فعاالن اقتصادی کرمان؛
حاج ولیاهلل وطنخواه
ن جاللپور
محس 
یادداشت مهمان

ایران به یکی از عمدهترین واردکنندگان آفتکش تبدیل شده است

ایران بهشت اقتصاد
آفتکشها

شــنبه  9مــرداد 1400

شــماره پیاپــی 1033

قیمــت  500تومــان

کرمان چهارمین استان کمبارش کشور

کرمان روی خط
قرمز کمآبی

بررسیآمارهایمنتشرشدهسامانهکدالحاکیازتولید
 ۲۸۹هزار و ۳۱۱دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ
کشور یعنی ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو از ابتدای
امسالتاپایانتیرماهاست.اینمیزانتولیددرمقایسهبا
آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۲۶۰هزار و ۲۳۵دستگاه
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خودرو) رشد حدود ۱۱.۲درصدی نشان میدهد.

مجید عمادآبادی گفت:برای جلوگیری از شیوع بیماری
در بین کارکنان ومراجعان ،در اولین روزهای فراگیری این
بیماری میز خدمت غیرحضوری این امور تشکیل شد تا
نیاز به مراجعه مشترکین به اتاقهای کارکنان نباشد،این
اقدام با افزایش سرعت پاسخگوئی،مدت زمان حضور
مراجعان را نیز کاهش داد.
2
نوبت دوم

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه :تا ساعت  ۱۹روز دو شنبه تاریخ 1400/05/25

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت  ۱۳روز دوشنبه مورخ 1400/05/25

زمان برگزاری مناقصه :ساعت  ۱۰صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/05/26

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکـت های الـف :آدرس :کرمان بلوار
 ۲۲بهمـن  -شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان  -دفتر قراردادهـا و تلفن 03433222282

اطلالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه :مرکـز تمـاس 021 – 41934 :دفتـر ثبـت نـام 88969738 :و

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی بیمارستان سینا زرند

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

امورخدمات عمومی بیمارستان سینا زرند

برآورد یکساله (ریال)

 51/960/408/300ریال

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

 2/598/020/415ریال

دریافت اسناد

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30روزچهارشنبه مورخ 1400/5/13

شماره مناقصه:

1400/5/26/43
دریافت اسناد :

الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir

ب) پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir
ً
(صرفا جهت مشاهده)

از ساعت11روزسه شنبه مورخ 1400/5/26
ً
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/5/18

در محل بلوار جمهوری اسالمی نبش میدان سجادیه بیمارستان سینا زرند سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه):کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
( هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ضرورت اکتشافات
جدید و جایگزینی
ذخایر سنگآهن

براساسآخرینویرایشمطالعاتطرحجامعفوالدکشور،
ذخایرسنگآهنکشورتنهاتامینکنندهنیازکشورتاسال
 ۱۴۱۷خواهد بود و ضرورت دارد اکتشافات جدید در این
حوزهانجامشدهوذخایرسنگآهنکشورجایگزینشود.
به گزارش ایرنا بر اساس آخرین ویرایش مطالعات طرح
جامع فوالد کشور که به تازگی منتشر شده ،ذخیره
زمینشناسی سنگآهن کشور پنج میلیارد تن و ذخیره
قابلاستخراجآن ۲.۹میلیاردتن تخمینزدهمیشود.
بر اساس مطالعات انجام شده برای تحقق هدف چشمانداز
 ۱۴۰۴که در آن دستیابی به سالیانه ۵۵میلیون تن فوالد
خام پیشبینی شده ،به  ۱۶۰میلیون تن سنگآهن نیاز
است؛ چیزی که به دلیل کافی نبودن اکتشافات ،آینده
خوبی ندارد.در این صورت و تولید کامل مطابق برنامههای
واحدهای فوالدی ،بیش از  ۸۰۰میلیون تن سنگآهن
کشور تا سال ۱۴۰۴مصرف میشود.
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بحران کمآبی

را جدی بگیریم

تاریخ انتشار مناقصه  :روز چهار شنبه تاریخ 1400/05/06 :

تا ساعت14/30روزدوشنبهمورخ1400/5/25

عکس :ایسنا

تولید خودروسازان
به بیش از  ۲۸۹هزار
دستگاه رسید

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت  ۱۹روز پنج شنبه تاریخ 1400/05/14

بازگشاییپیشنهادها

ســال چهــارم

ارائه تمام خدمات
مشترکین توزیع برق کرمان
به صورت غیرحضوری

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل:
موضوع :اجرای خط  ۵۰۰چدن داکتیل رفسنجان را با برآورد 21/819/914/309 :ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 1/091/000/000 :ریال به شماره فراخوان
 ۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۰۳۹ :سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان دو نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .لذا از کلیه شرکت هایی که دارای
گواهی صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه  ۵از ساجات همچنین صالحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند ،دعوت
می شود.
کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ،مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس
 www.abfakerman.irموجود میباشد.

سامانه ستاد ایران

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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آگهی شماره( ۳۳:الف)  1400 -۵م

آخرین مهلت بارگزاریاسناد و پیشنهادها در

@kaghazevatan

بررسیها نشان میدهد  ۶۰درصد از جمعیت شهری استان کرمان
در تنشآبی قرار گرفتهاند.

فراخوان مناقصه عمومی

85193768

ما را در تلگرام دنبال کنید

شناسه آگهی 9092 :

استخـدام

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه کابینت و دکور
سازی نیازمندیم .
09133952075
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 ۱۸۵بستری جدید و ۲۸فوتی
در شبانهروز گذشته

دکتر مهدی شفیعی ،سخنگوی دانشگاه عصر جمعه ۸
مردادماه بیان کرد طی  ۲۴ساعت گذشته ۱۸۵ ،بیمار جدید
کرونا در بیمارستانهای استان بستری شدهاند.
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رییس کل دادگستری
استان اعالم کرد:

لزوم اجرای
عدالت مشارکت
مردم است

عکس :ایرنا

مرحوم پدرم وقتی
نخلهای یک نخلستان
را میشمردند ،مثل
اینکه آدمها را بشمارند از
«نفر» استفاده میکردند.
همیشه از این شمارش
خندهام میگرفت .یکبار پرسیدم مگر نخل،آدم
است که با نفر میشمرید؟ گفتند«:از قدیمها به ما
گفتهاند که نخل مثل انسان سر دارد و اگر سرش را
قطع کنند ،میمیرد .پس مثل انسان باید محترم
شمرده شود».جالب بود که پدران ما به کشاورزانی
که نخلستان داشتند یا گندم میکاشتند ،بیشتر
از دیگر کشاورزان احترام میگذاشتند .اینها را
نوشتم تا یادی کنم از«حاج ولیاهلل وطنخواه»
که در نخلستانهایش  12هزار نفر نخل نفس
میکشند .زاده بم است و کشاورزی پیشه کرده .با
فرزندانش بیش از  180هکتار باغ مرکبات و خرما
دارد .بیش از 50هکتار نخلستان و 100هکتار باغ
پرتقال دارد .صاحب دو سردخانه است.
حاج ولیاهلل وطنخواه را یکی از پیشگامان توسعه
جیرفت میدانند .توسعه جیرفت از سال 1335
شروع شد؛ همان سال که کشاورزی را از مالیات
معاف کردند و مالیات بر امالک هم لغو شد .اولین
ماشین شخصی در سال  1336وارد جیرفت شد.
جیرفت باغ چندانی نداشت و مردم روی زمین کار
میکردند .در سال  1345سازمان عمران جیرفت
تاسیس شد و با ورود ماشینآالت ،کشاورزی
جیرفت رونق گرفت.
حاج ولیاهلل وطنخواه که به کشاورزی عالقه
ن کشاورزی
داشت ،در نقاط مختلف جیرفت زمی 
خریداری کرد.البته کار اصلی را اوایل انقالب انجام
داد که اراضی روستای«سعدآباد» را از حسن
تیمورتاش -فرزند عبدالحسین تیمورتاش-
خرید .این زمینها به خاطر ناامنی ،مدتها رها
شده بودند اما امروز تبدیل به باغهای مدرنی
شدهاند که کاشت و برداشت محصول در آنها
مکانیزه صورت میگیرد.
آقای وطنخواه در این اراضی  40کارگر دارد که
برایشان هرکی ساخت ه و مسجدی بنا کرده.
در فصل برداشت خرما چهارصد تا ششصد نفر
در نخلستانهای ایشان کار میکنند و هنگام
برداشت پرتقال هم روزی صد تا صد و پنجاه
کارگر مشغول به کار میشوند .خرمایی که از
نخلستانهای حاج ولیاهلل وطنخواه به دست
میآید با برند «سعدآباد» عرضه میشود که
ن چند خط
خرمای مرغوب و مشهوری است.ای 
خالصه زندگی حاج ولیاهلل وطنخواه است که
در کتاب«تالشگران پیشرفت کرمان» منتشر
شده است.
( ولیاهلل وطنخواه روز گذشته از دنیا رفت .یادش
گرامی باد )

مـارا
دنبال
کنید
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 ۱۸۵بستری جدید و  ۲۸فوتی در شبانهروز گذشته
به گزارش روابط عمومی علو مپزشکی
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این
دانشگاه عصر جمعه  ۸مردادماه با بیان اینکه
طی  ۲۴ساعت گذشته ۱۸۵ ،بیمار جدید کرونا
در بیمارستا نهای استان بستری شد هاند،
گفت ۱۰۹ «:نفر از آ نها از حوز ه دانشگاه
علومپزشکی کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت،
بردسیر ،کوهبنان ،کرمان ،شهربابک ،زرند،
ارزوئیه) ۱۰ ،نفر از حوزهدانشکده علوم پزشکی
سیرجان ۱۷ ،نفر از حوزهدانشگاه علوم پزشکی
بم و  ۴۴نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت هستند».او با بیان اینکه  ۵نفر از حوزه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،بستری جدید
گزارش شده است ،افزود« :در حال حاضر،
 ۱۰۹۷بیمار کرونادر بیمارستانهای استان
بستری هستند».شفیعی ادامه داد۶۴۷ «:
نفر از بیماران بستری در حوزه علومپزشکی
کرمان ۹۰ ،نفر حوز ه علومپزشکی رفسنجان ،

 ۱۹۹نفر حوزه جنوب ۸۲ ،نفردر حوزهدانشگاه
علوم پزشکی بم و  ۷۹نفر از حوزه دانشکده
علومپزشکیسیرجانبستریهستندوخدمات
بیمارستانی به آنها ارائه میشود».او اظهار کرد:
«از ابتدای اپیدمی تاکنون ۲۸هزار و ۵۷۳نفردر
استان ،بهدلیل ابتال به کرونا بستری شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیمار یهای واگیردار
دانشگاه علومپزشکی کرمان سپس اظهار کرد:
«متاسفانهدر ۲۴ساعت گذشته ۲۸،مورد فوتی
بهدلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که۱۷
نفر مربوط به حوزهدانشگاه علوم پزشکی کرمان
 ۲ ،نفر از حوزهدانشکده علوم پزشکی سیرجان
 ۵ ،نفر از حوزهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،
ث نفر از حوزهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و
یک نفر از حوزهدانشگاه علوم پزشکی بم است».
به گفت ه شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونادر استان
تاکنون ۳۵۴۰ ،نفر بهدلیل ابتال به کووید ـ ۱۹
جان خود را ازدستدادهاند.
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شنبه  9مرداد 1400

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

جلب مشارکت مردم
در اجرای عدالت

ارائهتمامخدماتمشترکینتوزیع
برقکرمانبهصورتغیرحضوری
مدیر امور برق جنوب غرب کرمان با اشاره به اجرای
خبر
طرح تحولدیجیتال و خدمات سبز صنعت برق و
با هدف کاهش مراجعات مردمی و مقابله با شیوع
ویروس کرونا گفت :تمام خدمات مربوط به مشترکین توزیع برق
کرمان به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
مجید عمادآبادی گفت:برای جلوگیری از شیوع بیماری در
بین کارکنان ومراجعان،در اولین روزهای فراگیری این بیماری
میز خدمت غیرحضوری این امور تشکیل شد تا نیاز به مراجعه
مشترکین به اتاقهای کارکنان نباشد،این اقدام با افزایش سرعت
پاسخگوئی،مدت زمان حضور مراجعان را نیز کاهشداد.
او بیان کرد:بیشاز۴۰خدمت موردنیاز مشترکین توزیع برق به
صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن برق من،سایت اینترنتی
شرکت توزیع نیروی برق استان به آدرس( Nked.co.irمیز
خدمات الکترونیک) قابلدریافت است.
مديراموربرق جنوب غرب کرمان افزود:افرادی که دسترسی به
اینترنتندارند میتوانندباشمارهگیری سامانه تلفنی۳۱۲۵۱۰۸۵
 ۳۲۵۳۱۰۰۹،۴۲۵۳۰۶۶۸،امور مشترکین جنوب غرب و سامانه
 ۱۲۱اتفاقات از خدمات غیرحضوری این شرکت بهرهمند شوند.
او خاطرنشان کرد:مشترکان برق با مراجعه به سایت بازار ،انتخاب
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق ایران (برق من) این نرم افزار
را نصب کنند و با توجه به درخواست مورد نیاز خود با ثبت شناسه
قبض  ۱۳رقمی انشعاب به صورت غیرحضوری خدمات مورد نیاز
را دریافت کنند.عمادآبادی،با بیان اینکه صنعت برق برای تامین
برق پایدار و مطمئن بیمارستانها و مراکزدرماندر کنار مدافعان
سالمت با تمام قوا و اقتدار ایستاده است ،از مشترکین توزیع برق
کرمان خواست تا برای حفظ سالمت جان خود و خانواده و کمک
به کادردرمان تا حدامکان از مراجعات حضوری پرهیز کنند.
او عنوان کرد:درخواست انشعاب،صدور قبض المثنی ،مشاهده
سوابق مصرفی و پرداخت ،تسوی ه حساب ،تغییر تعرفه،درخواست
آزمایش کنتور،درخواست رفع ولتاژ برق ،تغییر نام ،بررسی جا
بهجایی کنتور ،اعالم خاموشی مشترک ،قطع موقت انشعاب و
خدمات بسیاردیگر به صورت غیرحضوریدر سایت شرکت یا
اپلیکیشن برق من قابل ارائه است که مشترکین حسب نیاز می
تواننددرخواست خود را ثبت و از طریق کد رهگیری ارائه شده
پیگیرینمایند.

کرمان چهارمین استان کمبارش کشور

کرمان روی خط قرمز کمآبی

اجرای  ۱۵۵هزار نفر ساعت
دوره مهارتی در فنی وحرفه ای
رفسنجان

بررسیها نشان میدهد  ۶۰درصد از جمعیت شهری استان کرمان در تنشآبی قرار گرفتهاند.
درشرایطیکهکمآبیدراستانروبه
وخامتگذاشتهاست،ازسالگذشته،
متولیانبهفکراجرایپروژ هدیگریافتاده
اندتاالاقلآبمرکزاستانراتامینکنند؛
پروژهای که با اجرای آن ،بخشی از آب
جفارسکهبهسمتصنایعمسو
خلی 
لگهرروانهاست،برایرفعکمبودآب
گ
یشود.
آشامیدنی،بهشهرکرمانمنتقلم 
گفتهمیشوداجرایاینخطانتقال،به
حدود ۲هزارو ۱۰۰میلیاردتوماناعتبار
نیازداردکهبخشیازآنازسویدولتو
یشود.
بخشیهمازسویصنایعتامینم 

همشهری آنالین

گزارش

کم آبی کرمان
امسالکمآبی،چهرهزمختوخشنخودراعریانتر
از همیشه به ساکنان شهرها و روستاهای استان
کرمان نشان دادهاست .براساس اعالم وزارت
نیرو ،کرمان چهارمین استان کمبارش کشوردر
سالزراعی جاری بوده و متوسط بارندگی امسالدر
کرمان ۵۰میلیمتر گزارش شدهاست؛ یعنی کمتر
از۵۰درصد متوسط بارندگی میانمدت
ت های چندین
کمبارشی امسالدر کنار سوءمدیری 
و چند ساله ،سبب شده حتی ساکنان شهر کرمان،
بهعنوان مرکز استان ،از اواسط خرداد ماه امسال با
ت های شبان ه روز ،با
کمآبی ودر برخی روزها و ساع 
قطع کامل آب مواجه شوند.در چنین شرایطی ،آب
رسانی با تانکر راهکاری است که برای فرونشاندن
عطششهربهکارگرفت هشدهاست.
آبرسانی سیار برای دامها
بیش از ۹۰درصد از آب آشامیدنی شهر کرمان از
یشود.
طریقچاههاومنابعزیرزمینیتأمینم 
«علی رشیدی» ،مدیرعامل آب منطقهای استان
فشکنی
دراین باره معتقد استکهبیشتر چاه هاک 
و جابهجا شده اند و شرایط ب ه گون ه ای است که کف
شکنیوجابهجاییدیگرچندانامکا نپذیرنیست.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی-آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078003527مورخه  1400/04/12هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین امیرافضلی گروهی فرزند غنجعلی بشماره
شناسنامه  243صادره از جیرفت در یک باب خانه به مساحت  223مترمربع پالک  202فرعی از
 2833اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  2833اصلی بخش  3کرمان واقع در کرمان
واقع در کرمان بلوار ابوالفضل (ع) کوچه  1خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم هرندی 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 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاريخ تسليم 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 الف345 :
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/05/23
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319005000069مورخه  1400/02/07هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم   مریم نادری نژاد فرزند اسفندیار
بشماره شناسنامه  1065صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  390مترمربع
پالک  11فرعی از  -2894اصلی واقع در بخش  23کرمان به آدرس شهداد – خیابان شفا
خریداری از مالک رسمی ( خود متقاضی) بموجب خالصه سند  207مورخ 1384/08/14
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 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف433 :
تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/05/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/23 :
ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

ایندرحالیاست که عمق برخی از چاه هادردشت
کرمان ه م اکنون به  ۴۰۰متر رسیدهاست .در این
میانوضعیتدرروستاهایاستانکرماننامناسب
تر است؛ روستاییان نه فقط خود ،بلکهدا م هایشان
همتشنهماندهاند.
ب هگفت همسئوالنمربوط،دربرخیازروستاها،حتی
برایدا م ها آبرسانی با تانکردر حال انجام است؛
یدهد.
موضوعیکهعمقبحرانراب هخوبینشانم 
نیاز آبی استان کرمان براساس جمعیت فعلی،
۱۳هزار و  ۵۸۰لیتر بر ثانیه برآورد شده است و
یگویندکهباکمبود ۲هزارو۴۴۱لیتر
متولیانامرم 
بر ثانیه مواجه ایم که هزار و ۷۴۳لیتر برثانیه آن
مربوط به شهرها و بقیه ،مربوط به کمبود آب
روستاهااست.
در پی این عدم توازن بین تولید و مصرف۶۰،درصد
ازجمعیتشهریاستاندرتنشآبیقرارگرفت هاند.
امامشکلآبتنهامربوطبهکمیتنیست؛کیفیت
آب نیزدر برخی از شهرهای استان افت جدی پیدا
کرده است.
ح های آبرسانی
م امید به طر 
چش 
برای رفع مشکل ک م آبیدر استان کرمان ،از اوایل
دهه  ۹۰پروژه های انتقال آب متعددی تعریف
شد که به جز آب خلیج فارس ،که آن هم برای
کرمان تشنه
صنعت است ،تاکنون ،آبدیگری به
ِ
نرسیدهاست.

یکی از این پروژه ها ،انتقالدرون حوض ه ای است که
ل رود» در جنوب استان ،به شهر
قرار بوده آب «هلی 
ت های
کرمان منتقل شود؛ پروژ ه ای که با مخالف 
جدی ساکنان حاشی ه این رود مواجه شد و با وجود
اینکه بیش از ۴۰درصد پیشرفت فیزیکیدارد ،به
ی رود که البته کارفرما،دلیل آن را،
کندی پیش م 
مشکالت مالی اعالم کرده است.
پروژهدیگر ،آبرسانی به شهرهای شمالی استان
(بهشتآبادِ /خرسان)استکهقراربودبااجرای۷۷۰
کیلومترخطانتقال،ازسرشاخ ههایکارون،بخشی
از نیاز آبی کرمان و تعدادیدیگر از شهرها تأمین
شود .این پروژه از سال  ۹۴آغاز شده ،اما اجرای این
پروژههمبامشکالتمختلفیمواجهاست.
کرمان همچنین به آبدریای عمان چشم امید
بسته است؛ سال گذشته از آب ایندریا ،حدود
 ۱۲۶میلیون مترمکعب برای صنعت و ۲۵میلیون
مترمکعببرایمصرفآشامیدنیشهرهایجنوبی
استان اختصاص یافت .این درحالی است که
ی گویند ب هدنبال جذب سرمایه
مسئوالن مربوط م 
گذار برای اجرای این پروژه هستند.
در شرایطی که کمآبی در استان رو به وخامت
گذاشتهاست،ازسالگذشته،متولیانبهفکراجرای
پروژ هدیگری افتاد ه اند تا الاقل آب مرکز استان را
تامین کنند؛ پروژهای که با اجرای آن ،بخشی از آب
لگهرروانه
جفارسکهبهسمتصنایعمسوگ 
خلی 

رکورد  700کیلومتر خطکشی معابر طی یک سال

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه
حملونقل شهرداری کرمان گفت:خطکشی
معابر،تابلوگذاری،سیستمفرماندهی،تهیهطرحهای
ترافیکی و مطالعات ترافیکی نقاط خاص و نظارت
بر عملکرد پارک حاشیهای و پارکینگ سطحی و
طبقاتی ،از جمله وظایف این سازمان است.
مهدی طهماسبی با بیان اینکهدردورۀ اخیر مدیریت
شهری ،اقدامات متعددی توسط این سازمان
انجام گرفته است ،گفت :یکی از این اقدامات،نصب
تابلوهای راهنمای مسیر است که برای سهولت
آدر سدهی و همچنین انتخاب درست مسیر،
کاهش ترافیک و روانسازی عبور و مرور و رفاه حال
شهروندان ،این سازمان با تکیه بر نیازسنجی ،به
طراحی ،ساخت و نصب این تابلوهادر معابر شهری
اقدام میکند.
او افزود:در فاز اول این نیازسنجیدر ایندوره770 ،
مترمربع تابلوی راهنمای مسیر ،طراحی ،ساخت و
تولید شده که از این میزان ،تقریباً  600مترمربع،
در سطح معابر اصلی شهر کرمان نصب شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه
حملونقل شهرداری ادامه داد :همچنین  32تابلوی
راهنمای مسیر گلزار شهدا و مرقد مطهر سپهبد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

خبر

عکس :همشهری

رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از ابعاد
خبر
مهم سند تحول دستگاه قضایی را مردمیبودن
این دستگاه دانست و گفت:از ابعاد مردمیبودن
این سند این است که مشارکت مردم در اجرای
عدالت جلب شود .یداهلل موحد در آیین افتتاح ساختمان
جدید دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بافت اظهارداشت:
دستگاه قضایی باید از تمام ظرفیتهای مردمی و نهادهای
مدنی و اجتماعی استفاده کند تا از دعاوی،اختالفات و جرایم
پیشگیری شود و این امر جز با مشارکت مردم تحقق پذیر
نخواهدبود.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت:در
مواردی که دعاوی شکل میگیرد و جرمی به وقوع بپیوندد باید
برای رسیدگی و حلاختالف از ظرفیتهای مدنی و نهادهای
حاکمیتی استفاده شود که شوراهای حل اختالف و مصلحین
و حکمین قرآنی در این راستا شکل گرفتهاند.او افزود:دعاوی
مهم باید به دستگاه قضایی وارد و از ورود پروندهها و اختالفات
حوزههای ملکی،ارث ،خانوادگی و  ....به دادگاهها جلوگیری شود.
موحد در ادامه به حضور رئیس قوه قضاییه در بند تکفیریها
اشاره و بیانکرد :مردمی بودن به این معنا است که در کنار مردم
باشیم،با مردم حرکت و مشکالت و دردهای مردم را درک کنیم
و هر آنچه در توان داریم را برای کمک به مردم به کار گیریم.
او با اشاره به این مطلب که اقدامات خوبی در قوه قضاییه آغاز شده
و نور امیدی در دل مردم تابیده است اظهارداشت :تمامی اجزای
حاکمیت باید خود را خدمتگزار مردم و در کنار مردم ببینند و
سند تحولقضایی و مدیران قضایی کشور نیز این مسیر را طی
کنند تا مردم باورکنند که این دستگاه مربوط به خودشان است
و در آن زمان است که قدردان این دستگاه خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استانکرمان با اشاره به توسعه فیزیکی
انجامشده در دستگاه قضایی استان کرمان،عنوانکرد :ساختمان
شهید قدوسی با حضور ویدئو کنفرانسی ریاست وقت قوه قضائیه
و نیز ساختمان دادسرای شهربابک در سال جاری افتتاح شده
است.او گفت:روند اجرایی ساختمانهای دادگستری رابر و
ارزوئیه نیز در دست تکمیل است و در آینده نزدیک شاهد
را هاندازی این ساختما نها خواهیمبود .ساختمان جدید
دادسرای شهرستان بافت در زمینی به مساحت هفتهزار و
۲۰۰مترمربع ،در سه طبقه و با یکهزار و  ۷۰۰مترمربع زیربنا
احداث شده است و با۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اعتبار ملی
به بهرهبرداری رسید.

کاغذ استان

شهید حاجقاسم سلیمانی ،از  9ورودی شهر کرمان
در تمام معابر اصلی توسط این سازمان نصب شده
است.
طهماسبی بیان کرد:تابلوهای ترافیکی که در
معابر شهر کرمان نصب میشود،شامل سهدستۀ
اخباری،هشداردهنده و بازدارنده است که هر سال با
توجه به تکمیل پروژههای عمرانی مثل تقاطعهای
غیرهمسطح،بیش از  4000تابلودر معابر شهری
نصب میشود.
او به تجهیز تقاطعهای شهر کرمان به سیستم
فرماندهی تقاطعها نیز اشارهکرد و افزود:در حال
حاضر 83 ،تقاطع اصلی و پُرتردد شهر کرمان،به
سیستم فرماندهی مجهز شده؛ ضمن اینکه این
سیستمها بهطور متوسط در هر۶روز ،یکبار
بهصورتدورهای بازدید ودر صورتداشتن ایراد و
مشکل،رفع عیب میشود.
طهماسبی افزود:همچنین در نقاط حادثهخیز و
محلهای عبور عابر پیاده ازجمله دانشآموزان،
زن هشداردهنده نصب و
چرا غهای چشمک ِ
راهاندازی شده است.
او به خطکشی خیابانها اشارهکرد و گفت:هر سال
این سازمان در دو نوبت به خطکشی معابر شهر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
م موضوع
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۱هیات دو 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله حسن خانی زارکوئی
فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۱صادره از زرند در ششدانگ باغ پسته به مساحت ۳۴۷۴۹.۶۷
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۱فرعی از  ۵۰۵۱اصلی واقع در زرند جاده رفسنجان
خریداری از مالک رسمی سرور بهرام زاده ابراهیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف ۱۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۵/۹:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۵/۲۴ :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319005000139مورخ  1400/02/21هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم حسن زاده خبیصی
فرزند محمد بشماره شناسنامه  273صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  471/83مترمربع پالک  12فرعی از  -2894اصلی واقع در بخش  23کرمان به
آدرس شهداد – خیابان شفا خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادیزاده 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 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف435 :
تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/05/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/23 :
ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

کرمان اقدام میکند که یکباردر شهریورماه و به
مناسبت بازگشایی مدارس است و بار دیگر،در
اسفندماه و به مناسبت سال جدید انجام میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه
حملونقل شهرداری افزود:معموالً بهطور متوسط
هر سال بین  300تا  400کیلومتر از معابر شهر
کرمان خطکشی میشود.
طهماسبی ادامهداد :در سال  97با توجه به توان
فنی و اجرایی این سازمان ،از رکود  700کیلومتر
خطکشی عبور کردیم.
او به خطکشی محل تردد عابر پیاده در محل
تقاطعهای سطح شهر و محدودۀ مراکز
آموزشی،خرید،درمانی و غیره اشاره و بیان کرد :این
کار ،بهصورت متناوب انجام میشود.
طهماسبی ،با اشاره به رنگآمیزی سرعتکاه،ایجاد
نقوش و دستنوشته ،ادامه داد:این سازمان
بهمنظوردید بهت ِر سرعتکاههای ایجاد شده ،سطح
سرعتکا هها را با توجه به حجم تردد خودروها
بهصورت فصلی رنگآمیزی میکند.
او با بیان اینکهدرحال حاضر،هر سال بیش از 1500
تا  3000مترمربع،از سطح سرعتکاهها رنگآمیزی
میشود ،گفت :پس از تایید پلیس و مصوبات کارگروه

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش  ۱۶کرمان شهرستان کوهبنان
آقای مهدی مالکی نژاد ده میری فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۱۴۸۶صادره از  کوهبنان در یک باب
خانه به مساحت  ۳۳۰.۱۵مترمربع مفروز و مجزی از پالک  ۱۳۰۹فرعی از  ۱اصلی واقع در کوهبنان
خیابان مقبره آخوند نبش کوچه  ۳بخش  ۱۶کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد روح االمینی
کوهبنانی.
آقای مهدی مالکی نژاد ده میری فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۱۴۸۶صادره از  کوهبنان در یک
باب خانه به مساحت  ۳۴۵.۴۵مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۹۳۹فرعی از  ۲اصلی واقع در
کوهبنان بلوار بین الحرمین کوچه  ۵بخش  ۱۶کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل خسروی.
م الف ۱۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۵/۹:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۵/۲۴:
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰٫۳٫۲            -۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۱۴
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
نفیسه فهیمی پور   فرزندغالمرضا   بشماره شناسنامه ۰صادره از جیرفت در ششدانگ یک
باب خانه  به مساحت ۳۰۳متر مربع پالک  ۱۶۳۴فرعی از -۱۸۸اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  - ۱۸۸اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب -بلوار شهید پیکان -شهرک اندیشه  
خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه مرادی  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 آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسليم 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 تاریخ
انتشار نوبت اول ۱۴۰۰٫۵٫۹:
تاریخ انتشار نوبت دوم    ۱۴۰۰٫۵٫۲۳:
علی رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد رودبار جنوب .م الف ۱۴۹:

است،برایرفعکمبودآبآشامیدنی،بهشهرکرمان
یشود.
منتقلم 
گفته می شود اجرای این خط انتقال ،به حدود ۲
هزار و ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیازدارد که بخشی
از آن از سویدولت و بخشی هم از سوی صنایع
یشود.
تامینم 
ی است که پیش از این ،مسئوالن
همه این هادر حال 
وعده آمدن آب خلیج فارس به شهر کرمان در
تابستان ۱۴۰۰رادادهبودند؛وعدهایکهمحققنشد
ن را گرفت که از اجرای کامل
و وعده ای جدید جای آ 
اینپروژهتاتابستانسالآیندهورفعمشکلک مآبی
شهرکرمانحکایتدارد.
درحالحاضربهاذعانهمهمسئوالنوکارشناسان،
گ ترین چالش استان کرمان است؛ آب
کمآبی بزر 
آشامیدنیسالمدردسترسهمگاننیست،توسع ه
صنعتیکند شدهوکشاورزی از اینوضعیت ،لطمه
های زیادیدیده است و با غ ها یکی پس ازدیگری
یشوند.
خشکم 
ل حاضر ،عالوه بر پروژ ههای
ن کرماندر حا 
استا 
انتقال آب ،بهدستاوردهای طرح «سازگاری با
ل خوش کرده که قرار است طی ۵
ک م آبی» نیزد 
سال ،یک میلیارد مترمکعب صرف ه جویی را رقم
ی گویند آن را قبول
بزند؛ طرحی که کشاورزان م 
ی کننددر عمل ،با شکست
ش بینی م 
ندارند و پی 
مواجه شود.

ترافیک ،سرعتکاهها توسط مناطق ایجاد میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه
حملونقل شهرداری افزود :آشکارسازی
سرعتکاهها با نصب تابلو و رنگآمیزی نیز توسط
این سازمان انجام میشود.
طهماسبی ادامهداد :البته در برخی معابر که امکان
ایجاد سرعتکاه بهمنظور کنترل سرعت نیست و
یا سرعتدر آن معبر باال نیست ،با استفاده از نصب
گلمیخ برای کاهش سرعت ،به راننده هشدارداده
میشود.
او بیانکرد:بهطور متوسط هر سال بین  5000تا
 6000گلمیخدر سطح معابر نصب میشود.
او با بیان اینکه در این دوره ،با توجه به چارت و
حوزۀکاری این سازمان و نبود شرح وظایف در
خصوص مدیریت و نظارت بر جایگاههای ،CNGدر
تابستان  ،99با مساعدت شهردارمحترم و مصوبات
شورای سازمان ،جایگاههای  CNGو مراکز معاینه
فنی ،به سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری
تحویلداده شد.
طهماسبی به پیگیریدر خصوص هوشمندسازی
تقاطعهای پُرتردد در شهر کرمان نیز اشاره کرد
و گفت:در ایندوره ،سازمان مدیریت و مهندسی
شبکه حملونقل شهرداری ،به مطالعات اجرای طرح
مذکور اقدام کرده که با مشخص شدن پیمانکار ،این
مهم تحقق پیدا میکند.
آگهی تحدید حدود اختصاصی

توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات
با
اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت افراد ذیل قرار گرفته و
حل
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین
تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید
حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه  ۱۴۰۰/۵/۴مالکین بدینوسیله آگهی تحدید
حدود آن باستناد تبصره  ۵قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت
 ۸صبح روز دوشنبه مورخه  ۱۴۰۰/۶/۱در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا
بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده  ۲۰قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده ۸۶ایین نامه
ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست
الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
 .۱پالک  ۱فرعی از   ۵۲۱۰اصلی مورد تقاضای آقای محمد موسی زاده زرندی فرزند
علی ششدانگ خانه واقع در اراضی زرند بخش  ۱۳کرمان به نشانی زرند خیابان
 ۱۷شهریور کوچه پشت بانک مسکن کوچه سالمت بمساحت  ۱۴۷.۲۰مترمربع.
 _۲پالک  ۳۰۴۹فرعی از  ۲۴۳۱اصلی مورد تقاضای خانم اکرم عربپور داهوئی
فرزند عباس  ششدانگ خانه (که یکدانگ از عرصه آن متعلق به انجمن زرتشتیان
می باشد)واقع در اراضی شاهرمزد زرند بخش  ۱۳کرمان به نشانی زرند شهرک
ولیعصر عج پشت پل بهشت زهرا بمساحت  ۲۵۵.۱۰مترمربع  .م الف ۱۲۸
تاریخ انتشار :شنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۹
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصروراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت خاتون جهش فرزند
خدامراد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶از این دادگاه درخواست گواهی حصر
ورائت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا پی پر فرزند علی به
ش ملی  ۶۰۶۹۹۷۸۴۷۱در اقامتگاه دائمی خود در عنبراباد بدرود حیات
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر عبارتند -۱ :خاتون جهش فرزند
خدامراد (مادر متوفی) اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
اي از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان
رودبار جنوب  -زهرا سالمي.م الف۱۵۰:

مدیر مرکز فنی و حرفهای شهرستان رفسنجان گفت ۷۷۰ :کارآموز
از ابتدای امسال تاکنون در قالب  ۱۵۵هزار نفر ساعت آموزشهای
تلفیقی (حضوری و غیرحضوری) را فرا گرفتند که این رقم نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.علی اکبر عبدالکریمی تعداد
آموزشگاههای فنی وحرفهای شهرستان رفسنجان را  ۱۳۰آموزشگاه
عنوانکرد و افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۶۰دوره آموزشی با
حضور  ۷۳در این مراکز برگزار شده است.
او میزان عملکرد فنی حرفهای رفسنجان را ۱۵۵هزار نفر ساعت
بیان و تصریحکرد :البته این دورهها به صورت تلفیقی مجازی و
در اندکی موارد حضوری برگزار شده است.عبدالکریمی ادامهداد:
رشتههایی که در این آموزشگاهها تدریس میشود شامل فنآوری
ی وشیرینی پزی ،صنایع دستی،
اطالعات،خیاطی ،حسابداری ،آشپز 
ورزش ،خوشنویسی ،موسیقی ،تعمیر موبایل ،ایمنی و غیره است.
او با اشاره به اینکه امروز نگاه مردم نسبت به مهارتآموزی بسیار
بهتر از قبل شده خاطرنشان کرد :در این مرکز در مورد رشتههای
آموزشی سعی شده براساس اسناد باالدستی مانند طرح تکاپو،طرح
اتم (آموزشهای مهارتی ،توسعهگرا ،مشارکت محور) و ...رشتههایی
به متقاضیان وکارجویان آموزش داده شود که بتوانند در پایان دوره
مهارتآموزی ،به اشتغال مولد و پایدار برسند.
عبدالکریمی همچنین درباره میزان تعهد اشتغال نیز توضیحداد:
الزم به ذکر است آموزشگاههای جدیدالتاسیس برای اشتغال ایجاد
شده ،هیچگونه تسهیالت دولتی دریافت نمیکنند و معمو الً با
سرمایهگذاری بخش خصوصی آموزشگاهها تاسیس می شوند.او
افزود:این آموزشگاهها تحت نظارت مرکز فنی وحرفهای شروع به فعالیت
آموزشی میکنند و آزمونهای پایان دوره و صدور گواهینامه توسط
فنی وحرفهای انجام میگیرد.عبدالکریمی خاطرنشانکرد:مرکز فنی
وحرفهای تعهد دارد در سال جاری برای۱۶نفر در سامانه رصد اشتغال،
شغل ایجاد کند که تاکنون ۱۱نفر در این سامانه ثبت شده و این تعهد
در حالی است که در سال ۹۹تعهد اشتغال مرکز فنی و حرفهای سه
نفر بوده است.او بیان کرد:به طور میانگین در سال حدود  ۲هزار نفر در
سراسر کشور در سامانههای رصد اشتغال در حوزه فنی و حرفه ای
شرکت می کنند.عبدالکریمی با اشاره به اینکه افزایش سطح مهارتی
یکی از سیاست های محوری است تا در سایه آن کاهش نرخ بیکاری
محقق شود افزود :آموزشهای مهارتی بستر اصلی توسعه اقتصادی
است و توانمند سازی افراد جامعه با ارایه مهارت امکان پذیر است.

کلنگزنی ۶۹پروژه محرومیتزدایی
دربخشاسماعیلیجیرفت
پروژه ساخت  ۶۹واحد مسکونی و حمام و سرویس بهداشتی توسط
حوزه مقاومت شهدای دهنو فتحالمبین و  ۳پروژه آبرسانی کلنگزنی
شد .ناصر بهروز در آیین گلنگزنی پروژههای جهادی سپاه جیرفت در
بخش اسماعیلی بلوک اظهارداشت:عملیات ساخت ۶۹واحد مسکونی
و حمام و سرویس بهداشتی گلنگزنی شد و پروژه ساخت مسکن در
مدت سه ماه انجام میشــود که در طول مدت مشخص تحویل افراد
کمبرخوردار در قالب اقدام جهادی سپاه جیرفت با همکاری کمیتهامداد
امام خمینی(ره) صورت میگیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جیرفت افزود :گلنگزنی
طرحهای محرومیتزدایی در جهت رفع مشکل مسکن مردم امری
بسیار مهم و حائز اهمیت است که در غدیرخم بزرگترین فراز تاریخی
همه ما مسلمانان این طرح کلید خورد.
او گفت:یکی از روستاهایی که در پروژه آبرسانی سپاه جیرفت قرار
دارد،روستای اسماعیلی است که مورد مطالعه و کارشناسی میدانی
قرار گرفته است.بهروز تصریحکرد:خدمترسانی صادقانه به محرومان
و مستمندان برگرفته از مکتب موالیمان حضرت امیرالمومنین علی
(ع)است که سینه به سینه به ما رسیده است.بهروز خاطرنشان کرد :
با اراده و مدیریت جهادی ،تمام مشکالت مردم را میتوان حل کرد و
با سرعت و همت بیشتر باید به مردم خدمترسانی کرد.فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج سپاه شهرستان جیرفت در ادامه این مراسم ضمن بازدید
از موتور آب و قناتهای باغها و نخلستانها از نزدیک با مردم صحبت
کرد و اهالی بخش اسماعیلی هم مشــکالت و دغدغههای خود برای
تامین آب مورد نیاز زمینهای زراعی و کشاورزی خود مطرح کردند.

بهرهبرداری از  ۶هزار واحد
مسکن محرومان در کرمان
آیین بهرهبرداری رسمی از  ۶هزار واحد مسکن محرومان ذیل ۲۸۲
هزار و  ۵۰۰واحد مسکن مقاومسازی شده در استان کرمان به همت
بنیاد مسکن روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانس محمدباقر نوبخت
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،استاندار
و جمعی دیگر از مسئوالن استانی برگزار شد.
در این آیین کشوری همزمان  ۲میلیون و  ۵۵۰هزارمین واحد مسکن
روستایی مقاوم سازی شده در کشور به بهره برداری رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در حاشیه این آیین
گفت :تاکنون  ۲۸۲هزار و  ۵۰۰واح د مسکونی شهری و روستایی در
استان کرمان توسط بنیاد مسکن در قالب این طرح نوسازی و مقاوم
سازی شده است.علیاکبر سلطانینژاد افزود:از مجموع این واحدها۲۰۰
هزار واحد معادل  ۶۵درصد آنها صرفا روستایی بوده است.
 ۲۰درصد باالتر از میانگین کشوری
او تصریح کرد :استان کرمان در این زمینه  ۲۰درصد باالتر از میانگین
کشوری اقدام کرده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان یادآور شد :در سفر نوبخت به استان کرمان ،تفاهم نامه احداث
پنج هزار واحد مسکن محرومان امضا شد که با اتخاذ تدابیر الزم و
تامین  ۱۲۵میلیارد تومان کمک بالعوض توسط سازمان برنامه و نیز
 ۲۷۰میلیارد تومان شامل تسهیالت قرضالحسنه با بازپرداخت ۱۵
ساله ،تامین زمین رایگان ،خدمات مهندسی ،کمک در تامین مصالح و
اجرای سریع و اعمال مراقبت های الزم برای کاهش هزینه ساخت ،با
همان اعتبار شش هزار واحد ۵۰متر مربعی با متوسط هزینه ساخت۶۵
میلیون تومان احداث شد.
آگهی فقدان سند مالکیت

چون صدیقه سهرابی خافکوئیه مالک ششدانگ  پالک ۴۶فرعی از  -۵۷۱اصلی واقع
در بخش ۴۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  
سند مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل ثبت ۳۰۷۱۷صفحه ۳۸۸دفتر۱۷۰امالک
محلی جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور
سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک
ماده  ۱۲۰آيين نامه  -قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می
باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت است) ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس
از انقضای مهلت مقرر در آگهی (۱۰روز) هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد  بود و این
اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود.
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت .م الف۲۳۶:

کاغذ اقتصادی
خبر

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

مشکل تامین آرد در کارخانههای
نانصنعتیوکاهشتولید

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نانهای صنعتی از مشکل تامین آرد
در کارخانجات تولید نان صنعتی خبر داد و خواستار تک نرخی شدن
آرد شد و گفت :اگر آرد تک نرخی شود ،قاچاق آرد متوقف میشود،
سوء استفاده گران و مافیا از بازار حذف میشوند و در تولید رونق و
بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد میشود.محسن لزومیان در گفتوگو
با ایسنا ،درباره افزایش قیمت نانهای صنعتی در سال جاری ،اظهار
کرد :قیمت نانهای صنعتی تابع عرضه و تقاضاست و در حال حاضر به
دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانتر بودن نانهای صنعتی نسبت
به نانهای سنتی ،تقاضا در این بازار ضعیف است .وی با بیان اینکه بازار
کشش افزایش قیمت را ندارد ،تصریح کرد :نمیتوان درصد دقیقی
برای افزایش قیمت نانهای صنعتی عنوان کرد ،چراکه نوع محصول
تولیدی و میزان تولید کارخانجات مختلف متفاوت و در نتیجه افزایش
قیمت آنها نیز متفاوت است .از طرف دیگر با توجه به افزایش بیرویه
هزینه مواد اولیه ،بسته بندی و حامالن انرژی چارهای جز افزایش
قیمت برای تولیدکنندگان نبود .رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان
های صنعتی با بیان اینکه این نوع نان به دلیل هزینههای بسته بندی،
حمل و نقل و آرد ،بهبود دهنده و غیره گرانتر از نانهای سنتی هستند
و افراد کمتری از آنها استفاده میکنند ،اظهار کرد :بنابراین هزینه
تمام شده این نانها بیشتر و قدرت خرید مردم پایین است .اما مشکل
مهمتر تولیدکنندگان تامین آرد است.

افزایش ۴۷درصدی
ارزش تجارت خارجی
ایران

ایران بهشت اقتصاد آفتکشها

معاونکنترلآفاتسازمانحفظنباتاتدرپایانبابیاناینکه
صنایعوشرکتهایتولیدآفتکشهایغیرشیمیاییبه
صورتکالننیازمندبکارگیریسیاستهایحمایتیدر
روندتوسعهخودهستند،گفت:اصالحقوانینمرتبطباکارو
تامیناجتماعیمبتنیصنایعحمایتکنندهازمحیطزیست
وسالمتانساندرجهتاشتغالبیشتر ،توسعهآموزش
هایتخصصیتولید،بهرهوریوکیفیتدرتولیدآفتکش
هایغیرشیمیایی،جذبسرمایهگذاریهاومشارکت
کنندههایخارجیدرتولیدداخلکشور،رسمیتبخشی
بهتولیدشرکتهاجهتتوسعهبرندهایداخلیمطابق
دستورالعملهایموجوددرسازمانحفظنباتاتکشور،
تسهیلدرواگذاریپروانهبهرهبرداریبهشرکتهایدانش
بنیان،تسهیلدربهرسمیتشناختهشدنصنایعتولیدآفت
کشهایغیرشیمیاییبهعنوانصنعتسبزوصدورپروانه
بهرهبرداریبرایکارگاههایبیشاز ۵۰نفردرشهرهای
بزرگبدوندرنظرگرفتنشعاع ۱۲۰کیلومتری ،ایجادمشوق
هایالزمجهتشفافیتتولیدکنندگانوکاهشتولیدات
غیرقانونیواستقرارتدریجیاخذشناسهکاالباتوجهبهآیین
نامههایاجراییماده ۱۳قانونمبارزهباقاچاقکاالوارز برای
آفتکشهایغیرشیمیاییبایستیمدنظرقرارگیرد.

ایسنا

گزارش

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه
متاسفانه کشور به یکی از عمدهترین واردکنندگان
آفتکش ها تبدیل شده است ،گفت :قطع این وابستگی
مستلزم توجه به صنایع تولید نهاده های کنترل غیر
شیمیاییدرداخل کشور است.
مسعود لطیفیان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
صنایع تولید نهاده های کنترل غیرشیمیایی شامل انواع
آفتکشهای زیستی گیاه پایه و میکروبی که یکی از
مهمترین صنایعدر کاهش وابستگی کشاورزی کشور به
تامین نهاده های گیاهپزشکی از خارج کشور بوده و نقش
مهمیدر اشتغالزایی و رشد اقتصادیدارد ،گفت :توجه به
این صنعت مهمدر حالی است که یکی از صنایع پیشرو
و پرطرفداردر کشاورزی جهان است و توجه بسیاری از
کشورها را به خود جلب کرده است.
وی ادامهداد:در ایران ودردهه  ۶۰فعالیت این صنایعدر
کشورآغازشد.ازهمانابتداکیفیتتولیداتایرانیباعثشد
نهاده های کنترل غیرشیمیایی تولیدداخل به تدریج جای
خود رادر بازارهایداخلی کشور باز کند .اما این محبوبیت و
پتانسیلباالیاینصنایعامروزهبخشبسیاراندکیازسهم
نهاده های مدیریت کنترل آفات را به خود اختصاص داده
استواینصنایعنتوانستهاندجایگاهواقعیخودرادرصنایع
تولیدنهادههایکشاورزیداخلیپیداکنند.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اضافه کرد :امروز

رشد قیمتها در بازار ارز در هفتهای که گذشت
فعالیــت خــود بــه صــورت محــدود
ادامــه مــیداد و طــی معامــات ایــن
بخــش از بــازار ارز ،قیمتهــا رونــد
مالیــم افزایشــی بــه خــود گرفــت کــه
بــا توجــه بــه کاهــش عرضــه بــهدلیــل
تعطیــات ،امری قابــل انتظار از ســوی
کارشناســان بــازار تلقــی مــی شــود.
بــه گفتــه فعــاالن بــازار ارز ،بــا
شــروع هفتــه اخیــر ،امــا ایــن بــازار
شــاهد افزایــش حجــم تقاضــا از
ســوی خریــداران بــود .مســئلهای
کــه بــه اعتقــاد ایــن افــراد عــاوه بــر
تعطیلــی چنــد روزه بــازار ناشــی از
بــه تعویــق افتــادن تعییــن سرنوشــت
احیــای برجــام بــود .بــا شــروع بــه
کار بخشهــای رســمی بــازار از روز
دوشــنبه ،فضــای کمرمــق معامــات
کــه چندمــاه گذشــته برقــرار بــود
همچنــان بــر بــازار حاکــم شــد و تمــام
پیشبینیهــا حکایــت از افــت و
خیــز قیمــتدالردر حــد فاصــل کــف
و ســقف کانــال  ۲۴هــزار تومانــی تــا
مشــخص شــدن تکلیــف مذاکــرات
هســتهای،داشــت.
بــا ایــن وجــو د از روز سهشــنبه
حرکــت دالر بــرای پــس گرفتــن
ســنگر  ۲۵هــزار تومانــی قــوت گرفت.
تغییــر روی ـهای کــه برخــی تحلیلگران

بــازار ارز علــت آن را بــه گــزارش روز
دوشــنبه والاســتریت ژورنــال مرتبــط
میداننــد کــه طــی آن از شــرط و
شــروطهای جدیــد میــان ایــران و
آمریــکا بــرای احیــای برجــام ســخن
رفتــه بــود .همچنین هشــدار ســازمان
بینالمللــی انــرژی اتمــی دربــاره
تعویــق مذاکــرات ویــن عامــلدیگــری
بــود کــه بــه اعتقــاد معاملهگــران
بــازار ،ســیگنا لهای منفــی بــه
فعــاالن اقتصــادی منتقــل کــرده
اســت.
بــا ایــن وجــود همچنــان بســیاری
از کارشناســان بــر اثــر ضعیــف ایــن
اخبــار تاکیــدداشــتند و معتقــد بودند
کــه تمایــل جــدی بــرای خریــد یــا
فــروشدر بــازار ارز شــکل نگرفتــه
اســت .امــا از صبــح روز چهارشــنبه
مســیر بــازار ارز را تغییــر محسوســی
کــرد و شــیب نمــودار تغییــر قیمتهــا
بــه ســمت افزایشــی تشــدید شــد،
تــا جایــی کــه در تــداوم افزایــش
قیمتهــا در روز چهارشــنبه ،در
معامــات غیررســمی روز پنجشــنبه
کــه مصــادف بــا عیــد غدیــر بــود،
قیمــت دالر وارد کانــال  ۲۶هــزار
تومــان و یــورو نیــز وارد کانــال ۳۰
هــزار تومــان شــد.

تولید خودروسازان
به بیش از  ۲۸۹هزار دستگاه رسید
بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید  ۲۸۹هزار و  ۳۱۱دستگاه خودرو توسط سه
خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو از ابتدای امسال تا پایان تیرماه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید۲۶۰
هزار و  ۲۳۵دستگاه خودرو) رشد حدود  ۱۱.۲درصدی نشان میدهد.
برپایه این گزارش ،در چهار ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایرانخودرو موفق به تولید  ۱۴۵هزار و
 ۴۵دستگاه خودرو شد.
این گروه صنعتی توانست در این مدت  ۱۰۳هزار و  ۷۶۵دستگاه در گروه پژو ۱۲ ،هزار و  ۲۴۶دستگاه
در گروه سمند۱۶ ،هزار و  ۵۱۶دستگاه دنا۹ ،هزار و  ۵۱۲دستگاه رانا ،یکهزار و  ۸۸۰دستگاه هایما،
یکهزار و  ۲۳دستگاه تارا و  ۱۰۳دستگاه پژو  ۲۰۰۸تولید کند .پژو  ۲۰۰۸بعد از مدتها به جدول
تولید این خودروساز بازگشته است و در سه ماهه نخست امسال هیچ خودرویی از آن تولید نشده بود.
بر پایه این گزارش ،جمع تولیدات این خودروساز در چهار ماهه ابتدایی امسال در همسنجی با پارسال
رشد  ۳۷.۷درصدی داشته است.

عکس :ایرنا

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن اشاره به اینکه بازار
سکه و طال باوجود ثبات تقریبی ،از روز گذشته (پنجشنبه) افزایش
قیمت را تجربه کرده است ،وضعیت این بخش اقتصادی در هفته
پیش رو را پیشبینی کرد و احتمال ثبت رکورد جدید برای آن
درنظر گرفت.
محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه برای بازار
سکه و طال داخلی در این هفته دو تحلیل وجود دارد ،اظهار کرد :تا
روز چهارشنبه که پایان فعالیت رسمی بازار بوده است ،روند بازار
به یک صورت بود اما از روز پنجشنبه که بازار رسمی تعطیلی بود،
قیمتها به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد .از ابتدای هفته
تا روز چهارشنبه ،تغییرات اونس جهانی بسیار مختصر بود و حتی
پنج دالر کاهش قیمت داشتیم.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد :برخالف اونس
جهانی طال ،نرخ ارز حدود  ۱۰۰۰تومان افزایش داشت و در آخرین
معامالت روز چهارشنبه تا  ۲۵هزار و  ۶۰۰تومان هم باال رفت .از
همین روی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز ،قیمت سکه تا  ۱۱میلیون
و  ۱۵۰هزار تومان افزایش یافت و سایر قطعات سکه هم به همین
صورت مشمول افزایش شدند و هر مثقال طال هم با حدود ۱۸۵
هزار تومان به چهار میلیون و  ۶۸۰هزار تومان و هر گرم طال ۱۸
عیار هم به یک میلیون و  ۹۳هزار و  ۵۰۰تومان میرسد که افزایش
حدودا  ۴۰هزار تومانی برای هر گرم طال  ۱۸عیار بوده است.وی
اعالم کرد :اما از روز گذشته قیمت جهانی طال یکباره افزایش پیدا
کرد و تا هر اونس  ۱۸۳۲دالر پیش رفت که به نسبت روز شنبه
حدود افزایش  ۲۶دالری داشته است .از سوی دیگر در معامالتی که
روز گذشته شکل گرفته ،قیمت ارز نیز از کانال  ۲۵هزار تومان به
کانال  ۲۶هزار تومان افزایش پیدا کرد .در آخرین معامالت رسمی
روز چهارشنبه ،هر دالر تا  ۲۵هزار و  ۶۰۰تومان رسیده بود اما روز
گذشته یکباره نرخ ارز به  ۲۶هزار تومان افزایش یافت و این در
حالی بود که بانکها و بازارها تعطیل بودند.

ایران میتواند از مزیت و پتانسیل باالیداخلی این گروه
از صنایع خود در توسعه و رشد اقتصادی کشاورزی کشور
استفاده کند و مانع آن شود که جای تولیدات داخلی را
کاالهای چینی و هندی بگیرند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه کشورمان امروز به یکی از
عمدهترین واردکنندگان آفتکشها تبدیل شده است،
گفت :برای قطع این وابستگی یکی از بهترین راهکارها
توجه به صنایع تولید نهاده های کنترل غیرشیمیایی
درداخل کشور است .صنایع تولیدات نهاده های کنترل
غیرشیمیایی اعم از آفتکشهای میکروبی و گیاه پایه
ایران بهلحاظ کیفیت ،قابلیت رقابتپذیری با دیگر
کشورهای تولیدکننده را دارد ،زیرا بهلحاظ تنوع و
زیرساخت های علمی و فنی جزو کشورهای برتر بهشمار
میرویم .اما مشکالتی از جمله هزینههای باالی تأمین
زیرساخت های اولیه ،باال بودن سود تجارت آفتکشهای
ت و پاگیر و واردات بیرویه
شیمیایی ،قوانین و مقرراتدس 
آفتکشهای شیمیایی باعث شده فرصت رقابت برابر را
در بازار این نوع نهاده هادرداخل کشور ازدست بدهیم.
لطیفیان در ادامه گفت :به اعتقاد صنعتگران حوزه
آفتکشهای غیرشیمیایی امروز این صنعت می تواند
بخش عمده ای از نیاز کشور را به آفتکشهای مورد
نیاز برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی تامین کند و
نقش بزرگیدر تامین امنیت غذایی جامعه به خصوص به
لحاظ کیفیت تولیدات گیاهی بازی کند.دولت باید برای
حفظ این اشتغال و رفع مشکالت این بخش برنامه ریزی
بلند مدتداشته باشد .عالوه بر این یکی از مشکالت این

صنایعدر کشور وضعیت نامناسب سرمایهگذاری و ارتقای
کیفیت تولید است.
وی با بیان اینکه در سال جاری که به نام «تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها» نام گذاری شده ،سازمان حفظ
نباتاتدرصدد است به بررسی جدی وضعیت صنایع تولید
نهاده های آفتکش کشور و کمک به رفع مشکالت آنها
بپردازد ،تصریح کرد :از مهمترین مشکالت و موانع توسعه
این صنایعدر کشور می توان باال بودن هزینههای تولید و
قیمت تمامشده نسبت به کشورهایدیگر ،عدم توسعه و
نوسازی صنایع تولیدی و خدمات توزیع و بازار یابیداخلی
و خارجی ،نبود حمایتهای الزم از نام و نشان تجاری ملی
ودر نتیجه کمبود تعداد نام و نشان تجاری قویداخلی،
محدودیتهای فرهنگی و اجتماعیدر معرفی محصوالت
و ایجاد محتوای ترویجی مبتنی بر تقاضای نظام های بهره
وری تولیدات گیاهی اشاره کرد.
این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات اضافه کرد:
مهمترین تهدیدهای شناسایی شدهدر این صنعت خأل
هدفگذاری و چشماندازدر سطح شرکت های تولیدکننده
برای ایجاد تنوع الزم در سبد نیازهای کشور و صادرات،
فرهنگ استفاده از آفتکشهای شیمیایی به عنوان
تنها روش موفق و سریع ،استفاده از روش های قدیمی
و ناکارآمد در تولید آفتکشهای غیرشیمیایی ،بروز
نبودن زیست فناوری فناوری تولید برخی آفتکشهای
غیرشیمیایی ،عدم نگاه زنجیره ایدولت و ذینفعان به کل
صنایع تولید آفتکشها ،ایجاد محدودیتهای زیاد برای
ثبت برندها و تولیداتداخلی آفتکشهای غیرشیمیایی،

عدم برنامه ریزی صحیحدر حوزه صادرات آفتکشهای
غیرشیمیایی مازاد نیازداخلی وعدم برنامه ریزی صحیح
در حوزه صادرات آفتکشهای غیرشیمیایی مازاد نیاز
داخلی است.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در پایان با
بیان اینکه صنایع و شرکتهای تولید آفتکشهای
غیرشیمیایی به صورت کالن نیازمند بکارگیری سیاست
های حمایتیدر روند توسعه خود هستند ،گفت :اصالح
قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی مبتنی صنایع
حمایت کننده از محیط زیست و سالمت انساندر جهت
اشتغال بیشتر ،توسعه آموزش های تخصصی تولید ،بهره
وری و کیفیت در تولید آفت کش های غیرشیمیایی،
جذب سرمایه گذاری ها و مشارکت کننده های خارجی
در تولیدداخل کشور ،رسمیت بخشی به تولید شرکت ها
جهت توسعه برندهایداخلی مطابقدستورالعمل های
موجوددر سازمان حفظ نباتات کشور ،تسهیلدر واگذاری
پروانه بهره برداری به شرکتهایدانش بنیان ،تسهیل
در به رسمیت شناخته شدن صنایع تولید آفت کش های
غیرشیمیایی به عنوان صنعت سبز و صدور پروانه بهره
برداری برای کارگاه های بیش از  ۵۰نفر در شهرهای
بزرگ بدوندر نظر گرفتن شعاع  ۱۲۰کیلومتری ،ایجاد
مشوق های الزم جهت شفافیت تولیدکنندگان و کاهش
تولیدات غیرقانونی و استقرار تدریجی اخذ شناسه کاال
با توجه به آیین نامه های اجرایی ماده  ۱۳قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز برای آفتکشهای غیرشیمیایی بایستی
مد نظر قرار گیرد.

چشمانداز مثبت بورس در نیمه دوم مردادماه
یک کارشـناس بازار سـرمایه با بیـان اینکه باید
رونـد جـذب نقدینگـیدر بـورس تـداوم یابـد،
گفـت :از نظـر تکنیکالـی (فنـی) ،عبـور برخـی
سـهامدر تیرماه از مقاومتهـای پیش رو ،منجر
به رشد بیشـتر شـاخص کل و صنایع بورسیدر
نیمـه دوم مردادمـاه خواهد شـد.
"مهـدی بیاتمنـش" (جمعـه)در گفـت و گـو
با خبرنـگار اقتصـادی ایرنا بـه پیش بینـی روند
معاملات بـورس تـا پایـان مردادمـاه پرداخت
و افـزود :براسـاس پیـش بینـی هـای صـورت
گرفتـه شـاهد دو رونـد احتمالـی بلندمـدت
و کوتـاه مـدت در معاملات مردادمـاه بـورس
خواهیـم بـود.
وی رونـد بلندمـدت معاملات بـورس را مـورد
ارزیابـی قـرار داد و افـزود :بـا توجـه بـه افـت
شـاخص بـورس در یـک سـال اخیـر نیـاز بـه
برخی از اعتماد سـازی ها از سـوی دولت وجود
دارد تـا بتـوان از این طریـق شـاهد ورود دوباره
نقدینگـی بـه این بـازار باشـیم.
بیـات منـش ادامـه داد :انتظـار مـی رود رونـد
صعودی یـک ماه اخیر بـازار که شـاخص بورس
از کانال یـک میلیـون و  ١٠٠هزار واحـد تا یک
میلیـون و  ٣٠٠هزار واحد رشـد کـرد ،ادامه دار
باشـد و همچنیـن احتمـال مـی رود براسـاس
پیشبینیهـای صـورت گرفته شـاخص بورس
تـا انتهـای مـرداد مـاه بـه کانـال حداقـل یـک
میلیـون و  ۴٠٠هـزار واحـد ورود پیـدا کند.
این کارشـناس بازار سـرمایه با بیـان اینکه تاثیر
تصمیمات و سیاسـت هـای دولت در بازگشـت

نقدینگـی مضاعف بـه بـازار از سـوی حقوقی ها
از جمله مسـایل حائز اهمیت معاملات بازاردر
چنـد وقت اخیـر تلقـی می شـود ،گفـت :اصلی
ترین سیاسـتدولت برای تـداوم روند صعودی
بـازار بایـد در مـرداد مـاه بـه کار گرفتـه شـود،
همچنین بهتر اسـت تصیمات مدیران سـازمان
بـورس بـرای بهبـود و تـداوم رونـد صعـودی
بورس ادامهدار باشـد تا شـاخص بـورس بتواند
به بیـش ازدو میلیون واحد برسـد کـه رخدادن
چنیـن اتفاقـیدر بـازار نیازمنـد حداقـل چنـد
مـاه زمان اسـت.
وی به اثـر افزایـش ادامهدار تـورمدر مـاه های
اخیر و اثـر آن بـر معامالت بازار سـرمایه اشـاره
کرد و افـزود :تـرس و نگرانـی سـهامداران برای
سـرمایه گـذاریدر بـورس بـا افزایـش حمایت
دولت از بیـن مـی رود و زمینـه افزایـش تمایل
آنهـا برای سـرمایه گـذاریدر ایـن بـازار فراهم
مـی شـود ،همچنیـن در کنـار ایـن مسـایل
واکنش سـرمایه گذاران بـه اخبار شـرکت ها از
سـامانه کـدال بهبـود خواهـد یافت.
بیات منـش خاطرنشـان کرد :عوامل سیاسـی و
سیاسـت های توسـعه اشـتغال و تولید مسـکن
کـه از طـرف ریـس جمهـوری منتخـب نویـد
داده شـده اسـت ،زمینهسـاز افزایـش رونـقدر
سیاسـت هـای پولـی اسـت که ایـن موضـوع تا
حدی می توانـد کمککننـده در تحقـق صعود
شـاخص باشد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکـه
احتمـال شـروع مذاکـرات سیاسـی بـرای رفـع
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اقتصاد کالن

ایران به یکی از عمدهترین واردکنندگان آفتکش تبدیل شده است

پیشبینی قیمتها
در بازار طال و سکه

رونــد حرکــت قیمــت انــواع ارزدر
هفت ـهای کــه گذشــت ،صعــودی بــود
کــه بــه طــوری کــه پــس از مدتهــا
دالر وارد کانــال  ۲۶هــزار تومانــی و
یــورو وارد کانــال  ۳۰هــزار تومانــی
شــد و تقاضــا بــرای خریــد آنهــا
افزایــش یافــت.
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا ،بــازار
ارزدر هفتــهای کــه گذشــت و پــس
از پایــان تعطیــات  ۶روزه کرونایــی،
فعالیــت خــود را بــا جهــش افزایشــی
قیمتهــا پــی گرفــت .ایــن رونــددر
حالی اتفــاق افتــاد کــه بــازار ارزدر ۱۰
روز منتهــی بــه تعطیــات کرونایــی
شــیب مالیمــیدر جهــت کاهــش
قیمتهــاداشــت و تحلیلگــران ایــن
بــازار پیشبینــی کاهــش قیمــت
دالر تــا کانــال  ۲۳هــزار تومــان را
نیــز مطــرح میکردنــد ،امــا آغــاز
تعطیــات موجــب توقــف آن شــد.
طــی تعطیــات  ۶روزه کرونایــی کــه
از روز سهشــنبه هفتــه پیشــین و
در آســتانه عیــد ســعید قربــان آغــاز
شــد و تــا روز یکشــنبه ادامــهداشــت،
هرچنــد بخشهــای رســمی بــازار
ماننــد ســامانه نیمــا ،ســامانه ســنا و
صرافیهــای بانکــیدر تعطیلــی بــه
ســر میبردنــد ،امــا بــازار آزاد بــه
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تحریم ها ازدیگـر عوامل صعود شـاخص بورس
در مردادمـاه تلقی می شـود ،افـزود :رونق تولید
در شـرکت ها بـه عنوان عامـل مهم برای نشـان
دادن گزارشـات واقعـی فعالیت  ۶ماهه شـرکت
ها قلمـداد می شـود.
وی ادامه داد :کند شدن شـیوع ویروس بیماری
کرونا در جهـان از دیگر عوامل مثبتی اسـت که
منجر به بهبـود رونـق اقتصـاد در داخـل و بازار
جهـان ،افزایـش تقاضـای کاال و رشـد و سـود
آوری شـرکت ها میشـود.
بیات منـش اظهـارداشـت :رفـع ابهـامدر بازار
ارز ،پایبنـدی بـه چارچوب شـفافیت و انسـجام
بـازار ارز از جملـه عوامـل مهمـی هسـتند کـه
می تواننـد به عنـوان نقطـه عطفی بـرایدولت
سـیزدهم تلقی شـوند.
کارشـناس بازار سـرمایه بـا بیان اینکه ریسـک
هـای حاضـر در بـازار از جملـه ریسـک هـای
سیسـتماتیک هسـتند و باعـث شـده اسـت تـا
همـه سـهام حاضـر در بـازار از قابلیـت رشـد
برخـوردار باشـند ،گفـت :بیشـتر سـهام حاضر
در بازار رشـد قیمتـی خـود را ادامه مـی دهند،
مگر آنکـه حقوقـی هـا و بازارگردان شـرکت ها
دسـت به انجام برخی از اقدامات بزننـد و زمینه
صعود یا نـزول شـرکت هـا را فراهم کننـد ،این
امـر باعـث مـی شـود تـا سـهام برخی شـرکت
هـا از حرکـت تیمـی بـازار جـا بمانند کـه البته
مسـووالن بـورس مـی تواننـد نقـش هماهنگ
کنندگـی رادر رونـد بـازار و حرکت شـرکت ها
ایفـا کنند.

بیتکوین در کانال  ۴۰هزار دالر دوام نیاورد

عقب نشینی دالر در بازار جهانی

به گزارش سیانبیسی ،بررسی آمارهای درون شبکه ای حاکی از بهبود تدریجی ضریب سختی
استخراجبهعنوانیکیازعواملکلیدیتعیینقیمتبیتکویناست.ضریبسختیاستخراجبیتکوین
که زمانی قله تاریخی ۱۸۰اگزا هش بر ثانیه را ثبت کرد ،پس از ممنوعیت استخراج توسط دولت چین
تنها طی سه هفته به  ۸۴اگزا هش بر ثانیه سقوط کرد اما پس از نقل مکان ماینرهای چینی به دیگر
نقاط ،شاهد افزایش پیوسته ضریب سختی در روزهای اخیر بوده ایم.
صورت دارایی منتشرشده شرکت تسال در سه ماهه دوم نشان می دهد که با وجود کاهش یک میلیارد
دالری ارزش بیت کوین های در اختیار این شرکت ،تغییری در تعداد آن ها به نسبت سه ماهه نخست
امسال اتفاق نیفتاده و تسال کماکان بیت کوین های خود را نگه داشته است .این کاهش ارزش دارایی
به دلیل افت قیمتی بیت کوین بوده و در صورت باال رفتن قیمت بیت کوین این زیان قابل جبران است.
در ادامه فشارهای چین روی فعاالن ارزهای دیجیتالی ،صرافی هیوبی -بزرگ ترین صرافی ارزهای
دیجیتالی چین -اعالم کرد دفتر خود را در چین تعطیل خواهد کرد .پیش از این دولت چین هرگونه
استخراج ،خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتالی را
ممنوع اعالم کرده بود .پس از اعالم این تصمیم ارزش سهام صرافی هیوبی در بورس هنگ کنگ به
شدت ریزش کرد که این ریزش روی عملکرد شاخص کل بورس هم موثر بود.

به گزارش رویترز ،وزارت بازرگانی آمریکا آمار اولیه رشد سه ماهه نخست امسال را اعالم
کرد که بر این اســاس نرخ رشــد اقتصادی ،مثبت  ۶.۵درصد اندازه گیری شده که این
رقم  ۰.۲درصد بیشتر از رشــد ســه ماهه قبل و  ۲.۰درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده
بوده است.
سطح تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا  ۳.۵درصد نســبت به قبل از آغاز بحران کرونا
فاصله دارد .این رشد اقتصادی که سومین رشــد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده،
بیش از همه تحت تاثیر رشد بخش های خدمات و کاالهای غیر مصرفی قرار گرفته است.
رفتار معامله گران بازار ارز هنوز با احتیاط زیادی در مقایسه با هفته های قبل همراه است.
بسیاری از تحلیل گران بازار ارز معتقدند که ســیگنال کلیدی بعدی در تعیین مسیر دالر
زمانی خواهد بود که بانک مرکزی آمریکا زمان تغییر سیاســت های فعلی و افزایش نرخ
بهره از نرخ پایین فعلی را اعالم کند.
دالر که در ماه های ابتدایی ســال جاری در موقعیتی ضعیف تر از رقبایش به ویژه یورو و
پوند قرار گرفته بود ،اکنون رفته رفته در حال بازیابی جایگاه خود و حرکت به سمت قله
های ثبت شده در ماه های پایانی سال گذشته میالدی است

رئیس کل گمرک ایران از افزایش ۴۷
درصدی ارزش تجارت خارجی ایران در
چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که افزایش
 ۶۵درصدی صادرات و  ۳۲درصدی واردات
در این دوره ثبت شده است.
به گزارش ایسنا ،مهدی میراشرفی با بیان
اینکه کارنامه تجارت خارجی کشور در چهار
ماهه نخست سال  ۱۴۰۰حاکی از بهبود
وضعیت این بخش و رشد آمارهای صادرات
و واردات است ،جزئیات آن را تشریح کرد.
وی گفت :در این مدت  ۵۰میلیون و ۸۰۰
هزار تن کاال به ارزش  ۲۹میلیارد دالر
بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد
که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
نشاندهنده رشد  ۲۱درصدی در وزن و ۴۷
درصدی در ارزش کاالهاست .همچنین سهم
صادرات کاالهای غیرنفتی از مجموع تجارت
خارجی  ۳۸میلیون و  ۳۰۰هزار تن به ارزش
 ۱۴میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر بود که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۷
درصد و از حیث ارزش  ۶۵درصد رشد داشته
است.رئیس کل گمرک ایران ادامه داد :عمده
کاالهای صادر شده در این مدت شامل گاز
مایع شده ،پلیاتیلن ،محصوالت نیمه تمام
از آهن ،متانول ،بنزین ،شمش آهن و فوالد
و صنایع فوالدی ،میلههای آهنی ،پروپان
مایع ،قیر و کاتد از مس بود.میراشرفی اعالم
کرد که کشورهای مقصد کاالهای صادراتی
ایران به ترتیب چین با حدود  ۱۰میلیون تن
به ارزش چهار میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر،
عراق با  ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار تن به ارزش
دو میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با چهار میلیون و ۳۰۰هزار تن به ارزش
یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ،ترکیه با
یک میلیون تن به ارزش  ۹۲۳میلیون دالر
و افغانستان با یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن به
ارزش  ۷۲۸میلیون دالر بوده اند.
رئیس کل گمرک ایران درخصوص آمار
واردات در چهار ماهه نخست سالجاری نیز
گفت :در این مدت  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار
تن کاال به ارزش  ۱۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از حیث وزن پنج درصد و از نظر
ارزش  ۳۲درصد رشد داشت.

ضرورت اکتشافات
جدیدوجایگزینی
ذخایر سنگآهن

براساسآخرینویرایشمطالعاتطرحجامع
فوالد کشور ،ذخایر سنگآهن کشور تنها
تامین کننده نیاز کشور تا سال ۱۴۱۷خواهد
بود و ضرورت دارد اکتشافات جدید در این
حوزه انجام شده و ذخایر سنگآهن کشور
جایگزینشود.
به گزارش ایرنا بر اساس آخرین ویرایش
مطالعات طرح جامع فوالد کشور که به تازگی
منتشر شده،ذخیرهزمینشناسی سنگآهن
کشور پنج میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج
آن ۲.۹میلیارد تن تخمین زده میشود.
بر اساس مطالعات انجام شده برای تحقق
هدف چشمانداز ۱۴۰۴که در آن دستیابی به
سالیانه  ۵۵میلیون تن فوالد خام پیشبینی
شده،به ۱۶۰میلیونتنسنگآهننیازاست؛
چیزی که به دلیل کافی نبودن اکتشافات،
آینده خوبی ندارد.
در این صورت و تولید کامل مطابق برنامههای
واحدهای فوالدی ،بیش از  ۸۰۰میلیون
تن سنگآهن کشور تا سال  ۱۴۰۴مصرف
میشود.بر این اساس با استخراج سالیانه۱۶۶
میلیون تن سنگآهن ،ذخایر کشور تقریبا
تکافوی حدود  ۱۳سال بعد از افق  ۱۴۰۴را
خواهد داد و چندی نمیگذرد که ذخایر
سنگآهنتماممیشود.
کارشناسان باور دارند با اینکه سازمانهای
تخصصیکشورازجملهسازمانزمینشناسی
و اکتشافاتمعدنی کشور در سال ۱۳۹۷
هشدار جدی داده بودند که ذخایر معدنی
مانند سنگآهن با روند اکتشاف موجود رو به
اتمام است ،اما تاکنون اقدام عملیاتی و اصالح
ساختاراکتشافدرکشورانجامنشدهاست.
در این راستا به تازگی دیوان محاسبات کشور
نیز نسبت به اتمام ذخایر سنگآهن کشور تا
 ۱۸سالآیندهابرازنگرانیکردهاست.براساس
گزارش این نهاد ،عدم انجام اکتشافات جدید
و جایگزینی ذخایر سنگآهن مصرفشده
عامل از بین رفتن پشتوان ه تامین مواد اولیه
مورد نیاز کارخانجات وابسته به فوالد شناخته
شده است.
کارشناسانباوردارندزمانیبهاهدافمدنظردر
کشورمیرسیمکهمطالعاتواکتشافاتکامل،
عمقی و هدفمند باشند .این در حالی است که
تاکنوناکتشافاتمعدنیبهدلیلنبوداکتشاف
یکپارچه و سیاستگذاری واحد کامل نبوده و
در این زمینه زیانهایی به چرخه تامین مواد
اولیه موردنیاز صنایع معدنی وارد شده است.
گفته میشود امروز به یک جهش بزرگ در
اکتشاف نیاز است ،به نحوی که میتوان گفت
دیگر تغییرات و روند فعلی پاسخگوی نیاز
اکتشافی کشور در حوزه مواد اولیه مهمی
چونسنگآهن،مس،سربوروی،بوکسیت
وطالنیست.
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قیمت روز گذشته خودروهای داخلی در بازار ازاد ( ۸مرداد)۱۴۰۰
مدل خودرو

قیمت (تومان)

سمند ( LXساده)

205.000.000

سمند ( LXساده) 1400

218.000.000

پژو GLX 405

216.000.000

پژو پارس (ساده)

235.000.000

پژو پارس (ساده) 1400

250.000.000

پژو ۲۰۶تیپ ( ۲ساده)

212.000.000

پژو ۲۰۶تیپ ( ۵ساده)
پژو  ۲۰۶صندوقدار v8

276.000.000

پژو  ۲۰۶صندوقدار( 1400(v8

280.000.000

پژو  ۲۰۷اتوماتیک

385.000.000

پژو  ۲۰۷اتوماتیک()1400

395.000.000

پژو  ۲۰۷دنده ای (رینگ فوالدی)

280.000.000

پژو  ۲۰۷دنده ای (رینگ فوالدی) 1400

295.000.000

رنو تندرE2 90

332.000.000

عکسنوشت
سایه تمام نشـدنی جنگ بر سـرزمین غنی و عتیق
افغانسـتان روح مـردم و شـهرها را پیر کرده اسـت؛
سالهاسـت از شـکوه سـرزمینهای شـرقی کهدر
علـم و ادب سـرآمد بودند و سـختی سـفر را به جان
مشـتاقاندانش آسـان میکردنـد خبری نیسـت.
اکنـون نیـز بـا شـدت یافتـن شـورشهای طالبان
مردم آواره راهی کوه ودشـت و شـهرهایی که شاید
کمـی امنتـر باشـد شـدهاند ،مثلا جایـی ماننـد
اردوگاه شـهر قندهـار!
قندهار ،زادگاه طالبان ،اکنوندر حال سـقوط است
و ایـن بـرایدولت مرکـزی افغانسـتان یـک فاجعه
خواهد بـود زیرا ممکن اسـت کشـور بهدو قسـمت
تقسـیم شود.

منبعibto.ir:

پژو  ۲۰۶تیپ ( ۲ساده) 1400

225.000.000
266.000.000

حجامت و اهدای خون دو روش مفید
جهت مراقبت از سالمت بدن می باشند
اما ممکن است برای شما نیزاین سوال
پیش آمده باشد که حجامت مفید تر است
یا خوندادن؟در ادامه به پاسخ این سوال
خواهیم پرداخت.
اهدای خون
اگر تاکنون جهت اهدای خون به پایگاه
های انتقال خون رفته باشید مطمئنا
شرایط اهدا را نیز خوانده اید .در این
شرایط ،عالوه بر عدم ابتال به پرفشاری
خون و امراض خطرناک به شرط حجامت
نداشتن هم اشاره شده است .سوال اینست
که حجامت چه فرقی با اهدا خوندارد؟
طبق بررسی های پزشکی ،اهدای خون
مفیدتر از حجامت است .در قدیم االیام
خون دادن امکانپدیر نبوده است و برای
بیرون آوردن خون های آلوده این کار
توصیه شده بود.
فواید اهدای خون
اهدای خون یا حجامت کدام مفیدتر
است؟
باید قبول کرد با توجه به تائید اهدای خون
در علم امروزی ،می توانید به جای حجامت،
خون اهدا کنید کسانی که رشته تحصیلی
آن ها علوم تجربی است ،اطالعدارند کهدر
سیستم گردش خون ،تمامی خون هایی که
در سراسر بدن گردش می کنند یکی است.
امادر این باره برخی معتقدند که خون کمر

ازدیگر نقاط بدن آلوده تر است و با کمک
حجامت باید از بدن خارج شود؛در صورتی
که انتقال خون از سیاه رگ صورت می گیرد
و بدن خون کثیفی ندارد.
خون نواحی مختلف بدن تفاوتی ندارد و
به جای حجامت و برداشتن خون از کمر
به آسانی می تواند خون خود را اهدا کنید
که آثار و برکات فراوانی نیز دارد؛ چون
در حجامت خون در محیط استرلیزه و
اتاق جراحی از بدن کشیده نمی شود و
می تواند آلودگی هاییدربرداشته باشد،
همچنین خون خارج شده بیرون ریخته
می شود و فایده ای برای اطرافیان و
بیماران و نیازمندان به خون ندارد.
فواید اهدای خون
به مرور زمان باید پابه پای علم وارد شد،
حتمادر گذشته انتقال خونی انجام نشده
که حجامت انجام شده است .باید طبق
شرایط روز و با دانش روز حرکت کرد
در این مسیر انتقال خون ،حجامت را
کنار میزند.
مشاور مدیرعاملدر امور بانواندر سازمان
انتقال خون گفت :حجامت باید در اتاق
جراحی صورت بگیرد که این امر در
شرایط کنونی صورت نمی گیرد ،تمامی
خراشه هایی که بر پوست ایجاد می شود
باید ضدعفونی باشد.
خون هایی که کاربردی ندارند توسط
انتقال خون با کیسه های مخصوص بسته

بندی شده ودر نهایتدر محیطی استریل
از بین خواهند رفت .کسانی که مبتال به
بیماری هایی خاصی هستند و قادر به
اهدای خون نیستند ،باید این گونه خون
خود را از بدنشان خارج کنند.
مزایای حجامت
برای حجامت از مراجع علمی سوال کنید
تا ایندید را نداشته باشید که مادر انتقال
خون با حجامت مخالفیم .باید بدانید که این
مساله از نظر علمی نیز تایید شده است.
ویدر آخردر مورد برخی از ویژگی های
افراد اهدا کننده خون گفت :اگر سازمان
انتقال خوندر این زمینه سخت گیر است
برای حفظ سالمت افراد خون دهنده و
خون گیرنده است.
تاثیراتدرمانی حجامت هیچ وقت با خون
دادن قابل مقایسه نیست .در برنامه ای
پژوهشی کهدر پایتخت تهران انجام شد،در
مقایسه فاکتورهای بیوشیمیدرون خون
های اهدایی با خون حجامت ،تفاوتهای
قابل توجهی وجود دارد .به گونه ای که تنها
میزان کلسترول خون حجامت 2/5 ،برابر
بیشتر از خون ورید می باشد.
بنابراین برای کم شدن میزان کلسترول
خون ،تنها حجامت کردن مفید است.
عالوه براین با بررسی سم موجوددر خون
حجامت با سم خون وریدی ثابت شد که
سم موجوددر خون حجامت  23برابر سم
خون وریدی می باشد .به همیندلیل با
توجه به فراوانی مسمومیتهای غذایی و
شیمیایی ،آلرژیک و تنفسی کهدر زندگی

های شهری رواجدارد ،حجامت مناسبت
ترین گزینه برای مقابله با بسیاری از
بیماریها میتواند باشد.
ابوعلی سینا معتقد است صفرا و سودا از
راه حجامت قابل دفع هستند .حجامت
در زمینه بیمارهای هایپرلیپیدمی (چربی
خون باال) ،امراض قندی غیروابسته
به انسولین ،کاهش دردهای عضالنی،
رفع سردردهای عصبی و میگرنی،
درمان بیمار یهای پوستی مثل آکنه،
رفع پسوریازیس ،آلرژ یهای غذایی و
دارویی ،غذایی ،فصلی ،اعتیادبه مواد
مخدر ،امراض مربوط به انسدادی عروق
کرونر ،مشکالت پس از یائسگی،دردهای
قاعدگی و بعضی بیمار یهای عفونی،
هورمونی و غدد موثر است..
بیشترین کاربرد انواع حجامت پس از
بیمار یهاست و با مکانیسم ویژه باعث
تنظیم و مدیریت سیستم ایمنی بدندر
برابر انواع بیماری هاست.
چه افرادی نباید حجامت کنند؟
این افراد باید از حجامت خودداری کنند.
کسانی که با تعریف طب اسالمی و طب
سنتی مبتال به غلبه شدید بلغم هستند.
اطفال و نوزادان شیر خوار تا تا چهار ماهه
زنان باردارتا ماه چهارم حاملگی
زناندردوران عادت ماهیانه
افراد مبتال به کاهش پالکت خون
کسانی که به اختالل در فشار خون
دچارند.
منبع :عصر ایران

عکس :همشهری آنالین

ارزدیچیتال

جشنواره استانی ادبیات داستانی
فراخوان پویش پایداری
که توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و
با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس استان کرمان ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
سیرجان و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی استان کرمان
برگزار می شود ،منتشر شد .به گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل شرکت گل گهر ،این دوره از جشنواره با اهدافی از جمله
گرامیداشت شهداء و رزمندگان استان کرمان ،تثبیت و حفظ یاد و
خاطره حماسه هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوان از طریق
روایت های داستانی و هنری ،اصالت دادن به نگاه خالقانه به هنر،
شناسایی و معرفی داستان نویسان خالق در عرصه استان و با
محورهای کلی فرهنگ پایداری و مقاومت اسالمی ،شهداء ،بیداری
ملل اسالمی (فلسطین ،لبنان ،سوریه ،یمن ،بحرین و عراق)،
مدافعان حرم و سالمت و ...برگزار میشود .همچنین محور ویژه این
جشنواره با عنوان «با تار و پود رنج ،از خشت خشت جان» پیرامون
تجربه زیسته زنان در جنگ و جهان پس از جنگ ( زنان رزمنده،
امدادگر ،مهاجر جنگی ،مادران و همسران شهید و ،)...می باشد.

اخبارمعادن

در پي برنامه توليد تصاعدي در معدن  ٢گل گهر:

افزايش  ٢٠درصدي توليد سنگ آهن
در تير ماه به نسبت خرداد ماه ١٤٠٠

شركت گهر پويش گام توانست در
تير ماه به ميزان  ٤٢٠هزار تن سنگ
آهن توليد كند كه اين ميزان نسبت
به خرداد ماه٢٠درصد افزايشداشته
است.حسينپورمعصوميمديرعامل
اين شركت با بيان اين خبر افزود
شركت گام با همراهي شركت آرمان
گهر به عنوان پيمانكار و شركت كوشا
معدن به عنوان مشاوردستگاه نظارت
با حذف كردن خودروهاي معدني
كه راندمان پايينيداشتند ودر پي
آن كاهش هزينه توليد سنگ ،توانست ميزان توليد را باال ببرد .او با تاکید بر اين نكته كه اين
استخراج از پايين ترين پله هاي معدن ٢انجام شده افزود اميد داريم با ادامه اين روند در مرداد
ماه بيش از  ٢ميليون تن استخراج سنگ آهن و باطلهداشته باشيم .ايشان افزودند طراحي
موجوددر معدن  ٢گل گهر مبني بر توليد  ٥/٤ميليون تن سنگ آهندر يك سال است كه
با توجه به توليد  ٢٨ميليون تن فوالددر كشور ،با پيروي از سياست هاي توسعه اي شركت
معدني و صنعتي گل گهر ،مي توانيم بيش از ٥درصد خوراك كل كشور را تأمين كرده ودر
تحقق برنامه ي  ١٤٠٤كشور ،نقش مهمي ايفا كنيم .او همچنین با اشاره به رشد چشمگیر
نمودار تولید  ۴ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰نسبت بهدوره مشابه سال  ۱۳۹۹گفت ما توانستیمدر
خرداد ماه به صورت تجمعی یک بار دیگر به رکورد تولید در معدن  ۲برسیم.

مدیر عامل شرکت گلگهر هشدار داد:

تحمیل خسارت جدی به صنایع
در پی قطعی برق

به گزارش پایگاه خبری معدننامه به
نقل از شاتا،مهندس ایمان عتیقی،
با یادآوری شعار امسال با محوریت
حمایت و مانع زدایی از تولید گفت :با
توجه به شرایطی کهدر حال حاضر
به صنایع تحمیل شده است ،در
زمینه تامین برق مورد نیاز واحدهای
تولیدی بسیار گله مندیم.
وی یکی از موارد و مصادیق حداقلی
حمایت از تولید را تامین برق صنایع
اعالم کرد و افزود :کاهش بین  ۱۰تا
۹۰درصدی مصرف برقدر طولدوره موجب آسیب جدی و بسیار زیادی به تجهیزات و
همچنین صنایع زیردستی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر شده است.
مدیرعامل شرکت گل گهر از کاهشدرآمد ناشی از قطعی برق و تبعات و اثرات منفی آن
خبر داد و با بیان اینکه پیمانکاران این شرکت با توجه به ماهیت قراردادشان و به دلیل
مشکالتدر تامین برق ،قادر به تأمین هزینههای ثابت نیستند ،این اتفاق را موجب تحمیل
خسارت جدی به پیمانکاران بخش تولیددانست.
مهندس عتیقی تصریح کرد :نگاه ،عزم و هیجانی کهدر ابتدای سالدر حوزه تولید و
حمایت و پشتیبانی از تولید وجود داشت به یکباره وارد تنش جدی شد که متاسفانه
آرزوها ،اهداف و برنامههای ما در سال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها را دچار
مخاطره جدی کرد.

آغاز طرح «تابستانه کتاب»
خبر
طرح «تابستانه کتاب  »۱۴۰۰از
شنبه ( ۹مردادماه  )۱۴۰۰با
مشارکت  ۹۵۸کتابفروشی از سراسر کشور کار خود را آغاز
میکند.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و
ادبیات ایران ،هجدهمین دوره از طرحهای توزیع یارانه کتاب
از طریق کتابفروشیها با افزایش  ۵۰درصدی اعتبار همراه
است؛ بر همین اساس نیز سقف مجاز خرید برای هر خریدار
که در طرحهای پیشین  ۲۰۰هزار تومان بود ،در «تابستانه

کتاب  »۱۴۰۰به مبلغ  ۳۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده
است.در طرح «تابستانه کتاب  »۱۴۰۰خریداران میتوانند
از  ۹تا  ۱۵مردادماه با مراجعه به کتابفروشیهای عضو طرح،
کتابهای عمومی ،کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه
 ۲۰درصدی خریداری کنند.
از مجموع  ۹۵۸کتابفروشی عضو طرح «تابستانه کتاب
 ۱۵۷ ،»۱۴۰۰کتابفروشی در استان تهران و  ۸۰۱کتابفروشی
در سایر استانها هستند.اسامی و مشخصات کتابفروشیهای
عضو طرح به تفکیک هر استان بر روی سایت tarh.ketab.ir
قابل مشاهده است.

آگهی استخدام دراستان کرمان

فناوری فراسیستم فرتاک

عنوان شغلی:بازاریاب و ویزیتور
شرایط احراز  :جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت ،پاره وقت ،پروژهای ،کارآموزی ،دورکاری
بازاریابی اپلیکیشن جامع منوی آنالین و سفارش غذا به صورت
حضوری و غیرحضوری
مزایا :پورسانت عالی از فروش (متوسط درآمد ماهانه  10میلیون
تومان)
پتانسیل باالی فروش محصول
ارسال رزومه به واتساپ و شماره ی تماس 09308237552:

گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی فپکو
عنوان شغلی:منشی
شرایط احراز  :جنسیت :خانم
نوع قرارداد :تمام وقت
آشنا به زبان انگلیسی و امور دفتری
مزایا :بیمه -اضافه کار
شرایط قانون کار
ارسال رزومه به واتساپ 09379372868
ارسال رزومه به ایمیلfepcoenergy@gmail.com :

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
انجام خدمات نقلیه سبک ( اداری )
دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نقلیه سبک (اداری) خود را با

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مناقصه  2000090412000008برگزار نماید .کلیه

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه با ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه :ازتاریخ انتشاراولین آگهی تا ساعت  19رو پنجشنبه مورخ 1400/05/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  11صبح روزدوشنبه مورخ 1400/05/25

آدرس :کرمان – بزگراه امام خمینی (ره) – میدان پژوهش – دانشگاه شهید باهنرکرمان – سازمان مرکزی – طبقه دوم –
معاونت اداری – مالی و مدیریت منابع.

مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 500/000/000ریال به صورت ضمانتنامه معتبربانکی و یا واریزنقدی به شماره حساب

ذکرشده دراسناد مناقصه می باشد.
شناسه آگهی9099 :

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

