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هندوانه شاه نشین  لیست صادرات
صادرات ۱.۲ میلیارد دالری محصوالت کشاورزی کشور

برگزاری نخستین همایش ملی 
فرهنگ شهروندی

اقتصادی  معین  می گوید  کرمان  استاندار 
اثبات  را  خود  مالی  توان  دهبکری  بخش 

 کرده و باید هرچه سریع تر مشکالت آن ها را برای ادامه ی فعالیت شان رفع کنیم.
علی زینی وند در نشست مشترکی با مدیر مجتمع معدنی و فرآوری سرب و روی خان 
خاتون، فرماندار بم و برخی مدیران استان به بررسی مشکالت معین های اقتصادی 

منطقه ی دهبکری پرداختند.

معاون شهردار کرمان و رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرمــان، از برگزاری نخســتین »همایــش ملی فرهنگ 

شهروندی«،با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کرمان و کمیسیون ملی یونسکو خبر داد.محمد 
جهانشاهی در نشستی که با حضور علی سعیدی،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
کرمان برگزار شد، هدف از برگزاری این همایش را گسترش جایگاه فرهنگ شهروندی در حوزۀ 

مدیریت فرهنگی شهر کرمان دانست .

 استاندار: مشکالت معین  اقتصادی دهبکری رفع شود

دهکده ی گردشگری در 
 شرق کرمان ایجاد می شود
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۳.۲ میلیون تُن گندم 
از کشاورزان 
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ادامه مطلب را در صفحه ۴ بخوانید 

تومــان  500 قیمــت              1400 تیــر   14 دوشــنبه         1015 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 باال و پایین شدن تعاونی های  باال و پایین شدن تعاونی های 
مسکن با تغییر دولتمسکن با تغییر دولت

مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک 
 در باغ های مرکبات جنوب 

۳.۲ میلیون تُن گندم 
 از کشاورزان خریداری شد 

ــات ســازمان جهادکشــاورزی  ــر حفــظ نبات مدی
جنــوب کرمــان از آغــاز مبــارزه بیولوژیــک 
علیــه آفــت شپشــک آرد آلــود در 45۶ 
مرکبــات هفــت  بــاغ هــای  از  هکتــار 
 شهرســتان جنوبــی ایــن اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روز یکشــنبه روابط عمومی ســازمان 
ــان، مجیدفرخــی  ــوب کرم جهادکشــاورزی جن
افــزود: مرحله نخســت مبــارزه بیولوژیــک با آفت 
شپشک با رهاســازی کفشــدوزک کریپتولموس 
 در باغ هــای مرکبــات جنوب کرمــان انجام شــد.
وی ادامــه داد: ایــن فعالیــت در راســتای 
سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
و  مصــرف ســموم  کاهــش  بــر  مبنــی 
 کنتــرل بیولوژیــک آفــات اجــرا شــد.
ــود از  ــک آرد آل ــت شپش ــه آف ــان اینک ــا بی وی ب
طریــق تغذیــه شــیره گیاهــی منجــر بــه ضعــف 
عمومــی درخت مــی  شــود، تصریــح کــرد: وجود 
ــوره هــای ایــن آفــت  ــر روی پ پوشــش مومــی ب
ــموم  ــا س ــیمیایی ب ــارزه ش ــده مب ــب ش موج
 تماســی و گوارشــی علیــه آن موثــر نباشــد.

ــات ســازمان جهادکشــاورزی  ــر حفــظ نبات مدی

جنــوب کرمــان بهتریــن راه کنتــرل آفــت 
شپشــک آرد آلــود را اســتفاده از دشــمنان 
 طبیعــی )حشــرات مفیــد( اعــالم کــرد.

وی افــزود: کفشــدوزک کریپتولمــوس در 
مرحلــه الروی و حشــره کامــل شــکارچی 
بــوده و از تخــم، پــوره هــا و حشــرات 
 کامــل شپشــک هــا تغذیــه مــی کنــد.
ــاری از مصــرف  ــالم و ع ــد محصــول س وی تولی
ســموم شــیمیایی، جلوگیــری از مقــاوم 
ــعه  ــیمیایی، توس ــموم ش ــه س ــات ب ــدن آف ش
ــت را  ــط زیس ــظ محی ــدار و حف ــاورزی پای کش
 از اهــداف مبــارزه بیولوژیــک برشــمرد.
اظهــار داشــت: مرحلــه دوم رهــا  وی 
ســازی کفشــدوزک شــهریورماه ســال 
جــاری در باغــات مرکبــات شهرســتان 
ــود. ــی ش ــرا م ــاد اج ــت و عنبرآب ــای جیرف  ه
ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب اســتان 
کرمــان مســتقل از مرکــز اســتان، یــک 
ــت  ــا هف ــتان کشــور را ب ــن اس ــوم پهناورتری س
شهرســتان و جمعیــت یــک میلیــون نفــر تحت 

ــد. ــی ده ــرار م ــش ق پوش

ــواری  ــل همج ــه دلی ــت ب ــکی جیرف ــوم پزش ــتی عل ــاون بهداش ــه مع ــه گفت ب
ــر وارد پیــک پنجــم  ــزگان و سیســتان و بلوچســتان زودت ــا اســتان هــای هرم ب
ــدرت  ــا اســت ،ق ــوع دلت ــا از ن ــر پیــک پنجــم کرون ــا شــدیم. کشــور درگی کرون
ــری آن را بیشــتر کــرده  ــا، همــه گی ــن ســویه از کرون ــری  ای ــد براب ســرایت چن
اســت . اســتان های هرمــزگان ، سیســتان و بلوچســتان زودتــر از دیگــر جاهــای 

ــا در پیــک پنجــم در  ــا شــدند، شــیوع بیمــاری کرون ــا کرون ــان دلت کشــور میزب
جنوب کرمــان بــه واســطه همجــواری بــا ایــن دو اســتان  تحــت تاثیــر قــرار مــی 
گیــرد. حــاال کــه در افزایــش واکسیناســیون موفــق نبودیــم و قوانیــن کنترلی را 
هــم به خوبــی  اعمــال نمــی کنیــم از طرفــی کادر درمــان خســته از حجــم کاری 

اســت، کار دشــوارتر مــی شــود. 

ــدم  ــی گن ــد تضمین ــات خری از شــروع عملی
ــن  ــزار ت ــون و ۲0۸ ه ــاه، ۳ میلی ــا 1۳ تیرم ت
گنــدم از کشــاورزان خریــداری شــده اســت. 
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران، ســید محمــد تقــی طباطبایــی 
ارزش گندم هــای خریــداری شــده را 
1۶1 هــزار و ۶۷4 میلیــارد ریــال اعــالم 
ــزار  ــش از 140 ه ــون بی ــت: تاکن ــرد و گف ک
میلیــارد ریــال )۹۸ درصــد( از مطالبــات 
 گنــدم کاران پرداخــت شــده اســت.
مشــاور فرهنگــی شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران افــزود: اســتان های خوزســتان 
بــا یــک میلیــون و 100 هــزار تــن، 
ــا  ــارس ب ــن و ف ــزار ت ــا 44۲ ه ــتان ب گلس
ــی  ــد تضمین ــتاز خری ــن پیش ــزار ت 4۳۲ ه
ــال  ــت. در ح ــور اس ــول در کش ــن محص ای
ــتان،  ــتان خوزس ــه اس ــز س ــه ج ــر ب حاض
بوشــهر و هرمــزگان کــه خریدشــان بــه 
اتمــام رســیده، خریــد تضمینــی گنــدم 
 در دیگــر اســتان های کشــور ادامــه دارد.

تضمینــی  خریــد  مقــدار  طباطبایــی 
دانــه ی روغنــی کلــزا را 1۲1 هــزار تــن 
و ارزش آن را 1۲ هــزار و ۲۹۷ میلیــارد 
ریــال اعــالم و از پرداخــت 11 هــزار 

و ۳۲0 میلیــارد ریــال بــه کلــزاکاران 
خبــر داد کــه ایــن مقــدار پرداختــی 
 معــادل ۹0 درصــد ارزش کلزاهــا اســت.
تضمینــی  خریــد  کــرد:  تصریــح  وی 
کلــزا در ۲4 اســتان کشــور ادامــه دارد و 
بیشــترین مقــدار آن در گلســتان بــه میــزان 
ــزان  ــه می ــتان ب ــن و در خوزس ــزار ت ۶۶ ه
 ۲0 هــزار تــن خریــداری شــده اســت.

مشــاور فرهنگــی شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران در بخــش دیگــر گــزارش خــود از 
تأمیــن کاالهــای اساســی از توزیــع ۹00 
هــزار تــن انــواع کاالی اساســی برنــج، شــکر 
و روغــن از ابتــدای ســال جــاری تــا 1۳ 
تیرمــاه خبــر داد و افــزود: در ایــن مــدت 
ــزار  ــج، ۳۲0 ه ــن برن ــزار ت ــدود 100 ه ح
تــن شــکر و 4۷۷ هــزار تــن روغــن از طریــق 
شــبکه توزیــع در سرتاســر کشــور در اختیــار 
 مصرف کننــدگان قــرار داده شــده اســت.

طباطبایــی گفــت: بــرای تأمیــن نیــاز 
ــدی  ــای تولی ــدم و آرد واحده ــی گن مصرف
کشــور نانوایــی و صنــف و صنعــت نیــز 
ــزار  ــدم و ۳0۷ ه ــن گن ــزار ت ــدود ۳0۸ ه ح
تــن آرد از ابتــدای تیــر مــاه تاکنــون توزیــع 

ــت. ــده اس ش

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، در سال جاری حدود 1.۲ 
میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی صورت گرفته که گرچه 
 از لحاظ وزنی رشد داشته ولی ارزش این صادرات منفی شده است.

براساس این گزارش در سه ماهه اول سال جاری ۲.4 میلیون تن محصوالت 
کشاورزی به ارزش 1.۲۲ میلیارد دالر صادرات صورت گرفته است در حالی 
که در مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون تن به ارزش 1.۲۳ میلیارد 

دالر صادرات انجام شده بود که نشان می دهد از نظر وزنی 1۷.۳ درصد 
افزایش و ارزش 1.1 درصد کاهش دارد. صادرات محصوالت کشاورزی 
عمدتا به پسته، هندوانه، گوجه فرنگی، سیب، پرتقال، شیرخشک سنتی، 

خربزه و شیرینی های بدون کاکائو اختصاص دارد. در بین این اقالم صادرات 
هندوانه با 111.۹ میلیون دالر در صدر قرار دارد که شامل ۶۷.۸ میلیون 
 دالر به عراق، ۳0 میلیون دالر امارات و 14.1 میلیون دالر به روسیه است.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور

آگهي فراخوان جذب سرمایه گذار 
باتوجه به ضرورت و تمركز واحدهای خدماتی رفاهی جهت ارائه خدمات مورد نیاز به كاربران جاده ای در طول راههای فرعی و روستایی كشور ، از كلیه سرمایه گذاران بخش خصوصی كه تمایل 

به احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بامحوریت )به شرح پیوست( را دارند ، دعوت میگردد  در صورت تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه می توانند در ساعات اداری به اداره  كل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای  جنوب استان کرمان  واحد سرمایه گذاری مراجعه و ضمن اخذ اطالعات مورد نیاز، درخواست خود را جهت سرمایه گذاری در این زمینه  به اداره كل یادشده ارائه نمایند .
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 حاشیه نشینی بخش تعاون در اقتصاد

معاون مالی اقتصادی 
گل گهر گفت: در 

مجمع عمومی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، مبلغ 1۳0 تومان به ازای هر سهم بین 

سهامداران تقسیم شد.
محمود زیدآبادی نژاد افزود: سهامداران ما حامی 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هستند. در مجمع 
تصویب شد 40 درصد سود انباشه و ۶0 درصد سود 
توزیع شد و به هر سهامدار گل گهر، مبلغ 1۳0 
تومان به ازای هر سهم تقسیم شد. به عنوان معاون 
مالی اقتصادی گل گهر ترجیح می دادم ۶0 درصد 

سود انباشته و 40 درصد سود تقسیم شود.

پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است 
که دومین مرحله از واریز سود سهام عدالت 
امروز )دوشنبه(  انجام می شود که طی آن 

معادل 40 درصد از باقیمانده سود این سهام 
به حساب مشموالن واریز خواهد شد.

از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تا 
1۳ تیرماه، ۳ میلیون و ۲0۸ هزار تن گندم از 

کشاورزان خریداری شده است.
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برگزاری نخستین همایش ملی 
فرهنگ شهروندی

معاون شهردار کرمان و رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرمان، از برگزاری نخســتین »همایــش ملی فرهنگ 
شهروندی«،با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کرمان و کمیسیون 
ملی یونسکو خبر داد.محمد جهانشاهی در نشستی که با حضور علی 
سعیدی،معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار کرمان 
برگزار شد، هدف از برگزاری این همایش را گسترش جایگاه فرهنگ 
شهروندی در حوزۀ مدیریت فرهنگی شهر کرمان دانست و با تأکید بر 
ضرورت همکاری تمام دستگاه های مربوط در این حوزه، گفت:متأسفانه 
در حوزۀ آموزش فرهنگ شهروندی،انسجام وجود ندارد؛بنابراین، باید در 
این زمینه دامنۀ کار را گسترده تر و به لحاظ علمی هم،فنی تر کار کنیم.

او به 11محور این همایش اشاره کرد و گفت: نخستین »همایش ملی 
فرهنگ شــهروندی« در 11 محور برگزار خواهد شــد که شامل ۷0 

سرفصل آموزش فرهنگ شهروندی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان نیز در این 
نشست با بیان اینکه تمام معضالت شهری به عدم آموزش الزم در حوزۀ 
فرهنگ شهروندی برمی گردد، گفت: اگر این مهم به عنوان یک ساختار 
در سیستم شهرداری کرمان شکل بگیرد، بسیاری از مشکالت شهری 
حل خواهد شد.علی سعیدی افزود: همواره در ادوار مختلف مدیریت 
شهری، این خال احساس شده، اما به صورت ساختاری پیگیری نشده 
است.او ادامه داد: برگزاری »همایش ملی فرهنگ شهروندی« و تداوم 
آن می تواند این کمبود را در شهر کرمان برطرف کند.معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، بر برگزاری کارگاه های آموزشی 
در کنار این همایش نیز تأکید کرد و گفت: در کنار برگزاری »همایش 
ملی فرهنگ شــهروندی« باید کارگاه های عمومی برای شهروندان و 

کارگاه های تخصصی برای مدیران شهرداری برگزار شود.

پیگیری مشکل ۱۰ ساله واگذاری 
زمین های ورودی جیرفت

 نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی از پیگیری مشــکل بیش از 10 ساله واگذاری زمین های 

ورودی جیرفت خبر داد.
ذبیح اهلل اعظمی اظهار داشت: مشــکل مجموعه زمین های 1۸0 
هکتاری حد فاصل میدان امام حسین)ع( و پلیس راه جیرفت در 
دیدار با خانم فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری 
وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیگیری شد. 

نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی افزود: در این دیدار الحاق این زمین ها به طرح تفصیلی شهر 

و حل نهایی مشکل از وزیر درخواست شد.
او به مصوبات نشست خود با معاون  وزیر راه و شهرسازی در زمینه 
مشکل این زمین ها اشاره و بیان کرد: در این نشست معاون وزیر با 
توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری موضوع، 
ابتدا مشکل ۲ گسل زلزله جبالبارز و سبزواران را که از وسط این 

زمین ها می گذرد را مورد بررسی قرار داد.
اعظمی از مطالعه و بررســی داده های گســل هــای جبالبارز و 
ســبزواران خبر داد و افزود: همه مطالعات و داده های گسل های 
زلزله، نقشه ها و مدارک مربوطه جمع آوری و در نشستی در ماه 
جاری در دفتر معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح و همه روش های 

ممکن برای حل این مورد بررسی می شود.
او اظهار امیدواری کرد که در نشست بعدی مشکل چند ساله زمین 

های ورودی شهر جیرفت برطرف شود.
نماینده مردم شهرســتان های جیرفت و عنبرآباد اظهارداشــت: 
تاکنون مکاتبات فراوان، دیدارها و نشست های متعددی با وزیر و 
معاونان وزیر و سایر مقامات متولی برای پیگیری این موضوع برگزار 

شده اما به دالیل مختلف این مشکل هنوز باقی مانده بود.
ذبیح اهلل اعظمی افزود: با وجود فرسایشــی شدن این موضوع که 
بیش از 10 سال ادامه دارد از همه ظرفیت ها برای حل مشکل بهره 

خواهیم گرفت.

پیشرفت سریع کشور با ترکیب 
دولت و بخش خصوصی 

استاندار کرمان گفت: در صورتی که دولت کار نظارتی خود را با فعالیت 
تخصصی تشکل ها و انجمن ها ترکیب کند، کشور به سرعت تغییر و 
پیشرفت می کند.علی زینی وند در دیدار رئیس و مسئوالن سازمان 
صنعت،معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به هماهنگی بین دولت 
و مجلس شورای اسالمی افزود: تشکیل تیم تخصصی موجب توسعه 
صنایع و معادن می شود لذا اگر بخواهیم کشور را فنی و اجرایی مدیریت 
کنیم، بهترین راه استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی است.

او اظهار داشت: تشکل ها به علت رقابت با یکدیگر هزینه تولید را کاهش 
می دهند و مجبور به همراهی با تکنولوژی و دانش روز می شوند.

او با بیان اینکه زیرســاخت ها به نحوی ایجاد شــده که هزینه تولید 
حمل و نقل کشور چین نسبت به ما بسیار ارزان تر است گفت: برخی 
کشورها با دانش روی ســرباره زغال ســنگ چندین برابر فروش ما 
درآمدزایی می کنند.استاندار کرمان با تاکید بر اینکه رویکرد صنعت 
و معدن باید بر مبنای دانش روز باشد نه دانشــی که اکنون استفاده 
می شود تصریح کرد:اگر بنا باشد با تکنولوژی امروز دنیا کار کنیم عقب 
می مانیم، دانش بنیان بودن درنوردیدن مــرز امروز و دیدن ۲0 تا ۳0 
سال آینده است.او عنوان کرد: در این صورت اگر رابطه اقتصادی ما با 
دنیا برقرار شود از تکنولوژی ما چیزی باقی نمی ماند لذا مدیران حوزه 
صنعت و معدن باید فهمی صحیح از سیستم نوآوری داشته باشند و 
فرصت ها و لحظه ها را در نظام اداری باید شــکار کرد.او با بیان اینکه 
وزارتخانه های کلیدی با هدف کوچک سازی دولت ترکیب شده اند افزود: 
تجارت نیاز به ساماندهی جدی دارد و بسیاری از مسائل کشور در حوزه 
تامین، توزیع و تولید و واردات و صادرات مشکل دارد.استاندار کرمان 
بیان داشت: کارهای بســیاری در حوزه های صنعت و معدن کشور و 
استان کرمان انجام شده اما در جاهایی که دولت و شرکت های بزرگ 
کار می کنند در واقع آورده آن برای کشور بیش از اینکه مدیون فن و 

تکنولوژی دنیا باشد، مدیون معادن غنی ما است.
معادن بهره وری الزم را ندارند

او اضافه کرد: معادن کشور و این استان بهره وری الزم را ندارد زیرا دنیا 
چند بار از حوزه های مختلف معدنی درآمدزایــی می کند و ما هنوز 

پهنه های خود را کشف نکردیم و خام فروشی می کنیم.
زینی وند یادآور شد: نحوه واگذاری توسط شرکت های خصوصی معادن را 
قفل کرده و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدگاه های خوبی 

در این حوزه دارد که امیدواریم مدیریت ایشان ادامه یابد.
نماینده عالی دولت در استان کرمان تاکید کرد: انجمن ها و تشکل های 
غیر دولتی با رویکرد اعتماد دولت بهتــر می توانند در حوزه بهره وری 

معادن کار کنند.

معاون سازمان امور دهیاری ها و شهرداری های 
کشور گفت: تاکنون برای ۳۷ هزار روستای کشور 
مجوز دهیاری صادر شده که از این تعداد ۳5 هزار و 

4۶0  دهیاری فعال است.
علی قربانی افزود: سال گذشته از محل سازمان امور دهیاری ها و 
تبصره ۲ ماده ۳۹ بیش از ۶ هزار و ۳00 میلیارد تومان به حساب 
دهیاری های فعال کشور واریز شد که این رقم برای هر دهیاری 

حدود 1۶0 میلیون تومان است.
او اظهار داشت: دهیاری ها غیردولتی و خودکفا هستند اّما این امر 

نباید مانع کمک های دولتی  به آن ها شود.
معاون سازمان امور دهیاری ها و شهرداری های کشور تصریح 
کرد: درآمد روستاییان قبل از پیروزی انقالب اسالمی و کمی بعد 
از آن از محل درآمدهای کشاورزی منطقه و ...تحت عنوان مالیات 
بر ارزش افزوده بود، که نشان دهنده پایدار بودن درآمدهای 

روستاییان است.
او بیان کرد: سال گذشته ۳۶0 میلیارد تومان  اعتبار به حساب 
دهیاری  های استان  کرمان  واریز کردیم که در کنار آن می توان 
تسهیالت کم بهره را طی عقد تفاهم نامه با پست  بانک و بانک ملی 

به دهیاری ها واگذار کرد.
قربانی ادامه داد: این تسهیالت می تواند ضمن اشتغالزایی و 
درآمدزایی  از اتکا به تک محصولی و درآمد نفت هم جلوگیری کند.
او گفت: مردم امروز خدمات  دولت را کمتر می بینند چون وضعیت 
اقتصادی نامناسب  و تحت فشار هستند که امیدواریم  دولتمردان  

فشار اقتصادی را با تدابیر الزم کاهش دهند.
او با بیان اینکه تاکنون 1۷ هزار ماشین آالت به دهیاری های کل 
کشور اهدا شده است اظهار داشت: قیمت این ماشین آالت افزایش 
داشته لذا قصد داریم با اعطای سه برابری کل بودجه دهیاری ها، به 

پویایی  دهیاری ها و درآمد پایدار روستاییان  کمک کنیم.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: واحدهای صنفی و انبارها موظف 
به ثبت اطالعات ورود، خروج و انبارهای خود 
در سامانه جامع تجارت و انبارها هستند و در غیر این صورت 
به عنوان متخلف محتکر و عرضه خارج از شبکه شناخته 

می شوند.
مهدی حسینی نژاد افزود:افرادی که تاکنون اقدام به ثبت 
اطالعات انبار و کاالهای مشمول نکرده اند به سرعت اقدام 
کنند که در غیر این صورت برخورد قانونی با آنان صورت 

می گیرد.
او تصریح کرد: براساس آخرین گزارش سامانه جامع تجارت 
نزدیک به ۹۱ هزار واحد ثبت این سامانه شده و از این میزان 
۷۹ هزار واحد به صورت سیستمی مورد تایید قرار گرفته 

که مقرر شد دستگاه های ناظر نیز این بخش را رصد کنند.
او با اشاره به اطالع رسانی توسط دستگاه ها و رسانه ها عنوان 
کرد: ۶۰۷ قلم کاال در سامانه جامع تجارت مشمول شرایط 

قاچاق کاال و ارز شناخته شده که رصد می شود.
رئیس سازمان صمت استان کرمان گفت:این کاالها عموما با 
نگاه حمایت از تولید داخل بوده که اگر به این نحو در مواردی 
که تولید داخلی داریم ورود نشود در شبکه اقتصادی و منابع 

ارزی دچار چالش نمی شویم.
او با اشاره به مهمترین مصوبات نخستین نشست مبارزه با 
قاچاق کاال، ارز و سوخت استان کرمان گفت: زیرساخت ها 
و سامانه هایی برای رصد کاالهای مشمول فرایند مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز شکل گرفته که از مهمترین آنان سامانه 
جامع تجارت و سامانه انبارها بود که گزارشی از آن داده شد.

حسینی نژاد ادامه داد: مقرر شد با محوریت دبیر کارگروه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با عضویت دستگاه های متولی 
و  آگاهی  جمله صمت،اطالعات،دادگستری،پلیس  از 
دستگاه های مربوطه باید اطالعات انبارها و کاالهای ثبت 
شده را رصد کنند و مشکالت را جمع بندی و به ستاد ارائه 

کنند.
او یادآور شد:در کنار آن گزارشی از سامانه سوخت استان داده 
شد و صمت و شرکت فرآورده های نفتی استان بررسی ها را 
برای کمک به توزیع گاز مایع انجام می دهند و در این زمینه 
باید مسیرهای اداری که تخصیص گاز به متقاضیان را طوالنی 

کرده را رفع کنیم.
سایت سامانه جامع انبارها ، به آدرس www.nwms.ir و 

سامانه جامع تجارت به آدرس ixport.ir است.

نماینده مردم کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان در مجلس ،گفت: 
اعتراض نامزدهای انتخابات شورای اسالمی شهر و روستای پنج شهرستان جنوبی 

استان کرمان پیگیری می شود.
 منصور شکرالهی درباره پیگیری اعتراض نامزدهای انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روستای گفت: از طریق مراجع قانونی پیگیر اعتراض نامزدهای انتخابات شورای 

اسالمی شهر و روستای حوزه استحفاظی خود هستم.
نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس 
شورای اسالمی به اعتراض برخی از نامزدهای انتخابات شورای شهر شهرستان 
رودبار جنوب و قلعه گنج اشاره کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد حق قانونی 

هیچکس ضایع شود.
او از رایزنی با هیات اجرایی و هیئت نظارت پنج شهرستان جنوبی استان 
کرمان خبر داد و گفت: براساس قانون به اعتراضات رسیدگی شده و معترضان 
باید مدارک مستند خود را ارائه دهند و از ارائه کلی گویی و مدارک غیر مستند 
خودداری نمایند.شکرالهی ادامه داد:رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شورای شهر 

و روستا باید در چارچوب قانون باشد.
نماینده مجلس اظهار داشت: امکان وقوع تقلب و تخلفات انتخاباتی توسط برخی 

افراد وجود دارد لذا این تخلفات باید در چارچوب قانون به آن ها رسیدگی شود.
او به ماده ۷0 قانون برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده قانونی 
خرید و فروش آرا، تطمیع و تهدید جرم تلقی شده و مشمول برخورد قانونی است.
نماینده مردم کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان در مجلس شورای 
اسالمی یادآورشد:اعتراض نامزدهای انتخابات شورای اسالمی شهر و روستای پنج 

شهرستان جنوبی استان کرمان پیگیری می شود.

رئیس مرکز مدیریت اطالعات راه هــا و حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 
کرمان خبر داد: پالکهای غیر بومی در صورت ورود به 

حوزه راه های جنوب کرمان جریمه می شوند.
مهندس عیسی کریمی گفت: به علت اعالم وضعیت 
قرمز در جنوب کرمان و مصوبه ســتاد کرونای استان 
خودروهای با پالک غیربومی در مبادی ورودی جنوب 
کرمان و تردد در جاده ها با دوربین های ثبت تخلفات 

جاده ای جریمه می شوند.
او بیان کرد:در حال حاضر 1۸ دوربین ثبت تخلفات در 
جاده های جنوب کرمان و مبادی ورودی از استانهای 
همجوار فعــال و پالکهای غیر بومی در این ســامانه 
های رصد الکترونیکی تعریف شده است تا در صورت 
ورود غیرقانونی نســبت به اعمال قانون این خودروها 

اقدام شود.
کریمی از آماده باش ۲4 ســاعته کارشناســان مرکز 
مدیریت راه هــا و حمل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان خبر داد 
و گفت: شــماره 141 مرکز مدیریت راه ها و حمل و 
نقل برای ارتباط مردم و راننده ها پاســخگو است تا 
در صورت نیاز راهنمایی هــای الزم را به رانندگان و 

مردم ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشگاه عصر یکشنبه 1۳ تیرماه با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته، 11۷ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» 5۷ نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شــامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 1۶ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 
1۲ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳0 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت هستند«.او با بیان این که ۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
بستری جدید گزارش شده اســت، افزود: »در حال حاضر، ۶15 بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۲۹۳ نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۳۹ 
نفرحوزه  علوم پزشکی رفسنجان،155 نفر حوزه  جنوب، ۶0 نفر در حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی بم و ۶۸ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند 

و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۲4 هزار و ۹1 نفر در استان، به دلیل ابتال 

به کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشکی کرمان سپس 
اظهار کرد: »متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته، 10 مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا گزارش شده که 5 نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، 4 نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۳15۳ نفر به دلیل ابتال 

به کوویدـ  1۹ جان خود را از دست داده اند.

لزوم پیگیری اعتراض نامزدهای 
انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا

اعمال قانون منع تردد 
در جاده های جنوب کرمان 

۱۱۷ بستری جدید و ۱۰ فوتی 
در شبانه روز گذشته

ــر روی  ــت و ب ــش داش ــد افزای ــار واح ــش از چه ــورس بی ــاخص فراب ــروز ش دی
ــارد  ــازار دو میلی ــن ب ــد. همچنیــن در ای ــت مان ــال 1۸ هــزار و 11۶ واحــد ثاب کان
ــال دادوســتد  ــارد ری ــزار و ۲۷ میلی ــه ارزش ۲0 ه ــه ســهم ب ــون برگ و 1۳۶ میلی
شــد. روز گذشــته نمــاد پتروشــیمی مــارون )مــارون(، صنعتــی مینــو )غصینــو(، 
پتروشــیمی تندگویــان )شــگویا(، تولیــد نیــروی بــرق دماونــد )دماونــد(، بیمــه 
تجــارت نــو )بنــو(، توســعه و عمــران اســتان کرمــان )کرمــان(، مجتمــع صنایــع 
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت ب ــر مثب ــا(  تاثی ــا )غویت ــزد( و ویتان ــزد )پی ــتیک ی الس

ــتند. داش
ــا(،  ــول )آری ــا ساس ــر آری ــان )ذوب(، پلیم ــن اصفه ــهامی ذوب آه ــن س همچنی
تولیــد بــرق عســلویه مپنــا )بمپنــا(، شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع )ارفــع(، بیمــه 
اتکایــی ایرانیــان )اتــکای(،  گــروه توســعه مالــی مهــر آینــدگان )ومهــان(، آســیا 
ســیر ارس )حآســا( و توســعه مولــد نیروگاهــی جهــرم )بجهــرم( بــا تاثیــر منفــی 

ــد. ــورس همــراه بودن ــر شــاخص فراب ب

افزایش ۴ واحدی شاخص فرابورس

قیمــت هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد )یکشــنبه، 1۳ تیرمــاه( در بــازار تهــران با 
افزایــش 10 هــزار تومانی نســبت بــه روز گذشــته بــه رقــم 10 میلیــون و ۷۷0 هــزار تومان رســید.

بــه گــزارش روز یکشــنبه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، در ســاعت 1۳ دیــروز ارزش هــر قطعــه ســکه 
تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد بــا افزایــش 10 هــزار تومانــی نســبت بــه روز گذشــته بــه رقــم 10 
میلیــون و ۷۷0 هــزار تومان رســید و ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح قدیــم نیــز 10 میلیــون و ۶00 

هــزار تومــان معاملــه شــد.
همچنیــن روز یک شــنبه نیم ســکه بهــار آزادی پنــج  میلیــون و ۷50 هــزار تومــان، ربــع ســکه ســه 
میلیــون و ۷00 هــزار تومــان و ســکه یــک گرمی نیــز ۲ میلیــون و ۳00 هــزار تومــان قیمــت خورد.
عالوه بــر ایــن، در بــازار طــال نیز نــرخ هر گــرم طــالی 1۸ عیــار بــه یــک میلیــون و ۷1 هــزار تومان 
رســید. قیمــت هــر مثقــال طــال نیــز چهــار میلیــون و ۶40 هــزار تومــان شــد. همچنین هــر اونس 

جهانــی طــال نیــز امــروز یک هــزار و ۷۸۸ دالر قیمــت خــورد.
قیمــت ســکه در آغــاز ســال جدیــد 11 میلیــون تومــان بــود کــه به تدریــج رونــد نزولــی را شــروع 

کــرد تــا بــه بهــای ۹ میلیــون تومــان رســید. 

افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه

ــان افزایــش نســبت  ــا 11۹ توم ــاه( ب ــرخ دالر در صرافی هــای بانکــی )یکشــنبه، 1۳ تیرم  ن
بــه روز گذشــته بــه رقــم ۲5 هــزار و ۲1 تومــان رســید. بــه گــزارش روز یکشــنبه خبرنــگار 
اقتصــادی ایرنــا، قیمــت فــروش یــورو در ســاعت 1۳ امــروز بــا 151 تومــان افزایــش نســبت 
بــه روز گذشــته بــه ۲۹ هــزار و ۷51 تومــان رســید.  دیــروز قیمــت خریــد هــر دالر ۲4 هزار 
و 5۲۶ تومــان و نــرخ خریــد هــر یــورو نیــز ۲۹ هــزار و 1۶۲ تومــان بود.عــالوه بــر ایــن، نــرخ 
خریــد دالر در بــازار متشــکل ارزی ۲4 هــزار و 4۶۲ تومــان و نرخ فــروش آن ۲4 هــزار و ۶۸5 

تومــان اعــالم شــد.    
ــزار  ــز ۲۹ ه ــروش آن نی ــرخ ف ــان و ن ــزار و ۹۸۷ توم ــازار ۲۸ ه ــن ب ــورو در ای ــد ی ــرخ خری ن
و ۲51 تومــان اعــالم شــد. همچنیــن در ســامانه نیمــا در معامــالت شــنبه  حوالــه یــورو بــه 
ــان  ــه قیمــت ۲1 هــزار و ۹0۶ توم ــه دالر ب ــه و حوال ــان فروخت قیمــت ۲5 هــزار و ۹5۷ توم

ــد. ــه ش معامل
دالر از هشــتم خردادمــاه وارد کانــال ۲۳ هــزار تومانــی شــد و در ایــن فاصلــه به ســوی کانال 

۲4 هــزار تومــان خیــز برداشــت، امــا دوبــاره کاهــش یافت.

افزایش نرخ دالر در صرافی های بانکی

هزار روستای کشور 
مجوز دهیاری دارند

واحدهای صنفی کرمان موظف 
به ثبت اطالعات در سامانه 

جامع تجارت هستند

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۳۶ هزار و 
۳55 دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان 
خردادماه 1400 و رشد ۹.5 درصدی آن در 
هم سنجی با پارسال است. به گزارش ایرنا، در 
سه ماه نخست سال گذشته ۲15 هزار و ۸5۳ 
دستگاه خودرو تولید شده بود. برپایه این 
گزارش، در بهار امسال تولید انواع خودروی 
سواری با ۲1۷ هزار و ۳5۳ دستگاه، رشد ۹.4 

درصدی ثبت کرد.
خودروی سواری با ۹1.۹ درصد، باالترین 
آمار را در بین تولیدات خودروسازان داخلی 
به خود اختصاص داده است. پس از سواری، 
تولید انواع وانت با 1۶ هزار و ۶۷۶ دستگاه 
در جایگاه دوم قرار دارد. تولید وانت در سه 
ماهه نخست امسال با رشد 5.۲ درصدی 
همراه بود. همچنین تولید انواع کامیونت، 
کامیون و کشنده با تیراژ یک هزار و ۸4۲ 
دستگاه، رشد ۹۹.۶ درصدی در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال داشت.در این مدت، 
1۸۷ دستگاه مینی بوس و میدل باس )رشد 
۳۷.5 درصدی(، 15۹ دستگاه اتوبوس )افت 
1۹.۳ درصدی( و 4۷ دستگاه ون )افت 
۳1.۹ درصدی( تولید شد.خودروسازان 
داخلی در آخرین ماه فصل بهار موفق شدند 
۹5 هزار و ۶0۳ دستگاه انواع خودرو تولید 
کنند که حکایت از رشد هفت درصدی در 
مقایسه با سه ماهه پارسال دارد.برپایه این 
گزارش، در مدت یاد شده ایران خودرو و 
سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور 
در مجموع ۲۲۲ هزار و 15۶ دستگاه خودرو 
تولید کردند که حدود ۹4 درصد از کل تولید 
خودروسازان داخلی را شامل می شود.در این 
مدت ایران خودرو با تولید 111 هزار و 5۹۸ 
دستگاه خودرو رشد 1.۷ درصدی ثبت کرد، 
همچنین سایپا با 110 هزار و 55۸ دستگاه 
خودرو و ثبت رشد 14.1 درصدی در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، امسال تولید یک میلیون 
و ۲00 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی 

شده است.
وزیر  رزم حسینی«  »علیرضا  پیشتر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: با تالش 
خودروسازان و قطعه سازان، وابستگی چهار 
میلیارد دالری صنعت خودروسازی  به خارج 
امروز به 1.5 میلیارد دالر کاهش یافته و عمق 
داخلی سازی ها افزایش یافته است.وی تاکید 
کرد: خودروسازان برای تامین نیاز داخل 
باید ضمن برنامه ریزی برای افزایش کمی 
محصوالت خود، بیش از پیش در مسیر 
ارتقای کیفی و تولید خودروی باکیفیت و در 

شان مردم گام بردارند.

شاخص کل در بازار بورس )یکشنبه، 1۳ 
تیر ماه( دو هزار و ۳1۹ واحد افت داشت 
که در نهایت این شــاخص بــه رقم یک 

میلیون و ۲4۳ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایــه معامالت دیروز 
بیش از پنج میلیارد و ۸۸۹ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 50 هزار و 

405 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۷0۹  
واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و 140 واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با 454 واحد افت 

به ۲44 هزار و 4۲۲ واحد رسید.
شاخص بازار اول یک هزار و 504 واحد و 
شــاخص بازار دوم پنج هزار و ۳4۹ واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بــر این در بین همــه نمادها، نماد 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
۳54 واحد، پاالیش نفت تبریز )شــبریز( 
با ۳4۷ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( 
با ۲۳5 واحد، فروشــگاه های زنجیره ای 
افق کورش )افق( بــا 1۹5 واحد، خدمات 
انفورماتیــک )رانفــور( بــا 1۶۷ واحد، 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایران 
)حکشتی( با 1۶۶ واحد، سرمایه گذاری 
ملی ایران )ونیکی( بــا 1۶۶ واحد، فوالد 
مبارکــه اصفهان )فوالد( بــا 14۶ واحد، 
فوالد خراســان )فخاس( با 1۳۶ واحد و 
پارس خودرو )خپارس( با 1۳۶ واحد تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۷۸0 واحد، پاالیش 
نفت اصفهــان )شــپنا( بــا ۷۲1 واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با 5۹۹ واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( با 5۳۹ واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 450 واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با ۲1۸ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با 1۹5 واحد، بانک 
صادرات ایران )وبصادر( بــا 1۸۸ واحد، 
پتروشیمی شازند )شاراک( با 151 واحد، 
شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه( با 
14۸ واحد و شرکت سرمایه گذاری سهام 
عدالت اســتان کرمان )سکرمان( با 145 
واحد تاثیــر منفی را بر شــاخص بورس 

داشتند.

معاون مالی اقتصادی گل گهر گفت: در مجمع عمومی سالیانه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، مبلغ 1۳0 تومان به ازای هر سهم بین 

سهامداران تقسیم شد.
محمود زیدآبادی نژاد افزود: سهامداران ما حامی شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر هستند. در مجمع تصویب شد 40 درصد سود انباشه و ۶0 درصد 
سود توزیع شد و به هر سهامدار گل گهر، مبلغ 1۳0 تومان به ازای هر سهم 
تقسیم شد. به عنوان معاون مالی اقتصادی گل گهر ترجیح می دادم ۶0 

درصد سود انباشته و 40 درصد سود تقسیم شود.
زید آبادی نژاد در ارتباط با برنامه افزایش سرمایه بیان کرد: برنامه افزایش 
سرمایه از 10 هزار میلیارد تومان به ۳0 هزار میلیارد تومان در دستور کار 
داریم. البته باید این افزایش سرمایه ابتدا توسط هیئت مدیره تصویب،  

حسابرس کنترل و در مجمع فوق العاده اعالم شود.
معاون مالی اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بیان کرد: در حال 
حاضر بعد از تصویب مجمع فوق العاده می توانیم 5 هزار میلیارد تومان از 
این افزایش سرمایه را از سود انباشته استفاده کنیم و مابقی آن را از طریق 
آورده نقدی سرمایه داران تامین کنیم )که برنامه زمان بندی بستگی به 
پیشرفت پروژه ها دارد.(وی با بیان اینکه انتقال آب خلیج فارس به گل 
گهر به پایان رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر پروژه آب شیرین 
کن در بندر عباس در حال اجراست، این پروژه به ۲0 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارد . در فاز دوم شامل شرکت جدید سهام دار هستیم این 
شرکت به دنبال انتقال آب به اصفهان، یزد، خراسان آب است.معاون مالی 
اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ارتباط با مهمترین برنامه 
های برقی گل گهر بیان کرد: یک نیروگاه تولید برق 500 مگاواتی داریم 
که به بهره برداری رسیده است،  ۲ نیروگاه 500 مگاواتی دیگر نیز وجود 
دارد که مناقصه آن انجام شده، پیمانکاران انتخاب و به زودی کلنگ آن زده 
می شود.زید آبادی نژاد در ارتباط با ۲ شرکت جدید گل گهر که قرار است 
بورسی شود، بیان کرد: دو شرکت جهان فوالد و گوهر ترابر به زودی سهام 
خود را در بورس عرضه می کنند، گل گهر مالک 51 درصد شرکت جهان 

فوالد و ۹۶ درصد شرکت گوهر تراور است

افزایش سرمایه ۳۰ هزار میلیاردی 
در دستور کار گل  گهر

رشد ۹.۵ درصدی تولید 
خودرو در بهار ۱۴۰۰

کاهش شتاب در افت 
شاخص بورس

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، در سال جاری حدود 1.۲ 
میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی صورت گرفته که گرچه 
از لحاظ وزنی رشد داشته ولی ارزش این صادرات منفی شده است.
براساس این گزارش در سه ماهه اول سال جاری ۲.4 میلیون تن 
محصوالت کشاورزی به ارزش 1.۲۲ میلیارد دالر صادرات صورت 
گرفته است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود دو 
میلیون تن به ارزش 1.۲۳ میلیارد دالر صادرات انجام شده بود 
که نشان می دهد از نظر وزنی 1۷.۳ درصد افزایش و ارزش 1.1 
درصد کاهش دارد. صادرات محصوالت کشاورزی عمدتا به پسته، 
هندوانه، گوجه فرنگی، سیب، پرتقال، شیرخشک سنتی، خربزه و 
شیرینی های بدون کاکائو اختصاص دارد. در بین این اقالم صادرات 
هندوانه با 111.۹ میلیون دالر در صدر قرار دارد که شامل ۶۷.۸ 
میلیون دالر به عراق، ۳0 میلیون دالر امارات و 14.1 میلیون دالر به 
روسیه است. وضعیت صادرات پسته نشان می دهد  که در سه ماهه 
اول امسال دومین محصول کشاورزی صادراتی ایران با حدود 10۳ 
میلیون دالر مجموع پسته تازه و خشک و همچنین مغز پسته بوده 
است، این در حالی است  که در بین مقاصد صادراتی این محصول، 
هند با ۳4 میلیون دالر مجموع پسته تازه و خشک و مغز پسته در 

صدر قرار دارد.
همچنین چین با ۲۷.4 میلیون دالر، هند ۲1.5، عراق 14.۲، 
روسیه 1۳.۹ و آلمان 1۳.5 دیگر مقاصد صادرات پسته ایران 

هستند.

صادرات ۱.۲ میلیارد دالری محصوالت کشاورزی کشور 

هندوانه شاه نشین لیست صادرات

کاغذ اقتصادی

آگهی دعوت به افراز
نظـر بـه اینکه خانـم پـوران پورزند و سـید فرزاد 
بشـماره  وارده  درخواسـت  برابـر  میرحسـینی 

1101/6326
در مورخـه 1400/04/06 مبنـی بـر افـراز پـالک 559 فرعی از 
5 اصلـی بخـش 4 کرمـان را به علت معلوم نبـودن اقامتگاه 
سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نموده لـذا بدینوسـیله 
بـه اسـتناد مـاده 6 آئیـن نامه قانـون افراز و فـروش امالک 
مشـاع بـه سـایر مالکیـن و همچنیـن بـه اشـخاصی کـه در 
پـالک مزبـور ذینفـع هسـتند اعالم میـدارد که افراز سـهامی 
خواهان در مورخه 1400/04/21 روز دوشـنبه سـاعت 8 صبح 
در محـل وقـوع ملـک مزبـور به عمـل خواهد آمـد کلیه افراد 
ذینفـع مـی تواننـد در تاریـخ ذکـر شـده در محـل حضـور 
بهـم رسـانند عـدم حضور آنـان مانـع از انجام عملیـات افراز 
نخواهـد بـود ایـن آگهـی مطابق مـاده 17 آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء به کلیـه افـراد ذینفع ابالغ 
انتشـار:  انتشـار مـی یابـد. تاریـخ  و فقـط در یـک نوبـت 

1400/04/14
عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده شماره 
139904019077000146/1

آقای محمد فیروزآبادی
رسمی  اسناد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  طبق 
شماره  با  فیروزآبادی  محمد  آقای  به  بدینوسیله  االجرا  الزم 
ملی 0057339589 فرزند کمال متعهد پرونده کالسه 9900171 
استاد جهت وصول  خانم سمیه عسکرپور  ابالغ می گردد که 
ازدواج  دفتر   17564 شماره  ازدواج  سند  در  مندرج  مهریه 
کالسه  به  اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  ماهان   16
اداره تشکیل شده و طبق گزارش 904/2691  این  9900171 در 
متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  مامور،   1400/02/22 مورخ 
از  اطالعی  نموده  اعالم  زوجه  وکیل  و  نگردید  شناسایی  سند 
آدرس فعلی شما ندارد و آدرس فعلی شما نیز برای این اجرا 
طبق  بستانکار  وکیل  تقاضای  به  بنا  لذا  باشد.  نمی  مشخص 
نوبت  آگهی فقط یک  این  از طریق  اجرائیه  مفاد  ماده مذکور 
ضمنا  شود  می  منتشر  محلی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در 
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افزایــش ناگهانــی نــرخ شــیر و لبنیــات در روزهای 
ــی  ــده و حواش ــه ش ــب هم ــث تعج ــته باع گذش
ــا  ــه ت ــی ک ــت و مردم ــال داش ــه دنب ــادی ب زی
چنــد روز قبــل شــیر را بــه قیمــت 58۰۰ تومــان 
ــا قیمــت 83۰۰ تومانی  می خریدنــد بــه یکبــاره ب
ــش قیمــت حــدود 4۰ درصــدی آن  ــیر و افزای ش
مواجــه شــدند؛ هــر چنــد افزایــش قیمــت یکباره 
ــرای مــردم دیگــر امــری  کاالهــا در ایــن دولــت ب
ــرار  ــه ق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده ام ــادی ش ع
اســت این آشــفته بــازار تــا آخریــن لحظــات عمر 
باشــد . داشــته  ادامــه  فعلــی  دولــت 
ــردم  ــان م ــه می ــازار و ب ــا، کوچــه و ب ــه خیابان ه ب
کــه مــی روی همــه از وضــع موجــود گالیــه دارند؛ 
ــر می شــود  ــه روز کوچکت ــه روزب از ســفره هایی ک
ــر  ــوار پ ــه یکــی یکــی از ســبد خان ــی ک و کاالهای

می کشــند.
ــا ناراحتــی می گفــت "مگــر  ــداران ب یکــی از خری
ــود  ــه می ش ــار اضاف ــد ب ــالی چن ــا س ــوق م حق
ــر روزه  ــت ه ــش قیم ــاف افزای ــم کف ــه بتوانی ک
کاالهــا را بدهیــم. یــک روز مــرغ و تخــم مــرغ، روز 
دیگــر روغــن و حــاال هــم کــه نوبــت بــه لبنیــات 
رســیده اســت؛ گــران کــه شــود کمتــر می خریم، 
ــم  ــم. فقــط نمی دان ــر شــد اصــاًل نمی خری گران ت
ایــن داســتان تکــراری گرانــی و نخریــدن و 

ــد ادامــه پیــدا کنــد. ــا کــی بای نخــوردن ت
یکــی دیگــر از خریــداران می گفــت "فقــط 
ــران شــدن  ــا گ ــش قیمــت شــیر نیســت؛ ب افزای
شــیر قیمــت ماســت و پنیــر و بقیــه اقــالم لبنــی 
هــم افــزوده می شــود. حــاال دیگــر حتــی 
نمی توانیــم یــک بســتنی بخریــم و دســت 

فرزندانمــان بدهیــم.
جمــع  بــه  و  بگذریــم  کــه  مــردم  از 
ــم  ــندگان بروی ــدگان و فروش دامداران،تولیدکنن
آنهــا مشــکالت و خواســته های خودشــان را 
ــد،  ــا می گوین ــت نهاده ه ــش قیم ــد؛ از افزای دارن
افزایــش قیمتــی کــه مدت هاســت اتفــاق افتــاده 

و قیمــت شــیر تغییــر نکــرده اســت.
ــه  ــی ک ــود دالالن ــد و وج ــاده می گوین ــود نه از نب
ــش  ــازار افزای ــر در ب ــد براب ــا را چن قیمــت نهاده ه
داده  انــد و در شــرایط فعلــی قیمــت قیمت شــیر با 

ــدارد. ــی ن ــچ همخوان ــا هی نهاده ه
عــده ای از دامــداران از قاچــاق علوفــه و نهاده هــای 

دامــی بــه دیگــر کشــورها می گوینــد و عــده ای از 
نهاده هایــی کــه در بنــادر مانــده و کامیونــی بــرای 
حمــل آن نیســت؛عده ای از افزایــش هزینه هــا 
ــردن  ــیر ک ــی در س ــده ای از ناتوان ــد و ع می گوین
شــکم دام هایشــان، تــا آنجــا کــه دامــداران مجبور 
ــه کشــتارگاه  شــدند حتــی دام آبســتن خــود را ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرایط ب ــن ش ــتند و در ای بفرس
کــه اقدامــات دولــت تاثیــر چندانــی در مهــار ایــن 

بحــران نداشــته اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
ــال در  ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
اســتان کرمــان بــا خشکســالی مواجــه شــدیم که 
در 5۰ ســال گذشــته بی ســابقه بــوده اســت اظهار 
داشــت: بــه این دلیــل بــا کمبــود و کاهــش میزان 
ــای  ــی نهاده ه ــت ناگهان ــش قیم ــه و افزای علوف
دامــی بــه ویــژه علوفه هــای خشــبی از جملــه کاه، 
بیــده و ذرت علوفــه ای مواجــه بودیــم بــه طــوری 
ــد  ــده و از درص ــر ش ــن براب ــت آن چندی ــه قیم ک

گذشــته اســت.
ــا  ــا ب ــداران م ــه دام ــان اینک ــا بی ــری ب ــی باق عل
وجــود افزایــش هزینه هــا و نــرخ نهاده هــا، بــا ایــن 
قیمتــی هــم کــه در حــال حاضــر شــیر دام خــود 
را تاییدمی فرشــند متضــرر می شــوند تصریــح 
ــم  ــا ه ــداران ب ــای دام ــد و هزینه ه ــرد: درآم ک

ــد. ــی ندارن همخوان
او بــا اشــاره به اینکــه دامــداران ما شــرایط ســخت 
ــه افزایش  ــردم را درک کــرده و راضی ب اقتصادی م
قیمت شــیر هــم نیســتند تصریح کــرد: دامــداران 
بــه خوبــی می داننــد افزایــش قیمــت شــیر، 
ــت  ــال دارد و در نهای ــه دنب ــرف را ب ــش مص کاه

ــود. ــرر می ش ــود گاودار متض خ
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
ــان اینکــه افزایــش قیمــت  ــا بی ــان ب اســتان کرم
ــر  ــادی ب ــار زی ــی فش ــای دام ــام آور نهاده ه سرس
روی تولیدکننــدگان مــا به ویــژه گاوهای شــیرده 
ــار  ــا انتظ ــداران م ــزود: دام ــت اف ــرده اس وارد ک
ســود نــدارد و شــرایط ســخت معیشــت مــردم را 
ــردن  ــیر ک ــرای س ــه ب ــا علوف ــد ام درک می کنن
ــی  ــی نقدینگ ــد، حت ــود ندارن ــای خ ــکم دام ه ش
هــم ندارنــد و بــا وضعیــت ســختی دســت و پنجه 

نــرم می کننــد.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال 
ــه  ــود ادام ــرده ب ــرایط را ک ــن ش ــی ای پیش بین
ــه اســتان هایی اســت  ــان از جمل داد: اســتان کرم
ــی  ــوده و حت ــتان ها ب ــر اس ــک تر از دیگ ــه خش ک

اســتاندار کرمــان مکاتباتــی بــا تهــران و بــا 
ــتیم. ــاط داش ــن ارتب ــه در ای وزارتخان

ــا بیــان اینکــه حتــی شــاهد بودیــم چنــد روز  او ب
پیــش گاوداران تحصــن کردنــد کــه مــا وضعیــت 
ســختی داریــم و امــکان ادامــه کار بــرای مــا وجود 
ــت  ــمتی دس ــا قس ــن نهاده ه ــزود: تأمی ــدارد اف ن
دولــت اســت کــه شــامل دانه هــا و کنســتانتره ها 
ــور  ــی وارد کش ــا ارز 42۰۰ تومان ــه ب ــود ک می ش

شــده اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــه همی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ــت:  ــتند گف ــت داش ــش قیم ــم افزای ــا ه نهاده ه
کرایه حمــل بــار از بنــدر امــام بــه کرمــان افزایش 

ــرایط بســیار ســخت اســت ــه و ش یافت
او بــا عنــوان اینکــه ۶۰ درصــد علوفــه دام را علوفه 
خشــبی تشــکیل می دهد کــه شــامل کاه، بیــده و 
ذرت علوفــه ای و ... می شــود افــزود: برخــی از اقالم 
ــود  ــد می ش ــه تولی ــی ک ــد در فصل ــه ای بای علوف
توســط دامداران خریــداری شــده و در طول ســال 
اســتفاده شــود و مــا صــادرات علوفه های خشــبی 

را نداریــم و اگــر اتفــاق بیفتــد قاچاق اســت.
ــان اینکــه خشکســالی امســال در  ــا بی ــری ب باق
ــابقه  ــان بی س ــتان کرم ــته اس ــال گذش 5۰ س
بــوده و ایــن خشکســالی، کاهــش رویــش 
گیاهــان را بــه دنبــال داشــت و در نتیجــه 
کاهــش نهاده هــا را داشــتیم ادامــه داد: در 
برخــی از نهاده هــا ماننــد جــو، ذرت و ســویا 
ــته،  ــود داش ــازی آن وج ــکان ذخیره س ــه ام ک

ــت. ــده اس ــام ش ــره آن انج ذخی
او بــا بیــان اینکــه براســاس پیش بینــی کــه شــده 
ــت:  ــت گف ــده اس ــا وارد ش ــی نهاده ه ــود برخ ب
ــداران وارد  ــاز دام ــورد نی ــا م ــمتی از نهاده ه قس
ــا  ــرای حمــل آن نیســت و ب شــده، امــا کامیــون ب
ســازمان راهــداری مکاتبــه شــده تــا کامیون هایی 
کــه مــواد معدنــی را بــه بنــادر می برنــد در مســیر 

ــد. ــتان بیاورن ــه اس ــا را ب برگشــت نهاده ه
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت 
نهاده هــای دامــی چهــار برابــر شــده و فشــار 
مضاعفــی بــر روی دامــداران اســت گفــت: قیمــت 
شــیر کشــوری اســت و ســتاد تنظیــم بازار کشــور 

آن را مشــخص می کنــد.
ــنوات  ــرای س ــه ب ــی ک ــه قیمت ــان اینک ــا بی او ب
گذشــته مشــخص شــده بــرای االن صرفــه 
ــدارد ادامــه داد: دالالن و واســطه های  اقتصــادی ن

غیرمجــاز در همــه اصنــاف وجــود داشــته و فعــال 
هســتند و ســعی ما بــر ایــن بــوده که تشــکل های 
دامــی را فعــال کــرده کــه یکســری مغــازه عرضــه 
مســتقیم شــیر و لبنیــات در ســطح شــهر داشــته 
ــت  ــقیم بدس ــوالت مس ــن محص ــه ای ــند ک باش

ــد. ــده برس مصــرف کنن
ضرورت تخلیه بنادر از کاالهای دپو شده به 

ویژه کاالهای اساسی و نهاده های دامی 
ســیدعلی حاج ســیدعلیخانی مدیــرکل راهــداری 
ــز  ــان نی ــتان کرم ــاده ای اس ــل ج ــل  و نق و حم
ــادر از  ــه بن ــان اینکــه در حــال حاضــر تخلی ــا بی ب
کاالهــای دپو شــده بــه ویــژه کاالهــای اساســی و 
نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز دامــداران ضــروری 
اســت اظهــار داشــت: شــرکت ها و مؤسســات 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان موظفند با 
اســتفاده از تمــام ظرفیــت خــود نســبت بــه اعزام 
ــدر  ــد بن ــه مقص ــش ب ــت پوش ــای تح کامیون ه

ــد. ــدام کنن ــام)ره( اق ام
او بــا بیــان اینکه ایــن اجــازه به آنهــا داده می شــود 
ــدر  ــداء بن ــا را از مب ــال محموله ه ــه انتق ــا بارنام ت
امــام )ره( به مقصد اســتان خودشــان صــادر کنند 
افــزود: بــا توجــه بــه جلســات متعــددی کــه طــی 
ــش  ــی بخ ــکل های صنف ــا تش ــر ب ــای اخی روزه
ــار  ــتیم، انتظ ــتان داش ــل کاالی اس ــل و نق حم
مــی رود رونــد جابه جایــی و حمــل کاالهــای 
ــار  اساســی مربــوط بــه اســتان کرمــان از پایانــه ب

ــرد. ــام )ره( ســرعت گی ــدر ام بن
مدیــرکل راهــداری و حمــل  و نقل جاده ای اســتان 
ــل  ــل و نق ــرای حم ــا ب ــزود: پیگیری ه ــان اف کرم
ــکل  ــه ش ــی ب ــای آت ــی در روزه ــای اساس کااله
ــان حمــل  ــداوم خواهــد داشــت و جری ــژه ای ت وی
ــاوگان نیــز در اداره کل راهــداری  و نقــل و اعــزام ن
ــتان رصــد می شــود  ــاده ای اس ــل ج ــل ونق و حم
ــکان  ــی و مال ــرای شــرکت های حمــل و نقل ــذا ب ل
کامیون هایــی کــه همــکاری الزم را داشــته 
ــتری در  ــویقی بیش ــوارد تش ــده م ــند، در آین باش

ــد شــد. ــه خواه نظــر گرفت
او بیــان کــرد: حمــل کاالهــای اساســی از مبــداء 
ــه  ــه اســتان کرمــان، ب بنــدر امــام خمینــی)ره( ب
ویــژه در ســه ماه نخســت هــر ســال، همــواره یکی 
از دغدغه هــای ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای بــوده و اکنــون بــا توجــه بــه دپــوی 
کاالهــای اساســی اســتان در ایــن بنــدر بــه ویــژه 
ــیت  ــوع از حساس ــن موض ــی، ای ــای دام نهاده ه

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی

تسنیم

گزارش

مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان 
کرمان افزود: پیگیری ها برای حمل و نقل کاالهای 
اساسی در روزهای آتی به شکل ویژه ای تداوم 
خواهد داشت و جریان حمل و نقل و اعزام ناوگان 
نیز رصد می شود لذا برای شرکت های حمل و 
نقلی و مالکان کامیون هایی که همکاری الزم را 
داشته باشند، در آینده موارد تشویقی بیشتری 
در نظر گرفته خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان کرمان با بیان اینکه براساس پیش بینی 
که شده بود برخی نهاده ها وارد شده است گفت: 
قسمتی از نهاده ها مورد نیاز دامداران وارد شده، 
اما کامیون برای حمل آن نیست و با سازمان 
راهداری مکاتبه شده تا کامیون هایی که مواد 
معدنی را به بنادر می برند در مسیر برگشت 
نهاده ها را به استان بیاورند.
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افزایش قیمت سرسام آور نهاده ها، دامداران را در شرایط سختی قرار داده و به نظر می رسد این بار در سایه بی تدبیری 
مسئوالن شیر و لبنیات از سفره مردم پرمی کشد.

افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها و گرانی شیر همه را به ستوه آورده است

روزهای سخت مردم و دامداران در استان کرمان
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در ژاپــن از هــر 3 خانــواده یــك خانــواده عضــو تعاوني ها 
هســتند و در آمریــکا از هــر ۱۰ نفــر، 4 نفــر.در حالی ابر 
ــا بخــش  ــش و ارتق ــه ســمت افزای ــا ب ــای دنی قدرت ه
تعــاون رفته انــد  کــه ایــران حتــی نتوانســته بــه ســهم 
ــد  ــم اندازقی ــند چش ــه در س ــاون ک ــدی تع 25 درص
شــده، برســد. تیــر مــاه ۹۹، معــاون اول رییــس جمهور 
از ســهم ۶ تــا ۷درصــدی این بخــش گفتــه بــود و حاال 
بعــد از یــک ســال رضــا اســماعیلی پــور مدیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی کرمــان ســهم این بخــش از تولید 

ــد. ناخالــص ملــی را حــدود 5درصــد می دان
ــردی وزارت  ــات راهب ــز اطالع ــزارش مرک ــاس گ براس
ــای  ــوع تعاونی ه ــی مجم ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــا  ــان  ب ــت.  کرم ــی اس ــزار تعاون ــور  5۹ ه ــال کش فع
مجموعــا 3هــزار و 4۷3تعاونــی فعــال رتبه ۶ کشــور را 
ــه خــود اختصــاص داده. در  از نظــر تعــداد تعاونی  هــا ب
ــگاه  ــه ســقوط در جای ــا 4پل ــا ب حــوزه اشــتغال زایی ام

ــه اســت. ــرار گرفت ۱۱ق
6۰درصد تعاونی های شرق غیرفعال اند

ــاون  ــش تع ــب و کار بخ ــای کس ــتان در فض ــه اس رتب
۱۱ اســت و آمــار مرکــز اطالعــات راهبــردی وضعیــت 
ــا  ــد. ام ــان می ده ــوب نش ــتان را خ ــای اس تعاونی ه
ــری،  ــین اکب ــه محمدحس ــود ک ــل ب ــاه قب همین م

ــان  ــتان کرم ــرق اس ــر ش ــی دفت ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــای  ــد از تعاونی ه ــودن ۶۰ درص ــال ب ــر فع ــز از غی نی

ــر داد. ــرق خب ش
آن طــور کــه محمــد خواجــه زاده، مدیــر کارآفرینــی و 
اشــتغال اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــه 
ــا 5  ــاه مجموع ــا ۱2 تیرم ــد ت ــن« می گوی ــذ وط »کاغ
هــزار و 5۱ تعاونــی تعاونــی فعــال، در دســت اجــرا و به 
بهره برداری رســیده، در اســتان کرمــان داریــم. او البته 
هیچ اطالعاتــی در خصوص تعــداد  تعاونی های اســتان 
کرمــان نمی دهــد و مدعــی اســت کــه ایــن اطالعــات 
محرمانــه اســت و وزارتخانــه گفتــه که منتشــر نشــود. 
ــامانه  ــی در س ــزار و 5۷8 تعاون ــالف ه ــت اخت ــا عل ام
مرکــز اطالعــات راهبــردی کــه وابســته بــه وزارت کار 
اســت و اداره کل اســتان چیســت؟ طــی ایــن ۱۰۰ روز 
ــزار  ــش از ه ــر ۱4۰۰ بی ــا ۱2 تی ــفند ۹۹ ت ــر اس از آخ

تعاونــی فعــال شــدند؟
خواجــه پور ایــن علــت اختــالف هــزارو 5۷8تعاونــی را 
ناشــی از  ایــن امــر می دانــد کــه ســامانه صرفــا تعاونــی 
ــوان  ــه عن ــد ب هــای کــه مجامــع ســاالنه مرتبــی دارن
ــوع تعاونــی  تعاونــی فعــال ثبــت می کنــد:» مــا ســه ن
داریــم. دســته او تعاونی  هایــی کــه فعــال اقتصادی انــد 
و در ســامانه فعــال هستند،دســته دوم در دســت اجــرا 
هســتند و دســته ســوم تعاونی هایــی هســتند کــه در 
ــاال جــز  ــن اســت ح ــد و ممک ــت شــده ان گذشــته ثب
ــه از  ــت ک ــی اس ــند.« او مدع ــادی نباش ــاالن اقتص فع

ایــن 5هــزا رو 5۷8 تعاونــی ۶۷ درصــد فعــال اقتصادی 
هســتند. با یک تناســب ســاده بــه عــدد 3 هــزار و ۷3۷ 
ــار  ــا آم ــی ب ــا 2۶4 تعاون ــه تنه ــی رســیم ک ــی م تعاون
وزارت تعــاون در اســفند ۹۹ تفــاوت دارد کــه بــه نظــر 

معقــول مــی آیــد.
 بیشترین تعداد تعاونی ها در شهر کرمان

ــی  ــداد تعاون ــترین تع ــه زاده بیش ــه خواج ــه گفت ب
فعــال اســتان ابتــدا در کرمــان، بعــد از آن بــه 
ترتیــب، ســیرجان، جیرفــت و بــم اســت. چهارمیــن 
ــال در  ــای فع ــی ه ــداد فراوان ــر تع ــتان از نظ شهرس
اســتان ۶۰درصــد تعاونی هایــش غیــر فعــال اســت. 
ــی و اشــتغال  ــر کارآفرین ــد مدی ــه از دی موضوعــی ک
ــی و  ــرد جمع ــه خ ــتن روحی ــش نداش اداره کار علت
مشــارکت در تصمیــم گیــری، ضعــف آگاهــی افــراد 
از قوانیــن و مقــررات، نداشــتن مدیــران آگاه و همگام 
بــا پیشــرفت الکترونیــک، توجــه نداشــتن به مســائل 
بازاریابــی و ضعــف مالــی اعضاست.بیشــترین فراوانی 
ــاورزی  ــش کش ــتان در بخ ــی اس ــرکت های تعاون ش
اســت و پــس از آن خدمــات و صنعــت. ترکیبــی 
ــدارد.  ــی ن ــم خوان ــا ســطح کشــور ه ــدان ب ــه چن ک
براســاس اطالعــات مرکــز راهبــردی، بیشــترین 
ــا  ــات ب ــش خدم ــال در بخ ــای فع ــداد تعاونی ه تع
ــد از آن بخــش  ــی اســت. بع ــزار تعاون بیــش از ۱8 ه
کشــاورزی بــا ۱4هــزار و ۹۱2 تعاونــی و ســپس 
بخــش صنعــت و مســکن بــا ۱۱هــزارو ۹هــزارو ۷۰۰ 

تعاونــی اســت. براســاس اطالعــات اداره کل کار 
اســتان امــا تعــداد کل شــرکت های تعاونــی مســکن 
در کرمــان 8۷۹ تعاونــی اســت کــه بــه گفتــه خواجه 
زاده از ایــن تعــداد 3۷4 تعاونــی فعال انــد. بــه 
ــای  ــداد تعاونی ه ــتان از تع ــهم اس ــر س ــارت دیگ عب

ــت. ــد اس ــکن 3.85 درص ــش مس ــال بخ فع
ــد  ــوان فهمی ــاده می ت ــاب س ــاب و کت ــک حس ــا ی ب
ــکن  ــش مس ــای بخ ــد از تعاونی ه ــه 5۷.54درص ک
غیــر فعال انــد. موضوعــی کــه حتــی خــود را در 
کاهــش تعــداد پروانه هــای ســاخت و ســاز از 2 
ــت.  ــان داده اس ــم نش ــد ه ــم درص ــه نی ــد ب درص
اگــر چــه پیــش از ایــن رضــا اســماعیلی پــور مدیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کرمــان  یکــی از دالیل 
ایــن موضــوع را عملکــرد ضعیــف تعاونی هــای 
ــش  ــن بخ ــا از ای ــر و نارضایتی ه ــکن مه ــش مس بخ
عنــوان کــرده بــود امــا حــاال معــاون او ایــن موضــوع 
را در دالیــل ناموفقیــت تعاونی هــای بخــش 
ــه زاده  ــد خواج ــی آورد. از دی ــاب نم ــکنبه حس مس
دلیــل کاهــش ســهم تعاونی هــای بخــش مســکن در 
ــای  ــای ســاخت و ســاز در درجــه اول نگاه ه پروانه ه
ــت  ــاز اس ــاخت و س ــه س ــا در زمین ــف دولت ه مختل
ــزی  ــه ری ــود برنام ــون نب ــی همچ ــد از آن دالیل و بع
ــی و  ــع از ســمت مســئوالن اجرای ــه موق ــح و ب صحی
نبــود هماهنگــی و تعامــل ســازنده بیــن دســتگاه ها 

و ارگان هــای ذیربــط می دانــد.

پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است 
که دومین مرحله از واریز سود سهام عدالت 
امروز )دوشنبه(  انجام می شود که طی آن 
معادل 4۰ درصد از باقیمانده سود این سهام 

به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت 
برای سهامداران 2 روش مستقیم و 
غیرمستقیم در 28 اسفند ماه سال ۹۹ انجام 
شد، دارندگان سهام 5۰۰ هزار تومانی، رقمی 
حدود 2۰۰ هزار تومان دریافت کردند و 
برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو 
برابر سود سهام 5۰۰ هزار تومانی پرداخت 
شد که رقم آن 4۰۰ هزار تومان بود. پس از 
آن، چندین بار وعده پرداخت باقی مانده 
سود این سهام از جمله تا قبل از ماه رمضان 

مطرح شد که هیچ گاه تحقق نیافت.
پرداخت  و  مدیر سیستم های تسویه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی پیش از این 
درباره علت عدم واریز باقیمانده سود سهام 
عدالت به خبرنگار ایرنا گفته بود: به محض 
تکمیل شدن وجه و واریز سود توسط همه 
شرکت های سرمایه پذیر،  مرحله دوم سود 
سهام عدالت سال ۱3۹8 که مجامع آن در 
سال ۱3۹۹ برگزار شده است، واریز می شود.

به گفته »حسین قشمی«  3۶ شرکت جزو 

شرکت های سهام عدالت هستند که از 
این تعداد 2۹ شرکت سود خود را محقق 
کرده اند، همه این 2۹ شرکت باید سود را 
واریز کنند تا بتوان سود سهامداران مستقیم 
و غیرمستقیم سهام عدالت را پرداخت کنیم.

برخی شرکت ها هنوز اقدام به واریز 
سود نکرده اند

همچنین در ادامه صحبت های مطرح 
شده از سوی مسووالن، »حسین فهیمی« 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اعالم کرد: تاکنون حدود ۱۰ شرکت بزرگ 
اقدام به واریز سود نکرده اند اما به محض 
واریز سود همه شرکت ها، مرحله دوم واریز 
سود سال ۹8 سهام عدالت سهامداران 

انجام می شود. 
وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت ها اقدام 
به واریز سود نکنند، نام آنها را اعالم و فاش 
خواهیم کرد، افزود: اعالم نام این شرکت ها 
مهم ترین ضمانت اجرایی است و طبق قانون 
عالوه بر اعالم نام این شرکت ها،  مشمول 

جریمه هایی هم خواهند شد.
سود سهام عدالت، امروز واریز می شود

پس از فراز و نشیب بسیار، چندی پیش،   
»فرهاد دژپسند«، وزیر امور اقتصاد 
و دارایی درباره زمان وازیر 5۰ درصد 

باقیمانده سود سهام عدالت گفت: به دنبال 
این نیستیم که فشاری را به شرکت های 
سرمایه پذیر وارد کنیم، همچنین به دنبال 
این هستیم تا زودتر این سود به حساب 
بنابراین  شود،  پرداخت  سهامداران 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از 
عید قربان پرداخت خواهد شد.  اطالعات 
به دست آمده حاکی از آن است که زمینه 
های الزم برای واریز باقیمانده سود 
سهام عدالت فراهم شده است و براساس 
اقدامات انجام شده، امروز )دوشنبه( 4۰ 
درصد از باقیمانده سود سهام عدالت 
به حساب مشموالن این سهام واریز 

خواهد شد.
۱۰ درصد باقیمانده سود این سهام 
مربوط به شرکت هایی است که تاکنون 
سود مربوطه را به شرکت سپرده گذاری 
واریز نکرده اند و این موضوع باعث عدم 
واریز کامل سود این سهام به حساب 
مشموالن شده است، تاکنون هیچ خبر 
دقیقی از واریز ۱۰ درصد پایانی سود 

سهام عدالت اعالم نشده است.
5۰ درصد سود سهام عدالت نیز در 28 

اسفند ماه سال ۹۹ پرداخت شده بود.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان 
اینکه در حال حاضر کالهبرداری ها برای دستیابی 
به رمز اول شدت گرفته است، اعالم کرد: با توجه 
به اینکه خیلی از افراد هنوز برای مبالغ زیر ۱۰۰ 
هزار تومان از رمز دوم ثابت استفاده می کنند، 
امکان دستیابی به رمز دوم ثابت برای کالهبرداران 

وجود دارد.  
به گزارش ایسنا، رمز دوم پویا یا یک بار مصرف 
رمزهایی هستند که در جریان پرداخت های 
اینترنتی و سایر پرداخت های بدون حضور کارت، 
به عنوان رمز مشتری وارد می شوند و مدت زمان 
اعتبار هر رمز ۶۰ ثانیه است که پس از آن فاقد 

اعتبار است و باید رمز جدیدی دریافت شود.
اجرای رمز دوم پویا یکی از طرح های بانک مرکزی 
است که از ابتدای زمستان سال ۱3۹8 اجرا شد و 
طبق آن تمامی عملیات بانکی که پیش از این از 
طریق رمز دوم یا همان رمز اینترنتی انجام می شد، 
دیگر با رمز قبلی قابل انجام نیست و مشتریان 
بانک ها برای استفاده از این خدمات باید از رمز دوم 

پویا یا یک بار مصرف استفاده کنند.
عالوه بر این، در سال گذشته مرحله دیگر این طرح 
تحت عنوان یکسان سازی پیامک های این نوع رمز 
آغاز شد که هدف آن، افزایش امنیت تراکنش های 
اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا است و از این 
طریق، پیامک های رمز دوم پویا شامل اطالعاتی 
چون نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده 

وجه است.  
با اجرای این مرحه از رمز دوم پویا، هر رمز دوم 
پویایی که برای شما پیامک می شود تنها برای یک 
تراکنش معتبر است و زمانی که یک تراکنش به 
پایان رسید اما همچنان از فرصت شما برای اعتبار 
رمز دوم پویا باقی مانده است، دیگر این رمز برای 
تراکنش دیگر معتبر نیست و باید یک رمز دوم 

دیگر دریافت کنید.
با رمز دوم پویا همچنان

 راه کالهبرداران باز است؟  
این روزها پیامک هایی به مردم ارسال می شود که 
نشان از کالهبرداری و سواستفاده از رمز دوم دارد، 
در این بین از آنجا که گفته می شود با اجرای رمز 
دوم پویا میزان قابل توجهی از کالهبرداری های 
اینترنتی از این بستر کاهش یافته است، معاون 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به این سوال 
که همچنان راه کالهبرداری از اطالعات بانکی 
با وجود رمز دوم پویا وجود دارد یا خیر؟ پاسخ 

داده است.
یاسر میرحق جو در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
توجه به اینکه خیلی از افراد هنوز برای مبالغ زیر 
۱۰۰ هزار تومان از رمز دوم ثابت استفاده می کنند 
)به انتخاب خودشان رمز دوم ثابت زیر ۱۰۰ هزار 
تومان را فعال می کنند( امکان دستیابی به رمز 
دوم ثابت برای کالهبرداران وجود دارد اما قطعا 
امکان استفاده از این رمز در هر روز به مبلغ ۱۰۰ 

هزار تومان است و بیشتر از این مبلغ نمی توانند از 
حساب خارج کنند.  

وی افزود: قطعا این افراد با دریافت پیامک های 
مشکوک می توانند با مراجعه به شعب یا با استفاده 
از ابزارهای متنوع غیر حضوری در اختیار نسبت 
به غیر فعال کردن رمز دوم یا تغییر آن اقدام کنند.

مراقب پیامک های جعلی باشید!  
این مقام مسئول با بیان اینکه با رمز دوم پویا تا ۹۰ 
درصد جرائم و پرونده های فیشینگ و کالهبرداری 
کاهش یافته است، گفت: بنابراین سرقت اطالعات 
رمز دوم پویا برای استفاده در زمان طوالنی میسر 
نیست اما فیشرها با هزینه های بسیار باال اقداماتی 
در خصوص استفاده از رمزهای پویا در لحظه 
انجام تراکنش یعنی ۱2۰ ثانیه می کردند که آن 
موضوع هم با عملیاتی شدن فاز سوم رمزهای پویا 
عمال مرتفع شده است. همچنین با ارسال پیامک 
متناسب با انجام تراکنش غیر حضوری در پیامک 
رمز دوم، مشتری از انجام تراکنش با آن رمز، مبلغ 

و درگاه مطمئن می شود.  
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر کالهبرداری ها به 
سمت سواستفاده و دستیابی به رمز اول در حال 
شدت گرفتن است که باید آگاهی رسانی کامل در 
این زمینه به مشتریان صورت گیرد. از روش های 
این سواستفاده اسکیمینگ در پایانه های فروش و 

خودپردازهاست.

 باال و پایین شدن تعاونی های مسکن با تغییر دولت

کالهبرداران در کمین تراکنش های زیر ۱۰۰ هزار تومان ۴۰ درصد سود سهام عدالت، امروز واریز می شود

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
 گزارش

با یک حساب و کتاب ساده می توان فهمید که 
۵۷.۵۴درصد از تعاونی های بخش مسکن غیر 
فعال اند. موضوعی که حتی خود را در کاهش 
تعداد پروانه های ساخت و ساز از ۲ درصد به 
نیم درصد هم نشان داده است. اگر چه پیش از 
این رضا اسماعیلی پور مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کرمان  یکی از دالیل این موضوع را 
عملکرد ضعیف تعاونی های بخش مسکن مهر 
و نارضایتی ها از این بخش عنوان کرده بود اما 
حاال معاون او این موضوع را در دالیل ناموفقیت 
تعاونی های بخش مسکنبه حساب نمی آورد. از 
دید خواجه زاده دلیل کاهش سهم تعاونی های 
بخش مسکن در پروانه های ساخت و ساز در 
درجه اول نگاه های مختلف دولت ها در زمینه 
ساخت و ساز است و بعد از آن دالیلی همچون 
نبود برنامه ریزی صحیح و به موقع از سمت 
مسئوالن اجرایی و نبود هماهنگی و تعامل 
سازنده بین دستگاه ها و ارگان های ذیربط 
می داند.

حاشیه نشینی بخش تعاون در اقتصاد 
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انتخاب شرکت خدماتی در سال ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد انجام خدمات تنظیف وامور آبدارخانه و تامین نیروی انسانی در بنیاد 
مسکن مرکز استان و شهرستانهای سطح استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار دارای صالحیت 
)از بین شرکت های بومی استان کرمان( واگذار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای )روش اول(
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان، انتهای خیابان خواجو نبش خیابان ابوذر
3-موضوع مناقصه: انجام خدمات تنظیف و تامین نیروی انسانی در بنیاد مسکن مرکز استان و بنیاد مسکن شهرستان های سطح 

استان کرمان.
4-زمان دریافت اسناد منافصه: از ساعت 10 صبح پنج شنبه 1400/04/10 تا ساعت 13 روز پنج شنبه 1400/04/17

www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران ساعت 13 روز یکشنبه 1400/04/27 در بستر سامانه ستاد ) و با رعایت موارد 

مشخص شده در اسناد مناقصه( تعیین گردد.
7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: پاکات مناقصه ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/04/28 در بستر سامانه ستاد در دفتر امور قراردادهای 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق بازگشایی خواهد شد.
8-مبلغ برآورد اولیه 12/990/330/516 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 650/000/000 ریال می باشد.

9-شرایط مناقصه گران: کلیه شرکتهای واجد شرایط و بومی استان کرمان، دارای گواهینامه صالحیت در زمینه خدمات عمومی ) کارهای 
اداری، نامه رسانی، آبدارخانه، تنظیف و کارمند اداری( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه، اجتماعی استان که 

دارای ظرفیت خالی به لحاظ تعداد و ریال باشند.
10-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 17-32517316 داخلی 230 رئیس امور اداری تماس حاصل نمائید.

11-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از 
سوی پیمانکاران الزامی است.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

فراخوان مناقصه:

خطر دلتا در پیچ پنجم
گزارش

کشور درگیر پیک پنجم کرونا از نوع دلتا است 
،قدرت سرایت چند برابری  این سویه از کرونا، همه 
گیری آن را بیشتر کرده است . استان های هرمزگان 
، سیستان و بلوچستان زودتر از دیگر جاهای کشور 
میزبان دلتا کرونا شدند، شیوع بیماری کرونا در پیک پنجم در جنوب کرمان به واسطه همجواری 

با این دو استان  تحت تاثیر قرار می گیرد. 
حاال که در افزایش واکسیناسیون موفق نبودیم و قوانین کنترلی را هم به خوبی  اعمال نمی کنیم 

از طرفی کادر درمان خسته از حجم کاری است، کار دشوارتر می شود. 
خطرساز بودن عادی انگاری کووید۱۹

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در رابطه با وضعیت پیک پنجم کرونا به کاغذ وطن 
گفت :حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان به دلیل هم مرزی با سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان تحت تاثیر این پیک پنجم قرار گرفتند و از لحاظ شیوع ویروس کرونا در موج پنجم 

تمامی شهرستان های جنوب کرمان در وضعیت مشابهی قرار دارند .
  دکتر علی اصغر خیرخواه با انتقاد از نبود کنترل بر تردد در مرز با استان های درگیر ادامه داد 
:2 هفته قبل از شروع پیک ،هشدارهای الزم داده شد و این موضوع که به دلیل هم مرز بودن با 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان زودتر وارد پیک شویم ،قابل پیش بینی بود و همچنین 

ظرفیت تخت های بیمارستانی رو به اتمام است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت که اعتقاد دارد تعطیلی شهرها هیچ کمکی به 
جلوگیری از شیوع بیماری نمی کند در ادامه گفت:تعطیلی فرصتی را برای مردم به وجود می آورد 
که به مسافرت بروند، مناطق گردشگری جنوب کرمان از گردشگران استان های مجاور درگیر 

شیوع بیماری و شهرهایی که اعالم تعطیلی کرده اند پر شده است. 
دکتر خیرخواه با بیان اینکه کادر درمان خسته و تنهاست،تصریح کرد: کادر درمان یک تنه و بدون 
همکاری مردم  چندین ماه در حال کار هستند و کنترل شیوع بیماری فقط با همیاری مردم انجام 
پذیر است. او اظهار داشت: مردم مخفیانه جشن های خانوادگی را در منزل یا در مکان هایی با تهویه 
نامناسب برگزار می کنند و افراد مبتال بدون رعایت دوران قرنطینه در جامعه در حال تردد هستند.

خیرخواه بیان کرد: در کنار مردم ،مسئوالن نیز با داشتن آگاهی کامل از این بیماری،جشن های 
خانوادگی گرفته و عادی انگاری در بین مردم خسته از کرونا خطرساز است. 

معاونت بهداشتی حوزه درمان جنوب کرمان  در کنار قوانین سختگیرانه در تردد، نقش مردم در 
شیوع بیماری و عبور از پیک پنجم را بسیار پررنگ عنوان کرد. 

رودبار جنوب پیشانی جنوب کرمان
شهرستان رودبار جنوب از لحاظ هم مرز بودن با سیستان و بلوچستان به عنوان پیشانی جنوب 
کرمان محسوب می شود مردم این منطقه به لحاظ  روابط طایفه ای و قومی ،رفت و آمدهای 

خانوادگی با این استان همجوار دارند.
فرماندار این شهرستان از مشکالت اعمال محدودیت های کنترلی تردد در این منطقه گفت:در 

یک ماه اخیر پنجمین جلسه ستاد کرونا تشکیل و محدودیت های سخت گیرانه ای مصوب شد.
محمود قانعی فرد افزود:این شهرستان باالترین آمار تعطیلی صنوف را بعد از منوجان به خود 
اختصاص داده است .به گفته او مراسم ها و جشن ها حتی در روستاها نیز رصد و با برخورد قضایی 
جلوی آنها گرفته خواهد شد.قانعی فرد تصریح کرد: رودبار جنوب بالغ بر ۱۶۰۰ کیلومتر مرز 

مشترک با استان سیستان و بلوچستان  دارد و این نظارت بر تردد را سخت می کند . 
رئیس ستاد کرونای رودبار جنوب گفت: در مصوبه قبلی ستاد کرونا منعی برای تردد در مسیرهای 
اصلی بین شهرستانی نبوده و باتوجه به اینکه عبور مسیر اصلی  حوزه دلگان استان سیستان و 
بلوچستان به رودبار جنوب از وسط شهر است و کمربندی ندارد مشکالتی را بوجود آورده است. 

او از جریمه و اعمال قانون با خودروهای پالک غیر بومی که در سطح  شهر رودبار متوقف شده 
باشند خبر داد. 

نتیجه اینکه برای عبور از این پیچ خطرناک با نگاه به خستگی کادر درمان و تکمیل ظرفیت این 
حوزه  با وجود اعمال و تصویب محدودیت های سختگیرانه،تنها همراهی مردم را می طلبد.

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی : حسابدار
شرایط احراز: جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت
دارای روابط عمومی باال

داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با شرکت پخش
آشنایی با نرم افزار های حسابداری

حداقل لیسانس

شماره ی تماس و ارسال رزومه به واتس اپ: 
۰۹۱۵۵۴۳۱۵۴۵

عنوان شغلی : کمک حسابدار
شرایط احراز: جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت
دارای روابط عمومی باال

داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با شرکت پخش
آشنایی با نرم افزار های حسابداری

حداقل لیسانس

شماره ی تماس و ارسال رزومه به واتس اپ: 
۰۹۱۵۵۴۳۱۵۴۵

عنوان شغلی: اپراتور فروش
شرایط احراز: جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت
دارای روابط عمومی باال

داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با شرکت پخش
حداقل لیسانس

شماره ی تماس و ارسال رزومه به واتس اپ: 
۰۹۱۵۵۴۳۱۵۴۵

شیرین وطن

شیرین وطن

شیرین وطن

گوشی
قیمتنوع گوشی

Galaxy A5211,900,000سامسونگ 

Lite Galaxy Tab S69,380,000سامسونگ 

5G Galaxy A42   7,790,000سامسونگ

Galaxy A31 4,999,000سامسونگ

Galaxy A123,839,000سامسونگ 

Galaxy A02s 3,099,000سامسونگ

5G 10T Pro Mi 12,900,000 شیائومی

Lite 11 Mi 7,650,000شیائومی

5G Pro Poco M3 5,740,000 شیائومی

Redmi Note4,550,000 10شیائومی

Poco M3 3,980,000 شیائومی

7i nova5,250,000هوآوی

Y7a  3,840,000هوآوی

Pro Max 11 Apple iPhone33,000,000

5s Apple iPhone3,600,000

سمیه خدیشی

گزارش

به گفته معاون بهداشتی علوم پزشکی جیرفت به دلیل همجواری با استان های 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان زودتر وارد پیک پنجم کرونا شدیم.

به گفته فرماندار رودبارجنوب ۱6۰۰ کیلومتر مرز مشترک با استان سیستان و 
بلوچستان نظارت بر تردد را سخت تر می کند.

 دهکده ی گردشگری در شرق کرمان ایجاد می شود

در این جلسه بابک اسماعیلی مدیرعامل 
مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون 
از نیاز مجموعه به مجوز برق رسانی گفت 
فعالیت مان  محدوده  تداخل  افزود:  و 
مشکالتی  از  نیز  آبخیزداری  منطقه  با 
منابع  اداره  مخالفت  موجب  که  است 
است. شده  شرکت  فعالیت   با   طبیعی 
همچنین نیاز این شرکت به منابع جدید 
از جمله مباحث این نشست بود که به 
گفته ی استاندار کرمان این موضوع باید در 
 اولین نشست شورای معادن بررسی شود.
علی  زینی وند گفت که مشکالت این شرکت 
به راحتی قابل حل است و اینکه تاکنون این 
مشکالت را داشته اید ایراد در پیگیری است 
چرا که من مدیری را در استان سراغ ندارم 

که کار نکند.
دهکده ی گردشگری دهبکری

 ایجاد می شود
در این نشست مدیرعامل مجتمع معدنی 
و فرآوری سرب و روی “خان خاتون” 
جذب  پتانسیل  دهبکری  بخش  گفت: 
توریسم دارد و قرار است در این منطقه ی، 
شود. ایجاد  گردشگری   دهکده ی 
طرح  این  افزود:  اسماعیلی  بابک  دکتر 
طراحی  و  مطالعه  حال  در  اکنون 
می شود. اجرا  زودی  به  و   است 
به گفته ی او باید در مرحله دوم یک سری 
تغییرات فرهنگی را در منطقه ایجاد کنیم. 
آموزش عمومی رایگان زبان انگلیسی  از 
وقتی  که  چرا  ماست  برنامه های  جمله 

مکانی را بخواهیم منطقه توریستی بین 
توان صحبت  باید  المللی کنیم ساکنان 
 کردن به زبان انگلیسی را داشته باشند.  
مدیر مجتمع معدنی و فرآوری روی خان 
خاتون ادامه داد: دنبال این نیستیم توریستی 
که می خواهد پول کمی هزینه کند به اینجا آید 
، قصد ما ایجاد یک مجموعه با کیفیت باالست.

ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ی 
دهبکری

بابک اسماعیلی گفت: ما قصد داریم که اشتغال 
پایدار در منطقه ی دهبکری ایجاد کنیم و ما 
شرکت صنعتی و معدنی هستیم و باید در 
 وهله ی اول بنیه ی صنعتی خود را قوی کنیم. 
اسماعیلی معتقد است که معین  بابک   
اقتصادی و اشتغال به هم متصل اند و در 
همه ی دنیا زمانی که مشکل شغل حل شود 
 ۹0 درصد مشکالت دیگر نیز حل می شود.

همه ی  بتوانیم  باید  داد:  ادامه  او 
سرمایه گذاری ها را بدون ورود پول های دولتی 
 انجام دهیم که سرعت بخشی رقم بخورد.
به گفته ی اسماعیلی این شرکت در حوزه ی 
تولید گوشت و لبنیات در حال برنامه ریزی 
است و صادراتی کردن هر گونه محصولی 
که در این منطقه تولید می شود را باید 
انجام دهیم و از نظر من محصولی که توان 
 صادراتش را نداشته باشیم، تولید نیست.
او افزود: ما وقتی اهالی منطقه را تشویق کنیم 
که صنایع دستی تولید کنند و تا زمانی که 
ما از آن ها خریداری کنیم اشتغال پایدار 
نیست.اما اگر کارگاه زدیم و برند ایجاد 
کردیم این افراد بدون حضور دائم ما صادرات 

است. پایدار  اشتغال  این  باشند   داشته 
او اضافه کرد: محصوالت چرمی و لباس کار 
برای نیروهای شرکت و مجموعه تولید گوشت 
و لبنیات در این منطقه در حال مطالعه است.

ایجاد آکادمی فوتبال در شرق کرمان
اسماعیلی در خصوص خرید امتیاز تیم 
بانوان فوتبال شهرستان بم نیز گفت: در 
ورزشی  تیم  که  نداشتیم  قصد  ما  ابتدا 
مشکالت  به  توجه  با  اما  باشیم  داشته 
انجام شد. انتقال  و  نقل  تیم  این   مالی 
او افزود: تیم فوتبال بانوان بم اگر حمایت 
نمی شد  از استان می رفت، البته این واگذاری 
اما  ندارد،  اقتصادی  بُعد  مجموعه  برای 
موضوعی است که شهروندان بمی به آن 
 عالقه دارند و برای آن ها ارزشمند است.
به گفته ی او این شرکت تیم های ورزشی 
دیگری را نیز تحت حمایت خود دارد و اکنون 

یک مدرسه فوتبال در حال فعالیت است
۲۵ پروژه توسط معین اقتصادی 

دهبکری تعریف شده است
 ۲5 اظهارداشت: بم  فرماندار  ادامه  درر 
پروژه توسط این معین اقتصادی تعریف 
های  حمایت  با  امیدواریم  که  شده 
و  رشد  شاهد  زودی  به  گرفته  صورت 
 شکوفایی منطقه محروم دهبکری باشیم
هادی شهسوارپور ضمن اشاره به وجود دو 
معین اقتصادی در سطح شهرستان گفت : 
مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون 
به مدیریت بابک اسماعیلی به عنوان معین 
 اقتصادی بخش دهبکری معرفی شده است.
او بیان کرد:بخشی از فعالیت های این معین 

اقتصادی در سرمایه گذاری های جدید و 
فعالیت های اجتماعی خصوصا در بحث ورزش 
فوتبال بانوان و کمک های مومنانه ای که در 
 ستاد کرونا مطرح گردید انجام شده است.

او می گوید: از کارهای مهم این معین 
ایجاد  برای  گذاری  سرمایه  اقتصادی 
اشتغال زایی بوده که در طرح های بسیار 
خوبی از جمله در بحث دهکده خرما ، 
 معدن و خدمات اجتماعی ورود کرده است. 
از سیاست  یکی  داد:  ادامه  شهسوارپور 
های پیش روی مجتمع معدنی و فرآوری 
روی خان خاتون اشتغالزایی بیشتر در این 
منطقه است ضمن اینکه تاکنون بیش از 
 400 شغل برای این منطقه ایجاد شده است .

به گفته فرماندار بم با راه اندازی فرآوری 
دارزین نیز امکان افزایش یک هزار نیروی 

جدید خواهد بود.

 استاندار: مشکالت معین  اقتصادی دهبکری رفع شود

استاندار کرمان می گوید معین 
اقتصادی بخش دهبکری توان مالی 

خود را اثبات کرده و باید هرچه 
سریع تر مشکالت آن ها را برای 
 ادامه ی فعالیت شان رفع کنیم.

علی زینی وند در نشست مشترکی 
با مدیر مجتمع معدنی و فرآوری 

سرب و روی خان خاتون، فرماندار 
بم و برخی مدیران استان به بررسی 

مشکالت معین های اقتصادی 
منطقه ی دهبکری پرداختند.
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