروه سنی 18 تا ۳5 ساله تشکیل داده اند. این در حالی است 

که تعداد آنها در سال 1۳98 بالغ بر 2.1 میلیون نفر بوده است.
بر این اساس از تعداد بیکاران در این گروه سنی حدود ۳8۳ هزار 
نفر کم شده و نرخ بیکاری بین آنها از 1۷.9 به 1۶.۷ درصد در سال 
قبل رسیده است. از جمعیت 1.۷ میلیون نفری بیکاران 18 تا ۳5 
ساله، 1.2 میلیون نفر مردان هستند که البته نسبت به سال 1۳98 
حدود 1۷۳ هزار کمتر شده اند. همچنین تعداد زنان بیکار در این 
گروه سنی در سال قبل از حدود ۷5۷ هزار به 54۷ هزار کاهش 

داشته است.

سهم ۱۸ تا 3۵ ساله ها 
از بیکاری چقدر است؟ 

رشد مالیم طال 
در بازار جهانی

قاچاق کاال باعث 
التهاب بازار مرغ

 و سیمان 

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت 
بارش ها و خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط 
به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم و بی مهابا 
از آب های زیرزمینی استفاده نکنیم چراکه مشکل 

فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است.
احد وظیفه ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون در کشور 1۲7.1 میلیمتر بارش 
داشته ایم، اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین 
بلند مدت کشور حدود ۸7 میلیمتر - ۴1 درصد - 

کمتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه بارش در تمامی استان های 
کشور کمتر از نرمال گزارش شده است، تصریح کرد: 
شدت کم بارشی در برخی از استان ها بسیار بیشتر 
از سایر نقاط است. برای مثال بارش ها در استان 

سیستان و بلوچستان ۸۲ درصد، در استان هرمزگان 
۸۶ درصد و در استان کرمان ۶۵ درصد کمتر از 

میانگین بلند مدت گزارش شده است.
کاهش ۱۷ تا 23 درصدی بارش در استان های 

پربارش
به گفته رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
ز  بحران سازمان هواشناسی، میزان بارش ها ا
بتدای مهرماه تاکنون در استان های پربارشی  ا
زندران نیز به ترتیب حدود  نند گیالن و ما ما
ز سویی  ۲3 و 17 درصد کاهش داشته است. ا
ر شرقی کشور بدتر است  وضاع در نوا دیگر ا
و استان های گلستان 3۸ درصد، سمنان 39 
درصد، خراسان رضوی  ۴7 درصد، خراسان 
جنوبی ۴۶ درصد و خراسان شمالی 3۶ درصد 

کم بارشی داشته اند.

۱۴۰۰-۱3۹۹ یکی از بدترین 
سال های آبی ایران

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهار کرد: به طور کلی سال آبی 1399-1۴۰۰ 
یکی از بدترین سال های آبی در ایران بوده است. 
گاهی اوقات در کشور ما کم بارشی در پاییز و 
زمستان با بارش های بهاره جبران می شود اما 
متاسفانه در این فصل نیز بارش خاصی نخواهیم 
داشت. هرچند که اوضاع در اردیبهشت ماه بهتر 
بود اما طی فروردین برخی از استان های ایران هیچ 

بارشی دریافت نکردند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی به  دلیل کاهش 
بارش و ذوب برف، ذخیره آبی در مناطق کوهستانی 
به شدت کاهش پیدا می کند، گفت: این وضعیت ما 

را در شرایط تنش آبی قرار خواهد داد. درحال  حاضر 
نیز می توان گفت که بسیاری از نقاط ایران در جنوب 
و شرق کشور در شرایط تنش آبی هستند و کاهش 
بارش ها می تواند حتی روی تامین آب شرب نیز 

اثرات خود را نشان دهد.
کمبود آب جدی است

وظیفه با تاکید بر اینکه این شرایط به هیچ عنوان 
به نفع محیط زیست کشور نیست و اثرات خود را 
به زودی نشان خواهد داد، تصریح کرد: دستگاه های 
ذی ربط باید با توجه به در نظر گرفتن این شرایط 
برای مصرف آب موجود در کشور برنامه ریزی کنند و 
ارزش قطره قطره آب را بدانند  چرا که در حال  حاضر 
کمبود آب جدی است.رییس مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در پایان تصریح 
کرد: در حال حاضر نیاز آبی کشور نسبت به گذشته 
بیشتر شده است و باید از به صرفه ترین راهکارها برای 
آبیاری زمین های کشاورزی استفاده کرد. ما باید در 
این شرایط به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم و 
بی مهابا از آب های زیرزمینی استفاده نکنیم چرا که 
مشکل فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است 

و می تواند سرزمین را از شرایط زیستی خارج کند.

تنش آبی در جنوب شرق جدی است

به رغم تایید اثرگذاری صنعت ماینینگ بر افزایش مصرف برق

ت
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مارتن نفس گیر ماینرها و صنعت برق بـه روزهای داغ 
تابسـتان رسـیده اسـت. گرمای هوا و فرارسیدن پیک 
مصرف بـرق باز هم پـای ماینرها و مصرف سرسـام آور 
بـرق آنهـا را بـه اخبـار و تحلیل هـای حـوزه انـرژی 
بـاز کـرده اسـت. هـر چنـد موضوعی کـه مسـئوالن 
وزارت نیـرو مطـرح می کننـد، مدیریـت و میـزان 
مصرف انـرژی این ماینرها نیسـت، بلکه مجـاز بودن و 
غیرمجاز فعالیتشان اسـت. آنجا که سخنگوی صنعت 
بـرق می گویـد: »کلیـه شـرکت های توزیـع نیـروی 
بـرق و شـرکت های بـرق منطقـه ای آمادگـی دارنـد 
بـرق مـورد نیـاز مشـترکانی کـه در عرصه اسـتخراج 
رمزارز فعالیـت قانونی دارنـد را تامین کننـد« خبری 
از الـزام فعاالن مجـاز این حوزه بـه اسـتفاده از برق در 
سـاعات غیر پیک نیسـت. در همین شـرایط بـا توجه 
به وضعیت بارش هـا، اخبـاری مبنی بر کاهـش تولید 
بـرق در نیروگاه های برق آبی هم منتشـر شـده اسـت 
کـه حکایـت از تابسـتانی سـخت دارد. حـال باید دید 
بـا توجـه بـه اقبـال روزافـزون بـه فعالیـت در صنعت 
ماینینـگ و از طرفی کاهش تولیـد نیروگاه ها متولیان 
صنعت انرژی چگونـه موضوع تولیـد و توزیع و مصرف 

را مدیریـت می کننـد.
سـخنگوی صنعـت بـرق اعـالم کـرده اسـت ممکن 
اسـت امسـال مجبور باشـیم میزان بیشـتری نسبت 
به سـال گذشـته برق وارد کنیـم. رجبی مشـهدی به 
ایلنـا گفتـه تولید بـرق امسـال در کشـور بـا کاهش 
روبـه رو شـده و همیـن امـر نیـاز بـه واردات بیشـتر 
بـرق را تشـدید کـرده اسـت: »حجـم آب مخـازن 
نیروگاه هـای برقابی حدود ۵3 درصد سـال گذشـته 
اسـت، سـال گذشـته در اوج مصـرف ۲7۰۰ مگاوات 
تولیـد برق داشـتند که اکنون بـا توجه بـه ۵3 درصد 
کاهـش مخازن حداقل حـدود 3۵۰۰ مـگاوات تولید 
برق از ایـن نیروگاه هـا را نداریـم« کاهـش بارش ها و 

همچنین افزایش مصـرف در زمسـتان و بهره برداری 
خـارج از برنامـه از نیروگاه های برق آبی در زمسـتان، 
باعـث شـده میـزان تولیـد ایـن نیروگاه هـا در فصل 
پیـک، کاهش پیـدا کنـد. از طرفـی موضـوع مصرف 
بـرق ماینرهـا بـه تمـام ایـن مـوارد دامـن می زنـد، 
رجبی مشـهدی گفته اسـت: »طبـق تخمیـن مراکز 
معتبـر عملـی پیش بینـی می شـود 1۲۰۰ مـگاوات 
اسـتفاده غیرمجاز رمز ارزها از برق در کشـور داشـته 
باشـیم که فشـار مضاعفی بـه شـبکه وارد می کنند« 
بارهـا دربـاره میـزان مصـرف غیرمجـاز رمـز ارزهـا 
اعداد و ارقامی ارائه شـده اسـت، اما هنـوز رقم دقیق 
مصـرف بـرق ماینرهـا در کشـور از مراجـع رسـمی 
منتشـر نشـده، رجبی مشـهدی معتقد اسـت میزان 
مصـرف بـرق ماینر هـا در بدتریـن حالـت حـدود 
یک هـزار و ۲۰۰ مـگاوات اسـت در حالی کـه برخی 
کارشناسـان به میرانی بیـش از این اشـاره می کنند، 
از جملـه محمد پارسـا رئیس کنفدراسـیون صادرات 
انـرژی که معتقـد اسـت: »مـزارع اسـتخراج ارز های 
دیجیتـال چیـزی حـدود ۵ تـا ۶ هـزار مـگاوات برق 
مصـرف می کننـد« هـر چنـد رجبی مشـهدی بـا 
رد ایـن اعـداد همچنـان معتقـد اسـت: » بر اسـاس 
پیش بینی هـای صـورت گرفتـه کل مصـرف بـرق 
رمزارزهـا در جهـان حـدود 1۰ هـزار مگاوات اسـت. 
سـهم ایران از این میـزان حـدود 1۰ درصد اسـت.«
با وجود ایـن اختـالف نظرها در مـورد میـزان مصرف 
بـرق ماینرهـا، خبـری هـم از مدیریـت مصـرف بـرق 
در ایـن حـوزه نیسـت. تنهـا مـوردی کـه مدیـران 
حـوزه انـرژی آن را دنبـال می کننـد در نظـر گرفتـن 
مشـوق های چنـد ده میلیونـی بـرای کسـانی اسـت 
که مـزارع و مراکز غیر مجـاز رمـزارز را معرفـی کنند. 
میـزان توقـف فعالیت مـزارع مجـاز در روزهـای پیک 
مصـرف یکـی از مواردی اسـت کـه بایـد مـورد توجه 
قرار گیرد. امـا تاکید مسـئوالن وزارت نیـرو همچنان 
بـر مجـاز بـودن و غیر مجـاز بـودن فعالیت هاسـت 
و نـه میـزان مصـرف انـرژی و مدیریـت ایـن مصـرف 
در مـزارع اسـتخراج رمـز ارز. سـخنگوی صنعـت برق 

روز یکشـنبه به خبرگـزاری مهـر گفته اسـت: »کلیه 
شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق و شـرکت های برق 
منطقـه ای آمادگی دارنـد برق مـورد نیاز مشـترکانی 
که در عرصه اسـتخراج رمزارز فعالیت قانونـی دارند را 
تامین کنند، این گـروه از مشـترکان می توانند پس از 
دریافت مجوزهـای قانونـی الزم از وزارت صمت، برای 
دریافت انشـعاب مربوط به شـرکت های بـرق مراجعه 
کننـد. صنعـت بـرق از فعالیـت واحدهـای قانونـی 
اسـتخراج رمـز ارز در چارچوب قانـون و با اسـتفاده از 
پتانسـیل های قانونی حمایـت می کند؛ چرا کـه به هر 
حال ایـن صنعت یک فعالیـت نوین در عرصـه اقتصاد 
اسـت و رسـالت صنعت برق نیز تامین زیرساخت برق 
صنایعی اسـت که در چارچوب قانون کشور به توسعه 
اقتصـاد کمـک می کننـد« ورود رمز ارزهـا بـه دنیای 
اقتصاد در دنیـا امری اسـت گریزناپذیر، اما اسـتخراج 
آنهـا در کشـورهایی بـا شـرایط ایـران که بـا پرداخت 
یارانه بـاال در حوزه انـرژی قیمت خرید بـرق را کاهش 
داده و زمینـی حاصلخیز برای برداشـت رمـزارز فراهم 
کرده اسـت، اهمیت رمز ارزهـا در حوزه اقتصـاد ابعاد 

دیگـری پیـدا می کند.
زمسـتان سـال گذشـته و زمانـی کـه موضـوع نقش 
ماینرهـا در بحـران کمبـود بـرق مطرح شـد، وزارت 
نیـرو اعـالم کـرد کسـانی کـه اسـتخراج کنندگان 
غیر مجـاز را معرفـی کننـد پـاداش دریافـت خواهند 
کـرد. ایـن سیاسـت همچنـان ادامـه دارد و ایـن 
وزارتخانـه در عـوض رصـد میـزان مصـرف بـرق 
واحدهایـی کـه انشـعاب بـرق رایـگان دارنـد و یـا از 
یارانـه انـرژی بهره منـد هسـتند، ترجیـح می دهـد 
مبالـغ ده و بیسـت میلیونـی پـاداش بـرای معرفـی 
کننـدگان در نظر بگیرد. بسـیاری از مراکـز غیر مجاز 
اسـتخراج رمـزارز در اماکـن عمومـی کـه انشـعاب 
رایـگان دارنـد، مسـتقر هسـتند و مخفیانـه بـا بـرق 
مصرفی شـهر اقـدام بـه اسـتخراج رمـزارز می کنند. 
امـا گویا رویکـرد برخـورد با ایـن مراکـز و افـراد قرار 
نیسـت تغییـر کنـد. رجبی مشـهدی اعـالم کـرده 
اسـت: »تاکنون حدود ۲۲۲۴ مرکز اسـتخراج رمزارز 

کـه مصـرف بیـش از 3۲۴ مـگاوات بـرق داشـتند؛ 
شناسـایی شـده اند. حـدس می زنیـم دو برابـر ایـن 
تعداد، مراکـز فعال غیرمجاز داشـته باشـیم. در حال 
حاضـر مراکز مجاز 3۰۰ مـگاوات انشـعاب خریداری 
کرده انـد و تقریبا ۲۰۰ مـگاوات مصرف بـرق دارند«
امسـال با روزهـای کـم بارانی که در سـال آبی پشـت 
سـر گذاشـته و پیش رو داریـم، نیروگاه هـای برق آبی 
هـم مزیـد بـر علـت شـده و موجـب کسـری میـزان 
انرژی مورد نیاز سـاالنه شـده اند، به گفته سـخنگوی 
صنعـت بـرق کشـور در مجمـوع خـارج شـدن برخی 
نیروگاه هـای بـرق آبـی از مـدار و اسـتفاده غیرمجـاز 
رمز ارزهـا از برق ۴7۰۰ مگاوات کسـری بـه این حوزه 
تحمیـل کرده انـد که به گفتـه او: »عـالوه بـر اقدامات 
در راسـتای شناسـایی ادارات بـا مصرف بـاال و کنترل 
آنها، جمع آوری رمزارزهـای غیرمجاز مهم ترین کاری 
اسـت که باید انجام شـود« اقدام دیگری کـه می توان 
در این حـوزه مـورد توجه ویـژه قـرار داد، اسـتفاده از 
انرژی هـای تجدیدپذیر اسـت. امـری کـه وزارت نیرو 
در اصالحیه اخیـر مربوط به دسـتورالعمل اسـتخراج 
رمـزارز بـه آن توجه کـرده اما بایـد دید بـرای اجرای 
آن چـه تمهیداتـی در نظـر دارد و آیا فعـاالن صنعت 
ماینینـگ بـه ایـن امـر اقبـال کافـی نشـان خواهند 
داد یـا خیـر. در ایـن اصالحیـه  تامیـن بـرق مراکـز 
اسـتخراج رمز ارزها بـه یکـی از چهـار روش »تامین 
برق از طریـق نیروگاه های تجدیدپذیـر« ، »تامین بر 
از طریـق سـرمایه گذاری در بهینه سـازی« ، »تامین 
برق بـا نصـب و بهره بـرداری از مولدهـای حرارتی« و 
یا »اتصـال به شـبکه و خرید انـرژی از شـرکت برق« 
صـورت خواهـد گرفـت. همچنیـن بـرای تشـویق 
فعاالن ایـن حوزه اعالم شـده اسـت تخصیـص تمام 
انـرژی تولیـدی نیـروگاه تجدیدپذیـر کـه صاحبـان 
مراکـز تجهیز کننـد، برای اسـتخراج رمـز ارز بالمانع 
اسـت. ایـن امـر عـالوه بـر توجـه بـه مسـائل محیط 
زیسـتی، می توانـد در مدیریـت بحـران کمبـود برق 
کـه کشـور در ماه هـای اخیـر بـا آن روبـه رو شـده 

اثرگذار باشـد.

سهم میزان مصرف برق ماینرها شفاف نیست

پیام ما
 گزارش

سخنگوی صنعت برق اعالم کرده است ممکن است 
امسال مجبور باشیم میزان بیشتری نسبت به سال 
گذشته برق وارد کنیم. رجبی مشهدی به ایلنا گفته 
تولید برق امسال در کشور با کاهش روبه رو شده و 
همین امر نیاز به واردات بیشتر برق را تشدید کرده 
است: »حجم آب مخازن نیروگاه های برقابی حدود 
۵3 درصد سال گذشته است، سال گذشته در اوج 
مصرف 2۷۰۰ مگاوات تولید برق داشتند که اکنون 
با توجه به ۵3 درصد کاهش مخازن حداقل حدود 
3۵۰۰ مگاوات تولید برق از این نیروگاه ها را نداریم« 
کاهش بارش ها و همچنین افزایش مصرف در 
زمستان و بهره برداری خارج از برنامه از نیروگاه های 
برق آبی در زمستان، باعث شده میزان تولید این 
نیروگاه ها در فصل پیک، کاهش پیدا کند.

کاهش ۴۱ درصد بارش ها در کشور

محکومیت ۸ میلیارد ریالی 
برای قاچاق 32 هزار لیتر سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از محکومیت 8 میلیارد ریالی 
قاچاقچی سوخت خبر داد.به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
سازمان تعزیرات حکومتی، ارسالن میری در این رابطه اظهار کرد: 
ماموران نیروی انتظامی حین گشت زنی در محور کوهبنان–زرند 
به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و پس از بازرسی از خودرو 
مقدار ۳2 هزار لیتر نفت گاز فاقد مجوزهای قانونی کشف و گزارش 
برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان کرمان افزود: شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز 
پس از رسیدگی و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، رای به محکومیت 

8 میلیارد ریالی متهمین و ضبط فرآورده های نفتی صادر کرد.

امید به بازگشت اعتماد 
و نقدینگی به بورس

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: در صورت اجرای مصوبات سران 
قوا اعتماد به بازار باز می گردد و به دلیل ورود نقدینگی به بازار می توان 
معامالت خوبی را در این بازار شاهد باشیم.»ماشااهلل عظیمی« به اصلی 
ترین عوامل تاثیرگذار در شتاب افت شاخص بورس در ماه های گذشته 
اشاره کرد و افزود: اصلی ترین دلیلی که باعث شد تا بازار برای مدتی 
طوالنی در مدار نزولی قرار گیرد کاهش اعتماد و ترس سهامداران از 
ورود سرمایه هایشان به این بازار بود که این امر منجر به ایجاد چنین 
روند بی سابقه ای در معامالت بازار سهام شد.وی خاطرنشان کرد: گاهی 
ممکن است به دنبال برخی تصمیمات،  مشکالتی رخ دهد که سبب 
شتاب در روند نزولی بازار می شود، که باعث خواهد شد به سختی 
بتوان روند بازار را به حالت طبیعی بازگرداند و وضعیت معامالت را 

بهبود بخشید.
سهامداران در انتظار روشن شدن نتیجه برجام

عظیمی با بیان اینکه سهامداران همیشه در انتظار روشن شدن 
وضعیت متغیرهای بیرونی هستند، گفت: تعیین نتیجه برجام را یکی 

از پارامترهای تاثیرگذار بر روند بازار است.
وی افزود: در کنار مسایل بیرونی تاثیرگذار بر معامالت بورس،  انتشار 
خبرهای رسمی مبنی بر واریز حتمی منابع مالی از صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه می تواند به شدت روند بازار را تغییر دهد 

و بر معامالت این بازار تاثیرگذار باشد. 
وی اظهار داشت: مسووالن بهتر است تا قبل از اجرایی شدن تصمیمات 
اتخاذ شده، خبری را در بازار منعکس نکنند زیرا این موضوع منجر به 
افزایش انتظارات سهامداران می شود که در صورت عدم اجرایی آن 
زمینه ترس و نگرانی آنها در بازار فراهم می شود؛ بنابراین بهتر است 
بعد از اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده خبر آن در بازار منتشر شود.

اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورش اشاره کرد و 
گفت: بازارگردان ها به معنای واقعی باید به وظایف خود عمل کنند، 
حقوقی ها باید کنترل شوند تا در شرایطی که بازار نیاز دارد به صورت 
یک طرفه به سود شرکت و نهاد مالی فکر نکنند بلکه در این موقعیت، 
کلیت بازار را در نظر بگیرند.وی به عملکرد حقوقی ها در بازار اشاره 
کرد و ادامه داد: حقوقی ها، بازار را فقط به نفع خود می بینند در حالی 
که باید این بازار را به عنوان بازاری بهم پیوسته در نظر گرفت تا بتوان 
از طریق تصمیمات اتخاذ شده، کلیت بازار را بهبود بخشید، اکنون 
حقوقی، بازار سهام را بازاری بهم پیوسته نمی بینند و اهداف هماهنگی 

را با یکدیگر دنبال نمی کنند.
سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس صبور باشند

عظیمی با بیان اینکه سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس صبور 
باشند، قیمت سهام در بازار ارزان تر از قیمت های کنونی نمی شود، 
گفت: با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد کشور روند فعلی بازار تعجب 
آور است زیرا هیچ خطری بازار را تهدید نمی کند و شاخص نباید چنین 
روندی را داشته باشد.عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه 
بازار در شرایط فعلی، بازاری عمیق است و دیگر مانند گذشته نیست که 
بتوانیم بگوییم سهامداران هوشیار نیستند، افزود: این نشان می دهد 
مردم دیگر با تکیه بر اخبار نامعتبر منتشره شده در فضای مجازی اقدام 
به سرمایه گذاری در هر سهمی نمی کنند و از این به بعد بیشتر از نظر 

متخصصان برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.
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بورس ارز دیچیتال

اطاعیه های مجامع

 سقوط آزاد بیت کوین
اظهارات  تأثیر  تحت  دیجیتال  های  ارز  بازار  که  نیست  باری  اولین  این 
می  گیرد. قرار  فناوری  دنیای  شخصیت های  مشهورترین  از   یکی 

خبرآنالین در گزارشی می آورد: ماسک یکی از 10 شخصیت تاثیرگذار در حوزه فناوری 
در جهان است. این مرد که نامش در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد، بنیانگذار 
شرکت های همچون تسال موتورز و پی پال است. درست در روزهایی که تحت تأثیر شروع 
کرونا بازار ارز های دیجیتال با رونقی بی سابقه روبرو شده بود ، وی وارد دنیای ارزهای دیجیتال 
شد و با توییت ها و اظهارات خود قیمت ها در این بازار را جابجا کرد. روزهایی که بیت کوین 
به دلیل پشتیبانی آیالن ماسک، می تاخت، برخی کارشناسان هشدار می دادند که خروج 
 ماسک از موقعیت حمایت از این ارز دیجیتال می تواند زمینه سقوط آزاد آن را فراهم آورد.

تیغ دو لبه حمایت آیالن ماسک البته کامال برای این دست از کارشناسان روشن بود. بازار ارزهای 
دیجیتال در ایران نیز مدتی است با رونقی قابل توجه روبرو شده است و هشدارهای مکرر به 
کارشناسان درباره ریسک باالی رمز ارزها فعالً خریداری ندارد.این تنها کارشناسان ایرانی نیستند 
که در خصوص وضعیت نه چندان پایدار ارزهای دیجیتالی هشدار می دهند. کارشناسان بین المللی 

نیز در این خصوص توصیه های مهمی را به خریداران ارزهای دیجیتالی می کنند.
توصیه های مهم به خریداران ارزهای دیجیتال

البته توصیه های ماسک تنها محدود به بیت کوین نشده است. این مرد مشهور جهان فناوری 
توصیه های مهمی را به خریداران ارزهای دیجیتالی داشته است. حمایت های شفاف وی از 
برخی ارزهای دیجیتالی به ویژه دوج کوین پیش از این نیز جنجال های زیادی را به پا کرده بود. 
هرچند او به دفاع از مرزها برخاسته و معتقد است که رمز ارزها در جهان آینده جایگاه دارند اما 
به سرمایه گذاران توصیه می کند در نهایت احتیاط اقدام به سرمایه گذاری کنند. وی گفته است: 
»بگذارید خیلی واضح بگویم کسی نباید پولی که یک عمر را صرف جمع کردن آن کرده است 
در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری کند.« این سخنان سومین فرد ثروتمند جهان کافی بود تا 
 نوسانی چشمگیر در بازار ارز های دیجیتالی رخ بدهد. دور جدید ریزش بازار از کجا آغاز شد؟

 با این حال انتشار خبری در خصوص تصمیم جدید سلبریتی دنیای فناوری کافی بود تا اتفاق مهم 
در بازار رخ دهد و در زمانی بسیار اندک قیمت بیت کویت حتی تا 12 درصد کاهش یابد. بیت کوین 
در حالی به قیمتی در محدوده 4۶ هزار دالر معامله می شود که بسیاری از معامله گران بر این عقیده 
بودند این رمزارز به زودی کانال ۶0 هزار دالری را فتح می کند.ماسک اعالم کرده است که پس از 
ماه ها مقاومت به دلیل هزینه باالی زیست محیطی تولید رمز ارز برنامه های پذیرش بیت کوین را به 
عنوان ابزار پرداخت، برای وسایل نقلیه الکتریکی این شرکت کنار می گذارد و همین موضوع کافی 
بود تا ریزشی قابل توجه در بازار بیت کوین رخ دهد. وی در توییتر خود اعالم کرده است که چرا 
نگران است و گفته است: »ما نگران افزایش سریع استفاده از سوخت های فسیلی برای استخراج و 
معامالت بیت کوین هستیم به ویژه زغال سنگ که دارای باالترین میزان انتشار از هر نوع سوخت 
است به گفته وی عرضه رمزنگاری شده در بسیاری از سطوح ایده خوبی است و معتقد است آینده 
 امیدوار کننده ای دارد اما این موضوع نباید هزینه های زیادی برای محیط زیست داشته باشد.«

وی بالفاصله به سواالت مربوط به این حرکت پاسخ نداد؛ سئواالتی مانند اینکه چند وسیله نقلیه 
تاکنون با بیت کوین خریداری شده است و آیا ماسک پیش از این از تاثیرات زیست محیطی این 
ارزهای دیجیتال بی اطالع بوده است یا خیر را وی بی پاسخ گذاشت. آیا ماسک قصد جایگزینی 

بیت کوین را دارد؟

پیش فروش 4 محصول ایران خودرو ویژه عید فطر برای محصوالت دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک، 
سورن پالس، رانا پالس و پژو 20۷ دنده ای سقف شیشه ای آغاز شد.

متقاضیانی که در قرعه کشی های قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، پس از بررسی و رعایت شرایط 
عمومی، می توانند در این طرح ثبت نام نمایند. در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل 
مندرج در قرارداد خواهد بود. طـرح پـیش فـروش عـادی )حـداکثر 12 ماهـه( محصـوالت ایـران 
خودرو )بـا روش قرعـه کشـی( مطـابق جـدول ذیـل از ساعت 9 روز شنبه 25/02/1400 شروع و تا 

روز دوشنبه مورخ 2۷-02-1400 ادامه خواهد داشت.

دسـتیابی شـرکت گل گهر به دانش و توانمندی تعمیرات اساسی الکترواستاتیک فیاتر 
geg.ir های غبارگیر- از صفحه

هدف اصلی معدن گوهرزمین،  تولید با بهره وری مناسب است. 
 goharzamin.co از صفحه

کتاب »نقش بازارچه های مرزی جنوب   در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 
شرق کشور در توسعه اقتصادی«

معرفی کتاب

با توجه به حضور تعداد زیادی از مردم کشورهای همسایه 
پاکستان و افغانستان برای سفرهای زیارتی، سیاحتی و یا کاری 
در ایران، ضرورت توجه به ایجاد، توسعه و مدیریت بازارچه های 
مرزی می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی مرزنشینان ایفا 
کند. در نظام بین الملل، کشوری موفق خواهد بود که بتواند 
مشکالت جمعیتی خود را به حداقل برساند و با استفاده از 
راهکارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، جمعیت را به ماندن 
در نواحی مرزی عالقه مند نماید و توسعه فضایی آن را با برنامه 
و مدیریت الزم اعمال کند. با بررسی مناطق مختلف کشور، 
می توان به عدم تعادل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان 
مناطق مرزی و مناطق مرکزی پی برد. مناطق مرزی به لحاظ 
قرار گرفتن در انزوای جغرافیایی و دور بودن از مناطق صنعتی- 
اقتصادی، جزء مناطق محروم و توسعه نیافته محسوب می شوند. 
در صورت بی توجهی به نواحی مرزی شاهد چالش های عمده ای 
مانند تخلیه این مناطق از جمعیت و ضعف امنیت خواهیم بود. 
در تمام کشورهای جهان، به مرزهای مشترک میان کشورها 
به عنوان فرصت نگاه می شود. نقاط مرزی معموال فرصت های 
اقتصادی مطلوبی هستند که با راه اندازی بازارچه های مرزی 
و رونق اقتصادی و بازرگانی می توانند نقش موثری در اقتصاد 
کشورها بازی کنند. عالوه بر این، این امر به ایجاد اشتغال در 
جوامع محلی و منطقه ای هم منجر می شوند. در کنار بازارچه های 
مرزی، تعاونی های مرزی هم می توانند به رونق اقتصادی در 
شهرها و روستاهای این مناطق کمک بسیاری کنند و در نهایت 
امنیت را در این مناطق افزایش دهند. در این کتاب به معرفی 
بازارچه های مرزی جنوب شرق کشور و نقش آن در توسعه 

اقتصادی پرداخته شده است

         در توییتر چه می گویند؟


