مـارا
دنبال
کنید

استاندار در دیدار با اعضای شورای شهر کرمان

شهر را سیاسی اداره نکنید

عکس :صدای زرند

استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر گفت :شهر
سیاسی اداره نشود بلکه باید حرفه ای و فنی مدیریت
شود و ورود در الین سیاسی به شما آسیب می رساند.

عباسی :وزارت نیرو
با یک مانور تبلیغاتی
قیمت برق را باال برد
یک عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی،
تاکید کرد :متاسفانه وزارت نیرو با مانور تبلیغاتی
اجرای طرح امید برای رایگان کردن نرخ برق
مشترکینیکهزیر ۸۰کیلوواتساعتدرماهمصرف
دارند ،قیمت برق را افزایش داده است.فریدون
عباسی در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به علل افزایش
نرخ قبوض برق برخی از مشترکین در تهران ،بیان
کرد :شرکت های توزیع برق دارای افرادی هستند
که وظیفه آن ها خواندن کنتور های برق است و اگر
مصرفهرکنتوربیشتراز ۸۰کیلوواتساعتباشد،
بافرمولیمعینبهایبرقآنانرامحاسبهمیکنند.
صفحه3
را بخوانید

"علی زینیوند" روز گذشته در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر
کرمان عنوان کرد :پیگیری های الزم برای صدور حکم شهردار در
کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.

ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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ســال چهــارم

دوشــنبه  8شــهریور 1400

شــماره پیاپــی 1053

گرانی شکر دامن صنعت زنبورداری را هم گرفت

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران با بیان اینکه
 ۳۰تا  ۵۵درصد از جمعیت زنبورهای عسل بر اثر عواملی
چون خشکسالی ،بیماری ،سمپاشی و عدم تامین به موقع

شکر در این مدت افزایش یافت ،زنبورداران به دلیل کمبود
نقدینگی و توان مالی موفق به تامین به موقع نهاده شکر برای
زنده نگه داشتن زنبورهای عسل در موعد کمبود شهد نشدند.

قیمــت  500تومــان

 ۲۳دستگاه اکسیژنساز
سازمان ملل به سالمندان
کرمان اهدا شد

رواج قاچاق ملکه به کشور
نهاده مورد نیاز تلف شدند ،گفت :در برخی از فصول سال
یعنی زمستان و پاییز که دسترسی به گرده گل دشوار میشود
بایستی تغذیه زنبورها با شربت شکر انجام شود .اما چون قیمت

@kaghazevatan

مراسم توزیع۲۳دستگاه اکسیژنساز اهدایی صندوق
جمعیت سازمان ملل به مراکز سالمندان بهزیستی
استان کرمان طی مراسمی با حضور مسئوالن متولی برگزار شد.مدیرکل بهزیستی استان کرمان
گفت:از یکهزار دستگاه اکسیژنساز اهدایی صندوق جمعیت سازمان ملل به مراکز سالمندان
سراسر ایران۲۳ ،دستگاه به مراکز این استان اهدا شد.عباس صادقزاده افزود:این تعداد دستگاه
بین ۶مرکز سالمند بهزیستی استان کرمان توزیع میشود.
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ادامه مطلب را در صفحه2بخوانید

 ۱۴۴بستری جدید و  ۲۳فوتی
در شبانه روز گذشته

کمک اکوسیستم
بازار سنتی
در شرایط کرونا

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر
یکشنبه  ۷شهریورماه با بیان اینکه طی  ۲۴ســاعت گذشــته ۱۴۴ ،بیمار جدید کرونا در
بیمارستانهای استان بستری شدهاند ،گفت ۸۹ «:نفر از آنها از حوزه دانشگاه علوم پزشکی
کرمان (شامل راور ،رابر،بافت ،بردسیر ،کوهبنان ،کرمان ،شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) ۱۷ ،نفر از
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۳ ،نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و  ۲۰نفر از حوزه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند».
ادامه مطلب را در صفحه1بخوانید

در حدود دو سال گذشته و مواجهه با
ویروس منحوس کرونا ،اکوسیستم
ریشهدار بازار سنتی در کشورمان به کمک
تنظیم بازار آمد و برخالف برخی کشورها
که اتفاقا از روشهای نوین بازاریابی
3
فروش مویرگی سود میبردند.

به فکر صنعت سیمان
نباشیم باختیم

۴۰هزار تن پسته در کرمان نابود شد

سعید غریب حسینی -تولید سیمان
در کشور از سال  1312و با راه اندازی
کارخانه سیمان در 7کیلومتری جنوب
تهران (شهر ری) و در کنار کوه بی بی
شهربانو آغاز گردید(.بین  60الی  70سال
پس از آلمان و آمریکا)
3
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 ۱۴۴بستری جدید و  ۲۳فوتی
در شبانه روز گذشته

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی
این دانشگاه عصر یکشنبه  ۷شهریو رماه
با بیان اینکه طی  ۲۴ســاعت
گذشــته ۱۴۴ ،بیمار جدید کرونا در
بیمارستا نهای استان بستری شد هاند،
گفت ۸۹ «:نفر از آنها از حوزه دانشگاه
علوم پزشکی کرمان (شامل راور،
رابر،بافت ،بردسیر ،کوهبنان ،کرمان،
شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) ۱۷ ،نفر از
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان،
 ۱۳نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم
و  ۲۰نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت هستند».
او با بیان اینکه  ۵نفر از حوزه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان ،بستری
جدید گزارش شده است ،افزود:
«در حال حاضر ۱۰۰۸ ،بیمار کرونا
در بیمارستا نهای استان بستری
هستند».شفیعی ادامه داد ۵۷۱ «:نفر از
بیماران بستری در حوزه علوم پزشکی
کرمان ۴۳ ،نفر حوزه علوم پزشکی
رفسنجان  ۱۷۴ ،نفر حوزه جنوب۶۶ ،
نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم

عکس :همشهری آنالین

پسته امسال روی خوش
به باغداران نشان میدهد؟
 ۱۵۴نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی
سیرجان بستری هستند و خدمات
بیمارستانی به آنها ارائه میشود».او
اظها رکرد« :از ابتدای اپیدمی تاکنون
 ۳۵هزار و  ۶۸۹نفر در اســتان ،به دلیل
ابتال به کرونا بستری شد هاند».مدیر
گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار
دانشــگاه علوم پزشکی کرمان سپس
اظهار کرد«:متاسفانه در  ۲۴ساعت
گذشــته ۲۳ ،مورد فوتی به دلیل ابتال
به ویروس کرونا گزارش شده که  ۱۷نفر
مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی
کرمان  ،یک نفر از حوزه دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت ،یک نفر از حوزه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ۴
نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی
سیرجان است» .به گفته شفیعی،از
ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون،
 ۴۲۳۷نفر به دلیل ابتال به کووید ـ ۱۹
جان خود را از دست دادهاند.او همچنین
تعداد ُدز واکسنهای تزریق شده استان
کرمان در نوبت اول را  ۶۸۲هزار ۶۳۶
و نوبت دوم  ۳۰۸هزار و ُ ۹۶د ز عنوان
کرد.

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

09133952075

جناب آقای
مهندس محمود معناصری

عضوشورای شهر جیرفت
و برادر شهید واالمقام شهید صفرمعناصری
احترامـا درگذشـت خواهرگرامیتـان را به
شـما وکلیه بازماندگان ومنسـوبین تسـلیت عرض
مـی نمایـم .از خداوند متعـال بـرای آن مرحومهی
مغفـوره غفـران رحمـت و بـرای بازمانـدگان
صبروشـکیبای مسـالت دارم .

اجرای طرح جمع آوری
معتادین متجاهر در کرمان
مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان به همراه جمعی از مسئولین این
اداره کل با حضور در کمپ ماده ۱۶کرمان از نزدیک با روند ارائه خدمت به
معتادین متجاهر مقیم در این مرکز آشنا شد.عباس صادق زاده ،مدیر کل بهزیستی استان کرمان
در ابتدای این جلسه که با محوریت برنامه ریزی برای اجرای طرح ساماندهی معتادین متجاهر
سطح استان برگزار شد با اشاره به اهمیت توجه و اهتمام جدی همه مسئوالن و متولیان به مسائل
اجتماعی گفت :گسترش فرهنگ پیشگیری ونقش پررنگ این مهم در کاهش هزینهها وارتقای
سالمت و رفاه اجتماعی کامال مشهود است.
صفحه 4را
بخوانید

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای-نوبت اول
مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز
و پایگاه های سالمت شهرستان کرمان بلوک  1تا 4

دستگاه مناقصه گزار
موضوع مناقصات

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت
شهرستان کرمان بلوک  1تا 4

شرح
برآورد یکساله و تضامین

شرکت در مناقصات (ریال)

برآورد یکساله (ریال)

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه

شماره مناقصه

بلوک 1

86.855.346.618

4.342.767.330

71/30/6/1400

بلوک 2

137.139.490.113

6.642.789.802

72/30/6/1400

بلوک 3

144.350.784.880

6.787.015.698

73/30/6/1400

بلوک 4

112.015.667.378

5.600.783.368

74/30/6/1400

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17

دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و

دریافت اسناد :

الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir

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

تا ساعت 14:30روز دو شنبه مورخ 1400/06/29

پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت  11روز سه شنبه مورخ 1400/06/30

بازگشایی پیشنهادها

ً
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/06/23در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

خدیشی  -مدیر مسئول روزنامه
«کاغذ وطن»

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی 1043 :

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای-نوبت اول

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات
و اصالح اسناد استعالم عمومي
شماره /400/15س

مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت
شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/شهربابک

دستگاه مناقصه گزار
موضوع مناقصات

برآورد یکساله و تضامین

پیرو درج آگهی استعالم عمومی شماره /400/15س با موضوع " مشاور جامع طراحی و نظارت

شرکت در مناقصات (ریال)

كارگاهی واحد برق انرژی " و همچنین انتشار اسناد استعالم از طریق وبسایت این شركت به نشانی
 WWW.GEG.IRدر بخش مناقصه و مزایده به آگاهی می رساند ،مهلت تحویل پاكات استعالم

از روز یکشنبه مورخ  1400/06/07به روز یکشنبه مورخ  1400/06/21موكول و همچنین مدت زمان
اجرای پروژه از  6ماه به یکسال و جدول تفکیک بهای مبلغ نیز اصالح گردید  ،متقاضیان محترم می

توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور از
قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود نمایند .

کمیسیون معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مناقصه واگذاری امور خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مراکز و پایگاه های سالمت
شهرستان های بافت/بردسیر/راور/زرند/شهربابک
شرح

برآورد یکساله (ریال)

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه

شماره مناقصه

بافت

50.368.292.569

2.518.414.628

75/31/6/1400

بردسیر

37.570.632.053

1.878.531.602

76/31/6/1400

راور

31.336.236.463

1.566.811.823

77/31/6/1400

زرند

83.283.615.031

4.164.180.751

78/31/6/1400

شهربابک

56.877.911.740

2.843.895.587

79/31/6/1400

دریافت اسناد

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز پنجشنبه مورخ 1400/06/18

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و
پیشنهادها درسامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1400/06/30

بازگشایی پیشنهادها

از ساعت  11روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31

دریافت اسناد :

الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir

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

ً
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/06/23در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد).

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی 1041 :
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سال چهارم | شماره پیاپی 1053
دوشنبه  8شهریور 1400

راهاندازی نخستین باجه
ارتباط الکترونیک خانواده
زندانیان در کرمان

نخستین خودرو پیشرو مخابراتی بحران شرکت
خبر
گاز استان کرمان با حضور مدیرعامل این شرکت
رونمایی شد.منوچهر فالحدر آیین رونمایی از این
خودرو گفت :با توجه به اینکه کرمان جزو استانهای حادثهخیز
کشور است بدون تردید باید همه برای مقابله با حوادث خود را آماده
کنند ،بنابراین آمادگی همیشگی برای مقابله با شرایط اضطراری
و بحرانهای احتمالی و استفاده بهینه از منابع مالی و تجهیزاتی
موجود موضوعی مهم است.او درباره ویژگیهای این خودرو
اظهارکرد:خودرو پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان کرمان
امکان ارتباط بیسیم VHFتا شعاع ۱۰۰کیلومتر،اتصال به شبکه
تلفن مرکزی بادیگر ادارهها،ارسال تصاویر زنده وعکس آنالین
از منطقه بحران به اداره مرکزی،ایجاد ارتباط رادیویی بهصورت
شبکههای محلی به شعاع  ۵۰کیلومتر،ایجاد ارتباط ماهوارهای
از طریق ماهواره بدر ایران ست،امکان ارتباط اینترنتی از طریق
سیم کارتهای همراه اول و ایرانسل،ایجاد ارتباط سامانه ۱۹۴در
منطقه بحران و تقویتکننده هوشمند موبایلدر منطقه بحران را
فراهم میکند.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان اینکهدر
سالهای اخیر اقدامهای خوبیدر زمینه مدیریت بحران انجام شده
است،افزود:پارسال هزار و۷۵۰کیلومترخط انتقال و شبکه توزیعدر
سطح استان بدون هیچ حادثه خاصی اجرا شد که نشان از رعایت
مسائل ایمنی توسط کارکنان و پیمانکاراندارد.فالح با تأکید بر
لزوم آمادگی همیشگی برای مقابله با شرایط اضطراری و بحرانهای
احتمالی،گفت:خوشبختانه سوابق مدیریت بحراندر شرکت گاز
استان کرمان مطلوب است و تالش همکاران مادر شرایط بحرانی
نشانمیدهدتوانستیمبهخوبیازامکاناتموجودبهرهببریم.
دریافتگواهینامهایزو۵۰۰۰۱
او همچنین از دریافت گواهینامه بینالمللی ( )۵۰۰۰۱ ISO
نسخه سال ۲۰۱۸از سوی شرکت گاز استان کرمان خبرداد و
تصریحکرد:براساس مدیریت انرژی ( ،)۲۰۱۸:۵۰۰۰۱ ISOشرکت
گاز استان کرماندر محدوده فعالیت «طراحی و ارائه خدمات توزیع
گازدر استان کرماندر همه مناطق و ایستگاهها»موفق بهدریافت
این گواهینامه شد.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان افزود:در
این ارزیابی که از سوی ارزیابان بینالمللیدر سطح ادارههای گاز،
واحدهای ستادی و عملیاتی انجام شد همه واحدها با ارائه سوابق و
مستندات،منابع مورد نیاز ممیزان از جمله مصرف ،کاربرد ،کارایی و
الزامهایمدیریتانرژیرابهنحومطلوبیمحققکردند.

10003432117834

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

۴۰هزار تن پسته در کرمان نابود شد

خبر

پسته امسال روی خوش به باغداران نشان میدهد؟

 ۲۳دستگاه اکسیژنساز سازمان
ملل به سالمندان کرمان اهدا شد

سرما زدگی ابتدای بهار سال جاری به حدود ۴۰درصد از باغ های پسته استان خسارت وارد کرد

مدیرروابطعمومیجهادکشاورزیاستان
کرماندر اظهارکرد:سرمازدگیامسالباعث
شدپست هکاراناستانبرایدوسالمتضرر
خزدگیدربسیاریباغهانه
شوند،چراکهی 
تنهامحصولامسالرانابودکرد،بلکهزمینه
سازنابودیجوان ههاییشدکهقراراستسال
دیگرمحصولبدهند؛یعنیدرختانوباغ
خزدگیشده
لجاریدچاری 
هاییکهدرسا 
اند،سالبعدهممحصولینخواهندداد.
خزدگیتنها
عبدالکریمیادامهداد:البتهی 
غهایاستانشد،
خسارتینبودکهمتوجهبا 
بلکهوزشبادهایگرمدردور هایازتابستان
امسالباعثشدهتابخشیازمحصولامسال
پوکوبدونمغزشوندواینمسالهاکنوناز
دیگردغدغ ههایپست هکارانکرمانیاست.
همشهری آنالین

گزارش

برداشت پسته در رفسنجان آغاز شده و این در
حالی است که سرما زدگی بهار امسال ،سبب
شد حدود ۴۰هزار تن پست ه استان به ارزش ۲۴۰
میلیون دالر نابود شود؛ موضوعی که زمینه ساز
وارد آمدن خسارت های بسیاری به کشاورزان
کرمانی شد که حاال چشم انتظار حمایت
مسئوالن این استان هستند.
پسته کاران کرمانی بهار امسال را در وضعیت
نامطلوبی آغاز کردند ،چرا که سرما زدگی سبب
شد نیمی از مجموع با غ های پسته استان از سرما
آسیب ببیند ،اما اکنون که فصل برداشت پسته
ی هاییدارند که
آغاز شده ،باغداران کرمانی نگران 
بیشتر این نگرانی ها به کاهش میزان تولید این
ی گردد.
محصول برم 
وعدههایی که محقق نشد
مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمان
در اظهار کرد :سرمازدگی امسال باعث شد پسته
کاران استان برایدو سال متضرر شوند ،چرا که
خ زدگیدر بسیاری باغ ها نه تنها محصول امسال
ی
را نابود کرد ،بلکه زمینه ساز نابودی جوانه هایی
شد که قرار است سالدیگر محصول بدهند؛ یعنی
درختان و باغ هایی که درسال جاری دچار یخ
زدگی شده اند ،سال بعد هم محصولی نخواهند

عکس :تابناک

رونماییازنخستینخودروپیشرو
مخابراتیبحراندرگازکرمان

کاغذ استان

داد.
عبدالکریمی ادامه داد :البته یخ زدگی تنها
خسارتی نبود که متوجه با غ های استان شد ،بلکه
وزش بادهای گرمدردوره ای از تابستان امسال
باعث شده تا بخشی از محصول امسال پوک و
بدون مغز شوند و این مساله اکنون ازدیگردغدغه
های پست ه کاران کرمانی است.
اودرباره اینکه تا کنون چه حمایتی از باغداران
برای جبران خسارت ها به عمل آمده است نیز
اظهار کرد:دولت پس از بروز سرما زدگیدر باغ
های این استان وعد ه هایی برای حمایت از پسته
کاران داده بود ،اما تاکنون هیچ یک از آنها عملی
نشده ودر حد حرف و شعار باقی ماند ه است.
برداشت پسته نوبرانه در رفسنجان
دبیرکل انجمن پسته ایران نیز اظهار کرد :چند
روزی می شود که برداشت پسته از با غ های
رفسنجان آغاز شده و ک م کم برداشت این محصول
در شهرهایدیگر استان نیز آغاز می شود؛ اواخر
شهریور زمان اوج برداشت این محصول در
استان است«.حسین رضایی» درباره وضعیت
تولید محصول پسته امسال در استان و کشور
گفت :مجموع سطح زیر کشت پسته کشور
۴۷۰هزارهکتار است که از این مجموع۲۱۲ ،هزار
باغ پستهدر استان کرمان به عنوان بزرگ ترین
تولید کننده این محصولدر کشور قراردارد.
او ادامه داد :در ابتدای امسال سرمازدگی سبب

استاندار در دیدار با اعضای شورای شهر کرمان

شهر را سیاسی اداره نکنید

اسـتاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر
گفت :شهر سیاسی اداره نشـود بلکه باید حرفه
ای و فنی مدیریت شـود و ورود در الین سیاسی
به شما آسـیب می رساند.
"علـی زینیوند" روز گذشـتهدردیـدار اعضای
شـورای اسلامی شـهر کرمـان عنـوان کـرد:
پیگیری هـای الزم بـرای صدور حکم شـهردار
در کوتـاه تریـن زمان ممکـن صـورت گیرد.
او پیچیـده تریـن انتخابـات در طـول تاریـخ
انقلاب اسلامی را انتخابات امسـالدانسـت و
اظهار کـرد :این انتخابـاتدر تالقـی تحریم ها،
بمباران خبـری برای دلسـردی مردم و شـیوع
بیمـاری کرونا برگـزار شـد و اتفاق بـی نظیری
افتاد و ایـن انتخابـات را بایـد یک توفیـق الهی
بدانیم.اسـتاندار کرمان بـا بیان ایـن مطلب که
انتخابـات سـالم و بـدون حاشـیه برگـزار شـد،
تصریح کـرد :سـاختار انتخابات مردمـی و قابل
دفاع اسـت.
او بـا اشـاره بـه درصـد مشـارکت مـردم در
انتخابـات  ۲۸خرداد امسـال اظهار کـرد :میزان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دوکرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره  140060319078004794مورخه  1400/05/23هیات 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 موسی سلطانی نژاد فرزند یونس بشماره شناسنامه 3408
کدملی  2991771429صادره کرمان از در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی (با کاربری عرصه ورزشی) به
مساحت  209/5متر مربع پالک  24680فرعی از  2787اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی قطعه
واقع در بخش  3کرمان آدرس کرمان خیابان گلدشت خیابان گلبرگ کوچه  5خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم
بانک توکلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 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 586
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/06/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :
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  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078004617مورخه  1400/05/16هیات 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 حمید ارجمند عسکری فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه  2991741651صادره از کرمان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  150/10متر مربع تحت پالک  3025فرعی از  2942اصلی بخش  3کرمان واقع
در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی خیابان سلحشور منزل دهم سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده
هدایت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 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 583
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

مشـارکت در کرمـان حـدود ۶۱درصـد و از
رکوردهای کشـور بـود و ۸۴درصد آراء اسـتان
بـه آقـای رئیسـی داده شـده بـود.
زینی وند ترکیب شـورای شـهر کرمان را خوب
ارزیابـی کـرد و افـزود :نـگاه بـه این شـورا یک
نگاه سـنگین تر خواهد بـود زیرا این شـهر باید
به عنـوان یـک شـهر گردشـگری بیـن المللی
مذهبـی مـورد قضـاوت قـرار گیـرد و عملکرد
شـما نمودی از هویت انقالب اسـت زیـرا مردم
این شـورا را یـک شـورای انقالبی مـیدانند.
او ادامه داد :فاصله شـهر کرمـان با شـان و آوازه
و برداشـتی کـهدر عرصـه ملـی و بیـن المللی
از آن وجـود دارد ،خیلـی زیـاد اسـت لـذا بایـد
برنامه ای بـرای رسـاندن کرمان بـه آندیدگاه
داشـته باشید.
اسـتاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر
گفت :شهر سیاسی اداره نشـود بلکه باید حرفه
ای و فنی مدیریت شـود و ورود در الین سیاسی
به شما آسـیب می رساند.
او بـا تاکیـد بر آنکـه همـه اعضا شـورای شـهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دوکرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078001055مورخه  1400/05/23هیات 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 یاسر شیخ زاده گوکی
فرزند قاسم بشماره شناسنامه  ۲۰۱۳صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 430/11متر مربع تحت پالک  ۶۱۱۳فرعی از  ۳۹۸۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶۲
فرعی از  ۳۹۸۲اصلی بخش  ۲کرمان واقع در خیابان شهید اخالقی غربی  ۸خریداری از
مالک رسمی آقای محمد قانونی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 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 581
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/22 :
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه عظیمی فرزند منوچهربه شماره شناسنامه 0وشماره
ملی 6060130143صادره از عنبراباد مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
باب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی دارای پالک 4فرعی از -818اصلی واقع در شهرستان
منوجان ،قطعه پنج بخش 46کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت 11494صفحه 73دفتر
 59به شماره چاپی 544947سری الف سال 81صادر وتسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو
برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود
شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آیین
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار
آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
اقدام خواهد گردید –
اصغرنارویی .رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج

وارد آمدن خسارت جدی به پست ه کاریدر ایران
شد که تقریبا ۳۵درصد از با غ های پسته کشور و
۴۰درصد باغ های پسته استان کرمان خسارت
دیدند.دبیرکل انجمن پسته ایران تصریح کرد:
سرمازدگی باعث شد تا  ۴۰هزار تن پسته استان
نابود شود .اکنون قیمت جهانی این محصول
کیلویی ۶دالر است که بر این اساس می توان
نتیجه گرفت در حال حاضر  ۲۴۰میلیون دالر
خسارت به پسته کاران کرمانی وارد شد ه است.
ی کند :البته این میزان رقم نهایی
رضایی تأکید م 
خسار ت ها نیست ،چرا که هنوز میزان پوچی
محصول برآورد نشده که این برآورد هم باید در
آبان ماه که زمان پایان برداشت محصول است،
جمع بندی و نهایی شود .این در حالی است
که میزان خسارت باغ های کل کشور  ۶۰هزار
تن است.
پیشبینی برداشت ۵۸هزار تن پسته
او همچنین افزود :پیش بینی می شود امسال از
کل باغ های کشور ۱۵۰هزار تن پسته برداشت
شود که ازاین مجموع ۵۸ ،هزار تن سهم استان
کرمان است.
ت ها
دبیرکل انجمن پسته ایراندرباره تاثیر خسار 
بر افزایش قیمت پسته عنوان کرد:در زمینه تعیین
قیمت پسته عوامل متعددی دخیل هستند که
مه م ترین و تأثیر گذار ترین آن ها ،قیمت جهانی
پسته است .بر همین اساس ما هم تابع این قیمت
بایـد از شـهردار تمام قـد حمایت کننـد ،افزود:
کرمـان نام سـنگینی بـه قدمـت تاریـخ و آوازه
سـردار سـلیمانی دارد و باید مکتب و اسـطوره
سردار سـلیمانی را برایدنیا و نسـل های آینده
تبیین کنیم.زینی وند به اعضای شـورای شـهر
پیشـنهاد کـرد :در کارگروه هـای موثر اسـتان
شـرکت کنید تا پخته نظـر بدهیـد و کار کنید.
او بـا بیـان ایـن مطلـب کـه شـهر کرمـان
مسـئله زیـاد دارد ،اظهـار کـرد :آسـیب هـای
اجتماعی ،معتادین متجاهر و حاشـیه نشـینی
را سـاماندهی کنیـد .متاسـفانه تاکنـون در
ساماندهی حاشیه شـهر کرمان برخیدستگاه
هـا آنگونـه کـه بایـد همـکاری نکردنـد.
اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر آنکـه حاشـیه
نامتـوازن و خیلی خطرناک شـهر کرمـان باید
سـاماندهی شـود ،تصریح کـرد :کارهای شـهر
کرمـان نباید معطـل بمانـد .بـه امضـا و اعتبار
خـود نـگاه کنیـد نه بـه طـول مسـئولیت.
او با اشـاره به اینکه هویـت انقالب مـا متکی به
مردم است ،اظهار کرد:در اسـتان کرماندر اوج
هماهنگی کارهادر حال انجام اسـت.
زینـی ونـددر پایـان بیـان کـرد :هیـچ وقـت
کارنامـه را نـه می تـوان عوض کـرد و نـه تغییر
داد لـذادر ایـندوره خدمـت به بهترین شـکل
خدمـت رسـانی کنیـد.

آگهی
نظر به اینکه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف
شهرستان کهنوج در نظر دارد در راستای نامه شماره
 ۹۹۰۰۲۸۹صادره از شورای حل اختالف شماره یک
شهرستان کهنوج و پرونده کالسه شماره ۰۰۰۰۱۶۷اجرای احکام مدنی
شورای حل اختالف شهرستان کھنوج فيما بین محکوم له زهرا نظر ی
فرزند عباس محكوم عليه اقای نجات موالدی رودباری فرزند عباس
شش دانگ پالک ثبتی شماره  824فرعی از ۲اصلی به مالكیت اقای
نجات موالدی رودباری فرزند عباس به شماره ملي  ۳۱۶۰۶۲۱۶۶۹واقع
درشهرستان کهنوج -خیابان امام خمینی پاساژ ازادی که ارزش آن بر
ابر در پرونده۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
می باشد که به فروش برساند لذا از کلیه کسانی که تمایل به شرکت در
مزایده فوق را دارند دعوت بعمل می اید در تاریخ  ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷در ساعت
 ۰۹:۳۰دقیقه در این اجرای احکام حاضر شوند ضمنا برنده مزایده کسی
خواهد بود که باالترین پیشنهاد و ده درصد قیمت پایه را نقدا به صندوق
دادگاه تودیع نمایدضمنا کسی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می
توانند یک هفته قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام از خودرو مورد
نظر بازدید بعمل آورد.
قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف.محمد بامری
آگهی
نظر به اینکه اجرای احکام مدنی دادگستری کهنوج در
نظر دارد در پرونده کالسه 0000126فيمابين محكوم له
خانم زهرا نظری فرزند عباس بطرفیت محكوم عليه آقای نجات
موالئی فرزند عباس یک باب مغازه به مساحت  18متر مربع واقع
در پاساژ آزادی بر خیابان اولین مغازه سمت راست به ارزش مبلغ
دوازده ميليارد وششصد میلیون ریال مربوط به محكوم عليها را دارد
لذا از کلیه کسانی که تمایل به شرکت در مزایده فوق را دارند دعوت
بعمل می آید در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ساعت  ۰۹:۳۰در
این اجرای احکام حاضر شوند ضمنا برنده مزایده کسی خواهد بود
که باالترین پیشنهاد و ده درصد قیمت پایه را نقدا به صندوق دادگاه
تودیع نماید ضمنا" کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می
توانند تا یک هفته قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام ملک
مورد نظر بازدید بعمل آورند.
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری کهنوج .محمدرضا منظری

گذاری هستیم .با این وجود عواملدیگری مانند
عرضه و تقاضا و هزینه تولید نیزدر این زمینه تاثیر
دارند .بهعنوان مثال ،سال گذشته هزینه تولید هر
کیلو پسته ۱۱۰هزار تومان بود ه است.
رضایی ادامه داد :اگر بخواهیم نگاه آماری و
درصدی به افزایش قیمت محصوالت آجیلی
کشورداشته باشیم ،متوجه خواهیم شد کهدرصد
افزایش قیمت پسته نسبت بهدرصد افزایشدیگر
محصوالت آجیلی بسیار ک م تر بوده که این موضوع
به همان تعیین قیمت جهانی پسته برمی گردد.
درغیراین صورت باید شاهد بیشتر شدن قیمت
ی بودیم.
پستهدر کل کشور م 
دولتحمایتنکند
دبیرکل انجمن پسته ایران درباره تأثیر کمک
هایدولتی به پست ه کاران نیز گفت :تجربه نشان
داده استدولت هر وقتدر امور تولید ،صادرات،
واردات و ...کشاورزی ورود کرده ،شرایط بسیار
پیچیده تر و بدتر شده است و تولید کنندگان و
فعاالن حوزه های مربوط به جای بهر ه وری با ضرر
و زیان روبه رو شده اند.
رضایی اضافه کرد :سال  ۱۳۹۷بدترین سال برای
پست ه کاران ایرانی و کرمانی بود ه است.در آن سال
مجموع تولید پسته کشور  ۵۵هزار تن بود که به
دلیل یک تصمیم گیری اشتباه مسئوالندولتی
وقت۲۲ ،هزار تن محصول همان سال رویدست
مان ماند و نتوانستیم آن را ب ه فروش برسانیم.

بیش از ۱۳۰۰کرونایی،
دستگاههای اکسیژن
هالل احمر را امانت گرفتند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت:
تاکنون بیش از هزار و  ۳۰۰بیمار کرونایی از امانتداری
تجهیزاتاکسیژنتراپیهاللاحمربهرهمندشدهاند.
رضا فالح گفت :با توجه به راه اندازی و فعالیت قرارگاه
عملیاتیجمعیتهاللاحمراستانکرماندرخصوص
مبارزه با پیک پنجم کرونا ،بیش از هزار و  ۲۰۰نیروی
داوطلبودرمانیدر اینحوزه فعالیت میکنند.
او با اشاره به فعالیت ۲۵بانک امانات پزشکی در سراسر
استان کرمان افزود :تاکنون بیش از هزار و  ۳۰۰بیمار
کرونایی از امانتداری تجهیزات اکسیژن تراپی بهرهمند
شدهاند.فالحبیانکرد:ازابتدایامسالتاکنون ۵۴،هزار
و  ۶۱۰عدد ماسک ،هزار و  ۳۸۳لیتر ماده ضدعفونی
کننده ۲ ،هزار و  ۹۳۶بسته بهداشتی ۴ ،هزار و ۶۰۶
بروشور آموزشی در بین عموم از سوی این قرارگاه توزیع
شده است.فالح به بکارگیری تجهیزات و لجستیک
خودرویی در برپایی مراکز واکسیناسیون و نقاهتگاهها
اشاره کرد و گفت ۵ :چادر امدادی ۲ ،دستگاه کانکس،
 ۵۷تخته پتو ۴،عدد تخت بیمار ۲۵ ،تخته موکت۱۰،
دستگاه آمبوالنس و ۲۴دستگاه خودرو در این حوزه نیز
مورد استفاده قرار گرفته است.
اگهی حصروراثت
احتراما خواهشمند است با توجه به دادخواست تقدیمی
سکینه سابقی نژاد به طرفیت ورثه مرحوم محمد فرامرزی
به خواسته حصر وراثت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه
چاپ شود که چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دست کسی باشد
به این مرجع مراجعه نمائید ودر غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر
خواهد شد .ورثه مرحوم:
-1فریده فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
5360492295متولد ( 1386فرزند متوفی)
فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
-2نازنین
5360773510متولد ( 1395فرزند متوفی)
-3شیرین فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
5360601061متولد ( 1390فرزند متوفی)
-4نازنین زهرا فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
5360662115متولد ( 1392فرزند متوفی)
-5راضیه فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
5360319933متولد ( 1381فرزند متوفی)
-6مرضیه فرامرزی نمداد فرزند محمدبه شماره شناسنامه
5360319925متولد ( 1379فرزند متوفی)
-7خاتون فرامرزی نمداد فرزند شهوردی به شماره شناسنامه 598متولد
( 1320مادرمتوفی)
سکینه سابقی نژادفرزند کریم به شماره شناسنامه 1934متولد
(1358همسرمتوفی)
شوراحل اختالف –بخش جازموریان
اگهی حصروراثت
احتراما خواهشمند است با توجه به دادخواست تقدیمی
فاطمه سابقی نژاد به طرفیت ورثه مرحوم احمد فرامرزی به
خواسته حصر وراثت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه چاپ شود که چنانچه
ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دست کسی باشد به این مرجع مراجعه
نمائید ودر غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .ورثه مرحوم:
 -2مبینا فرامرزی
 -1نازنین الزهرا فرامرزی
-4فاطمه سابقی همسر مرحوم
-3معصمه فرامرزی
-6افسانه فرامرزی
-5علیرضا فرامرزی
-7خاتون فرامرزی مادر مرحوم
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف 169:

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان کرمان اعالم کرد که
وام یک میلیارد ریالی خوداشتغالی به سربازان وظیفه مهارت دیده که
سه سال گذشته در ناجا خدمت کردهاند پرداخت میشود .سرهنگ
فخرالدین توکلی توضیح داد :در اجرای فرمان مقام معظم رهبری
و تدابیر ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر مهارت آموزی
سربازان وظیفه در ایام خدمت مقدس سربازی و اعطای تسهیالت
الزم به آنان برای خود اشتغالی ،به آن دسته از سربازان وظیفه ای که
طی  ۳سال گذشته در ناجا خدمت کرده اند و پس از گذراندن دوره
های مهارتی موفق به دریافت گواهینامه شده اند ،با محوریت کارگروه
اشتغال استانداری وام یک میلیارد ریالی اعطا می شود.او افزود :این
تسهیالت به سربازان وظیفه ای که در ایام خدمت در ناجا موفق به
دریافت گواهینامه مهارتی از ادارات و سازمان های مربوطه (فنی و
حرفه ای-جهاد کشاورزی و  )....شده اند و طی سال های ،۹۸ ،۹۷
 ۹۹و سه ماهه اول  ۱۴۰۰از خدمت مقدس سربازی ترخیص شده اند
تعلق می گیرد.معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان بیان
داشت :این تسهیالت با سود چهار درصد و در اقساط ۶۰ماهه است.او در
خصوص نحوه استفاده از تسهیالت اعطایی و ثبت نام وام خوداشتغالی
سربازان وظیفه نیز تصریح کرد :افراد واجد شرایط می توانند تا تاریخ۱۰
شهریورماه جاری با در دست داشتن مدارک (تصویر گواهینامه مهارتی،
تصویر کارت پایان خدمت،تصویرشناسنامه و تصویر کارت ملی) در
تمامی شهرستان های استان با مراجعه به مدیریت آموزش فرماندهی
انتظامی شهرستان محل سکونت و در مرکز استان به معاونت تربیت
و آموزش فرماندهی انتظامی استان واقع در ستاد فرماندهی انتظامی
استان مراجعه و ثبت نام کنند.توکلی تاکید کرد :با توجه به استقبال
متقاضیان ،زمان استفاده از تسهیالت محدود است و تمدید نخواهد شد.

کاهش ۲۲۰هزار تومانی قیمت سکه

اجرای طرح جمع آوری
معتادین متجاهر در کرمان
مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان به همراه جمعی از مسئولین
این اداره کل با حضور در کمپ ماده  ۱۶کرمان از نزدیک با روند ارائه
خدمت به معتادین متجاهر مقیم در این مرکز آشنا شد.
عباس صادق زاده ،مدیر کل بهزیستی استان کرمان در ابتدای
این جلســه که با محوریت برنامــه ریزی بــرای اجرای طرح
ساماندهی معتادین متجاهر سطح استان برگزار شد با اشاره به
اهمیت توجه و اهتمام جدی همه مسئوالن و متولیان به مسائل
اجتماعی گفت :گسترش فرهنگ پیشگیری ونقش پررنگ این
مهم در کاهش هزینهها وارتقای سالمت و رفاه اجتماعی کامال
مشهود است.
او در ادامه با استناد به تجارب بدست آمده از اجرای طرحها و برنامه
ریزیهای انجام شده ،همکاری و همراهی مسئوالنه همه دستگاههای
متولی و اثر گذار در این موضوع را خواستار شد و افزود :قطعا بهزیستی
وهیچ ارگان دیگری به تنهایی قادر به مهار و اقدام اثر بخش و ماندگار در
حوزه کنترل و کاهش آسیبها باالخص آسیب اعتیاد و به ویژه معضل
معتادین متجاهر نیست و برای کسب نتیجه مطلوب در کنترل این
معضل و پاکسازی چهره شهرها از این ناهنجاری ،همکاری و همراهی
مسئوالنه و جدی همه دستگاههای ذیربط را میطلبد.
مسعود کاشی ،مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان نیز با اشاره به
فعالیتهای گسترده بهزیستی نحوه خدمت رسانی به مددجویان را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :بهزیستی به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار
اجتماعی وظایف مهمی را بر عهده دارد و بررسیها نشان از تالشهای
خوب صورت گرفته در این مجموعه است و ما هم به نوبه خود همکاری
و حمایتهای الزم را با اداره کل بهزیستی خواهیم داشت.
در پایان مقرر شد با همکاری مقام قضایی ونیروی انتظامی ،طرح جمع
آوری و ساماندهی معتادان متجاهر اجرا و به ترتیب ۳۰۰نفر در سطح
شهر کرمان و توابع برلی معرفی به دو کمپ موجود در شهر کرمان،
 ۵۰نفر در کمپ ماده  ۱۶سیرجان و  ۵۰نفر هم در کمپ ماده  ۱۶بم
ساماندهی و وارد چرخه درمان شوند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (یکشنبه۷ ،
شهریورماه) در بازار تهران با کاهش  ۲۲۰هزار تومانی نسبت به روز
گذشته ( ۷شهریور ماه) به رقم  ۱۲میلیون و  ۳۰هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در ساعت  ۱۳دیروز ارزش هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۲۰هزار تومانی نسبت به روز
شنبه ( ۶شهریور ماه) به رقم  ۱۲میلیون و  ۳۰هزار تومان رسید و سکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱میلیون و ۷۵۰هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نی م سکه بهار آزادی  ۶میلیون و  ۳۰۰هزار تومان ،ربع
سکه سه میلیون و  ۸۷۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و ۳۵۰
هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی
 ۱۸عیار به یک میلیون و  ۱۹۱هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال
نیز پنج میلیون و ۱۶۰هزار تومان شد.همچنین هر انس جهانی طال نیز
ک هزار و  ۸۱۷دالر و  ۵۰سنت قیمت خورد.
دیروز ی 
به گزارش ایرنا ،مهمترین عوامل موثر در نوسان قیمت طال و سکه ،باال
رفتن دالر و انس جهانی است .بر این اساس قیمت دالر بیش از دو هفته
است که وارد کانال  ۲۶هزار تومان و سپس  ۲۷هزار تومان شد .دیروز
بهای انس جهانی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت بود.

کاهش قیمت دالر و یورو
در صرافیهای بانکی
نرخ دالر در صرافیهای بانکی (یکشنبه ۷ ،شهریورماه) با  ۵۱تومان
کاهش در مقایسه با روز گذشته به  ۲۷هزار و  ۷۹۱تومان رسید .به
گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا ،قیمت فروش یورو در
ساعت  ۱۳دیروز در مقایسه با روز شنبه با  ۵۱تومان کاهش به  ۳۲هزار
و  ۴۷۳تومان رسید .دیروز قیمت خرید هر دالر  ۲۷هزار و  ۲۴۱تومان
و نرخ خرید هر یورو نیز  ۳۱هزار و  ۸۳۰تومان بود .عالوه بر این ،نرخ
خرید دالر در بازار متشکل ارزی  ۲۶هزار و  ۹۸۵تومان و نرخ فروش
آن  ۲۷هزار و  ۲۳۰تومان اعالم شد .نرخ خرید یورو در این بازار ۳۱
هزار و  ۸۲۷تومان و نرخ فروش آن نیز  ۳۲هزار و  ۱۶۶تومان اعالم
شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز شنبه ( ۶شهریورماه)،
حواله یورو به قیمت  ۲۷هزار و  ۲۶۵تومان فروخته و حواله دالر به
قیمت  ۲۳هزار و  ۱۱۷تومان معامله شد.به گزارش ایرنا ،قیمت دالر
از خردادماه حرکت آرامی به سوی کانال  ۲۵هزار تومان شروع کرد و
بیش از دو هفته در این کانال نوسان داشت و وارد کانال ۲۶هزارتومان
شد و از روز چهارشنبه گذشته در صرافی بانکی به قیمت  ۲۷هزار
تومان فروخته میشود و در این کانال نوسان دارد.

روز مثبت گهرزمین
در روز رشد فرابورس
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از  ۷۵واحد افزایش داشت و بر
روی کانال  ۲۲هزار و  ۸۰۳واحد ثابت ماند .همچنین در این بازار هفت
میلیارد و  ۶۹میلیون برگه سهم به ارزش  ۱۱۴هزار و  ۴۱۲میلیارد
ریال داد و ستد شد .دیروز نماد بیمه پاسارگاد (بپاس)،فوالد هرمزگان
جنوب (هرمز) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،شرکت آهن و فوالد
ارفع (ارفع) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،پاالیش نفت الوان (شاوان)،
موسسه اعتباری ملل (وملل) ،مدیریت انرژی تابان هور (وهور) ،تولید
نیروی برق دماوند (دماوند) و بانک دی (دی) تاثیر مثبت بر شاخص
فرابورس داشتند.
همچنین پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ،پلیمر آریا ساسول (آریا) ،سرمایه
گذاری صبا تامین (صبا) ،سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)،
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) ،توسعه مسیر برق گیالن
(بگیالن) ،گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) و پتروشیمی
مارون (مارون) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

موسویاندربخشدیگریازصحبتهایشبااشارهبهاینکهسه
نوععسلدرکشوروجوددارد،گفت:یکنوععسلطبیعی
استکهبرایتولیدآنزنبورعسلتنهاازشهدگلدرزمان
ذخیرهسازیعسلاستفادهمیکند.عسلدیگرترکیبیازشهد
گلوتغذیهمصنوعییعنیهمانشربتشکربرایزنبورهاست.
نوعدیگرآن،عسلزنبورندیدهیاشبهعسلیاعسلتقلبی
استکهدرواقعنمیتواننامعسلرویآننهاد.اینعسلدر
کارگاههاوبااستفادهازموادیچونآب،شکر،اسانس،گلوکزو
جوهرلیموتولیدمیشودومتاسفانهبهدلیلقیمتبسیارپایینو
مشکلمردمدرشناختتفاوتهایآنباعسلطبیعی،فروشو
سودخوبیبرایمتقلباندراینبازاردارد.
وی اضافه کرد :افزایش شبه عسلها در بازار ناشی از
عدم نظارت بر بازار و عدم برخورد جدی مراجع قضایی
با متخلفان است .چرا که جریمههایی که برای این افراد
تعیین میشود بازدارنده نیست و قانون قوی و الزام آور نیز
در این زمینه وجود ندارد.

ایسنا

گزارش

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران با بیان اینکه
 ۳۰تا ۵۵درصد از جمعیت زنبورهای عسل بر اثر عواملی
چونخشکسالی،بیماری ،سمپاشیوعدم تامینبه موقع
نهاده مورد نیاز تلف شدند ،گفت :در برخی از فصول سال
یعنی زمستان و پاییز کهدسترسی به گرده گلدشوار
میشود بایستی تغذیه زنبورها با شربت شکر انجام شود.
اما چون قیمت شکردر این مدت افزایش یافت ،زنبورداران
بهدلیل کمبود نقدینگی و توان مالی موفق به تامین به
موقع نهاده شکر برای زنده نگهداشتن زنبورهای عسلدر
موعد کمبود شهد نشدند.
میر محسن موسویاندر گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
بر اساس برآوردهای میدانی و بررسیهای انجام شده از
اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت سالجاری ۳۰ ،تا
۵۵درصدازجمعیتزنبورهایعسلبراثرعواملمختلف
تلف شدهاند ،گفت :خشکسالی و کاهش بارش یا بارش
بیموقع باران باعث شد که شهد و گرده گلها از بین بروند
و جمعیتی از زنبورها به این عنصر مهمدسترسی نداشته
باشند و تلف شوند.
وی ادامه داد :عدم تامین به موقع نهاده مورد نیاز برای
تغذیه زنبورهای عسل نیز عاملدیگر این تلفات بود.در
برخی از فصول سال یعنی زمستان و پاییز کهدسترسی به
گرده گل دشوار میشود بایستی تغذیه زنبورها با شربت
شکر انجام شود .اما چون قیمت شکردر این مدت افزایش
یافت و به یکباره از  ۶۶۵۰تومان به  ۱۱هزار و ۵۰۰تومان
رسید ،زنبورداران هم به دلیل کمبود نقدینگی و توان مالی
موفق به تامین به موقع نهاده شکر برای زنده نگهداشتن
زنبورهای عسلدر موعد کمبود شهد نشدند.
۷هزارتن شکر دریافت کردیم
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران اضافه کرد:
با وجود اینکه از شرکت بازرگانیدولتی برایدریافت
شکر با قیمت مصوب ،حواله  ۲۰هزارتنیدریافت کرده

بودیم ،اما این افزایش قیمتها باعث شد که تشکلها
نتوانند همه این سهمیه را جذب کنند و تنها  ۷۰۰۰تن
آندریافت شد.
صنعت زنبورداری حمایت نمیشود
وی اضافه کرد :متاسفانه صنعت زنبورداری کشور با وجود
نیاز آشکار به شکر ،سهمیه خالصی ندارد و حتی حمایت
نیز نمیشود ودریافت شکر آنها براساس پیگیریهادر
سالهای مختلف متفاوت است.موسویان شیوع و بروز
بیماری نوزما (بیماری واگیرداردر میان زنبورهای عسل)
را عاملدیگر بروز تلفاتدر جمعیت این حشراتدر این
مقطع زمانیدانست.این فعال بخش خصوصیدر ادامه به
عاملدیگر تلفات زنبورها اشاره کرد و گفت:در اردیبهشت
و خردادماه نیز درختها و زمینهای زراعی و باغی بدون
هماهنگی و اطالع رسانی به زنبورداران سمپاشی شدند
کهمتاسفانهدراینسمپاشیهاازسمومیهماستفادهشد
کهدر کشورهای پیشرفته از چرخه مصرف خارج شده اند.
استفاده از این سموم نیزدر نهایت منجر به تلفات بخش
دیگری از زنبورهای عسل و از بین رفتن کندوها شد.
بدون اینکه کسی زیان وارده از این طریق به زنبورداران
را متقبل شود.
استفاده از شربت شکر
برای تغذیه مصنوعی الزامی است
ویدر بخشدیگری از صحبتهایش به اثرات استفاده
از شربت شکردر تغذیه زنبورهادر فصولی از سال الزامی
است اشاره کرد و گفت :استفاده از شربت شکر عالوه
بر زنده نگهداشتن زنبورهای عسلدر اوایل سال باعث
تحریک ملکه برای تخم ریزی بیشتر نیز میشود .طبیعتا
هرچه ملکه بیشتر تخمریزی کند ،کندو نیز جمعیت
باالتری خواهدداشت و قویتر خواهد بود.در واقع اگر
این تغذیه مصنوعیدر مقطع فصل بهار نباشد ،کندوها
نیز از بین میروند.
ملکه آلوده میتواند بیماری
را به کل کندو سرایت دهد
ویدربخشدیگری از صحبتهایش به قاچاق ملکه نیز

به فکر صنعت سیمان نباشیم باختیم

سعیدغریبحسینی-تولیدسیماندرکشورازسال1312
و با راه اندازی کارخانه سیماندر 7کیلومتری جنوب تهران
(شهر ری) ودر کنار کوه بی بی شهربانو آغاز گردید(.بین60
الی 70سال پس از آلمان و آمریکا)
در گذشته ودر کشورهای صنعتی ودر حال حاضردر
کشورهای جهان سوم،تولید و مصرف سیمان نمادی از
رشد صنعتی و زیرساختی یک کشوردارد.در اواخردهه
 80و اوایلدهه 90شمسی،شاهد راه اندازی کارخانه های
سیماندر نقاط مختلف کشور بودیم به گونه ای کهدر سال
،1400تواناییتولیدبیشاز 80میلیونتنسیماندرکشور
محیاشدهاست.
تولیدومصرفسیمان:
در حال حاضر حدود 74کارخانه سیماندر حال فعالیت
هستند ودر صورت مهیا بودن شرایط ،امکان تولید بیش از
 80میلیون تن انواع سیماندر کشور وجوددارد.
همانطور که ذکر شددردهه  80رشد صنعت سیمان
در کشور ما شروع شد.در آن مقطع زمانی پیش بینی می
شد که رشد اقتصادی 8درصدیدر کشورداشته باشیم
تا سیمان تولید شده به مصرف برسد .اما از سال  1393به
بعد و تا سال 1397بدلیل رکود ساخت و ساز و پایین آمدن
رشداقتصادی،میزانتولیدسیمانبیشازمصرفدرکشور
بود که باعث ایجاد رقابت در امر فروش و پایین آمدن قیمت
سیماننسبتبهقیمتمصوبورقابتمنفیبینکارخانهها
شد و لذا بسیاری از کارخانه ها شروع به صادرات محصوالت
خودکردندویاآندستهازکارخانههاکهبدلیلبعدمسافت
امکان صادرات نداشتند و لذا ظرفیت تولید را پایین آوردند.
اما از سال  1398قیمت فوالد بصورت تصاعدیدر کشور
باالرفتبهگونهایکهدرسال،1400قیمتفوالددرکشور
باالتر از قیمت جهانی فوالد شد و این در حالی بود که این
صنعت از انرژی یارانه ای بهره می برد.این موضوع باعث باال
رفتنقیمتتمامشدهاسکلتفوالدیدرصنعتساختمان
گردیدوتمایلبهاستفادهازاسکلتبتنیباالرفتتاآنجاکه
در شهر کرمان به عنوان مثالدر سال 1395طبق اطالعات
آمار بانک مرکزی حدود30درصد سازه ها بتنی هستند اما
در سال 1399این عدد به باالی85درصد رسیده است.این
تغییر روش که بدلیل باال رفتن قیمت فوالد بود،موجب باال
رفتنمصرفسیماندرکشورگردید.
سوالاصلیکهمطرحمیگرددایناستکهکشورباتوجه
به امکان تولید بیش از  80میلیون تن انواع سیمان،چرا به
اینمهمدستنیافتهاست؟
برای پاسخ به این سوال 10 ،سال گذشته را بهدو بخش
تقسیممیکنیم:
 -1از سال 1390تا پایان 6ماهه اول1398
در این مقطع زمانی بهدلیل باال بودن تولید نسبت به

مصرف،شاهدکاهشقیمتسیماننسبتبهقیمتدولتی
تعیینشدهبودیم.
 -2نیمهدوم 1398الی تیرماه1400
با باال رفتن قیمت فوالد و استفاده از سازه های بتنی به
جای آن ،شاهد رشد تدریجی مصرف سیمان هستیم حال
که تولید سیمان بایستی افزایش پیدا کند و کارخانه ها
بتوانند با حداکثر توان ،سیمان تولید کنند شاهد قطع گاز
و برق هستیم.قطعی گاز کهدر گذشته بهدلیل پایین بودن
مصرفسیمان،تاثیرچندانینداشتحالدرزمستان1399
تبدیل به بحران می گردد و کاهش تولید را به همراه دارد .به
این موضوع ایجاد محدودیت مصرف برق و گاها قطعی آن
را هم به آن بایستی اضافی کرد که تاثیر به مراتب باالتری
نسبت به گازدارد.قطعی برقدر کشور که این روزها شاهد
آنهستیمباعثکاهشتولیدسیمانگردیدولذاهرکجاکه
تولیدکمترازمصرفباشدبازارراباتنشمواجهخواهدکرد.
روشتوزیعسیمان:
کارخانه های سیماندر کشور موظف به تحویل سیمان
دردرب کارخانه می باشند و حمل سیمان ازدرب کارخانه
بهمحلمصرفبهعهدهمشتریاستوکارخانههادخالتی
در این امر ندارند.
تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا بود مشکلیدر این بخش
وجود نداشت اما با برهم خورد عرضه و تقاضا همانطور که
در بخش قبل بیان شد جلساتی از اواخر سال 1399لغایت
تیرماه1400در نهادهای مرتبطدر کشور(وزارت صمت و
استانداری ها) تشکیل شد و لذادستوراتی رادر این حوزه
به کارخانه های کشور ابالغ کردند که در ادامه به بررسی آن
برای استان کرمان خواهیم پرداخت.
تولیدوتوزیعسیماندراستانکرمان:
در حال حاضر 3کارخانه سیماندر استاندر حال فعالیت
هستندکهشاملسیمانممتازانکرمان(باظرفیتساالنه
یک میلیون تن)،سیمان کرمان(با ظرفیت ساالنه یک
میلیون تن سیمان) و کارخانه سیمان ماهان (با ظرفیت
حدود  300هزار تن سیمان)می باشد.لذا ظرفیت تولید
سیماندر استان کرمان بصورت ساالنه بیش از 2میلیون و
سیصدهزارتنانواعسیمانمیباشد.
اگر مقایسه ای با سایر استان های همجوارداشته باشیم
متوجه می شویم که استان کرمان نسبت به سایر استان ها
ازظرفیتتولیدپایینتریبرخورداراستبهعنوانمثالدر
استان فارس بیش از  11کارخانه سیمان فعال هستند که
ظرفیتبسیارباالتریدرتولیدسیماندارندولذادرشرایط
عادی بخشی از سیمان شهرهای همجوار استان کرمان
همانندسیرجان،انار،شهربابکو...توسطکارخانههایسایر
استان ها تامین می شود.الزم به ذکر است استان کرمان جز
پایینترینظرفیتتولیدسیماندرکشوررادرقیاسباسایر

اشاره کرد و گفت :مهمترین علت قاچاق ملکه این است
که کیفیت ملکههایی که خارج از کشور تولید میشونددر
شهدآوری نسبت به ملکههای ایرانی باالتر است .طبیعی
است که زنبورداران برای اینکه زندگیشان بچرخد ،به
دنبال ملکه بهتری هستند .بنابراین قاچاق ملکه رواج
بسیاری دارد و ورود آن به کشور نیز بسیار ساده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران با بیان اینکه
قاچاق ملکه مشکالت بسیاری را برای پیشگیری از شیوع
برخی بیماریها ایجاد کرده ،اظهار کرد :وقتی قاچاق
صورت میگیرد زنبورها از نظر بیماری توسط سازمان
دامپزشکی کشور کنترل نمیشوند .به همین دلیل
ممکن است ملکه آلوده وارد کشور شود و منجر به بروز
عارضه یا بیماریدر باقی زنبورها نیز شود.
اجازه واردات قانونی ملکه داده نمی شود
به گفته وی موسسه تحقیقات دامی وزارت جهاد
کشاورزی اقداماتیدر راستای اصالح نژاد ملکه ایرانی
برای افزایش بهره وری انجامداده است ،اما شوربختانه
نتیجه بهدست آمده ،مد نظر زنبورداران کشورمان نیست.
از طرفی این موسسه با توجیه اینکه ممکن است ذخایر
ژنتیکی ملکه ایرانی از بین برود ،اجازه واردات قانونی
ملکه اصالح نژاد شده و متناسب با اقتصاد روز زنبورداران
را نمیدهد.
قوانین بازدارندهای برای جلوگیری
از تولید عسل تقلبی وجود ندارد
موسویاندر بخشدیگری از صحبتهایش با اشاره به
اینکه سه نوع عسلدر کشور وجوددارد ،گفت :یک نوع
عسل طبیعی است که برای تولید آن زنبورعسل تنها از
شهد گلدر زمان ذخیرهسازی عسل استفاده میکند.
عسلدیگر ترکیبی از شهد گل و تغذیه مصنوعی یعنی
همان شربت شکر برای زنبورهاست .نوعدیگر آن ،عسل
زنبورندیده یا شبه عسل یا عسل تقلبی است کهدر واقع
نمیتوان نام عسل روی آن نهاد .این عسلدر کارگاهها
و با استفاده از موادی چون آب ،شکر ،اسانس ،گلوکز و
جوهرلیمو تولید میشود و متاسفانه بهدلیل قیمت بسیار

عباسی :وزارت نیرو
با یک مانور تبلیغاتی
قیمت برق را باال برد

استان هادارا می باشد.
در اواخر سال 1399و تا پایان تیرماه 1400بهدالیل ذیل
وبهترتیباهمیت،شاهدتنشدربازارسیمانهمانندسایر
نقاطکشوربودیم:
-1قطعیبرقوگازکارخانهها
قطعی گاز  1399/ 09/ 19:تا 1399/ 11/ 16
قطعی برق و کاهشدیماند مصرفی  1400/ 04/ 19:تا (در
زمان نوشتن گزارش یعنی اول مرداد ماه  1400همچنان
ادامه دارد)
-2تامینسیمانشهرهایهمجوارباسایراستانها،ازقبیل
سیرجان،شهربابکو...بهدلیلقطعیگازوبرقکارخانههای
همجوار ،با مشکل مواجه شدند و عمال استانداری فارس و
اصفهانارسالسیمانبهخارجاستانخودراممنوعکردند.
 -3باال رفتن بیش از اندازه قیمت فوالددر کشور و رشد
چشمگیر سازه های بتنیدر استان کرمان حتی بیش از
متوسطکشور
قبل از پرداختن به نحوه توزیع بایستی خاطرنشان کرد در
بحث انبارش سیمان بهدلیل جاذب رطوبت شدید این کاال
،طبق استاندارد ماکزیمم 6ماه از تاریخ تولید امکان مصرف
آندر آب و هوای خشک وجوددارد و از آنجایکه جابجایی و
حملآنهمبهدلیلسنگینیوحجیمبودنآن،هزینههای
بسیار زیادی برای سودجویانی که قصد ذخیره و فروش آن
رادارند به همراهدارد لذادر مقایسه با کاالهایدیگر از قبیل
روغن،برنج و  ...خیلی نمی توان آن را انبار و باعث بروز تنش
در بازار گردید.
قیمت و توزیع سیمان تولیدی کارخانه های استان کرمان
همانند کل کشوردرب کارخانه ها می باشد و مشتری ملزم
به انتخاب شرکت باربری و حمل تا محل مصرف می باشد.
تاقبلازسال 1400عمالخریدوفروشسیمانبهاشخاص
بااستفادهازکدملیوشناسهملیبود(همانندسایرکاالهای
تولیدیدر کشور) اما با جلساتی کهدر استانداری کرمان و
وزارت صمت استان برگزار گردید بهدلیل افزایش تقاضا،
تحویل سیمان از اردیبهشت ماه ، 1400اقداماتی صورت
پذیرفت که اهم آندر ذیل آمده است:
 -1تحویل سیمان به حاملین(شرکت های باربری)ممنوع
گردید.
-2تحویلسیمانبهپروژههایعمرانی،صنایعسیمانبر(از
قبیل شرکت های بتنی)،مصالح ساختمان ها و پروانه های
ساختمانیدراولویتباشد.
-3توزیعمستقیمسیمانبهپروانههایساختمانی
 -4ارسال اطالعات و آمار روزانه برای کارشناسان محترم
وزارت صمت و استانداری
 -5ارسال پیامک بالفاصله پس از بارگیری و خروج ماشین
از کارخانه برای مشتری ،نمایندگان وزارت صمت،نماینده
های فرمانداری و استانداری،نیروی انتظامی و  ...که نمونه
آن به شرح ذیل می باشد:
باسالم.مقدار 25تنسیمانپاکتینوع 2باکامیونبهشماره

پایین و مشکل مردمدر شناخت تفاوتهای آن با عسل
طبیعی ،فروش و سود خوبی برای متقلباندر این بازار
دارد.وی اضافه کرد :افزایش شبه عسلها در بازار ناشی
از عدم نظارت بر بازار و عدم برخورد جدی مراجع قضایی
با متخلفان است .چرا که جریمههایی که برای این افراد
تعیین میشود بازدارنده نیست و قانون قوی و الزام آور نیز
در این زمینه وجود ندارد.
افزایش شبه عسلهادر بازار ناشی از عدم نظارت بر بازار
و عدم برخورد جدی مراجع قضایی با متخلفان است.
چرا که جریمههایی که برای این افراد تعیین میشود
بازدارنده نیست و قانون قوی و الزام آور نیزدر این زمینه
وجود ندارد.
عسلشناسنامهدارتهیهکنید
این فعال صنعت زنبورداری کشور بهترین راه تشخیص
عسل تقلبی از اصل را خریداری این محصول از مراکز
معتبر و مورد تایید اتحادیه سراسری زنبورداران ایران و
استفاده از عسلهای شناسنامهداردانست.
درصد کمی از زنبورداران
تحتپوششبیمههستند
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران در پایان
به بیمه تامین اجتماعی زنبورداران اشاره کرد و گفت:
با وجود تالشهای بسیار برای برقراری بیمه تامین
اجتماعی زنبورداران و اخذ مصوبه آن برای قانون بودجه
۱۴۰۰در اسفند  ۱۳۹۹اما هنوز اجرای این مهم محقق
نشده است و بخش زیادی از زنبورداران هنوز تحت
حمایتدولت قرار نگرفته اند؛ تا جایی که هنوز از ۱۰۰
هزار زنبوردار فقط  ۳۰۰۰نفردر مقطع اولیه اجرای آن
در حدود  ۱۰سال پیش بیمه شدند که این موضوع جای
تاسفدارد .بنابراین نیاز است کهدولت با اجرای بیمه ۳۰
هزار زنبوردار جدید که در قانون بودجه ۱۴۰۰لحاظ شده
است ،حمایتهای بیشتری از زنبوردارانداشته باشد و با
وجود موافقت سازمان تامین اجتماعی با بیمه این تعداد
از زنبورداران ،این سازمان نیز منتظر تامین بودجه جهت
اجرای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
پالک …، ..به نام مشتری آقای ...جیرفت،مصالح فروشی….
ارسال گردید .با سپاس شرکت سیمان......
اما نکته قابل تامل عدم نظارت کافی بر شرکت های باربری
است که نقش تعیین کننده ایدر توزیع و قیمت تمام شده
این محصول برای مصرف کننده نهاییدارند.در روزهای
اخیر که بهدلیل قطعی برق تولید و تحویل سیمان کاهش
پیداکردهاینموضوعنیزتشدیدشدهاست.
نگاهیبهمقدارتولیدوتوزیعسیمانهایاستان
در سال های 1399و1400
همانطور که ذکر شد شرکت های سیمان استان(سیمان
ممتازان،سیمان کرمان و سیمان ماهان) با ظرفیت ساالنه
حدوددو میلیون و سیصد هزار تن انواع سیماندر حال
فعالیت بوده ودر این سال ها و قبل از سال 1398دالیل
ذکر شده همانند سایر کارخانه های کشور با معضل فروش
مواجه بودند،به گونه ای که پاره ای از زمان ها،بهخصوص
در سال های  1395الی  1397ظرفیت تولید را کاهش
دادند.
اما از نیمهدوم سال  1398و با افزایش تقاضا شرکت های
سیمان استان نیز تولید و تحویل سیمان را افزایشدادند تا
آنجاکهدرسال 1399بیشترینمیزانتحویلسیمانبرای
کارخانه های سیمان ممتازان( 1120000تن ) و سیمان
ماهان( 354000تن) از ابتدای راه اندازی ثبت گردید.
(پیوست شماره )1حتی با قطعی گازدر زمستان  1399با
مدیریت صحیح و انجام تعمیرات اساسیدر این مدت زمان
و تامین سوخت مازوت مانع از بروز مشکل برای واحدهای
تولیدیخودگردیدندوایندرحالیبودکهسایرکارخانهها
دچار کاهش تولید بهدلیل قطعی گاز شدند(مانند سیمان
هرمزگان و .)...
اگر ظرفیت ساالنه کارخانه های سیمان کرمان و سیمان
ممتازان را بخواهیم به صورت ماهانهدر نظر بگیریم میزان
تحویل هر ماه بصورت میانگین حدود  83500تن و برای
سیمان ماهان  25000تن بدست می آید.حال با بررسی
روندتحویلسیماندراین 9ماهگذشتهیعنیازآبان1399
الیتیرماه 1400علیرغممشکالتقطعیگازوبرق،شاهد
روندخوبیدراینشرکتهاهستیم..
نکته دیگر موضوع صادرات سیمان است .مقوله صادرات و
ارز حاصل از آن جز اهداف کالن کشور بخصوصدر شرایط
تحریم است ودر همین راستا شرکت های سیمان استان
نیز در حوزه صادرات سیمان از گذشته ورود پیدا کردند اما
در سال 1400بهدلیل نیاز کشور تقریبا بیش از98درصد
توزیع سیمان رادرداخل کشور انجامدادند و تنها حدود
1/5درصد از سیمان تحویلی آن هم جهت حفظ بازار اقدام
به صادراتداشته اند.
در پایاندر صورت ادامه روند ایندو سال گذشتهدر تامین
انرژیکارخانههاوقطعیگازوبرقونیزتالشدولتبرحفظ
قیمت گذاریدستوری،شاهد تالطم بازار و عدم سرمایه
گذاریدر این حوزه خواهیم بود.
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رواج قاچاق ملکه به کشور

کمک اکوسیستم بازار سنتی
در شرایط کرونا

مراسم توزیع۲۳دستگاه اکسیژنساز اهدایی صندوق جمعیت سازمان
ملل به مراکز سالمندان بهزیستی استان کرمان طی مراسمی با حضور
مسئوالن متولی برگزار شد.مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت:از
یکهزار دستگاه اکسیژنساز اهدایی صندوق جمعیت سازمان ملل
به مراکز سالمندان سراسر ایران۲۳ ،دستگاه به مراکز این استان اهدا
شد.عباس صادقزاده افزود:این تعداد دستگاه بین  ۶مرکز سالمند
بهزیستی استان کرمان توزیع میشود.او با اشاره به اینکه در جریان
وقوع کرونا مجبور بودیم برخی مراکز را در قرنطینه قراردهیم بیانکرد:از
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۹۶مرکز شبانهروزی تحت نظارت
بهزیستی استان کرمان در حوزه توانبخشی با جمعیتی افزون بر
چهارهزار و ۵۰۰نفر قرنطینه شدند.
رکورد مراقبت از کرونا در مراکز بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه برای نگهداری،مراقبت
و درمان در شرایط ویژه برای افراد با ریسک باال باید یک عده همت و
تالش کنند تا کارها به خوبی انجام شود گفت:از بین این جمعیت
قرنطینه شده فوتیهای ناشی از ویروس کرونا کمتر از پنج نفر هستند
که یک رکورد در کشور است.
آمار تزریق مددجویان بهزیستی
صادقزاده با اشاره به اینکه در کنار این ایثار و همت همکاران در مراکز
بهزیستی،خیران هم در کنار مراکز و سازمان های حمایتی بودند بیان
داشت :در دوران شیوع ویروس کرونا مراقبت های ویژه از  ۴۰۰سالمند
دارای ریسک باال در  ۶مرکز سالمند زیرپوشش بهزیستی در استان
کرمان انجام گرفته است.او با تاکید بر اینکه با همکاری وزارت بهداشت
برای جمعیت هدف بهزیستی هر  ۲دز واکسیناسیون کرونا انجام شده
است بیان داشت :همچنین در حوزه مددجویان بخش توانبخشی
یکهزار و  ۵۰۰دز واکسن کرونا به مقیمان باالی  ۱۸سال در مراکز
شبانه روزی سالمندان ،معلوالن ذهنی و بیماران روانی استان کرمان
تزریق شده است.مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطرنشانکرد:قبل
از ویروس کرونا نیز پنج هزار و  ۲۵۰دوز واکسن آنفلوانزا به افراد واجد
شرایط در مراکز تزریق شده است.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز در این مراسم با
گرامیداشت هفته دولت گفت:اداره کل بهزیستی استان در همه شرایط
کاری خیلی دشوار و سخت،مفید و نتیجه بخش برعهده دارد و کسانی
که در این عرصه زحمت می کشند،جز ایثار کاری انجام نمی دهند.
محمدصادق بصیری گفت:اولویت کشور مبارزه با کووید  ۱۹است که
همه باید با آن مقابله کنند و همه سیستم حاکمیتی کشور نیز بسیج
شدند تا با این ویروس منحوس مبارزه کنند.

سربازان وظیفه مهارتدیده وام۱۰۰
میلیونتومانیاشتغالمیگیرند

گرانی شکر دامن صنعت زنبورداری را هم گرفت

خبر

در حدود دو سال گذشته و مواجهه با ویروس منحوس کرونا ،اکوسیستم
ریشهدار بازار سنتی در کشورمان به کمک تنظیم بازار آمد و برخالف
برخی کشورها که اتفاقا از روشهای نوین بازاریابی فروش مویرگی
سود میبردند ،مسائلی نظیر قحطی و خالی کردن قفسه فروشگاهها را
شاهد نبودیم.ایران زمین از دیرباز سرزمینی رویایی برای تجارت بوده و
هست .هزاران سال خط ابریشم ،خط ترانزیت جهانی بود و اکنون خط
هوایی ابریشم ،لحظه به لحظه بار تجربه تجاری و بازرگانی این مرزو بوم
را سنگینتر میکند .خواه ناخواه این پتانسیل جغرافیایی همیشه باعث
رشد و توسعه بازرگانی در این منطقه از جهان شده و در هر دورهای
بازرگانان بسیار متفکر و در پی آن بنکداران و توزیعکنندگان بسیار
توانمندی را پرورش داده تا بازار کسب و کار ایرانی را همیشه در این
منطقه مهم و استراتژیک جهان توسعه دهند.
حال ایران در سالهای گذشته به دالیلی مورد حمله و تحریم اقتصادی
از جانب کشورهای غربی قرار گرفت و تحریم اقتصادی به معنای واقعی
یعنی عدم ورود انواع کاالهای ضروری و غیرضروری به کشورتامل
برانگیز است که در همین  ۲سال گذشته در پی وقوع بیماری کرونا،
بارها شاهد قحطی کاالهایی در کشورهای غربی و اروپا بودیم ،کاالهای
ضروری و حتی غیر ضروری .صفهای طوالنی و گاهی اوقات تصاویری
از هجوم و حمله خریداران به فروشگاهها از ترس نبود برخی کاالها .اما
سوال اصلی اینجاست .ایران تحریم بود ،چرا در آمریکا و اروپا قحطی
برای کاالهایی مانند دستمالکاغذی و موارد اینچنینی رخ داد؟در
حالی که به موجب تحریم همهجانبه علیه ایران ،درآمد حاصل از فروش
نفت به حداقلترین میزان در سالهای اخیر رسید و حتی همه منابع
مالی که از محل فروش نفت در سالهای گذشته در کشورهای خریدار
نفت وجود داشت به دلیل تحریم و جلوگیری از انتقال پول به ایران،
مسدود یا بلوکه شد ،پس چرا ایران در کاالهای ضروری و استراتژیک در
همه بازارها دچار قحطی نشد؟چه عواملی کمک کرد تا ایران با جمعیت
بیش از میلیون نفری صفهای طوالنی و هجوم خریداران بر اثر ترس از
نبود کاالها را به خود نبیند و چگونه فرصت جهتدهی به سرمایههای
بخش خصوصی در جهت تولید ملی را در این شرایط سخت امنیتی
اقتصادی پیدا کرد؟ مگر در فشار حداکثری غرب نبودیم؟
صرفنظر از افزایش فاحش قیمت ارز و فشار اقتصادی که به شدت به
دهکهای پاییندستی اجتماع فشار آورد ،چطور ایران بدون قحطی از
این موج ترسناک اقتصادی عبور کرد؟
در جواب باید گفت :اکوسیستم ریشهدار بازار سنتی .اکوسیستمی که
سالهاست ریشه دوانده تا در چنین روزهایی به طور خودکار از قحطی
جلوگیری کند.
انبار بنکداران و توزیعکنندگان در همه صنوف ایران در همه شهرها و
بازارها همیشه در این شرایط به داد مردم و بازار رسید .اخالق انبارداری
شخصی که از دیرباز در نظام بنکداری ایرانیان نقش داشته کمک
بسازی برای کاهش فشار حداکثری تحریمها داشت.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عکس :ایسنا

نخستین باجه ارتباط الکترونیک بین مددجوی
خبر
زندا نها و خانواد ههای آ نها در یکی از دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی کرمان راه اندازی شد.
معاون فناوری اطالعات و برنامهریزی دادگستری کل استان
کرمان گفت:در راستای سند تحول قضایی و هوشمندسازی
قوه قضاییه و نیز تاکیدات قوه قضاییه بر لزوم تکریم ارباب
رجوع،باجهای در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه
به منظور ایجاد ارتباط الکترونیک بین مددجویان زندانها و
خانوادههای آنها راهاندازی شد.مهدی بخشی ادامهداد:با راهاندازی
این باجه خانواده مددجویان زندانها میتوانند با زندانی خود در
هرکجای کشور مالقات داشته باشد و نیازی به مراجعه حضوری
خانوادهها به زندانها نیست.
او با اشاره به این مطلب که هزینه ارتباط الکترونیک با زندانیان
نسبت به مراجعه فیزیکی،بسیار اندک است،تاکیدکرد:در مالقات
الکترونیک با زندانیان محدودیتی در تعداد مالقاتها نیست و در
وقت و هزینه مالقات برای خانواده زندانیان صرفهجویی میشود.
بخشی تصریحکرد:نخستین باجه ارتباط الکترونیک با زندانیان در
دفتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی شده و سعی میشود در
سایر دفاتر نیز این باجه راهاندازی شده و خانواده زندانیان از این
امکانات استفاده کنند.او با اشاره به این مطلب که ۵۶دفتر خدمات
الکترونیک در سطح استان کرمان وجود دارد،گفت:در دفاتری که
فضا و امکان اضافه کردن یک باجه برای مالقات زندانیان وجود
داشته باشد،نسبت به راهاندازی آن اقدام خواهد شد.
معاون فناوری اطالعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان
تصریحکرد:باجه ارتباط الکترونیک با زندانیان در دفتر خدمات
الکترونیک قضایی در کرمان همزمان با سراسر کشور در دست
انجام است.بخشی گفت:پیشبینی میشود در آینده از امکانات و
ظرفیتهای این باجهها برای توسعه دادرسیهای الکترونیکی نیز
استفاده شود تا افرادی که به دلیل عدم بهرهمندی از تلفن همراه
هوشمند و امکانات موجود،امکان استفاده از مزایای دادرسیهای
الکترونیک را ندارند ،بتوانند از این خدمت استفاده کنند.او
همچنین به راهاندازی واحد داوری در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی نیز اشاره و بیانکرد:این اقدام نیز در راستای افزایش صلح
سازش و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری انجام شده است.

کاغذ اقتصادی

10003432117834
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یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :متاســفانه وزارت نیرو
با مانــور تبلیغاتی اجرای طــرح امید برای
رایگان کردن نرخ برق مشترکینی که زیر ۸۰
کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند ،قیمت
برق را افزایش داده است.
فریدون عباســی در گفت وگو با ایســنا ،با
اشاره به علل افزایش نرخ قبوض برق برخی
از مشــترکین در تهران ،بیان کرد :شرکت
های توزیع برق دارای افرادی هســتند که
وظیفه آن ها خواندن کنتور های برق است
و اگر مصرف هر کنتور بیشتر از  ۸۰کیلووات
ساعت باشد ،با فرمولی معین بهای برق آنان را
محاسبهمیکنند.
وی در ادامه اظهار کرد :محاســبه بهای برق
نیز برای همه مشترکین به یک شکل صورت
نمی گیرد .به عنوان مثال اگر بین ۱۰۰تا۱۵۰
کیلو وات ساعت باشد با یک روش یا اگر بین
 ۱۵۰تا  ۲۰۰یا  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلووات ساعت
باشد هر کدام به یک روش محاسبه می شود و
به طور کلی به صورت پلکانی افزایش می یابد.
نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای
اسالمی تصریح کرد :عده ای هستند که تمام
وسایل آنان در منزل برقی است و به عنوان
مثال به جای استفاده از اجاق گاز از اجاق برقی
و به جای استفاده از کولر آبی از کولر گازی یا
سیستمهایسرمایشیکهمصرفبرقباالیی
دارند استفاده می کنند .از آنجا که در فصل
گرما هستیم و مردم نیز از وسایل سرمایشی
بیشتر استفاده می کنند در محدوده جریمه
مصرف قرار می گیرند بنابراین افزایش قیمت
چشمگیری شامل حال آنان شده است.
وی در ادامه تاکیــد کــرد :وزارت نیرو کار
غیرقانونی انجام نمی دهد و برمبنای مصوبات
مجلس و مصوبات هیات وزیران نســبت به
افزایش نرخ برق اقدام کرده اســت .یکی از
اقداماتی که وزارت نیرو انجام داد بحث رایگان
کردن برق برای افرادی که زیر  ۸۰کیلووات
ســاعت در ماه مصرف دارند را به میان آورد.
یعنی اگر یک فردی ماهانــه زیر این میزان
برق مصرف می کند از پرداخت پول آن معاف
شود .اسم آن را نیز برق امید گذاشتند.

دو نیمه متفاوت بورس
در معامالت دیروز
شــاخص کل در بازار بورس (یکشــنبه۷ ،
شــهریورماه) دو نیمه متفاوت را تجربه کرد
و در نهایت شاخص بورس با دو هزار و ۳۵۴
واحد افت در کانال یک میلیون و  ۵۷۳هزار
واحدی به معامالت خود پایان داد.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا ،بورس دیروز
روندی پــر فراز و نشــیب را تجربــه کرد و
معامالت آن تحت تاثیــر برخی از هیجانات
ایجاد شده ،دچار نوسان شد.
شاخص بورس در نخستین دقایق معامالت
با صعودی بیش از  ۱۰هزار واحد همراه شد،
اما از نیمه دوم معامالت از شدت رشد این بازار
کاســته و معامالت آن در دقایق پایانی وارد
مدار منفی شد که در ادامه این روند ،شاخص
بورس با بیش از دو هزار واحد افت به معامالت
دیروز خود پایان داد.
در معامالت دیروز بیش از  ۱۶میلیارد و ۵۶
میلیون ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۱۴۲هــزار و  ۱۳۰میلیارد ریال داد و
ستد شد.
همچنین شاخص کل (هموزن) با حدود ۹
هزار واحد افزایش به  ۴۶۷هزار و  ۵۱۵واحد
و شاخص قیمت (هموزن) با پنج هزار واحد
رشد به  ۲۹۵هزار و چهار واحد رسید.
شــاخص بازار اول یک هزار و  ۸۶۷واحد و
شــاخص بازار دوم چهار هزار و  ۳۰۱واحد
کاهش داشتند.
عالوه بر ایــن در بین همه نمادها ،توســعه
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با
یک هزار و  ۵۷۲واحد ،فوالد مبارکه اصفهان
(فوالد) با  ۸۷۷واحد ،فوالد خوزستان (فخوز)
با  ۸۶۰واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی)
با  ۷۹۸واحد ،گسترش نفت و گاز پارسیان
(پارسان) با  ۷۰۷واحد ،مخابرات ایران (اخابر)
با ۵۹۸واحد ،توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
با  ۵۸۶واحد ،شــرکت ارتباطات سیار ایران
(همراه) با ۴۸۲واحد ،بانک پارسیان (وپارس)
با  ۴۲۱واحد ،فوالد خراسان (فخاس) با ۴۰۹
واحد و شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین
(تاصیکو) با ۳۷۹واحد تاثیر مثبت بر شاخص
بورس داشتند.
در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
با دو هــزار و  ۹۶واحد ،صنایع پتروشــیمی
خلیج فارس (فارس) بــا  ۸۵۹واحد ،بانک
ملت (وبملت) با  ۶۶۶واحد ،پتروشیمی نوری
(نوری) با  ۶۱۹واحد ،پتروشــیمی پردیس
(شپدیس) با  ۶۰۷واحد ،گروه مپنا (رمپنا)
با  ۵۶۲واحد ،پتروشیمی جم (جم) با ۵۵۶
واحد ،نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
با  ۵۴۹واحد ،بانک تجارت (وتجارت) با ۵۳۶
واحد و پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با ۴۱۷
واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

اینفوگرافیک

اخبارمعدن

ضرورت افزايش سرمايه براي توليد كنندگان زغال سنگ
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ســال چهــارم

شــماره پیاپــی 1053

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ما را دنبال کنید

شركت های تولید كننده زغال سنگ برای
طرح های توسعه ای خود زمینه را برای
افزایش سرمایه مورد نیاز فراهم كرده اند.
یككارشناسبازارسرمایهبابیاناینكهكشور
چین بزرگترین تولید كننده و مصرف كننده
زغالسنگدنیابهشمارمیآید،گفت:كشور
چین با ۴۶درصد ،اندونزی ۱۱درصد ،هند
۱۰درصد ،امریكا۹درصد ،استرالیا۶درصد و
سایر كشورها نیزدر مجموع۱۸درصد تولید
زغال سنگدنیا را به خود اختصاصداده اند.
حسن حسین نیا با اشاره به مصرف كنندگان

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی

«کگهر» گزینه مناسب برای سرمایهگذاری

زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵

تلفنخانه کرمان034-32487477 :
نمابر034-32448511 :

ایمیل تحریریه:

kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

عکس :یاسر خدیشی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

روابط عمومی :شیوا کرمی

صفحه آرایی :ندا صفاریان

حسابدار :فاطمه سلیمانی

گرافیک :فاطمه خواجویی
خبر :محمد ساردویی

توزیع :اصغر صانعی

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

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

قیمتخودروهایداخلیدربازار
نام خودرو

قیمت بازار

پژو 2008

900,000,000تومان

206 ،تیپ 2

237,000,000تومان

207 ،دنده ای

 355,000,000تومان

صندوقدار

207

 395,000,000تومان

405 GLX ،دوگانه سوز

 219,000,000تومان

پارسLX ،

 310,000,000تومان

پارس ساده

 270,000,000تومان

دنا معمولی

 327,000,000تومان

دنا پالس ،اتوماتیک توربو

 475,000,000تومان

رانا LX

 225,000,000تومان

رانا پالس

 275,000,000تومان

تندر90E2 ،

 360,000,000تومان

سمند LX EF7 ،دوگانه سوز

 290,000,000تومان

سمند سورن ،پالس

315,000,000تومان

منطقهمعدنیگلگهرباداشتنمعادنغنیاز
سنگآهن،یکیازمطرحترینقطبهایفعال
معدنی ،صنعتیدر خاورمیانه است .این ذخایر
معدنیدر استان کرمان ودر جنوب غربی
شهرستان سیرجان واقع شده است.
برای تجهیز و اجرای عملیات استخراج
آنومالی سنگآهن شماره  3منطقه گل گهر
با برآورد ذخیره سنگآهن  240میلیون
تنی ،با هدف ایجاد ارزش افزوده و همچنین
ایجاد و استفاده از زمینههای مستعد جذب
سرمایهگذاری بینالمللی وداخلی ،تکمیل
زنجیره تولید و توسعه برداشتهای اقتصادی
از منابع معدنی کشور ،شرکت سنگآهن
گهرزمین به صورت سهامیخاص در سال
 1383تاسیس شده است .شرکتدر سال
 1397به سهامیعام تبدیل ودر همان سال
سهام شرکت با نماد کگهر در بازار بورس

عرضه شد .سرمایه شرکت هم اکنون بالغ
بر 25هزار میلیارد ریال است و سهامداران
عمده گهرزمین ،شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر با 28درصد ،شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید با 26درصد ،شرکت
سرمایهگذاری غدیر با 19درصد و شرکت
سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات نیز با
19درصد مالکیت هستند.
شرکتظرفیتتولید 15میلیونتنیکلوخه،
15میلیون تنی سنگآهن دانهبندی و 4
میلیون تنی کنسانتره رادارد و همچنین آغاز
بهرهبرداری از خط تولید کنسانتره سنگآهن
با ظرفیت  4 /3میلیون تندر سالدر مدت
اخیر صورت گرفته است.در جدول شماره
 1خالصهای از وضعیت گذشته شرکت
و همچنین برآورد سودآوری شرکت در
سالهای آتی نشانداده شده است.

میزان تولید گندله برای سالهای  1400و
 ،1401به ترتیب  2 /2و 4میلیون تن برآورد
شده است .میزان تولید سنگآهندانهبندی
برای سال جاری و سال آینده  4 /6و 5میلیون
تن برآورد شده است .تولید کلوخه برای هر
دو سال 17 /5میلیون تن و تولید سنگآهن
دانهبندی شده به ترتیب  7 /5و 9میلیون
تن فرض شده است .میزان فروش گندله
برای هردو سال برابر تولید فرض شده است.
درصدی از تولیدات سایر محصوالت شرکت،
خود مصرفی میشود و برای سال 1400
فروش1/5میلیون تنی سنگآهندانهبندی،
10میلیون تنی کلوخه و 2 /4میلیون تنی
کنسانتره پیشبینی شده است .برای سال
 1401نیز فروش محصوالت مذکور به ترتیب
8 /5 ،2 /5و یک میلیون تن پیشبینی شده
است/.پیام آوران معدن و فوالد

منبع :ایرنا

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

جیرفت09131488684 :

عمده زغال سنگدردنیا افزود :كشور چین
۵۰درصد ،آلمان ۳درصد ،هند ۱۱درصد،
آمریكا ۸درصد ،روسیه ۳درصد و سایر
كشورها۲۵درصد از جمله مصرف كنندگان
عمدهزغالسنگدنیابهشمارمیروند.
او با اعالم اینكه ایران از نظر میزان تولید و
مصرف زغال سنگ جایگاه سی ام دنیا را
به خود اختصاص داده است ،اظهار كرد :به
دلیل وجود منابع سرشار نفت و گازدر كشور،
سرمایه گذاری قابل توجهیدر تولید برق و
انرژی از طریق زغال سنگ انجام نشده و با

توجهبهاینكهبیشاز۷۰درصدفوالدتولیدی
دنیا از طریق مكانیزم كوره های بلند انجام
می شود ،این میزاندر كشور ایران تنها ۲۶
درصداست.حسیننیادرتكمیلمطالبفوق
بیانداشت :استفاده زغال سنگدر صنایع
مختلف موجب رشد قابل مالحظه تقاضای
اینمحصولدرسالهایاخیرشدهاماباوجود
ذخایر موجوددر كشور ،میزان تولید زغال
سنگ و میزان تولید فوالد از طریق كوره های
بلنددركشور،نسبتبهدیگركشورها،بسیار
پاییناست/.دنیایمعدن

رضا کیانیان ،نقش آنتونی
خبر
هاپکینز را در «پدر» بازی
خواهد کرد
رضا کیانیان و آروند دشتآرای،
در نمایش «پدر» ،بار دیگر ،با یکدیگر همکاری
خواهند داشت .این متن ،نوشت ه فلوریان زلر است
که او فیلمی را هم بر اساس آن ساخت که دو
جایزه اسکار را برایش به ارمغان آورد.
آروند دشتآرای ،نویسنده و کارگردان تئاتر ،پس
از تجرب ه در نمایش «بداهه» با بازی رضا کیانیان،
بار دیگر قصد دارد با او در نمایش «پدر» به
تهیهکنندگی محمد قدس همکاری کند.

عکسنوشت

روایتی غیرافسانهای از راه آهن سراسری ایران
خبر
«رم ـ شهبازان» ،روایتی
کران آنالین مستند ُ
مستند و غیرافسانهای از راه آهن سراسری
ایران ،آغاز شد.در توضیح این مستند آمده است :راه آهن سراسری
ایران ،نامی است که این روزها به سبب ثبت آن در فهرست
میراث جهانی یونسکو ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای فنی بسیار در عبور از دو رشته کوه البرز و زاگرس و
جلوههای زیبای مسیر که به واسطه عبور آن از اقلیمهای متفاوت
پدید آمدهاند از ویژگیهای شناخته شده راه آهن سراسری ایران
است ،اما حضور شرکتها و نیروهای انسانی مؤثر در این پروژه
موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

روز تاریخی جودو ایران
در پارالمپیک
کسب دومین طال
توسط خیراهلل زاده

عکس :همشهری آنالین

فراخوان

ارزدیچیتال

مهلت ثبت نام زودهنگام ۸ :مهر ۱۴۰۰
ثبت نام عادی ۹ :آذر ۱۴۰۰
ثبت نام دیرهنگام ۹ :اسفند ۱۴۰۰
رویداد بین المللی طراحی  Indigoفراخوان پنجمین رقابت خود
را با هدف حمایت و تشویق طرحهای خالقانه اعالم نموده است.
لینکها و دانلودها:وبسایت رقابت بین المللی طراحی Indigo

زیستمند سوسمار دم دراز ایرانی

مشخصات « سپر پس سری وجود دارد ودر تماس با سپر آهیانه ای میانی یا
توسط یک سپر کوچک از آن جدا شده است  .فلس هاس بزرگ .وشفاف پلک پایین با حاشیه سیاه .
پالک های شکمی در  ( 10بندرت  ) 8ردیف طولی مستقیم  .یقه کامل یا تقربا کامل .سطح فوقانی
بدن زیتونی یا مایل به خاکستری  .ناحیه پشتی با ردیف های طولی از نقاط کوچک سفید حاشیه
دار یا توأم بانقاط سیاه ؛ نقاط سفید کوچک یا حاشیه سیاه روی پهلو ها  .اغلب نوار جانبی پشتی در
امتداد چشم؛ اندام های حرکتی مرمری سیاه و سفید  .خطی سیاه روی قسمت عقبی ران  ،ناحیه
شکمی مایل به سفید  .برخی نمونه ها در بعضی از نواحی در ناحیه گلو و قفسه سینه زرد کمرنگ .
زیستگاه  :واحه بیابانی  ،نیمه بیابانی  ،مدیترانه
ای و معتدل  ،زمینهای رسوبی  ،شنزارها
یا ماسه زارها  ،ریگزارها  ،امتداد نهر ها  ،در
دشتها  ،دره ها  ،کوهپایه ها و دامنه ها دارای
سنگ های رسی با پوشش گیاهی استپی یا
بو ته ای اندک و یا درخت های پراکنده و نیز
زمین های کشاورزی و باغها .

کتاب

اینستاگرام

فراخوان رقابت بین المللی طراحی
 ۲۰۲۲ Indigoمنتشر شد.

در توییتر چه میگویند؟

اینستاگرام

کتاب چرا ادبیات

نویسنده :ماریو بارگاس یوسا
مترجم عبداهلل کوثری
ناشر :لوح فکر
سال چاپ۱۳۸۴ :
کتاب چهار بخش دارد که شامل دو
مقاله ،یک سخنرانی و یک مصاحبه
است.
از صفحه deghtesad

خبر

پوشش آبیاری مکانیزه زمینهای کشاورزی
جنوب کرمان به  ۳۵درصد رسید

رئیسسازمانجهادکشاورزیجنوبکرماناعالمکرد:تجهیززمینهایکشاورزیهفتشهرستان
جنوب استان به آبیاری نوین اینک به۳۵درصد رسیده است.
سعید برخوریدر آیین بهره برداری طرح آبیاری تحت فشار باغ ۷۶هکتاری امام رضا(ع) شهرستان
عنبرآباد با حضور سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار کرمان ،میانگین کشوری آبیاری تحت
فشاررا ۲۳اعالمکردوسازمانجهادکشاورزیجنوبکرمانراجزوسازمانهایپیشرودراینزمینه
برشمرد.او اظهارداشت:امسال هفت هزار و  ۲۵۰هکتار از زمین های کشاورزی جنوب کرمان به
سیستمهایآبیاریتحتفشارمجهزشدند.برخوریمجموعزمینهایکشاورزیمجهزبهآبیاری
تحت فشار جنوب کرمان را بیش از  ۹۰هزار هکتار اعالم کرد و اجرای سیستم های آبیاری نوین را
نیاز ضروری بخش کشاورزی برشمرد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد نیز در این مراسم به
بهره برداری از طرح آبیاری ۷۶هکتاری عنبرآباد اشاره کرد و گفت :این طرح با اعتبار ۲میلیارد و۳۰۰
میلیونتومانافتتاحشد.محسنطاهریبابیاناینکهاعتبارطرحهایکشاورزیشهرستانعنبرآباد
در زمینه آبیاری نوین را ۱۴و نیم میلیارد تومان است افزود :طرح باغ امام رضا به نمایندگی از ۷۹۰
هکتارزمینکشاورزیشهرستانکهبهآبیارینوینطییکسالگذشتهمجهزشدهاندافتتاحشد.
اوگفت:بیشاز۵۰درصدزمینهایکشاورزیعنبرآبادبهآبیاری تحت فشارمجهزشدند.

از صفحه tejaratnews

آگهی استخدام دراستان کرمان

استخدام بنیز نهاده ایرانیان
موقعیت شغلی:کارشناس فروش منطقه ای نهاده های
کشاورز
شرایط احراز:
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
 ۳تا  ۵سال سابقه مرتبط با فروش نهادههای کشاورزی
دارای وسیله نقلیه ،کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی
رشته کشاورزی
مزایا:حقوق ثابت-بیمه-پورسانت
مزایا :متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتساپ زیر
ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس :واتساپ 09120536456

استخدام مهندسی تجهیزات پزشکی
آتانا تجهیز آزما

موقعیت شغلی :کارشناس کنترل کیفی و کالیبراسیون
شرایط احراز
جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
مجرد،غیردانشجو،بدون محدودیت مسافرت و ماموریت
دارای کارت پایان خدمت
رشته مهندس پزشکی -مهندس مکانیک -مهندس برق
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتساپ زیر ارسال
نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
موبایل 09032349083
واتساپ 09032349083

استخدام نمایشگاهی
و همایشهای هفتواد کرمان

موقعیت شغلی:کارمند فروش
شرایط احراز:
جنسیت :خانم
نوع قرارداد :پاره وقت ،پروژهای
روابط عمومی باال
وجدان کاری
مزایا :حقوق ،بیمه ،پورسانت

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

