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سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفتن کرمان در کف جدول فضای کسب وکار  را  رد  کرد

حضور هنرمندان کرمانی در اولین 
نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

میکروپالستیک ها 
به کویر لوت رسیدند

۱۷۴ بستری جدید و ۱۰ 
فوتی در شبانه روز گذشته
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رکوردشکنی 3 ماهه 
شاخص بورس

گل گهر و ۱۱۹۰ واحد رشد در یک روز

 نیاز کرمان 
به تمام گروه های 

خونی 

کل  شاخص 
در بازار بورس 

)دوشنبه، ۲۱ تیر ماه( ۱۹ هزار و ۷۵ واحد 
رشد داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید. 
شاخص بورس در ۱۰ فروردین امسال به 
علت فشار فروش از کانال یک میلیون و 

۳۰۰ هزار واحد خارج شده بود.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز 
بیش از هفت میلیارد و ۵۹۳ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و 

۷۹۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر 

دوشنبه ۱۰ تیرماه با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۴ بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» ۸۱ نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۳۰ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۱۰ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳۷ نفر از حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت هستند«.
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 معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان کرمان با 

اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا از تاریخ ۱۸ تا 
۲۱ تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
گفت: » ۱۳ هنرمند صنایع دستی اســتان کرمان در این نمایشگاه 

شرکت کرده اند.«

پژوهشگران با بررسی خاک کویر لوت و کلوت شهداد، 
دریافتند که میکروپالستیک ها در خاک این مناطق 

نیز وجود دارند. شناسایی میکروپالستیک ها در نقاط کویری و خالی از سکنه، 
نشان دهنده گسترش، استفاده بیش از اندازه و عدم مدیریت پالستیک ها در محیط 
زیست است.به دلیل مشکالتی که طی چند سال گذشته برای اکوسیستم های 

زمینی به وجود آورده اند، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه 2 
را بخوانید

رکود بازار پتهرکود بازار پته

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ تیــر   ۲۲ سه شــنبه         ۱۰۲۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 نیاز کرمان به تمام 
گروه های خونی 

بهره برداری از ۲۰۸ واحد 
مسکن ملی در سیرجان 

۱۷۴ بستری جدید و ۱۰ فوتی در شبانه روز گذشته

چرا برق ایران به این روز افتاد؟

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان کرمان 
گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا و 
افزایش گرما، با کاهش مراجعه اهداکنندگان 
خون روبه رو شده ایم و نیاز به تمام گروه های 

خونی به ویژه O مثبت و منفی وجود دارد.
مریم پورشریفی اظهار کرد: در سه ماهه 
نخست امسال ۱۸ هزار واحد خون در استان 
کرمان اهدا شده که ۱۶ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.
او افزود: با این حال مصرف خون در استان 
بسیار زیاد است و دلیل آن وجود ۱۵۰۰ بیمار 
تاالسمی، آمار باالی تصادفات و گسترش 
فزایش اعمال جراحی در  مراکز درمانی و ا

سال های اخیر است.
پورشریفی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت 
ما به  ذخایر خونی در استان مطلوب است ا
دلیل شیوع  کرونا و افزایش گرما، با کاهش 
مراجعه اهداکنندگان روبه رو شده ایم و نیاز به 
تمام گروه های خونی به ویژه O مثبت و منفی 

وجود دارد.
نتقال خون استان کرمان  معاون اداره کل ا
روزهای  در  رات  دا ا تعطیلی  کرد:  بیان 
و  نمی شود  خون  نتقال  ا شامل  پنجشنبه 
نتقال خون در  پنجشنبه ها نیز کلیه مراکز ا
سطح استان کرمان آماده خدمت رسانی به 
همشهریان و پذیرای اهداکنندگان خون 

هستند.
او درباره بحران کرونا در استان سیستان و 
بلوچستان و نیاز احتمالی این استان به خون 
و فرآورده های خونی، اظهار کرد: کرمان 
در شبکه خونرسانی کشور به عنوان پایگاه 
بلوچستان  و  سیستان  استان  پشتیبان 
محسوب می شود و با توجه به نیاز آن پایگاه، 
خون و فرآورده های خونی به آن استان ارسال 

می شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان کرمان گفت: ۲۰۸ واحد 
از طرح ملی مسکن در آخرین مرحله افتتاح 
طرح های ملی مسکن دولت تدبیر و امید در 
شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان 
با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری 
امروز )دوشنبه( افتتاح و تحویل متقاضیان 
شد.مجتبی زابلی زاده افزود: این پروژه ها 
با اعتبار سهم آورده اعضای شرکت تعاونی 
و تسهیالت بانکی احداث شده و به صورت 

اجاره ۹۹ ساله به شرط تملیک است.
او با اشاره به اینکه سیرجان پایلوت طرح 
اقدام ملی مسکن است اظهار داشت: این 
پروژه ها در قالب فاز چهارم و پنجم پروژه 
مسکن سازی شرکت های تعاونی مسکن 
کارگران شرکت های زیرمجموعه گل گهر 
و فاز ۲ شرکت تعاونی سمنگان سیرجان 

احداث شده است.
بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه 
و شهرسازی با ارزش سرمایه گذاری ۲۴ 
هزار میلیارد تومان روز گذشته با فرمان 
ویدیوکنفرانسی دکتر حسن روحانی ریاست 

جمهوری در سراسر کشور آغاز شد.
طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی در 
هشتادمین ایستگاه قطار برنامه افتتاح جهش 
تولید با ارزش سرمایه گذاری ۲۴ هزار و ۱۱۹ 

میلیارد تومان در حال بهره برداری است.
رئیس  فرمان  با  گزارش  این  براساس 
جمهوری ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی در 
۲۸۰ شهر و ۳۱ استان بهره برداری می شود 
که از این رقم ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد مربوط 
به طرح مسکن ملی در قالب انبوه سازی، 
واگذاری گروهی زمین، مشارکت خصوصی 
و بازآفرینی شهری محالت هدف در کشور 
و ۲۲ هزار و ۷۱۲ واحد مسکونی مربوط به 
مسکن مهر است. تاکنون و در مجموع ۲ 
مرحله افتتاحیه مسکن ملی، بیش از ۴۰ 
هزار واحد مسکن ملی به بهره برداری رسیده 

و تحویل متقاضیان داده شده است.
 از ۲۲ هزار  واحد مسکن مهر در حال 
بهره برداری، ۶۱ پروژه مربوط به تاسیسات، 
محله،  مساجد سرای  تفریحی،  خدمات 
درمانگاه و مدرسه است که به طور کلی در هر 
۲ بخش مسکن ملی و مسکن مهر افتتاح شد.

شاخص فضای کسب و کرمان یک سال و نیم است میل به آخر نشینی داشته. نه پنجره واحد کرمان را از 
این جایگاه تکان داد و نه جلساتی همچون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید. روند ساالنه نشان می دهد 
که کرمان از رتبه ۱۷ در سال ۹۸ به رتبه ۲۹در سال ۹۹ رسیده است. بعد از سخنرانی استاندار کرمان 

در چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی مبنی بر تفاوت نداشتن فضای کسب و کار موجود در کرمان و سایر 
استان ها حاال نگاه ها معطوف به شیوه اندازه گیری این شاخص شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 از سمت استاندار کرمان مسئول شده تا وضعیت اندازه گیری این شاخص در کرمان را رصد کند.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه ۱۰ تیرماه با 
بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۴ بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» ۸۱ نفر از 
آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
۳۰ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۱۰ نفر از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت هستند«.
او با بیان این که ۱۶ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان، بستری جدید گزارش شده است، افزود: »در حال 
حاضر، ۷۱۵ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 

هستند«.
در  بستری  بیماران  از  نفر  داد:»۳۵۲  ادامه  شفیعی 
علوم پزشکی  نفرحوزه    ۷۳ علوم پزشکی کرمان،  حوزه  
رفسنجان،۱۷۳ نفر حوزه  جنوب، ۴۶ نفر در حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی بم و ۷۱ 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 ۲۵ هزار و ۲۵۷ نفر 

در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.
ه  نشگا ر دا گیردا رزه با بیماری های وا مدیر گروه مبا
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در ۲۴ 
بتال به ویروس  ساعت گذشته، ۱۰ مورد فوتی به دلیل ا
کرونا گزارش شده که ۶ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم 
نشگاه علوم پزشکی  ز حوزه دا پزشکی کرمان و ۴ نفر ا

جیرفت است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 
ز  بتال به کوویدـ  ۱۹ جان خود را ا ۳۲۳۱ نفر به دلیل ا

دست داده اند.

اتـاق بازرگانـی تهـران در گزارشـی بـه وضعیـت تولیـد 
و مصـرف بـرق ایـران در سـال های گذشـته پرداختـه و 
مقدمـات رسـیدن بـه محدودیت هـای فعلـی را تشـریح 

کـرده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، از ابتـدای خـرداد امسـال و همزمان با 
آغـاز فصـل گرمـا، وزارت نیرو اعـالم کرد کـه بـا توجه به 
کمبـود ظرفیـت تولیـد بـرق در قیـاس بـا میـزان مصرف 
ناچار بـه اعمـال برخـی خاموشـی ها خواهـد بـود. اعمال 
خاموشـی های جدیـد در هفتـه گذشـته و در اوج گرمـا 
نیـز بـه افزایـش نارضایتی مـردم منجر شـد، هرچنـد این 
وزارتخانـه در روزهـای گذشـته اعـالم کـرده در تـالش 

اسـت خاموشـی هـا را بـه حداقل برسـاند.
ز  بتدایـی خاموشـی ها، ا بـا وجـود آنکـه در روزهـای ا
رمزارزهـا بـه عنـوان عامـل اصلی یـاد می شـد امـا آمارها 
مشـخص کـرد که ایـن فـن آوری جدیـد سـهم محدودی 
از ظرفیـت شـبکه را به خود مشـغول کـرده و علـت اصلی 
را بایـد در نبود سـرمایه گـذاری کافـی و افزایـش مصرف 

جسـت و جـو کرد.
گزارش جدیـد اتـاق بازرگانـی تهران نیـز نشـان می دهد 
که میـزان افزایـش تولید بـرق در ایران متناسـب بـا روند 
افزایـش مصـرف نبـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس، از سـال 
۱۳۹۳ تـا ۱۳۹۹، جـز یک سـال، در سـایر سـال ها میزان 

تولیـد بـرق کشـور رو بـه افزایـش بـوده و میانگین رشـد 
سـاالنه چهـار درصد را بـه ثبت رسـانده اسـت.

در سـال ۱۳۹۹، میـزان کل بـرق تولیـدی، ۳۴۱ میلیارد 
کیلـووات سـاعت بـوده کـه نسـبت به سـال قبـل افزایش 

چهـار درصـدی را نشـان می دهد.
میـزان فـروش داخلـی بـرق نیـز در ایـن مـدت افزایـش 
یافتـه اسـت. در سـال ۱۳۹۹، ۲۸۷ میلیـارد کیلـووات 
سـاعت برق فـروش داخلی شـده که نسـبت به سـال قبل 
رشـدی حـدودا ۵.۷درصـدی را نشـان می دهـد. میانگین 
فـروش برق داخلـی نیـز در این پنج سـال رشـدی حدودا 
۴.۸ درصـدی داشـته که بـاز هم نسـبت بـه رشـد تولید، 

بـا سـرعت بیشـتری افزایـش یافته اسـت.
در پنج سـاله گذشـته، نسـبت فـروش داخلـی بـه تولید، 
همـواره بـاالی ۸۰ درصـد بـوده امـا ایـن عـدد در سـال 
۱۳۹۹ بـه باالترین سـطح خـود یعنـی ۸۴ درصد رسـیده 
کـه نشـان دهنـده زنـگ خطـر عملکـرد سـال قبـل برای 
ا تشـریح  ز خاموشـی ها ر مسـال بـوده کـه بخشـی ا ا
لـی اسـت کـه در سـال گذشـته  یـن در حا می کنـد. ا
تحـت تاثیـر شـیوع کرونـا، اعمـال برخـی محدودیت هـا 
می توانسـت بـه کاهـش مصـرف بـرق منجر شـود کـه در 

عمـل اینگونـه نشـد.
موضوع دیگـری که شـرایط به وجـود آمـده در هفته های 

گذشـته را تشـریح می کنـد، محدودیت هـای دولـت در 
سـال های گذشـته بـوده اسـت. براوردهـا نشـان می دهد 
کـه در پنج سـال اخیـر ۶۰ درصـد از برق کشـور را سـایر 
موسسـات و تنهـا ۴۰ درصـد را وزارت نیـرو تولیـد کـرده 
اسـت. به این ترتیـب بخش خصوصـی یا سـایر بخش های 
فعال در عرصـه تولید برق، نسـبت بـه وزارت نیرو بیشـتر 

شـبکه را تامیـن کرده انـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال۱۳۹۹ ، میـزان تولیـد 
برق موسسـات ۱۱ درصـد افزایـش یافتـه و میـزان تولید 
بـرق وزارت نیـرو، چهـار درصـد کاهـش یافتـه اسـت. به 
این ترتیـب ایـن کاهـش ظرفیـت وزارتخانه خـود عاملی 
برای نرسـیدن بـه سـطح تولید الزم بـرای پاسـخگو بودن 

نیازهـای مـردم بوده اسـت.
در ایـن گـزارش همچنیـن بـه میـزان تولیـد بـرق بـر 
حسـب نیـروگاه در هفـت سـال گذشـته نیز اشـاره شـده 
اسـت. به ایـن ترتیـب نیروگاه هایـگازی و چرخـه طبیعی 
اصلی تریـن سـهم را در ایـن میان داشـته اند و پـس از آن 
نیروگاه هـای بخـاری و آبـی، دیزلـی، بـادی و اتمـی قرار 
دارند. آنچـه در آمار سـال گذشـته عجیب اسـت، افزایش 
۵۵ درصـدی تولیـد بـرق در نیروگاه هـای آبـی، دیزلـی، 
بـادی و اتمی بـوده کـه بـا ایـن وجـود نتوانسـته ظرفیت 

الزم بـرای تامیـن نیازهـا را بـراورده کند.
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

افق اقتصادی بورس روشن است
رئیس کمیته ارزی و بورســی اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اســتان کرمان با تاکید بر اینکه افق اقتصادی بورس 
با وجود تمام فراز و نشــیب ها روشــن اســت گفت: ورود صنایع 
بزرگ اســتان و هلدینگ های اقتصادی به بــورس فرصت های 
سرمایه گذاری مناسبی را در سطح کشــور و استان فراهم کرده 
اســت.مظفر محمدی ضمن بیان این مطلب که نقش بورس در 
اقتصاد یک کشور غیرقابل انکار است افزود: باید توجه داشت که 
هیچ محدودیت جغرافیایی یا تعصبی به بازار سهام وجود ندارد و 
افراد از طیف وسیعی از کشورها می توانند از بازار سهام برای ایجاد 
ثروت و  سرمایه گذاری اســتفاده کنند.او ضمن اشاره به افتتاح 
اخیر پروژه های هلدینگ میدکو )شرکت توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه( در استان از جمله شرکت فوالد زرند ایرانیان 
اظهارداشــت: ورود میدکو به بازار بورس با توجــه به قابلیت ها و 
ظرفیت های بزرگ این هلدینگ عظیم، یک فرصت کم نظیر برای 
مردم استان کرمان بویژه شهروندان زرند به منظور مشارکت در یک  
سرمایه گزاری مطمئن و سودآور فراهم کرده است.او ضمن ابراز 
خرسندی از تبدیل شهرستان زرند به یکی از  قطب های قدرتمند 
فوالد در سطح خاورمیانه اظهارداشت: اکنون شهرستان زرند نام 
خود را در صنعت فوالد، فراتر  از  یک قطب بزرگ و به عنوان قدرت 
نوظهور صنعتی در کشور  به سرمایه گزاران معرفی و نگاه بسیاری 
از شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی  داخلی و   خارجی را  به 
سمت خود جلب کرده  است.این کارشناس بورس اظهارامیدواری 
کرد که با ورود حساب شده و کارشناسی شهروندان به بازار بورس 

شاهد چشم انداز بسیار مناسبی از این بازار در کشور باشیم.

حضور هنرمندان کرمانی در اولین 
نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

 معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشــاره به برگزاری اولین نمایشگاه 
اختصاصی اوراســیا از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه سال جاری در محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهران گفــت: » ۱۳ هنرمند 

صنایع دستی استان کرمان در این نمایشگاه شرکت کرده اند.«
 کاظم حســین زاده با اشاره به اینکه این نمایشــگاه میزبان تجار 
کشورهای اوراسیا و تولیدکنندگان داخلی است اظهار کرد: »در 
این نمایشگاه توانمندی های هنرمندان صنایع دستی استان کرمان 
به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچون ارمنستان، روسیه، 

بالروس، قرقیزستان و قزاقستان معرفی شد.«
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی استان کرمان افزود: »در نمایشگاه مذکور رشته  های هنری 
همچون پته  دوزی، گلیم  بافی،تراش ســنگ  های قیمتی و نیمه  
قیمتی، چرم دوزی، مسگری و.. به معرض نمایش درآمد.« او با بیان 
اینکه شرایط حضور در این نمایشگاه توسط اتاق بازرگانی کرمان 
فراهم شده است خاطرنشان کرد: » در حال حاضر۷۰ هزار هنرمند 
چیره  دست کرمانی در ۱۰۰ رشته و زیر رشته صنایع  دستی فعال 

هستند.«

 ۱۴ مرداد از شهرداری 
خداحافظی می کنم

شهردار کرمان گفت: با وجود اینکه از اول مرداد ماه باید کار خود را در 
جایگاه دیگری در بخش خصوصی آغاز کنم،اما بنا به درخواست اعضای 
شورا،نهایتاً تا ۱۴مردادماه، مسئولیت خود را در شهرداری کرمان ادامه 
می دهم.سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورای شهر کرمان 
با اشاره به تجهیز کارگاه پروژۀ تقاطع غیرهمسطح شهید حاج یونس 
زنگی آبادی در شرف آباد و آغاز عملیات اجرایی این پروژه، از پیگیری 
جهت تســریع اجرای آن خبر داد.او با اشــاره به آزادسازی یک ونیم 
کیلومتر از مسیر پروژۀ بزرگراه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،از 
سه راه  عطا احمدی تا بلوار طاهرآباد،بیان کرد:سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری کرمان با جدیت در حال فعالیت در راستای 

آماده سازی این مسیر است و آسفالت این قسمت از فردا آغاز می شود.
عالم زاده اظهار کرد: آزادســازی لوپ  پل»ایثار«براساس خواسته های 
مکرر شهروندان و تأکید شورا، در حال تملک و انجام است و تالش داریم 
در همین دوره به پایان برسد.شهردار کرمان با بیان اینکه در مواجهه با 
مسائل شهروندان گاهی با چالش هایی روبه رو می شویم که حل آن ها 
نیاز به چاره اندیشی ویژه ای دارد افزود: راه حل برخی مسائل صفر و یک 
نیست و الزم است با راهکارهای میانه آن ها را حل کرد؛ به گونه ای که نه 

قانون زیر پا گذاشته و نه حق شهروندان ضایع شود.
قبل انتخابات شوراها، قصد استعفا داشتم

او در خصوص اســتعفایش از شــهرداری بیان کرد:از قبل انتخابات 
شوراها،قصد استعفا داشتم و اینکه قبل از پایان دوره، استعفای خود 
را مطرح کردم،به دلیل جلوگیری از این شائبه بود که قصد ماندن در 
شهرداری را دارم؛ ضمن اینکه به این ترتیب فرایند تغییر مدیریت تسریع 
می شود و اعضای منتخب شورای ششم،زودتر می توانند برای انتخاب 

سرپرست و شهردار جدید اقدام کنند تا امور شهر عقب نماند.
شهردار کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشریح آخرین وضعیت 
آرامســتان جدید کرمان پرداخت و گفت:با توجه به تکمیل ظرفیت 
آرامستان فعلی و ضرورت آغاز هرچه ســریع تر تدفین در آرامستان 
جدید،امیدواریم آرامستان بهشت کریمان طبق تاکید استاندار در هفتۀ 
جاری به بهره برداری برسد.او با اشاره به اینکه چند هفته از آماده سازی 
آرامستان جهت بهره برداری می گذرد، اظهار کرد:فرایند واگذاری زمین 
توسط اداره کل راه و شهرســازی به ارتش زمان بر شده و این مسئله، 

بهره برداری از آرامستان را دچار وقفه کرده است.
عالــم زاده ادامه داد:هزینه هــای فراوانی در راســتای آماده ســازی 
آرامستان جدید صرف شــده و امیدواریم با بهره برداری از آرامستان 
جدید، دغدغه های موجود شهر کرمان در زمینۀ دفن اموات برطرف 

شود.

حمزه سلمانی -راه آهن جیرفت-بم که سال ۹۷ 
توسط وزیر راه کلنگ زنی شده بود؛ با خروج پیمانکار 

به دلیل کمبود اعتبار رسما متوقف شد.
کم نیست پروژه هایی نیمه تمام در استان کرمان  که هیچ وقت طبق 

برنامه پیش بینی شده عملیاتی نشده و از روی کاغذ فراتر نرفته اند.
یکی از این پروژه های بی سرانجام  راه آهن جیرفت-بم است، 
پروژه ای که کلنگش را اسالمی وزیر راه و شهرسازی در آبان ۹۷ بر 
زمین زد.پروژه  ریلی ای با طول بیش ۱۰۰ کیلومتر، که قرار بود به 
شبکه راه آهن کشور متصل شده و از جنوب استان تا بندر جاسک 
ادامه داشته باشد.حاال اما خبرهای رسیده حکایت از توقف کامل این 

پروژه دارد و اصلی ترین مشکل آن نیز تامین اعتبار است.
در ابتدا ردیف بودجه این پروژه برای معاونت ساخت وزارت راه بود. 
تیر ۹۸ تا دی ماه به راه آهن سپرده شد؛ اما سرانجام بعد از دی ماه 
دوباره به معاونت ساخت برگشت.همین جا به جایی نیز یکی از دالیل 
عقب ماندن پروژه از زمان پیش بینی شده خود بود.شرکت »محور 
گسترش شرق« که پیمانکار این پروژه بود اسفند ۹۹ در نامه ای که به 
امضای »عباس خطیبی« معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل رسیده؛ درخواست خروج از پروژه را داده است.
پیمانکار: یک ریال هم پول ندادند

یکی از مدیران شرکت پیمانکار می گوید: این پروژه هیچ اعتباری 
نداشت و یک ریال هم پول داده نشد؛ به همین دلیل ما از پروژه خارج 
شدیم.او ادامه داد: بخش زیادی از این پروژه تونل است و به قیمت 

امروز نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد.
این در حالی است که بنا بر گفته یک منبع آگاه این پروژه امسال تنها 

۵ میلیارد تومان بودجه داشته است.
»انجم شعاع« مدیر طرح های شرکت  ساخت وزارت راه در استان 
کرمان نیز با تایید خروج پیمانکار می گوید: در صورت تامین اعتبار 

باید پیمانکار جدید گرفته شود و در حال حاضر پیمانکار ندارد.
با این شرایط می توان گفت راه آهن جیرفت-بم رسما متوقف شده 
و حاال با پایان عمر دولت تدبیر و امید باید در انتظار تصمیمات دولت 

آینده باشد.

پژوهشگران با بررسی خاک کویر لوت و کلوت شهداد، 
دریافتند که میکروپالستیک ها در خاک این مناطق 
نیز وجود دارند. شناسایی میکروپالستیک ها در 
نقاط کویری و خالی از سکنه، نشان دهنده گسترش، 
استفاده بیش از اندازه و عدم مدیریت پالستیک ها در محیط زیست 
است.میکروپالستیک ها به دلیل مشکالتی که طی چند سال 
گذشته برای اکوسیستم های زمینی به وجود آورده اند، به طور 
گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند.منشاء میکروپالستیک ها در 
خاک؛ زباله جمع آوری شده، مالچ های پایه پالستیکی، استفاده از 
لجن فاضالب به عنوان کود، طغیان رودخانه ها، روانآب جاده ها، آب 
آبیاری و رسوب جوی است.بر همین اساس؛ پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با انجام مطالعه ای، خاک کلوت شهداد و کویر 
لوت را از نظر وجود میکروپالستیک، مورد بررسی قرار دادند.برای 
انجام این مطالعه، میکروپالستیک ها از خاک های جمع آوری شده 
کلوت، تپه های شنی، شن های متحرک و دریاچه فصلی کلوت 
شهداد و کویر لوت جدا شدند. در ۳۰۰ گرم نمونه خاک؛ از میزان 
صفر )تشخیص داده نشده( در چندین قله کلوت تا ۲۵ عدد در برخی 
از دامنه های کلوت، با متوسط   فراوانی کلی در حدود ۰.۰۲ وجود 
داشت. اکثریت میکروپالستیک ها از نوع الیافی با توزیع اندازه )۱۰۰ 
میکرومتر تا ۱۰۰۰میکرومتر( به سمت انتهای پایین کلوت ها یافت 
شد و نتایج تجزیه و تحلیل میکروپالستیک های منتخب توسط 
طیف سنجی »میکرو رامان« نشان داد که »پلی اتیلن ترفتاالت« و 
»نایلون )پلی آمید(« پلیمرهای اصلی میکروپالستیک های شناسایی 
شده هستند.به نظر می رسد که اکثر میکروپالستیک ها از منابع دور از 
طریق باد به این محیط ها آورده می شوند و در مقدار کمتر رواناب های 
سطحی عامل انتقال آن ها به کویر است.شناسایی میکروپالستیک ها 
در نقاط کویری و خالی از سکنه، نشان دهنده گسترش، استفاده بیش 
از اندازه و عدم مدیریت پالستیک ها در محیط زیست است. کاهش 
مصرف پالستیک می تواند یکی از مهم ترین راهکارها برای پیشگیری 
از انتشار آلودگی توسط میکروپالستیک ها باشد.نتایج این پروژه 
تحقیقاتی با عنوان »پایش و بررسی میزان پراکنش میکروپالستیک 
ها در شهرستان کرمان )پارک ملی َخْبر و کلوت شهداد(« در پایگاه 
نتایج پژوهش های سالمت کشور منتشر شده و دکتر هدی امیری، 
دکتر سجاد عباسی، دکتر محمد ملکوتیان، دکتر نعمت الله جعفرزاده 
و دکتر مجید هاشمی ؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 

انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

دیروز شاخص فرابورس نیز حدود ۲۶۲ افزایش داشت و بر روی کانال ۱۸ هزار و ۸۸۱ واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۷۶ هزار و 
۲۳۵ میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته  نماد پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، اعتباری ملل )وملل(، پتروشیمی شیراز 
)شراز(،  پاالیش نفت الوان )شاوان(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(،  صنعتی مینو )غصینو(، بیمه تجارت نــو )بنو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه کوثر )کوثر(،  پتروشیمی تندگویان )شگویا( 

و بیمه سامان )بساما( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، نروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، توســعه و عمران استان 
کرمان )کرمان( و توســعه مســیر برق گیالن )بگیالن( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس 

همراه بودند.

2۶2 واحد رشد در فرابورس
گهرزمین مثبت و توسعه کرمان منفی

رییس کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مهلت ۸ ماهه ای که در قانون تجارت برای 
پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید 
به طور حتم این قانون اصالح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.به گزارش روز 
دوشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، »غالمرضا مصباحی مقدم« با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود 
در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و افزود: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر 
مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند 

و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصالح قرار بگیرد.
او خاطرنشان کرد: هنوز نمی دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود ساالنه سهامداران بعد از 
یک وقفه طوالنی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان 

هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته اند.
مصباحی مقدم گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه های تخصصی و کارشناسی است و باید 

حقوق دانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعالم کنند.

مهلت پرداخت سود مجامع باید 
در قانون تجارت اصالح شود

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، ۲۱ تیرماه( در بازار تهران با افزایش ۲۰ هزار 
تومانی نسبت به روز یک شنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با افزایش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان 

رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۹۹ 
هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۰۲ دالر و ۹۵ سنت قیمت خورد.

به گزارش ایرنا، قیمت سکه در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع 
کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. از نیمه اردیبهشت ماه، به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز، بهای 

سکه اندکی رشد کرد و در این مدت در کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده است. 

ثبات قیمت سکه 
در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان

قطاری که روی ریل نرفت
کمبود اعتبار راه آهن 

جیرفت-بم را به تعطیلی 
کامل کشاند

میکروپالستیک ها 
به کویر لوت رسیدند

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت، دستور توقف در اعالم نتایج مزایده 
معادن را صادر کرد. مزایده ۶ هزار محدوده 
و معدن غیر فعال کشور که با دستور وزارت 
صمت در اردیبهشــت ماه امسال اعالم و 
طی مراســمی از آن رونمایی شده بود، با 
دستور اسداله کشاورز معاونت امور معادن 
و صنایــع معدنــی وزارت صمت مراحل 
واگذاری و اعالم نتایــج آن ممنوع اعالم 

شد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه علیرضــا 
رزم حســینی وزیر صمت چندی پیش 
در آییــن رونمایی از طرح آزادســازی 
شــش هزار محدوده و معدن غیرفعال 
کشــور )آغاز اجرای بزرگترین مزایده 
ملی کشــور(، اعالم کرده بود: واگذاری 
معادن حبس شــده از طریــق مزایده 
عمومــی بــه افــراد دارای اهلیــت و 
صالحیت، جهــش صنعتی و معدنی در 

کشور به وجود خواهد آورد.
متن نامه معــاون امور معــادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت به روســای سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت ۳۱ اســتان و 

جنوب استان کرمان به این شرح است:
شــماره  نامــه  پیوســت  بــه 
مــورخ   ۱۴۰ /۱۴۰۰ /۲۹۰۳۹ /۹۰۰
۱۵/۴/۱۴۰۰ معــاون محتــرم قضایی 
دادســتان کل کشور ارســال می گردد. 
مقتضی اســت نظر به برگــزاری مزایده 
عمومی محدوده ها و معادن، ضمن توقف 
مراحل واگذاری در هر مرحله و سطوح از 

اعالم نتایج پرهیز نمایید.

شـاخص کل در بازار بورس )دوشـنبه، 
۲۱ تیر مـاه( ۱۹ هزار و ۷۵ واحد رشـد 
داشـت کـه در نهایـت این شـاخص به 
رقـم یـک میلیـون و ۳۰۴ هـزار واحـد 
رسید. شـاخص بورس در ۱۰ فروردین 
امسـال به علـت فشـار فـروش از کانال 
یـک میلیـون و ۳۰۰ هزار واحـد خارج 

شـده بود.
بـه گـزارش ایرنـا، برپایـه معامـالت 
و  میلیـارد  هفـت  ز  ا بیـش  دیـروز 
تقـدم  حـق  سـهم،  میلیـون   ۵۹۳
و اوراق بهـادار بـه ارزش ۵۸ هـزار و 
۷۹۵ میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد. 
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( بـا 
سـه هزار و ۴۹ واحـد افزایـش به ۴۰۰ 
هـزار و ۶۴۹ واحـد و شـاخص قیمـت 
)هـم وزن( بـا یـک هـزار و ۹۴۲ واحـد 
رشـد به ۲۵۵ هزار و ۲۳۹ واحد رسـید. 
شـاخص بازار اول ۱۹هزار و ۷۲۹ واحد 
و شـاخص بـازار دوم ۱۸ هـزار و ۹۹۸ 

واحـد افزایـش داشـتند.
عـالوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
نمـاد فـوالد مبارکـه اصفهـان )فـوالد( 
بـا دو هـزار و ۲۴۹ واحـد، معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر )کگل( بـا یـک هزار 
و ۹۷۰ واحـد، گسـترش نفـت و گاز 
پارسـیان )پارسـان( بـا یـک هـزار و 
۶۴ واحـد، صنایـع پتروشـیمی خلیـج 
فـارس )فارس( بـا ۹۴۲ واحد، شـرکت 
سـرمایه گذاری غدیر )وغدیـر( با ۷۸۲ 
واحد، پتروشـیمی پردیس )شـپدیس( 
بـا ۷۷۹ واحـد، پاالیـش نفـت تهـران 
)شـتران( بـا ۷۷۶ واحـد، گـروه رمپنـا 
)رمپنـا( بـا ۷۳۷ واحـد، پتروشـیمی 
پـارس )پـارس( بـا ۷۲۹ واحـد و ملـی 
صنایـع مـس ایـران )فملـی( بـا ۶۵۷ 
واحـد تاثیـر مثبت بـر شـاخص بورس 

داشـتند.
اسـتان  گـذاری  سـرمایه  شـرکت 
کرمانشـاه )وسکرشـا( بـا ۲۷۲ واحـد، 
گـروه دارویـی برکـت )برکت( بـا ۲۳۱ 
وراق بهـادر تهـران  واحـد، بـورس ا
)بورس( با ۱۳۶ واحد، شـرکت سرمایه 
گذاری سـهام عدالت اسـتان خراسـان 
رضـوی )وسـرضوی( بـا ۱۱۴ واحـد، 
فجر انرژی خلیـج فارس )بفجـر( با ۹۳ 
واحد، شـرکت سـرمایه گذاری اسـتان 
گلسـتان )وسگلسـتا( بـا ۸۷ واحـد و 
توسـعه صنایع بهشـهر )وبشـهر( با ۷۲ 
واحـد تاثیر منفـی را بر شـاخص بورس 

داشـتند.
بـر پایـه ایـن گـزارش، امـروز نمـاد 
لیزینـگ کارآفریـن )ولـکار(، گـروه 
صنـدوق  سـرمایه  ارزش  مدیریـت 
بازنشستگی کشـوری )ومدیر(، شرکت 
سـرمایه گـذاری تامیـن اجتماعـی 
)شسـتا(، گروه دارویی برکـت )برکت(، 
فـوالد مبارکـه افهـان )فـوالد(، ملـی 
صنایـع مـس ایـران )فملـی( و پاالیش 
نفـت اصفهـان )شـپنا( در نمادهـای 

پُرتراکنـش قـرار داشـتند.

مهندس محمود پورخسروانی مدیر واحد انرژی گهرزمین با اشاره 
به برنامه ها، اهداف و سیاست های واحد انرژی در سال جاری 
عنوان کرد: از اهم برنامه های این واحد می توان به: تعیین و تکلیف 
احداث پست شماره ۲ گهرزمین جهت تامین برق مصرف کننده 
ها، احداث پروژه نیروگاه اضطراری جهت تامین برق اضطراری 
سایت، بهره برداری مناسب از کلیه تجهیزات مربوط به تامین 
انرژی سایت، نصب ترانسفورماتور ۲۰/۳۳ کیلو ولت جهت اتصال 
به برق ۲۰ کیلوولت برای تامین برق اداری سایت و برق رسانی به 
سیستم پمپاژ چاه های شمالی پیت معدن جهت جلوگیری از نفوذ 
آب به داخل پیت اشاره نمود.او در ادامه گفت: تا پایان سال شاهد 
بهره برداری از برخی پروژه های این واحد هستیم، در همین راستا 
مهمترین دستاوردهای واحد انرژی در سال جاری مواردی همچون: 
اتمام پروژه برق رسانی به پیت معدن جهت تامین برق سیستم 
پمپاژ چاه های شمالی پیت، اتمام پروژه نصب ترانسفورماتور 
۲۰/۳۳ کیلو ولت جهت تامین برق پایدار سیستم اداری، شروع 
پروژه نیروگاه اضطراری، شروع پروژه پست شماره ۲ گهرزمین، 
انتقال خط آبرسانی به طول ۲ کیلومتر در سایت برای تامین آب 
 ISO جهت اخذ HSEE مورد نیاز خطوط تولید، همکاری با واحد
انرژی، رفع عیوب باقی مانده از زمان شروع پست برق ۳۳/۲۳۰ و 
بهره برداری از مخازن شش گانه سایت که توسط واحد عمرانی و 
زیرساخت در حال اتمام هستند می باشند. در واقع بهره برداری از 
برخی پروژه های واحد انرژی موجب توسعه و آبادانی بیش از پیش 
مجموعه گهرزمین خواهد شد.پورخسروانی با اشاره به برنامه این 
واحد در تامین آب مورد نیاز کارخانجات شرکت براساس پروژه آب 
خلیج خاطرنشان کرد: آب ارسالی پروژه آب خلیج فارس در منطقه 
گل گهر تحویل مدیریت انرژی گل گهر داده شده و این واحد وظیفه 
تقسیم آب ارسالی در منطقه را برعهده دارد. امید است هرچه 
سریعتر پروژه های انتقال آب به سایت انجام گیرد تا در تامین آب 
خط ۳ کنسانتره با مشکل مواجه نشویم.او در پایان یادآور شد: با 
استقرار ایزوی انرژی در سایت و با کمک واحد HSEE، بهینه سازی 
مصرف انرژی بهتر از قبل اجرا خواهد شد. هرچند که با همکاری و 
کمک معاونت محترم بهره برداری و مدیران مربوطه در این زمینه 

اقدامات شایسته ای صورت گرفته است.

بهره برداری از پروژه های 
واحد انرژی گهرزمین

دستور توقف 
در اعالم نتایج 

مزایده معادن صادر شد

رکوردشکنی 3 ماهه 
شاخص بورس 

گل گهر و ۱۱۹۰ واحد رشد در یک روز

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، ۲۱ تیرماه( با ۱۵۲ تومان 
افزایش نسبت به  روز یک شنبه به رقم ۲۴ هزار و ۶۳۲ تومان رسید. 
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو 
در ساعت ۱۳ امروز با ۱۲۴ تومان افزایش نسبت به روز یک شنبه 

به ۲۹ هزار و ۴۸۳ تومان رسید.  
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۴ هزار و ۱۴۴ تومان و نرخ خرید هر 
یورو نیز ۲۸ هزار و ۸۹۹ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در 
بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار 
و ۲۹۰ تومان اعالم شد.   نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و 
۵۸۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۸۴۷ تومان اعالم شد. 
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 
۲۶ هزار و ۵۲۲ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۲ هزار و 

۳۳۳ تومان معامله شد.

نوسان قیمت دالر
 در کانال 2۴ هزار تومانی

 
     

این هنر زیبا و گران قیمت امروز با چالش های 
متعددی ازجمله رکود بازار مواجه است و حمایت 
تقریبی مسئوالن هم نتوانسته آن طور که باید پشت 

آن بایستد و از نگرانی هنرمندانش کم کند.
قدیمی ترین پته کرمان در موزه قرار دارد

قدیمی ترین، ارزشمندترین و زیباترین پته 
کرمان،حاصل تالش قریب 4۰دختر کرمانی در 
طول چهارسال است که بیش از یک قرن از عمر آن 
می گذرد و در گذشته پوشش مقبره شاه نعمت ا... 
ولی، شاعر و عارف نامدار کرمانی بود که به دلیل 
ارزش هنری باالی آن به موزه انتقال یافت تا از آن 

مراقبت بیشتری صورت گیرد.
از دیگر پته  دوزی  های ارزشمند کرمان می توان 
به شمسه  دوزی و صرفه  دوزی حاصل دست 
فرج ا... کرمانی اشاره کرد که این پته مربوط به قرن 
سیزدهم هجری  قمری بوده و درحال حاضر در موزه 
هنرهای تزئینی نگهداری شده و در معرض بازدید 

عموم قرار گرفته است.
زنان کرمانی از دیرباز با هنر اصیل پته  دوزی، 
رومیزی، سجاده و جانماز، پرده، کوسن، جلد قرآن 
و... تزیین می کردند و امروزه هم از آن برای تزیین 

لباس، شال و مانتو بهره می برند.
نقش های درختی، بته جقه ای، سروی، طاووسی، 
بازوبندی، نقوش حیوانات و پرندگان و پیچک 
ترنج از معروف ترین نقوشی است که در دوخت پته 

استفاده می شود.
پته کرمان ازجمله صنایع دستی گران قیمتی است 
که همواره به عنوان ارزشمندترین سوغات و هنر 

دستی کرمان هم به شمار می رفته است.
کپی نامرغوب از هنری اصیل

پته تصویری از صبوری و حوصله زنان کرمانی است 
که طی روزهای متوالی با سرپنجه هنرمند خود، 
تارهای رنگین را بر پود شال نشانده و نگارستانی 
از بته جقه، شاخ و برگ درختان و پرندگان و 

تصویرهای بدیع می آفرینند.
زنانی همچون نصرت عبدالرحمانی که به نام مادر 
پته  دوزی کرمان شناخته می شود یا مرحومه طاهره 
ایرانمنش که آخرین بازمانده نسل هنرمندان شال 
باف در کرمان بود و هر دو بخش اعظم عمرشان را 
برای دوخت پته سوزن زدند تا این هنر اصیل کرمان 

حفظ شده و باقی بماند.
گرچه این روزها نوع اصیل آن مثل بسیاری دیگر 
از هنرهای ایرانی درحال نابودی و فراموشی است. 
مهم ترین مشخصه پته اصیل کرمان طرح و رنگ 

خاص و متفاوت آن است و یکی از عواملی که 
این پته را تهدید می کند، دوخت پته توسط زنان 
افغانستانی است که به دلیل دستمزد پایین و 
استفاده از مواداولیه نامرغوب همچون نخ های 
پالستیکی، پته هایشان نسبت به پته هایی که توسط 
زنان کرمانی دوخته می شود از کیفیت پایین تری 
برخوردار است و قیمت ارزان تری دارد و مشتری 

بیشتری هم جذب می کند.
در مقابل بی کیفیتی آن روی شهرت و آوازه 
پته اصیل کرمانی تاثیر منفی می گذارد، به ویژه 
آنکه نقشه های اصیل پته کرمان هم توسط زنان 

افغانستانی در حال تغییر است.
در این میان دالالن هم بر نابسامان کردن اوضاع 
دامن می زنند و از عدم شناخت گردشگران 
سواستفاده کرده و پته های بی کیفیت و ارزان قیمت 
را به قیمت های گزاف به آنها می فروشند و همین 
باعث می شود پته اصیل که کیفیت باالیی دارد فقط 

به خاطر قیمت باالیش به فروش نرود.
کاهش 5۰درصدی فروش

نزدیک کاروانسرای گنجعلی خان، درست در ورودی 
بازار قدمگاه کرمان که به راسته بازار تاریخی این 
شهر منتهی می شود،جایی که روزانه شاهد تردد 
هزاران نفر از مردم کرمان برای خرید مایحتاج 
روزانه شان است،مغازه ای هست که از حدود 
یک قرن گذشته محل عرضه پته کرمان بوده 
است؛مغازه ای که از مرحوم قنبر روشن ضمیر برای 
فرزند و نوه هایش به یادگار مانده و آنها طی دهه های 
گذشته برای تولید و عرضه این هنر دستی ارزشمند 

تالش کرده اند.
مغازه ای که در ۱۲سال اخیر جوانی به نام امیرروشن 
ضمیر، شغل آبا و اجدادی اش را در آن ادامه می دهد 
و مشغول فروش تولیدات مختلف پته کرمان است.

روشن ضمیر با اشاره به طرح های مختلف پته کرمان 
می گوید: کرمانی ها در گذشته برای تهیه جهیزیه 
عروس کال از وسایل دوخته شده با پته استفاده 
می کردند اما اکنون به دلیل افزایش قیمت پته فقط 

برای تزئین جهیزیه آن را خریداری می کنند.
او با بیان این که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه 
قیمت فروش پته نسبت به دو سال گذشته بیش از 
۵۰درصد افزایش یافته است، می گوید:ما در حال 
حاضر هر قطعه از پته کرمان را بر اساس نوع دوخت 
و ابعاد از ۲۰۰هزار تومان تا ۱۵میلیون تومان به 
فروش می رسانیم که این افزایش قیمت باعث شده 
بسیاری از مردم توان خرید پته را نداشته باشند.
ضمن این که شیوع کرونا در یکی دو سال اخیر هم بر 
بی رونقی بازار پته افزوده است. البته اینها را بگذارید 
کنار تولید پته بی کیفیت توسط زنان افغانستانی که 

بازار پته باکیفیت را کسادتر از همیشه کرده است. 
این هنرمند جوان از مسؤوالن صنایع دستی کشور 
هم گالیه دارد که تاکنون وعده های زیادی برای 
حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی داده اند اما 

به هیچ یک از آنها عمل نکرده اند.
از پته  دوزان حمایت می کنیم

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان به آمار شاغلین در هنر پته دوزی اشاره کرده 
و با بیان این که بیش از ۲۰هزار نفر در هنر-صنعت 
پته دوزی در سطح استان کرمان مشغول به فعالیت 
هستند می گوید:کارگاه هایی در این رشته به صورت 
خانگی و انفرادی فعالیت دارند و همچنین افاغنه ای 
که در کرمان زندگی می کنند هنر پته دوزی را به 
صورت استاد و شاگردی فراگرفته و در این هنر-
صنعت همانند سایر هنرها و صنایع دیگر در کشور 
اشتغال دارند.کاظم حسین زاده برخالف برخی 
هنرمندان که معتقدند حمایت چندانی از آنها 
صورت نگرفته می گوید:هنرمندان صنایع دستی با 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت، برخورداری از مزایای 
بیمه، فراهم شدن حضور در نمایشگاه ها و ارائه 
آموزش های تکمیلی مورد حمایت قرار می گیرند 
و تاکنون حدود ۳۰۰۰ نفر هنرمند و صنعتگر 
صنایع دستی از مزایای بیمه تامین اجتماعی 

برخوردار شده اند.
حسین زاده تصریح می کند:در راستای معرفی 
این رشته و عالقه مند کردن نسل جوان، معاونت 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان 
با انعقاد تفاهم نامه با نهادها و دستگاه های اجرایی 
مرتبط تفاهم نامه هایی جهت آموزش پته دوزی در 
سطح وسیع منعقد کرده است. همچنین تحقیق و 
پژوهش در راستای معرفی این هنر جزو اولویت های 
معاونت صنایع دستی بوده و در سال های گذشته 
تولید فیلم های مستند، کوتاه و آموزشی و پخش 
از شبکه های سراسری و فضای مجازی،برگزاری 
جشنواره ها،همایش ها و مشارکت در نمایشگاه ها 

در این راستا صورت گرفته است.
چالش  های هنر پته دوزی

معاون صنایع دستی با اشاره به این که در رشته 
پته دوزی صادرات به صورت چمدانی بوده و 
گردشگران خارجی این هنر را به عنوان رهاورد سفر 
با خود به ارمغان می برند،در پاسخ به سوالی درباره 
مهم ترین چالش هنر پته دوزی می گوید: تامین مواد 
اولیه با توجه به نرخ تورم حاکم بر جامعه و افزایش 
قیمت در این خصوص، بحران کرونا و عدم رونق 
بازار و عدم بهره برداری مطلوب و علمی فعاالن 
این هنر -صنعت در خصوص استفاده از فضای 
مجازی در جهت رونق تجارت الکترونیک ازجمله 

این چالش هاست. هرچند طرح تجاری سازی 
برای کمک به هنرمندان و صنعتگران در قالب 
آموزش های پیشرفته ویژه شاغلین صنایع دستی 
)فروش آنالین،برندسازی، بسته بندی، تبلیغات، 
نمونه سازی محصوالت کاربردی و ...( مد نظر قرار 
گرفته و دوره های آن در سطح استان با همکاری 
اتاق بازرگانی کرمان، مرکز شتابدهی تگ و سازمان 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری در حال انجام است.

ورود نسل جوان با ایده های جدید
گرچه بسیاری از پته دوزان با سابقه کرمانی نسبت 
به افزایش قیمت مواد اولیه،ورود پته های بی کیفیت 
به بازار صنایع دستی و رکود در بازار فروش نگرانند 
و حتی برخی از آنها دیگر امیدی به تکرار دوران پر 
رونق پته دوزی کرمان ندارند اما در بین نسل جوان 
و هنرمند کرمان افرادی هستند که با ایده های نو 
و جدید در عرصه پته دوزی وارد شده اند و در مدت 
زمان کوتاهی به موفقیت های زیادی دست یافته اند.

لیدا حکیمی پور،دختر جوان ۲7ساله کرمانی است 
که از ۶سال پیش در زمینه دست سازهای پته دوزی 
کرمان و گلیم سیرجان شروع به فعالیت کرده و 
با خلق برندی به نام ماهی سیاه توانسته با تغییر 
کاربری پته اصیل کرمان آن را به مشتریان زیادی 

در داخل و خارج از کشور عرضه کند.
کرمان  پته  کاربری  تغییر  ایده  درباره  او 
می گوید:پته دوزی از صنایع دستی کرمان است 
که معموال از قدیم روی جهیزیه دخترها استفاده 
می شد اما با تغییر نسل دیگر دختران جوان تمایلی 
به استفاده از پته در جهیزیه شان ندارند و به همین 
دلیل من تصمیم گرفتم با تغییر کاربری این هنر و 
با تولید زیورآالت پته باعث گرایش و استفاده بیشتر 
مردم از پته شوم. در واقع تالش مجموعه ماهی 
سیاه بر آن بوده تا پته دوزی کرمان که سوزن دوزی 
ارزشمندی است را مدرنیته کند تا هم در زندگی 
روزمره مردم مورد استفاده شخصی قرار گیرد و هم 
با ترکیب شدن و طراحی های مختلف برای سوغات 

و هدیه دادن قابل استفاده باشد.
حکیمی پور که برای معرفی دست سازه های 
پته دوزی کرمان و گلیم سیرجان در نمایشگاه 
بین المللی آرتیجیانوی میالن ایتالیا و نمایشگاه های 
صنایع دستی بین المللی ایران شرکت کرده است 
می گوید: طراحی و ساخت زیورآالت پته دوزی، 
کیف های دست دوز چرم طبیعی، پته دوزی و گلیم 
سیرجان، طراحی و ارائه لباس ها با ترکیب پته دوزی 
کرمان، گیوه های دست دوز با ترکیب پته دوزی، 
طراحی و ساخت گوشواره های ترکیب پته دوزی 
و نقوش دوره صفویه مس کرمان ازجمله تولیدات 

تغییرکاربری داده شده پته اصیل کرمان است.

جام جم

گزارش

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان به آمار شاغلین در هنر پته دوزی 
اشاره کرده و با بیان این که بیش از 2۰هزار نفر در 
هنر-صنعت پته دوزی در سطح استان کرمان 
مشغول به فعالیت هستند می گوید:کارگاه هایی 
در این رشته به صورت خانگی و انفرادی فعالیت 
دارند و همچنین افاغنه ای که در کرمان زندگی 
می کنند هنر پته دوزی را به صورت استاد و 
شاگردی فراگرفته و در این هنر-صنعت همانند 
سایر هنرها و صنایع دیگر در کشور اشتغال 
دارند.
به گفته کاظم حسین زاده تولید پته بی کیفیت 
توسط زنان افغانستانی بازار پته باکیفیت را 
کسادتر از همیشه کرده است.
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 نقش  های زیبا و چشم نوازی که زنان هنرمند کرمانی با نخ های رنگارنگ روی پارچه ای پشمی می دوزند،صنایع  دستی ارزشمندی به نام پته 
را آفریده که یکی از قدیمی ترین و زیباترین سوزن  دوزی  های سنتی ایران است؛ هنر صنعتی ارزشمندی از قرن دوازدهم هجری قمری که 

ریشه در تاریخ فرهنگی کرمان دارد و زیرشاخه رودوزی سنتی و هنر اصلی بانوان هنرمند کرمان است.

پته  دوزی؛ شناسنامه هنری کرمانی  ها 

رکود بازار پته
رنا
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شـاخص فضای کسـب و کرمان یک سـال و نیم اسـت 
میل به آخر نشـینی داشـته. نه پنجره واحـد کرمان را 
از این جایگاه تکان داد و نه جلسـاتی همچـون اقتصاد 
مقاومتـی و رفـع موانـع تولیـد. رونـد سـاالنه نشـان 
می دهد کـه کرمـان از رتبـه ۱7 در سـال ۹۸ بـه رتبه 
۲۹در سال ۹۹ رسیده اسـت. بعد از سخنرانی استاندار 
کرمان در چهارمین جلسـه اقتصـاد مقاومتی مبنی بر 
تفاوت نداشـتن فضای کسـب و کار موجـود در کرمان 
و سـایر اسـتان ها حاال نگاه ها معطـوف به شـیوه اندازه 
گیری ایـن شـاخص شـده اسـت. سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی از سـمت اسـتاندار کرمان مسـئول شده تا 
وضعیت انـدازه گیری این شـاخص در کرمـان را رصد 
کند. سـازمانی که حاال مدعی اسـت که شـیوه اجرایی 
این محاسـبات بـه هیچ وجه قابـل اتکا نیسـت. محمد 
امیـن عبدالله نژاد، کارشـناس آمار و مرکـز مطالعات و 
پژوهش هـای اقتصـادی اتـاق بازرگانی به عنـوان نهاد 
متولی ایـن اندازه گیـری در گفت وگو بـا »کاغذ وطن« 

بـه تمامی انتقـادات وارد شـده پاسـخ می دهد.
 رتبه اسـتان در سـه سـال متوالی ۹۶تا ۹۸ در شاخص 
فضـای کسـب و کار ۱7 بـود. بهـار سـال ۹۹ امـا ایـن 
اسـتان با ۱۲رتبه تنزل به جایگاه ۲۹رسـید. تابسـتان 
همان سـال بـاز اسـتان یک پلـه دیگـر عقب مـی رود 
تا  بـه جایـگاه ۳۰ برسـد. در پاییز و زمسـتان نیـز رتبه 
اسـتان در فضای کسـب و کار به ترتیـب ۲۸ و ۳۰ بوده 
اسـت. اینکه چـرا یک بـاره از رتبه ۳سـاله ۱7 بـه رتبه 
۲۹ در سـال ۹۹ رسیده ایم مسـئله ای اسـت که از نگاه 
عبدالله نـژاد علتش عقـب مانـدن اسـتان ها در بهبود 

شـرایط نسـبت به کرمان اسـت.
نوسانات ارزی کرمان را به قعر جدول انداخت

 او بـه »کاغـذ وطن« می گویـد: »از سـال ۹۸ بـه بعد با 
بی ثباتی قیمـت مـواد اولیـه و نوسـانات ارزی، تمامی 
اسـتان ها حتی سیسـتان و بلوچسـتان و یـزد و فارس 
اقداماتی در جهت بهبود شـرایط انجـام دادند تا جلوی 
نارضایتی بنگاه هـا را بگیرند اما ما افـرادی را در منطقه 
انار داشـتیم که اینقدر درگیـر صدور مجـوز راه اندازی 
بنگاه شـدند کـه شـهردار یزد مسـتقیما با یـک تیم به 
منطقه آمد و از آن ها خواسـت تا برای سـرمایه گذاری 

به یـزد بروند.«

از دید این کارشـناس، وابسـتگی زیاد صنعـت و معدن 
ما به مـواد اولیـه وارداتـی و افزایش قیمـت دالر عامل 
دیگری اسـت که موجب ۱۲ پله سـقوط ما در شاخص 

فضای کسـب و کار در سـال ۹۹ شده است.
 بـه طـور کلـی طـرح انـدازه گیـری شـاخص فضـای 
کسـب و کار  از سـال ۹۰ و به منظور بهبود پایه کسـب 
و کار راه اندازی شـد.از آن سـال تا ۵ سـال بعـد آن این 
بررسـی توسـط مرکـز پژوهش هـای مجلـس انجـام 
میشـد. سـال ۹۵اما در راسـتای قانـون بهبـود محیط 
کسـب و کار ایـن پژوهش بر عهـده اتـاق بازرگانی قرار 
گرفت. اقـدام اول تغییر پرسـش نامـه  و شـیوه اجرای 
طرح بـود، موضوعـی که تـا ۶ ماه زمـان بـرد و حاصل 
آن ایجـاد یـک سـری تغییـرات در شـیوه محاسـبات 

شـاخص فضای کسـب و کار شـد.
آن طـور کـه عبداللـه نـژاد می گویـد تـا قبـل از سـال 
۹۵ پرسشـنامه بـه اتحادیـه هـا و تشـکل هـای بـرای 
پر شـدن تحویـل داده میشـد، امـا از بعـد از این سـال 
اسـامی به طور تصادفی از سـمت اتـاق بازرگانی تهران  
مشـخص و پیگیـری پر شـدن آن هـا توسـط اتاق های 

هـر شهرسـتان صـورت می گیـرد.
استاندار: واقعیت فضای کسب و کار با رتبه بندی 

هم خوانی ندارد
سـال گذشـته اما در تمام فصول اسـتان در قعر جدول  
فضـای کسـب و کار بود.تـا جایی کـه در زمسـتان ۹۹ 
ایـن اسـتان بـه جایـگاه ۳۰رسـید. علـی زینـی ونـد، 
اسـتاندار کرمان در چهارمین جلسـه اقتصاد مقاومتی 
در این مورد گفته بود:»رتبه ۳۰ یعنی سـرمایه گذاران 
فرار کنیـد و بـه سـمت دیـار کرمـان نرویـد.« او البته 
معتقد اسـت کـه  ایـن رتبـه واقعـی نیسـت:»واقعیت 
فضـای واقعـی کسـب و کار آن چیـزی نیسـت  که در 
رتبـه بنـدی هسـت و ایـن را بایـد کارشناسـان به من 

بگوینـد.«
۱۱شهرستان در نمونه گیری دیده نشد

 حـاال سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی در گزارشـی 
از غیـر قابـل اتـکا بودن شـاخص فضـای کسـب و کار 
خبـر می دهـد. مهـرداد محمـدی سـلیمانی، معـاون 
آمـار و اطالعـات سـازمان مدیریـت وبرنامه ریـزی در 
گفت وگـو بـا »کاغـذ وطـن« سـه ایـراد بنیـادی بـه 
شـیوه اجرای این شـاخص وارد می کند. این سـازمان 
که  پرسشـنامه های تابسـتان ۹۹ را مورد ارزیابی قرار 
داده و مدعی اسـت که در این پایش فعـاالن اقتصادی 

۱۱ شهرسـتان نادیـده گرفته شـده اسـت. سـلیمانی 
می گویـد: »از ۲۳ شهرسـتان نمونـه ها صرفـا محدود 
بـه ۱۳ شهرسـتان بودنـد و عمال بـه ۱۱شهرسـتان از 
جمله فاریـاب و قلعه گنج هیچ پرسشـنامه ای ارسـال 
نشـده. نکتـه دیگـر در مـورد توزیـع پرسشـنامه ها 
در ایـن ۱۳ شهرسـتان اسـت کـه ۳۸درصـد از 
پرسشـنامه های پـر شـده مربـوط بـه کرمـان، ۱۶ 
سـیرجان و ۱۱درصـد هـم رفسـنجان اسـت.« ایـن 
اولین ایرادی اسـت که این سـازمان دولتی نسـبت به 
شـیوه اجرایـی شـاخصی کـه ۸۰درصدش بـر مبنای 
اطالعات پرسشـنامه هاست، وارد شده اسـت. دو ایراد 
بعـدی مربـوط به سـهم پرسـش نامه هـای اختصاص 
داده شـده به بخـش خدمـات و دیگـری سـهم اندک 
فعـاالن اقتصـادی انتخـاب شـده از شـرکت شـهرک 

هـای صنعتی اسـت.
سهم واحدهای فعال در شهرک های صنعتی 

اندک است
سـلیمانی در این باره می گویـد: »۶۳ درصد واحدهای 
موجـود در کرمـان در شـهرک های صنعتـی اسـتقرار 
دارند اما  از تعـداد واحدهای پاسـخگو تنهـا  ده درصد 
شـان در شـهرک های صنعتی مسـتقر هسـتند و ۹۰ 
درصدشـان از بیـرون انتخـاب شـدند؛ ایـن در حالـی 
اسـت که وظیفـه دولت ارائـه خدمات در شـهرک های 

صنعتی اسـت.«
نکته دیگر آنکه بـا وجود آنکه سـهم بخـش واحدهای 
فعـال در بخش خدمـات ۲۳ درصـد اسـت، ۶۵ درصد 
از پرسشـنامه هـا به این بخـش اختصاص یافته اسـت. 
سـلیمانی می گوید: »۲۳درصـد از واحدهـای موجود 
در بخش خدمات اسـت اما  ۶۵درصد از پرسشـنامه ها 
در این بخش پر شـده اسـت. همچنیـن  بخش صنعت 
و معـدن کـه مجموعـا  4۸.۳درصـد واحدهـای مـا به 
آنها اختصاص دارد سـهم ۲۵درصدی از پرسشـنامه ها 
را داشـته اند.« مجمـوع این سـه عامل به عـالوه تعداد 
محـدود نمونه گیری و پرسشـنامه های پر شـده منجر 
شـده کـه حـاال سـازمان مدیریـت وبرنامه ریـزی این 
نتیجـه را غیر قابل اتکا بخواند. سـلیمانی معتقد اسـت 
که باید حجم نمونـه گیری تا ۲4۰پرسـش نامـه ارتقا 
یابـد و میزان مشـارکت افـراد بـرای پر کـردن این فرم 

ها نیز بـه بـاالی ۶۰ درصد برسـد.
محمـد امیـن عبداللـه نـژاد، کارشـناس آمـار و مرکز 
مطالعـات و پژوهـش هـای اقتصادی اتـاق با ذکـر این 

نکتـه کـه روش نمونـه گیـری اتـاق بازرگانـی همـان 
متدولـوژی مرکز آمـار ایران اسـت بـه »کاغـذ وطن« 
می گویـد: »روش مـا نمونـه گیـری تصادفـی اسـت و 
ما بر اسـاس حجـم و میـزان اسـتان از تولیـد ناخالص 
داخلـی  کشـور حجـم نمونـه می دهیـم و تمامـی این 

افـراد  تصادفـی انتخـاب می شـوند.«
درگیر کردن بیشتر شهرستان ها به ضرر رتبه 

فضای کسب و کار است 
به گفتـه عبدالله نـژاد انتخـاب نمونه فصـل به فصل 
متفـاوت بـوده و در برخـی از فصـول ۲۰ شهرسـتان 
و یـا بیشـتر را درگیـر می کنـد. او معتقـد اسـت کـه 
افزایـش درگیـری شهرسـتان ها موضـوع مهمـی 
نیسـت، هـر چنـد کـه درگیـر کـردن اسـتان های 
جنوبـی بـه ضـرر اسـتان خواهـد بـود و رتبـه را 
ارتقـا می دهـد. او دربـاره انتخـاب ۱۰درصـدی 
واحدهـا از شـهرک های صنعتـی بـا وجـود سـهم 
۶۳ درصدی شـان هـم می گوید:»اگـر نمونه هـا از 
جامعـه ای انتخـاب شـوند کـه بـرق، آب و مخابرات 
آن در دسـترس اسـت برآورد مـا منحرف می شـود و 
از واقعیـت جامعـه دور مـی شـویم. بـرای همین هم 
برای اتاق بازرگانی اسـتقرار واحد در داخل  شـهرک 
صنعتی یـا خارج شـهرک مهـم نیسـت.« امـا اینکه 
چرا بـا وجود سـهم ۲۳ درصدی خدمـات، ۶۵درصد 
نمونه هـا از ایـن بخـش انتخاب شـده انـد موضوعی 
اسـت کـه از دیـد ایـن کارشـناس اتـاق بازرگانـی 
عاملـش سـهم غالـب  ایـن بخـش در بخـش تعـاون 
و اصنـاف و همچنیـن قرارگیـری تجـارت در رسـته 
خدمـات اسـت. بـه طـور کلـی ۱۸۰ نمونـه انتخاب 
می شـود  که ۵۰ درصد در حوزه اتـاق بازرگانی، ۲۵ 
درصـد از بخـش اصنـاف و ۲۵ درصـد هـم از بخش 

تعـاون اسـت.
حاال عبداللـه نـژاد می گوید که فـارغ از بخـش اصناف 
و تعـاون کـه اکثریت فعـاالن آنهـا در بخـش خدماتی 
مشـغول بـه فعالیت هسـتند، بخـش خدمـات در بین 
اعضـای اتـاق بازرگانـی نیـز سـهم ویـژه ای دارد. او به 
»کاغذ وطـن« می گوید: »افـرادی بـرای عضویت اتاق 
بازرگانـی اقدام می کنند کـه یا شـرکت بازرگانی دارند 
و یا شـرکت مادری هسـتند که برای فروش اقالم خود 
تمایل به دریافـت کارت بازرگانی دارنـد، از آنجایی هم 
که فعالیت بازرگانـی کار خدماتی اسـت،  اکثرا اعضای 

اتـاق بازرگانـی در بخش خدمات هسـتند.«

با وجود تمامی مصوبات و دسـتورالعمل ها برای تسـریع 
ترخیـص کاالهـای اساسـی، همچنـان روند رو به رشـد 
دپـوی کاال در گمـرک و بنادر ادامـه دارد؛ بـه طوری که 
در حـال حاضـر حداقل ۱.۳ میلیـون تن کاالی اساسـی 
در شـناورها روی آب مانـده و حتی امکان تخلیـه ندارد؛ 
جریانی کـه عمدتـا از عـدم تامین ارز نشـات مـی گیرد 
آن هم در شـرایطی کـه اتفاقـات عجیبـی در چرخه ارز 

واردات در حـال رخ دادن اسـت.
به گزارش ایسـنا، حداقل سـه سـالی می شـود که حوزه 
تجـارت ، در فواصـل کوتاه شـاهد برگـزاری جلسـات و 

صـدور مصوباتی جهت تسـهیل ترخیص کاال اسـت  که 
اغلب بـه تأییـد و دسـتور مسـتقیم رئیس جمهـور می 
رسـد و گرچـه در مـواردی موجـب تسـهیل ترخیـص 
کاالهـای اساسـی از گمرک و بنادر شـده ولـی همچنان 
اظهـارات مسـئوالن مربوطـه بـه ویـژه در گمـرک و 
همچنین آمار رسـمی بنادر نشـان دهنـده چالش های 

بسـیاری اسـت.
 رونـد افزایشـی دپـوی کاال بـا وجـود دسـتور رئیـس 

جمهـور بـرای ترخیـص فـوری
آخریـن گـزارش از وضعیـت کاالهـای اساسـی موجود 

در گمـرک و بنـادر طـی ماه جـاری نشـان داده بـود که 
بیش از ۶.۸ میلیون تن کاالی اساسـی شـامل موجودی 
و یـا آنچـه کـه در شـناورها بـه بنـادر رسـیده و در حال 
تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هسـتند، وجـود دارد و این 
در شـرایطی اسـت که با مصوباتـی که در همیـن فاصله 
صادر شـده، میزان دپـو کاالهای اساسـی از حـدود ۵.۲ 
میلیـون تـن در اردیبهشـت ماه امسـال تـا کنـون روند 

افزایشـی طـی کرده اسـت.
اما آنچـه کـه در رابطه بـا دالیل اصلـی ایـن افزایش دپو 
کاالهای اساسـی وجـود دارد در اهـم آن تأمیـن ارز قرار 

گرفته اسـت و بارها ایـن موضوع محل اختالف دسـتگاه 
هـای ذیربـط در امـر تجـارت از جملـه گمـرک، بانـک 

مرکـزی و وزارت صمـت بوده اسـت.
طبـق تـازه تریـن اعـالم ارونقـی -معـاون فنـی گمرک 
ایـران- در حـال حاضـر از مجمـوع کاالهایـی کـه بـه 
بنـادر رسـیده حداقـل ۱.۳ میلیون تـن آن در شـناورها 
باقـی مانـده و امـکان تخلیـه هـم حتـی ندارد،دلیل به 
این برمی گـردد که تأمیـن ارز صـورت نگرفته و اسـناد 
خرید بـه دسـت خریدار نرسـیده تـا بتوانـد کاالی خود 

را تخلیـه کنـد.
ایـن در حالی اسـت که مجمـوع ایـن کاالهای اساسـی 
تماما بـا ارز 4۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شـود و بعد از آن 
با ورود ارز به حسـاب فروشـنده، اسـناد خرید به دسـت 
صاحب کاال برسـد تا بتوانـد آن را به گمـرک اظهار کند.

اما از سـوی دیگـر برخـی واردکننـدگان با اعتبـار خود 
کاال را خریـداری کـرده و اسـناد مالکیت هـم در اختیار 
دارند و کاال به بنادر رسـیده و در شـرایطی که می توانند 
به صـورت درصـدی کاال را ترخیـص و بعدا تأمیـن ارز از 
سـوی بانک انجام شـود این اعتماد را به سیسـتم دولتی 
ندارنـد که بیاینـد کاالی خـود را از گمـرک ترخیص و با 
نـرخ مصـوب در بـازار بفروشـند ولـی در آینـده بـا عدم 

تأمیـن ارز از سـوی دولت مواجه شـوند.
این موضـوع البتـه فقـط خاص بخـش هـای خصوصی 
نیسـت و آن طـور کـه معـاون فنـی گمـرک مـی گوید 
حتی شـرکت هـای دولتـی هـم در ترخیـص بـا این بی 
اعتمـادی مواجه هسـتند به خصـوص در شـرایط فعلی 
که دولت در آسـتانه تغییر قـرار داشـته و برنامه پیش رو 

در ایـن رابطه مشـخص نیسـت.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفتن کرمان در کف جدول فضای کسب وکار را رد کرد 

شاخص کسب وکار درست محاسبه نشده 

بالتکلیفی ۱.۳  میلیون تن کاالی اساسی روی آب

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

 حاال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در گزارشی 
از غیر قابل اتکا بودن شاخص فضای کسب و کار 
خبر می دهد. مهرداد محمدی سلیمانی، معاون 
آمار و اطالعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
در گفت وگو با »کاغذ وطن« سه ایراد بنیادی 
به شیوه اجرای این شاخص وارد می کند. این 
سازمان که  پرسشنامه های تابستان ۹۹ را مورد 
ارزیابی قرار داده و مدعی است که در این پایش 
فعاالن اقتصادی ۱۱ شهرستان نادیده گرفته شده 
است. سلیمانی در این باره می گوید: »۶3 درصد 
واحدهای موجود در کرمان در شهرک های صنعتی 
استقرار دارند اما  از تعداد واحدهای پاسخگو تنها  
ده درصد شان در شهرک های صنعتی مستقر 
هستند و ۹۰ درصدشان از بیرون انتخاب شدند؛ 
این در حالی است که وظیفه دولت ارائه خدمات در 
شهرک های صنعتی است.«

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸۰۹هیات 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 خانم نیره بهزاد نیا فرزند احمد 
به شماره شناسنامه ۱۹۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱۹۱ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک ۶ فرعی از ۲۴۳۱ اصلی واقع در زرند بلوار دانش کوچه ۶ خریداری از 
مالک رسمی اشرف موسوی 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 ۱۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۵/۶

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۱77-۱۴۰۰/۰۳/۲۳هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
ساالری  فرزند صفر بشماره شناسنامه ۱۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۲۴7متر مربع پالک -فرعی از۵7۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱فرعی 
از ۵7۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای خلیل فرخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۹۶
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۵/۰۵

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۳۳7۲ فرعی از ۵7۹- اصلی بمساحت 
۱۵۶.۱۰مترمربع واقع دراراضی رهجرد جیرفت بخش۴۵کرمان مورد تقاضای 
ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  ستناد  به  پور  صفوی  فاطمه  خانم 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   ۹۹/۱۲/۲۵ بشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۶۱7مورخ  جیرفت 
وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده۱۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره ۴۶۱۹مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت ۸صبح روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳شروع وبعمل خواهد آمد 
لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این 
اعالن به محل 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 بر طبق ماده ۲۰قانون ثبت و ماده ۸۶- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳۰روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع 
از گذشت  ارائه نماید وپس  اداره  ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۴/۲۲-روز : سه شنبه 

جوادفاریابی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکجیرفت.مالف:190

آگهیفقدانسندمالکیت
۴۱7وکدملی  شناسنامه  شماره  به  میرک  فرزند  خالقی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
۳۱۶۰۳۵۰۸۲7صادره از کهنوج مالک ششدانگ یک باب مغازه دارای پالک ۵۵۲فرعی 
از ۱۹۲۱-اصلی واقع در رمشک شهرستان قلعه گنج  ،قطعه۴ بخش ۴۶کرمان که سند 
مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۳۰۴ به شماره چاپی 7۵۵۶۱۵سری الف 
سال 7۹صادر وتسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم 
نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد 
چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ۱۲۰آیین  ماده  اصالحی  یک  تبصره 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغرنارویی-رئیسثبتاسنادوامالککهنوج.مالف:148

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۳7۱-۱۴۰۰/۰۴/۰۲هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حسین جوکار فرزند گرگعلی  بشماره شناسنامه ۲7۳صادره ازکهنوج در ششدانگ یک باب 
خانه وباغچه به مساحت 7۹7متر مربع پالک -فرعی از۹۵۰- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک - فرعی از ۹۵۰ -اصلی قطعه ۶واقع دراراضی کالکی بنستان درواءدلفارد  بخش 
۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتحعلی مددی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:۲۱۵
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۵/۰۵

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۰۰۲-۱۳۹۹/۱۰/۲۳هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
مالئی مقبلی فرزند ذوالفعلی  بشماره شناسنامه ۱صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۱۹۹متر مربع پالک -فرعی از۵7۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹فرعی 
از ۵7۴ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی قاسم بیگی جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای دادخدا راینی سرجاز محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت  دردو 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۹7
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۵/۰۵

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیحصروراثت
خانم صدیقه آزادی خالص فرزند جالل  دارای شناسنامه ۳۱۶۰۲۱۳۶۸۴ بشرح 
دادخواست شماره۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۹۶۸۶۶۴مورخ۱۴۰۰/۴/۱۹ توضیح داده شادروان 
جالل آزادی خالص فرزندآخرداد بشناسنامه۱7۱ در تاریخ۹۹/۱۰/۲۰ در شهرقلعه 

گنج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-حلیمه آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۶۰۲۱۳۶۹۲تولد ۶۱/۶/۲۰)فرزند متوفی(

۲-صدیقه آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۶۰۲۱۳۶۸۴تولد ۶۰/۵/۲ )فرزند متوفی(
۳-صفورا آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۵۰۳۲۱۵۰۶تولد 7۲/۶/۱۸ )فرزند متوفی(
۴-سلیمه آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۵۰۱۰۱7۶۱تولد ۶۹/۴/۲۶)فرزند متوفی(
۵-سمیرا آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۶۱۱7۵۳۱۱تولد ۶۶/۹/۱)فرزند متوفی(

۶-زهرا آزادی خالص به شماره ملی ۶۹۸۰۰۸۸۵۸۰تولد ۸۵/۱۰/۲۵)فرزند متوفی(
7-محمد آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۵۰۵۰۲۳۱۴تولد 77/۸/۱۵)فرزند متوفی(

۸-سکینه آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۶۰۳۳۳۵۹۰تولد ۴۴/۱۲/۱۹)همسرمتوفی(
۹-مریم  آزادی خالص به شماره ملی ۶۹۸۰۰۳۸۸77تولد ۸۲/۹/۱۵)فرزند متوفی(

۱۰-کیانوش آزادی خالص به شماره ملی ۳۱۵۰۲۹۸۳۴7تولد 7۵/۴/۱۳)فرزند 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

آگهیحصروراثت
با توجه به دادخواست خانم احمد 
مرحوم  وراثت  برانحصار  مبنی 
خدامراد  فرزند  پور  دهنوی  حامد 

عبارتند از :
۱-زهره دهنوی پور فرزند خدامراد 

۲-حمید  دهنوی پور فرزند خدامراد
۳-عالم دهنوی پور فرزند خدامراد 

۴-حسین دهنوی پور فرزند خدامراد 
۵-خانم احمد نژاد فرزند علی

۶-حدیثه دهنوی پور فرزند خدامراد 
7-حمید ه دهنوی پور فرزند خدامراد

۸-زهرا دهنوی پور فرزند خدامراد 
۹-رستم دهنوی پور فرزند خدامراد 
۱۰-رمضان دهنوی پورفرزند خدامراد

روزنامه شود اگر وراث دیگری دارد ظرف مهلت 
یکماه به شورای حل اختالف جازموریان مراجعه 

نمایید .
شورایحلاختالفشعبهشمارهیکجازموریان
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آگهیفقدانسندمالکیت-
در  واقع  ۵7۳-اصلی  از   ۲۶۵فرعی  پالک  مالک ششدانگ   توکلی   اله  چون شهال 
بخش ۴۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  
امالک  ۲۶۱دفتر۴۲   ۶۰۲صفحه  ثبت  ذیل  قبال  که  الذكر  اخير  پالک  مالکیت  سند 
محلی جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور 
تبصره  و برحسب دستور  نامبرده  به درخواست  بنا  لذا  نموده  را  المثنى پالک فوق  سند مالكيت 
تا چنانچه شخص  آگهی می گردد  نوبت  ثبت مراتب در یک  قانون  نامه -  آيين   ۱۲۰ ماده  یک 
یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا 
۱۰روز مراتب را با ارائه  نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت 
اعالم  جیرفت  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  معامله کتبا  سند  یا  مالکیت  سند  اصل 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس 
المثنی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  مقررات  و  وفق ضوابط  اداره  این  و  بود  نخواهد   مسموع 

بنام مالک اقدام خواهد نمود.
جوادفاریابی-رییسثبتاسنادوامالکجیرفت.

آگهیحصروراثت
آقای امید احمدی سررس فرزندمحمد دارای شناسنامه ۲۱۳بشرح دادخواست 
محمد  شادروان  داده  ۱۴۰۰/۴/۵توضیح  ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۸۸۹۹۱۴مورخ  شماره 
احمدی سررس فرزند عزیزبشناسنامه  ۳۰۰۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۶در شهرمنوجان  

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-علی اکبر احمدی سررس فرزند محمد ش م ۶۰۸۰۲۳۶۸77ت ت ۱۳۸۴/۵/۲۵

۲-امید احمدی سررس فرزند محمد ش م۵۳۶۹۹۴۸۲۹۱ت ت ۱۳۶۶/۱/۹
۳-اشکان احمدی سررس فرزند محمد ش م۶۰۸۰۱۸۴۹۴۱ت ت ۱۳۸۱/۱۰/۲۹
۴-ارش احمدی سررس فرزند محمد ش م۶۰۸۰۱۴7۶۵۳ت ت ۱۳7۸/۱۲/۶

۵-ارزو احمدی سررس فرزند محمد ش م۳۱۵۰۱۶7۴۰۱ت ت ---
۶-ازاده احمدی سررس فرزند محمد ش م۶۰۸۰۱۰۹۱۹۰ت ت ۱۳7۶/۹/۱۰

۱۳7۲/۴/7)فرزندان  ت  م۳۱۵۱۲۶۶۴۲۴ت  ش  محمد  فرزند  سررس  احمدی  7-الهه 
متوفی(

۸-فخری رهبان فرزند احمد به ش م ۳۱۶۰۱۶۴۲7۶ت ت ۱۳۵۶/۸/۱۰)همسر متوفی(
۹-زهرا احمدی فرزند احمد ش م ۴۶۹۹۳۸۱۸۰۴ت ت ۱۳۰۶/7/۲)مادر 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. 
دفترشورایحلاختالفشمارهیکشهرستانمنوجان.مالف:10
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اطالعیه های مجامع
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فوالد
فوالدمبارکهاصفهان
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گلگهر
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پارسان
گسترشنفتوگازپارسیان
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بورس ارزدیچیتال

آگهیاستخدامدراستانکرمان

عنوان شغلی : محقق و پژوهشگر
شرایط احراز: جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: پاره وقت، پروژه ای، دورکاری
مدیریت  دکتری  یا  ارشد  کارشناسی  تحصیلی:  مدرک 

)دانشجوی دکتری( و سایر رشته ها
برای رشته مدیریت حتما دکتری یا دانشجوی دکتری مدنظر 

می باشد
سابقه: مسلط به نرم افزار رشته مرتبط-زبان انگلیسی خوب

عالقه مند به پژوهشگری و آشنا با روش های تحقیق )کمی، 
کیفی و تلفیقی(

حقوق بصورت توافقی
amarpuyannegarin@gmail.com  :ارسال رزومه

عنوان شغلی: استاد سنگ کار
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مسلط به فنون حرفه ای کار با سنگ

با اخالق-وجدان کاری-خالق

محل کار در یزد

ارسال رزومه به واتس اپ۰۹۱288۷۷۰88

عنوان شغلی: طراح داخلی
شرایط احراز: 

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

آشنا به:
 نرم افزارهای طراحی از قبیل اتوکد و تری دی مکس

محل کار در یزد

ارسال رزومه به واتس اپ۰۹۱288۷۷۰88

 گروه دکوراسیونآمار پویان نگارین
و سیستم آشپزخانه رایکا

 گروه دکوراسیون
و سیستم آشپزخانه رایکا

وقفه ی طوالنی در مذاکرات برجام
  eghtesadnews_com از صفحه  

آغاز طرح رجیستری تبلت ها
             Khabareqtesadi از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

تاببازاریابیاستراتِژیک:
نگرشراهبردی

بیش از ۳۰ درصد فعالیت های معدنی 
کشور در کرمان است

معرفیکتاب

خبر

کتــاب بســیار خــوب در زمینــه بازاریابــی 
اســتراتژیک کــه البتــه نــکات دشــواری در 
ز کتاب هــای  آن بیــان  شده اســت و بعــد ا
ابتدایــی بــرای یادگیــری نــکات پیچیده تــر 
کــه  کتــاب  یــن  ا در   . می شــود توصیــه 
نوشــته کارل جــان آلیســیم اســت، فرآینــد 
تژیک،  ا ســتر ا بــی  یا ر ا ز با یــزی  مه ر نا بر
مأموریــت، اســتراتژی های ارزش و تعریــف 
ــان  ــر بی ــم دیگ ــازار و بســیاری از مباحــث مه ب
ــی،  ــل داخل ــوه تحلی ــن نح ــت. همچنی  شده اس
ا  تحلیــل مشــتری، صنعــت و رقیــب و … ر

می دهــد. توضیــح 

نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی صنعتی استان کرمان گفت: کرمان بیش 
از ۳۰ درصد فعالیت های معدنی کشور و ذخایر خدادادی در حوزه سنگ آهن، مس، کرومیت و 
ذغال سنگ استانی و معدنی در کشور را دارا است و با تولید ۱۰ میلیون تن از مجموع ۵۰ میلیون 

تن فوالد تولیدی کشور در افق ۱4۰4 به قطب تولید این محصول تبدیل می شود.
 سینا زینلی افزود:ایران کشوری است که هم توسعه انسانی دارد و هم دارای بزرگترین مخازن 
گاز و نفت است که ۲ هزار کیلومتر با آب های آزاد جنوب اتصال و بیش از نیم قرن سابقه حرکت 

صنعتی در این کشور وجود دارد.
او اظهار داشت: کرمان بیش از ۳۰ درصد فعالیت های معدنی کشور و ذخایر خدادادی در حوزه 
سنگ آهن، مس، کرومیت و ذغال سنگ استانی و معدنی در کشور را دارا است و با تولید ۱۰ 
میلیون تن از مجموع ۵۰ میلیون تن فوالد تولیدی کشور در افق ۱4۰4 به قطب تولید این 

محصول تبدیل می شود.
مشاور صنعتی مرکز ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان با بیان اینکه 
حمل زمینی مواد فوالدی گران است تصریح کرد:اگر صنایع مرتبط با تولید فوالد در یک مکان 
جمع شود اقتصادی تر و بهترین گزینه در بسیاری از معادن بزرگ این است که آب را به کنار معادن 

انتقال دهند تا محصول نهایی را در همان جا تولید کنند.
او گفت:در کرمان به همت و پیگیری های نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی 
آب خلیج فارس به گل گهر سیرجان آمده و در فازهای بعدی زمینه ساز رشد و تولید بیشتر استان 

کرمان را فراهم خواهد کرد.
دولت در زمینه صنعت محدودیت هایی ایجاد می کند

زینلی گفت:دولت در زمینه صنعت محدودیت هایی ایجاد می کند که این محدودیت ها به نفع 
کشور است اما برخی محدودیت ها به ضرر است و باید برداشته شود.

او ادامه داد: در زمینه تولید اگر پیچ و خم های غیرضروری برای دادن مجوز پیش پای ما باشد به 
معنای محدودیت غیرعقالنی و ناصحیح است و باید آنها را از پیش پا برداریم.

زینلی با بیان اینکه اگر در بخش هایی از سیستم اداری ما فساد وجود دارد به معنای محدودیت 
غلط و غیرعقالنی است و باید با آن مبارزه کنیم گفت: وجود رانت به معنای محدودی های 
ناصحیح و غیرعقالنی است و باید با آن مقابله کنیم اما بعضی محدودیت ها، محدودیت های 

عقالنی و درست است.
سابقه ایرانیان در حوزه صنعت

او با اشاره به سابقه ایرانیان در حوزه صنعت با بیان اینکه ما مسلمان ها صنعتگران بزرگی بوده ایم 
تصریح کرد:بخش بزرگی از صنعت کاغذ، کاشی، منبت کاری،صنایع ظریف و صنعت فرش متعلق 

به مسلمانان بوده و ما در معماری صاحب سبک و سیاق بوده ایم.
او ادامه داد: ما ملت بزرگ و توانمندی هستیم؛ تمدن بزرگی داریم و باید دانشگاه، مراکز 
تحقیقاتی، بخش خصوصی،.صنعت و معدن ما دست هم بدهند و باز هم پرچم عظمت صنعت 

ایرانی بار دیگر در قله های ایران اسالمی به اهتزاز درآید.
نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی صنعتی استان کرمان با بیان اینکه هدف 
نهایی از صنعت نفع مردم است اظهار داشت: تولید و اشتغال که از سال ۹۶ اقتصاد مقاومتی بر 
محور آنها نامگذاری شده موجب پیشرفت و رشد اقتصاد خواهند شد و پرداختن به اشتغال پایدار 
و افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش درآمد سرانه نیز بر اثر 

فعال شدن و فعال ماندن این بخش معنی.دار شده و قابلیت تحقق خواهد یافت.
او گفت: مسلماً هرگونه پیشرفت و بهبود شرایط در این زمینه و افزایش کمی و کیفی تولید بستگی 
به هماهنگی و همدلی بخش های دولتی و خصوصی دارد زیرا این بخش از اقتصاد به خصوص در 

زمانی که پرداختن به اقتصاد مقاومتی محور اصلی فعالیت است اهمیت ویژه ای دارد.
زینلی اظها داشت:امیدوارم دولت بخصوص در دوره جدید به نیازهای بخش صنعت و معدن برای 
رشد و توسعه توجه ویژه ای داشته باشد و اصالحات اساسی در قوانین و مقررات ایجاد کند و با 
حذف مقررات دست و پا گیر و تعدیل نرخ تعرفه های هزینه ساز و موانع، کمک بزرگی به فعاالن 

عرصه صنعت و معدن کند.
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IE۷990٫000٫000840٫000٫000چریتیگو

۷20٫000٫0006۷0٫000٫000جکS5اتوماتیک

X۳۳sATSport59۷٫000٫000490٫000٫000امویام

---840٫000٫000امویامX55اکسلنت

49۷٫000٫0004۳0٫000٫000امویامX22اتوماتیکsاکسلنت

204٫000٫00028۳٫000٫000سورنپالس

285٫000٫000۳90٫000٫000دناپالستوربو

LX116٫۷۳5٫000214٫000٫000سمند

1۳1٫000٫0002۷5٫000٫000پژو206صندوقدار

188٫000٫000۳50٫000٫000پژوپارساتوماتیک

124٫000٫000214٫000٫000پژو405GLXدوگانهسوز

106٫000٫000140٫000٫000تیبا2

105٫000٫0001۳8٫000٫000سایپا151

141٫000٫000155٫000٫000کوییکدندهای

220٫000٫0002۳5٫000٫000وانتکارا–تککابین

120٫560٫000180٫000٫000وانتآریسان

خودرو
ب–دستورجلسه:ساعتتاریخمجمععنواننماد

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایکرازی
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/04/22۱۴:۰۰سال)دوره(مالیمنتهیبه۳0/12/1۳99

1400/04/22۱۰:۰۰آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعادکحافط

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

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

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/04/22۱۶:۰۰

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

1400/04/22۹:۰۰

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-تعیین پاداش هیئت مدیره

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

1400/04/22۱۰:۰۰
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-تعیین پاداش هیئت مدیره

1400/04/2210:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  وسدید
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


