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 بحران آب دامن 
پسته کاران را گرفت

مدیریت کویر لوت مدیریت کویر لوت 
با دست خالیبا دست خالی

چراغ سبز بورس 
به معرفی وزیر 

پیشنهادی اقتصاد

۲۵۷ بستری جدید 
و ۲۵ فوتی در 

شبانه روز گذشته
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 
ســاعت   24 اینکه طی  بیان  با  مرداد ماه   22
گذشــته، 25۷ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت:» 152 نفر از آنها از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه(، 1۸ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، 1۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  
و ۶4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هستند«.او با بیان اینکه ۶ نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، 11۸2 بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت:با توجه به خشکسالی های اخیر،کاهش کشت 
و عملکرد تولید گندم در شرایط فعلی کشور نیازمند 

 وارد کردن گندم از خارج کشور هستیم.

تولید پسته در استان کرمان به دلیل تغییرات اقلیمی در سال جاری به شدت افت کرده و 
کشاورزان برای تامین هزینه های کشت سال جاری نیز با چالش مواجه شده اند.

کاهش ۵۰ درصدی تولید در قطب پسته جهان؛ 

افزایش ۱۵هزار بشکه ای 
تولید روزانه نفت ایران

شیر و لبنیات فعال 
از قیمت گذاری 

دستوری خارج شد

استاندار کرمان: 
ستاد کرونا به استان ها 

اختیار عمل دهد

گـزارش دبیرخانه اوپـک، حاکی از آن اسـت که تولیـد نفت ایـران در ماه ژوئیـه 15 هزار 
بشـکه در روز افزایـش یافتـه و بـه 2 میلیـون و 4۸5 هـزار بشـکه رسـیده اسـت و ایران 

جایـگاه چهارمیـن تولیدکننـده اوپـک را در ماه ژوئیـه حفظ کرده اسـت.

شیر و لبنیات از قیمت گذاری دستوری خارج شده است و طبق 
برآوردهای انجام شده، 20 درصد به قیمت محصوالت لبنی اضافه 
شده است.سید محمدرضا بنی طبا در پاسخ به اینکه گفته می شود 

قیمت برخی از محصوالت لبنی افزایش یافته و آیا شرکت های 
لبنی قیمت محصوالتشان را مجددا باال برده اند؟

 استاندار کرمان از نبود اختیارات کافی برای استانداران در 
موضوع کرونا انتقاد کرد و گفت:شورای برنامه ریزی استان 

را تشکیل می دهیم فقط برای اینکه بخشنامه تحمیلی 
سازمان مدیریت را ابالغ کنیم لذا ستاد ملی کرونا باید به 

استان ها اختیار عمل دهد.

دبیر کمیسیون 
 کشاورزی مجلس:

 نیاز به واردات 
 گندم داریم

وزرای  معرفی 
دولت سیزدهم به 

مجلس در روز چهارشنبه )٢٠ مرداد ماه( 
تا با استقبال فعاالن بورسی مواجه شد. در 
این میان، معرفی »سید احسان خاندوزی« 
به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و 
دارایی که به طور مستقیم با بورس و بازار 
سرمایه ارتباط دارد، مورد توجه فعاالن 
بازار سرمایه قرار گرفت.خاندوزی در آذر 
ماه ۹۹ و در زمانی که معامالت بورس در 
وضعیت بحرانی قرار داشت از اضافه شدن 
برخی از مواد به قانون بازار اوراق بهادار 
خبر داد و گفت: اصالح ساختار سازمان 
بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز 
بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه، شفافیت صورت های مالی 
سازمان بورس و منع پذیرش شرکت بدون 
بازارگردان از جمله مواردی هستند که 
به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس 

تصویب خواهند شد.

صفحه 3 را 
بخوانید

تمایل بانک های 
تخصصی و تجاری به 
وام دهی با سود ثابت 

در بهار ۱۴۰۰
ســی  ر بر
آمارها نشــان 

می دهــد در بهــار امســال بانک های 
تجاری و تخصصی تمایل بیشــتری به 
پرداخت تسهیالت با سود ثابت داشتند 
و از قراردادهای مبادله ای بیشتر استقبال 
کردند و براین اســاس در مجموع 3۷1 
هزار میلیــارد تومان وام با ســود ثابت 

پرداخت کردند.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنــا، بانک ها 
در بانکداری اســالمی مجاز به اعطای 
تسهیالت به مردم هستند تا این افراد به 
صورت غیرمستقیم در سرمایه گذاری ها 
شرکت کنند. این تسهیالت طبق عقود 
اسالمی و به صورت فروش اقساطی، اجاره 
به شرط تملیک، سلف، جعاله، مزارعه، 
مضاربه، مشــارکت مدنی، مشــارکت 
حقوقــی، قــرض الحســنه، مرابحه و 
سرمایه گذاری مستقیم پرداخت می شود.
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بخوانید
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی
QCBS خرید خدمات مشاوره به روش

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 13 روز 1400/05/24 تا تاریخ 1400/06/02.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1400/06/18.

o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/06/20.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768                                                         

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان

نوبت دوم

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

100/ج1400/3

مطالعات توجیه نهایی، تفصیلی 
طرح احداث بزرگراه و مطالعات 
طراحی تفصیلی پل ها و تقاطع 

های کمربندی شمالی شهر 
جیرفت

-
ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت 
ارایه شده در اسناد( _ اصل فیش 

واریز وجه  نقد
24،133،267،519

بخشنامه های شماره 
100/62364 مورخ 

 101/84702 ،89/08/15
مورخ 83/05/12 و 
99/142014 مورخ 

 99/03/31

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار عملیات آزادسازی رودخانه های دارای مطالعات طرح آزادسازی 
شهرستان رفسنجان شامل رودخانه شور و صادق آباد فرآیند شماره 0۷ /الف/ 400

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه های کبوتر خان، 
گیودری، صادق آباد، دره در، شور و دئفه شهرستان رفسنجان فرآیند شماره 07 /الف/400 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 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.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/05/20 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 1400/05/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 1400/06/06
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ 1400/06/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، 
ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

ت دوم
نوب

م الف 202۶

استخـدام

09133952075

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

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

۲۵۷ بستری جدید 
و ۲۵ فوتی در 

شبانه روز گذشته
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشگاه عصر جمعه 22 مرداد ماه با بیان 
اینکه طی 24 ســاعت گذشــته، 25۷ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:» 152 نفر از آنها از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر،بافت، 
بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، 1۸ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، 1۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم  و ۶4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت هستند«.او با بیان اینکه ۶ نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بستری 
جدید گزارش شده است، افزود: »در حال 
حاضر، 11۸2 بیمار کرونا در بیمارستان های 

استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:» ۶۷1 نفر از بیماران 
بستری در حوزه علوم پزشکی کرمان، ۶0 
نفر حوزه علوم پزشکی رفسنجان ، 21۶ 
نفر حوزه جنوب، ۹3 نفر در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم و142 نفر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و 
خدمات بیمارستانی به آنها ارائه میشود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 31 
هزار و ۸۹۹ نفر در اســتان، به دلیل ابتال به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با 
بیماریهای واگیردار دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در 24 
ساعت گذشــته، 25 مورد فوتی به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که 14 نفر 
مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، 
4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
2 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  و 
5 نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
است«. به گفته شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا 
در استان تاکنون، 3۸۶1 نفر به دلیل ابتال به 
کوویدـ  1۹ جان خود را از دست داده اند.او 
همچنین تعداد ُدز واکسن های تزریق شده 
استان کرمان در نوبت اول را 5۶1 هزار 3۷5 

و نوبت دوم 120 هزار و 543 ُدز عنوان کرد.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس:

 نیاز به واردات گندم داریم

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت:با توجه به خشکسالی های 
اخیر،کاهش کشت و عملکرد تولید گندم 
در شرایط فعلی کشور نیازمند وارد کردن 

گندم از خارج کشور هستیم.
ذبیح اهلل اعظمی از بررسی آخرین وضعیت 
گندم و ذخایر محصوالت استراتژیک 
در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی خبر داد و اظهارداشت: اگرچه 
اینک وضعیت ذخایر استراتژیک گندم 
مناسب است اما برای تامین نیازهای آتی 
واردات گندم باید در دستور کار قرار گیرد.

او تصریح کرد:طبق اعالم وزارت جهاد 
کشاورزی تاکنون چهار میلیون و 4۶3هزار 
تُن گندم از کشاورزان خریداری شده که 
طبق پیش بینی این میزان حداکثر به 
چهار میلیون و ۶00 هزار ت ُن خواهد رسید 
و نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری 

دارد.
اعظمی با بیان اینکه دولت ۹5درصد 
پول گندم خریداری شده را به کشاورزان 
پرداخت کرده است، اظهار داشت:سال قبل 
در این بازه زمانی هفت و نیم میلیون تُن 
گندم خریداری شده بود که در قیاس با 
میزان خرید امسال شاهد کاهش میزان 

تولید و تحویل گندم هستیم.
عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده 
مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان 
اینکه با توجه به کاهش گندم تحویلی 
به سیلوهای کشور ما مجبور به واردات 
گندم هستیم،حداقل نیاز گندم کشور 

را در شرایط کنونی ۶میلیون تُن اعالم و 
تاکید کرد:آمار نهایی نشان می دهد که 
کشور نیاز به واردات هشت میلیون تُن 

گندم دارد.
مشکل حمل و نقل کاالهای اساسی از 

بنادر
اعظمی در ادامه با اشاره به مشکالت حوزه 
حمل و نقل کاالهای اساسی که از آن با 
عنوان بحران یاد کرد،اظهار داشت:طبق 
پیش بینی کارشناسان با توجه به حجم 
کاالهای اساسی با بحران حمل و نقل 

مواجه هستیم.
او وضعیت روزانه حمل کاالهای اساسی را 
از بنادر۶0تا ۷0هزار تُن اعالم کرد و گفت 
که این یعنی صدای زنگ خطر بحران 
حمل و نقل کاالهای اساسی به صدا در آمده 

است.
اعظمی با بیان اینکه واردات گندم و سایر 
نهاده های دامی و کاالهای اساسی از 
طریق گمرکات انجام می شود، گفت: 
روزانه باید 100هزار تُن غالت و نهاده های 
دامی از بنادر به سایر نقاط کشور حمل 

شود.
کمبود چهار و نیم میلیون تُن علوفه در 

کشور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی همچنین از کمبود چهار و نیم 
میلیون تُن علوفه در کشور خبر داد و گفت: 
با توجه به خشکسالی پیش آمده چهار 
و نیم میلیون تُن علوفه که باید در شرایط 
طبیعی استفاده می کردیم، موجود نیست.

و  کشور  نیاز  به  توجه  افزود:با  او 
خشکسالی های اخیر واردات نهاده های 
دامی نیاز ضروری بخش دام و طیور کشور 

است.
نیاز به ۲3 میلیون تُن کاالی اساسی 

بخش کشاورزی
اعظمی همچنین مجموعه همه کاالهای 
بخش  در  کشور  نیاز  مورد  اساسی 
کشاورزی را 23 میلیون تُن کاال اعالم کرد 
و ارزش این میزان کاال را 10 و نیم میلیارد 

دالر برشمرد.
او افزایش جهانی قیمت نهادها و کاالهای 
اساسی،خشکسالی و شرایط کرونا را 
علت افزایش قیمت کاالها و نهاده های 

کشاورزی اعالم کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان 
اینکه سال قبل گندم 210 دالر به ازای هر 
تُن خریداری شده است گفت: امسال این 
عدد به  330دالر به ازای هر تُن افزایش 

یافته است.
او افزود: ذرت سال گذشته 220 دالر به 
ازای هر تُن بود ولی امسال این عدد به 3۸۶ 

دالر رسیده است.
تخصیص ۵.۲ میلیارد دالر ارز برای 

کاالهای اساسی تاکنون
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی از تخصیص 5.2 میلیارد دالر 
ارز برای تامین کاالهای اساسی تاکنون 
خبر داد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین 
کاالهای اساسی را بین ۶.۷ تا ۸ میلیارد 
دالر تخمین زد و برآورد کرد که این رقم به 

10 میلیارد دالر هم برسد.
او با بیان اینکه ۸0 درصد ارز اختصاصی 
تخصیص  اساسی  کاالهای  به 
یافته،اظهار داشت:بقیه ارز مورد نظر باید 
در اسرع وقت تامین شود که جای تقدیر از 

بانک مرکزی دارد.
انتقاد از پیش بینی نکردن آینده 

کاالهای اساسی کشور
اعظمی همچنین از پیش بینی نکردن 
وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین 
کاالهای اساسی انتقاد کرد و گفت:وزارت 
جهاد کشاورزی باید در مورد تامین 
نهاده های کشاورزی و کاالهای اساسی 

آینده نگری الزم را برنامه ریزی کند. 
او به آخرین وضعیت موجودی روغن در 
کشور اشاره کرد و افزود: در مورد تامین 

روغن خوراکی اصال مشکلی نداریم.

3پایگاه محلی کویر لوت در استان های کرمان، 
سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی با وجود گذشت ۵ سال 

 از ثبت جهانی، هنوز امکانات و بودجه کافی ندارند.
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رئیس فراکسیون اصناف مجلس:
دولت جدید برای رشد اصناف 

ارز رانتی را حذف کند
نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر و رئیس فراکسیون 
اصناف مجلس شورای اسالمی گفت:مهم ترین مانع برای حرکت و رشد 
اصناف ارز رانتی است،به همین دلیل دولت جدید باید حذف این ارز را 

در دستور کار و اولویت خود قرار دهد.
شهباز حسن پور،درباره نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با 
تورم گفت:تورم و عدم ثبات اقتصادی به دلیل پول های بدون پشتوانه 
ای است که توسط دولت تزریق شده است و کسبه نقشی در آن ندارند.

او افزود:یکي دیگر از چالش اقتصادی کشور،ارز رانتی یا همان4 هزار 
و200 تومانی است که در اختیار اصناف نیست و عده خاصی از منافع 

آن بهره می برند.
حسن پور ادامه داد:یکی از راهکار به ثبات رسیدن،حذف این ارز است 

که بارها در مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی به رقیب 
تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است،اظهار کرد:این بخش از تمام 
امکانات بخش دولتی استفاده می کنند،مالیات نمی پردازند و در نهایت 
طلبکار جامعه هم هستند ؛از این رو تا زمانی که دولت تکلیف خود را با 

بخش خصوصی و خصولتی مشخص نکند،بازار سامان نمی یابد.
حسن پور،به مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا در اصناف اشاره کرد 
و گفت:بیشترین آمار بیکاری ناشی از اپیدمی ویروس کرونا مربوط به 
اصناف کشور مانند رستوران ها و آرایشگاه هاست که به صورت دستوری 

تعطیل شدند.
او افزود:دولت ها در100سال گذشــته از نظر اقتصادی ناکارآمد بوده 
اند و برای ساماندهی وضعیت،تهیه و توزیع اقالم اساسی باید به اصناف 

بازگردد و اگر تخلفی بود توسط اتحادیه و اتاق اصناف پیگیری شود.

استاندار کرمان: ستاد کرونا به 
استان ها اختیار عمل دهد

 استاندار کرمان از نبود اختیارات کافی برای استانداران در موضوع کرونا 
انتقاد کرد و گفت:شورای برنامه ریزی استان را تشکیل می دهیم فقط 
برای اینکه بخشنامه تحمیلی سازمان مدیریت را ابالغ کنیم لذا ستاد 

ملی کرونا باید به استان ها اختیار عمل دهد.
علی زینی وند در شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی افزود:وضعیت کرمان در زمینه شیوع کرونا با استانی 
مانند آذربایجان فرق دارد.او اظهار داشــت:ما باید بتوانیم به تناسب 
شرایطمان شهری را محدود یا تعطیل کنیم و راه ورودی به استان کرمان 
را ببندیم.او تاکید کرد: در مسئله ای ضروری مانند پیشگیری از شیوع 
کرونا که با جان مردم ارتباط دارد؛هیچ اختیاری در استان ها وجود ندارد.

استاندار کرمان همچنین یکی از دالیل طوالنی شدن اجرای پروژه های 
سرمایه گذاری را در مراحل اعطا و واگذاری زمین دانست و گفت: مدیران 
ما باید ریسک پذیر باشند و هر آنچه در توان داخلی استان وجود دارد را 
برای تسریع در پروژه ها به کار گیرند.او بیان کرد:رفع بسیاری از مسائلی 
که در کرمان مطرح می شود،مسائل کشور را نیز حل می کند لذا در حوزه 
مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی قانونی که در استانی مانند گلستان و 

یا جنگل های زاگرس وجود دارد در کرمان نباید مطرح باشد.
وجود فرصت استثنایی برای حل مشکالت کشور

او با اشاره به معرفی وزرای کابینه دولت آیت اهلل  رئیسی گفت:فرصت 
استثنایی برای حل مسائل کشور وجود دارد و به خاطر ایران و جمهوری 

اسالمی حتما باید در این دوره موفقیت در کشور حاصل شود.
استاندار کرمان تصریح کرد: باید مسائل این استان را با توجه به ارتباط 
نماینده های کرمان، در رای اعتماد به وزرا و کمیسیون ها انتقال دهیم که 

ذهنیت کافی نسبت به مسائل استان کرمان داشته باشند.
مشکالت قوانین بانکی با رونق تولید اصالح شود 

زینی ونــد گفت:بانک ها تــا جایی که توانســتند با حــوزه تولید و 
سرمایه گذاری استان همراهی داشــته اند، اما مشکل اصلی در قوانین 
بانکی است که باید با رونق تولید اصالح شوند.او با ابراز تاسف از اینکه 
توسعه کشور و تامین منابع مالی و سرمایه ای ما متکی به بانک ها است 
که باید آنها را به بازار سرمایه انتقال دهیم اظهار داشت: سهم شرکت های 
کرمانی در بازار بورس کرمان به مرز 15 درصد رسیده و همه آنها در راس 
هستند و سود آن باید برای استان کرمان حاصل شود.استاندار کرمان 
افزود: باید از بازار سرمایه استفاده ببریم،زیرا این بازار مطمئن تر و قابل 
انکار تر است و منفعت هایی دارد که در بانک ها وجود ندارد.او به توزیع 
بودجه سال جاری اشاره ای داشت  گفت: شورای برنامه ریزی استان کرمان 
را بیکار کرده اند،طرح هایی برای ما گذاشته اند و اعتبار به آنها اختصاص 
داده اند که اصال اولویت ما نیست،من به عنوان استاندار در کف میدان 

هستم، چرا برای ما تصمیم می گیرند؟
استاندار کرمان ادامه داد:اختیار تمام فرمانداری ها و شورای برنامه ریزی 
گرفته شده لذا اینگونه کشــور اصالح نمی شود، چه استاند اری است 
که اختیار نــدارد 50 میلیارد تومان در این اســتان به طرح ضروری 

اختصاص دهد.

مدیرعامل آبفا کرمان گفت: با اجرای پروژه 
فاضالب، صنایع فوالد در کرمان از بزرگترین 
خطر که کمبود منابع آب است، بیمه می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، 
محمد طاهری در جلسه ای با هدف بررسی پروژه فاضالب 
بردسیر، اظهار داشت: برای اجرای پروژه فاضالب در استان 
کرمان، 3 شهر به بخش خصوصی و سرمایه گذار واگذار شد 
و در سیرجان شرکت کاریز وارد عمل شد و به خوبی کار 
پیشرفت داشته و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده تصفیه 
خانه شهر سیرجان با بخشی از شبکه و خطوط انتقال به 

بهره برداری رسد.
او افزود: در زرند هم شرکت فوالد زرند ایرانیان با یک تیم 
بسیار خوب و پر تالش کار را دنبال می کند و در کرمان 
نیز شرکت فوالد بوتیا کار را برعهده دارد که این گروه 
نیز تاکنون توانسته اند یک کار ارزشمند و بسیار بزرگ به 

نمایش بگذارد.
طاهری بیان داشت: این پروژه سرمایه گذاری های فوالد و 
میدکو را در دو شهر کرمان و زرند از جهت تامین منابع آبی 
بیمه می کند و سرمایه گذاران به موقع این نیاز را تشخیص 
نتر، پساب مورد  دادند و با هزینه ای بسیار پایین و ارزا
نیازشان در دسترس قرار می گیرد.او خاطرنشان کرد: در 
شهر کرمان در حوزه فاضالب 30 جبهه کاری در حال کار 
است و کار به سرعت دنبال می شود و به لطف خدا هر 3 پروژه 
فاضالب در استان کرمان به ثمر نشستند و ظرف یکسال 
آینده قطعاً به اتمام می رسند.مدیرعامل آبفای کرمان تصریح 
کرد: ما در یک کشور گرم و خشک هستیم و در استانی که 
به مراتب در شرایط بدتر و بحرانی تری قرار دارد که اجرای 
این پروژه در شهر بردسیر می تواند منابع آبی آن را تضمین 
کند و مسائل اجتماعی را به حداقل برساند و همراهی مردم 
را به دنبال داشته باشد.طاهری ادامه داد: با بازچرخانی آب 
می توانیم حداکثر استفاده را از منابع خدادادی ببریم و هم 
اشتغال در زمان اجرا و بهره برداری را خواهد داشت و رونق 

اقتصادی را به دنبال دارد.

امام جمعه شهرستان ریگان از کانون های 
مهم تولید خرما در شرق استان کرمان تاکید 
کرد: فعالیت دالالن کاسب در بازار خرما 
ران  باعث مشکالت زیادی بر سر قیمت خرمای نخلدا

شده است.
حجت االسالم حبیب رضازاده در خطبه های نماز جمعه 
ریگان با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما اظهارداشت: 
نخلداران ریگانی یک سال تالش کرده اند تا این روزها 
با کیفیت ترین محصول را راهی بازار کنند اما عارضه 
خشکیدگی خوشه های خرما کشاورزان ریگانی را متضرر 

کرد.
او اضافه کرد: این در حالی است که به غیر از عارضه 
خشکیدگی خرما که سبب زیان نخلداران شده، دالالن نیز 
در حوزه قیمت ها و خرید خرما این افراد را دچار مشکل می 
کنند و الزم است مسئوالن در این حوزه بویژه قیمت خرما 

تالش کنند و مانع جوالن دالالن شوند.
امام جمعه ریگان همچنین عنوان کرد: امسال دریافت زکات 
در روستاها توسط شبکه های نیکوکاری انجام می شود که 
در همان روستاها صرف نیازمندان و مستمندان خواهد شد.

رضا زاده تصریح کرد:دولت جدید باید نسبت به حل مشکالت 
اقتصادی و گرانی سرسام آور در کشور تالش کند.

امام جمعه ریگان توجه به تولید داخلی، وارد کردن مردم در 
میدان اقتصاد، ایجاد اشتغال برای جوانان و حل مشکل گرانی 
را از اولویت های دولت جدید برشمرد و بیان داشت: انتظار 
است که دولت این موارد را با اولویت در دستور کار قرار دهد.

رضازاده گفت: خانواده هایی هستند که به دلیل گرانی 
خجالت زده فرزندان خود هستند و روند صعودی قیمت ها 

همچنان روزانه صعودی است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت کرونا ضمن تشکر از شبکه 
بهداشت و سپاه شهرستان برای اجرای طرح شهید سلیمانی 
در مبارزه با ویروس کرونا بیان کرد: ضرورت دارد آیین های 
عزاداری ماه محرم نیز در فضایی باز و با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شود.
به گفته رضازاده تاسوعا و عاشورای حسینی در حقیقت جلوه 
ای از بندگی ،ایثار ،از خودگذشتگی است لذا پاسداشت آن 

باید با نهایت دقت در توجه به شرایط کرونایی همراه باشد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه رستم قاســمی کارنامه خوبی در بخشهای عمرانی 
دارد گفت: مهمترین علت رشد قیمت مسکن، تاثیر مخرب تورم عمومی و بازارهای موازی بر این 
حوزه است؛ اما مسکن با مشکالت درون بخشی نیز همچون رکود ساخت وساز، عدم کارایی قانون 
پیش فروش و ایرادات قانون نظام صنفی مواجه است که انتظار داریم وزیر آینده راه و شهرسازی 
نسبت به اصالح این موارد اهتمام داشته باشد.مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
واضح است که مهمترین علت نوسانات قیمت مسکن به تاثیرپذیری از تورم عمومی و تالطمات 
بازارهای رقیب مربوط می شود. اما حوزه مسکن با مشــکالت درون بخشی نیز دست به گریبان 
است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتیم و اقدام قابل توجهی در وزارت 
راه و شهرسازی انجام نشد. در حال حاضر نیز با کسری پنج میلیون واحد در کشور مواجهیم. حتی 
طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از 10 درصد واحدها افتتاح شد 
و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می دهد ساخت و ساز دولتی به نتیجه نمی رسد و باید از توان 

بخش خصوصی استفاده کرد.

وزیر آینده مسکن چه کند 
تا مردم خانه دار شوند؟

بر اساس اعالم سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی، شــیر و لبنیات از قیمت گذاری 
دستوری خارج شده اســت و طبق برآوردهای انجام شــده، 20 درصد به قیمت محصوالت 
لبنی اضافه شده است.سید محمدرضا بنی طبا در پاسخ به اینکه گفته می شود قیمت برخی 
از محصوالت لبنی افزایش یافته و آیا شــرکت های لبنی قیمت محصوالتشان را مجددا باال 
برده اند؟ اظهار کرد: در پی عدم توافق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت 
شیرخام و 10 قلم محصول لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی، نامه نگاری بسیاری به وزارت 
جهاد کشاورزی و صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت که با توجه به دستورالعمل 
وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی شیرخام به قیمت ۶400 تومان که افزایش حدود 
50 درصدی شیرخام  را موجب شده، قیمت محصوالت لبنی نیز به تناسب و بر اساس محاسبه 

میزان افزایش هزینه های تولید، افزایش یابد اما توجهی نشد.
او اضافه کرد: بنابراین شرکت های لبنی با دامداران به صورت مستقیم وارد مذاکره شده اند و با قیمت 

های توافقی اقدام به خرید شیرخام می کنند.

شیر و لبنیات فعال از قیمت گذاری 
تقاضا برای خرید خودرو در بازار زیاد شده است اما فروشندگان این بار نسبت به فروش خودرو خود دستوری خارج شد

عقب نشینی کرده اند! چرا که معتقدند در هفته آینده هم سیر صعودی قیمت خودرو ادامه  دارد. اما نگاه 
کارشناسان به قیمت خودرو چیست؟ برخی خودروهای داخلی در این هفته نسبت به یک ماه گذشته 
حدود 20 تا 30 میلیون تومان گران شدند. خودرو پراید در معامالت این هفته با قیمت 135 میلیون 
تومان، پژو 20۶ تیپ دو با قیمت 240 میلیون تومان، پرشیا با قیمت 254 میلیون تومان و دنا پالس 
هم با قیمت 35۷ میلیون تومان معامله شد.در این میان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تائید این 
خبر توضیح داد: بیکاری های اخیر در روند افزایش تقاضا بی تاثیر نیست. برخی با خرید خودروهایی 
مثل پراید و پژو 405 در تاکسی های آنالین عضو می شوند تا بتوانند در این شرایط کسب درآمد کنند.
مهدی دادفر به تجارت نیوز گفت: البته تقاضای این عده افراد در بازار خودرو ناچیز است. علت اصلی 
افزایش قیمت خودرو کاهش عرضه خودروهای ایرانی، توقف واردات خودرو و نوسان افزایشی قیمت 
دالر است.او ادامه داد: بارها اعالم کرده ایم روند پیش گرفته شده دولت ها به سمت اصالح یا کاهش 
قیمت خودرو نیست. دولتمردان با تکنیک کاهش قیمت خودرو در بازار آشنا هستند اما نمی خواهند 

که این تکنیک ها را اجرا کنند.

دلیل عجیب رشد قیمت خودرو

اجرای پروژه فاضالب 
صنایع فوالد را بیمه می کند

امام جمعه ریگان: دالالن، 
نخلداران را دچار مشکل کرده اند

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد 
کشور، طرح های در دست اجرا و طرح های 
قابل تحقق حکایــت از آن دارد که روند 
تولید در برخی موارد ضعف داشــته و در 
برخی مــوارد دیگر حتی فراتــر از برنامه 
حرکت کرده ایم. زنجیــره تولید فوالد به 
فرآیند تولید فوالد از استخراج سنگ آهن 
تا تولید شمش اطالق می شود. به طور کلی 
این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از 
معدن و ســپس تبدیل آن به کنسانتره و 
ورود آن به بخش فوالدسازی و در نهایت 

ورود به بخش نورد است.
مطالعات طــرح جامــع فوالد کشــور 
با محوریت شــرکت ملی فــوالد ایران و 
ایمیدرو در سال ۹3 تهیه شد. هشت سال 
متوالی اســت که این طرح با هدف رصد 
کردن وضعیت بازار فوالد و ارزیابی تحقق 
اهداف تدوین شــده پایش می شود.این 
طرح اکنون به عنوان یک سند باالدستی 
توسعه صنعت فوالد کشــور مورد توجه 
ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد. با توجه 
به نتایج طرح جامع فوالد پیش نویس سند 
راهبردی صنعت فوالد کشور با محوریت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله 

نهایی شدن است.
بررســی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه 
آن در ســال ۹2 بر اســاس ظرفیت های 
اسمی حاکی است: در آن سال در گندله 
با ۹ میلیون تن کمبود، در کنســانتره با 
ســه میلیون و 100 هزار تن کمبود و در 
آهن اســفنجی با 400 هــزار تن کمبود 
مواجه بودیم، اما موازنه زنجیره فوالد در 
ســال ۹۹ حاکی از مازاد 400 هزار تنی 
در تولید کنسانتره سنگ آهن، مازاد 14 
میلیون و ۸00 هزار تنی در گندله و مازاد ۶ 
میلیون و ۹00 هزار تنی در آهن اسفنجی 

است.
طبق جدیدترین پایش طرح جامع فوالد، 
ظرفیت های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ 
شــامل 3۹.4 میلیون تن ظرفیت تولید 
شــمش فوالد، 3۷.1۸ میلیون تن آهن 
اســفنجی، ۶۶.۷5 میلیون تــن گندله و 

۶4.11 میلیون تن کنسانتره است.

بررسی آمارها نشان می دهد در بهار امسال 
بانک های تجاری و تخصصی تمایل بیشتری 
به پرداخت تسهیالت با سود ثابت داشتند و از 
قراردادهای مبادله ای بیشتر استقبال کردند 
و براین اساس در مجموع 3۷1 هزار میلیارد 

تومان وام با سود ثابت پرداخت کردند.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنــا، بانک ها در 
بانکداری اسالمی مجاز به اعطای تسهیالت 
به مردم هســتند تــا این افــراد به صورت 
غیرمستقیم در ســرمایه گذاری ها شرکت 
کنند. این تسهیالت طبق عقود اسالمی و 
به صورت فروش اقســاطی، اجاره به شرط 
تملیک، ســلف، جعاله، مزارعــه، مضاربه، 
مشارکت مدنی، مشــارکت حقوقی، قرض 
الحسنه، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم 

پرداخت می شود.
در شبکه بانکی کشور، بانک های تخصصی، 
تجاری و موسسات اعتباری هر یک با توجه 
به سیاست های تعریف شده به مشتریان خود 

تسهیالت پرداخت می کنند.
براســاس آخرین داده های آمــاری بانک 
مرکزی در سه ماه نخست امسال، بانک ها و 
موسسات اعتباری در مجموع 2 هزار و 54۶ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردند. 
این رقم در مقایسه با آخرین ماه سال گذشته 

۶.4 درصد رشد داشته است.
عمده تسهیالت پرداختی به صورت مرابحه 
بوده است. به این صورت که بانک ها متناسب 
با اعتبار مشتریان خود، کارت اعتباری برای 
خرید در اختیار آنها قرار می دهند. در دوره 
مذکور بانک ها و موسســات اعتباری ۷3۷ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت به صورت 
مرابحه در اختیار مشتریان قرار دادند که در 
مقایسه با آخرین ماه سال گذشته ۹.۶ درصد 

افزایش داشت.
بانک های تجاری 3۸0 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت کردند
در تقسیم بندی شــبکه بانکی، بانک های 
تجاری به مواردی اطالق می شود که  فعالیت  
اعتبــاری  آنها به  بخش  اقتصــادی  خاصی  
محدود نمی شود. بانک های ملی، سپه، پست 
بانک، تجارت، ملت و صادرات در این گروه 

قرار دارند.
در سه ماه نخست امسال بانک های تجاری در 
مجموع 3۸0 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کردند که در مقایسه با اسفند سال 

گذشته 3.۸ درصد رشد داشت.
این بانک ها 53 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به صورت قرض الحســنه، 14 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت مرابحه، 11۹ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت فروش اقساطی، 30 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت در قالب مشارکت 

مدنی پرداخت کرده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک چگونگی استعالم سریع 
چک های بنفش صیادی جدید را با استفاده از اقالم اطالعاتی 
تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی 
زاده، سخنگوی اجرای قانون چک در گفت وگو با خبرگزاری 
صداوسیما توضیحاتی را درخصوص »سرویس استعالم چک 
براساس اقالم اطالعاتی« ارائه کرد که اهم این موارد به شرح 

زیر است:
 از ابتدای سال جاری قانون جدید چک اجرایی شده است و 
دارندگان چک های جدید ملزم هستند، اطالعات مربوط به چک را 
در سامانه صیاد ثبت کنند و چک را تحویل گیرنده بدهند. گیرنده 
چک نیز ضروری است نسبت به تأیید چک اقدام کند تا بتواند وجه 

چک را دریافت کند.
با سرویس جدیدی که برای گیرندگان در نظر گرفته شده است، 
افراد می توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی استعالم الزم 
را انجام دهند و پس از حصول اطمینان از ثبت شدن چک نسبت 

به دریافت آن اقدام کنند.
 دریافت کننده چک می تواند در زمان مبادله چک و دریافت آن با 
استفاده از این خدمت و وارد کردن مبلغ و تاریخ چک و کد ملی و 
شناسه صیادی برای استعالم چک اقدام و اطمینان حاصل کند 

که که این چک به نفع گیرنده ثبت شده است.
گیرنده چک بعد از اطمینان خاطر از ثبت چک می تواند تایید 
چک را بعدا در سامانه صیاد انجام دهد. این خدمت بیشتر مورد 
استفاده شرکت های پخش و بازاریاب ها و افرادی است که در 
طی روز تعداد زیادی چک را دریافت می کنند. این سرویس در 
واقع استعالم فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام 
می شود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت چک 

را انجام داده است.
برای استفاده از این خدمت افراد باید به وب سایت بانک مرکزی 
مراجعه کنند و در بخش قانون جدید چک و قسمت استعالم چک 

با وارد کردن اقالم اطالعاتی استعالم را دریافت کنند.

چگونگی استعالم چک های جدید 
صیادی براساس اقالم اطالعاتی

نقاط ضعف و قوت 
زنجیره فوالد کجاست؟

تمایل بانک های تخصصی 
و تجاری به وام دهی با سود 

ثابت در بهار ۱۴۰۰

گـزارش دبیرخانـه اوپـک، حاکـی از آن اسـت کـه تولیـد نفـت 
ایـران در مـاه ژوئیـه 15 هـزار بشـکه در روز افزایش یافتـه و به 2 
میلیون و 4۸5 هزار بشـکه رسیده اسـت و ایران جایگاه چهارمین 
تولیدکننده اوپک را در مـاه ژوئیه حفظ کرده است.براسـاس این 
گـزارش همچنیـن قیمـت نفت خـام سـنگین ایـران نیـز در ماه 
ژوئیه با افزایش یـک دالر و 30 سـنتی ۷2 دالر و ۹۸ سـنت ثبت 
شـده اسـت. تولید نفت خـام 13 عضو اوپک بـر اسـاس تازه ترین 
گـزارش ایـن سـازمان و بـر اسـاس منابـع ثانویـه، در مـاه ژوئیه 
)تیـر- مـرداد( روزانـه ۶3۷ هزار بشـکه افزایـش یافـت. 13 عضو 
سـازمان کشـورهای صادرکننده نفت )اوپک( براسـاس تازه ترین 
گزارش این سـازمان، روزانـه 2۶ میلیون و ۶5۷ هزار بشـکه نفت 

تولیـد کردند.
عربسـتان با تولیـد روزانـه ۹.403 میلیون بشـکه، عراق بـا تولید 
روزانـه 3.۹۷۸ میلیـون بشـکه و امـارات با تولیـد روزانـه 2.۷23 
میلیـون بشـکه در روز سـه کشـور نخسـت تولیدکننـده ایـن 

سـازمان هسـتند.

افزایش ۱۵هزار بشکه ای 
تولید روزانه نفت ایران

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078003527 مورخه 1400/04/12 هیات 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 243 صادره از جیرفت در یک باب خانه به مساحت 223 مترمربع پالک 202 فرعی از 
2833 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از 2833 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان 
واقع در کرمان بلوار ابوالفضل )ع( کوچه 1 خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم هرندی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 الف: 345

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/05/23

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319079000114-            
1400٫3٫2 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 0صادره از جیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 303متر مربع پالک 1634 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 188 - اصلی 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 15 روز 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 :1400٫5٫9 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫5٫23   

علی رحمانی خالص  .رئیس ثبت اسناد رودبار جنوب .م الف :149

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ خانه پالک 653 فرعی مجزی شده از پالک 638 فرعی از 290 اصلی 
واقع در بابهوتک زرند بخش 15 کرمان مورد تقاضای خانم زهرا اردانه به مساحت 565 
مترمربع به استناد رای شماره هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده 
قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه1400/5/19 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح 
روز سه شنبه مورخه 1400/6/16 در 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 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند ضمنا معترض ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری محل 
تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و عدم ارائه دادخواست به دادگستری و با اخذ 
گواهی مذکور از دادگستری توسط متقاضی سند مالکیت صادر و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  

 م الف 136
تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1400/5/23

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
فرعی   868 پالک  ششدانگ  از  دانگ  سه  مالک  شعبجره  اسالمی  مریم  خانم 
مجزی شده از پالک 408 فرعی از 7561 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 
که سند مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکی 139820319008000009 و شماره 
چاپی 640396 ب 95 صادر و تسلیم گردیده و آقای رضا عباسزاده شعبجره مالک سه دانگ 
دیگر از پالک فوق که سند مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکی 139820319008000010 و 
شماره چاپی 640397 ب 95 صادر و تسلیم گردیده، هر کدام ضمن ارائه دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده مدعی هستند که اسناد مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست 
نامه قانون  آیین  120 اصالحی  باستناد تبصره یک ماده  لذا  اند  نموده  المثنی  سند مالکیت 
ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
سند  صدور  به  نسبت  مذکور  مدت  اتمام  از  پس  صورت  این  غیر  در  نماید  تسلیم  معامله 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار:شنبه 1400/05/23

بیست و سوم مردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مهدی گودرزی برابر تفویض وکالت به شماره 8028_ 8029 _12 خرداد 1400 دفتر 
اسناد رسمی شماره 1602 شهر تهران وکالتا از طرف آقایان کامران و جمشید بهرام زاده 
ابراهیمی دو نفر از وراث آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی برابر گواهی حصر وراثت 
به شماره 432 _ 88/4/24 قاضی محترم شورای حل اختالف منطقه 7 تهران که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 207 فرعی از 5051 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان در دفتر 66 صفحه 541 
به شماره ثبت 8775 و شماره چاپی 745424/ 3 بنام آقای محمد باقربهرام زاده ابراهیمی صادر 
و تسلیم گردیده، سپس برابر نامه شماره 1398168003462582 _ 1398/6/27 شعبه 1 اجرای 
احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 24 )ویژه اصل 49 قانون اساسی( تهران بازداشت 
گردیده است، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی هستند که اسناد مالکیت فوق 
بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده اند لذا باستناد تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد. م الف 138
تاریخ انتشار:شنبه 1400/05/23

بیست و سوم مردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
دارای  علی   فرزند  سرنی  پور  میرزایی  دادخدا  اقای 
شناسنامه4699411274 بشرح دادخواست شماره 0000586مورخ 
1400٫1٫23توضیح داده شادروان اقای  عین هللا میرزایی پور فرزند 
و  شده  فوت  شهرکهنوج  در  تاریخ1399٫12٫27  بشناسنامه 3829در  دادخدا 
از: 1-احمد میرزایی پور  الفوت وی عبارتند/ عبارتست  وراثت منحصر حین 
متوفی 2-علی  ملی 6980135384فرزند  شماره  به  عین هللا  فرزند  سرنی 
اصغر میرزایی پور سرنی فرزند عین هللا به شماره ملی 6980182978فرزند 
متوفی 3-محمد یونس میرزایی پور سرنی فرزند عین هللا به شماره ملی 
به شماره  69800916387فرزند متوفی 4-کوثر میرزایی پور فرزند عین هللا 
ملی6980340204فرزند متوفی 5-شمسی میرزایی پور فرزند غالمحسین به 
شماره ملی 3160524930همسر متوفی 6-داد خدا میرزایی پور سرنی فرزند 
علی به شماره ملی 4699411274پدر متوفی7-روزی شهد الهی فرزند محمد 
به شماره ملی 3160496724مادر متوفی -لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های 
کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

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 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  اول موضوع  1400/02/07 هیات  140060319005000069 مورخه  رای شماره  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
اسفندیار  فرزند  نژاد  نادری  مریم  خانم   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک 
بشماره شناسنامه 1065 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 390 مترمربع 
پالک 11 فرعی از 2894- اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد – خیابان شفا 
 1384/08/14 مورخ   207 بموجب خالصه سند  متقاضی(  ) خود  مالک رسمی  از  خریداری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  شود 
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 الف: 433
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/23

ابراهیم سیدی -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319005000139 مورخ 1400/02/21 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
زاده خبیصی  آقای مسلم حسن  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک شهداد تصرفات 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  شهداد  از  صادره   273 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند 
مساحت 471/83 مترمربع پالک 12 فرعی از 2894- اصلی واقع در بخش 23 کرمان 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 15 روز آگهی می شود در 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 435
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/23

ابراهیم سیدی -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 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 15 روزآگهی 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 سربنان زرند بخش 15 کرمان

آقای حسن همتی سراپرده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4  صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 265.4 مترمربع از پالک 164 اصلی واقع در روستای سراپرده بخش 15 کرمان خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد همتی.
آقای سیدحسین همتی سراپرده فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از زرند در یک باب 
خانه  به مساحت 255 مترمربع از پالک 164 اصلی واقع در روستای سراپرده بخش 15 کرمان 

خریداری از مالک رسمی آقای خداداد همتی . م الف 137
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/6/7

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سعید ذکاء اسدی سرپرست معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی

نوبت دوم
 آگهی مفقودی
گواهی کشف

نظر به اینکه گواهی کشف معدن سنگ آهک اشکور به 
شماره 20694 مورخ 94/06/05 بنام خانم زیبا محمود 
لذا بدینوسیله باطالع می  نیا میمند مفقود گردیده، 
رساند کلیه مفاد مدارک مزبور از درجه اعتبار ساقط و 
اعتبار قانونی  گواهی کشف مزبور هیچگونه ارزش و 

ندارد.م الف 7072
تاریخ انتشار: 1400/04/23 – 1400/05/23

 

استان کرمان ۷٠ درصد پسته تولیدی در ایران را 
به خود اختصاص داده است و با وجود تحریم ها و 
مشکالت ناشی از شیوع کرونا همچنان بخش قابل 

توجهی از بازارهای جهانی را نیز در اختیار دارد.
تولید پسته در کرمان در حالی امسال با افت جدی 
مواجه شده که سال گذشته نیز به دلیل شیوع کرونا 
بخش قابل توجهی از پسته استان فروش نرفت و در 

انبارهای استان باقی ماند.
هم اکنون با بررسی ابتدایی در استان کرمان می 
توان تعداد باالی ترمینال های ضبط پسته تعطیل 
شده را به این دلیل دانست که محصولی برای 

صادرات ندارند.
تولید پسته به شدت کاهش و قیمت نهاده ها 

افزایش یافت
عدم امکان برگشت ارز به کشور، تحریم ها، 
مشکالت ناشی از کرونا باعث شده از حجم صادرات 

پسته استان کاسته شود.
در سال جاری اما میزان تولید پسته بعد از یک 
سال بهبود، مجددا با افت جدی مواجه شده است 
به گ طوری که تنها در شهرستان رفسنجان که 
مهمترین قطب تولید پسته جهان محسوب می 
شود ۵٠ درصد افت تولید داریم که دلیل عمده آن 
تغییرات اقلیمی و کاهش شدید منابع آبی و عدم 

بارندگی عنوان شده است.
عدم وجود آب در دشت های رفسنجان و انار در 
شمال استان کرمان موجب خشک  شدن بسیاری 
از چاه های آب به عنوان تنها منبع تامین آب باغ های 
پسته شده است و همین امر میزان تولید را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش دمای این روزها نیز بر میزان پوکی پسته 
افزوده است و به نظر می رسد در سال جاری 

کشاورزان پسته کار کرمان که کار برداشت محصول 
را آغاز کرده اند با چالش جدی در زمینه تامین 

نقدینگی مواجه می شوند.
بارندگی ۸۰ درصد کاهش یافت

فرماندار رفسنجان اظهار داشت:کاهش تولید پسته 
در دشت های رفسنجان را تایید می کنم اما میزان 
آن دقیق مشخص نیست و تخمین زده می شود 
بیش از ۵٠ درصد افت تولید داشته باشیم چون 
بسیاری از باغ های موجود در دشت رفسنجان 

محصول ندارند.
مجید فصیحی هرندی با اشاره به کاهش شدید 
بارندگی در رفسنجان گفت: نسبت به سال گذشته 
بیش از ۸٠ درصد کاهش بارندگی داریم و سطح آب 
در چاه ها نیز به شدت افت کرده و میزان سختی آب 
افزایش قابل توجهی دارد به طوری که حتی برای 

کشاورزی نیز مناسب نیست.
او تصریح کرد:تنها منبع تامین آب کشاورزی 
رفسنجان آب های غیر سطحی است و از هیچ منبع 
دیگری آب مورد نیاز کشاورزی و بخش های دیگر 

مورد نیاز در شهرستان تامین نمی شود.
فرماندار رفسنجان بیان کرد:سال گذشته ۷٠ هزار 
ُتن محصول از باغ های پسته برداشت شد و در 
سال جاری به صورت قطعی این میزان به شدت 
کاهش خواهد یافت به حدود ۳٠ هزار ُتن خواهد 

رسید.
او ادامه داد:در کنار کمبود شدید آب در شهرستان 
شاهد افزایش دمای هوا و تغییرات عمده آب و هوایی 
هستیم و همچنین به صورت سنتی بعد از یک 
سال ُپر بازده در سال گذشته سال جاری کم بازده 

شده است.
آغاز برداشت محصول در سال جاری 

او بیان کرد:در سال جاری نیز شاهد آغاز برداشت 
محصول هستیم که هم اکنون پسته کال در حال 
برداشت است و طی دو ماه آینده سایر ارقام محصول 

نیز برداشت خواهد شد و تخمین زده می شود حدود 
یک میلیون نفر در این زمینه فعال خواهند شد.

فصیحی هرندی از اتخاذ تدابیر الزم برای رعایت 
کامل تمهیدات بهداشتی  پروتکل های کرونایی 
توسط کارگران فصلی خبر داد و افزود:نیروهای کار 
الزم در دسترس است و محل هایی برای اسکان 

کارگران به صورت بهداشتی اختصاص می یابد.
او همچنین از نظارت جدی و دقیق اکیپ های 
بهداشتی بر روند کار ترمینال های ضبط پسته 
خبر داد و افزود:در سال جاری به نیروی کار کمتری 
نسبت به سال گذشته نیاز داریم و به همین دلیل از 
کارگران فصلی می خواهیم تدابیر بهداشتی را دقیقا 

رعایت نمایند.
او از وجود ۸٠ هزار هکتار باغ پسته در شهرستان 
خبر داد و خواستار حمایت کشاورزان از سوی 
مسئوالن برای جبران خسارت ها در سال جاری شد.

تغییرات اقلیم و خشکسالی بالی جان 
کشاورزان شده است

رفسنجان  کشاورزی شهرستان  مدیر جهاد 
اظهار داشت: تغییرات دمایی و خشکسالی در 
شهرستان رفسنجان خسارت های قابل توجهی به 
کشاورزان به خصوص پسته کاران وارد کرده است.

عباس حاج عبداللهی گفت: متاسفانه هر سال شاهد 
گرمازدگی و یا سرمازدگی باغ های پسته هستیم 
و همین امر باعث نوسان بسیار شدید در میزان 
تولید محصول شده است که این امر بسیار نگران 

کننده است.
او تصریح کرد: حجم قابل توجهی از درآمد 
کشاورزان باید صرف آماده سازی باغ های برای 
فصل بعد شود و با توجه به افزایش قیمت نهاده 
های تولید و کاهش منابع آبی کشاورزان با چالش 
جدی مواجه هستند و نمی توانند نهاده های مورد 

نیاز را تامین کنند.
حاج عبداللهی به خشکسالی اشاره کرد و بیان 

داشت: امسال آبی برای آبیاری باغ ها نیز وجود 
نداشت و کشاورزان با مشکالت زیادی مواجه 
هستند باید به این نکته نیز اشاره کنیم که حجم 
قابل توجهی از باغهای شهرستان نیز مکانیزه 

هستند اما آبی برای آبیاری وجود ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان از کاهش 
تولید در هر هکتار محصول خبر داد و گفت: میزان 
خسارتها را می توان در تمام باغ های منطقه مشاهده 

کرد و خسارتی که وارد شده قابل تصور نیست.
او گفت: در ماههای ابتدایی سال هم سرمازدگی 
خسارت جدی به محصول وارد کرد و موجب از بین 

رفتن حداقل ۱۳ هزار ۵٠٠ تن محصول شد.
حاج عبداللهی ارزش خسارت های سرمازدگی را 
بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
بیشترین میزان خسارت وارده ناشی از سرمازدگی 
به محصول پسته در شهرستان رفسنجان در منطقه 
کبوترخان، نوق، بهرمان، اسماعیل آباد و جوادیه 
فالح وارد شده است که سرمازدگی به بیش از ۵۵ 
درصد باغهای پسته آن هم از نوع رقم  فندقی این 

منطقه خسارت زده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان ادامه 
داد: از کشاورزان می خواهیم محصول پسته خود را 
بیمه کنند و با توجه به افزایش تغییرات آب و هوایی 

درصد ریسک تولید را کاهش دهند.
او به خشکسالی اشاره کرد و افزود: در صورت 
ادامه روند کم آبی در شهرستان در آینده شاهد 
لطمه بسیار جدی به ذخیره گاههای درختان 
پسته خواهیم بود به همین دلیل باید کشاورزان 
آبیاری مکانیزه را جدی بگیرند و مصرف بهینه آب 
و استفاده از ارقام پسته ای که نیاز کمتری به آب 

دارند در دستور کار قرار دهند.
حاال باید دید با توجه به خسارت های جدی صنعت 
پسته بعد از شیوع کرونا چه تدبیری برای حمایت از 

کشاورزی اتخاذ می کنند.

بازار

گزارش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان 
اظهار داشت: تغییرات دمایی و خشکسالی در 
شهرستان رفسنجان خسارت های قابل توجهی 
به کشاورزان به خصوص پسته کاران وارد کرده 
است.عباس حاج عبداللهی گفت: متاسفانه هر 
سال شاهد گرمازدگی و یا سرمازدگی باغ های 
پسته هستیم و همین امر باعث نوسان بسیار 
شدید در میزان تولید محصول شده است که این 
امر بسیار نگران کننده است.
او تصریح کرد: حجم قابل توجهی از درآمد 
کشاورزان باید صرف آماده سازی باغ های برای 
فصل بعد شود و با توجه به افزایش قیمت نهاده 
های تولید و کاهش منابع آبی کشاورزان با چالش 
جدی مواجه هستند و نمی توانند نهاده های مورد 
نیاز را تامین کنند.

زار
: با

س
عک

کاهش ۵۰ درصدی تولید در قطب پسته جهان؛ 

بحران آب دامن پسته کاران را گرفت
تولید پسته در استان کرمان به دلیل تغییرات اقلیمی در سال جاری به شدت افت کرده و کشاورزان 

برای تامین هزینه های کشت سال جاری نیز با چالش مواجه شده اند.

مسلئوالن عللوم پزشلکی در سلیرجان اعلالم 
می کننلد کله در وضعیلت بسلیار بلد و بحرانلی 
کرونلا قلرار دارنلد و در هلر ٢ بیمارسلتان ایلن 

شهرسلتان دیگلر تخلت خاللی ندارنلد.
٢ بیمارسلتان دولتلی شلهید غرضلی و املام 
رضا)ع( اینک در شهرستان سلیرجان در خدمت 
رسلیدگی بله بیملاران کرونایلی هسلتند و ایلن 
در حالی اسلت که آمار مراجعلان و مبتالیان روند 
صعودی زیلادی به خلود گرفته اسلت و همچنان 

ادامله دارد.
معاون درمان دانشلکده علوم پزشلکی سلیرجان 

گفت:متاسفانه در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته 
ایم و می توان گفلت وضعیت کرونا بحرانی اسلت 

و در بیمارسلتان ها تخت خاللی نداریم.
دکتلر غالمرضلا جهانشلاهی افلزود: بیملاران به 
صلورت خانوادگی درگیلر این بیماری شلده اند و 
در ایلن دوره اوج همله گیلری ویلروس مهاجم تر 
شلده است و سلرایت بیشلتری را با سلرعت دارد.
او گفلت: در حلال حاضلر ٢۷٠ بیملار کرونایی در 
بیمارسلتان های شهرسلتان بسلتری هسلتند و 
برای پذیلرش بخلش کووید هلم ملردم در نوبت 
قلرار دارنلد تلا بتواننلد بنلا بر شلرایط بیملاری یا 

در بیمارسلتان بسلتری شلوند یلا داروی خلود را 
دریافلت کننلد و در منزل درملان را ادامله دهند.
جهانشلاهی افلزود: علادی انلگاری موجلب همه 
گیلری زیاد ویلروس شلده اسلت و باز هلم تاکید 
می کنیم مردم باید دسلتورالعمل های بهداشتی 
را رعایلت کننلد، از تجمع هلا بپرهیزد و اسلتفاده 
از ماسلک و رعایت فاصله اجتماعلی را در اولویت 

بگذارنلد.
سلهراب بهاءالدینی فرماندار سلیرجان هم ضمن 
حضور در بیمارسلتان گفت: فقط بلا کمک مردم 
می توانیم مشلکالت موجود را برطلرف کنیم؛ ما 

همله اقداملات الزم را انجلام داده ایم و اگلر مردم 
همکاری کننلد و عادی انلگاری نباشلد وضعیت 

بهتر خواهد شلد.
او افزود : شلرایط موجلود را تحت کنتلرل داریم و 
اقدامات الزم انجام شلده اما هملکاری مردم مانع 

از ایجلاد بحران خواهد شلد.
بهاءالدینلی در ملورد تلالش همله جانبله کادر 
درملان نیلز گفلت: خسلتگی کادر درملان کار را 
بلرای ما دشلوار می کنلد املا مدافعان سلالمت با 
وجود خسلتگی مشلغول خدمت هسلتند و باید 

ملردم ایلن بیملاری را جلدی بگیرند.

تخت های هر ۲ بیمارستان سیرجان پُر شده است

مدیریت کویر لوت با دست خالی

یک کارشناس بازار ارز با بیان اینکه با ورود 
پول های بلوکه شده و درآمدهای نفتی، 
گره های اقتصادی کشور باز می شود، 
گفت: این امر سبب خواهد شد که امور 
تجارت بین الملل تسهیل  شده و شبکه 
بانکی کشور مبادالت خود را توسعه دهد و 
در نتیجه، هزینه صادرات و واردات کاهش 
می یابد.به گزارش روز جمعه ایرنا، قیمت 
دالر در هفته اول مردادماه در صرافی 
بانکی ٢۴ هزار و ۵٠٠ تومان بود و در هفته 
دوم به کانال ٢۵ هزار تومان رسید و در 
هفته بعد از آن که کرونا در کشور جوالن 

می داد وارد کانال ٢۶ هزار تومان شد.
یورو نیز در این مدت تقریبا رشد آرامی 
داشت و در روزهای پایانی به بهای ۳٠ 
هزار تومان در صرافی های بانکی معامله 

می شد.
قیمت دالر در کشور ما همواره تحت تاثیر 
رویدادهای سیاسی داخلی و بین المللی 
است و چون در این مدت اتفاق خاصی 
رخ نداده است بنابراین شاهد افت و خیز 
قابل توجهی در قیمت دالر و یورو نبودیم.

»محمود فراهانی« کارشناس ارز در 
گفت و گو با ایرنا درخصوص وضعیت 
بازار ارز طی هفته گذشته، گفت: در یک 

ماه گذشته رویداد سیاسی قابل توجهی 
در عرصه بین الملی و کشور رخ نداده 
است بنابراین برای بررسی نوسان های 
قیمت دالر، باید شاخص های دیگر را 

بررسی کنیم.
وی افزود: البته در این دوره بانک مرکزی 
میزان استقراض دولت از این بانک و دارایی 
خارجی بانک مرکزی را اعالم کرد که 
این ها بر قیمت دالر موثر هستند، اما اثرات 

آنها بلندمدت است.
این کارشناس اظهارداشت: تا زمانی که 
تکلیف برجام روشن نشود نوسان قیمت 
یک تا دو هزار تومان دالر را خواهیم داشت 
ضمن اینکه سفته بازان بازار سعی می کنند 

همواره سودهایی را به دست آورند.
وی ادامه داد: دامنه ٢٢ تا ٢۶ هزار تومانی 
دالر با معیار مرکزی ٢۴ هزار تومان در 
شرایط موجود طبیعی و قابل کنترل 
است و این نوسان اندک در واقع به دلیل 
چشم انداز مثبتی است که نسبت به برجام 

وجود دارد.
فراهانی با بیان اینکه با ورود پول های بلوکه 
شده و درآمدهای نفتی حاصل، گره های 
اقتصادی کشور باز می شود، افزود: اما 
مهمترین عنصری که در این خصوص به 

آن اشاره نشده این است که این امر موجب 
می شود امور تجارت بین الملل تسهیل 
 شود و شبکه بانکی کشور فعالیت خود 
را شروع  کند و در نتیجه هزینه صادرات 
و واردات کاهش می یابد و در نتیجه 
لوکوموتیو اقتصاد را به حرکت درمی آورد  
البته به معنای این نیست که مشکالت 

اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل است.
وی درباره پیش بینی کاهش قیمت دالر 
در آینده، گفت: من موافق کاهش قیمت 
دالر نیستم بلکه موافق ثبات دالر هستم 
و در واقع دولت باید ریسک تغییر قیمت 
دالر را مدیریت کند تا رشد قیمت نداشته 
باشیم اما اینکه دالر تا ۱۵ هزار تومان 
کاهش یابد و بعد دوباره تا ۳٠ هزار تومان 

افزایش یابد نتیجه ای ندارد.  
این کارشناس گفت: معتقدم چنانچه در 
طوالنی مدت قیمت دالر را در محدوده ٢٠ 
تا ٢۴ هزار تومان ثابت نگه داریم، تکلیف 

اقتصاد روشن خواهد شد.
وی افزود: البته باید بدانیم اینکه دالر تا 
قیمت ٢٠ هزار تومان کاهش می یابد یا 
خیر ؟ این موضوع، توسط بازار و آزادسازی 
تکلیف  تعیین  شده  بلوکه  پول های 

می شود.

معرفللی وزرای دولللت سللیزدهم بلله مجلللس 
در روز چهارشللنبه )٢٠ مللرداد مللاه( تللا بللا 
اسللتقبال فعللاالن بورسللی مواجلله شللد. در ایللن 
میللان، معرفللی »سللید احسللان خانللدوزی« 
بلله عنللوان وزیللر پیشللنهادی امللور اقتصللادی 
و دارایللی کلله بلله طللور مسللتقیم بللا بللورس 
و بللازار سللرمایه ارتبللاط دارد، مللورد توجلله 

فعللاالن بللازار سللرمایه قللرار گرفللت.
خانللدوزی در آذر مللاه ۹۹ و در زمانللی کلله 
معامللالت بللورس در وضعیللت بحرانللی قللرار 
داشللت از اضافلله شللدن برخللی از مللواد بلله 
قانللون بللازار اوراق بهللادار خبللر داد و گفللت: 
اصللالح سللاختار سللازمان بللورس، شللفافیت 
صللدور مجوزهللا، واریللز بخشللی از کارمللزد 
سللازمان بلله صنللدوق تثبیللت بللازار سللرمایه، 
شللفافیت صورت هللای مالللی سللازمان بللورس 
و منللع پذیللرش شللرکت بللدون بازارگللردان 
از جمللله مللواردی هسللتند کلله بلله زودی 
در کمیسللیون اقتصللادی مجلللس تصویللب 

خواهنللد شللد.
عضللو شللورای عالللی بللورس )جمعلله( در 
گفللت و گللو بللا خبرنللگار اقتصللادی ایرنللا بلله 
انتخللاب »احسللان خانللدوزی« بلله عنللوان وزیر 
پیشللنهادی اقتصللاد و دارایللی اشللاره کللرد و 
افللزود: اعالم نللام »خانللدوزی« بلله عنللوان وزیر 
پیشللنهادی اقتصللاد و دارایللی بلله چنللد دلیللل 
از انتخاب هللای خللوب "آیللت الللله رییسللی" 
بللرای معرفللی کابینلله دولللت سللیزدهم تلقللی 

. می شللود
"حسللین سللالح ورزی" بللا بیللان اینکلله 
"خانللدوزی" از اقتصاددان هللای خللوب و مطرح 
کشللور محسللوب می شللود کلله از سللابقه علمی 
و پژوهشللی زیللادی برخللوردار اسللت، گفللت: 
ایللن موضللوع می توانللد بلله طللور حتللم در 
تصمیم گیری هللای وی بللرای حوزه هللای 
مهللم اقتصللادی کشللور از جمللله بللازار سللرمایه 
که اکنللون جایللگاه ویژه ای را در کشللور نسللبت 
بلله سللال های گذشللته پیللدا کللرده اسللت 

تاثیرگللذار باشللد.
سللالح ورزی اداملله داد: همچنیللن وزیللر 
پیشللنهادی اقتصللاد و دارایللی در کنللار حللوزه 
بللازار سللرمایه از اطالعللات خوبللی در زمینلله 
دیگللر مسللایل مهللم کشللور ماننللد بللازار پللول، 
مباحللث مالیاتللی و نیللز از تسلللط کافللی در 

حللوزه کسللب و کار برخللوردار اسللت.
عضللو شللورای عالللی بللورس اداملله داد: 
»خانللدوزی« در طللول یللک سللال گذشللته کلله 
بلله عنللوان نماینللده مللردم در مجلللس و نایللب 
رییللس کمیسللیون اقتصللادی مجلللس برگزیده 
شللد، فعالیللت و عملکللرد معقولللی را در کشللور 
از خللود بللر جللای گذاشللت و تاکنللون بارهللا 
اظهارنظرهللای کارسللازی را در جهللت رفللع 
مسللایل پیللش آمللده در حوزه هللای مختلللف 

اقتصللادی ارائلله کللرده اسللت.
وی خاطرنشللان کللرد: یکللی از اقدامللات مهمی 
کلله وزیللر پیشللنهادی اقتصللاد و دارایللی در طی 

چنللد وقللت گذشللته پیگیللری کللرد و توانسللت 
اقدامللات موثللری را در ایللن زمینلله بلله اجللرا 
برسللاند، تشللکیل فراکسللیون بهبللود فضللای 

کسللب و کار در مجلللس بللود.
سللالح ورزی اداملله داد: ایللن اقللدام و 
تصمیم گیللری خانللدوزی نشللان دهنده آن 
اسللت کلله وجللود مقللررات زایللدی را بلله عنوان 
ایللراد اساسللی در فضللای کسللب و کار کشللور 
تشللخیص داد؛ بنابرایللن در ایللن مسللاله تمرکللز 
کللرد و بسللیاری از مسللایل موجللود بللر سللر 
راه حللوزه کسللب و کار کلله بلله عنللوان سللدی، 
مانللع از پیشللرفت ایللن حللوزه شللده بللود را 

برداشللت.
عضللو شللورای عالللی بللورس تاکیللد کللرد: بللا 
توجلله بلله قللرار دادن ایللن مسللایل در کنللار 
یکدیگللر، بلله نظللر مللی رسللد کلله انتخللاب وی 
بلله عنللوان وزیللر اقتصللاد و دارایللی در وضعیللت 
فعلللی اقتصللاد کشللور، انتخابللی بسللیار معقللول 
و شایسللته اسللت و مللی تللوان حضللور وی را در 
حللوزه اقتصللادی کشللور بلله فللال نیللک گرفت.

وی خاطرنشللان کللرد: در صورتللی کلله وزیللر 
پیشللنهادی اقتصللاد و دارایللی برناملله مدونللی 
بللرای اقتصللاد کشللور داشللته باشللد و آن را بلله 
خوبللی ارائلله دهللد، مللی توانللد عملکللرد خوبللی 
را همچللون دورانللی کلله در مجلللس حضللور 
داشللت از خللود بلله یللادگار بگللذارد و تاثیللر 
زیللادی را در بهبللود وضعیللت اقتصللاد کشللور 

داشللته باشللد.

تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادالت 
با آزادسازی پول های بلوکه شده

چراغ سبز بورس به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد

هر
س: م

عک

۳پایلگاه محللی کویلر للوت در اسلتان های کرمان، 
سیستان وبلوچسلتان و خراسلان جنوبی بلا وجلود 
گذشلت ۵ سلال از ثبت جهانلی، هنلوز امکانلات و 

بودجله کافلی ندارنلد.
تیرملاه کله تملام شلد، کویلر للوت پنجمیلن سلال 
ثبلت جهانلی خلود را هلم پشت سلر گذاشلت؛ 
منطقله ای بیابانلی کله میلان ۳ اسلتان کرملان، 
سیستان وبلوچسلتان و خراسلان جنوبی مشلترک 
اسلت و هم اکنلون، پایلگاه جهانلی در مدیریلت آن 
بلا چالش های متعلددی مواجله شلده و کار بله آنجا 
رسلیده کله ورود بی ضابطله  گردشلگران بله ایلن 
پهنه ی شلگفت انگیز، بله جدی ترین معضلل تبدیل 
شده اسلت؛ گردشلگرانی کله پلس از شلکل گیری 
دریاچه ای در همسایگی َکلوت ها در شلهداِد کرمان، 
بلا وجلود همه گیلری ویلروس کرونلا، بله هلوای 
تماشلای تالقلی آب و کویلر، تعدادشلان روز بله روز 

بیش تلر شده اسلت.
این درحالی اسلت کله ورود به سلایت های جهانی در 
کشلورهای توسلعه یافته، تنها از طریق ثبت نام و طی 
فراینلدی مشلخص صلورت می گیلرد و حتلی برای 
تعلداد ورودی هلا، محدودیت هلای خاصلی اعملال 
می شلود. در للوت املا کافلی اسلت افلراد تصمیم به 
بیابان گلردی بگیرنلد؛ بی هیلچ مانلع و محدودیتلی 
و به هلر تعلداد کله بخواهنلد، می تواننلد وارد بیابان 
شلوند و نتیجله شلده آن کله »مهلران مقصلودی«، 
دانشلیار دانشلگاه تهران و مدیلر پایلگاه جهانی لوت 
می گویلد به دلیلل نبلود زیرسلاخت های مناسلب، 

گردشلگرانی کله هم اکنلون به للوت می رونلد، فقط 
زبالله و تخریلب برجلا می گذارند.

مشکالت موجود
 سلاکنان روسلتاهای حاشلیه  کویر للوت در اسلتان 
کرملان، اگرچله قلدردان ثبلت جهانلی ایلن منطقه 
هسلتند و طعلم خلوش درآملد گردشلگری را تلا 
حلدی چشلیده اند، املا هم اکنلون یکلی از تلخ ترین 
خاطراتلی کله دارنلد، مربلوط بله جملع آوری 
پسلماندهای رهاشده ازسلوی گردشلگران در بیابان 
اسلت کله هفتگلی در قاللب گروه هایلی داوطلبانله 
آن را انجلام می دهنلد. بله این گونله معضلالت، 
یادگاری نویسلی روی کلوت هلا، قطع درختلان کویر 
برای تأمین هیلزم و ورود با خودرو بله بیابان حتی در 

مناطلق ممنوعله را هلم اضافله کنیلد.
ایلن ملوارد املا همله مشلکالت کویلر لوت نیسلت؛ 
۳پایگاه محلی لوت در ۳ اسلتان، به گفتله  مقصودی، 
هنوز حتلی یلک ماشلین گشلت زنی وجلود ندارند، 
نیروی ثابلت ندارنلد و بسلیاری از امکاناتی کله برای 
پایش و نظلارت برایلن پهنه گسلترده نیاز اسلت، در 
اختیار پایگاه قرار نگرفته اسلت. همچنین هم اکنون، 
مدیریت للوت بلا کمبود جلدی منابلع ماللی مواجه 

اسلت.
مقصلودی می گویلد که سلال گذشلته، در ٢اسلتان 
سیستان وبلوچسلتان و خراسلان جنوبلی اعتبلارات 
پایلگاه للوت صفلر بلوده و در اسلتان کرملان چنلان 
مبللغ ناچیلزی اختصلاص یافتله کله کار چنلدان 

بزرگلی بلا آن ممکلن نبوده اسلت.
به گفتله مقصودی، آن زملان که للوت را ثبت جهانی 
می کردنلد، بلرای اینکله بتواننلد مدیریلت بهتلری 
براین عرصله طبیعی اعملال کنند و از آنجلا که لوت، 

نخسلتین تجربه وزارت میراث فرهنگلی در مدیریت 
پهنله ای طبیعلی بلوده، تفاهم نامله ای بلا ٢سلازمان 
منابع طبیعی و حفاظت  محیط زیسلت امضا کرده اند 
تلا در مدیریلت بیابان بلا ایلن وزارت خانه مشلارکت 

. کنند
ایلن سلازمان ها املا خیللی توجهلی بله لوت نشلان 
نداده انلد و از آنجا کله جاذبه های فرهنگلی و تاریخی 
نیلز بلرای وزارت میراث فرهنگی در اولویلت باالتری 
اسلت، این بیابان سحرانگیز، ازسلوی این وزارت خانه 
هلم چنلدان کله بایلد، ملورد حمایلت قلرار نگرفته 

اسلت.
نتیجله شلده اینکله بسلیاری از طرح هلا و برنامه هلا 
ازجمله راه اندازی »مرکز تفسلیر« از روی کاغذ فراتر 
نرفته اسلت؛ مرکزی که گردشلگران پیش از ورود به 
بیابلان، از طریق فیللم و عکس و توضیحات شلفاهِی 
افلراد آگاه، بلا بیابان و جاذبه های آن آشلنا می شلوند 
و همچنیلن، نحلوه ورود و عملل در ایلن پهنله را 
می آموزنلد؛ نیازی جلدی در للوت که به گفتله مدیر 
پایلگاه جهانلی للوت، از ابتلدای ثبلت جهانی شلدن 

بلرآن تأکید شلده، املا توجهی نمی شلود.
بی مهری به کویر لوت

مدیر پایلگاه لوت در اسلتان کرمان نیلز دراین زمینه 
بله خبرنگارهمشلهری می گویلد: درایلن اسلتان 
بله گردشلگری درکویلر للوت بهلای چندانلی داده 

. نمی شلود
 »معیلن افضللی« اظهلار می کنلد: همه فقط شلعار 
حمایلت از للوت را می دهنلد. این درحالی اسلت کله 
بخش زیادی از وسلعت بیابان لوت و علوارض جهانی 
شلده در مرز اسلتان کرمان واقع شلده و دسترسی به 
للوت از این اسلتان نیلز بیش تر اسلت. حجلم زیادی 

از گردشلگران از درگاه هلای لوت در کرملان وارد این 
بیابلان می شلوند و همله این شلرایط نشلان می دهد 
کله اسلتان بایلد توجله بیش تلری بله للوت داشلته 

باشلد، اما این اتفلاق تاکنلون رخ نداده اسلت.
جای خالی مدیریت یکپارچه

گفتله می شلود کویلر للوت، معلادل ۱۳کشلور 
ارمنسلتان، لبنلان، آلبانلی، کویلت، السلالوادور، 
اسللوونی، قبلرس، جامائیلکا، قطلر، لوکزامبلورگ، 
بحریلن، سلنگاپور و بلژیک مسلاحت دارد و وسلعت 
بخشلی از ایلن دشلت پهنلاور کله در اسلتان کرمان 

واقلع شلده، بیلش از ۴برابلر کشلور لبنلان اسلت.
با این وجلود، هنلوز دراین کویلر به این گسلتردگی، 
مدیریتی یکپارچله اعمال نمی شلود و تصمیم گیران 
و مداخله کننلدگان متعلددی حضور دارنلد تا جایی 
کله حتلی برخلی نهادهلا، بلدون توجله بله پایلگاه 
جهانی، بلرای ورود به بیابلان، مجوز صلادر می کنند. 
تأمل برانگیزتلر اینکله درایلن بیابلان وسلیع، هنلوز 
مسیرهای مشلخصی برای تردد گردشلگران تعریف 

نشلده است.
مقصلودی، مدیلر پایلگاه جهانلی للوت درایلن بلاره 
می گویلد: مسلیرهایی کله ملا در للوت مشلخص 
کرده ایلم را مصلوب نمی کننلد، ضملن اینکله 
منطقه بنلدی تعریلف شلده ازسلوی کارشناسلان 
پایلگاه جهانی للوت بلا منطقه بنلدی برخلی دیگر از 
نهادهلا همخوانی نلدارد.وی اضافه می کنلد: در ایران 
هنلوز قلدر للوت را ندانسلته ایم، درحالی کله یکی از 
منحصربه فردتریلن بیابان هلای دنیاسلت. علالوه بلر 
وجود گرم تریلن نقطه زمیلن در لوت، تنوع زیسلتی 
و فرهنگلی و به ویژه تنوع زمین شلناختی کله دراین 

بیایلان داریلم، در جهلان بی نظیلر اسلت.

همشهری آنالین 
گزارش 

مهدی رجبی زاده، مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان اما نسبت به این 
موضوع خوش بین نیست:» اوال باید نتایج این 
مالچ های زیستی طی سه الی چهار سال رصد 
شود و دوما کارخانه ای برای ساخت این مالچ 
های زیستی ساخته شود که هنوز هیچ کدام از 
ای دو اقدام صورت نگرفته وبعید می دانم که 
تا ۵ سال دیگر اتفاقی در این مورد بیفتد.«هر 
چند که استان کرمان در این طرح پایلوت قرار 
نگرفته اما رجبی زاده از آزمایش مالچ زیستی 
دیگری در استان خبر می دهد:»در رابطه 
با مالچ زیستی ابالغ رسمی نداشتیم اما  در 
استان با  بخش مواد دانشگاه باهنر که به یک  
مالچ زیستی دست پیدا کرده همکاری هایی 
داشتیم. «
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جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1044 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 مــرداد   23 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

»جاده خاکی« پناه پناهی در جشنواره 
»نیویورک« 

فیلم »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی 
به عنوان یکی از فیلم های حاضر در جشنواره 

نیویورک معرفی شد. 
 جشنواره فیلم »نیویورک« از فهرست کامل فیلم های پنجاه و 

نهمین دوره خود در حالی رونمایی کرد که در آن نام فیلم »جاده 
خاکی« ساخته پناه پناهی به چشم می خورد.

فراخوان جشنواره »۷ دقیقه، ۷ اقلیم« 
منتشر شد

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه »۷ دقیقه، ۷ اقلیم« باهدف به تصویر 
کشیدن ظرفیت ها، آیین ها و آداب معطوف به سرور و نشاط، در 

مراسم و سنن اقوام و فرهنگ های مختلف ایرانی منتشر شد.
عالقه مندان می توانند از روز چهارشنبه بیستم مرداد ماه تا پایان 

روز شنبه بیستم شهریور ماه سال جاری و از طریق پرتال جشنواره 
نسبت به ثبت نام آثار خود اقدام کنند.

خرس سیاه
جثه خرس سیاه کوچکتر از خرس قهوه ای است. گوش ها به نسبت بزرگ، 
موها بلند و به رنگ سیاه است. در وسط سینه لکه سفیدی به شکل ۷ وجود دارد ) نمونه هایی 
با رنگ قهوه ای متمایل به قرمز یا کاماًل قهوه ای مشاهده شده است(. طول سر و تنه این خرس 

120 تا 1۸0سانتیمتر و طول دم آن ۷ تا 10 سانتیمتر است. 
میانگین وزن این جانور 50 تا 1۷0 کیلوگرم است.در مناطق کوهستانی و جنگلی جنوب 
کرمان، رویشگاه های پراکنده درختچه داز و زیتون واقع در بلوچستان و هرمزگان زیست 

می کند. از مناطق مرزی بلوچستان ایران با پاکستان تا میناب و جیرفت پراکندگی دارد. مناطق 
کوهستانی زابلی، نیکشهر و رشته کوه 

بیرک واقع در بلوچستان، کوه های 
بشاگرد و رودان 

در هرمزگان، مناطق کوهستانی 
دهبکری جبال بارز، دلفارد، 

بحرآسمان و کهنوج واقع در جنوب 
کرمان از مهمترین مناطق زندگی 

این حیوان است.

کتاب راهنمای مدیریت احساسات 
در محیط های کاری

نویسنده:
 لیز فاسلین مالی وست دافی

مترجم: 
مهسا حسینی سارانی

انتشارات:
 میلکان

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

 شلرکت معدنلی و صنعتلی گل گهلر 
یلی  اجرا سلتاد  برکلِت  بنیلاد  و 
فرملان حضلرت املام)ره( بله منظور 
یی  اشلتغال زا تسلهیالت  عطلای  ا
بلرای حمایلت از راه انلدازی کسلب 
در  نگلی  خا و  خلرد  کارهلای  و 
شهرسلتان های سلیرجان و بردسیر، 
تفاهلم نامله هملکاری امضلا کردند.

 مدیرعاملل شلرکت گل گهلر در 
ایلن بلاره گفلت: گل گهلر در عملل 
اجتماعلی  مسلئولیت های  بله 
شلریف  ملردم  بله  خدملت  در  و 
شهرسلتان های سلیرجان و بردسلیر 
بله عنلوان معیلن اقتصلادی ایلن دو 
تسلهیالت  پرداخلت  شهرسلتان، 
اشلتغال زایی در قاللب ٢هلزار فقلره 

اجتماعلی  شلبکه  بلا  تسلهیالت 
رسلالت را اخیلرا آغلاز کلرد و اکنون 
در اقداملی دیگلر در قاللب تفاهلم 
نامله هملکاری با بنیلاد برکت سلتاد 
اجرایلی فرملان حضلرت املام)ره(، 
بلا تأمیلن اعتبلاری معلادل ۱٢٠٠ 
میلیارد ریلال، پرداخلت٢۵٠٠ فقره 
یلن دو  یی در ا لزا تسلهیالت اشلتغا
شهرسلتان را در دسلتور کار دارد.
مهنلدس ایملان عتیقی هلدف اصلی 
ایلن تفاهلم را اجلرای سیاسلت های 
و  مقاومتلی  قتصلاد  ا کللی 
توانمندسلازی اقتصلادی و اجتماعی 
بلا اولویلت کسلب و کارهلای خرد و 
خانگلی برشلمرد و اظهلار امیدواری 
کلرد بلا پرداخلت مجملوع ۴۵٠٠ 
فقلره تسلهیالت از محلل منابلع گل 
گهلر در بانلک رسلالت و تفاهلم نامه 
بنیاد برکت شلاهد رونلق اقتصادی و 
بهبلود وضعیلت معیشلت خانوارهای 
سلاکن در مناطلق کمتلر توسلعه 
یافتله سلیرجان و بردسلیر باشلیم.

بلا  نیلز  برکلت  بنیلاد  مدیرعاملل 
بنیلاد  لیت هلای  فعا بله  ره  اشلا
یی در  برکلت در حلوزه اشلتغال زا

اسلتان کرملان گفلت: ۵٠ مجلری 
و تسلهیل گر بنیلاد کله در زمینله 
و  اشلتغال  متقاضیلان  شناسلایی 
ایجلاد فرصت هلای کسلب و کار در 
مناطلق روسلتایی و محلروم اسلتان 
اجلرای  هسلتند،  فعلال  کرملان 
طرح هلای  کلردن  تلی  عملیا و 
اجتماع محلور  یی  اشلتغال زا
پیش بینلی شلده در ایلن تفاهلم را 

هنلد کلرد. نیلز پیگیلری خوا
فلزود: ملدت  میرحسلین مدنلی ا ا
تفاهم نامله اشلتغال زایی در مناطلق 
شلهرهای  روسلتایی  و  محلروم 
سلیرجان و بردسلیر سله سلال است 
و مشلاغل ملورد نظر نیلز بلا توجه به 
پتانسلیل ها و مزیت هلای نسلبی هلر 

منطقله ایجلاد خواهنلد شلد.
گفتنلی اسلت براسلاس ایلن تفاهلم 
تسلهیالت  ٢۵٠٠فقلره  نامله، 
اشلتغالزایی تلا سلقف ۵٠٠ میلیلون 
ریلال )بله ازای هر شلغل( بلا کارمزد 
۴درصلد و بازپرداخلت ۶٠ ماهله در 
شهرسلتان های سلیرجان و بردسلیر 
از طریلق صنلدوق کارآفرینلی امیلد 

پرداخلت می شلود.

با فرا رسلیدن ملرداد ملاه کشلاورزان مازندرانی 
اقدام بله برداشلت برنلج می کنند و بلرای آماده 
سلازی زمیلن جهلت کشلت دوم، کاه و کللش 
خشلک شلده باقیمانلده را آتلش می زننلد تلا 
زمیلن تسلطیح شلود. متاسلفانه نله تنهلا دود 
حاصل از آتش سلوزی موجلب آلودگلی محیط 
زیسلت می شلود بلکله غنلای زمیلن نیلز از بین 
ملی رود. بلا توجله بله کلم آبلی و ممنلوع اعالم 
شلدن کاشلت مجلدد و نبلود نظلارت کافلی 
یلن  نه شلاهد تخلفلات گسلترده در ا متاسلفا
زمینله از سلوی کشلاورزان مازندرانی هسلتیم.

عکس: میزان

سنا
: ای

بع
من

افزایش تسهیالت اشتغالزایی توسط گل گهر در تفاهم با بنیاد برکت

بیست ویکمین جشنواره فیلم 
»افقهای نو« از تاریخ ۲۱ تا ۳۱

خبر

مرداد ملللاه در وروکالو لهسلللتان، سللله فیللللم برگزیلللده ایرانلللی را در 
برنامللله نمایلللش خلللود قلللرار داد. »دشلللت خاملللوش« دومیلللن فیللللم بلنلللد 
سلللینمایی احملللد بهراملللی اسلللت کللله تاکنلللون در بیلللش از ٢٠ جشلللنواره 
بین الملللللی حضلللور داشلللته و در هفتلللاد و هفتمیلللن جشلللنواره فیللللم 
ونیلللز هلللم برنلللده جایلللزه بهتریلللن فیللللم بخلللش افقهلللا شلللده اسلللت و در 
بخلللش رقابتلللی اصللللی جشلللنواره »افقهلللای نلللو« در کشلللور لهسلللتان 
بللله روی پلللرده میلللرود. فیللللم »قهرملللان« سلللاخته اصغلللر فرهلللادی نیلللز 
پلللس از رونمایلللی در جشلللنواره کلللن و کسلللب جایلللزه بلللزرگ هیلللات 
داوران بللله عنلللوان یکلللی از فیلمهلللای بخلللش نمایش هلللای ویلللژه ایلللن 
جشلللنواره لهسلللتانی بللله نمایلللش گذاشلللته میشلللود و فیللللم »جلللاده 
خاکلللی« نخسلللتین سلللاخته بلنلللد پنلللاه پناهلللی کللله در بخلللش دو هفتللله 
کارگردانلللان جشلللنواره کلللن حضلللور داشلللت نیلللز در بخلللش »دیسلللکاوری« 

جشلللنواره »افقهلللای نلللو« نمایلللش خواهلللد داشلللت.

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

870,000,000تومانپژو 2008  

235,000,000تومان206  ، تیپ 2

345,000,000 تومان207 ، دنده ای

370,000,000 تومان207 صندوقدار 

215,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، 280,000,000 تومانپارس

240,000,000 تومانپارس ساده

312,000,000 توماندنا معمولی

465,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 210,000,000 تومانرانا

255,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90350,000,000 تومانتندر

285,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

305,000,000تومانسمند سورن ، پالس

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: حفار اکتشافی 
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زمین شناسی - اکتشاف

۱۰ سال سابقه حفاری و اکتشاف
مزایا: 

حقوق مناسب، بیمه، اضافه کاری،عیدی، سنوات، پاداش
 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند. 
derakhshan.tgs@gmail.com ایمیل 

IT موقعیت شغلی: کارشناس
شرایط احراز- جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت حداکثر سن 3۵ سال
دارای کارت پایان خدمت و معافیت دائم

دارای مدرک تحصیلی: کاردانی و کارشناسی رشته های 
IT مهندسی نرم افزار، سخت افزار و
سابقه کاری حائز اهمیت نمی باشد

آشنا با نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری و رفع 
مشکالت کاربران

 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 
sizadi@everestmodern.com ایمیل

موقعیت شغلی: 
حسابدار

شرایط احراز 
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنایی با نرم افزارهای مالی

حداقل ۵ سال سابقه کار
مزایا: حقوق بر اساس سابقه کار خوب ، بیمه

 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند. 

employmentco@yahoo.com ایمیل

 استخدام فرآوری مس درخشان
تخت گنبد در استان های کرمان و یزد

 با بیمه در IT استخدام کارشناس 
فروشگاه جانبو در کرمان

 استخدام حسابدار در یک شرکت 
پیمانکاری در تهران و کرمان

Eghtesadonline از صفحه Eghtesadonline از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


