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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1400 خــرداد   29 شــنبه         1003 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 بر طبل توخالی 
پتروشیمی نکوبید

 استان کرمان بیش  استان کرمان بیش 
از از ۱۱۱۱ برابر میانگین  برابر میانگین 
جهانی بیابان داردجهانی بیابان دارد

۱۰۶ بستری 
جدید و ۸ فوتی 

در شبانه روز 
گذشته

توان ایران برای 
تبدیل شدن به 

قطب تولید کاغذ 
در منطقه

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: امکانات 
و ظرفیت های موجود در کشور به گونه ای است که می توان 
به راحتی به هاب )قطب( تولید کاغذ و مقوا و تامین نیاز 
جمعیت 400 میلیون نفری منطقه تبدیل شد.»ابوالفضل 
روغنی گلپایگانی« )جمعه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: ایران با توجه به شرایط کلی و امکانات موجود، 
توان تبدیل شدن به مرکز تولیدی منطقه ای در بسیاری 
صنایع را داراست.این عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان کرد: به جز ترکیه که به واسطه همکاری با 
فیات ایتالیا بزرگترین خودروساز منطقه محسوب می شود، 
ایران در سایر صنایع از جمله سیمان، شیشه، فوالد و غیره و 
از جمله صنعت کاغذ می تواند برای بازار بزرگ 400 میلیونی 

همسایگان و منطقه به تولید بپردازد.

هدیه ای که روی دست کرمان ماند

۴۰ درصد نیاز آب 
شهر کرمان تامین نمی شود

ضرورت تامین آب 
شرب جیرفت و 

عنبرآباد از سد جیرفت

محدود کردن تجارت 
ایران به ۵ کشور، 

 خطرناک است

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: این روزها شهر ما کرمان نزدیک 
به یک هزار و 400 لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد و به علت نداشتن منابع، نزدیک به 40 درصد نیاز 

آب کرمان را نمی توانیم تامین کنیم.

امام جمعه جیرفت تامین آب شرب شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت را در رفع دغدغه 

های کم آبی موثر دانست و گفت: امید است به 
زودی شاهد تحقق این مهم باشیم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید هرچند 
افزایش جدی همکاری ها با کشورهای منطقه 

می تواند به عنوان یک اولویت دنبال شود اما در عین 
 حال نباید حضور در سایر بازارها را فراموش کرد.

با روی کار آمدن 
دولتی توانمند 

شاهد بهبود شرایط 
اقتصادی خواهیم بود

گزارش  به 
عمومی  روابط 

مهدی  کرمان،دکتر  علوم پزشکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر 
جمعه 2۸خرداد ماه با بیان اینکه طی 
24 ساعت گذشته، 101 بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:» ۶۶نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 9 نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 3 نفر 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
و 2۶ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.

صفحه۱  را 
بخوانید

روند صعودی نرخ 
»تشکیل سرمایه 

ثابت« در کشور
بر اساس آخرین 
داده های آماری 

بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
از منفی 5.۶ درصد در سال 9۸ به رقم 
2.5 درصد در سال 99 رسید.به گزارش 
بانک مرکزی در تازه ترین آمار گزارشی 
از وضعیت اقتصادی کشور در سال 99 
را منتشر کرد. یکی از مولفه های مهم 
در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص است. این مفهوم به این معناست 
که چه میزان سرمایه گذاری در دو حوزه 
ساختمان و خرید ماشین آالت صنعتی 
انجام شده است.کاهش نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش 
سرمایه گذاری در اقتصاد است و بیانگر 
کاهش رشد اقتصادی در سال های آینده 
است و بالعکس رشد این شاخص نیز به 
معنای افزایش سرمایه گذاری است.بر 
اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص سال گذشته به 2.5 
درصد رسید در حالی که این شاخص در 

سال 9۸ منفی 5.9 درصد بوده است.

صفحه3را 
بخوانید
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۱۰۶ بستری جدید و ۸ فوتی 
در شبانه روز گذشته

کشف ۱۷۰۰ دستگاه ماینر 
در یکسال گذشته 

استاندار کرمان؛ قهر با صندوق های رای 
 مشکلی را حل نمی کند

محدود کردن تجارت ایران 
 به ۵ کشور، خطرناک است

بهره برداری 
از پروژه آبرسانی 
به سربنان طی 
چند روز آینده

عمومـی  بـط  روا گـزارش  بـه 
کرمان،دکتـر  علوم پزشـکی 
یـن  مهـدی شفیعی،سـخنگوی ا
دانشـگاه عصـر جمعـه 2۸خـرداد 
ماه بـا بیـان اینکه طی 24 سـاعت 
گذشـته، 101 بیمـار جدیـد کرونا 
در بیمارستان های اسـتان بستری 
شـده اند، گفـت:» ۶۶نفـر از آن هـا 
از حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافـت، 
کرمـان،  کوهبنـان،  بردسـیر، 
شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، 9 نفر 
از حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 
سـیرجان، 3 نفر از حوزه  دانشـگاه 
علوم پزشـکی رفسـنجان و 2۶ نفر 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفـت هسـتند«.
ز  ا نفـر   2 این کـه  بیـان  بـا  و  ا
حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 
گـزارش  جدیـد  بسـتری  بـم، 
فـزود: »در حـال  شـده اسـت، ا
بیمـار کرونـا در   4۷۶ حاضـر، 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

. » هسـتند
2۶۸ نفـر  مـه داد:» دا شـفیعی ا
ز بیمـاران بسـتری در حـوزه   ا
علوم پزشـکی کرمـان،20 نفرحوزه  

 11۷ رفسـنجان، علوم پزشـکی 
21 نفـر در  نفـر حـوزه  جنـوب،
نشـگاه علـوم پزشـکی  حـوزه  دا
بـم و 50 نفـر از حـوزه  دانشـکده 
علوم پزشـکی سـیرجان بسـتری 
هسـتند و خدمات بیمارسـتانی به 

آن هـا ارائـه می شـود«.
او اظهار کـرد: »از ابتـدای اپیدمی 
تاکنـون 22هـزار و 391 نفـر در 
اسـتان، به دلیـل ابتـال بـه کرونـا 

بسـتری شـده اند«.
مدیر گروه مبـارزه بـا بیماری های 
واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی 
کـرد:  اظهـار  سـپس  کرمـان 
»متاسفانه در 24 سـاعت گذشته، 
۸ مـورد فوتـی بـه دلیـل ابتـال بـه 
ویـروس کرونـا گـزارش شـده کـه 
۶ نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان، یـک نفـر 
از حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 
ز حـوزه  سـیرجان و یـک نفـر ا
دانشـگاه علوم پزشـکی بم  است«.  
بتـدای  ا ز  ا شـفیعی، گفتـه   بـه 
اپیدمـی کرونـا در اسـتان تاکنون، 
بتـال بـه  3024 نفـر بـه دلیـل ا
کوویـدـ  19 جان خود را از دسـت 

داده انـد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 
هزار و ۷00 دستگاه ماینر قاچاق در سطح 
استان در یک سال گذشته خبر داد و گفت 
که در این مدت 10۶ متهم دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
 سردار عبدالرضا ناظری،اظهار کرد: »با 
تالش و همکاری ماموران در برخورد با 
دستگاه های استخراج غیرقانونی رمز 
ارزها از ابتدای خرداد ماه سال گذشته تا 
خردادماه سال جاری، هزار و ۷00 دستگاه 
ماینر کشف شد که عالوه بر استفاده ی 
غیرمجاز آن ها تبعات سوئی در حوزه ی 

اقتصادی و اجتماعی در پی داشتند«.
او با بیان این که استخراج رمز ارزها در سه 
بخش خانگی، نیمه صنعتی، و صنعتی 
انجام می شود، گفت: »پلیس با این موارد 

برخورد قانونی خواهد داشت و طی این 
مدت 10۶ متهم دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شدند«.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره 
به قاچاق بودن دستگاه های ماینر و 
استفاده ی بی رویه ی آنها از انرژی برق، 
یادآور شد: »دستگاه های استخراج رمز 
ارز نو نیستند و به صورت دست دوم 
و به عنوان دستگاه خارج از استفاده 
وارد کشور می شوند و عملکرد مثبتی 

ندارند«.
او در پایان از زحمات کارشناسان سازمان 
صمت و شرکت های توزیع نیروی برق 
شمال و جنوب استان که تعامل خوبی 
در ارتباط با جمع آوری رمز ارزها با پلیس 

دارند، تقدیر کرد.

اسـتاندار کرمـان خطـاب بـه مـردم گفـت: هـر 
چنـد گلـه منـدی هایـی از فضـای اقتصـادی 
و معیشـتی داریـد و تحـت فشـار هسـتید، گلـه 
مندی شـما بـه حق اسـت امـا حتمـا پشـت کردن 
بـه صنـدوق رای و قهـر بـا صنـدوق رای حـالل 
مشـکالت نیسـت اتفاقـا بایـد پـای صنـدوق رای 
 بیاییـد و مشـکالت را بـا انتخـاب خوب حـل کنید.
"علـی زینی ونـد" صبـح امـروز 2۸ خرداد مـاه در 
گلزار شـهدا و نخسـتین دقایـق آغـاز رای گیری در 
جمع خبرنـگاران گفت: قبـل از آغـاز رای گیری به 
گلـزار شـهدا بـرای زیارت مـزار شـهید سـلیمانی و 
تجدیـد میثـاق بـا شـهدا آمدیـم و همچنیـن قصد 
یادآوری داشـتن امنیـت و اسـتقالل و آزادی امروز 
مـردم ایـران مرهـون رشـادت هـای ایـن شـهدا 
اسـت و کمتریـن وظیفـه مـا پاسـداری از میـراث 
آنهاسـت. وی میـراث شـهدا را حفـظ پیونـد مردم 

بـا نظـام دانسـت و بیـان کـرد: یکـی از نمادهـای 
حفـظ پیوند مـردم با نظـام انتخابـات اسـت و مقام 
 معظـم رهبری نیـز بـه این مهـم تاکیـد کـرده اند.
اسـتاندار کرمـان خطـاب بـه مـردم گفـت: هـر 
چنـد گلـه منـدی هایـی از فضـای اقتصـادی 
و معیشـتی داریـد و تحـت فشـار هسـتید، گلـه 
مندی شـما بـه حق اسـت امـا حتمـا پشـت کردن 
بـه صنـدوق رای و قهـر بـا صنـدوق رای حـالل 
مشـکالت نیسـت اتفاقـا بایـد پـای صنـدوق رای 
 بیاییـد و مشـکالت را بـا انتخـاب خوب حـل کنید.
وی از مـردم خواسـت رای دادن خـود را به سـاعات 
پایانـی موکـول نکننـد هـر چنـد محدودیتـی 
 بـرای رای دادن در هـر زمانـی وجـود نـدارد.
به گـزارش ایسـنا، شـعبه اخـذ رای در محـل گلزار 
شـهدای کرمان در نخسـتین دقایق آغاز رای گیری 

شـاهد صف طوالنی از مـردم بـرای رای دادن بود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید 
با  همکاری ها  جدی  افزایش  هرچند 
کشورهای منطقه می تواند به عنوان یک 
اولویت دنبال شود اما در عین حال نباید 
 حضور در سایر بازارها را فراموش کرد.
محمد الهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته 
بخش قابل توجهی از کل حجم تجارت ایران 
تنها به پنج کشور همسایه یا حاضر در منطقه 
محدود شده است. از سوی دیگر در برنامه ها 
نیز عنوان می شود که ما قصد داریم بخش 
مهمی از تمرکز تجاری خود را بر 15 کشور 
همسایه بنا کنیم. این دیدگاه در ذات خود هیچ 
مشکلی ندارد اما در صورت نگاه یک جانبه به 
 تجارت، می تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند.
وی با بیان اینکه در دوره تحریم ها، عمال 

چاره چندانی جز تالش برای همکاری با 
کشورهای همسایه وجود نداشت، توضیح 
داد: ما در طول این سال ها با مشکالت نقل و 
انتقال ارز و جابه جایی پول مواجه بودیم و در 
این شرایط، مشکالت موجود در کشورهای 
همسایه، کمتر از کشورهای دورتر بود 
و در واقع با همین سیستم امکان حفط 
 تجارت در این سال های سخت فراهم شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان 
اینکه در صورت نبود محدودیت ها منطقی 
نیست که بازار کشور به چند کشور محدود 
شود، گفت: همانطور که به عنوان یک 
تولیدکننده، منطقی نیست که تمام محصول 
را به یک فروشنده یا فروشگاه بفروشیم، در 
حوزه صادرات نیز نباید تمام تمرکز بر چند 

کشور استوار شود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب ــدار زرن فرمان
ایــن پــروژه هــم اکنــون بــاالی 95 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
اســت، گفــت: پــروژه آبرســانی بــه 
ــر 10  ــغ ب ــا اعتبــاری بال ســربنان ب
میلیــارد تومــان طــی چنــد روز 
ــروع اوج  ــه ش ــه ب ــا توج ــده ب آین
ــه بهــره  ــا، ب فصــل تابســتان و گرم

ــید. ــد رس ــرداری خواه ب
ــا بهــره بــرداری از ایــن  او افــزود: ب
طــرح، مشــکل کــم آبــی در بیــش 
ــربنان  ــتان س ــتای دهس از ۶ روس

ــد شــد. برطــرف خواه
ــی و  ــم آب ــه ک ــادق زاده ب ــی ص عل
ــتاهای  ــی در برخــی از روس ــی آب ب
ایــن شهرســتان در تابســتان و 
یــن  ا ســاکنان  هــای  گالیــه 
مناطــق اشــاره و تاکیــد کــرد: 
رفــع مشــکالت آبرســانی و مقابلــه 
یــن  بــی در ا بــا تنــش کــم آ
ــداری  ــت فرمان ــتاها در اولوی روس
و مســئولین اجرایــی شهرســتان 

قــرار دارد.
ــه داد:  ــت ادام ــی دول ــده عال نماین
ــرر  ــد مق ــن بازدی ــن در ای همچنی
شــد تــا بــا اجــرای عملیــات 
یجــاد  اضطــراری آبرســانی و ا
ــک  ــرف ی ــاژ آب، ظ ــتگاه پمپ ایس
ــک  ــتای رش ــده در روس ــه آین هفت
ــتا  ــن روس ــی ای ــد، اهال ــا زرن علی
ــکل  ــن مش ــا کمتری ــتان را ب تابس
ــد. ــی پشــت ســر گذارن و تنــش آب

صــادق زاده در پایــان افــزود: در 
ــن  ــای تامی ــد راهکاره ــن بازدی ای
و توزیــع آب در ســطح دیگــر 
روســتاهای بحرانــی شهرســتان 
زرنــد بــه ویــژه توابــع بخــش 
مرکــزی زرنــد کــه بــا مشــکل 
ــورد  ــتند م ــه هس ــی مواج ــم آب ک
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و 
ــت و  ــه فوری ــا درج ــی ب تصمیمات

اضطــرار، اتخــاذ شــد

ک
ابنا

س: ت
عک

روزنامه اقتصادی استان کرمان

پورابراهیمی:

کاغذ وطن- دو پروژه پتروشیمی کرمان و فجر روی دست کرمانی ها  مانده و 
حاال صحبت از اجرای پتروشیمی جازموریان است. منصور شکرالهی، نماینده 5 
شهرستان جنوبی استان گفته که این پروژه منجر به اشتغال جنوبیان و توسعه منطقه 
می شود. همان وعده هایی که در زمان پتروشیمی کرمان و فجر هم داده شد و حاال 

حتی مشخص نیست که چه محصولی در این کارخانه جات تولید می شود. زمانی 
این دو پروژه موضوع بحث پورابراهیمی و زاهدی بود که چه کسی زمینه اجرایش 
را فراهم  آورده، حاال اما هر دو نماینده پایشان را عقب کشیدند و این دو پروژه که 
 نه آب دارند، نه خوراک و نه منابع مالیشان فراهم است بین زمین و هوا مانده اند.  

 فرایند فزاینده بیابان زایی در کرمان
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معابر خاکی شهر بم 
آسفالت می شود

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان گفت:از محل اعتبارات شرکت 
بازآفرینی شهری ایران، برای آســفالت 4۷0 هزار مترمربع معابر 
خاکی و بافت فرسوده شهر بم مبلغ 24 میلیارد تومان اسناد خزانه 

تخصیص یافت.
علــی حاجی زاده اظهار کرد: شــهر بــم پس از زلزلــه دلخراش 
دی ماه سال ۸2 به یک کارگاه ســاختمانی بزرگ تبدیل شد زیرا 
زیرساخت ها راه های درون شهری و آســفالت معابر از بین رفته 
بود و 90 درصد از معابر و کوچه های این شــهر به صورت خاکی 

پدیدار شد.
او تصریح کرد: پس از دستور مقام عالی وزارت و در جریان بازدید 
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران و معاون معماری و 
شهرسازی وزارت راه و شهرســازی با پیشنهاد این اداره کل برای 
بازسازی این شهر در زمینه تامین ســهمیه قیر برای پروژه های 

بازآفرینی و ناکارآمد شهر بم مورد موافقت قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان کرمان عنوان کرد:با پیگیری و 
تشکیل نشست های مختلف توسط استاندار کرمان و نماینده مردم 
بم در مجلس  شورای اســالمی، این موضوع در شرکت بازآفرینی 
ایران پیگیری و اعتبار مناســب بیش از 24 میلیارد تومان برای 
تامین آسفالت معابر شهر بم و ســهمیه قیر رایگان در نظر گرفته 

و ابالغ شد.
او افزود: پس از پیگیری ها، این طرح در دســتور کار اداره کل راه و 
شهرسازی استان کرمان و معاونت بازآفرینی شهری این اداره کل 
قرار گرفته که با عقد قرارداد و تفاهم نامه با شهرداری بم درحال 

سیر مراحل قانونی کار برای انجام کار است.

توسعه بهتر کشور از روستاها و 
مشاغل خرد در دستور کار است

 نماینده وزارت صمت و عضو ستاد مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 
)احیای مسئولیت های اجتماعی( گفت: برای توسعه بهتر کشور باید 
از توسعه روستاها شروع کرد لذا ایجاد مشاغل خرد به صورت ویژه 
در دستور کار است.حمیدرضا ملکی در نشست کارگروه ستاد مثلث 
توسعه اقتصادی شهرستان منوجان اظهار داشت: توسعه در همه جا 

باید متوازن و همگن باشد.
او تصریح کرد: معین اقتصادی، روستاهای شهرستان را بر اساس 
پتانسیل ها، وضعیت مردمی و اقلیمی اولویت بندی کرده و با اولویت 
روستای محروم تر، مطالعات کامل انجام و سند توسعه روستایی آماده 
کند.ملکی ادامه داد: برای ایجاد صنایع تبدیلی هم باید مطالعات کامل 
انجام و در اختیار معین اقتصادی قرار بگیرد تا به عنوان معین توسعه ای 

وارد عمل شود.
نماینده مردم شهرستان های کهنوج، رودبار، قلعه گنج، منوجان و 
فاریاب در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: بنیانگذار معین های 
اقتصادی در کشور آقای رزم حسینی بودند که سال ها قبل این ایده را 

در جنوب کرمان پیاده کردند.
منصور شکرالهی افزود: در زمینه توانمند سازی و همچنین در 
حوزه مشاغل خانگی، با ایجاد کارگاه های خیاطی و قالی بافی در 
منوجان، اقدامات خیلی خوبی توسط معین اقتصادی انجام شده است.

او ادامه داد: برای تکمیل هتل سنتی و ایجاد زیرساخت های این طرح 
نیازمند حمایت معین اقتصادی هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: سازمان 
بر اساس ظرفیت های هر شهرستان مطالعات کاملی را انجام و سند 
توسعه هر شهرستان را آماده و به معین های اقتصادی هم ارائه کرده 

است.
مسلم مروجی افزود:این سندها شامل مشاغل خرد و انواع مشاغل 
خانگی،طرح های صنعتی متوسط و بزرگ می باشد که معین ها برای 

سرمایه گذاری و برنامه ریزی های آتی می توانند از آن ها استفاده کنند.
او گفت:2مصوبه حاصل رایزنی های انجام شده در این جلسه بود که 
مقرر شد طی یک ماه آینده این اقدامات توسط شرکت گهر زمین معین 

اقتصادی منوجان انجام شود.
او افزود: تعیین مشاور و مطالعه و تدوین سند روستایی 143 روستای 
شهرستان منوجان توسط معین اقتصادی و تصویب طرح های اشتغال 
خانگی برای روستاها بر اساس سند توسط فرمانداری منوجان و تعیین 
چهار طرح بزرگ صنعتی توسط این سازمان و معرفی به معین اقتصادی 
جهت تخصیص 200 میلیارد ریال تسهیالت برای اجرای طرح ها از 

مصوبات در این نشست بود.
فرماندار منوجان هم در این نشست گفت: با تالش های سازمان صمت 
جنوب کرمان سه کارخانه فرآوری کرومیت در این شهرستان راه اندازی 

و یکی هم در آستانه افتتاح است.
محمد محمودی افزود:شهرستان منوجان نیاز به راه اندازی کارخانه 
سیمان دارد که در این بحث هم نیازمند حمایت معین اقتصادی است.

امام جمعه جیرفت تامین آب شرب شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت را در رفع دغدغه 
های کم آبی موثر دانست و گفت: امید است به 

زودی شاهد تحقق این مهم باشیم.
 حجت االسالم و المسلمین میثم تارم  در دیدار با مدیر امور آب 
این شهرستان گفت: با توجه به سال های متمادی خشکسالی و 
پایین رفتن سطح سفره های زیرزمینی و بحران جهانی آب، مردم 

باید همکاری کنند.
او از ائمه جماعات، مبلغین و روحانیون خواست تا در تمام 
مناسبت ها بحث صرفه جویی در آب و مصرف مناسب آن را برای 

مردم تبیین کنند.
حجت االسالم تارم هزینه های تهیه آب را مورد اشاره قرار داد 
و اظهار کرد: آب با مشکالت و هزینه های فراوان تهیه می شود و 
باید مردم استفاده مجاز و قانونی از این نعمت خدادادی را مدنظر 

قرار دهند.
او بر لزوم مطرح کردن مصرف بهینه آب در خطبه های نماز جمعه 
تاکید کرد و افزود: این مهم باید برای مردم تبیین شود و نیازمند 

فرهنگ سازی در مصرف آب هستیم.
امام جمعه جیرفت رعایت الگوی مصرف را خواستار شد و اظهار 
کرد: این مهم وظیفه همگانی است و باید همگی در تحقق این 

امر کمک کنند.
او تامین آب شرب شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت 
را در رفع دغدغه های کم آبی موثر دانست و گفت: امید است  به 

زودی شاهد تحقق این مهم باشیم.
در ادامه "اکبر مشایخی" مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
جیرفت نیز با اشاره به وسعت و پراکندگی روستاها در شهرستان 
جیرفت اظهار کرد: این گستردگی جغرافیایی خدمت رسانی را 

سخت می کند اما در این راستا نباید هیچ کوتاهی انجام شود.
او هزینه های تامین و توزیع آب را  زیاد عنوان کرد و گفت:  مردم 
باید در  مصرف آب  صرفه جویی را مدنظر قرار دهند تا تابستان سال 

جاری را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

فرهاد صالحیان مدیرکل دفتر آمار،ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
در نشست کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی 
حمل و نقل استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری و مدیران کل 15 دستگاه اجرایی استان برگزار شد، 
گفت:استان کرمان جزو استان های بسیار مهم است که از نظر 
شاخص های ایمنی از استان های خوب کشور محسوب می شود.

او افزود:طرح کاربران آسیب پذیر شامل موتورسواران،طرح حفاظ 
جانبی وسایل نقلیه باری،بازرسی معاینه فنی پایانه های بار، 
طرح آشکارسازی وسایل نقلیه باری،طرح آموزشی ایمن سازی 
مدارس،طرح اقدامات فیزیکی در محدوده های مدارس حاشیه 
راهها، از مهمترین طرح ها و برنامه های ایمنی راه ها در سطح 

کشور است.
او میزان اعتباراتی که طی امسال برای ارتقای فرهنگ ترافیک 
هزینه می شود را 150میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در حال 
حاضر 149 سامانه ثبت تخلفات و 9۷ سامانه فعال در جاده های 
استان،ترافیک عبوری از محور های استان کرمان را کنترل 

می کنند.
صالحیان مهمترین چالش ایمنی حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان را سرعت غیر مجاز، سبقت غیرمجاز و توجه نکردن به 
جلو عنوان کرد و گفت: پهناوری استان،مسطح بودن محورها، 
طوالنی بودن فواصل شهر ها به یکدیگر و... از جمله عواملی 
هستند که موجب خستگی رانندگان و بروز سوانحی از این 

دست می شوند.
مدیرکل دفتر آمار،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور،مهمترین مشکالت ایمنی استان کرمان را سرعت 
متوسط باال مطرح کرد و افزود:سرعت لحظه ای در استان کنترل 
شده و رانندگان وسایل نقلیه با رویت دوربین های کنترل سرعت 

خودروی خود را پایین می آورند.
صالحیان با اشاره به اینکه حدود 42درصد از سوانح جاده ای این 
استان در طول شب رخ می دهد، افزود:یکی از مهمترین عوامل 
واژگونی، خستگی و خواب آلودگی رانندگان است که برای 
کاهش این معضل نیز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان نسبت به اصالح شیب شیروانی در محور های پر 
سانحه،مانند محور کرمان-بم اقدام کرده و در بسیاری از محور ها 
نیز حفاظ های جانبی نصب که تا حدودی از تلفات فوتی در راه ها 

کاسته شده است.
 

بانک مرکزی از تمدید مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه خبر داد.به گزارش 
بانک مرکزی بند )2 -1( از بخش )ج( مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.3.22 را به بانک های عامل ابالغ کرد. بر 
اساس این بخشنامه مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه 1400 تمدید 
می شود. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 
جاری تسهیالت مذکور را پرداخت کنند. سقف مبلغ این تسهیالت برای 
کالن شهر تهران ۷0 میلیون تومان، سایر کالن شهرها 40 میلیون تومان 
و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود.   بر این اساس، شرایط 
و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال 1399، در سال جاری نیز به 

قوت خود باقی است.

مهلت ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مسکن تا شهریور تمدید شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین حمید 
رضا ملکی مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت از طرح های معین اقتصادی 

منوجان) گهرزمین( بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین حمید 
رضا ملکی مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت از طرح های معین اقتصادی 
منوجان) گهرزمین( بازدید کرد. وی در این سفر از کارگاه قالیبافی عشایری، 
پروژه بازسازی قلعه، کارگاه خیاطی و هتل کپری منوجان بازدید کرد. ملکی 
در بازدید از کارگاه های قالیبافی ابراز رضایتمندی کرد و نسبت به برند کردن 
آنان تاکید نمود. وی در ادامه گفت: در مورد انتقال و صادرات قالی های تولیدی 
و تصمیم در خصوص بیمه بافندگان با رییس تامین اجتماعی و همچنین برای 
گرفتن سفارشات برای تولید و رونق کار خیاطی رایزنی خواهیم کرد. مشاور 

وزیر صمت در پایان، نسبت به تسریع در روند کار هتل کپری تاکید نمود.

بازدید مشاور وزیر صمت از اقدامات 
معین اقتصادی منوجان

با وجود افزایش تعداد چک های برگشتی در دومین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل اما این آمار 
نسبت به ارقام سال گذشته با اجرای قانون جدید چک کم شده و ارزش چک های مبادله شده نیز 
در مقایسه با ماه و سال گذشته افزایش یافته است که نشان از رونق اقتصاد دارد. همچنین 93.1 
درصد چک های وصولی عادی و ۶.۸ درصد دیگر آن نیز چک های رمزدار هســتند. به گزارش 
ایسنا، از 15 فروردین ماه سال جاری قانون جدید چک اجرا شد که در پی آن باید تمام چک ها در 
سامانه صیاد ثبت شوند و از آنجا که از این قانون جدید به عنوان سدی مقابل چک های برگشتی 
یاد می شود، خبر خوب از وضعیت چک های برگشتی در اولین ماه سال جاری حاکی از آن است 
که میزان و ارزش چک های برگشتی کم شده است. اما نه تنها در اردیبهشت ماه این آمار افزایشی 
شده بلکه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز رشد داشته است. همچنین، آمارها 
حاکی از آن است در دومین ماه سال 1400 نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای 
افزایش یافته است؛ به طوری که در فروردین ماه ۸.2 درصد چک های مبادله ای برگشتی بودند 

و 91.۸ درصد از چک ها وصول شدند 

چک برگشتی ها زیاد شد 
ولی هنوز امید هست 

ضرورت تامین آب شرب جیرفت 
و عنبرآباد از سد جیرفت

کرمان، جزو استان های برتر 
کشور از نظر شاخص ایمنی

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

بر اساس آخرین داده های آماری بانک 
مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از منفی 
5.۶ درصد در سال 9۸ به رقم 2.5 درصد در 
سال 99 رسید.به گزارش بانک مرکزی در 
تازه ترین آمار گزارشی از وضعیت اقتصادی 
کشور در سال 99 را منتشر کرد. یکی از 
مولفه های مهم در این گزارش، تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به 
این معناست که چه میزان سرمایه گذاری 
در دو حوزه ساختمان و خرید ماشین 
آالت صنعتی انجام شده است.کاهش نرخ 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای 
کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد است و 
بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال های 
آینده است و بالعکس رشد این شاخص نیز به 

معنای افزایش سرمایه گذاری است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص سال گذشته به 2.5 
درصد رسید در حالی که این شاخص در سال 

9۸ منفی 5.9 درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی از کارنامه 
اقتصادی 99، نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در هر دو بخش ماشین آالت و 
ساختمان مثبت بوده است.سال گذشته، 
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش 
ماشین آالت ر 9 دهم درصد و این شاخص 
در بخش ساختمان 3.1 درصد بود.نرخ رشد 
3.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش 

خصوصی حاصل شده است.
همچنین افزایش تشکیل سرمایه در بخش 
ماشین آالت تولید داخل، با وجود کاهش 
واردات کاالهای سرمایه ای، موجب رشد 9 
دهم درصدی سال 99 تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در بخش ماشین آالت نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بوده است.
بررسی روند میزان سرمایه ثابت ناخالص نیز 
اینگونه بوده که در فصل اول و دوم سال 99 
رشد منفی منفی سه دهم و منفی یک دهم 
را ثبت کرده است. اما از فصل پاییز و زمستان 
در ریل رشد قرار گرفته است به گونه ای که 
در فصل سوم 2.2 درصد و فصل بعد به ۸.2 

درصد می رسد.

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا گفت: امکانات و ظرفیت های موجود در 
کشور به گونه ای است که می توان به راحتی 
به هاب )قطب( تولید کاغذ و مقوا و تامین 
نیاز جمعیت 400 میلیون نفری منطقه 

تبدیل شد.
»ابوالفضل روغنی گلپایگانی« )جمعه( در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
ایران با توجه به شرایط کلی و امکانات 
موجود، توان تبدیل شدن به مرکز تولیدی 

منطقه ای در بسیاری صنایع را داراست.
این عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان کرد: به جز ترکیه که به 
واسطه همکاری با فیات ایتالیا بزرگترین 
خودروساز منطقه محسوب می شود، ایران 
در سایر صنایع از جمله سیمان، شیشه، 
فوالد و غیره و از جمله صنعت کاغذ می تواند 
برای بازار بزرگ 400 میلیونی همسایگان و 

منطقه به تولید بپردازد.
وی یادآور شد: استفاده از کاغذ بسته بندی و 
کاغذ تحریر، یک موضوع جهانی و بین المللی 
است و همه کشورها به فرآورده هایی نظیر 
کتاب، روزنامه، نشریات، بسته بندی و غیره 

نیاز دارند.
کاغذ  درخصوص  بیان داشت:  روغنی 
بسته بندی، اکنون مجوز تولید سالیانه 2.۸ 
میلیون تنی وجود دارد، توان تولید کشور 
سالیانه 1.۶ میلیون تن بوده و نیاز داخلی 
نیز سالیانه 900 هزار تن است؛ بنابراین 
مازاد تولید باید صادر شود که هم اکنون 
نیز صادرات به اروپا از جمله آلمان،  فنالند 
و انگلستان، آسیا و کشورهای حاشیه 

خلیج فارس انجام می شود.
وی گفت: با ایجاد زیرساخت های الزم، 
استفاده از ظرفیت های خالی موجود 
و توسعه واحدها، در عین حال با بهبود 
تعامالت بین المللی و رفع و رجوع مشکالت 
سیاسی کشور، تامین بازار بزرگ منطقه 
توسط فعاالن کشورمان در عرصه کاغذ 

شدنی است.
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا، مشکل اصلی این صنعت را تامین ماده 
اولیه آخال )ضایعات کارتن و کاغذ( برشمرد 
و گفت: برای ثبت سفارش این ماده اولیه، 
سازمان حفاظت محیط زیست نخستین 
مرجعی است که باید به تایید سفارش ها 
بپردازد، اما قوانین سختگیرانه این ارگان 

مانعی بر سر کار است.
وی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط 
زیست در این زمینه به قوانین »معاهده 
بازل« استناد می کند که بر مبنای آن، 
واردات مواد اولیه ضایعاتی از کشورهایی که 
در یک دهه گذشته درگیر جنگ بوده اند با 

احتیاط انجام می شود.

پیام ما-  ۳۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند. نقدینگی طی ده سال 
رشد 755 درصدی داشته و تورم ایران 5۰ برابر تورم افغانستان است.

این شمایی از اقتصاد ایران است که در بیست و چهارمین نشست 
هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شد. در این نشست اعضای اتاق ایران 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند، به جای وعده دادن و 
طراحی و ساخت یک مدینه فاضله، راهکار ارائه دهند و بگویند که به چه 
صورت و با چه منابعی می خواهند وعده های خود را عملیاتی کنند. در 
بخش انتهای این جلسه نیز روسای 8 کمیسیون اتاق بازرگانی ایران به 
طور  خاص  خواسته ها وپرسش های خود را از کاندیدای ریاست جمهوی 
ییان  کردند که اساس آن ها بر سه پرسش بود. . اول کاندیدا نظرات خود 
را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 42۰۰ 
تومانی اعالم کنند. دوم برنامه دولت آینده برای جلوگیری از نابودی 
محیط زیست چیست؟ و سوم آنکه دولت  در تنظیم بازار داخل چه 
سیاستی در پیش خواهد گرفت که صادرات آسیب نبیند؟ نکته جالب 
این جلسه اما ورود اتاق بازرگانی ایران به مسایل زیست محیطی بود.  
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق 
تهران در این جلسه پای کشت فرا سرزمینی را پیش کشید و از کاندیدای 
ریاست جمهوری خواست تا برنامه خود برای جلوگیری از نابودی محیط 
زیست را ارائه دهند. او همچنین خواستار رفع تصدی گری دولت در 
حوزه کشاورزی و اصالح نظام چندگانه ارزی شد و با اشاره به سهم اندک 
محصوالت کشاورزی در تجارت ایران، این پرسش را مطرح کرد که    آیا 

دولت برنامه ای برای افزایش این سهم دارد یا خیر؟

 دولت از تصدی گری
 در کشاورزی دست بردارد

روند صعودی نرخ 
»تشکیل سرمایه ثابت« 

در کشور

توان ایران برای تبدیل 
شدن به قطب تولید 

کاغذ در منطقه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تشکیل دولت مقتدر و 
توانمند مبتنی بر نگاه علمی، دینی و اجرایی از نیمه دوم امسال آغاز 

بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی را در کشور رقم خواهیم زد.
دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" دیروز 28 خرداد ماه با حضور در 
گلزار شهدای کرمان رای خود را به صندوق انداخت و سپس در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: چیزی که به ما کمک می کند تا بر مشکالت فائق 
آییم این است که خودمان در تشکیل یک دولت مقتدر سهیم شویم تا 
بتواند بر مشکالت فائق آید.پورابراهیمی ادامه داد: ما تجربه فائق آمدن 
بر مشکالتی به مراتب سخت تر از مشکالت اقتصادی داشته و موفق 

هم بوده ایم؛ نمونه آن تحریم های نظامی در زمان جنگ بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: برخی فکر می کنند تا 
تحریم ها برداشته نشود، کشور را نمی شود اداره کرد و تا روابط ما با 

دشمنان حل نشوند نمی توانیم کار اقتصادی در کشور بکنیم.
وی تصریح کرد: شهدای ما و در راس آن ها حاج قاسم سلیمانی در 
دوران دفاع مقدس ثابت کردند، علی رغم تحریم های نظامی، کشور را 
در اوج اقتدار نظامی قرار دادند و امروز حتی آمریکا و دشمنان ما اذعان 

می کنند که جمهوری اسالمی قدرت اول در منطقه است.

در هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل مشخص نشدن 
نتیجه مذاکرات وین، سقف های قیمتی شکل گرفته در بازار شکسته شد 
و دالر و یورو در مسیر صعود قرار گرفتند.روند نوسانات قیمت بازار ارز در 
هفته منتهی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مسیری 
صعودی به خود گرفت.این مسئله در حالی رخ داد که بازار ارز در روز 
ابتدایی هفته ای که گذشت، شاهد کاهش محسوس قیمت ها بود به نحوی 
که کف کانال قیمتی ایجاد شده برای دالر شکسته شد و امیدها را برای 
کاهشی شدن قیمت ارز تقویت کرد. قیمت دالر طی دو هفته پیشین در 
محدوده 2۳ هزار و 8۰۰ تومان و 24 هزار و 2۰۰ تومان در نوسان بود و به 
همین دلیل تحلیلگران بازار پیش بینی می کردند با شکسته شدن مقاومت 
کف یا سقف این کانال قیمتی، می توان به ترتیب روند نزولی یا صعودی را 
برای آینده بازار انتظار داشت.با این وجود شکسته شدن کف قیمتی دالر 
در روز اول هفته که به اعتقاد برخی کارشناسان بیش از هر چیز تحت تاثیر 
خبر شروع دور جدید مذاکرات هسته ای در وین از روز یکشنبه و امید به 
انجام توافق در این نشست رخ داده بود، از روز یکشنبه روندی معکوس پیدا 
کرد و برخالف انتظارها بازار روندی صعودی به خود گرفت. روندی که تا 
پایان هفته نیز تداوم یافت.معامله گران بازار ارز معتقدند تحوالت این بازار 
در ماه های اخیر، با وجود در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، بیش 
از هر چیز تحت تاثیر سرنوشت برجام تعیین می شود. همچنین به اعتقاد 
این افراد، به علت وجود تحریم های نفتی و بانکی، در این شرایط تقاضاهای 
بلند مدت در بازار ارز وجود ندارد و به همین دلیل اخبار سیاسی به سرعت 
در روند بازار تاثیرگذار است. در همین راستا مصاحبه شنبه شب سید 
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای ایران، مبنی بر دشوار 
بودن احتمال حصول به توافق در دور جدید مذاکرات، موجب شد تا بازار 
در ساعات ابتدایی رو یکشنبه شاهد افزایش حدود ۳۰۰ تومانی در قیمت 

دالر و حدود 2۰۰ تومانی در قیمت یورو باشد.
روند افزایشی بازار البته با مقاومت در مرز 24 هزار تومان برای دالر تا 
روز چهارشنبه متوقف ماند اما، از میانه این روز با شکسته شدن این حد 
مقاومتی، مجددا قیمت ها با سرعت درمسیر رشد قرار گرفتند و در ساعات 
پایانی معامالت روز پنج شنبه قیمت دالر به محدوده 24 هزار و 4۰۰ تومان 
رسید. این سیر افزایشی قیمت برای یورو نیز در بازار آزاد حاکم بود و در 
آخرین معامالت یورو در این هفته بهای آن در محدوده 2۹ هزار و 75۰ 

تومان ارزش گذاری شد.

پورابراهیمی: با روی کار آمدن دولتی 
توانمند شاهد بهبود شرایط اقتصادی 

خواهیم بود

رشد آرام قیمت ها در بازار ارز 
در روزهای پایانی خردادماه

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۵هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید جعفری زاده جرجافکی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۶ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت ۲۵۳.۵۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی 
از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای 
محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۱۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۲۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۱۲
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
اراضی  وضعیت  وتکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع   اگهی  چون 
نامه قانون ثبت هر یک  وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ایین 
از پالک های ذیل واقع در شهرفاریاب قطعه ۲ بخش ۴۶کرمان همگی 
مفروز ومجزی شده از پالک ۱۹فرعی از ۱۵۸- اصلی منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی 
مالکان مورخه   لذا حسب درخواست کتبی  دارند  به تحدیدی حدود  ونیاز  نگرفته  قرار 
۱۴۰۰/۳/۲۳آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت ۸صبح روزشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا 
به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده ۲۰قانون 
ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این 
اداره اعالم وظرف مدت ۳۰روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود .
۵۳۳فرعی اقای محمد خواجه حیدری فرزند مرحوم عباس ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی مشتمل برموتورپمپ به مساحت۲۲۸۱۵۷متر مربع واقع در سرگریچ فاریاب  
۵۳۴فرعی اقای محمد خواجه حیدری فرزند مرحوم عباس  ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت۲۲۱۶۸.۶۰متر مربع واقع در سرگریچ فاریاب . 
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۳/۲۹

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
پالک  دارای  ان  در  احداثی  بابنای  زمین  قطعه  یک  چون ششدانگ 
۲۲۳۸ فرعی از ۳ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳ - اصلی 
به مساحت ۵۵۴.۴۷ متر مربع واقع در کهنوج شیخ اباد  قطعه یک 
۱۴۰۰/۰۲/۹هیات   -۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۴۱۱ شماره  رای  باستناد  کرمان   ۴۶ بخش 
مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت اقای محمد زارع بیدکی  فرزند احمد قرار گرفته 
و اگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 
منتشر  مزبور  قانون   ۱۳ ماده  تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  ۱۴۰۰/۳/۲۵اگهی 
و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱در محل 
میگردد  اخطار  فوق  رقبه  مجاورین  و  مالکین  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع 
که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاور ین 
حدود  بر  مجاورين  از  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عمليات 
 ۸۶ ماده  و  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  باشد  داشته  اعتراض  ان  ارتفاقی  و حقوق 
اداره  این  به  را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  صورتجلسه  تنظیم  از  پس  اصالحی 
اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و 
از گذشت مهلت یاد  ارائه نماید. پس  اداره  این  به  را  گواهی دادخواست مربوطه 

شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : شنبه:۱۴۰۰/۳/۲۹

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج.مالف:135

آگهیحصروراثت
اقای محمد سجاد احمدی کهنعلی فرزند چراغ دارای شناسنامه 
۱۳۰۲ بشرح دادخواست شماره ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۷۸۱۵۹۹مورخ۲۴

/۱۴۰۰/۳توضیح داده شادروان خانم شه ملک احمدی کهنعلی فرزند علی اکبر 
بشناسنامه۸۶۵ در تاریخ۱۳۹۵/۱۰/۲۱در شهرکهنوج فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-فاطمه احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۵۰۰۳۸۶۳۴فرزند متوفی

۲-راضیه احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۵۰۲۱۱۶۷۰فرزند متوفی
۳-زهرا احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۰۸۶۱فرزند متوفی

۴-محمداحمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۶۵۰۷فرزند متوفی
۵-محمد حسین  احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۱۰۶۱۱۳۶فرزند متوفی
۶-محمد سجاد احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۱۲۵۴۳۹۲فرزند متوفی
۷-محمد حسن  احمدی کهنعلی به شماره ملی ۶۹۸۰۰۵۸۳۸۱فرزند متوفی

۳۱۶۰۱۵۷۸۷۳فرزند  ملی  شماره  به  احمدی کهنعلی  علی  ۸-محمد 
محلی  االنتشار  های کثیر  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا  متوفی- 
از  ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  شود  می  آگهی 
به  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی 
شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت 
درجه  از  شود  ابراز  موعد  این  از  بعد  و سری که  رسمی  جز  ای  نامه 

اعتبار ساقط است. 
رئیسشورایحلاختالفشمارهیکشهرستانقلعهگنج

آگهیفقدانسندمالکیت
مالک  یوسفی  احمد  ابوذر  اقای  چون 
۶۱۴-اصلی  از  فرعی    -- پالک  ششدانگ 
شهود  شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان  در  واقع 
تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت صفحه ۴۶۹دفتر۱۸۷ امالک  
جابجای  بعلت  است  وتسلیم شده  صادر  جیرفت  محلی 
مالکیت  صدورسند  تقاضای  اداره  این  واز  مفقود گردیده 
نامبرده  به درخواست  بنا  لذا  نموده  را  المثنی پالک فوق 
قانون   – نامه  ۱۲۰آیین  ماده  یک  دستورتبصره  وبرحسب 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص 
به ملک مرقوم  انجام معامله نسبت  یا اشخاصی مدعی 
ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند 
از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰روز 
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(
واین  بود  نخواهد  از هیچکس مسموع  ادعایی  هیچگونه 
اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود.
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت

آگهیحصروراثت
چراغ  فرزند  کهنعلی  احمدی  سجاد  محمد  اقای 
شماره  دادخواست  بشرح   ۱۳۰۲ شناسنامه  دارای 
داده  ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۷۸۱۵۷۷مورخ۱۴۰۰/۳/۲۴توضیح 
در  بشناسنامه۲۷۲  محمد  فرزند  کهنعلی  احمدی  چراغ  شادروان 
تاریخ۱۳۷۱/۹/۱۸در شهرکهنوج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-فاطمه احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۵۰۰۳۸۶۳۴فرزند متوفی

۲-راضیه احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۵۰۲۱۱۶۷۰فرزند متوفی
۳-زهرا احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۰۸۶۱فرزند متوفی

۴-محمداحمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۶۵۰۷فرزند متوفی
۵-محمد حسین  احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۱۰۶۱۱۳۶فرزند 

متوفی
۶-محمد سجاد احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۱۲۵۴۳۹۲فرزند 

متوفی
۷-محمد حسن  احمدی کهنعلی به شماره ملی ۶۹۸۰۰۵۸۳۸۱فرزند 

متوفی
به شماره ملی ۳۱۶۰۱۵۷۸۷۳فرزند  احمدی کهنعلی  ۸-محمد علی 

متوفی
۳۱۵۰۱۱۳۴۴۱فرزند  ملی  شماره  به  کهنعلی  احمدی  باقر  ۹-محمد 

متوفی
۱۰-محمد جعفر احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۵۰۲۴۲۶۲۲فرزند 

متوفی
۳۱۶۰۴۴۵۸۰۱همسر  ملی  شماره  به  احمدی کهنعلی  ملک   ۱۱-شه 

متوفی
۱۲-فرخنده احمدی کهنعلی به شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۰۵۱۷همسر متوفی- 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیسشورایحلاختالفشمارهیکشهرستانقلعهگنج

آگهیمزایدهاموالمنقولپروندهاجراییکالسه1۴۰۰۰۰۰۲3
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ۱۴۰۰۰۰۰۲۳ موضوع وصـول مهریه 
علیـه متعهـد: کاظـم پورجعفـر آبـادی به نام پـدر : غالمعباس شـماره 
شناسـنامه : ۳۰۶۰۰۵۷۴۲۷ ، شـماره ملـی : ۵۷۴۲۷ ۰ ۰ ۳۰۶ متولـد 
:۱۳۶۸/۱۲/۰۲ - متعهدله: شـیوا عباسـی فریدونی یک دسـتگاه پراید سـواری جی 
ال ایکـس - ای مـدل ۱۳۸۶ رنـگ نوک مدادی ) خاکسـتری( متالیک به شـماره 
انتظامی ایران ۷۵-۵۹۷م ۱۲ و شـماره شاسـی ۱۴۱۲۲۸۶۰۷۹۷۰۸ و شـماره موتور 
۱۹۰۴۳۳۰ سـوخت دوگانـه سـوز )بنزیـن و گاز( توصیـف اجمالـی خـودرو: در حال 

حاضـر دور تـا دور رنـگ آمیـزی شـده و از حالت فابریک
خـارج گردیـده میـزان کار کـرد پیمایـش آن ۳۱۶۱۳۸ کیلومتـر میباشـد و تودوزی 
و السـتیکها در حـد ۵۰ درصد مسـتهلک و فرسـوده اسـت وضعیت کارکـرد موتور و 
گیربکـس و دیفرانسـیل بعلت خرابی باطری نامشـخص میباشـد ضمنـا اتومبیل 
فـوق در مـورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بـه پارکینـگ منتقـل شـده اسـت . متعلـق بـه مديون 
توقيف شـده در پارکینگ امین که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ 
ریـال ارزیابـی شـده، از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز دوشـنبه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ واقـع در 
اداره ثبـت اسـناد سـیرجان از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد. مزایـده از مبلغ 
۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی با پرداخـت ده درصد نقدا 
فروختـه مـی شـود و کلیـه هزینه هـای قانونی به عهـده برنده مزایده اسـت و نیم 
عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهد شـد خریدار مکلف اسـت ما بـه التفاوت 
مبلـغ فـروش را ظـرف مدت پنـج روز از تاریخ مزایده به حسـاب ثبت تودیع نماید 
و در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز 
نکنـد. مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد و 
مزایـده ابطـال و تجدیـد میگـردد ضمنـا اتومبیـل فـوق از تاریـخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ الی 
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ نـزد بیمـه ایـران دارای بیمـه شـخص ثالـث میباشـد و چنانچـه روز 
مزایـده تعطیـل رسـمی اعـالم گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان 

سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد.
مسئولواحداجرایاسنادرسمیسیرجان-صالحآزادی.مالف1۰7۰

آگهیاحضارمتهم
شاکی: آقای چنگیز ریگی فرزند صفر

مشتکی عنه: آقای آرین ریگی فرزند محمدعلی 
اتهام: سرقت

طبـق تجویـز مـاده ۱۷۴ قانون آئین دادرسـی کیفری )مصوب ۴ اسـفند ۱۳۹۲( به 
موجـب ایـن آگهـی بـه متهـم مذکـور ابالغ می گـردد حداکثـر ظرف یـک ماه پس 
از انتشـار آگهی در سـاعات اداری به دفتر شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومی 
و انقـالب زرنـد واقـع در زرنـد بلـوار امـام حسـین ع سـاختمان دادسـرای عمومی 
و انقـالب زرنـد جهـت رسـیدگی و دفـاع ازاتهـام خـود مراجعه نمائیـد نتیجه عدم 

حضـور رسـیدگی غیابـی و اتخـاذ تصمیم شایسـته خواهد بـود. م الف ۲
بازپرسشعبهاولبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبشهرستانزرند_ابوالفضلمحمدی
گودیزی

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم عالیه دهقانی محمودآبادی برابر وکالتنامه شماره ۳۰۲۱۵_ ۲۶ 
خرداد ۱۴۰۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۰ شهر زرند وکالتا از طرف 
آقای محمود دهقانی محمودآبادی مالک ششدانگ پالک ۳۰۰۵ فرعی 
مجزی شده از ۱۰۰۹ فرعی از ۲۴۳۱اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان که سند 
چاپی  و شماره  الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۳۰۷  دفتر  با شماره  آن  مالکیت 
۱۴۸۰۱۲ سری و ۹۸ صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف ۱۰۷
تاریخ انتشار:شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

بیست و نهم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسینتوحیدینیا
رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه دارای پالک ۶۰ فرعی از ۸۳۵ - اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک یک فرعی از۸۳۵- اصلی به مساحت ۹۹۷.۳۳ 
متر مربع واقع در قلعه شهر منوجان قطعه پنج بخش ۴۶ کرمان باستناد 
رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۴۰۶۴- ۱۳۹۹/۱۲/۹هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت 
اقای اسالم مدرس فرزند محمدنورقرار گرفته و اگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی 
مالک مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۳اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر 
و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در 
محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاور ین عمليات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : شنبه:۱۴۰۰/۳/۲۹

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  دارای پالک ۵۹فرعی از ۸۳۵ - اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک یک فرعی از ۸۳۵ - اصلی به مساحت ۹۹۰.۰۲ متر 
مربع واقع در قلعه شهر منوجان روبروی اتشنشانی بعد از سه راه کوچه اول   
قطعه پنج بخش ۴۶ کرمان باستناد رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۹۱۹- ۱۳۹۹/۰۶/۲۹هیات 
مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت خانم فاطمه پوزاد   فرزند شهدوست قرار گرفته و اگهی 
موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید 
حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۵اگهی تحدید حدود آن 
باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز 
یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین 
رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه 
مجاور ین عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود و 
حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس 
از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این 

اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : شنبه:۱۴۰۰/۳/۲۹

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج.مالف:137

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی-آگهی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۵۷۳
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک سیرجان  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
متقاضی خانم مهناز کارآموز فرزند رضا بشماره شناسنامه ۶۹ صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت ۶۰۴۸ متر مربع پالک ۳۰۲ 
اصلی واقع در باغبمید بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  اله کنعانی  هدایت  آقای 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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/الف ۱۰۶۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالک

استان کرمان بیش از ۱۱ برابر میانگین جهانی بیابان دارد

تمدید مهلت ثبت نام کتاب های درسی میان پایه  

 
 

اسـتان کرمـان چیـزی در حـدود 6.۳ میلیـون 
هکتـار بیابـان را در خـود جـای داده و بـا ایـن 
میـزان بیابـان 11 برابـر میانگیـن جهانی اسـت؛ 
بیابان هایی که از سـویی اقتصاد و معیشـت مردم 
این اسـتان را تحت تاثیر خود قرار داده و از سـوی 
دیگـر کرمـان را بـه غبار خیزترین اسـتان کشـور 
تبدیل کـرده؛ به طـوری که بـا انـدک وزش بادی 
شـاهد حرکت شـن های روان و پدیده گرد و غبار 
هسـتیم؛ پدیده ای کـه با هر بـار آمدنـش نفس را 
بر مـرد و زن و پیر و جـوان این اسـتان تنگ کرده 
و منجـر به بسـته شـدن راه هـا و تعطیلـی ادارات

 می شود.
اینجـا کرمـان اسـت؛ اسـتانی کـه 2۰ درصـد 
بیابان هـای کشـور را در خـود جـای داده و 71 
درصد ایـن بیابان ها یعنـی چیزی در حـدود 4.5 
میلیون هکتـار عرصـه بیابانی اسـتان کرمـان به 
دلیل کم بارشـی تحت تاثیر فرسـایش بـادی قرار 
دارند و سال هاسـت که مردم آن به ویژه در شـرق 
و جنوب این اسـتان با معضل ریزگـرد و بروز گرد 

و غبـار دسـت و پنجـه نـرم می کنند.
روز جهانـی مقابلـه بـا بیان زایـی. روزی بـرای 
یادآوری عملکرد نادرسـت بشر در عرصه طبیعت 
و فرآینـدی کـه منجـر بـه بیابان زایـی یـا بیابانی 

شـدن عرصه هـای طبیعـی شـده اسـت .
در این رابطـه مهدی رجبـی زاده مدیـرکل منابع 
طبیعی شـمال اسـتان کرمان با بیـان اینکه یکی 

از معضالتی که امروز جامعه بشـری و کشـورها و 
اسـتان های کم بارش با آن مواجه هسـتند، بیابان 
زایـی و افزایـش مسـاحت بیابان هـا اسـت اظهار 
داشـت: افزایـش بیابان ها تاثیـرات منفـی زیادی 
در حوزه هـای مختلف چون اقتصـاد جوامع و بروز 

طوفان شـن و گرد و غبـار دارد.
او با بیـان اینکـه در سـال 1۹۹2 در کنفرانس ریو 
کـه چالش هـای بشـر در هـزار سـوم را بررسـی 
می کـرد یکـی از ایـن چالش هـای مهـم فـراروی 
بشـر بحـث بیابان زایـی مطـرح شـد گفـت: بـر 
همیـن مبنـا در 17 ژوئـن 1۹۹4 کنوانسـیون 
بین المللی مقابلـه با بیابان زایی توسـط سـازمان 
ملـل تدویـن و همـه اعضـا از جملـه  جمهـوری 
اسـالمی ایـران ایـن کنوانسـیون را امضـا کردند.

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـمال 
اسـتان کرمان با اشـاره به اهـداف ایـن نامگذاری 
بیان کـرد: مجموعه ایـن فرآیندهـا می خواهد به 
ما یادآوری کند که بشـر بـرای اینکـه در این کره 
خاکـی زندگـی کند بایـد بتوانـد بـر چالش هایی 
کـه عمدتًا خـودش ایجـاد کـرده فائـق بیایید که 

یکـی از ایـن چالش هـا بیابان زایی اسـت.
او با بیـان اینکه اسـتان کرمـان تقریبًا چیـزی در 
حـدود 11 برابر سـرانه جهانـی و پنج برابر سـرانه 
کشـوری بیابان دارد تصریـح کرد: بخشـی از این 
بیابان ها متأثـر از موقعیت جغرافیایی این اسـتان 
و همجـواری آن با کویر لـوت بوده و بخشـی از آن 
حاصـل فعالیت هـای غیرکارشناسـی و مداخلـه 
جویانـه مـا در طبیعـت اسـت کـه باعث تشـدید 

بیابان زایـی در اسـتان کرمان شـده اسـت.

رجبـی زاده بـا عنـوان اینکـه بـه اینکـه از 16 
اسـتانی که در شـمال اسـتان کرمـان و زیـر نظر 
منابـع طبیعـی شـمال اسـتان اداره می شـود، 
1۳ شهرسـتان یـا بیابانـی اسـت و یـا در معرض 
بیابانی شـدن قـرار دارد گفـت: فعالیت مـا در این 

شهرسـتان ها متمرکـز اسـت.
فعالیت هایـی دولتـی جوابگـوی فراینـد فزاینده 

بیابان زایـی در اسـتان کرمـان نیسـت
او بـا بیـان اینکـه مقابلـه بـا بیابان زایـی بـا انجام 
فرآیندهایـی چـون مالچ پاشـی، کاشـت نهـال، 
احداث تله هـای رسـوب گیر، کنتـرل روان آب ها 
در مناطق بیابانـی و ... انجام می شـود افزود: این ها 
از جملـه فعالیت هایی اسـت که توسـط حکومت 
انجام می شـود امـا جوابگـوی عرصه هـای بیابانی 

وسـیع در اسـتان کرمان نیسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـمال 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در فرآینـد 
بیابان زدایی در جامعه بشـری، اصل بر مشـارکت 
همـه آحـاد جامعـه و بهبـود زندگـی و معیشـت 
افـرادی اسـت کـه در مناطـق بیابانـی زندگـی 
می کنند بیان کرد: حفظ پوشـش گیاهی موجود 
هر قـدر هم که ضعیف باشـد اهمیت زیـادی دارد 
چرا که در برابـر انـدک وزش باد برای ما یک سـد 

طبیعـی محسـوب می شـود.
او بـا بیـان اینکـه افـرادی کـه در مناطـق بیابانی 
زندگـی می کننـد و عمدتـًا در سراسـر دنیـا هـم 
همین گونـه اسـت از نظـر اقتصـادی در وضعیت 
پایینـی قـرار دارنـد تصریـح کـرد: بـرای اینکـه 
بتوانیم به کمـک همین مـردم با فراینـد فزاینده 

بیابان زایـی مقابلـه کنیـم باید بـرای معیشـت و 
بهبـود زندگـی ایـن تـالش کار کنیم.

رجبی زاده با اشـاره بـه پروژه هـای بین المللی که 
با کمـک سـازمان ملـل در شـهداد و ریـگان اجرا 
می شـود گفت: ایـن فرآیند یـک فرآینـد جهانی 
اسـت و همـکاری مـا در جامعـه جهانـی باعـث 
می شود از سـویی فعالیت های ما گسـتره جهانی 
پیـدا کـرده و از تاثیـرات مثبـت فعالیتـی کـه در 
کشـورهای دیگر اتفاق می افتد نیز منتفع شـویم.
او با بیان اینکه طبیعت مرز نـدارد و هر کار مثبتی 
کـه مـا در اسـتان کرمـان انجـام دهیـم تأثیرات 
آن در دیگـر اسـتان ها و کشـورها هـم مشـاهده 
می شـود عنوان کرد: در چهار سـال گذشـته بالغ 
بـر ۳5۰ میلیارد تومـان در مناطق بیابانی اسـتان 
کرمـان صـرف انجـام فعالیت های مختلف شـده 
اما باید این واقعیـت را بپذیریم که بیابان گسـتره 

فراوانـی دارد.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـمال 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه شـعار امسـال روز 
جهانـی مقابلـه بـا بیابـان زایی گفـت: بـه دنبال 
همـه گیـری کرونـا شـعار "احیـای سـرزمین، 
بازسـازی بهتـر بـا سـرزمینی بـدون تخریـب" 

انتخـاب شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه اگـر در جوامـع انسـانی، اگـر 
طبیعت مـا دسـت نخورده تر و سـالم تر باشـد در 
بحران هایـی شـبیه کرونا کـه اقتصاد کشـورها را 
تحت تأثیر قرار می دهد، بازگشـت و بازسـازی آن 
سرزمین بسـیار راحت تر اسـت گفت: این مسئله 

یـک ضـرورت جهانی اسـت.

معـاون پژوهـش، برنامه ریـزی و توسـعه منابـع 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: »مهلت 
ثبت سفارش کتاب درسـی دانش آموزان میان پایه 
به مـدت پنـج روز از یکـم تا پنجـم تیرمـاه 14۰۰، 

تمدیـد شـد«.
بـه گفتـه  او، پـس از پایـان مهلـت تمدیـد ثبت نام 
میان پایه هـا، دانش آمـوزان ورودی پایه هـای 
اول، هفتـم و دهـم می تواننـد از ششـم تیرماه پس 
از ثبت نـام در مدرسـه بـا مراجعـه بـه سـامانه ی 
irtextbook.ir، سـفارش کتـاب درسـی خـود را 

ثبـت کننـد.

سـیدقوام رضا میرحسـینی بیـان کـرد: »در پـی 
درخواسـت مـدارس، مناطـق و مدیـران مـدارس، 
سـامانه  ثبـت کتـاب درسـی بـه مـدت پنـج روز از 
تاریـخ اول تـا 5 تیرمـاه 14۰۰، بـرای دانش آموزان 
میان پایـه، دوره  ابتدایـی پایه هـای دوم تـا ششـم، 
دوره  اول متوسـطه پایه های هفتم و هشـتم و دوره  
دوم متوسـطه پایه های یازدهـم و دوازدهـم، که به 
هر دلیـل کتاب درسـی خـود را ثبت نـام نکرده اند، 

فعـال خواهد شـد«.
او در مـورد دانش آمـوزان میان پایـه ای کـه تاکنون 
موفـق بـه ثبت سـفارش کتـاب درسـی نشـده اند، 

گفـت: »ضـرورت دارد خانواده ها و مـدارس در این 
فرصت زمانی سـفارش دانش آمـوزان را در سـامانه 
ثبـت کننـد. مسـئولیت بررسـی، اطالع رسـانی 
و پیگیـری سـفارش دانش آمـوزان بـر عهـده ی 

مـدارس اسـت«.
معـاون پژوهـش، برنامه ریـزی و توسـعه منابـع 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: 
»مطابـق تقویـم زمانـی منـدرج در شـیوه نامه ی 
سـفارش و توزیـع کتاب هـای درسـی سـال 
تحصیلـی 14۰1 - 14۰۰ و اطالع رسـانی قبلـی 
از طریق رسـانه ملی، پایـگاه اطالع رسـانی وزارت 

آموزش و پرورش، سـازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشـی، اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
و مناطـق و پیگیـری مدیـران محتـرم مـدارس، 
زمان ثبـت سـفارش کتـاب درسـی دانش آموزان 
میان پایـه در تاریـخ 22 خـرداد 14۰۰ بـه اتمـام 
رسـیده بـود کـه اکنـون بـه مـدت 5 روز از اول تا 

پنجـم تیـر تمدیـد شـده اسـت«.
او در خصـوص سـایر پایه هـای تحصیلـی افـزود: 
»پـس از پایـان مهلت تمدیـد ثبت نـام میان پایه ها 
بالفاصله دانش آموزان ورودی پایه هـای اول، هفتم 
و دهم می توانند از ششـم تیرماه پـس از ثبت نام در 
مدرسـه با مراجعه به سـامانه ی فروش و توزیع مواد 
آموزشـی به نشـانی irtextbook.ir، سفارش کتاب 

درسـی خود را ثبـت کنند«.

تسنیم

گزارش

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان 
تقریباً چیزی در حدود ۱۱ برابر سرانه جهانی 
و پنج برابر سرانه کشوری بیابان دارد تصریح 
کرد: بخشی از این بیابان ها متأثر از موقعیت 
جغرافیایی این استان و همجواری آن با کویر 
لوت بوده و بخشی از آن حاصل فعالیت های 
غیرکارشناسی و مداخله جویانه ما در طبیعت 
است که باعث تشدید بیابان زایی در استان 
کرمان شده است.
رجبی زاده با عنوان اینکه به اینکه از 
۱۶ استانی که در شمال استان کرمان و 
زیر نظر منابع طبیعی شمال استان اداره 
می شود،۱3شهرستان یا بیابانی است و یا در 
معرض بیابانی شدن قرار دارد گفت: فعالیت ما 
در این شهرستان ها متمرکز است.
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بورس، گزینه ای معقول برای سرمایه گذاری در ۱۴۰۰
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزیابی کلی معامالت 
بورس نشان دهنده آن است که بازار سرمایه در موقعیت 
مناسبی برای سرمایه گذاری قرار گرفته و این بازار در 
مقایسه با سایر بازارهای رقیب، بدون در نظر گرفتن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری می تواند گزینه ای مناسب برای 

سرمایه گذاری در سال 1400 باشد.
"پیمان حدادی" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به معامالت بازار سهام در هفته ای که گذشت 
اشاره کرد و افزود: معامالت بورس در چند روز اخیر تحت 
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت و یکی از ساکن 
ترین و آرام ترین هفته های معامالتی خود را پشت سر 

گذاشت.
وی ادامه داد: حجم معامالت خرد در هفته ای که گذشت به 

صورت روزانه در محدوده سه هزار میلیارد تومان باقی ماند 
و بازار سهام نتوانست در این مدت با معامالت خود چندان 

رونقی را از خود نشان دهد.
حدادی اظهار داشت: همچنین به دنبال حجم پایین 
معامالت در این مدت، شاهد تغییر محسوسی در قیمت 
سهام شرکت ها نبودیم و شاخص کل تقریبا بدون تغییر 

خاصی نسبت به پایان هفته گذشته به کار خود پایان داد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از مشخص شدن رییس جمهوری 
منتخب مردم، فعالین بازار سرمایه وعده های ارائه شده 
انتخاباتی فرد پیروز شده را در تبلیغات خود در رابطه 
با بازار سرمایه مرور خواهند کرد و  همچنین در کنار آن 
گمانه زنی های مربوط به این موضوع که چه افرادی در 
کابینه دولت جدید به خصوص تیم اقتصادی خواهند بود را 

مورد بررسی قرار می دهند.حدادی افزود: در رابطه با پیش 
بینی وضعیت بازار بعد از انتخابات باید این موضوع مدنظر 
باشد که افراد تیم اقتصادی دولت چه دیدگاه اقتصادی را 
در کشور خواهند داشت؛ چراکه به طور حتم بازار سرمایه 
از این موضوع تاثیر می پذیرد و سرمایه گذاران براساس آن، 
تصمیمات الزم جهت ورود سرمایه های خود به این بازار 
را اتخاذ می کنند.  این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
در عوامل بنیادی بازار شاهد وجود ثبات در معامالت بورس 
هستیم، گفت: همچنان نرخ ارز و قیمت های جهانی بدون 
نوسان خاصی هستند، این موضوع یکی دیگر از عواملی 
است که باعث شد تا بازار سرمایه در این مدت چندان دچار 

نوسانات قیمتی در سهام شرکت ها نباشد.
به گفته وی، از سوی دیگر گزارشاتی که از بازارهای موازی 

می رسد و مقایسه آنها با یکدیگر، نشان دهنده کاهش بیش 
از گذشته قیمت ها در این بازارها است که این موضوع 
بیانگر تمایل مردم برای ورود سرمایه هایشان به بازار 
سهام است و احتمال رونق دوباره این بازار تا چند وقت 

آینده خواهد بود.
حدادی درباره روند آتی معامالت بورس، اظهار داشت: 
اکنون نمی توان پیش بینی دقیقی را از این بازار ارائه داد، 
روند بازار با توجه به وضعیت فعلی می تواند صعودی باشد 
اما باید تا بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات صبر کرد 
و دید فعاالن بازار سرمایه برای کوتاه مدت و میان مدت 
چه تصمیماتی را در زمینه سرمایه گذاری در بورس اتخاذ 

می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در مجموع اگر 
بخواهیم موضوع تاثیر انتخابات را از بازار سرمایه جدا کنیم 
باید گفت که در بسیاری از سهام حاضر در بازار به خصوص 
سهام بنیادی و شاخص ساز شاهد وجود هیچ فروشنده 

ای نیستیم و بازار به ارزندگی این سهم ها پی برده است.
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حکایت پتروشیمی در کرمان همان مثل معروف »رفت به 
نان برسد، به جان رسید« است. میخ پتروشیمی از دولت 
نهم در کرمان کوبیده شد،  همان موقع که خوزستان 
و عسلویه هم پی این صنعت نان و آبدار را گرفتند. 
استان هایی که حاال در یکی از مناطقشان بیش از 24 
واحد پتروشیمی دارند و کرمان بعد از ده سال همان دو 

پروژه اش را هم به سرانجام نرسانده.
چهار پروژه پتروشیمی 

به تصویب هیات دولت رسید
سال 86  مدیران استانی، سفر اول رئیس جمهور را 
فرصت مغتنمی  شمردند تا چهار پروژه پتروشیمی را 
در کرمان به تصویب هیات دولت برسانند. واحد پی 
وی سی جیرفت به ظرفیت 6۰۰ هزار تن واحد پلی 
اتیلن بم به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، واحد پی وی سی 
بردسیر به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و واحد پی وی سی 
بافت به ظرفیت 6۰۰ هزار تن. از این 4 پروژه تنها 
پتروشیمی کرمان که به جهت محل استقرارش در 
ارزوئیه به پتروشیمی بافت هم شهره است از روی 

کاغذ جلوتر رفته و پتروشیمی فجر.
با موافقت هیات وزیران قرار بود این  پروژه ها تا سال ۹۳ به 
بهره برداری برسند.اما پتروشیمی فجر تا سال ۹7 چیزی 
جز یک تابلو در زمین خالی نبود. آن طور که مشخص 
است با وجود پیشرفت فیزیکی هر دو پروژه هیچ یک به 
بهره برداری نرسیدند. آذر ۹۹ مشکالت این صنعت در 
۳ایتم اساسی  خوراک ، آب و تامین مالی شناخته شد. 
موانعی که هر کدامشان برای توقف یک پروژه کافی است.  

پورابراهیمی:  پتروشیمی 
هدیه وزیر نفت به زاهدی نبود 

8 سال پیش اما بحث بر سر این بود که چه کسی موافقت 
اجرای این پروژه ها را گرفته، پورابراهیمی یا زاهدی؟

اواسط بهمن ماه ۹2،محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده 
مردم کرمان و راور گفته بود:»در جلسه ای با وزیر نفت 
موضوع پروژه های پتروشیمی را مطرح کردم و ایشان بیان 
کردند که این موضوع هدیه ی وزیر نفت به آقای زاهدی 
نبوده است و این یک تصمیم برای کل استان است، البته 
این که این اقدام وزیر نفت را بنام شخصی تعریف کردند 
یک بداخالقی سیاسی به حساب می آید.« پورابراهیمی 
البته این نکته را هم اضافه کرده بود که پتروشیمی از 
مصوبات دولت قبلی بود و خیانت برخی در استانداری، 

دولت را مجبور کرده که مصوبه جدید بدهد: »زمانی که 
بنده معاون استاندار بودم در دولت نهم پیگیری هایی 
برای پتروشیمی انجام شد، بحث اصلی هزینه اجرای 
پروژه بود که توافق اولیه ای با وزیر نفت وقت انجام شد 
ولی عملیاتی نشده بود و هیچ تعهد و تضمینی به وزارت 

خانه ارائه نشده بود.« 
دعوا بر سر محل استقرار پتروشیمی

بعد از بحث بر سر اینکه چه کسی موافقت دولت برای 
احداث پتروشیمی در استان را گرفته، بحث بر سر این 
بود که این پتروشیمی ها کجا اجرا شوند. حسین آذین، 
نماینده وقت مردم رفسنجان و انار اواخر بهمن همان 
سال در نامه ای به استاندار گالیه کرده بود:» پروژه 
پتروشیمی بیش از دو سال است که توسط مجتمع 
صنعتی رفسنجان در حال پیگیری جهت اخذ موافقت 
اصولی بوده است، اما حال که موافقت های الزم صادر 
شده  است، متاسفانه در کمال ناباوری با خبر شدیم 
با اعمال نفوذ برخی مسئوالن استان به شهرستان 
کرمان منتقل شده است و حق مسلم مردم رفسنجان 

تضییع شده است«.
به پتروشیمی طمع نکنید که ضرر می کنید

در این سال ها  که هر کدام از نمایندگان به دنبال 
نتخابیه  اجرای این پروژه ها در شهرستان حوزه ا
خود بودند، فعاالن اقتصادی داد توجیه نداشتن 
این پروژه ها در کرمان را می زدند. صدایی که البته 
میان این هیاهوی نمایندگان شنیده نشد. مصطفی 
پورمحمدی که آن زمان عهده دار مسئولیت بازرسی 
کل کشور بود، پتروشیمی های شرق کشور را فاقد 
توجه اقتصادی خواند و به سرمایه گذاران هشدار داد 
به پتروشیمی های شرق طمع نکنند که ضرر می کنند.

کسی این گفته را گوش نکرد اما حاال بعد از گذشت 
7 سال از کلنگ زنی پتروشیمی فجر، هنوز حتی فاز 
یک آن به بهره برداری نرسیده. آن طورکه مرجان 
شاکری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
به »کاغذ وطن« می گوید این پروژه کماکان مجوز 
محیط زیستش را نگرفته :» پتروشیمی فجر تقاضا 
کرده خط تولیدش را به نحو دیگری انجام دهد و 
پیگیر گرفتن مجوزش است اما هنوز  مجوزی به این 
پتروشیمی داده نشده است.« اگرچه پتروشیمی بافت 
مجوز محیط زیست را گرفته اما این پروژه نیز همانند 
پروژه پتروشیمی فجر با مشکالتی همچون خوراک و 
مسائل تامین مالی دست به گریبان است و به مرحله 

افتتاح نرسیده.

آب فاضالب را به پتروشیمی می دهیم
در جلسه ای که در آذر ۹۹ با حضور استاندار برگزار 
شد قرار شد تا مشکل آب این پتروشیمی با همکاری 
سازمان صمت برطرف شود وحاال مهدی حسینی نژاد 
در گفت و گو با »کاغذ وطن« این مسئله را حل شده 
می داند:» آب این پروژه از محل فاضالب کرمان تامین 
می شود و مشکلی در این رابطه ندارد.« صحبت از آب 
فاضالب،  برای تامین آب پتروشیمی درحالی مطرح 

شده که فوالدی ها هم مشتری این آب هستند. 
خط لوله گاز برای شرق نداریم

بابک اسماعیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن« پروژه های 
پتروشیمی را جز  پردرآمدترین صنعت ها می داند 
که اجرایی نشد نشان در کرمان حکایت از توجیه  
اقتصادی نداشتن شان است:»پتروشیمی بیزینس 
قدرتمندی است. قطعا پشت این جوازها سیستم 
های پولی قدرتمندی وجود داشته که توانستند مجوز 
پتروشیمی را بگیرند. بنابراین تصور من این است که این 
پروژه در کرمان اقتصادی نبوده و شاید یکی از دالیلش 
فاصله طوالنی آن از منابع تامین گاز است.«آنچه 
مشخص است هنوز خط لوله گاز برای این پروژه کشیده 
نشده است. حسین زمان زاده،  نایب رییس هیات مدیره 
انجمن صنایع همگن پالستیک استان ، عضو انجمن 
ملی پلیمر ایران و همچنین عضو انجمن لوله و اتصاالت 
پلی اتیلن ایران در گفت و گو با »کاغذ وطن« می گوید: 
» خط انتقال گاز تا غرب کشور می رود و در مسیر شرق 

ما چندان پروژه پتروشیمی نداریم.« 
تغییر تولید از پلی الفین به پلی استال

به نظر می آید که همچنان  قرار نیست که خط لوله 
گازی برای این پروژه کشیده شود. حال آنکه در آذر سال 
گذشته اخباری مبنی بر واگذاری سهام سرمایه گذار 
پتروشیمی فجر و تغییر تولید از پلی الفین به پلی استال 
منتشر شد. دهم آذر ماه ۹۹ محمد مهدی زاهدی، 
نماینده مردم کرمان و راور به تسنیم  گفته بود:»در 
جلسه پیگیری اجرایی شدن پروژه پتروشیمی که با 
حضور رزم حسینی وزیر صمت، برگزار شد. مقرر شد تا 
بانک پاسارگاد یک واحد پلی استال به ظرفیت 4۰ هزار 
تن احداث کند که در مجموع حدود 25۰ میلیون دالر 

سرمایه گذاری نیاز دارد.«
نکته عجیب آنکه در متن خبر به نقل از زاهدی،عنوان 
شده که بانک سرمایه گذار که به عنوان یکی از نهادهای 
اصلی تامین مالی در هر کشوری است،  قادر به تامین 

مالی پروژه اصلی پتروشیمی نیست و سهام خود را 
واگذار می کند. در این خبر قید شده که بانک پاسارگاد 
سهام خود در پتروشیمی فجر را از 67 درصد به ۳4 
درصد کاهش می دهد. این خبر در آذر سال گذشته  
منتشر شده و زاهدی در این خبر اعالم کرده که هر 
کدام از صنایع بزرگ استان اعالم آمادگی کنند، بانک 
پاسارگاد حاضر به واگذاری سهام به آن شرکت و 
عملیاتی شدن پروژه را دارد . 6ماه از این زمان گذشته 
و حسینی نژاد در گفت و گویی که با »کاغذ وطن«  
داشته  همچنان مشکل بزرگ این پروژه را تامین مالی 
می داند. این موضوع حکایت از این امر دارد که هنوز هیج 
سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه 
نشده. مسئله ای که بیشتر از گذشته این سوال را پررنگ 
می کند که آیا اساسا احداث پروژه پتروشیمی در کرمان 

توجیه اقتصادی دارد؟
عضو انجمن ملی پلیمر ایران، جواب این پرسش را این 
گونه می دهد:» اینکه کرمان بخواهد واحد پتروشیمی  
مثل عسلویه در منطقه احداث کند غیر ممکن است چرا 

که خوراک ورودی ندارد.«
اما تفاوت پلی استال با پلی الفین که بانک پاسارگاد حاضر 
به سرمایه گذاری در آن شده چیست؟ یک سرچ ساده 
نشان می دهد که  پلی استال از ترمو پالست های گرمانرم 
است که در پالستیک  های مهندسی مورد استفاده قرار 
می گیرد. برخالف پلی الفین ها، خوراک  پلی استال از 
پتروشیمی های داخل کشور قابل تامین است. اما آنچه 
باعث توجیه اقتصادی این طرح در کرمان  می  شود، بی 
رقیب بودنش است. به طوریکه در کشور ما و در منطقه 
خاورمیانه، واحد تولید کننده پلی استال رزین وجود 
ندارد و تمامی نیازهای منطقه و ایران از طریق واردات از 
کشورهای اروپایی و چین تامین می شود. این انحصار البته 
چندان هم قابل اتکا نیست. چرا که به گفته محمد حسین 
میر نجفی زاده، دبیر انجمن صنایع همگن پالستیک 
استان کرمان در حال حاضر پتروشیمی کازرون و 
پتروشیمی دشتستان تولید پلی استال را در دستور 
کار خود دارند:»اگر این اتفاق بیفتد قطعا این شرکت ها 
می توانند با توجه به نزدیکی به پتروشیمی های ماهشهر 
یا عسلویه پلی استال ارزانتری تولید کند؛ چرا که متانول 
مورد نیازشان با هزینه کمتری به دستشان می رسد. 
بحث هزینه حمل روی قیمت بسیار تاثیر گذار است؛ اگر 
پتروشیمی فجر بخواهد مواد اولیه خود را  از پتروشیمی 
ماهشهر و یا عسلویه تامین کند، قطعا در رقابت با کازرون 

و دشتستان متحمل هزینه تولید بیشتری خواهد شد.«

هدیه ای که روی دست کرمان ماند

بر طبل توخالی پتروشیمی نکوبید

 مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
 گزارش

دو پروژه پتروشیمی کرمان و فجر روی دست 
کرمانی ها  مانده و حاال صحبت از اجرای پتروشیمی 
جازموریان است. منصور شکرالهی، نماینده ۵ 
شهرستان جنوبی استان گفته که این پروژه منجر 
به اشتغال جنوبیان و توسعه منطقه می شود. همان 
وعده هایی که در زمان پتروشیمی کرمان و فجر 
هم داده شد و حاال حتی مشخص نیست که چه 
محصولی در این کارخانه جات تولید می شود. زمانی 
این دو پروژه موضوع بحث پورابراهیمی و زاهدی 
بود که چه کسی زمینه اجرایش را فراهم  آورده، 
حاال اما هر دو نماینده پایشان را عقب کشیدند و 
این دو پروژه که نه آب دارند، نه خوراک و نه منابع 
مالیشان فراهم است بین زمین و هوا مانده اند.  

فرایند فزاینده بیابان زایی در کرمان 

استان کرمان بیش از ۱۱ برابر میانگین جهانی بیابان دارد و فعالیت های غیرکارشناسی و مداخله جویانه در طبیعت باعث تشدید 
بیابان زایی در این استان شده و فعالیت هایی دولتی جوابگوی این فرایند فزاینده در استان نیست.

در بیست و چهارمین نشست 
هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
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و فلزی گسترش ماناساز آبیک

رانندگان تاکسی واکسینه میشوند   
tejaratnews از صفحه 

به عقیده ی استنلی، اتریوم جایگزین بهتری برای بیت کوین است
eghtesadnews_com از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

»هارواردچهچیزهاییرایادنمیدهد«

۴۰درصدنیازآب
شهرکرمانتامیننمیشود

معرفیکتاب

خبر

با عنوان فرعی اسرار موفقیت در تجارت و مدیریت، کتابی در 
حوزه مدیریت، بازاریابی و موفقیت در کسب و کار است. این کتاب 
در انگلیس و ایاالت متحده از پرفروش ترین کتاب ها بوده است. 
همچنین مدیران زیادی از جمله الن مرلو – از مدیران برجسته 
کمپانی فیلیپ موریس – و ماساکی موریتا – رییس هیات مدیره 

کمپانی سونی در آمریکا – مطالب این کتاب را تایید کرده اند.
نویسنده کتاب را در سال 1۹84 نوشت و به گفته خودش هدف 
از نوشتن کتاب ایراد گرفتن به مدرسه بازرگانی هاروارد نیست. 
مارک اچ. مک کورمک هدف خود را از نوشتن کتاب چنین 

توضیح می دهد:
دلیل ساده و سرراست نگارش این اثر این بود که می خواستم 
نظریاتی را که سال ها درباره شان اندیشیده بودم، و در 
سخنرانی های متعدد در دانشگاه های مختلف، و از جمله 
دانشکده ی بازرگانی هاروارد ارائه کرده بودم، و یا در طول چندین 
سال تجربه ی تجاری به دست آورده بودم، در یک جا جمع آوری 

و عرضه کنم.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: این روزها شهر ما کرمان نزدیک به 
یک هزار و 400 لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد و به علت نداشتن منابع، نزدیک به 40 درصد نیاز آب کرمان 

را نمی توانیم تامین کنیم.
 حسین غفاری افزود: توان تولید آب ما اکنون در صورت فعالیت تمامی چاه ها و امکانات آبی 2 هزار لیتر 
در ثانیه است و منابع زیرزمینی میزان نیاز مردم کرمان در این روزها یه سه هزار 400 لیتر بر ثانیه است .
او اظهار داشت: علت این کمبود آب کاهش بارندگی ۷0 درصدی، پایین رفتن سفره آب زیرزمینی و 

افزایش شدید مصرف آب بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: کولرها به صورت 24 ساعته زیر بار است 
و 90 درصد مردم نمی دانند یک کولر آبی 300 تا ۶00 لیتر آب مصرف می کند و این در حالی است که 

بالغ بر 1۶0 هزار کولر در شهر کرمان وجود دارد.
او ادامه داد: هر کولر ساعتی 20 لیتر آب مصرف می کند اما مردم بیخیال آن هستند، به مردم نمی 
گوییم مصرف نکنند، بلکه در ساعاتی که نیاز نیست، کولر خود را خاموش کنید که اگر اتفاق بیفتد، 

هیچ مشکلی در وضعیت آب کرمان نداریم.
او با بیان اینکه زمستان به علت خاموش بودن کولرها، مصرف پایین می آید، افزود: یک ساختمان هشت 
تا واحدی با منبع یک هزار هزار لیتری، به علت کوچک بودن مخزن در ساعات اوج مصرف نیز آب ندارد.

غفاری تصریح کرد: برخی افراد به جای استفاده از شیر فلکه، شیر گازی می گذرانند که فشار کافی را 
ندارد.

او عنوان کرد: مساله بعدی برخی افراد در این فصل موتور پمپ پشت کنتور می گذارند و این امر آب را 
از شبکه درون مخزن می کشد و همین ترتیب مابقی منازل مسکونی را در همان کوچه بی آب می کند 
در این خصوص مشاهده شده که فردی با نصب پمپ های غیر مجاز برای مابقی مردم ایجاد مشکل 

کرده و خود ساختمان سازی می کند.
او به مردم توصیه کرد که با خاموشی کولرهای آبی در ساعت غیر ضروری، وجود پمپ های آب غیرمجاز 

را گزارش دهند که آب خودشان قطع نشود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان با تاکید بر اینکه مخزن ها باید متناسب با ظرفیت 
مجتمع باشد که با کمترین تبعاتی از تابستان گذر کنیم گفت: اقدامات یادشده، مصرف استان را به 2 

هزار و 500 لیتر بر ثانیه می رساند.
او با بیان اینکه تمامی موارد قطعی آب در شهر کرمان در دستور کار شرکت آب و فاضالب قرار دارد اضافه 

کرد: همکاران ما به صورت 24 ساعت در این خصوص فعالیت می کنند.
غفاری با اشاره به قطعی آب شهرک فرهنگیان و سایر مناطق کرمان گفت: عالوه بر مدیریت فشار شبکه، 
آبگیری را در ساعات خاص عموما بین ساعت پنج تا هشت صبح فشار شبکه را باال می بریم که مردم 

کرمان در ساعات اوج مصرف آب داشته باشند

ب–دستورجلسه:ساعتتاریخمجمععنواننماد

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایوملي
1۴۰۰/۰3/۲۹۱۵:۰۰سال)دوره(مالیمنتهیبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت 
مدیره- تعیین پاداش هیئت مدیره

1۴۰۰/۰3/۲۹۱۵:۰۰آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهبایکا
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۰۹/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونیانتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایکشرق
1۴۰۰/۰3/۲۹۱۱:۰۰سال)دوره(مالیمنتهیبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

انتخاب اعضای هیئت مدیره1۴۰۰/۰3/۲۹۱۰:۰۰آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  وآفری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای بپیوند
سال )دوره( مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 

1۴۰۰/۰3/۲۹۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.-تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای خمهر
سال )دوره( مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 

1۴۰۰/۰3/۲۹1۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

وسخوز
سر.استانخوزستان

۶57-۲8-٪۴٫۰۹

وتجارت
بانکتجارت

۲٬17۲-۴1-٪1٫85

فوالد
فوالدمبارکهاصفهان

۹٬۹3۰1۰٪۰٫1

وسلرستا
سر.استانلرستان

58۶-۲۴-٪3٫۹3

فاراک
ماشینسازیاراک

1٬۹۶7-8۹-٪۴٫33

خودرو
قیمت بازارقیمتکارخانه)تومان(نوعخودرو

۶۲5٫۰۰۰٫۰۰۰5۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰چریآریزو5توربو

335٫۰۰۰٫۰۰۰3۲7٫۰۰۰٫۰۰۰جکJ۴اتوماتیک

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰3۴8٫۰۰۰٫۰۰۰امویام315پالس

-----۴7۹٫۰۰۰٫۰۰۰امویامX۲۲–اتوماتیک

X33sATSport5۹7٫۰۰۰٫۰۰۰۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰امویام

131٫۶۶۶٫۰۰۰۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰سمندسورن

1۹1٫۰۰۰٫۰۰۰33۲٫۰۰۰٫۰۰۰دناپالس

18۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲13٫۰۰۰٫۰۰۰راناپالس

1۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰157٫۰۰۰٫۰۰۰کوییکآر

1۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰1۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ساینادندهای

1۲7٫۰۰۰٫۰۰۰۲1۰٫۰۰۰٫۰۰۰پژو۲۰۶تیپ۲

LX1۴5٫۰۰۰٫۰۰۰۲75٫۰۰۰٫۰۰۰پژوپارس

1۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰پژو۴۰5GLXدوگانهسوز

1۲۰٫5۶۰٫۰۰۰171٫۰۰۰٫۰۰۰وانتآریسان

-----۲۲۹٫۰8۰٫۰۰۰زامیادپادراپالس
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