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مرغ گران تر از
 ۲۷ هزار تومان ممنوع

 سیالب ظرفیتی  سیالب ظرفیتی 
بزرگ، اما نهفتهبزرگ، اما نهفته

ضرورت تدوین 
نقشه راه برای

 صنعت لوازم خانگی

۲۴۹ بستری جدید و ۲۰ 
فوتی در شبانه روز گذشته

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 15 مرداد ماه 
با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته، ۲4۹ بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» 14۹ نفر 
از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
34 نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 14 نفر از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 44 نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت هســتند«.او با بیان این که 8 نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش 
شده اســت، افزود: »در حال حاضر، 108۹ بیمار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند«.شفیعی ادامه داد:» 
61۲ نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۷5 
نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان ، ۲16 نفر حوزه  جنوب، 
۷5 نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 111 نفر از حوزه  
دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات 

بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

حبیب اسـدالله نژاد در گفت وگو با ایسـنا، در این باره اظهـار کرد: بعد 
از اینکـه قرارگاه سـاماندهی مرغ کشـور قیمت مـرغ زنـده را ۱۷هزار 
و۱۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم بـرای مصرف کننـده را ۲۴هزار و۹۰۰ 

تومان مصوب کـرد شـاهد افزایش قیمت مولفـه های تولید از سـوی 
دولـت و بـازار بودیـم کـه میزان اثـر ایـن افزایـش قیمـت مولفه های 

تولید بـه ازای هرکیلـو گرم مرغ حـدود ۲۰ درصـد بود.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۶ تا 
۲۷ هزار تومان باشد و فروش مرغ با قیمت های ۴۰ هزارتومان و یا چند نرخی شدن آن در بازار سودجویی است و 

 دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند.

امکانات متناسب با تبعات مرز 
به کرمان اختصاص نیافته است

بیشتر ارزهای دیجیتالی 
مهم  روند صعودی خود 

را  ادامه دادند 

پاییز امسال گرم تر است 
احتمال کاهش ۳۰ درصدی بارش ها 

استاندار کرمان با اشاره به اینکه این استان تمامی تبعات مرزی را دارد گفت:کرمان به علت 
نزدیکی به مرز اثرات بسیاری از تبعات مرزی را از جمله در حوزه مواد مخدر دارد اما از نظر 

امکانات مورد نیاز برای حل این مشکالت به جایگاه آن توجه الزم صورت نگرفته است.

 در ادامه تالش ها برای استفاده از ارزهای 
دیجیتالی در مبادالت پولی ملی، یک سناتور 

اروگوئه ای طرحی را به مجلس ارایه کرده است که 
در صورت تصویب، باعث قانونی شدن رمزارزها به 

عنوان ابزار پرداخت خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا گفت: بر اساس تغییرات 

اقلیمی که برای کشور ما رخ داده، اکنون و در 
آینده »پدیده های حدی« مثل سیل، رعد و برق، 

رگبار ناگهانی، گرما و سرمای شدید افزایش 
می یابد و تعداد و شدت وقوع آن بیشتر می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان: 

تامین اجتماعی 
استان ماهانه ۵۰۰ 

میلیارد تومان 
 مستمری می پردازد

رییـس اتحادیـه 
ن  گا شـند و فر

لوازم خانگـی تهـران گفـت: صنعـت 
لوازم خانگـی نیازمنـد نقشـه راه اسـت 
و بـدون آن، همـه سـرمایه گذاری های 
انجـام شـده در سـال های گذشـته برای 
توسـعه و تنوع محصوالت به هدر خواهد 
رفت.»اکبـر پازوکـی« در گفت وگـو بـا 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: لوازم خانگی 
یک صنعت پول سـاز اسـت و باید قابلیت 
رقابت پذیـری بیشـتری داشـته باشـد؛ 
امـروز نیازمنـد ورود فناوری هـای جدید 
و آخریـن تکنولوژی هـا بـرای توسـعه 
ایـن صنعـت هسـتیم. پازوکـی تاکیـد 
کـرد: انتظـار مـی رود در دولت سـیزدهم 
ایـن صنعـت صاحـب نقشـه راه شـده، 
چالش هـای آن به درسـتی احصـا و برای 
توسـعه صـادرات آن گام هـای اساسـی 

برداشـته شـود.

صفحه۳را 
بخوانید

 مجوز تردد از کرمان 
به خراسان رضوی 

صادر نمی شود
صدور هرگونه 
مجوز تردد )به 

غیر از موارد درمانی و اضطراری( برای 
ورود به اســتان خراســان رضوی و یا 
خروج از این اســتان از 13 مرداد سال 
جاری به مدت ۲ هفته ممنوع اســت.
معاون سیاســی، احتماعی و امنیتی 
استاندار با اعالم این خبر گفت: به دلیل 
شیوع گسترده ســویه دلتای بیماری 
کرونا در بیشتر شهرهای استان خراسان 
رضوی و روند رو به افزایش آن، ضمن 
تشــدید نظارت بــر محدودیت های 
پیش بینی شده در طرح جامع مدیریت 
هوشــمند، به مدت ۲ هفتــه از تاریخ 
13 مرداد ماه جاری، صــدور هرگونه 
مجوز تردد )به غیــر از موارد درمانی و 
اضطراری( برای ورود به استان خراسان 
رضوی و یــا خروج از اســتان ممنوع 
می شــود.محمدصادق بصیری افزود: 
این تصمیــم به منظــور جلوگیری از 
تشدید بیماری به واسطه ورود زائران 
و مســافران از نقاط مختلف کشور به 

استان فوق اتخاذ شده است.

صفحه۲ را 
بخوانید
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مـارا
دنبال
کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای روش اول 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

نوبت دوم

صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی
 مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز تونل 10 )ده( معدن پابدانا به میزان 12000 تن به مدت یک سال.
 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/05/23

محل دریافت اسناد: بلوارشهید آیت ا... صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها.
)شماره تماس: 3211772۶ – 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 14۶.000.000 ریال.
 تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/0۶/04

تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی و فنی مورخ 1400/0۶/0۶ وگشایش پاكات الف و ج مورخ 1400/0۶/07
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ  300.000 ریال به حساب 314۸2107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

 :IR۶۸01301000000000314۸2107 شماره شبا
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شهرداری محی آباد

نوبت اول

نوبت اول

فروش امالک و مستغالت شماره )1۴۰۰۲۷8881۵(
آگهی مزایده عمومی

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 1400/05/13     مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/05/30
تاریخ بازدید: 1400/05/13 لغایت  1400/05/31        آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/05/31

زمان بازگشایی : 1400/0۶/01                   زمان اعالم به برنده : 1400/0۶/02
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده بصورت کتبی )فیزیکی( هم صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات . اسالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند 

؛ مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934 - 021
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها و در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .
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اطلس سالمت سالمندان 
اجرایی می شود

رئیس اداره سالمت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از هدف گذاری تهیه اطلس سالمت سالمندان ایران خبر داد و گفت:این 

اطلس طی سال جاری به مرحله اجرا درخواهد آمد.
 محسن شــتی در همایش ملی ســالمت ســالمندی در جیرفت 
افزود:محققان نتایج گروه های هدف سالمندی را به تفکیک استان ها 
استخراج می کنند.او از کمبود مطالعات و طرح های تحقیقاتی در زمینه 

سالمندان انتقاد کرد و خواستار مشارکت محققان در این بخش شد.
رئیس اداره سالمت ســالمندی وزارت بهداشــت،درمان و آموزش 
پزشکی،تحقیق های انجام شده در حوزه سالمندی را بسیار مهم برشمرد 
و گفت:این تحقیق ها به برنامه ریزی های حوزه ســالمندی در ابعاد 
مختلف کمک زیادی می کند.او با بیان اینکه زنگ خطر سالخوردگی در 
کشور به صدا در آمده است گفت:از این رو همه باید به این بخش توجه 
کنند.او تصریح کرد:10درصد جمعیت کشــور را سالمندان تشکیل 

می دهند از این رو این بخش جامعه نیاز به توجه ویژه  دارد.
رئیس اداره سالمت سالمندی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
به نتایج تحقیق سالمت سیمای سالمندی اشاره کرد و گفت:در این 

تحقیق گزارش شده40درصد سالمندان در راه رفتن مشکل دارند.
او ادامه داد: در این تحقیق گزارش شــده 50 درصد سالمندان برای 
مراجعه به پزشک نیازمند کمک بوده و 60 درصد این افراد مشکل دهان 
و دندان دارند.شتی،مهمترین مشکالت سالمندان را طی سال های 
اخیر افزایش وزن دانست و گفت: طبق تحقیقات انجام شده بیشترین 
میزان افزایش وزن به بانوان اختصاص دارد.او به شــاخص های مهم 
سالمت،بیماری و مرگ در سالمندان ایرانی اشاره کرد و دلیل مرگ 
سالمندان را به ترتیب قلبی و عروقی، سرطان،سکته و دیابت اعالم کرد.
رئیس اداره سالمت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بر توجه دستگاه های اجرایی به جامعه سالمندی تاکید کرد و سالمندی 

را جزء انکارناپذیر زندگی هر فرد عنوان کرد.

 مجوز تردد از کرمان به خراسان 
رضوی صادر نمی شود

صدور هرگونه مجوز تردد )به غیر از موارد درمانی و اضطراری( برای ورود 
به استان خراسان رضوی و یا خروج از این استان از 13 مرداد سال جاری 
به مدت ۲ هفته ممنوع است.معاون سیاسی، احتماعی و امنیتی استاندار 
با اعالم این خبر گفت: به دلیل شیوع گسترده سویه دلتای بیماری کرونا 
در بیشتر شهرهای استان خراسان رضوی و روند رو به افزایش آن، ضمن 
تشدید نظارت بر محدودیت های پیش بینی شده در طرح جامع مدیریت 
هوشمند، به مدت ۲ هفته از تاریخ 13 مرداد ماه جاری، صدور هرگونه مجوز 
تردد )به غیر از موارد درمانی و اضطراری( برای ورود به استان خراسان 
رضوی و یا خروج از استان ممنوع می شود.محمدصادق بصیری افزود: 
این تصمیم به منظور جلوگیری از تشدید بیماری به واسطه ورود زائران و 

مسافران از نقاط مختلف کشور به استان فوق اتخاذ شده است.
او گفت: ضمن تشدید نظارت بر محدودیت های پیش بینی شده در طرح 
جامع مدیریت هوشمند، سفر اتباع خارجی نیز به مدت ۲ هفته به مشهد 

ممنوع است.

 بهره برداری از موزه باستان شناسی 
بم ظرف ۶ماه آینده

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اظهار 
داشت:موزه باستان شناسی بم در وسعتی حدود یک هزار و ۲00متر مربع 
در محل ساختمان پایگاه میراث جهانی بم و با مشکالت شورای اسالمی و 
شهرداری طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی 6 ماه آینده به بهره برداری 
خواهید رسید.فریدون فعالی گفت:ایجاد یک مرکز آفرینش صنایع دستی 
به عنوان یک مکان برای تولید و آموزش رشته های مختلف صنایع دستی 
الزم و ضروری است که با ایجاد این مرکز کارگاه های مختلف صنایع دستی 
تجمیع شده و هنرجویان فرصت آموزش رشته های مختلف را خواهند 
داشت.به گفته او گردشگری استان کرمان با توجه به بیماری منحوس 
کرونا ضربه شدیدی خورده اســت .فریدون فعالی افزود:برای احداث 
پروژه موزه باستان شناسی اعتبار ملی جذب کرده ایم و همزمان با این 
پروژه،بازسازی درگاه ورودی بم، قلعه دارستان ،قنوات و آموزشگاه صنایع 

دستی در دستور کار میراث فرهنگی و پایگاه جهانی قرار دارد.
او درباره شروع طراحی و ساماندهی قنوات اکبرآباد و قاسم آباد بروات و 
محیط پیرامون آن نیز توضیح داد:عملیات طراحی و ساماندهی محوطه 
پیرامون قنوات میراث جهانی اکبرآباد و قاسم آباد بروات شامل مظهر 
قنوات و کوچه باغهای پیرامون،آغاز و بــه زودی عملیات اجرایی آن با 

مشارکت شهرداری بروات آغاز خواهد شد.
به دنبال سند گردشگری بم هستیم

در ادامه فرماندار بم اظهار داشت:پروژه های زیر ساختی، عمرانی و توسعه 
گردشگری در دستور کار فرمانداری، شورای اسالمی و شهرداری بم قرار 
دارد .هادی شهسوارپور توضیح داد: به دنبال طرح سه تا پنج ساله سند 

گردشگری در بم توسط جهاد دانشگاهی هستیم.
او ادامه داد: حوزه گردشگری به صورت بالقوه در بم وجود دارد از جمله 
وجود ارگ قدیم تاریخی،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و همچنین 
وجود قنوات ثبت جهانی، باغشهر بم و کویر که در حال ایجاد یک طرح 

گردشگری در آن هستیم .
خاک ریز فرهنگی بم در دستان شورای شهر

در ادامه رئیس شورای اسالمی بم خاطرنشان شد:بم با قدمت سه هزار ساله 
شهرنشینی که دارد به عنوان نگین کرمان می درخشد.

کریم غضنفرآبادی تاکید کرد: توسعه هر شهر در بحث گردشگری باعت 
افتخار آن مجموعه خواهد شد و ما در شورای شهر بم نیز از هر سرمایه گذار 
در جهت تقویت زیرساخت های گردشگری حمایت خواهیم کرد.به گفته 
او توسعه شهر و اشتغال در بحث گردشگری مهم ترین مسئله است زیرا 

خاک ریز فرهنگی بم دست شورای اسالمی شهر است.
رئیس شورای اســالمی بم گفت:بم را به عنوان تنها باغ شهر جهانی به 

جهانیان خواهیم شناخت.

حجت االسالم غضنفرآبادی گفت: آنچه در 
جامعه درباره طرح صیانت به مردم القاء شده به 
هیچ  وجه درست نیست، قطعاً مجلس به دنبال 
فیلترینگ فضای مجازی و پلتفرم  های خارجی نیست و به 

نفع و در خدمت مردم خواهد بود.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم، نرماشیر، 
فهرج و ریگان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح 
صیانت از کاربان فضای مجازی گفت: فضای مجازی با این 
کیفیتی که در حال حاضر وجود دارد، قابل قبول نیست و در 

هیچ کجا بی  قانون و رها نیست.
او با اشاره به تصویب اصل 85 قانون اساسی ابراز داشت: حاال 
که فضای مجازی در کشور ما رها شده است نیاز به یک 
سرو سامان و قانونمندی دارد و هرکسی در چارچوب قانون 
وظیفه خودش را انجام بدهد، طرح صیانت از کاربران ممکن 
است اشکاالتی داشته باشد که به همین جهت نمایندگان به 
اصل 85 رأی دادند تا در کمیسیون تخصصی چکش کاریی 

های الزم صورت بگیرد.
حجت االسالم غضنفرآبادی اذعان داشت:فضای مجازی 
امروز قتلگاهی برای اعتقادات جوانان ما بوده و این فضا اتوبانی 
برای دشمن در دل جمهوری اسالمی است که هرکاری می 
خواهند انجام می دهند، نیاز است جلوی این کار در قالب 

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گرفته شود.
او خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین موضوعات این طرح 
مکلف کردن دولت برای ایجاد سازو کارها و ابزارهای الزم 
در کشور خواهد بود تا به مرور زمان پلتفرم های داخلی با 
کیفیت جایگزین پلتفرم های خارجی بشود و به علت کیفیت 

باال مردم کشور به پلتفرم های داخلی گرایش پیدا کنند.
نماینده مردم بم، نرماشیر، فهرج و ریگان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به گمانه زنی ها در رابطه با طرح صیانت 
تصریح کرد: هدف از اجرای طرح صیانت حمایت از کسب 
و کارهای داخل کشور می باشد و جای هیچ نگرانی نیست، 
طرح صیانت بدون تردید به نفع مردم جامعه خواهد بود و 
مردم تحت تاثیر دروغ پردازی های فضای مجازی و دشمنان 

ایران قرار نگیرند.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت: ۱٣۰ 
هزار خانوار مستمری بگیر تامین اجتماعی شامل 
بازنشسته،از کارافتاده و خانواده های از کارافتادگان 
این استان ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان مستمری دریافت می کنند.
علی حسینی محمدآبادی افزود:افرادی که سال های زیادی در 
سنگر خدمت به جامعه از هیچ تالشی دریغ نکرده اند و جوانی و عمر 
خود را در این مسیر تقدیم کردند،امروز به عنوان بازنشسته و از کار 

افتاده شناخته می شوند والیق تکریم و تجلیل هستند. 
او سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان مردمی دانست و 
گفت:بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی است. به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان 
سه میلیون و ۵۰۰ خانوار مستمری بگیر تامین اجتماعی در کشور 

وجود دارد که ۱٣۰ هزار خانوار آن در استان کرمان هستند. 
حسینی محمدآبادی ادامه داد: در استان کرمان ماهانه ۵۰۰ 
میلیارد تومان حقوق، بدون تاخیر به حساب مستمری بگیران 
تامین اجتماعی واریز می شود. مدیرکل تامین اجتماعی استان 
کرمان از افزایش ۲ درصدی تعداد بیمه شدگان استان کرمان 
خبرداد و افزود:۲۶شعبه اصلی،۱۶شعبه اقماری و۱۲کارگزاری در 

کرمان مشمول ارائه خدمت به بیمه شدگان هستند. 
او با اشاره به اینکه خدمات تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی و 
غیرحضوری انجام می شوند تصریح کرد: تاکنون در استان کرمان 
۲۲ نوع خدمت سازمان تامین اجتماعی غیرحضوری اجرا شده 
است.محمدآبادی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی در 
راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از صرف هزینه و 
وقت جامعه هدف خود از بهمن ماه سال۹۹تاکنون بیشتر خدمات 
es.tamin. خود از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان به آدرس

ir ارائه می دهد.  
عادی انگاری کرونا موجب شده تا در وضعیت بحرانی 

سنگین قرار بگیریم 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان نیز گفت: تعظیم و 
تکریم بازنشستگان وظیفه قانونی و اخالقی دستگاه های اجرایی 
است. امین فخر با اشاره به اینکه موج پنجم کرونا با شدت شروع 
شده است افزود: میزان مبتالیان در این پیک بیشتر از پیک های 
قبل است اما به لحاظ اینکه واکسیناسیون انجام شده میزان مرگ 

و میر کمتر از گذشته است. 

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،ســخنگوی این دانشگاه 
عصر جمعه 15 مرداد ماه با بیان اینکه طی ۲4 ســاعت گذشــته، ۲4۹ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» 14۹ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 34 نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 14 نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 44 نفر از حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند«.
او با بیان این که 8 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش شده است، 

افزود: »در حال حاضر، 108۹ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شــفیعی ادامه داد:» 61۲ نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشــکی کرمان، ۷5 نفر حوزه  
علوم پزشکی رفســنجان ، ۲16 نفر حوزه  جنوب، ۷5 نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 
111 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 30 هزار و 154 نفر در اســتان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشــته، ۲0 مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده 
که 1۲ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشــکی کرمان ،۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان، 3 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 3 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم است«.  به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 36۷5 نفر به دلیل ابتال به 

کوویدـ  1۹ جان خود را از دست داده اند.
او همچنین تعداد دوز واکسن های تزریق شده استان کرمان در نوبت اول را 463 هزار 33۹  و 

نوبت دوم ۹۲ هزار و ۷۲6 دوز عنوان کرد.

 450 هــزار میلیــون ریــال اعتبــار بــا پیگیــری و مذاکــرات اســتاندار و 
روســای دانشــگاه  علــوم پزشــکی کرمــان بــه منظــور بهبــود اســتاندارد 
تجهیــزات بیمارســتان ها بــه پنــج دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن 

ــالغ شــد.  اســتان اب
ــب  ــه موج ــان، ب ــتانداری کرم ــانی اس ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
نامــه 13 مــرداد مــاه نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
ــس دانشــگاه  ــان، رئی ــرات اســتاندار کرم ــا و مذاک ــه پیگیری ه ــا ب و بن
علــوم پزشــکی کرمــان و ســایر روســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
ــرای بهبــود اســتاندارد  ــر کمک هــای اعتبــاری ب ــن اســتان مبنــی ب ای
ــال  ــون ری ــزار میلی ــغ 450 ه ــان، مبل ــزات بیمارســتان های کرم تجهی

بــه 5 دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان ابــالغ شــد.
بــر ایــن اســاس از محــل ردیــف اعتبــارات موضــوع مــاده )3۷( قانــون 
ــی  ــرارات مال ــی از مق ــم بخش ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــی م ــاق برخ الح
دولــت )۲(، مبلــغ ۲00 هــزار میلیــون ریــال بــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان، 40 هــزار میلیــون ریــال بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
رفســنجان، ۷0 هــزار میلیــون ریــال بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 
100 هــزار میلیــون ریــال بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت ابــالغ 

ــده اســت.   ش
همچنیــن از محــل اعتبــارات موضــوع بنــد )و( تبصــره پنــج مبلــغ 40 
هــزار میلیــون ریــال بــرای بهبــود اســتاندارد تجهیــزات بیمارســتان ها 
بــه دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی، درمانــی ســیرجان 

ابــالغ گردیــده اســت.

سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت:از ابتدای سال گذشته 
تاکنون در بیش از 600 روستای این استان طرح هادی شامل آسفالت، بهسازی معابر و 
سنگفرش انجام شده است.منصور خانه گیر در جریان آیین افتتاح یک طرح هادی در 
روستای داوران شهرستان رفسنجان اظهار کرد: در هر کدام از این روستاها بین 4 هزار تا 6 

هزار مترمربع آسفالت، بهسازی معابر و سنگفرش انجام شد.
او تصریح کرد: اعتبارات این طرح با مشارکت بنیاد مسکن و دفتر امور روستایی و شوراها 

تأمین شده و در هر روستا بین 400 تا 800 میلیون تومان هزینه شده است.
خانه گیر ادامه داد: در روستاهایی که در دامنه کوه ها ایجاد شده اند سنگفرش و بهسازی 
معابر انجام می شود تا بافت سنتی روستاها حفظ شــود و در این روستاها مجتمع های 

گردشگری هم برای تفریح مردم ایجاد می شود.
او از جمله اهداف اجرای این طرح ها را جلوگیری از مهاجرت روستاییان و نیز مهاجرت 
معکوس عنوان و تصریح کرد: باید زیرســاخت ها در همه بخش های بهداشــتی، آب 
آشامیدنی، تفریحی، فضای سبز، اقتصاد، فرهنگ و ... در روستاها ایجاد شود تا ساکنان 
روستاها مجبور نباشند برای دستیابی به این موارد به شهرها مهاجرت و در حاشیه شهرها 

سکنی گزینند.
خانه گیر ادامه داد: در بخشی از روستاهای جنوب شرق استان کرمان مشکل کمبود آب 
آشامیدنی وجود دارد که با امور آب و فاضالب مشــورت کرده ایم، مقرر شد رسیدگی و 

پیگیری انجام تا مشکل این روستاها نیز حل شود.
او خاطرنشان کرد: پیش بینی کردیم تا پایان خرداد سال 1401 در بیش از ۷00 روستای 

دیگر طرح هادی بهسازی معابر، سنگفرش و آسفالت انجام شود.
 پروژه آسفالت معابر و سنگفرش روستایی داوران از توابع رفسنجان با مساحت ۲4 هزار 

مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

۲۴۹ بستری جدید و ۲۰ فوتی 
در شبانه روز گذشته

ابالغ ۴۵۰ هزار میلیون ریال 
به دانشگاه های علوم پزشکی کرمان

 اجرای طرح هادی در بیش 
از ۶۰۰ روستای کرمان 

عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که رئیس 
جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار 
سرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام 

ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود.
سعید جعفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به کســری بودجه دولت اظهار کرد: دولت جدید باید در دو 
زمینه سیاست خارجی و به تبع آن رفع کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد. در واقع دولت باید به سمت 
احیای برجام حرکت و از این طریق کسری بودجه را جبران کند. در این شرایط است که بازار سرمایه در 

دولت سیزدهم رشد مالیم و پایداری را تجربه می کند.
او در مورد اهمیت جبران کسری بودجه توضیح داد: جبران کسری بودجه از طریق احیای برجام مهم است. 
زیرا اگر اتفاق نیوفتد و دولت قادر نباشد صادرات نفت را افزایش دهد، احتمال اینکه در سود صنایع بزرگ 
مخصوصا پتروشیمی و گروه فلزات  از طریق افزایش هزینه انرژی، افزایش هزینه خوراک، عوارض صادرات 

و برقراری مالیات دست ببرد زیاد است و این روند میتواند به بازار سرمایه آسیب بزند.

پیش بینی وضعیت بورس 
در دولت جدید

به گزارش ایســنا، به نقل از سی ان بی ســی، در ادامه تالش ها برای استفاده از ارزهای 
دیجیتالی در مبادالت پولی ملی، یک ســناتور اروگوئه ای طرحــی را به مجلس ارایه 
کرده اســت که در صورت تصویب، باعث قانونی شدن رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت 
خواهد شد. تب ارزهای دیجیتالی در آمریکای جنوبی محدود به اروگوئه نیست و برخی 
نمایندگان مجلس پاراگوئه در حال انجام تالش مشــابهی هستند. پیشتر السالوادور به 

نخستین کشور جهان تبدیل شد که بیت کوین را پول رسمی خود اعالم کرد. 
بیتکوین پس از ریزش های کم سابقه اخیر اکنون به تدریج در حال بازیابی و بازگشت 
به ســطوح قدرتمندتر اســت. اگرچه این رمزارز فاصله قابل توجهی با رکورد 6۲ هزار 
دالری خود دارد اما در تالش اســت تا با تثبیت در کانال 40 هــزار دالری راه خود را 
به سمت رســیدن مجدد به قله 60 هزار دالری هموار کند. داده های درون شبکه نیز 
نشــان می دهند که در روزهای اخیر نگهداری و خرید بیت کوین افزایش محسوسی 

داشته است.  

بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم 
طبق تحلیل دبیر هیـات مدیره اتحادیـه طال و جواهـر تهران، در پی تغییر مسـیر روند صعودی خود را ادامه دادند 

حرکـت قیمت هـا در بازارهای جهانـی و کاهش قیمت هـر اونس طـالی جهانی و 
همچنیـن کنترل نـرخ ارز در داخل، رونـد قیمت  سـکه و طال در بازارهـای داخلی 
نیز طـی یک هفتـه اخیر نسـبت بـه اوجی کـه در روزهـای پایانـی هفتـه پیش از 

آن گرفته بود، نزولی شـده اسـت.
نـادر بذرافشـان در گفت وگو بـا ایسـنا، در رابطه بـا وضعیت یـک هفته اخیـر بازار 
سـکه و طال داخلی ضمـن یادآوری اینکـه روزهـای پایانی هفته منتهی به هشـتم 
مرداد مـاه که تحـت تاثیر رشـد قیمـت اونـس جهانـی و نوسـانات افزایشـی نرخ 
ارز در داخـل، قیمـت سـکه و طـال هم  رشـد قابـل توجهـی پیدا کـرد و بـه دنبال 
آن، میـزان تقاضا در بازار نیز بیشـتر شـد؛ اظهـار کـرد: از ابتدای یک هفتـه اخیر، 
همراه با نوسـانات کاهشـی قیمـت اونس جهانـی و همچنیـن تحت تاثیـر کنترل 
نرخ ارز در داخل کـه منجر به کاهـش قیمت ارز شـد، مجددا تا حـدودی از میزان 
تقاضـا بـرای سـکه و مصنوعـات طال کاسـته شـد و بـازار بـه حالـت رکـود و نبود 

تقاضا بازگشـت.

قیمت سکه و طال ریخت

مجلس به دنبال فیلترینگ 
پلتفرم های خارجی نیست

تامین اجتماعی ماهانه ۵۰۰ 
میلیارد تومان مستمری 

در کرمان پرداخت می کند

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
پیش بینی می کنم هفته آینده قیمت سکه و 
طال تغییرات و نوسانات چندانی نخواهد داشت.
محمد کشتی آرای روز جمعه در گفت و گو با 
ایرنا در خصوص قیمت طال در هفته گذشته 
و پیش بینی بهــای آن در هفته آینده، اظهار 
داشت: تغییرات اونس جهانی هفته گذشته 
بسیار کم بود و به طور میانگین دو دالر کاهش 
داشت.او افزود: به این صورت که قیمت اونس 
جهانی جگدر ابتدای هفتــه 1814 دالر بود 
و روز پنجشنبه به 181۲ دالر رسید بنابراین 
میانگین دو دالر کاهش قیمت داشتیم.نایب 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار داشت: 
مجموع قیمت طال و سکه در هفته اخیر سیر 
نزولی داشــت و این امر به دو دلیل بود یکی 
اینکه قیمت ارز کاهش یافت و بهای دالر در 
معامالت دالر ۲50 تومان ارزان شــد و عامل 
دوم نیز کاهش تقاضا و داد و ستدها به دلیل 
نزدیک شدن ایام محرم بود.او ادامه داد: سکه 
طرح قدیم با 150 هــزار تومان کاهش بهای 
هفتگی در آخرین معامالت روز پنجشــنبه 
به 10 میلیون و 800 هزار تومان، سکه طرح 
جدید با کاهش ۲۲0 هزار تومانی به قیمت 11 
میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه با کاهش 
۲0 هزار تومانی به 5 میلیون و ۷50 هزار تومان 
و ربع سکه با 100 هزار تومان کاهش هفتگی 
به 3 میلیون و 650 هزار تومان رسید.به گفته 
کشتی آرای ســکه یک گرمی بانک مرکزی 
نیز با 100 هزار تومــان کاهش به ۲ میلیون 
و ۲50 هزار تومان هــر مثقال طال نیز با 110 
هزار تومان کاهش هفتگی روز پنجشنبه در 
آخرین معامالت هر مثقــال طال 4 میلیون و 
۷66 هزارتومان معامله شد و هر گرم طالی 18 
عیار با ۲4 هزارتومان کاهش هفتگی در آخرین 
معامالت روز پنجشنبه یک میلیون و 110 هزار 
تومان داد و ستد شــد.او با بیان اینکه کاهش 
تقاضا برای طال موجب کاهش قیمت این فلز 
زرد نمی شود، گفت: کاهش تقاضا موجب کم 
شدن حباب سکه می شــود؛ بنابراین قیمت 
اصل طال در ایام نزدیک  به ماه محرم که تقاضا 
کاهش می یابد کم نمی شود و تنها روی قیمت 
ســکه و کاهش حباب موثر است زیرا قیمت 
جهانی طال و قیمت ارز است که بر کاهش طال 

و سکه تاثیر دارد.

امکان استعالم چک بر اساس اقالم اطالعاتی 
در وب سایت اصلی بانک مرکزی در دسترس 
کاربران قرار گرفته است و  ثبت و تائید چک از 
طریق پیامک نیز پس از نهایی شدن تست های 

فنی به زودی ممکن می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به 
سرویس های جدیدی که برای تسهیل کاربری 
چک در سامانه صیاد و تنوع و توسعه درگاه های 
خدمت رسان در این زمینه از سوی بانک 
مرکزی فراهم شده است، گفت: بانک مرکزی 
به زودی حداکثر تنوع ممکن را در دسترسی 

کاربران به سامانه صیاد فراهم خواهد کرد.
نادعلی زاده با اشاره به اینکه بانک مرکزی 
از ابتدای راه اندازی سامانه صیاد به توسعه 
درگاه های خدمت رسان توجه ویژه داشته 
است، گفت: از ابتدا عالوه بر درگاه های نوین 
بانکی شامل اینترنت بانک و همراه بانک و ارائه 
خدمت به صورت حضوری از طریق شعب، 
برنامک های موبایلی برای خدمت رسانی 
به استفاده کنندگان چک فعال شده است. 
همچنین برنامه ریزی های الزم برای ارائه 
خدمت از طریق پیامک و کدهای دستوری 
انجام شده و با همکاری صورت گرفته با سازمان 
فناوری اطالعات ایران و اخذ سرشماره 
4040۷01۷01 مقرر است، ثبت نقل و 
انتقاالت چک در بستر پیامک از طریق این 
سرشماره انجام پذیرد.  سرویس های ثبت، 
تائید، انتقال و استعالم چک سامانه صیاد از 

طریق پیامک به زودی ارائه خواهد شد
سخنگوی قانون جدید چک افزود: همه اقدامات 
فنی الزم به منظور ارائه خدمت پیامکی انجام و 
آزمون های عملکردی آن توسط بانک مرکزی 
در حال انجام است و به محض اطمینان از 
موفقیت و پایداری این سرویس، موفقیت آمیز 

بودن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
نادعلی زاده تأکید کرد: برای استفاده از سرویس 
پیامکی الزم است استفاده کننده از سیم کارتی 
که متعلق به خود او است، استفاده کند و 
عملیات ثبت چک، تائید چک، استعالم یا 

انتقال چک را به انجام برساند. 
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
درباره ارائه خدمات درخصوص قانون جدید 
چک از طریق دستگاه های خودپرداز گفت: 
بانک مرکزی مقتضیات فنی راه اندازی 
سرویس ثبت نقل و انتقاالت چک در سامانه 
صیاد از طریق خودپردازها را به انجام رسانده و 
به منظور تنوع بخشی به ابزارهای خدمت رسان، 
تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد و ایجاد 
سهولت بیشتر در استفاده از خدمات سامانه 
صیاد، شبکه بانکی را مکلف کرده است تا 
خودپردازهای خود را به سرویس ثبت، تائید، 

انتقال و استعالم چک مجهز کنند. 

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لوازم خانگـی تهـران گفـت: 
صنعـت لوازم خانگـی نیازمنـد نقشـه راه اسـت و بـدون آن، همـه 
سـرمایه گذاری های انجـام شـده در سـال های گذشـته بـرای 
توسـعه و تنوع محصـوالت به هـدر خواهـد رفت.»اکبـر پازوکی« 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا افـزود: لوازم خانگی یک 
صنعـت پول سـاز اسـت و بایـد قابلیـت رقابت پذیـری بیشـتری 
داشـته باشـد؛ امـروز نیازمنـد ورود فناوری هـای جدیـد و آخرین 
تکنولوژی هـا برای توسـعه ایـن صنعـت هسـتیم. پازوکـی تاکید 
کـرد: انتظار مـی رود در دولت سـیزدهم این صنعت صاحب نقشـه 
راه شـده، چالش های آن به درسـتی احصا و برای توسـعه صادرات 
آن گام هـای اساسـی برداشـته شـود. ایـن مقـام صنفی ادامـه داد: 
توجه نداشـتن بـه ذائقـه جامعـه، یکـی از مشـکالت ایـن صنعت 
اسـت، بـه عنـوان مثـال در حالـی کـه بیشـتر خانواده ها بـه ناچار 
در واحدهـای کوچـک 50 تـا 60 متـری زندگـی می کننـد، تولید 
ظرف شـویی های بزرگ دیگر توجیه نـدارد، اما شـاهدیم همچنان 
واحدها بـه تولید ایـن قبیل محصـوالت ادامـه می دهنـد.او گفت: 
امـروز در حالـی ۲۲0 کارخانه اجـاق گازسـازی در کشـور فعالیت 
دارنـد کـه در ایتالیـا بـه عنـوان قطـب اصلی تولیـد ایـن محصول 
فقـط ۲ شـرکت فعـال هسـتند، یـا ۲۷ تولیدکننـده یخچـال در 
کشـور فعالیـت دارند.پازوکی بیان داشـت: ایـن در حالی اسـت که 
چینی ها امـروز توسـعه قطعه سـازی در ایـن صنعت را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اند و بـه صـادرات انواع قطعـات، موتـور و قالب 
بـه دیگـر کشـورها می پردازنـد.او اضافه کـرد: افزایـش تولیـدات 
کارخانجـات می توانـد بـه کاهـش قیمـت تمـام شـده تولیـدات 
بیانجامد، البتـه در این میان نیاز اسـت تـا قیمت مـواد اولیه اصلی 
مورد نیاز از جملـه فوالد، مس، مواد پتروشـیمی و غیـره که عمدتا 
بـا قیمت هـای جهانـی محاسـبه می شـوند، تعدیـل شـود.رییس 
اتحادیـه فروشـندگان لوازم خانگـی تهران بـه رکوردشـکنی ها در 
تیـراژ تولیـد انـواع لوازم خانگی در سـال گذشـته اشـاره کـرد، اما 
گفـت: ایـن رکوردهـا اگـر بـه دسـت مـردم رسـیده و سـر سـفره 
افراد برود، ارزشـمند اسـت.به گـزارش ایرنا، ماه گذشـته »علیرضا 
رزم حسـینی«  وزیر صنعـت، معـدن و تجارت در مشـهد گفـت: با 
وجـود تحریم هـای اقتصـادی، تولید لوازم خانگی در کشـور رشـد 
زیادی داشـته و با تولید انواع آن در این حوزه، در آسـتانه رسـیدن 

بـه خودکفایـی قـرار گرفته ایم.

ضرورت تدوین نقشه راه برای 
صنعت لوازم خانگی

قیمت سکه 
این هفته تغییر چندانی 

نخواهد داشت

امکان استعالم 
چک براساس اقالم 
اطالعاتی فراهم شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 1400 
موفق به تولید 1۷ میلیون و 1۹0 هزار و ۹6۹ تن محصول شده 

است.
شرکت سنگ آهن گهرزمین در این مدت موفق به تولید ۹ میلیون 
و ۲81 هزار و 886 تن کلوخه سنگ آهن، ۲ میلیون و 6۲6 هزار و 
51۹ تن کنسانتره، 3 میلیون و ۹51 هزار و 3۲ تن سنگ آهن دانه 

بندی و یک میلیون 331 هزار و 53۲ تن گندله شده است.
شایان ذکر است میزان ۲ میلیون و 1۲ هزار و 535 تن از محصوالت 

یاد شده مربوط به آمار تیرماه این شرکت است.

تولید حدود 1۷.۲ میلیون تنی
 گهرزمین تا پایان تیرماه 1۴۰۰ 

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالکهای ذیل منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارند . لذا حسب درخواست کتبی 
مالکان مورخه ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۰اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱3 قانون مزبور منتشر و عمليات 

تحدیدی آن ساعت ۸ روز چهارشنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تجدیدی با معرفی مالک انجام و 

چنانچه کسی از مجاور ین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض
داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 3۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید 
و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.
۱۴۷۷ فرعی از ۴۹۷ اصلی خانم کلثوم احمدی کھنعلی فرزند خدارسان ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۹۸۲۰ متر مربع واقع در نورک آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش ۴۶ کرمان.                          
۱۴۷۸ فرعی از ۴۹۷ اصلی خانم کلثوم احمدی کهنعلی فرزند خدارسان ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 3۹۹۱۲ متر مربع واقع در نور ک آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش ۴۶ کرمان .
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان کهنوج.159

وقتـی در خانـه ات نشسـته باشـی و بـه یکباره 
سـیالب را جلـوی در خانـه ببینـی ،فرصـت 
کوتاهـی برای فـرار تـو و خانـواده بیشـتر باقی 
نمی مانـد،در مـدت اندکی سـیل همـه چیز را 

می شـوید و می بـرد.
حـال و روزت را هـر کسـی نمـی توانـد درک 
کند،بـه قـول معـروف "دلسـوخته انـدوه دل 

سـوختگان دانـد."
این حال و روز برخی از مردم در گوشـه گوشـه 
کشـور اسـت که هـر سـاله در برخی اسـتان ها 
تکـرار و تکـرار می شـود و البتـه علـت آن هـم 
مشـخص است،سـیالب همیـن چنـد هفتـه 
پیش بـود کـه در اوج گرمـای ِچله تابسـتان در 
چند شهرسـتان اسـتان کرمان دوباره سـیالب 

جاری شـد.
کرمانی هـا در ایـن موقـع از فصل سـال به هیچ 
وجه انتظار باران نداشـتند،اما آسـمان غرشـی 
می کنـد و نتیجـه آن سـیالب و ِگل والی برای 

مردمی اسـت کـه باقـی می ماند.
باران هایـی کـه مـردم در زمسـتان هـر روز بـا 
نگاه بـه آسـمان منتظـر آن بودند امـا خبری از 
آن نبود کـه نبود، حاال هـم که می بـارد چیزی 

جز خسـارت بر جـای نمی گـذارد.
استان کرمان در معرض سیالب

اینکـه اسـتان مـا از جانـب سـیالب همـواره 
تهدیـد می شـود،روح االمینـی کارشـناس آن 
را تاییـد می کنـد و می گویـد:ذات سـرزمین ما 
کویری اسـت و خصوصیـت آن به نحوی اسـت 
که بـا اندکی بارش سـیالب تشـکیل و سـپس 

سـیل جـاری می شـود.
او ضمـن یـادآوری سـیل های چنـد دهـه 
گذشـته در اسـتان می گوید:اگـر بخواهیـم 
حجم خسـارات آن هـا را بـرآورد کنیـم، آنقدر 
زیاد اسـت که با آن می تـوان چند شـهر جدید 

احـداث کـرد.
ایـن کارشـناس اضافـه می کنـد: فقـط در 
شهرسـتان کوچکـی مثـل َفهـرج فروردیـن 
امسـال حدود ۱٣۰میلیـارد تومان خسـارت 
داشـتیم کـه ضـرر بسـیاری بـه مـردم و 
کشاورزان وارد شـد و این خسـارت در برخی 
جاهـا بیشـتر هـم گـزارش شـد و آن طـور 
کـه گفته انـد حـدود ۸۰۰ میلیـارد تومـان 
خسـارت سـیل فروردین امسـال بوده اسـت.

جبران نشدن خسارات مردم
سـال گذشـته در بخـش شـهداد و گلبـاف 
سـیل خسـارات بسـیاری بـه مـردم وارد کرده 
و کشـاورزی آن هـا کـه معیشت شـان بـه آن 

وابسـته بـود از بیـن رفتـه بـود.
ِگل والی تـا یـک متـری و در برخـی جاهـا تـا 
یـک و نیم متـر همـه جـا را ُپر کـرده و جـای 
نفـس کشـیدن بـرای ِکشـت مـردم نگذاشـته 

بـود .
چند ماه بعد از سیل، وضعیت همان بود، 

"همان آش و همان کاسه"
ُربـاب خانـم سـاکن بخـش شـهداد می گفت: 
حتی یـک بیـل از باغ مـن را کسـی کنـار نزد 
تـا بتوانـم دوبـاره کشـاورزی خـودم را رونـق 

دهـم.
تمـام دار و نـدار مـا وابسـته بـه کاشـت سـیر 
اسـت کـه همـه آن بـه زیـر گل و الی رفـت و 

مدفـون شـد.
امـا در بسـیاری دیگـر از مناطـق هـم ِکشـت 
مردم را سـیالب در خـود مدفـون کـرد و البته 

خبـری از جبـران خسـارت نشـد.
آقـای موسـوی اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر 
می گویـد: از دسـت دادن سـرمایه های ُخـرد 
مـردم و جبـران نشـدن آن هـا تبعات بسـیاری 

بـرای جامعـه دارد.
او می گوید:وقتـی مـردم کشـاورزی خودشـان 
را از دسـت بدهنـد و در کنـار آن ماشـین و 
خانه شـان نیز آسـیب ببیند، توان جبران آن را 
نمی توانند داشـته باشـند و باید اقدامـات الزم 

و فـوری بـرای آنهـا صـورت بگیرد.
اضافـه  اجتماعـی  پژوهشـگر  ایـن 
می کند:تحقیقـات میدانـی نشـان می دهـد 
،کشـاورزی که۱۰۰میلیـون تومـان خسـارت 
دیـده و چیـزی هـم در اَنبـان نـدارد ،چگونـه 
بـا کمـک جبرانـی ٣ تـا ۴ میلیـون تومانـی 
می تواند روی پایش بایسـتد و جبران خسـارت 

خـود کنـد.
ایـن پـول کفـاف یـک مـاه زندگـی او را هـم 
نمی دهـد و حتـی رغبتـی بـرای تـالش و کار 

مجـدد نـدارد.
او بـرای تولید و بـه کار گرفتـن چند نفـر دیگر 
بـدون منت کسـی زحمت خـودش را کشـیده 
و بـا وجـود کمبودهـا و گرانی هـای هزینه های 
تولید، پـای آن ایسـتاده و توقـع دارد در مواقع 
بحرانـی کسـی بـه دادش برسـد و نبایـد او را 

رها کـرد.

لرزان بودن ساختار زیربنایی
اینکـه هر سـال در گوشـه گوشـه اسـتان دهها 
ُپـل کـه بـا هزینه هـای بـاال سـاخته شـده 
تخریب شـود، نشـان از نقص در سـاُزکار و بدنه 

کارشناسـی دارد .
از سـال گذشـته تاکنـون صدهـا کیلومتـر راه 
اسـتان تخریب و دچار مشـکل شـده کـه فقط 
٣۰۰ کیلومتـر آن بـه گفتـه رئیسـی معـاون 
راهـداری اداره  کل جنـوب کرمـان در جنـوب 

کرمـان بـوده اسـت.
او مـی گویـد: ورود روان آب هـا و سـیالب 
تاکنون تخریـب آب نماهـا ، ده ها ُپـل ،راه های 
کوهسـتانی و جاده هـا بر جای گذاشـته اسـت .

البته این خسارات در شـبکه های ارتباطی ،آب 
و برق نیـز کم نبـوده و برای اصـالح و ترمیم آن 
هر سـاله هزینه های بسـیاری می شـود و حتی 
سـال گذشـته برای اتصال شـبکه بـرق منطقه 
سـیل زده گلباف ۵ نفـر از کارمنـدان اداره برق 

جان خودشـان را از دسـت می دهند.
در کنار آنها باید به انبوه خسـارت ها بـه خانه ها، 
چـاه و قنـات آب ، دام و احشـام ،بندهـا و سـیل 
بندهـای خاکـی - مالتـی هـم اشـاره کـرد کـه 
هزینه هـای بسـیاری بـرای اسـتان بـر جـای 
گذاشـته و می گـذارد و از همـه مهمتـر ایـن که 
یازده نفـر از مـردم اسـتان فقـط در چنـد ماهه 
امسـال در ایـن حـوادث جـان خودشـان را از 

دسـت دادنـد.
آبخیزداری موثر اما کمرنگ

حجم بـاالی آبـی که بـه علـت بارش ها شـکل 
می گیـرد بـه سـیالب و سـیل تبدیل می شـود 
و در مسـیر خـود همـه چیـز را می بلعـد و کام 

مـردم را تلـخ می کنـد.
اسـتحکامات  و  نـع  موا کـه  بارش هایـی 
آبخیزداری اسـتان سـد راه آنها نیسـت و نهایتًا 

در کویـر سـوزان تبخیـر می شـوند.
آبخیـزداری مهمتریـن اقـدام و راه حـل بـرای 
کاهش خسـارات سـیالب و روان آب ها و نهایتًا 

تغذیـه سـفره آبی اسـت .
اسـتان  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
می گوید:سـیالب در۱۰سال گذشـته خسارات 
هنگفتـی در اسـتان داشـته و از۱۰میلیـون 
هکتار حـوزه آبخیـزداری اسـتان در حـدود ٣ 
میلیـون و ۲۰۰هزار هکتـار، کار اجرایـی انجام 

شـده اسـت.
از رجبـی زاده دربـاره میـزان حجـم بارش های 
سـال زراعـی گذشـته و مهـار آنها گفت:سـال 

۱۸.۶ میلیـارد متر مکعـب حجـم  گذشـته 
بارش هـا بـود کـه بـا همـه کارهـا و اقدامـات 
صـورت گرفته حـدود ۴۷۰میلیـون مترمکعب 
آن مدیریت شـده و مابقی از دسـت رفته است.
او نبـود اعتبار را علـت اجرا نشـدن و ُکندی کار 
می دانـد و اضافـه می کنـد: بـرای مهـار ۵۰۰ تا 
۶۰۰ میلیـون متر مکعب از ایـن آب های جاری 
و اسـتفاده از آنهـا اعتباری حدود بـاالی ۵ هزار 
میلیـارد تومـان می خواهـد کـه در شـرایط 

موجـود امکان آن نیسـت .
ارزش نعمت بارش ها

در همیـن چند ماهـه امسـال حـدود ۱۲۰۰ تا 
۱٣۰۰ میلیارد تومـان ارزش کاهـش علوفه در 
اسـتان کرمان برآورد شـده کـه علـت آن نبود 

آب اسـت.
کاهـش علوفـه دامـداری اسـتان را بـه شـدت 
تحـت تاثیـر و دامـداران را در تنگنـا قـرار داده 

اسـت.
رضـا نیکـزادی مدیر کل امور عشـایری اسـتان 
،کاهش علوفـه را ۷۰ درصـد در اسـتان برآورد 
کـرده و می گوید:گرانـی افسارگسـیخته علوفه 
،هزینـه دامـداران را بسـیار بـاال بـرده و حیات 
دامـداری مـورد تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه 

اسـت .
در این راسـتا برخـی دامـداران، دام هـای خود 
را کـه سـرمایه آنهـا هـم هسـت بـه فـروش 
گذاشـته و حتـی تلفاتـی هـم بـه علـت نبـود 

علوفـه داشـته اند.
همـه ایـن عوامـل ناشـی از افزایـش ۲۰۰ 
درصـدی علوفـه و بی آبـی گفتـه شـده اسـت .

در این شرایط کارشناسـان می گویند:هزینه های 
بسـیاری کـه سـیالب بـرای اسـتان دارد،همـه 
سـاله چیزی حـدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیـارد تومان 

خسـارت برآورد می شـود .
حـال اگرهزینه هـای صـرف خسـارات سـیل 
را بـا کمـک و همـکاری مـردم ، صـرف کنترل 
و هدایـت روان آب هـا شـود ) آبخیـزداری( 
بـا جـذب ٣۰ درصـد ایـن آبهـا کـه نعمـت 
خـدادادی اسـت و مفـت هـم بـه دسـت مـا 
می رسـد،هم از خسـارات انبـوه جلوگیـری 
می شـود وهـم اسـتان کرمـان صـادر کننـده 

بـزرگ علوفـه و دام خواهـد شـد
البتـه این به یک همـت و به کارگرفتـن افرادی 
کاربَلد،جهـادی و پای کار می طلبـد که بتوانند 
ازاین ظرفیـت برای رفـع یک مشـکل و تبدیل 

آن بـه فرصـت اقدامی جدی انجـام دهند

صداوسیام 

گزارش

مدیرکل منابع طبیعی استان می گوید:سیالب 
در1۰سال گذشته خسارات هنگفتی در استان 
داشته و از1۰میلیون هکتار حوزه آبخیزداری 
استان در حدود ۳ میلیون و ۲۰۰هزار هکتار، کار 
اجرایی انجام شده است.
از رجبی زاده درباره میزان حجم بارش های سال 
زراعی گذشته و مهار آنها گفت:سال گذشته 
18.۶ میلیارد متر مکعب حجم بارش ها بود که 
با همه کارها و اقدامات صورت گرفته حدود 
۴۷۰میلیون مترمکعب آن مدیریت شده و 
مابقی از دست رفته است.
او نبود اعتبار را علت اجرا نشدن و ُکندی 
کار می داند و اضافه می کند: برای مهار ۵۰۰ تا 
۶۰۰ میلیون متر مکعب از این آب های جاری 
و استفاده از آنها اعتباری حدود باالی ۵ هزار 
میلیارد تومان می خواهد که در شرایط موجود 
امکان آن نیست .

یما
 س

دا و
 ص

س:
عک

 استان کرمان در معرض سیالب 

سیالب ظرفیتی بزرگ، اما نهفته
روان آب هایی که جاری می شوند در صورت مهار کردن آنها و به کار گرفتن در بخش کشاورزی ،ثروت بزرگی برای استان کرمان خلق می کند.

یک کارشـناس بـازار سـرمایه با اشـاره به 
عوامل تاثیرگذار در بهبـود روند معامالت 
بـورس گفـت: برقـراری تعـادل بیـن بازار 
پـول و بازار سـرمایه بـه عنـوان مهمترین 
راه ایجـاد ثبـات در فرآینـد معامـالت 

بـورس تلقـی می شـود.
"علی صادقیـن" در گفت و گو بـا خبرنگار 
اقتصـادی ایرنـا بـه راه هـای ایجـاد ثبات 
در معامـالت بـورس اشـاره کـرد و گفت: 
تنظیـم نـرخ بهـره بـازار بدهـی، مدیریت 
کسـری بودجه از راه هـای مختلف، بهبود 
وضعیـت صـادرات کشـور، ایجـاد تعـادل 
در معامـالت و پیش بینـی پذیـر شـدن 
نوسـان موجـود در بـازار ارز از مهمتریـن 
راهکارهـای موجـود برای کمک بـه ایجاد 

ثبـات در بازار سـرمایه هسـتند.
بـه گفتـه او، بحـث دیگـری که مـی تواند 
بر معامالت بازار سـرمایه تاثیرگذار باشد، 
وضعیـت عملکـرد شـرکت هـا اسـت کـه 
از جایـگاه مهمـی در تحلیـل و ارزیابـی 

معامـالت برخـوردار اسـت.
این کارشـناس بازار سـرمایه با بیان اینکه 
فـروش بـی مهابـای اوراق از طریـق بـازار 
بدهـی کـه بـه عنـوان رقیبی بـرای بـازار 
سـهام تلقی مـی شـود، مـی توانـد زمینه 
تغییـر روند معامـالت بـازار را فراهم کند، 
گفـت: افزایـش بـی مهابـای تـورم و نـرخ 

هـای بهره که سـبب ایجـاد جذابیت برای 
کسـب سـود بدون ریسـک از ایـن طریق 
نسـبت به بازار سـهام مـی شـود، از جمله 
عواملـی اسـت کـه بایـد در دولـت جدید 
بـرای تغییـر آن تصمیماتـی اتخاذ شـود.

او معتقد اسـت که تاکنـون بارهـا در بازار 
سـرمایه تصمیمـات و اقدامـات عجوالنـه 
در حوزه قیمـت گذاری کاالهای بورسـی 
صورت گرفتـه و در کنار آن دسـتورالعمل 
هـای مکـرری از نهادهـای مرتبط بـا بازار 
سـرمایه اجرایی شـده کـه به شـدت روند 
معامـالت بـازار را تحـت تاثیـر خـود قرار 

دادنـد.
صادقیـن بـا بیـان اینکـه بـه طـور حتـم 
چنیـن  اجـرای  و  تصمیمـات  اتخـاذ 
اقداماتی بـر روند بازار اثرگـذار خواهد بود 
و منجـر به کاهش نقدشـوندگی بـازار می 
شـود، گفت: بهتر اسـت هـر چـه زودتر به 
منظـور ایجـاد تعـادل در معامـالت بـازار 
از بـه کار گرفتـن ایـن مسـایل جلوگیری 

شـود.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـه تغییـر 
جایـگاه بـازار سـرمایه در اقتصـاد کشـور 
طی دو سـال گذشـته تاکید کـرد و گفت: 
مهمتریـن دلیـل موثـر در ایـن اتفـاق، 
افزایـش تعـداد سـهامداران حقیقـی در 
بـازار سـهام کـه جمعیـت آنهـا بـه بیـش 

از ۴۰ میلیـون نفر می رسـد و نیـز ریزش 
شـدید  بازار سـهام اسـت که باعث شـد تا 
قیمـت اکثـر سـهام شـرکت هـا بـه نقطه 
ای از ارزندگـی برسـند، ایـن مسـایل در 
کنـار یکدیگـر باعـث شـدند تـا در چنـد 
مـاه گذشـته توجـه بـه بـازار سـرمایه بـه 
عنـوان یـک مطالبـه عمومـی در بیـن 

سیاسـتگذاران پررنـگ شـود.
صادقین گفـت: اکنون تعـداد زیادی فعال 
در بـازار سـرمایه حضـور دارند کـه بعد از 
ریـزش هـای بیـش از حـد بـازار، مطالبه 
ای عمومـی را نسـبت بـه سـر و سـامان 
بخشـیدن این بـازار مطـرح کردنـد که در 
ایـن زمینـه در انتخابـات، از همـان ابتـدا 
توجـه زیـادی را به سـمت توقعـات مردم 
و بهبـود وضعیت بـازار سـهام پیـش برد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا تاکیـد 
بـر اینکـه بـازار پـول همیشـه در اقتصـاد 
ایران از اولویت بیشـتری نسـبت بـه بازار 
سـرمایه برخـوردار بـوده اسـت، گفـت: از 
جملـه اقدامـات مهـم در دولت سـیزدهم 
نحـوه ایجاد تعـادل بین بـازار پـول و بازار 
سـرمایه اسـت، چراکـه سیسـتم بانـک 
همیشـه از اولویت باالیی در اقتصاد کشور 
برخـوردار بـوده اسـت امـا نمـی تـوان از 
ایـن موضوع غافـل ماند کـه بازار سـرمایه 
همچنان جای زیـادی را برای رشـد دارد.  

بـازار سـرمایه طـی سـال گذشـته، ۶۸۰ 
هـزار میلیـارد تومـان تامیـن مالـی بـرای 
اقتصـاد کشـور رقـم زده اسـت. ایـن مبلغ از 
سـه حوزه تامیـن منابـع مالـی سـرمایه ای، 
تامیـن مالی بدهـی و تامیـن مالـی از طریق 
صندوق هـای سـرمایه گذاری بـوده اسـت. 
تامین منابـع مالی از بـازار سـرمایه از طریق 
سـه حـوزه یادشـده، حداقـل ٣۰ درصـد 
میزانـی اسـت کـه در نظـام بانکـی، تامیـن 
مالـی شـده اسـت و دیگـر نمی تـوان گفـت 
که نظـام تامیـن مالـی در کشـور بانک محور 

اسـت.
بـه گـزارش بـازار سـرمایه، رئیس سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، بـازار سـرمایه را یک 
بـال از دو بـال تامیـن مالـی کشـور خواند و 
اظهـار داشـت: نظـام تامیـن مالـی اقتصـاد 
بـرای اثربخشـی مناسـب بـه هـر دو بخـش 
نظام بانکـی و بـازار سـرمایه نیازمند اسـت.

محمدعلـی دهقـان دهنـوی بـا بیـان اینکه 
تـا پیـش از سـال ۹۸، رونـد تامیـن مالـی 
کشـور یـک نظـام کامـاًل بانک محـور بـوده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: تـا پیـش از سـال 
۹۸، بـازار سـرمایه نقـش مهمـی در تامیـن 
مالی کشـور نداشـت و از معادالت اقتصادی 
و سیاسـت گذاری تامیـن مالـی، خـارج بود. 
با رونـدی کـه بـازار طی کـرده و رشـد الزم 
را بـه دسـت آورده، امـروز نـه تنهـا می توان 
ادعـا کرد کـه نظـام تامیـن مالـی کشـور ما 

یک نظـام بانک محور نیسـت و بازار سـرمایه 
نقش قابـل توجهـی در آن پیدا کرده اسـت، 
بلکـه شـرایط و اتفاقـات همیـن چنـد مـاه 
گذشـته نیـز نشـان می دهـد، نقـش ایـن 
ر در معـادالت سیاسـی و اقتصـادی  بـازا
کشـور افزایش یافتـه و بـه جایگاهی بسـیار 
برجسـته تر از گذشـته دسـت یافتـه اسـت.

قتصـاد  رتبـاط بـا تامیـن مالـی ا و در ا ا
ز بـازار سـرمایه اذعـان داشـت: تامیـن  ا
مالـی از بـازار سـرمایه بـه سـه حـوزه مجزا 
تقسـیم می شـود، یکـی از آنهـا تامیـن مالی 
سـرمایه ای اسـت؛ جایی کـه منابـع مالی به 
شـکل سـرمایه جدید وارد فعالیت اقتصادی 
بنگاه هـای تولیـدی کشـور می شـود. در 
بازار سـرمایه این امـکان از طریق مکانیسـم 
افزایـش سـرمایه، عرضـه اولیه شـرکت ها و 
تشـکیل شـرکت های سـهامی عام جدید به 

وجـود می آیـد.
رئیـس سـازمان بـورس بـا اشـاره بـه تامین 
مالـی از حـوزه یـاد شـده، توضیـح داد: در 
سـال ۹۹، حدود ۲٣۰ هـزار میلیـارد تومان 
تامیـن مالـی از ایـن حـوزه اتفـاق افتـاد. 
بخشـی از ایـن تامین مالـی از محـل تجدید 
ارزیابـی دارایی هـا در بـازار سـرمایه بـوده 
اسـت. ایـن موضـوع اگرچـه سـاختار مالـی 
شـرکت ها را قوی تـر می کنـد، امـا به شـکل 
سـرمایه نقدی نیسـت و بخش قابـل توجهی 
از ایـن مبلغ نیـز به شـکل منابع نقـدی وارد 

شـرکت ها شـده یا در قالب عرضه اولیه های 
جدید بـوده اسـت. سـرمایه گذاران با فروش 
سـهام جدیـد در بـازار سـرمایه، می تواننـد 
ایـن منابع را صـرف پروژه های جدیـد کنند.

او حـوزه دوم تامیـن مالی را مدنظـر قرار داد 
و افـزود: ایـن حـوزه، تامیـن مالـی از محـل 
بدهـی اسـت؛ یعنـی جایی کـه منابـع مالی 
به شـکل بدهـی در قالـب اوراق مختلفی که 
در بـازار وجـود دارد، ماننـد اوراق مرابحـه، 
اوراق مشارکت،  صکوک و سـایر انواع اوراق، 
وارد بنگاه هـای اقتصادی می شـود. عملکرد 
این حوزه نیز در سـال ۹۹، بسـیار بیشـتر از 
عملکـرد آن در سـال ۹۸ بـوده اسـت؛ کمـا 
آنکـه در سـال ۹۸ نیـز نسـبت به سـال ۹۷، 

رشـد بسـیار چشـمگیری داشـته است.
به گفتـه دهقان دهنوی، ناشـر اصلـی حوزه 
تامیـن مالـی بدهـی، دولـت اسـت و از ایـن 
محـل بیـش از ۲۲۰ هـزار میلیـارد تومـان 
تامیـن مالی شـده اسـت. از این رقـم، حدود 
۱۸۰ هـزار میلیارد تومـان انـواع اوراق مالی 
اسـالمی منتشـر  شـده  که متعلق بـه دولت 
اسـت و شـامل اوراق نقـدی به میـزان ۱۲۵ 
هزار میلیـارد تومـان می شـود. نیمـی از آن 
نیز صـرف بازپرداخـت اوراق سررسیدشـده 
قبلـی شـده اسـت و مابقـی، اسـناد خزانه و 
نظایـر آن بـوده که بـه عنـوان تادیـه بدهی 
یـا تهاتـر بدهـی بـه صـورت غیرنقـدی 

واگذارشـده اسـت.

تحقق ثبات بورس در گروی تعادل 
میان بازارهای پول و سرمایه

پاییز امسال گرم تر است 
 احتمال کاهش ۳۰ درصدی بارش ها 

بازار سرمایه، محلی مناسب برای تامین مالی های بزرگ است

سنا
س:ای

عک

نایـب رئیـس کانـون انجمـن صنفـی مرغـداران 
گوشـتی کشـور گفـت: قیمـت مـرغ بـرای مصرف 
کننـده نباید بیشـتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان باشـد و 
فروش مرغ بـا قیمت هـای ۴۰ هزارتومـان و یا چند 
نرخی شـدن آن در بازار سودجویی اسـت و دستگاه 

های نظارتـی بایـد بـه آن ورود کنند.
حبیب اسـدالله نـژاد در گفت وگو بـا ایسـنا، در این 
باره اظهـار کـرد: بعـد از اینکه قـرارگاه سـاماندهی 
مـرغ کشـور قیمـت مـرغ زنـده را ۱۷هـزار و۱۰۰ 
تومـان و قیمـت مـرغ گـرم بـرای مصـرف کننـده 
۹۰۰ تومـان مصـوب کـرد شـاهد  را ۲۴هـزار و

افزایـش قیمـت مولفه هـای تولیـد از سـوی دولت 
و بـازار بودیـم کـه میـزان اثـر ایـن افزایـش قیمت 
مولفه هـای تولیـد بـه ازای هرکیلو گرم مـرغ حدود 

۲۰ درصـد بـود.
او ادامـه داد:بـه همین دلیـل مرغداران درخواسـت 
کردنـد کـه قیمت مـرغ بـه منظـور پایـداری تولید 
و ایجـاد انگیـزه بـرای تولیـد و جوجه ریـزی اصالح 

شـود.
تاخیر در ارسال نهاده های خریداری شده

نایـب رئیـس کانـون انجمـن صنفـی مرغـداران 
گوشـتی کشـور اضافه کرد: در کنـار افزایش قیمت 
مولفـه هـای تولیـد، مرغـداران در تامیـن بـه موقع 
نهـاده هـای دامـی نیـز بـا چالـش هـای بسـیاری 
همراه هسـتند.   هنوز برخـی از واحدهـای تولیدی 

ذرت و سـویای مـورد نیـاز خـود را که دو مـاه پیش 
خریـداری کرده بودنـد، دریافـت نکرده انـد. همین 
منجر می شـود تا مرغـداران نهـاده های مـورد نیاز 
خـود را در این بـازه از بـازار آزاد بـا قیمت هـای باال 

تهیـه کنند.
به گفتـه او  واحدهـای مرغداری در سراسـر کشـور 
با توجه به سـازوکارهایی که برایشـان تعریف شـده 
مـرغ هایشـان را بـه کشـتارگاه بـا قیمـت ۱۷ هزار 
و۱۰۰ تومـان تحویـل مـی دهنـد. نهایـت ممکـن 
اسـت قیمـت آن با توافـق هزار تومان بیشـتر  شـود 
کـه البتـه بـا توجـه بـه افزایـش هزینه هـای تولید 
منطقی اسـت. ولـی بیـش از ۱۸ هزارتومـان مرغ به 

کشـتارگاه هـا عرضه نمی شـود.
اسـدالله نـژاد تصریـح کـرد: بنابرایـن قیمـت مـرغ 

برای مصرف کننـده نباید بیشـتر از ۲۶ تـا ۲۷ هزار 
تومان باشـد و فروش مرغ بـا قیمت ۴۰ هـزار تومان 
و یا چند نرخی شـدن آن در بازار سـودجویی توسط 
برخـی افـراد اسـت.  بـه نظـر می رسـد در سیسـتم 
توزیـع انحرافاتی صـورت می گیـرد و دسـتگاه های 
مربوطـه بایسـتی هـر چه سـریعتر بـه ایـن موضوع 

ورود و جلـوی ایـن سـودجویی ها را بگیرند.
او در پایان با بیـان اینکه بایسـتی در آمارهای تولید 
راسـتی آزمایی صـورت گیـرد، افزود: حجـم مرغی 
که در بازار وجـود دارد بـا حجم جوجه ریـزی انجام 
شـده همخوانـی نـدارد. بـر اسـاس گزارش هـا در 
خردادمـاه ۱۱۶میلیـون قطعـه جوجه ریخته شـده 
اسـت اگر این آمار ها درسـت باشـد نباید در بـازار با 

این حجـم مرغ بـا کمبـودی مواجه شـویم.

رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت 
بحــران مخاطــرات وضــع هــوا گفــت: بــر 
ــور  ــرای کش ــه ب ــی ک ــرات اقلیم ــاس تغیی اس
ــای  ــده »پدیده ه ــون و در آین ــا رخ داده، اکن م
حــدی« مثــل ســیل، رعــد و بــرق، رگبــار 
ناگهانــی، گرمــا و ســرمای شــدید افزایــش 
ــتر  ــوع آن بیش ــدت وق ــداد و ش ــد و تع می یاب

. د می شــو
ــس  ــان رئی ــادق ضیایی ــا، ص ــزارش ایرن ــه گ ب
مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحــران 
ــت  ــی عل ــاره چرای ــوا درب ــع ه ــرات وض مخاط

ــه آن  ــور و ادام ــتانی در کش ــیالب های تابس س
ــا  ــن بارش ه ــزود: ای ــده، اف ــای آین در هفته ه
غیرمعمولــی نیســت و در ســواحل دریــای خزر 
بارش هــای تابســتانی هرســاله وجــود دارد. 
ــمی  ــارش موس ــوب ب ــه جن ــن در خط همچنی

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــال قاب ــر س ه
او گفــت: عمدتــا بارش هــای تابســتانی از 
برهــای همرفتــی« شــکل می گیــرد و  »ا
خاصیــت ابرهــای همرفتــی رگبــار بــاران 
بــا شــدت زیــاد اســت کــه در محــدوده 
جغرافیایــی محــدود و کوچــک رخ می دهــد 

نیــز  لی  کاهــش خشکســا در  آن  ثــر  ا و 
محــدود اســت.  ضیاییــان اضافــه کــرد: در 
ــور  ــمالی کش ــوار ش ــرای ن ــده ب ــای آین روزه
ــارس،  ــان، ف ــوب کرم ــی از جن و در بخش های
کهگیلویــه و بویراحمــد بــارش رگبــاری 
خواهیــم داشــت. در هرمــزگان و غــرب کشــور 

هــم بارش هــای رگبــاری ادامــه دارد.  
رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی ادامــه داد: 
بــر اســاس تغییــرات اقلیمــی کــه بــرای 
ــده  ــون و در آین ــا رخ داده اســت، اکن کشــور م
»پدیده هــای حــدی« مثــل ســیل، رعــد و 
بــرق، رگبــار ناگهانــی، گرمــا و ســرمای شــدید 
افزایــش خواهــد داشــت و تعــداد و شــدت 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــوع آن افزای وق
مســال در فصــل بــارش  د: ا مــه دا دا و ا ا
ــر  ــتیم و ب ــب نداش ــارش مناس ــتان(، ب )زمس

ــش  ــی کاه ــال زراع ــرای کل س ــاس ب ــن اس ای
بارندگــی ثبــت شــده اســت.

ضیاییــان گفــت: نقشــه ها در حــال حاضــر 
ــال  ــا احتم ــز امســال ب ــد در پایی نشــان می ده
۶۰ تــا ۷۰ درصــد، کم بارشــی در حــدود 
ــم  ــدت خواهی ــه بلندم ــبت ب ــدی نس ٣۰ درص
ــا ٣۰ درصد  داشــت. یعنــی احتمــال دارد ۲۰ ت
ییــزی امســال نســبت بــه  بارش هــای پا

ــود. ــته ش ــدت کاس بلندم
ریــم بارندگی هــای  ر دا نتظــا فــزود: ا و ا ا
پاییــزی دیرهنــگام شــروع شــود و پاییــز 
ز  امســال نیــم تــا یــک درجــه گرم تــر ا
ــای  ــر اســت بارش ه ــال باشــد. شــایان ذک نرم
ــی و  ــای فصل ــره پیش بینی ه ــا در زم سیل آس
ــد  ــا چن ــی آنه ــدارد و پیش بین ــای ن ــه ج ماهان
روز قبــل از وقــوع قابــل پیش بینــی اســت.

مرغ گران تر از ۲۷ هزار تومان ممنوع

ایسنا
گزارش 

قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار 
تومان باشد و فروش مرغ با قیمت ۴۰ هزار تومان و یا چند 
نرخی شدن آن در بازار سودجویی توسط برخی افراد است.  
به نظر می رسد در سیستم توزیع انحرافاتی صورت می گیرد 
و دستگاه های مربوطه بایستی هر چه سریعتر به این موضوع 
ورود و جلوی این سودجویی ها را بگیرند.
او در پایان با بیان اینکه بایستی در آمارهای تولید راستی 
آزمایی صورت گیرد، افزود: حجم مرغی که در بازار وجود دارد 
با حجم جوجه ریزی انجام شده همخوانی ندارد. بر اساس 
گزارش ها در خردادماه 11۶میلیون قطعه جوجه ریخته شده 
است اگر این آمار ها درست باشد نباید در بازار با این حجم مرغ 
با کمبودی مواجه شویم.
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فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای روش اول 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان.

فراخوان مناقصه:

نوبت دوم

تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان مرداد ماه 1۴۰۰

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه واحد های مسکونی به شرح مندرج 
در جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ) روش اول( براساس مشخصات فنی منضم به اسناد 
مناقصه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در 
رشته ساختمان و ابنیه پایه 5 به باال واگذار نماید. )به استناد نامه شماره 53۸۶۸0 مورخ 1399/10/10 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان سقف ظرفیت ریالی پیمانکاران پایه 5 ابنیه در سال 99 مبلغ 149/۶1۶ میلیون ریال اعالم شده است(

1-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای ) روش اول (
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان، انتهای خیابان خواجو نبش ابوذر.

3-موضوع مناقصه : اجرای واحد های مسکونی به شرح جدول فوق براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه.
4-مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 ظهر روز سه شنبه 1400/05/12 تا ساعت 13 روز سه شنبه 1400/05/19

www.setadiran.ir :5-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
۶-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز شنبه 1400/05/30 

7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1400/05/31 در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان کرمان به آدرس فوق ) حضور یک نفر نماینده مناقصه گران یا ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است(

۸-شراط مناقصه گران کلیه شرکت های )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته ساختمان و ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.

9-خرید اسناد مناقصه: با پرداخت 2/000/000 )دو میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب 0105۸41۸97001 
به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر میباشد.

10-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 32524۸9۶ دفتر امور نظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل 
نمائید.

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

مشخصات پروژه احداث واحد های شهرستاناستانردیف
مسکونی

محل 
اجرای 
پروژه

برآورد اولیه براساس 
فهرست بهای پایه ابنیه 

سال 1400 )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مدت 
اجرای 
پروژه

شماره 
مناقصه

کرمانکرمان۱

اجرای ۲۰ واحد مسکونی ویالیی 
یک طبقه  سعیدی  کرمان تا پایان 
سفتکاری و حصار کشی به متراژ 

۱۹۶۹/۵۵مترمربع

کرمان 
روستای 
سعیدی

۱۵۱۴۰۰/۱۵ ماه۹۴/۲۲۹/۶۴۰/۶۵۸۴/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

سیرجانکرمان۲

اجرای ۲۴ واحد مسکونی ویالیی 
یک طبقه اکبرآباد سیرجان تا پایان 

سفتکاری، اجرای نما و حصار کشی به 
متراژ۲۶3۰/۴ مترمربع

سیرجان 
روستای 
اکبرآباد

۱۵۱۴۰۰/۱۶ ماه۱۲۴/۱۵۱/۲۶۹/۱۵۶۶/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

اینفوگرافیکاخبار معادن

عکس نوشت

گهرزمیــن افتخــار دارد که خدمتگــزار مردم باشــد 
و در زمینــه هــای مدرســه ســازی، راهســازی، 
بهداشــت و درمــان و کرونــا، همــکاری بــا دانشــگاه 
ــد. ــام ده ــیاری را انج ــای بس ــت ه ــا و... فعالی ه
ــئولیت  ــتای مس ــن در راس ــای گهرزمی ــت ه فعالی

ــه دارد. ــان ادام ــی همچن ــای اجتماع ه
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــم نام ــن تفاه ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ش
احــداث پــروژه بــاغ ایرانــی بــه ارزش ٣۰۰ میلیــارد 
ریــال صبــح امــروز بیــن شــرکت گهرزمیــن و 
شــهرداری ســیرجان بــا حضــور دکتــر محمدرضــا 
خضــری پــور عضــو هیــات مدیــره و معــاون اداری 
و پشــتیبانی گهرزمین،رضــا ســروش نیــا شــهردار 
ــوذر  ــدار و اب ــی فرمان ــیرجان، ســهراب بهاءالدین س

ــهر  ــورای ش ــای ش ــی اعض ــن خدام ــی و حس زینل
پنجــم و ششــم در محــل شــهرداری ســیرجان بــه 

ــید. ــا رس امض
ــتیبانی  ــاون اداری و پش ــره و مع ــات مدی ــو هی عض
گهرزمیــن در نشســت عقــد ایــن تفاهم نامــه گفت: 
گهرزمیــن افتخــار دارد که خدمتگــزار مردم باشــد 
و در زمینــه هــای مدرســه ســازی، راهســازی، 
بهداشــت و درمــان و کرونــا، همــکاری بــا دانشــگاه 

هــا و... فعالیــت هــای بســیاری را انجــام دهــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه روز مباهلــه، پــروژه 
ــردم ســیرجان دانســت و  ــارک م ــی را مب ــاغ ایران ب
ــن  ــای گهرزمی ــت ه ــرد فعالی ــدواری ک ــار امی اظه
در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی همچنــان 

ــد. ــته باش ــه داش ادام
ــای  ــکر از اعض ــن تش ــم ضم ــیرجان ه ــهردار س ش
ــداث  ــن اح ــل گهرزمی ــره و مدیرعام ــات مدی هی
ــیرجان  ــهر س ــای ش ــرورت ه ــی را از ض ــاغ ایران ب

ــرد. ــالم ک اع
ــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــدار شهرســتان ســیرجان نی فرمان
ــای  ــن در حوزه ه ــرکت گهرزمی ــای ش ــک ه کم
مختلــف از جملــه حــوزه بهداشــت و درمــان، 
 ،MRI کمــک ۱ و نیــم میلیاردی بــه کرونــا، خریــد
ــر  ــل تقدی ــا را قاب ــات  و مدرســه ســازی، آنه انتخاب

ــت. دانس
ــر  ــد ب ــه و تاکی ــای دوجانب ــکاری ه ــه هم ــه ب توج
مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت هــای معدنــی 

ــود. ــن تفاهــم نامــه ب از محورهــای ای

اجالس سراسری تجلیل از مدیران برتر و ارزش آفرین 
ملی با رویکرد معرفی چهره های نامی صنعت و اقتصاد 

کشور برگزار شد.
اجالس سراسری تجلیل از مدیران برتر و ارزش آفرین 
ملی با حضور شخصیت های مطرح دولتی و مدیران 
سرشناس شرکت های خصوصی کشور در سالن 

همایش های رایزن تهران برگزار شد.
در این مراسم از جناب آقای مهندس ستوده مدیر عامل 
محترم شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر به عنوان 
یکی از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور با اهدا 
تندیس و جایزه مسئولیت های اجتماعی تجلیل شد.

مراسم تحلیف رییس جمهور که با 
انتقاد کاربران فضای مجازی به دلیل 

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
روبرو شد.

عکس: همشهری آنالین

 احداث بزرگترین باغ ایرانی استان کرمان 
توسط شرکت گهرزمین

اهدا تندیس چهره نامی صنعت 
واقتصاد به مهندس ستوده 

مدیرعامل شرکت 
فوالد مشیز بردسیر

فراخوان رقابت بین المللی صنایع دستی
LOEWE ۲۰۲۲ منتشر شد

مهلت: 3 آبان 1400
■ این مسابقه توسط بنیاد Loewe ، یک شرکت اسپانیایی 

مستقر در مادرید، برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می 
توانید از خدمات ویژه »دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک 

فستیوارت« برای تهیه پورتفولیوی حرفه ای و »دپارتمان 
تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت« برای ثبت نام مطمئن در 

https://festivart.ir/department-en :این فراخوان استفاده کنید
https://festivart.ir/department-graphic

فراخوان 

امکانات متناسب با تبعات مرز به کرمان 
اختصاص نیافته است

خبر

استاندار کرمان با اشاره به اینکه این استان تمامی تبعات مرزی را دارد گفت:کرمان به 
علت نزدیکی به مرز اثرات بسیاری از تبعات مرزی را از جمله در حوزه مواد مخدر دارد 
اما از نظر امکانات مورد نیاز برای حل این مشکالت به جایگاه آن توجه الزم صورت 

نگرفته است.
علی زینی وند در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود:با 
توسعه اشتغال و فعال تر کردن کمیته های تخصصی مبارزه با مواد مخدر می توان 
بخش زیادی از آمار زندانیان مواد مخدر در این استان را کاهش داد.او با اشاره به اینکه در 
برخورد با معتادان متجاهر اقدامات بسیار خوبی در استان انجام شده تصریح کرد:همه 
سازمان ها و نهادها باید به وظایف خود برای جمع آوری، درمان و بازپروری معتادان 
متجاهر استفاده کنند در غیر این صورت دستگاه قضایی باید برخوردهای قانونی الزم 
با هرگونه ترک فعل در این زمینه را انجام دهد.استاندار کرمان پیگیری های مستمر 
و اثربخش مدیران را راهکار اصلی برای حل بسیاری از مسائل استان برشمرد و ادامه 
داد: فردی که مسئولیت قبول می کند باید تمامی اوقات خود را برای اجرای مسئولیت 
محوله به کار گیرد.زینی وند تاکید کرد: اگر مدیری پشت میز بنشیند اما پیگیری های 
الزم برای حل مشکالت مردم را انجام ندهد،بد اخالقی،بی انصافی و ناجوانمردانگی است.

گالیه از تکمیل نشدن اردوگاه کبوترخان
او با اشاره به تکمیل نشدن اردوگاه کبوترخان )در شمال غرب کرمان واقع در شهرستان 
رفسنجان( در طول سال های متمادی عنوان کرد: تامین اعتبار برای تکمیل این پروژه 
شدنی است و باید پیگیری های الزم در این زمینه انجام شود؛ در این زمینه می توان از 
ظرفیت یکی از صنایع بزرگ استان در قالب مسئولیت های اجتماعی آن نیز استفاده کرد.

خودروهای توقیفی، سرمایه در حال پودر شدن
استاندار کرمان گفت: خودروهای توقیفی موادمخدر نیز یک سرمایه خوابیده در استان 
کرمان است که در حال پودر شدن است و باید سریعا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام 
شود.او افزود:با این خودروها می توان ظرفیت بزرگی را در استان ایجاد کرد اما متاسفانه 
با قوانین موجود و دیر عمل کردن،این سرمایه های کشور را از بین می بریم و استفاده 

درستی از آنها صورت نمی گیرد.
مبارزه با موادمخدر اثرگذاری مورد انتظار نداشته

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در طول سال های 
گذشته مبارزه جدی با پدیده مواد مخدر انجام شده اما اثرگذاری مورد انتظار را نداشته 
است گفت: به منظور مبارزه اثربخش با پدیده مواد مخدر باید به سرباندها و اتاق های 
فکر قاچاق مواد مخدر ضربه زد.یدالله موحد افزود: باید با تجمیع امکانات موجود و 
بکارگیری شیوه های نوین مبارزه، طرحی نو در مسیر مبارزه با مواد مخدر اجرایی کرد.او 
خاطرنشان کرد: بار اصلی برخورد با قاچاقچیان موادمخدر بر دوش دستگاه قضایی است 
زیرا سازمان های کاشف از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و ... پس از شناسایی و 
دستگیری متهمان، آنها را به دستگاه قضایی واگذار می کنند و زحمت نگهداری، کنترل، 
آموزش و اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی آنها بر دوش دستگاه قضایی و سازمان ها 
زندان ها خواهد بود.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۲ درصد 
از مددجویان زندان های استان کرمان به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در حال 
تحمل کیفر هستند، تصریح کرد: دستگاه قضایی امکان الزم برای ایجاد اشتغال مددجویان 
زندان ها پس از آزادی را ندارد و این در حالی است که اشتغال زندانیان در جلوگیری از 
بازگشت آنان به زندان ها تاثیر بسزایی دارد.موحد، لزوم همکاری تمامی نهادهای دست 
اندرکار به منظور اشتغالزایی برای مددجویان زندان ها و بازپروری آنان را یادآور شد و 
ادامه داد: راه اندازی اردوگاه کبوترخان به منظور توسعه حرفه آموزی و اشتغال مددجویان 
اهمیت بسزایی دارد و باید پیگیری های الزم برای تکمیل این اردوگاه در دستور کار 
قرار گیرد.او با اشاره به اینکه بخش عمده جرایم مواد مخدر به منظور کسب درآمدهای 
نامشروع انجام می شود تصریح کرد: با فعال سازی کمیته های شناسایی اموال قاچاقچیان 

عمده مواد مخدر می توان تا حد باالیی با این پدیده برخوردهای اثرگذاری کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: یکی از نگرانی های 
اصلی دستگاه قضایی استان کرمان این است که خودروهای توقیفی مرتبط با مواد مخدر 
بسرعت به فروش نمی رسند و این در حالی است که پیگیری های زیادی در سطح استانی 

و کشوری برای حل این موضوع انجام شده است.

آگهی استخدام در استان کرمان

استخدام مهندس فرآوری
موقعیت: رفسنجان )کرمان(

 جنسیت: مرد و زن
 مقطع: لیسانس

 تلفن: ۰۹1۳۷۶۵۵۶1۰ 
 مهلت: ۰8/۰۷/1۴۰۰

 منبع: ایران استخدام
عنوان شغلی: 

نیروی مهندسی فرآوری 
شرایط احراز: حداقل ۵ سال سابقه کار

موقعیت شغلی: کارشناس برنامه ریزی و تولید
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز: توانایی برنامه ریزی،پیگیری باال و 

جسارت مدیریتی
مزایا: ثابت

 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

e-estekhdam.com

عنوان شغلی: 
کارشناس نگهداری و تعمیرات

جنسیت: آقا 
نوع قرارداد: تمام وقت 

مدرک تحصیلی: لیسانس صنایع، حداقل ۵ سال سابقه 
مرتبط با نگهداری و تعمیرات کاری

مزایا:
حقوق مناسب،عیدی، اضافه کاری،سنوات، پاداش

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند

derakhshan.tgs@gmail.com

 کارخانه
کنسانتره آریانا وستا رفسنجان

گروه تولیدی برنا صنعت 

 شرکت فرآوری مس درخشان
 تخت گنبد در کرمان

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

 ۱۸۸ میلیون تومانسمند ال ایکس

 ۲۰۴ ملیلون تومانسمند ال ایکس - ای اف ۷

 ۲۲۵  میلیون تومانسمند ال ایکس - ای اف ۷ - دو گانه سوز

 ۲3۰ میلیون تومانسورن

  ۲۶ میلیون توماندنا تیپ ۱

 3۷۰ میلیون توماندنا پالس توربو

 ۴۵۰ میلیون توماندنا پالس - توربو - اتوماتیک

 ۱۸۷ میلیون تومانپژو ۴۰۵ جی ال ایکس

 ۱۹۰ میلیون تومانپژو ۴۰۵ جی ال ایکس - دو گانه سوز

 ۲۱۴ میلیون تومانپژو پارس سال

 ۲3۵ میلیون تومانپژو پارس دوگانه سوز

 33۰ میلیون تومانپژو پارس - اتوماتیک

  ۲۹۷  میلیون تومانپژو ۲۰۷ - دنده ای

 33۰ میلیون تومانپژو ۲۰۷ - دنده ای - پانوراما
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