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تراژدی مدیریت 
مصرف انرژی

 آفات »دست خریدی«  آفات »دست خریدی« 
خرما در بمخرما در بم

خرید و فروش 
خودرو نصف شد 

 خودرو قرار است 
ارزان شود؟

آغاز احداث خطوط 
انتقال آب و برق به 

آرامستان جدید
محسـن پوراسـماعیلی گفـت:»از آنجـا کـه در 
آرامسـتان قدیمـی شـهر کرمان،دیگـر جایـی بـرای 
دفن اموات نبود،آرامسـتانی که از سـال های گذشـته 
تعیین تکلیف و مشـخص شـده بـود، با تمـام تأخیر ها 
و اختالفـات مالکیتـی کـه وجـود داشـت، در دوره  
پیشـین شـورای اسـالمی شـهر کرمان افتتاح شد،اما 
افتتـاح آرامسـتان یـک موضـوع بـود و بهره بـرداری 
و اسـتفاده  مـردم از آرامسـتان،موضوعی دیگـر«.او بـا 
اشـاره به شـروع دفـن امـوات در آرامسـتان »بهشـت 
کریمان« گفت:»علی رغـم افتتاح آرامسـتان،اقدامات 
الزم از جملـه اجـرای خطوط انتقـال آب و بـرق انجام 
نشـده بـود؛ بنابراین،اجـرای حـدود 13کیلومتر خط 
انتقـال بـرق و انتقـال آب بـرای آبیـاری فضـای سـبز 

آرامستان»بهشـت کریمـان«، ضـروری بـود«.

در نشستی که با همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان و 
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو برگزار شد، موضوع 

حکمرانی انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمان:  سرمایه راکد مردم برای 
ایجاد کارخانه های کوچک هدایت شود

خسارت طوفان به ۱۲۰۰ 
هکتار نخیالت و باغات 

شهرستان فاریاب

۲۳۴ بستری جدید
 و ۱۸ فوتی در 

شبانه روز گذشته

استاندار کرمان با اشاره به بهره گیری از سرمایه های راکد در شهرستان شهربابک و 
افتتاح چند طرح صنعتی در نتیجه آن گفت: مردم عموما اعتبارات راکد خود را به بانک 
یا بورس وارد می کنند که هدایت آنها به سمت ایجاد واحدهای تولیدی کوچک سبب 

رونق و توسعه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب 
گفت: متاسفانه بر اثر طوفان به ۱۲۰۰ هکتار از 
نخیالت و باغات شهرستان فاریاب باالی ۸۰ 

درصد خسارت وارد شده است.

دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی گفت: طی ۲۴ ســاعت گذشــته، 

۲۳۴ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند.

محموله جدید 
واکسن کرونا 
یکشنبه وارد 

 کرمان می شود

خرید و فروش کاذب 
خودرو متوقف شـد. 

رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران خـودرو 
کرج بـا اعـام این خبـر گفت: علـی رغم 
نوسـان افزایش قیمت دالر اما ترمز گرانی 
خـودرو کشـیده شـد. همچنیـن در یک 
هفته گذشـته معامـات خریـد و فروش 
خـودرو کاهـش یافتـه اسـت.هر چنـد 
قیمـت دالر به دلیـل تحـوالت منطقه در 
بازار ایـران رونـد صعـودی دارد اما قیمت 
خـودرو در ایـن هفته ثابـت مانـد و گران 
نشـد!قیمت خـودرو در دو هفته گذشـته 
روزانه نوسـان داشـت. به طوری که بهای 
برخـی خودروهـای داخلـی در این هفته 
نسـبت به 15 روزگذشـته بین سـه تا ۲0 

میلیـون تومان رشـد داشـت.

صفحه۳را 
بخوانید

آمار واکسیناسیون 
روزانه کرونا در جنوب 

کرمان کاهش یافت
دانشگاه  رئیس 
علوم پزشــکی 

جیرفت با تشریح آخرین وضعیت تزریق 
واکســن کرونا طی نوبت های اول و دوم 
در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 
گفت که اینک به دلیل کمبود واکسن،آمار 

واکسیناسیون روزانه کاهش یافته است.
اصغر مکارم از تزریق1۷1هزار ُدز واکسن 
کرونا تاکنون در هفت شهرستان جنوبی 
اســتان کرمان خبــر داد و اعام کرد که 
پوشش واکسیناسیون در نوبت اول به ۲4 

درصد و نوبت دوم ۷درصد رسیده است.
مکارم افــزود:در نوبــت اول 1۳۲ هزار ُدز 
واکسن کرونا تزریق شده است؛همچنین 
طی هفته اخیر۷00مادر باردار واکسینه 

شدند.
رئیس علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه 
آمادگی افزایش ظرفیت واکسیناسیون را 
داریم افزود:ظرفیت حداقل تزریق روزانه 
1۲ هزار ُدز را داریم لذا امیدواریم کمبودها 
برطرف شــود و بتوانیم واکسیناسیون را 

جلو ببریم.
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بخوانید
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
فروش 14 باب امالک مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت نقدی)شماره مزایده: 57/22/6/1400(

تاریخ درج فراخوان لغایت  از  ایران:  *مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد 
ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09     

* آخریت مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهاد در سامانه ستاد ایران:ساعت 14:30 روز 
یکشنبه مورخ 1400/06/21 

*بازگشایی پیشنهادها: از ساعت 12 روز  دو شنبه 1400/06/22                                                                          

*جلسه توجیهی: ساعت 11 روز  سه شنبه مورخ 1400/06/16 در سالن آمفی 
تئاتر برگزار خواهد شد.

*محل تسلیم  فقط پاکت )الف(: ابتدای اتوبان هفت باغ علوی- حراست دانشگاه        
*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

شناسه آگهی ۱۱۸۱۲۳9روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره4 پالك36 قطعه1

279/20100

گاز
ق 

بر
ب،

آ

15/260/000/000763/000/000

253062976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4  پالك 34  قطعه 2

261/5510013/069/750/000653/487/500

353072976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4 پالك 32  قطعه 3

270/2510013/461/250/000673/062/500

453082976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4  پالك 30  قطعه 4

275/7010013/706/500/000685/325/000

553092976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4  پالك28  قطعه 5

270/7010012/781/500/000639/075/000

653102976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4  پالك26  قطعه 6

276/4510013/040/250/000652/012/500

753112976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4 پالك24  قطعه 7

283/9010013/375/500/000668/775/000

853122976
کرمان، بزرگراه امام ، خیابان سی متری 
حجت،كوچه شماره 4  پالك22  قطعه 8

261/9010014/395/000/000719/750/000
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2/550/780/000127/539/000برق651110کرمان، شهرستان زرند ، روستای بادیز

101438
کرمان، شهرستان زرند، شهر دشتخاک، 

خیابان امام
90087

آب، برق، 
تلفن

2/943/000/000147/150/000

110442
کرمان، شهرستان زرند، دهستان سربنان، 

روستای ده شیخ
103/950/0005/197/500برق-85/50

12210228
کرمان، شهرستان زرند، شهر دشتخاک، 

شهرک ذوب آهن
134/8354

آب، برق، 
گاز

606/232/80030/311/640

1/673/316/00083/665/800برق ،گاز378/3070کرمان، شهرستان زرند، روستای تذرج غربی1327395

743/400/00037/170/000آب، برق526110کرمان، شهرستان زرند، روستای حصن1428108

استخـدام

09133952075

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

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

۲۳۴ بستری جدید
 و ۱۸ فوتی در 

شبانه روز گذشته
به گـزارش روابط عمومی علوم پزشـکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سـخنگوی 
این دانشـگاه عصر جمعه 4 شـهریور ماه 
بـا بیـان اینکـه طـی ۲4 ســـاعت 
گذشـــته، ۲۳4 بیمـار جدیـد کرونـا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت:» 10۷ نفـر از آنهـا از 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
)شـامل راور، رابر،بافـت، بردسـیر، 
کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، زرنـد، 
ارزوئیـه(، 41 نفـر از حـوزه دانشـکده 
علوم پزشکی سـیرجان، 1۲ نفر از حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم  و 6۲ نفر از 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 

هسـتند«.
او با بیـان اینکه 1۲ نفر از حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان، بسـتری 
جدیـد گـزارش شـده اسـت، افـزود: 
»در حـال حاضـر، 11۲۷ بیمـار کرونـا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

. » هسـتند
شـفیعی ادامه داد:» 641 نفـر از بیماران 
بسـتری در حوزه علوم پزشـکی کرمان، 
4۹ نفر حوزه علوم پزشـکی رفسـنجان ، 
۲1۷ نفر حـوزه جنوب، 66 نفـر در حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم 154 نفر از 
حوزه دانشـکده علوم پزشـکی سیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارستانی 

به آنهـا ارائه میشـود«.
او اظهار کرد: »از ابتـدای اپیدمی تاکنون 
۳5 هزار و ۳۲۳ نفر در اســتان، به دلیل 

ابتا به کرونا بسـتری شـده اند«.
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماریهـای 
واگیـردار دانشـــگاه علـوم پزشـکی 
کرمان سـپس اظهـار کرد:»متاسـفانه 
در ۲4 سـاعت گذشـــته، 1۸ مـورد 
فوتی بـه دلیـل ابتا بـه ویـروس کرونا 
گـزارش شـده کـه 1۳ نفـر مربـوط به 
حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان ، 
۲ نفر از حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفت، ۲ نفـر از حوزه دانشـکده علوم 
پزشـکی سـیرجان و یـک نفـر از حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم اسـت«. 
بـه گفتـه شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، 41۹0 نفـر 
بـه دلیـل ابتـا بـه کوویـدـ  1۹ جـان 
خـود را از دسـت داده انـد.او همچنیـن 
تعـداد ُدز واکسـن های تزریـق شـده 
اسـتان کرمان در نوبت اول را 665 هزار 
۲1۳ و نوبـت دوم ۲6۸ هـزار و ۹۳6 ُدز 

عنـوان کـرد.

استاندار کرمان:
 سرمایه راکد مردم برای ایجاد کارخانه های کوچک هدایت شود

محموله جدید واکسن کرونا یکشنبه وارد کرمان می شود

خسارت طوفان به ۱۲۰۰ هکتار نخیالت و باغات شهرستان فاریاب

استاندار کرمان با اشاره به بهره گیری از 
سرمایه های راکد در شهرستان شهربابک 
و افتتاح چند طرح صنعتی در نتیجه آن 
گفت: مردم عموما اعتبارات راکد خود را 
به بانک یا بورس وارد می کنند که هدایت 
آنها به سمت ایجاد واحدهای تولیدی 

کوچک سبب رونق و توسعه می شود.
علی زینی وند در حاشیه افتتاح چند 
واحد صنعتی در شهربابک گفت: امروز 
شاهد افتتاح ۲ واحد صنعتی کوچک در 
این شهرستان بودیم و چند ماه پیش هم 
با حضور وزیر صمت چند واحد دیگر را 
افتتاح کردیم؛ در جنوب استان کرمان 
نیز چند واحد کوچک تولید مس کاتد را 

به بهره برداری رساندیم.
او اظهار داشت: براین اساس بخشی از 
سرمایه های راکد مردم را از بازارهای 
کاذب به تولید وارد می کنیم، درحالی که 
آمار سرمایه های راکد و سرگردان فقط 
در شهرستان شهربابک حدود 6 هزار 

میلیارد تومان است.
نماینده عالی دولت در استان کرمان 
گفت: اگر اعتبارات راکد به سمت تولید 
و ایجاد واحدهای خرد و کوچک برود، 
تحولی در توسعه ایجاد می کند و این 
اتفاقی که امروز افتاده بشدت مورد توجه 
و حمایت ماست که در شورای برنامه 

ریزی و توسعه استان و ستاد اقتصاد 
مقاومتی اسناد آن تدوین و مصوب شده 

است. 
به گفته او، عاوه بر توجه به واحدهای 
بزرگ که برای کشور مهم هستند، 
واحدهای  توسعه  سمت  به  بایستی 
کوچک مقیاس و توسعه متوازن نیز برویم 

که استان کرمان را متحول می کند.
زینی وند با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی با 
ایجاد توازن در توسعه و استفاده از ظرفیت 
ها در استان و شهرستان شهربابک در 
حال رخ دادن است، افزود: همچنین سند 
ایجاد توازن و آمایش نوشته شده است و 
به همین دلیل واحدهای بزرگ و متوسط 
همچون مس، گل گهر و گهر زمین را ملزم 
کردیم که هلدینگ گردشگری ایجاد 
کنند و بخشی از سرمایه خود را به مناطق 
کمتر توسعه یافته استان همچون جنوب 

و شرق ببرند.
او افزود: شهربابک در توسعه متوازن 
تقریبا پیشرو کشور و این سیاست بسیار 
اصولی است زیرا می تواند مشکل توسعه 
نامتوازن استان را با فعال سازی سرمایه 

های راکد مردم رفع کند.
در بخش  استاندار کرمان همچنین 
دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز 

کارمند به کارمندان گفت: در این هفته 
باید با انعکاس خدمات نظام به مردم 
امیدواری داده شود که به همین منظور 
امروز به شهربابک سفر کردیم و پس 
از تجدید میثاق با شهدا، بازدیدی از 
پروژه مهم جاده شهربابک - خاتم که 
روند اجرای آن طوالنی شده و مطالبه 
مردم است، داشتیم و بایستی زمان بهره 

برداری آن کوتاه تر شود.
او اضافه کرد: همچنین امروز 460 
میلیارد تومان پروژه با اشتغالزایی حدود 
۲00 نفر مستقیم در شهرستان شهربابک 

افتتاح کردیم.
 فاز نخست مجتمع خدماتی و رفاهی 
در محور شهربابک به هرات با اعتبار 10 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 

افتتاح شد.
همچنین طرح هیپ لیچینگ شرکت 
افق توسعه معادن خاورمیانه به همراه 
حوضچه و معدن )مجتمع مس گود 
کلواری ۲( با اعتبار ۳00 میلیارد تومان 
و با 1۲0 نفر اشتغالزایی توسط بخش 
خصوصی و طرح لیچینگ تولید مس 
کاتد شرکت فات بابک، با اعتبار 150 
میلیارد تومان و با ۷۷ نفر اشتغالزایی 
توسط بخش خصوصی از دیگر طرح 

هایی بودند که افتتاح شد

حمیدرضا رشیدی نژاد اظهار کرد: هم 
اکنون محموله ای از واکسن برای استان 
رسیده است که در حال تخلیه و توزیع 
سهمیه های مراکز واکسیناسیون هستیم 
و محموله بعدی یکشنبه به دست ما 
سرعت  با  واکسن  توزیع  و  می رسد 

بیشتری در حال انجام است.
رشیدی نژاد با اشاره به اینکه تاکنون 
کمبودی برای تزریق واکسن نوبت 
دوم افراد نداشتیم، گفت: محموله های 

با  دریافت  از  پس  کرونا  واکسن 
توجه به آمار سایت و تعداد افراد در 
انتظار دریافت نوبت دوم، بین مراکز 

واکسیناسیون توزیع می شود.
او افزود: اولویت ما پس از دریافت سهمیه 
ابتدا تزریق برای نوبت دومی هاست و 
سپس مابقی را برای نوبت اولی ها تزریق 
می کنیم و سایت هم بر اساس تعداد 

واکسن های موجود باز می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 

رابطه با شیوع عفونت قارچ سیاه در بین 
بیماران کرونایی تشریح کرد: تاکنون 
از مشاهده و تشخیص این بیماری در 
سطح استان کرمان گزارشی را دریافت 
نکرده ایم.رشیدی نژاد اظهار کرد: داروی 
این بیماری در کل کشور دچار کمبود 
است با این حال تعداد کمی از این 
دارو برای ما هم ارسال شده و تحویل 
برای  نیازی  تاکنون  ولی  گرفته ایم 

استفاده از آنها نداشته ایم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب 
گفت: متاسفانه بر اثر طوفان به 1۲00 
هکتار از نخیات و باغات شهرستان 
فاریاب باالی ۸0 درصد خسارت وارد 

شده است.
 “کوروش امیرمیجانی”  از خسارت 
شهرستان  این  نخلداران  به  طوفان 
خبر داد و افزود: بر اثر وزش شدید 
باد و طوفان در روزهای اخیر )دوم 
شهریورماه( به محصول 1۲00 هکتار 

از نخیات شهرستان فاریاب بیش از ۸0 
درصد خسارت وارد شده است.

او میزان بارندگی را در افزایش محصول 
باغداران فاریاب مؤثر عنوان کرد و افزود: 
در سال جاری بارندگی های خوبی در 
شهرستان داشتیم اما متاسفانه روزهای 
اخیر بر اثر وزش شدید باد و طوفان 
محصوالت  به  سنگینی  خسارات 
کشاورزی به خصوص نخیات منطقه 

وارد شده است.

امیرمیجانی خسارت وارده به نخیات 
را سنگین عنوان کرد و افزود: اعام 
میزان خسارت به نخلستان های این 
کارشناسان  نظر  مستلزم  شهرستان 

بخش کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب 
گفت: میزان خسارت وارده بر اساس نظر 
کارشناسان به سازمان جهاد کشاورزی و 
مراجع تصمیم گیر در خصوص پرداخت 

خسارت اعام خواهد شد.

 خرمای مضافتی مشهور بم هم مثل بادمجانش آفت ندارد اما اگر دالالن و وانتی ها بگذارند.

حمیدرضا رشیدی نژاد:
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  نوبت دهی تعویض 
پالک خودرو استانی شد

زمان بندی »سامانه نوبت دهی اینترنتی« متقاضیان تعویض پاک 
خودرو، استانی شد

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پاک پلیس راهور ناجا از تعیین 
بازه زمانی متفاوت برای مراجعه متقاضیان هر استان به سامانه نوبت 

دهی اینترنتی در راستای رفع مشکل و معطلی پیش آمده خبر داد.
سرهنگ علی محمدی افزود: با توجه به تعداد متقاضیان باال در کان 
شهرها به خصوص در تهران که معطلی شش روزه را برای تعیین رزرو و 
ثبت نام در سامانه نوبت دهی در پی دارد مقرر شد که از ساعت ۸ صبح 
فردا خدمات مراکز تعویض پاک و شماره گذاری برای متقاضیان در 

هر استان در ساعت های خاص بارگذاری شود.
 او ادامه داد: بدین صورت که بارگذاری نوبت جدید در اســتان های 
بوشهر، تهران ،کرمان، گیان و یزد در ساعت ۸ صبح؛ اصفهان، حومه 
تهران، خراسان رضوی، قزوین و هرمزگان در ساعت ۹ و همچنین 
اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان شــمالی، خوزستان و فارس در 

ساعت 10 است.
رئیس مرکز شــماره گذاری و تعویض پاک راهور ناجا اضافه کرد: 
متقاضیان تعویض پاک در استان های البرز ،کردستان، گلستان و 
لرستان در ساعت 11 ؛ ایام، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، 
قم و مازندران در ساعت 1۲ و چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، 
زنجان، سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان 

نیز در ساعت 14 برای رزرو نوبت در سامانه نوبت دهی اقدام کنند.
محمدی تاکید کرد: در حال حاضر امکان دریافت نوبت تا 6 روز بعد 
در سامانه وجود دارد و هر روز در ساعت اعامی هر استان، یک روز به 

ظرفیت نوبت دهی اضافه می شود.
او از شهروندان درخواست کرد که در بازه زمانی رزرو شده نه زودتر 
و نه دیرتر در مرکز مدنظر خود حضور داشته و از همراه داشتن افراد 

اضافی خودداری کنند

 آمار واکسیناسیون روزانه کرونا 
در جنوب کرمان کاهش یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با تشریح آخرین وضعیت تزریق 
واکسن کرونا طی نوبت های اول و دوم در هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان گفت که اینک به دلیل کمبود واکسن،آمار واکسیناسیون روزانه 

کاهش یافته است.
اصغر مکارم از تزریق1۷1هزار ُدز واکســن کرونــا تاکنون در هفت 
شهرســتان جنوبی اســتان کرمان خبر داد و اعام کرد که پوشش 
واکسیناسیون در نوبت اول به ۲4 درصد و نوبت دوم ۷درصد رسیده 

است.
مکارم افزود:در نوبت اول 1۳۲ هزار ُدز واکســن کرونا تزریق شــده 

است؛همچنین طی هفته اخیر۷00مادر باردار واکسینه شدند.
رئیس علوم پزشــکی جیرفت با بیان اینکه آمادگی افزایش ظرفیت 
واکسیناسیون را داریم افزود:ظرفیت حداقل تزریق روزانه 1۲ هزار ُدز 
را داریم لذا امیدواریم کمبودها برطرف شود و بتوانیم واکسیناسیون 

را جلو ببریم.
آمار ابتالی کرونا همچنان باالست

مکارم در ادامه به آخرین وضعیت کرونا در مناطق زیر پوشش خدمات 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 
اشاره و اعام کرد:همچنان آمار کرونا در این منطقه باالست؛در زمان 
کنونی 5۹۳ بیمار کرونایی داریم که ۳46 بیمار بستری هستند و بقیه 

به صورت سرپایی درمان می شوند.
او افزود:از ابتدای شیوع بیماری حدود۲1هزار مورد مثبت کرونا داشتیم 
که از این تعداد6هزار مورد مربوط به قبل از امسال بوده و مابقی مربوط 

به سال جاری است.
با گفته مکارم با اینکه یک پیک بسیار سنگین و طاقت فرسا در جنوب 

کرمان اتفاق افتاد،با افزودن ۲00 تخت توانستیم آن را مدیریت کنیم.
۶۰ درصد فوتی های کرونا در سال جاری 

مکارم با بیان اینکه موارد مرگ ناشی از بیماری کرونا در جنوب کرمان 
تاکنون حدود 550 مورد است، تصریح کرد: ۲۷0 مورد مربوط به قبل از 

سال و مابقی حدود 60 درصد مربوط به سال جاری است.
او گفت: از هفته گذشته یک شــیب مایم نزولی در موارد بستری و 
سرپایی را شاهد هستیم که هر چند برخی روزها باال و پایین شد ولی 

تعداد بیماران سرپایی در مراجعان به نسبت کمتر شده  است.
مکارم افزود: با توجه به اینکه بستری از قبل در آی سی یو و مراکز درمانی 
داشتیم همچنان موارد مرگ باالســت و طی ۲ روز گذشته آمار قابل 

توجهی را نسبت به مرگ این بیماران داشته ایم. 
او اظهار داشت: تمامی امکانات دانشــگاه برای مقابله با کرونا بسیج 

و۹بخش بستری در بیمارستان امام جیرفت ایجاد شده است.
مکارم ادامه داد: تمامی ظرفیت های بیمارستان های کوچک منطقه 
مختص بیماران کرونا شده و فقط موارد اورژانسی پذیرش می شوند؛ 

سایر موارد مرتبط با کرونا است.

محمدرضا یوسفی مدیر امور برق شهرستان 
رفسنجان در تشریح رویداد مربوط به سرقت اخیر 
سیم برق اظهار کرد: از نیمه شب طی ۲ روز پیش 
برق بیش از 600 مشترک منطقه خیابان چهارراه آذر در مرکز 
شهر از ساعت 5 ونیم صبح تا 10 و نیم صبح قطع بود و با مانوری 
که انجام دادیم مشخص شد در این منطقه سارقان کابل فشار قوی 

پست برق را سرقت کرده اند.
او افزود:این کار موجب آتش گفتن تابلو برق داخل پست برق و وارد 
آمدن خسارتی بالغ بر4میلیارد ریال به سیستم های شبکه پست 
برق شد؛ عاوه بر آن مردم هم بیش از 5 ساعت متحمل بی برقی 

شدند تا برق آنان با کمک عوامل اداره برق ساعت 14 وصل شد.
سرقت ساالنه بیش از ۸0 کیلومتر سیم برق در رفسنجان

او در ادامه به تشریح موضوع سرقت برق در این شهرستان پرداخت 
و ادامه داد: به طور میانگین هر شب در مناطق مختلف شهرستان 
از جمله کشکوئیه، نوق، خنامان و مرکز شهر، روستاهای اطراف 
شهر، ادارات و ارگان های مختلف به میزان بیش از یک هزار متر سیم 

برق به سرقت می رود.
یوسفی تصریح کرد:در مجموع در طول سال بیش از ۸0 کیلومتر 
سیم برق معادل بیش از 6 میلیارد ریال سرقت می شود، که باید 
با پول بیت المال سیم های برق را جایگزین کنیم از طرفی مردم 
و مشترکان مدت زمان بی برقی آسیب روحی و مالی می بینند و 

امکان دارد برخی از وسایل خانگی یا اداری بسوزد و از کار بیفتد.
او با اشاره به اینکه سرقت برق در سال گذشته موجب آتش 
سوزی یک باب خانه شد و تمام وسایل آن خانه در آتش سوخت 
گفت: یکهزار و ۸00 کیلومتر شبکه فشار متوسط و یکهزار و 400 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف در رفسنجان وجود دارد.
رئیس امور اداره برق شهرستان رفسنجان گفت: زمانی که مردم 
سارقان سیم برق در حال ارتکاب جرم را مشاهده می کنند با سارق 
درگیر نشوند که موجب فرار سارق شود؛ توصیه می شود برای 
جلوگیری از فرار سارقان و اینکه شاید این سر و صدا موجب برق 

گرفتگی سارق شود شهروندان خود را وارد ماجرا نکنند.
او افزود: مردم در این مواقع با حفظ خونسردی با 110  تماس 
بگیرند تا ضمن دستگیری متهمان درس عبرتی برای دیگر 

سارقان شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمان می گوید شهروندان 
در صورت مصرف گاز اکسیژن طبی حتما به کد 10 
رقمی ذیل نشان استاندارد توجه و به منظور تایید 
اصالت کاال، شماره محصول آن را به سامانه 100151۷ پیامک کنند.
اسماعیل عاقلی با اشاره به همه گیری بیماری کرونا و افزایش نیاز به 
مصرف اکسیژن برای بیماران، نسبت به نحوه استفاده از این محصول 

به شهروندان هشدار داد و چند توصیه را ارائه کرد.
او افزود: گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استاندارد اجباری است 
و واحدهای تولیدی در صورت داشتن پروانه کاربرد استاندارد مجاز 
به تولید این محصول هستند، ضمن آنکه تولید آن تنها بر اساس 

استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲40 مجاز است.
عاقلی اضافه کرد: حداقل خلوص گاز اکسیژن طبی باید ۹۹ درصد 
باشد و تولید کننده موظف است که نسبت به درج برچسب نشان 

استاندارد بر روی محصول اقدام کند.
توصیه های هنگام استفاده

عاقلی با اشاره به ضرورت رعایت مواردی هنگام مصرف گاز اکسیژن 
گفت: از رابط های شیر سیلندر که با یکدیگر همخوان نیستند نباید 
برای باز و بسته کردن و خروج گاز استفاده شود؛ شیر سیلندر باید در 
تمامی شرایط )سیلندر پر یا خالی( به صورت بسته باشد مگر اینکه 
سیلندر در حال استفاده باشد و همچنین پس از پایان کار شیر 

سیلندر باید بسته شود.
مدیرکل استاندارد کرمان افزود: شیر سیلندر باید به آرامی باز و به 
منظور باز و بسته کردن شیر سیلندر هرگز نباید نیروی اضافی به آن 
اعمال شود، ضمن اینکه در صورتی که عملکرد شیر مشکل داشته 

باشد، سیلندر باید به کارخانه تولید گاز ارجاع یابد.
او با بیان اینکه هرگز برای روان سازی شیر سیلندر نباید از مواد روغنی 
استفاده شود تصریح کرد: قبل از جدا کردن رگاتور از سیلندر، شیر 

سیلندر باید بسته باشد و رگاتور از فشار گاز آزاد شود.
مدیرکل استاندارد استان کرمان با بیان اینکه از سیلندرهای گاز باید 
فقط در مکان های دارای تهویه مناسب استفاده شود اضافه کرد: به 
منظور جلوگیری از افتادن سیلندرها، تمامی سیلندرهای گاز باید 

حین استفاده در محل، به طور مناسب و محکم بسته شوند.
او افزود: سیستم لوله کشی رگاتورها و دیگر لوازم به منظور 
جلوگیری از نشت، باید نسبت به گاز اکسیژن مقاوم و محکم باشند.

رییس مجلس شورای اسالمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی را منصوب کرد. به گزارش ایسنا، محمد 
باقر قالیباف رییس مجلس در حکمی بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران را با حفظ سمت به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منصوب کرد.
نگاهداری فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بوده و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه عالمه طباطبایی است و در سوابق اجرایی خود 
معاونت نظارت و راهبری شورای عالی انقالب فرهنگی، دبیر نقشه جامع علمی کشور،  معاونت پژوهشی کل دانشگاه آزاد 
اسالمی، دبیر کمیته کشوری تائید صالحیت رؤسای دانشگاه ها، ریاست دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد و ریاست مرکز 

مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را دارد.
او که رتبه ۷ کنکور سراسر در سال 13۷1 را کسب کرده، برگزیده نخستین المپیاد شیمی و عضو بنیاد ملی نخبگان بوده و در 
کارنامه علمی خود عالوه بر مدیریت گروه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی پژوهشگاه مغز و اعصاب، 
بیش از ۸۵ مقاله علمی پژوهشی در ژورنال های معتبر بین المللی ISI و تألیف کتاب هایی »برنامه ریزی راهبردی فرهنگی«، 

»مولفه های فرهنگی پیشرفت و توسعه در نگاه اندیشمندان مسلمان«، »آمایش آموزش عالی در کشور« را ثبت دارد.

»بابک نگهداری« سرپرست 
مرکز پژوهش های مجلس شد

"حجت الله عبدالملکی" که توانست به عنوان جوان ترین وزیر دولت سیزدهم اعتماد نمایندگان ملت را برای تکیه بر صندلی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلب کند، در حالی راهی این وزارتخانه پرمخاطب می شود که به دنبال مشکالت اقتصادی، 
تامین »معیشت و رفاه« در صدر نیازهای مردم قرار گرفته، لذا باید دید چگونه از پس آنها و عمل به وعده هایش با شعار تقویت 
زیرساختهای اشتغال برخواهد آمد.به گزارش ایسنا، عبدالملکی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود، به عنوان 
وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد که عصر روز گذشته نمایندگان مجلس، 

او را با 1۹1 رای موافق برای تصدی بر این وزارتخانه انتخاب کردند. 
حجت الله عبدالملکی که متولد سال 13۶۰ در شهر ری تهران است، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و 
دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان اخذ کرده و کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق را دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال 13۹۰ از ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه 
و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد و یکی از وزارتخانه های بزرگی است که به صورت مستقیم با معیشت و 
اشتغال مردم ارتباط دارد و می تواند نقش بزرگی در تعیین وضعیت معیشت و بهبود سطح کیفیت زندگی مردم داشته باشد 

به طوریکه گفته می شود حداقل 3۰ درصد بودجه کشور مربوط به این وزارتخانه است.

جوانترین وزیر دولت
 برای »رفع فقر« چه می کند؟

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس 
سرچشمه، دومین پروژه مستندسازی تصویری فعالیت 
های شرکت های تابعه و پروژه فلوتاسیون مس سرچشمه 

بصورت منظم و دوره ای انجام شد.
حسام اســدی شــکاری،مدیر روابط عمومی بیان کرد: 
باتوجه  رویکرد مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس 
میاد شــمس و با نگاهی مثبت و معرفی بیشتر و بهتر 
فعالیت های شــرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه 
ثبت و ضبط شده اســت و بصورت منظم  ادامه خواهد 

داشت.

دومین پروژه مستندسازی 
تصویری منظم هلدینگ 

سرمایه گذاری مس سرچشمه

سارقان در یک شب ۴ میلیارد 
ریال به تاسیسات برق رفسنجان 

خسارت زدند

چند توصیه در استفاده 
از کپسول اکسیژن

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

وقت اضافه ای که برای بررسی دو الیحه 
الحاقی رهبر انقالب به درخواست روحانی 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند؛ در 

اختیار رئیسی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، پالرمو و CFT دو الیحه 
الحاقی پر ماجرا برای دولت حسن روحانی 
بود که بررسی پیوستن به آن ها از مجلس 
شورای اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام سپرده شد.
بر اساس قانون داخلی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سال گذشته مهلت بررسی 
این دو الیحه ارجاعی با مسکوت ماندن در 

تصمیم گیری، به اتمام رسید.
اما حسن روحانی و اعضای هیئت دولتش 
عقیده داشتند پیوستن به این دو الیحه برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور 
اهمیت وافری دارد؛ از این رو حسن روحانی 
با نوشتن نامه ای به رهبر انقالب درخواست 
کرد تا دستوری از سوی ایشان برای اختصاص 
وقت اضافه ای از سوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام جهت بررسی این موضوع، 

صادر شود.
رهبری با این موضوع موافقت کردند و ابتدا 
محسن رضایی دبیر و سپس روابط عمومی 
مجمع خبر دادند که دو الیحه باقی مانده 
از لوایح چهارگانه مجدد در این نهاد بررسی 

می شوند.
اما ماه گذشته مجید انصاری در گفت و گو با 
ایسنا اعالم کرد که در سال جاری بررسی این 
لوایح دستور کار مجمع نبوده است. غالمرضا 
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش ایسنا، 
که آیا مهلت قانونی برای بررسی این موضوع 
مجدد در مجمع به پایان رسیده است گفت 
که از نظر قانونی از زمان صدور دستور رهبری 

به مدت یک سال زمان بررسی وجود دارد.
باید دید دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم 
رئیسی همانند دولت دوازدهم برای پیوستن 
ایران به این دو الیحه الحاقی تاکید دارد 
و جهت بررسی و رای آوری آن در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تالش خواهد کرد، 
یا با مسکوت ماندنش تا زمان اتمام فرصت 

قانونی آن در مجمع موافق است.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 
و اوراق بهادار ضمن رد خبر منتشر شده در 
خصوص آغاز فروش سهام عدالت از فردا 
)شنبه( اعالم کرد که اکنون هیچ زمان دقیقی 
را نمی توان برای آغاز فروش سهام عدالت 

اعالم کرد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
صبح امروز در برخی از رسانه ها خبری درباره 
آغاز فروش سهام عدالت از فردا )شنبه( 
منتشر شد. در این خصوص »سیدمهدی 
پارچینی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به خبر منتشر شده واکنش نشان داد و 
اعالم کرد: خبر آغاز فروش سهام عدالت از 
فردا )شنبه( شیطنت برخی رسانه ها بوده و 
به هیچ عنوان صحت ندارد؛ بنابراین این خبر 

تکذیب می شود. 
وی اظهار داشت: اکنون شاهد افزایش تقاضا 
در سهام شرکت های حاضر در سبد سهام 
عدالت هستیم که این امر به دلیل انتشار 
گزارش های مثبت از این شرکت ها صورت 
گرفته است و مقرر شد تا در صورت افزایش 
تقاضا در این شرکت ها، صرفا واگذاری این 
دسته از سهام عدالت که برای فروش گذاشته 

شده اند به صورت بلوکی صورت بگیرد. 
پارچینی با بیان اینکه هفته گذشته اطالعیه 
ای را در این زمینه منتشر و اعالم کردیم، 
افراد می توانند اقدام به بازنگری فروش سهام 
عدالت خود در سامانه مربوطه کنند، گفت: 
این افراد ممکن است با توجه به شفاف شدن 
شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور 
دیگر به دنبال فروش سهام خود نباشند و 
به دلیل بهبود روند  بازار تمایل به نگهداری 
سهام خود داشته باشند تا بتوانند از رشد 

ارزش دارایی های خود منتفع شوند. 
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و 
اوراق بهادار  اظهار داشت: با توجه به صحبتی 
که مطرح و اعالم شده بود که سهامداران می 
توانند تا روز جمعه نسبت به بازنگری سهام 
خود اقدام کنند، احتماال برداشت  اشتباهی 
صورت گرفته است و چنین فرضیاتی ایجاد 
شده است که از فردا )شنبه( فروش سهام 

عدالت آغاز می شود. 
وی با تاکید بر اینکه چنین فرضیاتی درست 
نیست و حتی ممکن است تا چند هفته آینده 
هیچ اتفاقی در خصوص فروش سهام عدالت 
صورت نگیرد، گفت:  براساس شرایط بازار 
تصمیم گیری می شود که این بخش از سهام 
به صورت بلوکی واگذار شود یا خیر، همچنین 
به هیچ عنوان عرضه خرد برای سهام عدالت را 
در این بازار نخواهیم داشت تا روند بازار تحت 

تاثیر فروش سهام عدالت قرار نگیرد. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای امسال 
برنامه ساخت داخل به میزان سه میلیارد و  400 میلیون دالر در نظر 
گرفته شده است که دستگاه ها هر سه ماه یک بار به ارائه گزارشی از 
میزان تحقق برنامه خواهند پرداخت.»مهدی صادقی نیارکی« روز 
جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پروژه »ساخت 
داخل«، نه از روی اجبار، بلکه به عنوان یک پارادایم غالب و یک الزام با 
اعتقاد به ظرفیت های درونی، توان فنی و مهندسی، نیروی انسانی نخبه 
کشور، فارغ التحصیان دانشگاهی در سال های گذشته در وزارتخانه 

پیگیری شد.
به گفته وی، در اجرای این پروژه هر چند از الزام هایی همچون قانون 
حداکثر  استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی استفاده شد که اختیاراتی همچون استفاده از تسهیات صندوق 
توسعه ملی و ضمانت منابع مربوط به تبصره 1۸ را به همراه داشت، اما 

نگاه مان به این پروژه یک نگاه ترویجی- ترغیبی بود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این پروژه در ابتدا با 
برگزاری میزهای ساخت داخل آغاز شد و در ادامه، به برنامه استان ها 

برای تشکیل و ترغیب به ساخت داخل ادامه یافت.
وی ادامه داد: در ادامه اقام گلوگاهی در بین اقامی که باید ساخت 
داخل می شد شناسایی و به دستگاه ها، نهادهای انقاب اسامی و همه 

سرمایه گذاران عرضه و سهم هر استان نیز مشخص شد.
صادقی نیارکی اضافه کرد: در کنار آن اعام کردیم که هر نوع منابع ملی 
می تواند به سمت و سوی اجرای پروژه های ساخت داخل هدایت شود، 
یعنی به جای اینکه در کشور کورکورانه سرمایه گذاری کنیم، منابع 
موجود به سمت این پروژه ها هدایت شود تا به سرمایه گذاری و افزایش 
ظرفیت تبدیل شود.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد:  امسال پروژه های توسعه ساخت داخل را به تامین مالی 
مجهز کردیم و از معاونت طرح و برنامه وزارتخانه نیز خواستار پیگیری 
موضوع شدیم.وی اظهار داشت: در ادامه به دنبال شناسایی پروژه های 
ساخت داخل از طریق صندوق های پروژه - که تامین مالی از طریق 

بورس است- هستیم، زیرا بازار تضمین شده ای دارند.

برنامه ریزی برای ۳.۴ میلیارد دالر 
ساخت داخل در سال ۱۴۰۰

آیا هنوز مهلتی برای 
 CFT . بررسی پالرمو

باقی مانده است؟

زمان دقیق آغاز 
فروش سهام عدالت 

مشخص نیست

تجارت نیـوز | خرید و فـروش کاذب خـودرو متوقف شـد. رئیس 
اتحادیـه نمایشـگاه داران خـودرو کـرج با اعـام این خبـر گفت: 
علی رغـم نوسـان افزایـش قیمـت دالر امـا ترمـز گرانـی خودرو 
کشـیده شـد. همچنین در یـک هفته گذشـته معامـات خرید و 

فروش خـودرو کاهـش یافته اسـت.
هـر چنـد قیمـت دالر بـه دلیـل تحـوالت منطقـه در بـازار ایران 
رونـد صعـودی دارد امـا قیمـت خـودرو در ایـن هفته ثابـت ماند 

و گـران نشـد!
قیمـت خـودرو در دو هفتـه گذشـته روزانـه نوسـان داشـت. بـه 
طوری که بهـای برخـی خودروهای داخلـی در این هفته نسـبت 
به 15 روزگذشـته بین سـه تا ۲0 میلیون تومان رشـد داشت. اما 
قیمـت خودروهای ایرانی در هفته گذشـته تغییری نکرده اسـت.
خـودرو پرایـد در معامـات ایـن هفتـه بـا قیمـت 1۳۸ میلیـون 
تومـان معاملـه شـد. پـژو ۲06 تیـپ دو بـا قیمـت ۲51 میلیون 
تومان، پرشـیا بـا قیمـت ۲۷5 میلیـون تومـان و دنا پـاس هم با 

قیمـت ۳۷0 میلیـون تومـان خریـد و فروش شـد.
نمایشـگاه داران خـودرو می گوینـد ثبـات بـازار خودرو بـه وعده 
رضا فاطمـی امین، وزیر پیشـنهادی صمـت ارتبـاط دارد. او برای 
معرفـی برنامه هـای خود گفتـه بـود قصـد دارد بهای تمام شـده 
خـودروی داخلـی را ۲0 درصـد کاهـش دهـد و حاال خریـداران 

منتظر کاهـش قیمـت خودرو هسـتند.
رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران خودرو کـرج دربـاره پیش بینی 
خـود از وضعیت بـازار خـودرو گفت: قـدرت خرید مـردم کمتر از 
گذشـته شـده اسـت. مطمئنا بـا تعییـن وزرا تحـوالت خوبی در 
بازار خـودرو رخ می دهـد. پیش بینی می شـود در روزهـای آینده 

قیمـت خودرو بـه ثبات برسـد.
خودرو بخریم یا نه؟

گزارش هـا نشـان می دهـد بـازار نسـبت بـه نوسـان قیمـت دالر 
واکنش نشـان نداده اسـت. سـوال برخـی از متقاضیان این اسـت 

که خـودرو بخریـم یـا نخریم؟
حمید کریمی در این باره به تجارت نیوز پاسخ داد: اکنون تقاضا 
برای خرید خودرو نصف شده است. البته در چند وقت اخیر به 
دلیل نوسان قیمت خودرو برخی دالالن با هجوم به بازار، خودرو 
خریدند و خودروهای پر تقاضا را در پارکینگ ها دپو کردند تا در 
مواقع دیگری آن را بفروشند. حاال توصیه ما به مردم این است که 
چنانچه نیاز مصرفی دارند، خودرو بخرند. در غیر این صورت برای 

خرید خودرو دست نگه دارند!
روند رشد قیمت خودرو متوقف شد

از طرف دیگر فیـروز نادری، فعال بـازار خودرو معتقد اسـت ترمز 
افزایش قیمت خودرو کشـیده شـده اسـت. او می گوید روند رشد 
قیمت خودرو متوقف شـده اسـت و تقاضایی برای خریـد خودرو 

مشـاهده نمی شود.
حـال بررسـی ها حاکـی از این اسـت کـه کاهـش قابـل ماحظه 
قـدرت خریـد شـهروندان ایرانـی در بـازار خـودرو موجب شـده 
اسـت کـه ایـن روزهـا آگهـی تعویض انـواع خـودرو بـا پرایـد در 
فضای مجازی بیشـتر شـود. برخـی شـهروندان به دلیـل افزایش 
رهـن خانه مجبـور شـدند که خـودروی مصرفـی خود را بـا مدل 

پایین تـر و یـت موتـور تعویـض کنند.

خرید و فروش خودرو نصف شد 
 خودرو قرار است ارزان شود؟

آگهی دعوت از بستانکاران

در اجرای ماده 225 اصالحيه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مصرف به شماره ثبت 
9457 و شناسه ملی 10630153004 که آگهی انحالل آن در صفحه 22 روزنامه رسمی کشور به شماره 

139830419585002585 مورخ
1400/03/04 درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود را به رئیس هیئت تسویه خانم مریم آل طه افزادی به 

ادرس کرمان خ شهید نامجو 3)اقبال( شرقی
2 دومین منزل سمت راست به شماره کد پستی 7619739615  و شماره تماس 09132992073 
مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدير تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق 

به شرکت منعکس کردن مسئولیتی نخواهد داشت.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

تاریخ انتشار نوبت سوم: 1400/06/06

شرکت تعاونی کلوت سازان کویر در حال تصفیه به شماره 
ثبت 9457 و شناسه ملی 10630153004 

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 ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004187 هیات دوم مورخه 1400/05/03 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 ندا میرمحمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
11289 کد ملی 2994115638 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی با کاربری عرصه 
مسکونی و صنعتی و کارگاهی به مساحت 751/17 مترمربع که مقدار 62/59 متر مربع از عرصه آن 
متعلق به وقف میباشد تحت پالک 329 فرعی از 2785 اصلی بخش 3 کرمان واقع در شرف آباد قائم 
27 بلوار امام حسین کوچه 7 خریداری از مالک رسمی آقای صفر باغخانی 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 تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 574
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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 ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078003899 مورخه 1400/04/22 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 آقای مهدی مراد نژاد فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب گاراژ قسمتی از خانه به مساحت 25 مترمربع تحت پالک 612 فرعی از 4220 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 44 فرعی از 4220 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه 43 شرقی 3 آخرین منزل 
سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه زاده ده باالیی 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 572
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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 ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960319078010668 مورخه 1399/10/22 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 آقای محمد منصوری فرزند خدا رضا بشماره شناسنامه 
4480 صادره از رابر کدملی 5839486132 در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی به مساحت 
220 مترمربع تحت پالک 20 فرعی از 75 اصلی بخش 6 واقع در شهرک هشت بهشت بلوار هشت 
بهشت کوچه 22 خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد حسینی 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 تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 570
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آبادی  جهان  شاه  میرزایی  علی  آقای 
از  فرعی  پالک 249  مالک ششدانگ 
زرند بخش 13  در  واقع  اصلی   7673
کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 139 صفحه 320 
به شماره ثبت 20675 و شماره چاپی 473213 صادر 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  تسلیم گردیده، ضمن  و 
فوق  مالکیت  سند  است که  مدعی  شده  تصدیق 
سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  نامعلوم  بعلت 
مالکیت المثنی نموده 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 
اداره ثبت اسناد و  انتشار اگهی به  از تاریخ  ده روز 
را  خود  اعتراض  و  مراجعه  زرند  شهرستان  امالک 
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 الف146 
تاریخ انتشار:شنبه 1400/6/6

ششم شهریور ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 2660 فرعی از 2 فرعی از 7566 اصلی واقع در  اراضی 
امام سجاد ع(بخش 13 کرمان بمساحت 253.56  آباد حاجی زرند )شهرک  اسماعیل 
مترمربع مورد تقاضای آقای حمید جعفری زاده جرجافکی فرزند اکبر به استناد رای شماره 
139960319008002705 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 مورخه1400/6/2 مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1400/6/30 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 تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی 
به استناد ماده 86 آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود..  
 م الف 143

تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1400/6/6
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   140060319078003521 شماره  رای  برابر 
دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بشماره شناسنامه  محمود  فرزند  ابلی  زاده  زعیم  آقای محمد  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
84 صادره از کرمان به شماره ملی 2992411442 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/93 
مترمربع تحت پالک 302 فرعی 4221 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز خیابان شهید 
قدوسی کوچه 21 درب اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت محرز 
در  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 564
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک یک فرعی از 3039 اصلی واقع در زرند روستای ده 
احمد بخش 13 کرمان بمساحت 195.88 مترمربع مورد تقاضای آقای حسین عرب پور 
گتکوئی فرزند علی به استناد رای شماره 139960319008002339 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 مورخه1400/6/3 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 
5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/6/30 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 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از  پس  روز   30 مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  باشند 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به 
استناد ماده 86 آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.   
 م الف 144

تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1400/6/6
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

هیات موضوع قانون الحاق موادی بقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
سال 1388

برابر آرای صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن سال 1388 مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند به استناد بند 2 ماده 1 قانون و ماده 10 آئین نامه قانون 
مذکور که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم طی یک نوبت آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت بیست روز اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ؛ دادخواست 
خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم 
نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم دادخواست به اداره 

ثبت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
امالک واقع در یزدانشهر بخش 13 کرمان

1. پالک 300 فرعی از 18768 اصلی آقای رسول ابراهیمی زرندی فرزند حسین ششدانگ خانه بمساحت 
337.37 مترمربع واقع در اراضی سلسبیل یزدانشهر.

تاریخ انتشار: شنبه 1400/6/6
م الف 145

حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
به  توجه  با  است  خواهشمند  احتراما 

دادخواست چراغ سابقی فرزند
ورثه  وراثت  به خواسته حصر  عباس 
نوبت  یک  در  نمداد   نژاد  سابقی  رضا  مرحوم 
یا  دیگر  ای  ورثه  چنانچه  تا  روزنامه چاپ گردد 
این  به  باشد  دست کسی  در  ای  نامه  وصیت 
حصر  صورت گواهی  این  غیر  در  نمایید  مراجع 
فرزند  سابقی  شد.1-چراغ  خواهد  صادر  وراثت 
5369701040)پدر( ملی  شماره  به  عباس 

ملی  شماره  به  محمد  فرزند  سابقی  زهرا 
5369715537)مادر (

رییس شورای حل اختالف جازموریان

  

این روزها هرچه به برداشت محصول خرمای 
مضافتی در بم- از قطب های مهم و بزرگ خرمای 
کشور- نزدیک می شویم، صف وانت باری هایی 
که در گوشه گوشه خیابان های این شهر با تابلو و 
بنرهایی آماده خرید خرمای نخلداران هستند هم 

بیشتر می شود.
پدیده دستفروشی تاکنون بیشتر مطرح و شناخته 
شده بوده و بارها درباره آن هم گفته شده اما کمتر 
درباره فعالیت های مربوط به دست خریدی آن 
هم محصول خرما در شهرستان بم سخن به میان 
آمده است؛ دالالن و وانت بارهایی که در خیابان 
بساط می کنند تا خرمای نخلداران را به صورت 

سبدی بخرند.
صاحبان بیشتر این وانت بارها در کنار خیابان بنری 
نصب کرده اند با مضمون »خرمای سبدی شما را 
خریداریم« و در رقابت با مغازه های سطح شهر، 
همه تالش و ترفندهایشان را به کار می گیرند تا 
رطب و خرمای نوبرانه خطه بم را بتوانند دست اول 

از نخلداران خریداری کنند.
اما این مساله مشکالت و آفاتی را هم با خود دارد؛ 
از اشغال پیاده روها، خیابان ها، ایجاد ترافیک، 
کندی تردد و بروز سوانح رانندگی گرفته تا خرید 
محصوالت خرمای سرقتی و نیز مشکالت بهداشتی 
و غیربهداشتی.به همین منظور به سطح شهر بم 
رفته و ضمن تهیه گزارشی میدانی با چند نفر از 

شهروندان نیز مصاحبه انجام دادم.
کسب و کار بدون هزینه وانتی ها

یکی از فعاالن خرید و فروش خرما در شهر بم که 
خود را منصوری معرفی کرد و مغازه ای اجاره ای 
دارد ضمن گالیه از فعالیت وانتی ها گفت: اجاره 
مغازه و دیگر هزینه ها سبب می شود که ما هزینه 
های باالیی را متقبل شویم در حالی که وانت باری 

ها هزینه ای ندارند.
او گفت: ما در مغازه به صورت قانونی فعالیت می 
کنیم ؛ در صورتی که کار ما هم فصلی است و در 

فصل برداشت خرما رونق می گیرد اما فعالیت وانتی 
ها در خیابان که هیچ مالیات و هزینه ای ندارند برای 

کسب و کار ما تهدید به حساب می آید.
این شهروند اظهارداشت: در این مدت کم فصل 
برداشت و با وجود اینکه سود زیادی از این کار 
حاصل ما نمی شود بابت اجاره مغازه 1۰ میلیون 
پول پرداخته ام اما فردی که با وانت در کنار خیابان 
فعالیت دارد بدون پرداخت هیچ هزینه ای به کارش 

ادامه می دهد و حق ما ضایع می شود.
او همچنین مدعی شد که در کنار هزینه های 
اجاره مغازه و ....، بابت و به بهانه سد معبر نیز مجبور 
است مبا لغی را به شهرداری بپردازد در صورتی که 
شهرداری از وانت باری ها هزینه ای نمی گیرد و با 

آنها برخورد هم نمی کند.
این شهروند گالیه کرد: ماموران سد معبر شهرداری 
از کنار این وانت باری ها می گذرند و هیچ برخوردی 

هم نمی کنند.
منصوری می گوید اگر شهرداری مکانی را در اختیار 
او و سایر مغازه داران خرید وفروش خرما قرار می 
داد و همه فعاالن این صنف در یک جا جمع می 
شدند، هم زیبایی شهر حفظ می شد و هم ترافیک 
در شهر ایجاد نمی شد؛ مشکل وانتی ها هم شاید 

حل می شد.
پای صحبت یک وانتی

در ادامه یکی از وانت باری های کنار خیابان در بم که 
خود را تاج آبادی معرفی کرد نیز گفت: به دلیل باال 
بودن اجاره مغازه و اینکه کار خرید و فروش خرما 
فقط به مدت ۲ ماه طول می کشد اجاره مغازه صرفه 

اقتصادی ندارد.
او افزود: ما هم دوست نداریم در خیابان باعث 
ازدحام و ترافیک شویم زیرا با ایجاد ترافیک و 
تصادف خطر جانی برای خود ما هم به وجود 

می آید.
این شهروند بیان کرد: ماموران شهرداری ما را 
جریمه نمی کنند اما ترازو و سبدهای ما را جمع می 

کنند و همراه خود می برند.
وانت بارهای فاقد مجوز جمع می شوند

سرپرست شهرداری بم توضیح داد: طی برگزاری 

یک جلسه مقرر شد تیمی متشکل از واحد 
اجرائیات شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی 
به خودروهای  فاقد مجوز  خرید و فروش خرما که 
باعث سد معبر در معابر اصلی می شوند اخطار دهد 

و آنها را جمع آوری کند.
محمد بنی اسدی افزود: این شیوه خرید و فروش 
به دلیل اینکه قابلیت پیگیری های بعدی راجع به 
خرید و فروش خرما را ندارد قانونی نیست و نسبت به 
جمع آوری آنها و توقیف و انتقال خودروهایشان به 

پارکینگ نیروی انتظامی اقدام خواهد شد.
به گفته او تنها افرادی که مجوز موقت را از 
دستگاه های مربوطه دریافت کرده باشند و همچنین 
یک مکان ثابت برای خرید و فروش خرما داشته 

باشند امکان ادامه فعالیت دارند.
مکان ثابت نیازمند مجوز اصناف

سرپرست شهرداری بم درباره اختصاص مکانی ثابت 
برای این افراد نیز اظهارداشت: اگر قرار باشد چنین 
کاری انجام گیرد باید اتاق اصناف مجوز صادر کند و 
چنین مجوزهایی توسط شهرداری صادر نمی شود.
او افزود: ضمن اینکه این گونه تصمیم ها در سطح 
شورای تامین گرفته می شود و ما پس از تصمیم 
گیری در سطح شهرستان، فقط می توانیم مکان 
برای این افراد در نظر بگیریم اما تا زمانی که این افراد 
مجوز نداشته باشند امکان فعالیت نخواهند داشت.

کسب و کار زمینه ساز سرقت
بنی اسدی تصریح کرد: به دلیل اینکه این قبیل 
خرید و فروش ها شناسنامه ندارند، سوء استفاده 
های زیادی در کنار آنها صورت می گیرد و زمینه 
سرقت را نیز به وجود می آورد لذا با آنها برخورد 

خواهد شد.
تکذیب دریافت هزینه سد معبر

او درباره ادعای برخی افراد که گفته بودند هزینه 
بابت سد معبر به شهرداری پرداخت کرده اند نیز 
گفت: چنین ادعایی کذب است و تاکنون شهرداری 
از هیچ کدام از افراد بابت سد معبر هزینه ای دریافت 
نکرده است.سرپرست شهرداری بم تاکید کرد: اگر 
شهرداری هزینه ای دریافت کند در قبال آن قبض 
و رسیدی به پرداخت کننده وجه تحویل می شود.

او تاکید کرد: با توجه به محدودیت فضا در پیاده 
روها برای سد معبر حتما باید دو سوم پیاده رو 

آزاد باشد.
به گفته بنی اسدی طرح جمع آوری دستفروشان 
و مغازه داران بدون مجوز خرید و فروش خرمای 
سبدی به منظور جلوگیری از سرقت خرما و 
همچنین پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا 

در شهرستان بم در حال اجراست.
خرما کیلویی چند؟

در بازدید از سطح شهر بم نشان می دهد که وانت 
باری ها رطب و خرمای برداشت شده را به صورت 
سبدی کیلویی بین 1۲ تا 1۴ هزار تومان بسته به 

نوع و کیفیت خرما می خرند.
قیمت خرید وانت باری ها با مغازه ها چندان تفاوتی 

ندارد.
اما این در حالی است که برخی مغازه داران مدعی 
هستند بعضی وانتی ها چون از شیوه های قانونی و 
قابل رصد و پیگیری فعالیت نمی کنند، تراز وهایشان 
را دستکاری می کنند تا سود بیشتری از طریق 
کالهبرداری از فروشندگان خرما کسب کنند، 

سخنی که برخی وانت باری ها آن را رد کردند.
اما آنچه سبب گالیه های بیشتر در زمینه فعالیت 
غیرقانونی خریداران خرمای سبدی وانت باری ها در 
بم شده، ایجاد زمینه سرقت از باغ های نخل است؛ 
گفته می شود بعضی افراد که خرمای نخلداران را 
سرقت می کنند، این محصول را در سبدهایی به 

وانت باری ها می فروشند.
البته این در حالی است که بیشتر نخلداران 
محصولشان را خودشان به صورت بسته بندی 
به سردخانه ها تحویل می دهند و با قیمت های 
باالتری می فروشند اما در عین حال هنگام 
برداشت محصول، چنین فعالیت هایی نیز در قالب 
دستفروشی و دست خریدی رونق می گیرد که 

مشکالت و تبعات ناشی از خود را نیز داراست.
این شرایط در حالی است که این روزها به علت همه 
گیری کرونا، ضرورت توجه بیشتر به اصول بهداشتی 
در همه فعالیت ها از جمله برداشت و خرید و فروش 

محصوالت کشاورزی باید مدنظر همگان باشد.

 ُسها خدیش|کاغذ وطن

گزارش

سرپرست شهرداری بم توضیح داد: طی برگزاری 
یک جلسه مقرر شد تیمی متشکل از واحد 
اجرائیات شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی 
به خودروهای  فاقد مجوز  خرید و فروش خرما 
که باعث سد معبر در معابر اصلی می شوند اخطار 
دهد و آنها را جمع آوری کند.
محمد بنی اسدی افزود: این شیوه خرید و فروش 
به دلیل اینکه قابلیت پیگیری های بعدی راجع 
به خرید و فروش خرما را ندارد قانونی نیست 
و نسبت به جمع آوری آنها و توقیف و انتقال 
خودروهایشان به پارکینگ نیروی انتظامی اقدام 
خواهد شد.
به گفته او تنها افرادی که مجوز موقت را از 
دستگاه های مربوطه دریافت کرده باشند و 
همچنین یک مکان ثابت برای خرید و فروش 
خرما داشته باشند امکان ادامه فعالیت دارند
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 خرمای مضافتی مشهور بم هم مثل بادمجانش آفت ندارد اما اگر دالالن و وانتی ها بگذارند. تراژدی مدیریت مصرف انرژیآفات »دست خریدی« خرما در بم
در نشستی که با همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو برگزار شد، 

موضوع حکمرانی انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در نخستین نشست مجازی اندیشکده تدبیر انرژی با موضوع حکمرانی انرژی مطرح شد:

سرپرست شـهرداری کرمان، از آغاز اجرای خطوط 
انتقـال آب و بـرق بـه آرامسـتان جدیـد »بهشـت 

کریمان« خبـر داد.
محسـن پوراسـماعیلی گفـت:»از آنجـا کـه در 
آرامسـتان قدیمی شـهر کرمان،دیگر جایـی برای 
دفـن امـوات نبود،آرامسـتانی کـه از سـال های 
گذشـته تعیین تکلیـف و مشـخص شـده بـود، با 
تمـام تأخیر هـا و اختالفـات مالکیتـی کـه وجود 
داشـت، در دوره  پیشـین شـورای اسـالمی شـهر 
کرمـان افتتـاح شـد،اما افتتـاح آرامسـتان یـک 

موضـوع بـود و بهره بـرداری و اسـتفاده  مـردم از 
آرامسـتان،موضوعی دیگـر«.او با اشـاره به شـروع 
دفـن امـوات در آرامسـتان »بهشـت کریمـان« 
گفت:»علی رغـم افتتـاح آرامسـتان،اقدامات الزم 
از جملـه اجـرای خطـوط انتقـال آب و بـرق انجام 
نشـده بود؛ بنابراین،اجرای حدود 13کیلومتر خط 
انتقال بـرق و انتقال آب بـرای آبیاری فضای سـبز 

آرامستان»بهشـت کریمـان«، ضـروری بـود«.
او افزود:»یکـی از اولویت هایـی کـه از روز اول کار 
به عنـوان سرپرسـت شـهرداری کرمـان دنبـال 

کردم،آماده سـازی آرامسـتان بـود.
پوراسـماعیلی بـا تاکید بـر اینکـه باید تمـام توان 
و امکانـات شـهرداری را در یـک مقطـع زمانـی 
کوتاه مـدت به کار می گرفتیم تـا شـرایط الزم را در 
آرامسـتان جدید فراهم کنند، گفت:»باید امکانات 
و شـرایط الزم در آرامسـتان »بهشـت کریمـان« 
فراهم شـود تـا شـهروندانی که بـرای دفـن اموات 
خود در آرامستان حاضر می شـوند،به جز ناراحتی 
و نگرانی به دلیل از دسـت دادن عزیـز خود،دغدغه  

دیگری نداشـته باشـند«.

او با بیان اینکه در زمان افتتاح آرامسـتان »بهشـت 
کریمـان«، بـرای روشـنایی آرامسـتان،تعدادی 
ژنراتور و بـرای تامین آب هم،منبع آب نصب شـده 
اسـت،اظهار کرد:»وقتی قرار اسـت این آرامسـتان 
تا ۵۰ سال آینده  شـهر کرمان را پوشش دهد،ابتدا 

باید آب و بـرق آرامسـتان تامین می شـد«.
سرپرسـت شـهرداری کرمان تصریح کرد:»حداقل 
تا کیلومتر 1۰ جاده  آرامسـتان،هیچ گونه مشـکل 
و معارضی بـرای اجرای خطـوط انتقـال آب و برق 
نداشتیم؛ضمن اینکه مشکالت ملکی و معارض،در 
روزهای آخر و در محدوده  زمین آرامستان به وجود 
آمد؛بنابراین،باید خیلی زودتر خطوط انتقال آب و 

برق را بـا هزینۀ بسـیار کمتر اجـرا می کردیم«.

آغاز احداث خطوط انتقال آب و برق به آرامستان جدید

بازار ارز روند افزایشی خود را که از ابتدای مردادماه 
آغاز شده، همچنان حفظ کرده است، اما با توجه به 
مطرح شدن سیگنال های مثبت مبنی بر تسهیل در 
روند تامین ارز، رای اعتماد مجلس و استقرار وزرا، 
کارشناسان از احتمال کاهش نوسان های این بازار در 

آینده نزدیک خبر می دهند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، قیمت ها در بازار ارز طی 
هفته ای که گذشت همچنان به روند افزایشی خود ادامه 
داد و در حالی این هفته به پایان راه رسید که بهای دالر 
در بازار آزاد در آستانه ورود به کانال ۲۸ هزار تومان قرار 
دارد و قیمت یورو نیز به مرز 33 هزار تومان نزدیک 

شده است.

تداوم افزایش قیمت ارز طی هفته گذشته، در حال اتفاق 
افتاد که عمده فعاالن و تحلیلگران بازار انتظار داشتند 
پس از پایان تعطیالت کرونایی و بازگشایی صرافی ها و 
بانک ها از روز یکشنبه، روند پر نوسان بازار مدیریت شده 
و شاهد کاهش یا اصالح قیمت ها باشیم. اتفاقی که در 
بعد از ظهر یکشنبه نشانه هایی از آن در معامالت دیده 
شد، اما به سرعت بازار از آن عبور کرد و بی تفاوت به 

مسیر صعودی خود را ادامه داد.
موج جدید افزایش قیمت ارز را می توان از ابتدای 
مردادماه ردیابی کرد. در آغاز این موج قیمت دالر بازار 
آزاد در محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشت و یورو 
نیز به قیمت ۲۹ هزار تومان معامله می شد. به اعتقاد 

کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی مسبب بروز این 
موج جدید شدند که به صورت عمده می توان آن ها را 
به دو دسته دالیل سیاست خارجی و متغیرهای پولی 

تقسیم کرد.
بازار ارز در سال 1۴۰۰ بیش از پیش تحت تاثیر اخبار 
سیاسی قرار دارد، مسایل مربوط به مذاکرات مربوط 
به برجام در هفته های گذشته، بازار ارز را تحت تاثیر 
قرار داده بود. اما در این میان، وقوع تحوالت سیاسی 
و نظامی در افغانستان باعث نوساناتی در بازار ارز در 

روزهای اخیر شد.
سقوط دولت افغانستان توسط نیروهای طالبان،   موجی 
از نگرانی در رابطه با افزایش تنش های منطقه ای ایجاد 
کرد. همچنین نگرانی از سرنوشت بازار ارز هرات که در 
کنار بازار ارز سلیمانیه، از منابع تامین ارز بازار داخلی 
کشور هستند، نیز از دیگر دالیل تاثیر منفی تحوالت 

سیاسی و نظامی افغانستان در بازار ارز بود. البته این 
نگرانی به اعتقاد برخی از فعاالن بازار ارز در هفته ای 
که گذشت، تا حد زیادی کاهش یافت و با بازگشایی 
مرزهای شرقی کشور و تداوم روند واردات و صادرات 
کاالها، پیش بینی می شود تاثیر منفی این خبر بر بازار 

ارز از میان برود. 
عالوه بر این، کارشناسان پولی و بانکی دسته دوم 
عواملی که محرک موج اخیر افزایش قیمت ها در بازار ارز 
هستند را افزایش متغیرهای پولی معرفی می کنند. در 
خردادماه بود که بانک مرکزی آمارهای کالن اقتصادی 
را منتشر کرد که بر پایه آن، رشد شدید پایه پولی در 
سه ماه ابتدایی سال جاری مشخص شد که نشان دهنده 
رشد نقدینگی کشور بود. تمامی این عوامل به معنای 
افزایش انتظارات تورمی هستند که نتیجه آن از ابتدای 

مردادماه در بازار ارز نمایان شده است.

آیا بازار ارز به زودی آرام می گیرد؟
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ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه انرژی 
از ابتدای برنامه سوم توسعه به عنوان یک پیشنهاد روی 
میز سیاست گذاران این بخش بوده و همواره موافقان 
و مخالفانی داشته و دارد. موافقانی که معتقدند این امر 
می تواند راهکاری موثر در یکپارچه سازی ساختار اداره 
انرژی در کشور داشته باشد و مخالفانی که می گویند هر 
گونه تغییر ساختاری می تواند هزینه های بسیاری را به 
کشور تحمیل کند. در این میان برخی هم معتقدند دولت 
باید تالش کند تا نقش خود را در این زمینه به کمترین حد 
ممکن برساند و میدان را در اختیار تشکل ها قرار دهد. در 
نشستی که با همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی 
کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت 
نیرو برگزار شد، موضوع حکمرانی انرژی در کشور مورد 

بررسی قرار گرفت.
نگرشی یکپارچه در بخش انرژی یکی از نیازهای 
ضروری در حوزه اداره انرژی کشور است. موضوعی که 
در مفهوم کلی حکمرانی انرژی در کشور در مواردی از 
سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار می گیرد و نکات و 
راهکارهایی در خصوص آن مطرح می شود، اما در عمل 
همچنان در روی همان پاشنه ای می چرخد که دولت را 
به عنوان متولی و حاکم اصلی بخش انرژی به رسمیت 
می شناسد. در نشستی که با حضور مسعود نیلی و محمد 
صادق قاضی زاده و رئیس اتاق بازرگانی کرمان این موضوع 
از منظری اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. سید مهدی 
طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این 
نشست با بیان اینکه رانت بسیار فراوانی در موضوع انرژی 
وجود دارد و این رانت سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است 
گفت: »می توان ادعا کرد که اتالف منابع و حکمرانی بد 
انرژی در کشور باعث فساد و ناکارآمدی شده است، زنجیره 
آنقدر کامل شده و دلبستگی ها و وابستگی ها به آن آنقدر 
به هم تنیده که امکان جدایی از آن وجود ندارد. اعداد و 
ارقام وحشتناکی از رانت موجود در این زنجیره وجود دارد. 
بررسی های ما در کرمان نشان می دهد منابع عظیمی به 
عنوان رانت یا اتالف انرژی وجود دارد که در صورت آزاد 
شدن چندین برابر بودجه های عمرانی و جاری استان است 
و می توان بخش مهمی از توسعه استان را با آن شکل داد. 
اینکه در شهری مثل کرمان این اعداد اینقدر قابل لمس 
است در سطح کشور که گفته می شود ۸۶ میلیارد دالر 
یارانه انرژی پرداخت می شود، با چه اعداد و ارقامی روبه رو 

هستیم؟«

مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
هم در این نشست با ارائه مقاله ای با عنوان »معمای کمبود 
در وفور« به »داستان غم انگیز مدیریت مصرف انرژی در 
اقتصاد ایران« پرداخت و گفت: »می خواهم به دو مشاهده 
پارادوکسیکال اشاره کنم. پارادوکس اول مواجهه با 
کمبود انرژی در کشوری که سرشار از منابع انرژی است 
و پارادکس دوم این است که به نظر می رسد سیاست گذار 
ظرف چند دهه گذشته انواع سیاست هاییرا که هدف اعمال 
کنترل و رشد مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده اما در 
عین حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه تامین انرژی 

در کشور مواجه هستیم«
نیلی معتقد است: »بررسی تحوالت مصرف انرژی در 
اقتصاد ایران به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول 
به عملکرد شاخص های مصرف انرژی در کشور مربوط 
است. اقتصاد ایران به صورت نسبتا منحصر به فردی، به 
طور توامان برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است. هر یک 
از این دو مزیت به تنهایی می توانست از اقتصاد ایران یک 
اقتصاد مرفه با ویژگی های ممتاز بسازد. اما امروز به طور 
کامال تعجب آوری مشاهده می کنیم که همین عامل انرژی 
نه تنها به یکی از مهم ترین محدودیت های کشور برای رشد 
و سرمایه گذاری تبدیل شده، بلکه کمبود آن، خود را به 
صورت یک بحران تمام عیار، نمایان ساخته است. دلیل 
دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، این است که 
طی دهه های گذشته، نظام تصمیم گیری ما، نسبت به نرخ 
باالی رشد مصرف انرژی بی تفاوت نبوده و به آن واکنش 
نشان داده و سیاست ها و اقدامات نسبتا متنوعی را به اجرا 
درآورده است. گونه های مختلف سهمیه بندی، افزایش های 
جهشی مقطعی قیمت حامل های انرژی، افزایش های 
ساالنه قیمت، تعیین قیمت های پلکانی… نمونه هایی از این 
اقدامات محسوب می شوند. اما امروز مشاهده می کنیم که 
این تجویز افاقه نکرده و ما همچنان دست به گریبان مشکل 
بزرگ رشد باالی مصرف انرژی هستیم.« نیلی در ادامه با 
طرح این سوال که چرا چنین شرایطی برای کشور به وجود 
آمده است، گفت: »به نظر می رسد بخش انرژی و حداقل، 
بخش مصرفی آن به نمادی از شکست سیاست گذاری 
تبدیل شده است. شاید به جرات بتوان پیش بینی کرد 
که اگر از تصمیم گیرندگان کشور سوال کنیم که برای 
مهار رشد مصرف انرژی چه باید کرد، به جز درماندگی 
و تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد. در واقع تمرکز 
سیاست گذاری بر کنترل رشد مصرف و تداوم مشکل در 
طول زمان، ما را به این ارزیابی راهنمایی می کند که شاید 

فاجعه مصرف، برآمده از »فاجعه سیاست گذاری« است«
استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص علل تاریخی 

کمبود انرژی در اقتصاد کشور بر این اعتقاد است که: »در 
این مورد حداقل به دو عامل بسیار واضح می توانیم اشاره 
کنیم. عامل اول اینکه اقتصاد ایران حدود ۵ دهه است که 
با تورم دو رقمی با متوسط نزدیک ۲۰ درصد دست و پنجه 
نرم می کند. افزایش قیمت ها وقتی مزمن شده و سرعت 
باال هم داشته باشد، بسیار آزار دهنده است و یک تقاضای 
اجتماعی بزرگ برای مقابله دولت با آن را به وجود می آورد. 
اما از آنجا که عامل اصلی این تورم رشد باالی نقدینگی بوده 
و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم کسری بودجه دولت ها 
تشکیل می داده است. به طور طبیعی دولت ها تمایلی 
به حل مشکل از مسیر اصالح رفتار خودشان نداشته اند 
و به دنبال مسیری جایگزین رفته اند و آن چیزی نبوده 
جز عرضه ارزان محصوالت توسط دولت، اما اینکار در 
چه اقتصادهایی امکان پذیر است؟ تنها در اقتصادهایی 
که دولت به جز مالیات، خود برخوردار از منابع مستقل 
مالی و فیزیکی باشد که بتواند از محل این منابع، کاالهای 
مختلف را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد. این 
منبع چیزی نیست جز نفت و گاز. عامل دوم به نحوه نگاه 
دولت ها به بنگاه های بخش انرژی مربوط می شود. برداشت 
سیاستمداران و عموم مردم آن است که موضوع رفتار 
تجاری و عملکرد اقتصادی مبتنی بر سودآوری، نباید در 
شرکت های بخش انرژی پذیرفته شود و این شرکت ها را 
باید به عنوان نهادهای اجتماعی در نظر گرفت که دارای 
رسالت اجتماعی هستند و آن رسالت این است که در عرضه 
انرژی به سود و زیان توجه توجه نکنند. طبیعی است که 
در این نوع از نگاه، وعده داده می شود که سرمایه گذاری از 
محل منابع عمومی تامین خواهد شد و این در حالیست 
که اگر دولت خود می توانست بودجه متوازن داشته باشد 
اساسا مشکل تورم و به تبع آن قیمت گذاری ناصحیح 

فرآورده های انرژی هم موضوعیت پیدا نمی کرد.«
نیلی در ادامه به گزینه های مختلف مطرح شده یا به کار 
گرفته شده در گذشته را مرور کرده و گفت: »گزینه هایی 
مثل تثبیت قیمت انرژی برای چند سال و اعمال 
افزایش جهشی از چند سال یکبار، افزایش های مستمر 
ساالنه قیمت انرژی، افزایش قیمت در مقیاس بزرگ و 
پرداخت یارانه نقدی به خانوارها پس از آبان ۹۸، امکان 
سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند. بسیار بعید است به توان 
سیاستمداری را پیدا کرد که حتی به اشاره از افزایش قیمت 
حامل های انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی بگوید. 
گزینه بعدی سهمیه بندی است که بسیار ناکارآمد و فساد 
آفرین است و گزینه آخر که تعیین سهمیه مصرف انرژی به 
هر ایرانی، مستقل از میزان مصرف و به وجود آوردن امکان 
مبادله آزاد سهمیه های تعیین شده است، هر چند بسیار به 

عدالت نزدیک است و مسئولیت تعیین یک قیمت ثابت را 
از دوش دولت برداشته و به طور متفاوت از سایر گزینه ها، 
اصالح بازار انرژی را هم در بر دارد، اما به دلیل بدیع بودن 
آن از یک طرف و پیچیدگی هایی که دارد از طرف دیگر 
نیازمند برخورداری سیاست مداران تصمیم گیرنده طرح 
از سرمایه اجتماعی باال و بهره مندی سازمان های دولتی 
ذیربط از توان کارشناسی باال است.« او در پایان به این 
نتیجه می رسد که »شاید هیچ یک از گزینه ها شانس 
اجرای موفقیت آمیز ندارند و سیاست گذاری های مختلف 
بخش انرژی در بن بست کامل قرار گرفته است، در یک 
طرف آینده انرژی، بحران تامین انرژی قرار گرفته و در 
طرف دیگر بحران های امنیتی ناشی از افزایش قیمت ها، 
سوال این است که آیا مجموعه راه حل ها تهی است؟ قطعا 
خیر، چرا که در اقتصاد نه بن بست داریم و نه معجزه« نیلی 
معتقد است: » نمی توان گفت بحرانی که در بخش انرژی با 
آن مواجهیم و ابعاد آن ابعاد فلج کننده ای پیدا کرده است، 
راه حل ندارد، اما حل آن سخت تر از گذشته شده است.« 

در ادامه این نشست محمدصادق قاضی زاده رئیس سابق 
پژوهشگاه نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در خصوص ملزومات حکمرانی خوب در حوزه انرژی گفت: 
»اساسی ترین مسئله این است که توجه کنیم حاکمیت 
مسئولیت هایی دارد که باید از آنها مراقبت کند. باید ببیند 
آیا به کارها و مسئولیت های خود می پردازد یا به امور 

دیگری مشغول است.
حاکمیت نماینده مردم است. موظف به پرداختن به اموری 
از جامعه است که آحاد مردم نمی توانند به آنها بپردازند و 
تشکل ها هم وجاهت یا اختیار الزم برای پرداختن به آنها 
را ندارند.« قاضی زاده بر این اعتقاد است که: »این موضوع 
مورد توجه حکمرانان باشد که باید دخالت حداقلی 
داشته باشند، برای دخالتشان باید دلیل ارائه کنند که این 
دخالت چه ضرورتی دارد و چرا به طرق دیگر توسط آحاد 
یا تشکل های دیگر انجام نمی شود. این بدیهیات چون 
مورد تذکر قرار نمی گیرد، مبنای بسیاری از چالش ها و 
مشکالت ما است. اگر حکومت به این موضوع توجه می کرد 
که اساسا چرا در چنین کاری باید دخالت کند و اگر دخالت 
نمی کرد چه مشکل یا چالشی ایجاد می شد؟ شاید این 
مسائل در حوزه انرژی به وجود نمی آمد.« استاد دانشگاه 
شهید بهشتی معتقد است: »بسیاری از نقش آفرینی های 
حاکمیت، نابجا و یا ناکارا است« تصدی گری و حکمرانی 
دولت در بخش انرژی بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته 
است، اما سیاست گذاری ها در این حوزه به دالیل مختلف 
همواره بر ادامه این روند تاکید داشتند نه تغییر آن، ولو 

به قیمت وارد آمدن آسیب های فراوان به اقتصاد کشور.

پیام ما 
گزارش 

مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی شریف هم در این نشست با ارائه 
مقاله ای با عنوان »معمای کمبود در وفور« به 
»داستان غم انگیز مدیریت مصرف انرژی در 
اقتصاد ایران« پرداخت و گفت: »می خواهم 
به دو مشاهده پارادوکسیکال اشاره کنم. 
پارادوکس اول مواجهه با کمبود انرژی در 
کشوری که سرشار از منابع انرژی است و 
پارادکس دوم این است که به نظر می رسد 
سیاست گذار ظرف چند دهه گذشته انواع 
سیاست هاییرا که هدف اعمال کنترل و رشد 
مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده اما در عین 
حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه تامین 
انرژی در کشور مواجه هستیم«
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 »زاالوا« در راه ونیز
فیلم سینمایی »زاالوا« ساخته ارسان امیری، 

در هفتاد و هشتمین فستیوال بین المللی 
فیلم ونیز به نمایش در می آید. فیلم سینمایی 

»زاالوا« به کارگردانی ارسان امیری در اولین حضور جهانی خود، 
در هفتاد و هشتمین فستیوال بین المللی فیلم ونیز به عنوان یکی 
از هفت فیلم بخش رقابتی هفته منتقدین این فستیوال به نمایش 

در می آید.این فیلم که به تهیه کنندگی  سمیرا برادری و روح اهلل 
برادری در کردستان فیلمبرداری شده است، از تاریخ یک تا 11 

سپتامبر با سه نمایش، برای جوایز سی و ششمین دوره هفته 
منتقدین فستیوال فیلم ونیز و جایزه  شیر آینده  رقابت می کند.

»اسب باد« به 3 کشور می رود 
در همکاری تازه بهروز نشان و 

محمودرضا ثانی فیلم سینمایی 
»اسب باد« در سه کشور پاناما، 

ایتالیا و ایران ساخته می شود.
 بهروز نشان و محمودرضا ثانی که پیش از این نیز 
تجربه تولید و اکران فیلم بلند مستند »کیارستمی 

و عصای گمشده« را در اسپانیا و کلمبیا داشتند، 
این بار به طور مشترک فیلم سینمایی »اسب باد« را 

نوشته و کارگردانی می کنند.
این فیلم به چهار زبان فارسی، ایتالیایی، اسپانیایی و 

عربی فیلمبرداری شده است./مهر

فراخوان بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللی هنرهای رسانه ای ژاپن ۲۰۲۱ 

منتشر شد.
مهلت: 1۲ شهریور 1400

 شرایط آثار: آثار باید بین 15 شهریور 1۳۹۹ تا 1۲ شهریور 
1400 به پایان رسیده یا منتشر شوند.

لینک ها و دانلود ها: وبسایت بیست و پنجمین جشنواره بین المللی 
هنرهای رسانه ای ژاپن

پایکا
پایکا از نظر ظاهری شباهت زیادی به موشهای بزرگ دارد، با این تفاوت که 

در این حیوان دم تقریباً از بین رفته است. گوشها بسیار کوچک و گرد است به طوری که به پهنای 
گوش مساوی طول آن است. برخاف خرگوش ها پاها زیاد بلند نیستند و تقریباً با دستها مساوی 

هستند. موها بلند، انبوه و نرم است. رنگ موهای این حیوان متفاوت وغالباً رنگ پشت، شبیه رنگ 
محیط است و از خاکستری مخلوط با سیاه تا قرمز روشن تغییر می کند. نر و ماده هم شکل و تقریباً 
به یک اندازه هستند. طول سر و تنه این جانور 150 تا 1۸0 میلیمتر است و میانگین وزن آن حدود 

500 گرم است. پراکندگی پایکا از خراسان تا کرمان، اصفهان، 
کردستان، تهران و سمنان است. روزها فعال 

است. اغلب به صورت دسته جمعی،ولی با 
فاصله نسبتاً زیاد از یکدیگر زندگی میکنند. در 
زیر سنگ ها و صخره ها النه می سازد، معموالً 

در اطراف النه علوفه زیادی جمع آوری 
می کند. ارتفاع و قطر علوفه جمع آوری شده، 

گاهی به نیم متر میرسد.

سال های سگی
نویسنده: ماریو بارگاس یوسا

مترجم: احمد گلشیری
ناشر: انتشارات نگاه

کتاب سال های سگی یک رمان سیاه، 
بسیار جدی و خشن است که نویسنده 

در رویدادهای مختلف، هویت واقعی 
شخصیت های اصلی کتاب را تا لحظه 
آخر پنهان می کند و خواننده را برای 

کشف حقیقت به چالش می کشد

خبر

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

در سفر استاندار کرمان به شهرستان 
شهربابک، جایگاه سوخت محور رباط و 
کارخانه تولید مس کاتد به بهره برداری 
رسیدند و سپس از باند دوم محور 
»شهربابک - هرات« با پیشرفت فیزیکی 

۵۵ درصد بازدید بعمل آمد.
این محور ۴۴ کیلومتر طول دارد که 
تاکنون عملیات زیرسازی ۲۷ کیلومتر آن 
با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان انجام شده و 1۰ 
کیلومتر از آن زیر بار ترافیک قرار گرفته 
است.غالمرضا انجم شعاع مدیر طرح های 
شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و 
نقل کشور در استان کرمان در حاشیه این 

بازدید یکی از مشکالت پروژه را تامین قیر 
برای رویه کامل محور و نیز نیاز به تامین 
اعتبار ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی برای اتمام 

محور تا مرز استان یزد عنوان کرد.
در ادامه جایگاه سوخت مجتمع خدماتی 
رفاهی رباط با سرمایه گذاری 1۰ میلیارد 
تومانی بخش خصوصی و عملیات ساخت 
1۸ ماهه، توسط استاندار کرمان افتتاح 

گردید.
مجتمع "گود کلواری ۲" نیز با ظرفیت 
ساالنه تولید هزار تن ورق مس کاتد و 
سرمایه گذاری ۴۸ میلیارد تومانی در 
سفر استاندار کرمان به شهربابک به 

بهره برداری رسید.
عملیات ساخت این واحد اردیبهشت 
ماه سال ۹۸ به کارفرمایی گروه صنعتی 
گلرنگ و شرکت افق توسعه معادن 
خاورمیانه آغاز شده و زمینه اشتغال ۹۵ 
نفر را به همراه بخش معدن به صورت 

مستقیم فراهم کرده است.
کارخانه تولید مس کاتد شرکت فرآوری 
معدن فالت بابک نیز به ظرفیت تولید 
ساالنه هزار تن، اشتغالزایی ۷۷ نفر و 
سرمایه گذاری 1۵۰ میلیارد تومان به 
دست  زینی وند استاندار کرمان افتتاح 

شد./باشگاه خبرنگاران جوان

 مدیرکل بنـادر و دریانوردی سیسـتان 
و بلوچسـتان از امضـای تفاهم نامـه 
همـکاری و سـرمایه گذاری در زمینـه 
احـداث ترمینـال تخصصـی مـواد 
معدنی با شـرکت »گل گهر سیرجان« 
در بنـدر شـهید بهشـتی چابهـار خبر 

داد.
بهـروز آقایـی از امضـای تفاهـم نامـه 
همـکاری و سـرمایه گـذاری در زمینه 
احداث ترمینال تخصصـی مواد معدنی 
با شـرکت گل گهـر سـیرجان در بندر 

شـهید بهشـتی چابهار خبـر داد.

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان اظهار داشـت: 
ایـن تفاهـم نامـه بـا هـدف گسـترش 
همکاری هـای بلندمـدت و سـرمایه 
گـذاری مشـترک بیـن شـرکت »گل 
گهـر سـیرجان« و اداره کل بنـادر و 
دریانـوردی سیسـتان و بلوچسـتان در 
طراحـی، سـاخت و تجهیـز ترمینـال 
بنـدری تخصصـی مـواد معدنـی بـه 

امضـا رسـید.
او اسـتفاده بهینه از ظرفیت هـای بندر 
چابهـار در زمینـه صـادرات و واردات 

فرآورده هـای معدنـی، محصـوالت 
تولیـدی و همچنیـن واردات تجهیزات 
مـورد نیـاز زنجیـره تولیـد را از اهداف 
شـاخص ایـن تفاهم نامـه عنـوان کرد.  
 آقایـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن 
تفاهم نامـه طرفین بـر توسـعه و انجام 
همکاری هـای مشـترک بـر اسـاس 
ظرفیتهـای مناسـب بنـدر چابهـار بـه 
منظـور توسـعه اقتصـادی منطقـه و 
کاهـش هزینه های انتقال و لجسـتیک 
کاالی صادراتـی و وارداتـی تاکیـد 

کردند/تسـنیم

لمللـی  ز نیزارهـای تـاالب بین ا پنـج هکتـار ا
داسـتان  تـا  شـد  حریـق  طعمـه  نزلـی  ا
بـرای  رهـا  نیزا ندن  ا سـوز ر  دا لـه  دنبا
توسـط  کشـاورزی  زمیـن  بـه  آن  تبدیـل 
مـه داشـته باشـد. دا  سـودجویان همچنـان ا
گفتنـی اسـت بـر اسـاس شـواهد موجـود ایـن 
آتـش سـوزی بـا سـوزاندن زباله هایـی کـه در 
حاشـیه تـاالب رهـا سـازی شـده بـود آغـاز و 

گسـترش یافـت.

عکس: مهر

رنا
: ای

بع
من

افتتاح کارخانه تولید مس کاتد در شهربابک

تفاهم نامه احداث ترمینال مواد معدنی در بندر چابهار منعقد شد

تیم اقتصادی رئیسی اول 
به سراغ کدام مشکل برود؟

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پیامی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و اولویت های پیش روی 
دولت سیزدهم پرداخت. اتاق بازرگانی ایران در هفته های گذشته بارها در قالب بیانیه یا گزارش 
تحلیلی اولویت های مدنظر خود را تشریح کرده و این بار نیز غالم حسین شافعی – رئیس اتاق 
بازرگانی ایران – در پیامی به مناسبت هفته دولت و آغاز به کار تیم اقتصادی دولت جدید به 

بخشی از اولویت های مهم در این بخش پرداخته است.
او گفته: کاری که آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در چیدن تیم اقتصادی انجام داده، 
متفاوت از گذشته بوده است. او از دایره بسته دائمی در دولت بیرون آمده و این اقدامی کاماًل 
مثبت است. برای همین می توانیم امیدوار باشیم که گرفتار دور باطل چرخه مشکالت نشویم. 
مجلس هم با رأی قاطع به تیم اقتصادی و اکثریت کابینه پیشنهادی، همراهی مطلوبی با دولت 
سیزدهم نشان داد. مهم تر از انتخاب افرادی که آقای رئیسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی 
اعتماد گرفته اند، اصالح ساختار اقتصادی در کشور است. اگر ساختار اقتصادی کشور اصالح 
نشود، حتی افراد توانمند هم در آینده نمی توانند انتظارات اقتصادی را برآورده کنند. ما امیدواریم 

رئیس جمهوری در این حوزه هم اقدامی متفاوت از گذشته انجام دهد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

900,000,000تومانپژو 2008  

237,000,000تومان206  ، تیپ 2

355,000,000 تومان207 ، دنده ای

395,000,000 تومان207 صندوقدار 

219,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، 310,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

327,000,000 توماندنا معمولی

475,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90360,000,000 تومانتندر

290,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

315,000,000تومانسمند سورن ، پالس

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس دفتر فنی 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

تحصیالت مورد نیاز: لیسانس عمران، مکانیک
تجربیات مورد نیاز:تجربه کار مشابه حداقل 5 سال در پروژه 

های تصفیه پساب و ساخت مخازن فلزی 
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را با درج کد H۱۸ به ایمیل 

زیر ارسال نمایند.
اطالعات تماس:
taravacancies@gmail.com ایمیل 

موقعیت شغلی: 
اتوکد کار و درفت من 

شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را با درج کد H۲۲ به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

اطالعات تماس: 
taravacancies@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی:کارشناس ارشد توسعه و عملیات
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مزایا:5 روز کاری در هفته

آموزش رایگان و محاسبه ی حقوق از اولین روز دوره ی 
آموزشی

افزایش حقوق با توجه به عملکرد و نتایج به دست آمده
امکان رشد و پیشرفت شغلی

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

 استخدام در یک شرکت معتبر
در کرمان

 استخدام در یک شرکت معتبر
در کرمان

 استخدام در شرکت 
تاکسی ماکسیم در رفسنجان

Eghtesadnegar از صفحه Tejaratnews از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


