
سرنوشت یارانه نقدی 
 در دولت رئیسی چه می شود؟
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زیرهبهکرمانمیبرند
قاچاق گردو از چین به ایران

استان کرمان دومین تولید کننده گردو در کشور است اما قاچاق این محصول در کنار خشکسالی،عدم مدیریت 
 و شیوع آفت، کشاورزان را با چالش مواجه کرده است.

یک قدم تا تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت

 این روزها که بیشتر مشموالن سهام عدالت در انتظار 
تعیین زمان دقیق واریز ١٠ درصد باقی مانده سهام 

عدالت، آغاز فروش سهام عدالت و آزادسازی ۴٠ درصد باقی مانده سهام عدالت 
هستند از دو روز گذشته موضوع جاماندگان سهام عدالت با صحبت های مطرح 
شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان 

سهام عدالت تا پایان سال جاری جان تازه ای گرفت.

تسنیم -حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بهره 
برداری شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور اظهار داشت: 

در تابستان سال جاری ۳۰۳ شهر دارای تنش آبی بودند.او افزود: تقریبا پیک مصرف 
آب تابستانه را در شهرهای کشور پشت سر گذاشتیم و اگر در جایی قطعی آب ممکن 
است داشته باشیم، به خاطر مشکالت سامانه ها و به صورت برنامه ریزی شده اعمال می 
شود.کشفی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای تأمین آب پاییز هستیم، گفت: پاییز 
امسال خشک تر از تابستان است.او ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از این است که میزان 

بارش های پاییزی امسال زیر نرمال است.

شاخص کل بازار بورس دیروز )شنبه، ۲۰ شهریورماه( 
با چهار هزار و ۵۰۹ واحد افزایش در جایــگاه یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحدی 
قرار گرفت. به گزارش روز شنبه ایرنا، در معامالت دیروز بیش از هشت میلیارد 
و ۵۱۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.

سبزپوشی بورس در آغاز هفته 
با رشد ۴۵۰۹ واحدی 

پاییزی خشک تر از تابستان در راه است

تعیین سناریوهای بدبینانه 
برای تأمین آب

صفحه1را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید
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تویستونبافتفرسوده
یابافتطالییشهر

فریبرز ناطقی الهی
یادداشت مهمان

ساختبیمارستانساختبیمارستان۲۰۲۲۰۲تختخوابیبمتختخوابیبم
اندرخمیککوچهاندرخمیککوچه

تعدادی  کشور  در  هاست  سال 
جمع  هم   دور  معمار  مهندس 
برای  خود  از  تعاریفی  و  شده 
شهرهای  و  شهر  بندی  تقسیم 
اند. نموده  ترسیم   کشور 

متاسفانه هیچ موقع هیچ شخصی 
به دالیل بی حوصلگی یا بی تفاوتی، 
این تعاریف غیر علمی و غیر منطقی 
را مورد سوال و چالش قرار نداد. در 
صورتی که برخی از این تعاریف و 
اصولی  غیر  های  بندی  تقسیم 
این عزیزان، بار بسیار سنگینی بر 
شهر، محیط شهری و درآمدهای 
می  کماکان  و  گذاشته  شهری 
 گذارد حتی خارج از حد تصور.

بر اساس تعاریف رایج: بافت فرسوده 
به بلوک هایی اطالق می شود که 
 هر سه شرط ذیل را دارا باشند:

الف( ناپایداری: ۵٠٪ از بناهای 
موجود در بلوک ناپایدار بوده و از 
 استحکام الزم برخوردار نباشند.

حداقل  ناپذیری:  نفوذ  ب( 
دارای  بلوک  معابر   ٪۵٠
باشد.  متر   ۶ از  کمتر   عرض 
 ٪۵٠ حداقل  ریزدانگی:  پ( 
آن  در  ساختمان ها  عرصه 
کمتر  مساحتی  شهری  بلوک 
باشند داشته  مترمربع   ۲٠٠  از 

بافت های فرسوده به سه دسته زیر 
تقسیم می شود:

میراث  دارای  بافت های  الف–  
فرهنگی

ب– بافت های شهری )فاقد میراث 
فرهنگی(

حاشیه ای  بافت های  ج– 
)سکونتگاه های غیررسمی( 

که سه نوع مداخله در آنها پیشنهاد 
نوسازی  بهسازی،  است:  شده 
سود جوها  برای  که  بازسازی  و 
برخی از بندها خیلی راحت در 
 وادی فلسفی قابل تغییر است؟
همانگونه که مالحظه می شود هر سه 
بند کیفی بوده و دارای هیچ پشتوانه 
علمی یا کمی نمی باشد. چرا ٪۵٠ ، 
چرا ۶ متر،  چرا ۲٠٠ متر آیا حقیقتا با 
این تعاریف می شود یک شهر و آینده 
آن را سامان داد ؟ با این تعاریف بیش 
از ۶٠ درصد پکن یا کواالالمپور بدلیل 
بند الف، ۷٠ درصد منطقه مرکزی 
پاریس و تایوان به دلیل بند ب و بیشتر 
شهرهای دنیا به دلیل بند پ  که دارای 
این مناطق می باشند که هر سه بند  را 
ارضا و لذا بافت فرسوده قلمداد خواهد 
شد ! عقل و انصاف هم چیز خوبی 
است ! آنچه ما در دنیا دیدیم این بود 
که شهر ها و شهرداری ها آرزو می 
کنند ای کاش بافتی تحت عنوان 
بافت قدیمی در شهرشان داشته 
باشند یا اگر نبود با تقلب چیزی تحت 

آن عنوان دست و پا نمایند.

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ شــهریور   ۲۱ یکشــنبه         ۱۰۶4 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

پاییزی خشک تر از تابستان در راه است
تعیینسناریوهایبدبینانهبرایتأمینآب

 توزیع 3۰۰ وسایل گازسوز 
در روستاهای قلعه گنج

ساخت بیمارستان 2۰2 تختخوابی بم
 اندر خم یک کوچه

گالیه استاندار 
کرمان از گرانی و 
بازار سیاه دارو 

در استان
معاون  کشفی،  -حمیدرضا  تسنیم 
راهبری و نظارت بهره برداری شرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشور اظهار 
داشت: در تابستان سال جاری ۳۰۳ شهر 
دارای تنش آبی بودند.او افزود: تقریبا پیک 
مصرف آب تابستانه را در شهرهای کشور 
پشت سر گذاشتیم و اگر در جایی قطعی 
آب ممکن است داشته باشیم، به خاطر 
مشکالت سامانه ها و به صورت برنامه 
ریزی شده اعمال می شود.کشفی با بیان 
اینکه در حال برنامه ریزی برای تأمین آب 
پاییز هستیم، گفت: پاییز امسال خشک 
تر از تابستان است.او ادامه داد: پیش بینی 
ها حاکی از این است که میزان بارش های 

پاییزی امسال زیر نرمال است.
معاون راهبری و نظارت بهره برداری 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور در 
پاسخ به اینکه “آیا احتمال افزایش تنش 

آبی در پاییز نسبت به تابستان وجود دارد؟ 
گفت: از آنجایی که هوا در پاییز خنک تر از 
تابستان است و هوا عنصر تعیین کننده ای 
در مصرف آب هست، یک مقدار وضعیت 
تامین آب از حیث میزان مصرف، نسبت 
به تابستان بهتر می شود؛ اما پاییز امسال، 
پاییز خشکی است و برنامه ریزی های ما 
برای شهرهای بزرگ، بر مبنای حالت 

های بدبینانه در حال انجام است.
احتمال ضرورت آبرسانی سیار در 

پاییز به حدود ۸۰۰۰ روستا
او افزود: تعداد روستاهایی که نیاز به 
آبرسانی سیار داشتند در تابستان امسال 
به ۸۰۰۰ روستا رسید و تابستان امسال 
آبرسانی سیار و تانکری به ۸۰۰۰ روستا 
انجام شد.کشفی با بیان اینکه “برخی از 
این روستاها منابع آبی خود را به خاطر 
خشکسالی و کم بارشی از دست داده 

اند، گفت: در پاییز امسال نیز با توجه 
به کم بارشی پاییز، ممکن است تعداد 
روستاهایی که نیاز به آبرسانی سیار دارند 
در همین حدود ۸۰۰۰ روستا باقی بماند.
تابستان 1۴۰1 سخت تر از تابستان 

1۴۰۰ می شود؟
معاون راهبری و نظارت بهره برداری 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور 
تصریح کرد: اگر سال آبی جدید که 
بتدای پاییز آغاز می شود، سال  ز ا ا
آبی کم بارش و خشکی باشد، قطعا 
تابستان ۱4۰۱ شرایطی سخت تر از 
تابستان ۱4۰۰ در تأمین آب خواهیم 

داشت.
او ادامه داد: اگر نتوانیم منابع آبی سطحی 
و زیر سطحی که در سال گذشته از دست 
دادیم را جبران کنیم، تابستان آینده 

تابستان بسیار سختی خواهد بود.

ارائه پیشنهادات مدیریت تنش آبی 
1۴۰1 به دولت و مجلس

کشفی با بیان اینکه “برنامه های مدیریت 
تنش آبی برای سال ۱4۰۱ دیده شده”، 
گفت: پیشنهاداتی را به مجلس و دولت 
ارائه کردیم تا بتوانیم با انجام اقداماتی، 
شرایط تنش آبی در سال ۱4۰۱ را 
مدیریت کنیم.او افزود: اقداماتی از قبیل 
اجرای پروژه های ذخیره سازی آب از 
طریق احداث مخازن جدید، حفر چاههای 
جدید و ایجاد رینگ بین مخازن شهرها که 
بتوانیم آب را به نحو مطلوبی توزیع کنیم؛ 
اجرای این طرح ها می تواند به مدیریت 
توزیع، افزایش تاب آوری شهرها و کاهش 
تنش آبی کمک کند.معاون راهبری و 
نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب 
وفاضالب کشور با اشاره به اینکه این برنامه 
ها هم به دولت سیزدهم و هم به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شده، گفت: اجرای 
این پروژه ها نیازمند اعتبارات است و 
پیشنهادات ارائه شده در دولت و مجلس 

در حال بررسی است.

فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنـج گفـت: 
۳۰۰ دسـتگاه انواع وسـایل گازسوز مانند 
اجـاق و سـیلندر با هزینـه ای افـزون بر ۲ 
میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات صندوق 
توسـعه ملی بیـن اهالـی روسـتاهای این 

شهرسـتان توزیع شـد.
مهدی شهسـواری افزود: این وسـایل گاز 
سـوز شـامل تنور گازی،  اجـاق گاز، پلوپز 
و سـیلندر گاز مایـع اسـت که بیـن مردم 
روسـتاهای محـروم بخـش چـاه دادخدا 
شهرسـتان قلعـه گنـج کـه از نعمـت گاز 
رسـانی بهـره منـد نیسـتند توزیع شـده 

اسـت.
او تصریح کـرد: بـا توجه بـه اینکـه تغییر 
حفاظـت  و  سـوخت  مصـرف  الگـوی 
از جنگل هـا از برنامه هـای راهبـردی 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 

کشـور بـه شـمار مـی آیـد، توزیع لـوازم 
گازسـوز به منظـور حفظ ذخایـر طبیعی، 
کاهـش فشـار بـر جنگل هـا، جلوگیـری 
از قطـع درختـان و ترغیـب روسـتاییان 

انجـام شـد.
فرمانـدار قلعـه گنـج تاکیـد کـرد: تحقق 
رسـالت اصلـی منابـع طبیعـی بـرای 
حفاظـت و صیانت از جنگل هـا و درختان 
و از سـوی دیگـر خدمـات رسـانی بـه 
روسـتاییان در طـرح هایی از این دسـت، 

مـورد توجـه اسـت.
او ادامـه داد: انتظـار داریـم بـا تجهیـز 
خانواده هـای روسـتایی بـه تنـور گازی از 
مراتـع و عرصه هـای جنگلـی شهرسـتان 
مراقبـت بیشـتری کنیـم و زمینـه  بـرای 
حفـظ طبیعـت بیـش از گذشـته فراهـم 

شـود.

در حالـی کـه ۲۲ نفـر از نمایندگان مجلـس، پـای برگـزاری رفراندوم 
بـرای حـذف یارانـه هـا را امضـا کردنـد. جـوان تریـن وزیـر کابینـه 
دولـت رئیسـی  موافقـت خـود را ابـا افزایـش یارانـه هـا ابـراز کـرده. 
عیـن یـک طنـاب کـه از دو طـرف مخالـف کشـیده مـی شـود، حاال 
 بایـد منتظـر مانـد و دیـد زور کـدام یـک بـر دیگـری مـی چربـد.

بـازی را مسـعود میرکاظمی شـروع کـرد و گفـت دولـت ۶۳ میلیارد 
دالر یارانـه  پنهان پرداخت می کند. اسـتدالل میرکاظمـی، بازیگردان 
صحنه، این بـود کـه یارانـه حامل های انـرژی نزدیـک به  هـزارو ۷۰۰ 
میلیارد تومان اسـت: »یـک عده کـه وضعیت مالـی مطلوبـی دارند و 
دارای امـوال و دارایـی زیادی هسـتند، بیشـترین سـهم را می برند«. 

ُسـها خدیـش -کلنـگ سـاخت ایـن 
بیمارسـتان سـال ۹۶ بـه زمیـن خـورد و 
پس از یکی دو سـال تاخیر،ساخت شروع 
شـد که اینک بنا بـه دالیل مختلـف هنوز 
به سـرانجام نرسـیده اسـت؛یک پیمانکار 
این پروژه خل ید شـده و پیمانـکار جدید 
نیز برای احـداث مابقی پـروژه با کمبودها 
و مشـکالتی مواجـه است؛مشـکالتی که 
فرمانـدار بم می گویـد از همـه ظرفیت ها 
از جملـه نماینـده مجلـس بایـد در ایـن 
زمینه کمـک گرفت.هـادی شهسـوارپور 
فرمانـدار بم که از روند پیشـرفت سـاخت 
ایـن بیمارسـتان بازدیـد داشـت گفـت: 
بـرآورد سـال ۹۶-۹۷ برای سـاخت پروژه 
بیمارسـتان تخصصـی ۲۰۲ تختخوابـی 
بم حـدود ۱۱۰میلیـارد تومان بـود اما به 
دلیل مواجه شـدن با یکسـری مشـکالت 
اکنـون بـرای تکمیل ایـن پروژه بـه ۳۱۰ 

میلیـارد تومان اعتبـار نیاز اسـت.
او در حاشـیه ایـن بازدیـد اظهارداشـت: 
این پـروژه بـا توجـه بـه وضعیـت موجود 
هرچه سـریعتر آمـاده شـود به نفـع خود 
پیمانـکار اسـت.او بیان کـرد: کلنـگ این 
پـروژه شـهریور ۹۶ زده شـد و در فـاز اول 
پروژه کـه قـرارداد سـازه بـود حـدود 4۷ 

درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
بـه گفتـه شهسـوارپور بـا توجه بـه تغییر 
وضعیـت ایـن پـروژه و اینکـه در یـک فاز 
تعریف شـده حـدود ۱۷ درصد پیشـرفت 

فیزیکـی کل ایـن پروژه اسـت.
فرمانـدار بـم ادامه داد:پیمانـکار قبلی این 
پروژه طبق مـاده 4۶ خلـع ید و پـروژه به 
پیمانـکار جدیدی واگـذار شـد؛ پیمانکار 
جدیـد نیـز بـا یکسـری مشـکالت درباره 
انشـعابات برق،آب، گاز، مخابـرات و تهیه 

سـیمان روبه رو شـده اسـت.
شهسـوار پور می گوید مقررشـد هـر کدام 
از این مشـکالت که در سـطح شهرسـتان 
قابـل پیگیـری اسـت ظـرف مـدت یـک 
هفته حل و همچنیـن از ظرفیت نماینده 
مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی نیـز 
درخصوص پیگیری مشـکالت در سـطح 

کشـور اسـتفاده شود.
فرمانـدار بـم دربـاره تهیـه سـیمان برای 
ایـن پـروژه نیـز بیـان کـرد: بـا توجـه به 
اینکـه توزیـع سـیمان از طریـق بـورس 
انجـام می شـود پروژه های ملـی و عمرانی 
توسـط معاونت عمرانی به بـورس معرفی 
می شـوند تـا کـد بورسـی کاال بگیرنـد و 

سـیمان خـود را خریـداری کننـد.

استاندار کرمان با اشاره به گرانی و بازار 
سیاه دارو در استان گفت: دستگاه های 
نظارتی بازار را رصد کرده و با متخلفان 

برخورد قاطع داشته باشند.
 علی زینی وند استاندار کرمان در جلسه 
ستاد مدیریت بیماری کرونا استان 
کرمان با تأکید بر افزایش واکسیناسیون 
کرونا اظهار داشت: مواردی از بیماری 
قارچ سیاه در استان کرمان مشاهده 

شده است.
او با بیان اینکه اگر بیمه ها به کمک 
بیماران نیایند با بازار سیاه دارویی که 
وجود دارد امکان تأمین دارو برای بیماران 
نبوده و جان خود را از دست می دهند 
ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی 
استان به اندازه کافی داروی بیماری قارچ 
سیاه را تأمین و بین بیماران توزیع کنند.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
دستگاه های نظارتی بازار سیاه دارو در 
استان را رصد کرده و با متخلفان برخورد 
قاطع داشته باشند افزود: قیمت داروهای 
این بیماری گران است و امکان تأمین 
آن توسط قشر متوسط به پایین جامعه 

نیست.
مردم برای پیاده روی اربعین به سمت 
مرزها نروند/ مراسم جاماندگان اربعین 

اربعین برگزار نمی شود
او با بیان اینکه از مردم درخواست داریم 
که شرایط اربعین را در نظر گرفته و به 
سمت مرزها نروند گفت: پیاده روی 
اربعین امسال نیز عمومی نیست و باید 

شرایط بیماری را در نظر گرفت.
زینی وند با اشاره به اینکه امسال مراسم 
جاماندگان اربعین نیز برگزار نمی شود 
ادامه داد: فرمانداران باید با اتخاذ تدبیر 

الزم این موضوع را مدیریت کنند.
۴ شهرستان استان کرمان در 

وضعیت قرمز کرونایی
حمید شمس الدینی مدیرکل امنیتی 
و انتظامی استانداری کرمان نیز در 
این جلسه با بیان اینکه استان کرمان 
روند نزولی بیماری کرونا را دارد اظهار 
داشت: در حال حاضر و براساس آخرین 
رنگ بندی اعالم شده، چهار شهرستان 
قلعه گنج، زرند، کوهبنان و عنبرآباد در 

وضعیت قرمز قرار دارند.
او با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان 
کرمان نارنجی است عنوان کرد: استان 
کرمان سومین استانی است که افزایش 
تردد ها را داشته و مسافرت ها به استان 

زیاد بوده است.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

جایگزین  عنوان  به  بم  تختخوابی   2۰2 تخصصی  بیمارستان  بود  قرار   
بیمارستان امام خمینی )ره(این شهرستان که در حادثه زلزله سال ۸2 تخریب 
شد ساخته شود اما طی سال های گذشته ساخت آن به تاخیر افتاده و این در 

حالی است که اینک اعتبار بسیار بیشتری برای تکمیل می خواهد.

 قرار بود بیمارستان تخصصی 2۰2 تختخوابی بم به عنوان جایگزین بیمارستان امام خمینی )ره(این شهرستان که در حادثه زلزله سال ۸2 تخریب 
 شد ساخته شود اما طی سال های گذشته ساخت آن به تاخیر افتاده و این در حالی است که اینک اعتبار بسیار بیشتری برای تکمیل می خواهد.
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تصویب ۹1 مصوبه برای حل 
مشکالت واحدهای صنعتی، 

معدنی و کشاورزی
مسلم مروجی گفت:۹۱ مصوبه برای حل مشکالت ۸۹ طرح و واحد 
صنعتی، معدنی و کشاورزی در هشتمین جلسه رفع موانع تولید 
جنوب کرمان تصویب شد.»مسلم مروجی فرد« در این خصوص، 
گفت: در این جلسه مشکالت ۸۹ واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی 
در جنوب کرمان بررسی شد.رئیس سازمان صمت جنوب کرمان 
افزود: بیشترین موارد بررسی شده در جلسه در خصوص طرح های 
صنعتی و معدنی شامل مشکالت پیش آمده اداری با ادارات منابع 
طبیعی، محیط زیست و آب منطقه ای بوده و در حوزه طرح های 
کشاورزی نیز مشکالت بانکی و بدهی های معوق طرح ها بیشترین 

موارد مطرح شده است.
او تصریح کرد: به منظور رفع مشکالت طرح و واحدهای مذکور، ۹۱ 

مصوبه با هماهنگی اعضاء جلسه تصویب شد.
مروجی فرد ابراز کــرد: از این تعداد مصوبــه، ۸ مصوبه مربوط به 
طرح های صنعتی و معدنی و ۸۳ مصوبه هم مربوط به طرح های 
کشاورزی می باشد.رئیس ســازمان صمت جنوب کرمان ضمن 
تشکر از همراهی مسئولین دولتی در استان، تاکید کرد: بزرگترین 
راه حل فقر اقتصادی، کمبود اشتغال و بیکاری موجود در جنوب 
استان، حل مشکالت واحدهای تولیدی است که این مهم نیازمند 
هماهنگی و تالش بیشتر مسئولین دولتی بوده تا ان شاء اهلل شاهد 
شکوفایی اقتصادی و رفع معضالت و مشکالت بیشتر این منطقه 

در آینده ای نزدیک باشیم.
گفتنی است؛ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، 
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، رئیس 
ســازمان صمت جنوب کرمان، رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان، رئیس شعب بانک کشــاورزی جنوب و همچنین 
تعدادی از مسئولین و سرمایه گذاران در محل استانداری کرمان 

برگزار شد.

تاکید دستگاه قضایی بر برخورد 
با متخلفان در حوزه احداث چاه 

غیرمجاز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
گفت: متاسفانه درنتیجه حفاری های بی رویه بیش از چهار هزار حلقه 

چاه غیرمجاز در سطح استان کرمان به وجود آمده است.
سیدمهدی قویدل در جلسه کارگروه پیشگیری از حفر چاه های 
غیرمجاز با تاکید بر حریم رودخانه ها و حاشیه سدها،اظهار داشت:با 
توجه به بحران آب و خشکسالی های پی در پی باید با اقدامات پیشگیرانه 
از حفاری های غیرمجاز در حریم رودخانه ها و حاشیه سد ها جلوگیری 
شود و در این رابطه می توان از ظرفیت تیم های حفاظتی و نظارتی و 
مشارکت های مردمی بهره برد.او ادامه داد: در راستای دستورالعمل 
نحوه تعامل و مشارکت نهاد های مردمی با قوه قضاییه،می توان از 
ظرفیت برخی از سازمان های مردم نهاد که موضوع فعالیت آن ها 
حمایت از منابع طبیعی،حفظ محیط زیست و حقوق عامه است،در 
راستای فرهنگ سازی، اطالع رسانی و پیشگیری استفاده کرد تا شاهد 
بهره وری و کارآمدی بیشتری باشیم.او تصریح کرد:متاسفانه در استفاده 
از دستگاه های حفاری در استان کرمان رویه واحدی وجود ندارد و همه 
شرکت های حفاری آنطور که باید و شاید ساماندهی نشده اند و حتی 
بسیاری از آن ها بدون ضابطه در حال کار هستند که نتیجه آن فعالیت 

بیش از 4۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان کرمان است.
از  پیشگیری  زمینه  در  دارد  ضرورت  اظهارداشت:  قویدل 
حفاری های غیرمجاز،انواع پیشگیری های فرهنگی اجتماعی، 
اطالع رسانی،پیشگیری های حقوقی،قضایی و کیفری به صورت 
همزمان انجام شوند و نسبت به موارد تخلف اغماض نشود و دستگاه های 

حفاری غیر مجاز نیز از طریق مراجع قضایی تحت پیگیرد قرار گیرند.
او بیان کرد: بایستی از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم در 
شهرستان ها مصوبات پیگیری و در زمینه برخورد با حفرکنندگان و 

استفاده کنندگان چاه های غیرمجاز گام های موثری برداشته شود.
قویدل با تاکید بر به روز رسانی آمار چاه ها و حفاری های غیرمجاز 
توسط آب منطقه ای، گفت: امیدوارم با همکاری نیروی انتظامی و 
پیشگیری های وضعی و فرهنگی و اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادستان 
ها، مردم و گشت های رضویون و همچنین نصب جی پی اس بر روی 

همه دستگاه های حفاری، نظارت بر حفاری ها افزایش یابد.
او در پایان خاطر نشان کرد: همچنین الزم است طرح ساماندهی 
دستگاه های حفاری تهیه و هوشمندسازی کنتور ها به ویژه در جنوب 
استان تکمیل شود، ضمن اینکه بایستی تشویق کشاورزان به آبیاری زیر 
سطحی و الگوی کشت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد تا از سفره های 

آب زیرزمینی حفاظت شود

رئیس دادگستری راور گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از هزار پرونده در ۳ شعب حل 

اختالف این شهرستان رسیدگی شده است.
 ابوالفضل فرحبخش با اشاره به افزایش مصالحه ۱۳۲ درصدی 
پرونده ها در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در 
شعب شورا های حل اختالف این شهرستان گفت: با پادرمیانی 
اعضا و کارکنان شعب این حوزه قضایی و کمک بزرگان و متنفذین 
محلی طی پنج ماه گذشته تعداد ۵۱۲ فقره پرونده با صلح و سازش 
مختومه شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۲۳ فقره 

سازش شاهد رشد ۱۳۲ درصدی هستیم.
این مقام قضایی افزود: از کل پرونده های مختومه به شورا های 
حل اختالف این شهرستان اعم از پرونده های قابل سازش و غیر 
قابل سازش طی پنج ماه گذشته تعداد هزارو ۲۷۷ فقره پرونده 
رسیدگی شده که رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل داشته است.او تصریح کرد: در پنج ماه نخست سال ۱4۰۰ 
تعداد یک هزار و ۲۳۶ فقره پرونده وارد شورا های حل اختالف 
حوزه قضایی راور شده که نسبت به سال ۱۳۹۹، موارد ارجاع به 
شورا های حل اختالف این شهرستان به میزان ۳۹ درصد افزایش 
داشته است.فرحبخش گفت: هم اکنون با تالش و کوشش قضات، 
اعضا و دبیران شورا های حل اختالف راور ۱۰۰ درصد پرونده ها به 

صورت الکترونیکی رسیدگی می شوند.

رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: به دلیل نامشخص بودن وضعیت 
کالس های درس به مدارس اعالم شده که فعاًل 

فرم مدرسه را اعالم نکنند.
 عباس ضیا در خصوص لباس فرم مدارس اظهار کرد:با توجه 
به نامشخص بودن وضعیت شیوع کرونا و برگزاری حضوری 
کالس های درس، به مدارس اعالم شده که فعاًل تا شروع سال 

تحصیلی لباس فرم به دانش آموزان اعالم نکنند.
او بیان کرد: روال بر این است که در خصوص لباس فرم، شورای 
مدرسه تصمیم گیری کند و البته یک نفر از اولیای دانش آموزان 
به عنوان نماینده در این شورا حضور دارد و در تصمیم گیری ها 
دخیل است.ضیا بیان کرد: از دیدگاه ما در شرایط کنونی حضور 
دانش آموزان به مدت چند روز با لباس فرم سال گذشته یا بدون 
لباس فرم هیچ ایراد و اشکالی ندارد و اصل قضیه بحث فرم دانش 
آموزان نیست.رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: دانش آموزان می توانند از فرم های سال قبل استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر شنبه ۲۰ 
شهریور ماه با بیان اینکه طی ۲4 ســاعت گذشــته، 
۱۱۱ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفت:» ۵۵ نفر از آنها از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
۱۵ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۸ نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم  و ۲۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت هستند«.او با بیان اینکه ۶ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان، بستری جدید گزارش شده است، افزود: »در حال حاضر، 
۷۹4 بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.شفیعی 
ادامه داد:» 4۵۱ نفر از بیماران بستری در حوزه علوم پزشکی کرمان، 
۲۳ نفر حوزه علوم پزشکی رفسنجان ، ۱۲۷ نفر حوزه جنوب، ۵۶ نفر 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۳۷ نفر از حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنها ارائه 
میشود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۳۷ هزار و ۸۱۱ نفر 

در اســتان، به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشــگاه علوم پزشکی 

کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشــته، 
۲۱ مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۱۳ 
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۳۲نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم ، یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ۳ نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان است«. به گفته شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 44۸۶ نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  
۱۹ جان خود را از دست داده اند.او همچنین تعداد ُدز واکسن های 
تزریق شده استان کرمان در نوبت اول را ۸4۹ هزار ۷۳۱ و نوبت دوم 

4۵۷ هزار و ۷۶۵ ُدز عنوان کرد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز )شــنبه، ۲۰ شهریورماه( در بازار 
تهران با کاهش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار 

تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )۱۸ شهریور 
ماه( به رقم ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم  سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۷۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و 

۱۷۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۷۳ هزار تومان شد.
همچنین هر انس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۷۸۸ دالر و ۲۸ سنت قیمت خورد.

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن دالر و انس جهانی 
است.  انس جهانی دیروز با پنج دالر کاهش قیمت  یک هزار و ۷۸۸ دالر و ۲۸ سنت معامله 

می شد.

سکه 11۰ هزار تومان ارزان شد
دیروز شاخص فرابورس بیش از 4۲ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۲ هزار و 
۸۱۱ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار سه میلیارد و ۳۳۵ میلیون برگه سهم 

به ارزش ۱۸۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیروز نماد پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، فرابورس ایــران )فرابورس(، بیمه 
پاسارگاد )بپاس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
توکاریل )توریل(، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، نفت پاسارگاد 
)شپاس(،  سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، 
پتروشیمی مارون )مارون( و ذوب روی اصفهان )فروی(   تاثیر مثبت بر شاخص 

فرابورس داشتند.
نماد سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بانک 
دی )دی(، صنایع ماشــین های اداری ایران )مادیرا(، مدیریت انرژی تابان هور 
)وهور(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توزیــع داروپخش )دتوزیع(، بیمه 
سامان )بساما(، بیمه دی )ودی( و بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.

رشد فرابورس پا یه پای بازار بورس

نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )شنبه، ۲۰ شهریورماه( با ۱۳۹ تومان افزایش نسبت به روز کاری پنج شنبه 
به ۲۷ هزار و ۲۱ تومان رسید.به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ دیروز 
در مقایسه با روز کاری)پنجشنبه، ۱۸ شهریورماه(   با پنج تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۷۱۲ تومان رسید. دیروز 
قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و 4۸۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۸4 تومان بود. عالوه بر این، نرخ خرید 
دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۳۷۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۱۷ تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو 
در این بازار ۳۱ هزار و ۱۷۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و 4۶۱ تومان اعالم شد. همچنین در سامانه نیما در 
معامالت روز پنجشنبه )۱۸ شهریورماه(، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 

۲۳ هزار و ۷۹ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه حرکت آرامی به سوی کانال ۲۵ هزار تومان شروع کرد و بیش از دو هفته در 
این کانال نوسان داشت و وارد کانال ۲۶هزارتومان شد و سپس در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار تومان  فروخته 
می شد و طی دو هفته گذشته روند نزولی  قیمت را شروع کرده وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده و چند روزی است 

در این کانال قیمتی تثبیت شده است.

ورود دالر به کانال 2۷ هزار تومانی
 در صرافی های بانکی

رسیدگی به بیش از 1۰۰۰ پرونده 
در شعب حل اختالف راور

فعال نیازی به تهیه
 لباس فرم مدرسه نیست

111 بستری جدید و 21 فوتی
 در شبانه روز گذشته

خبر

خبر

خبر

اخبارشرکتهاخبر

بازاروبورس

شــاخص کل بازار بورس دیروز )شــنبه، 
۲۰ شهریورماه( با چهار هزار و ۵۰۹ واحد 
افزایش در جایگاه یک میلیون و ۵۳۰ هزار 
واحدی قرار گرفت. به گزارش روز شــنبه 
ایرنــا، در معامالت دیروز بیش از هشــت 
میلیارد و ۵۱۶ میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهــادار بــه ارزش ۶۹ هزار و ۹۲۸ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار 
و ۷۵۳ واحد کاهش بــه 4۶۳ هزار و ۳44 
واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک 
هزار و ۷۳۷ واحد افت به ۲۹۲ هزار و ۳۷۲ 
واحد رسید. شاخص بازار اول چهار هزار و 
۹۶۹ واحد و شــاخص بازار دوم سه هزار و 
۸۸۲ واحد افزایش داشتند.عالوه بر این در 
بین همه نمادها، ملــی صنایع مس ایران 
)فملی( بــا یک هــزار و ۱۹۷ واحد، گروه 
مپنــا )رمپنا( با ۹4۷ واحد، پتروشــیمی 
پردیس )شپدیس( با ۶۷۷ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۶۲۶ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۵۳۶ 
واحد، فرآوری معدنی اپــال کانی پارس 
)اپال( با ۵۱۸ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با 4۸۷ واحــد، معدنی و 
صنعتــی گل گهر )کگل( بــا 44۸ واحد، 
شرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
4۳۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با 4۲4 واحد و بانک 
پارســیان )وپارس( بــا 4۰۹ واحد تاثیر 
مثبت بر شــاخص بورس همراه شــدند.

در مقابل مخابرات ایــران )اخابر( با ۳۲۹ 
واحد، فوالد خوزســتان )فخــوز( با ۲۷4 
واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۲۵4 
واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۲۱۶ 
واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۱۷4 
واحد، سایپا )خساپا( با ۱۶۵ واحد، توسعه 
معدنی و صنعتی صبانــور )کنور( با ۱۶۲ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۱4۶ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۱۳۵ واحد 
و سیمان فارس و خوزستان )سفارس( با 
۱۳۳ واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس 

داشتند.

در حالی که ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس، پای برگزاری رفراندوم برای 
حذف یارانه ها را امضا کردند. جوان ترین وزیر کابینه دولت رئیسی  
موافقت خود را ابا افزایش یارانه ها ابراز کرده. عین یک طناب که از دو 
طرف مخالف کشیده می شود، حاال باید منتظر ماند و دید زور کدام 

یک بر دیگری می چربد.
بازی را مسعود میرکاظمی شروع کرد و گفت دولت ۶۳ میلیارد دالر 
یارانه  پنهان پرداخت می کند. استدالل میرکاظمی، بازیگردان صحنه، 
این بود که یارانه حامل های انرژی نزدیک به  هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان 
است: »یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی 
زیادی هستند، بیشترین سهم را می برند اما یک فرد روستایی، سهم 
بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد«. قطعه های بعدی پازل را ابوالفضل 

ابوترابی چید.
ابوترابی، نماینده نجف آبادی در حاشیه نشست علنی مجلس با حضور 
در جمع خبرنگاران، گفت: »با توجه به عدد بسیار باالی یارانه نقدی 
که در سال پرداخت می کنیم، بنده براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون 
همه پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه های 

آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده ام.»
*عبدالملکی: موافق افزایش یارانه ها هستم

حاال اما جوان ترین وزیر کابینه دولت رئیسی موافقت خود را با افزایش 
یارانه ها اعالم کرده است. افزایش یارانه یکی از وعده هایی بود که 
ابراهیم رئیسی در جریان رقابت های انتخاباتی اعالم کرد. رئیسی 
گفته بود که خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر 
می شود و  ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار 
تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه تخصیص 

می یابد.
*علی الریجانی: افزایش یارانه به صالح کشور نیست

افزایش ۲ یا ۳ برابری یارانه ها 4 سال قبل هم مطرح شده بود و همان 
زمان انتقاداتی را به همراه داشت. نمونه اش  علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی که این موضوع را ناممکن دانسته و گفته بود 
به صالح کشور نیست. او گفته بود:»افزایش دو برابری یارانه ممکن 

نبوده و به صالح کشور نیست.«
البته در کنار رئیس پیشین قوه مقننه بسیاری از اقتصاددانان و 
صاحبنظران اقتصادی این باور را دارند که نه تنها افزایش چند برابری 
یارانه نقدی شدنی نیست بلکه آثار و تبعات منفی بسیاری برای مردم 

و اقتصاد کشور به همراه دارد.
 *دیدگاه عسگر اوالدی درباره افزایش یارانه

اسداهلل عسگراوالدی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در 
تمام دوران پس از انقالب هم از منتقدان  این موضوع بود. اوالدی در 
مورد  افزایش یارانه سه دهک پایین جامعه گفته بود: »اینها همه شعار 
است، اگر این افراد بتوانند سالی ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنند 
شاید بشود کاری کرد اما باید برای به وجود آوردن شغل مقدماتی 

ایجاد کرد.
از کجا می خواهند یارانه را سه برابر کنند یا ۲۵۰ هزار تومان 
کارانه بدهند. افرادی که این شعارها را می دهند چه برنامه ای 
برای سرمایه گذاری دارند که این طور بیان می کنند ؟« با این 
نتخاباتی اکثر  حال وعده افزایش یارانه یکی از وعده های ا
نماینده ها بوده.  ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات وعده هایی 
برای کمک به معیشت قشر کم درآمد در قالب اعطای کارت 
اعتباری خرید داد، به طوریکه یارانه دریافتی یک خانواده 4 
نفره می تواند تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد. به گفته 
او، به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ 
هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه 

تخصیص می یابد.
در حال حاضر دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین پرداخت می شود. 
براساس زمان بندی که طی ماه های گذشته رعایت شده، در روز دهم 
هر ماه یارانه معیشتی واریز می شود که مبلغ آن متناسب با تعداد 
اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است و ۶۰ میلیون نفر نیز 

این یارانه را می گیرند.
دومین یارانه نیز یارانه نقدی است که در روز بیستم هر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ این یارانه نیز طی بیش از ۱۰ 
سال گذشته به طور ثابت 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر است. 
همچنین ۷۸ میلیون نفر نیز جزو لیست یارانه بگیران نقدی هستند.

صدوبیست وهفتمین مرحله یارانه نقدی نیز شهریورماه به همین 
شکل پرداخت شد. اما حاال حجت اهلل عبدالملکی، وزیر کار از روش 
جدید برای شناسایی مشموالن یارانه گفته است و  موافقت خود را با 

افزایش یارانه ها اعالم کرده است.
او البته 4 سال قبل نیز در قامت کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( از افزایش یارانه دفاع کرده 
بود. عبدالملکی در اردیبهشت ۹۶ در نشست بررسی عملکرد دولت 
در حوزه اقتصاد مقاومتی که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برگزار شده، گفته بود: » قابلیت سه برابر شدن یارانه 
ها برای سه دهک اول وجود دارد. در حال حاضر 4۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه پرداخت می شود که اگر بخواهیم به سه دهک اول سه 
برابر رقم فعلی یارانه پرداخت کنیم رقم کل آن به ۶۰ هزار میلیارد 

تومان می رسد.«
*اما مجلس در مقابل افزایش یارانه چه رویکردی دارد؟

تعدادی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تا با امضای طرحی مهم 
تصمیم گیری درباره حذف انواع یارانه را به رفراندوم بگذارند.

 گزینه دیگر روی میز تصمیم گیری، حذف یارانه نقدی ۷ دهک 
جامعه متوسط و ثروتمند و اضافه کردن بر دریافتی ۳ دهک پایین 
درآمدی است. با این حال  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
می گوید: هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه های پنهان و آشکار در 
مجلس اعالم وصول نشده چرا که هرگونه بحث درباره یارانه ها نیاز 

به کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد.

سرنوشت یارانه نقدی
 در دولت رئیسی چه می شود؟

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره140060319014001180-1400/03/24هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
به  خانه   باب  در ششدانگ یک  ازجیرفت  38صادره  بشماره شناسنامه  رضا  فرزند  بهروزه  مریم 
مساحت 780متر مربع پالک -فرعی از551- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 551 
-اصلی قطعه دو واقع دراراضی چینه هوکرد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب دردو  آقای نجاتعلی شفیعی محرزگردیده است.لذا 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض 

. مالکیت صادر خواهدشد  مقررا ت سند  طبق 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/07 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/06/21

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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 140060319078005399 هیات دوم مورخه 1400/06/09 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 علی عباس آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
به مساحت  209/8مترمربع  باب خانه  بم کدملی 3110204312 درششدانگ یک  از  20585 صادره 
تحت پالک 16623 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعداز طوروطناب کوچه 3 سمت چپ اولین منزل خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 649
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/06

محمودمهدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   1400/06/09 مورخه  دوم  هیات   140060319078005423 شماره  رای  برابر 
دو  منطقه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره گلشاهی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 5082 کد 
1 وکدملی 2993264230  به شماره شناسنامه  از کرمان وآقای رضای سلطانی  ملی 2994054051 صادره 
فرزندعلی صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/15 متر مربع تحت پالک 
16659 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 484 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع 
در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید ابراهیمی جنوبی خیابان بختیاری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
خانم فاطمه احمدی نژاد 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 654
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/06

محمودمهدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین 
برابر رای شماره 140060319078005420 هیات دوم مورخه 1400/06/09 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 عهدیه نمکی گوکی فرزند علی بشماره شناسنامه 
3180003057 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت96/60 متر مربع تحت پالک 16655 
فرعی از 3968 اصلی مفروز ومجزا شده از پالک 1 فرعی از 822 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع 
در سراسیاب کوچه نمازیان شرقی 2 سمت راست اخرین بن بست خریداری از مالک رسمی آقای حسن 
مقیمی نژاد 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 658

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/06

محمودمهدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
ذیل  های  پالک  از  یک  هر  ثبت  قانون  نامه  13ایین  وماده  رسمی  سند  فاقد 
مفروز  همگی  46کرمان  بخش  چهار  قطعه  گنج  قلعه  شهرستان  در  واقع 
ومجزی شده از پالک 17فرعی از 495-اصلی منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته 
1400٫6٫20آگهی  مورخه  مالکان   کتبی  درخواست  حسب  دارند.لذا  حدود  تحدیدی  به  ونیاز 
8صبح  ساعت  از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  مزبور  13قانون  ماده  تبصره  باستناد  آن  تحدید 
مجاورین  و  مالکین   به  لذا  آمد.  وبعمل خواهد  1400٫7٫18در محل شروع  مورخه  روزیکشنبه 
مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع  مقررمحل  موعد  در  میگردد که  اخطار  فوق  رقبه 
حدود  بر  مجاورین  از  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با  ی  تحدید  عملیات  مجاورین 
اصالحی   86 ماده  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  وحقوق 
مدت  وظرف  اعالم  اداره  این  به  را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  جلسه  صورت  تنظیم  از  پس 
به  را  مربوطه  دادخواست  و گواهی  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  30روزدادخواست 
ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .  این اداره 

باب  یک  ششدانگ  عبدل  فرزند  داوند   عبدالرضا  اقای  35فرعی 
گنج.  قلعه  اباد  حاجی  در  واقع  مربع  متر  مساحت331٫79  به   خانه  
به مساحت50٫69متر  باب مغازه   اقای عبدالرضا داوند  فرزند عبدل ششدانگ یک  36فرعی 

مربع واقع در حاجی اباد قلعه گنج. تاریخ انتشار :یکشنبه 1400٫6٫21
اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج

آگهیفقدانسندمالکیت-
مالک  کردستانی   کشور  خانم  چون 
-577 از   1225فرعی  پالک  ششدانگ  
ارائه  با  45کرمان  بخش  در  واقع  اصلی 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده 
ذیل  قبال  که  الذكر  اخير  پالک  مالکیت  سند  اصل  
الکترونیک  دفتر139720319014002688امالک  ثبت 
جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى 
و  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک 
برحسب دستور تبصره یک ماده 120 آيين نامه - قانون 
چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص 
ادعا  مورد  مالکیت  سند  اصل  وجود  یا  و  مرقوم  ملک 
نوبت  )یک  آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد 
سند  اصل  ارائه  با  را  مراتب  10روز  مدت  ظرف  است( 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  معامله  سند  یا  مالکیت 
است  بدیهی  نمایند  اعالم  جیرفت  شهرستان  امالک 
پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز( هیچگونه 
اداره  این  و  بود  نخواهد   مسموع  هیچکس  از  ادعایی 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقررات  و  ضوابط  وفق 

نمود اقدام خواهد  بنام مالک  المثنی 
جوادفاریابی-رییسثبتاسنادوامالکجیرفت.
مالف:۳۲۱

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

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 139960319005000580 مورخ 1399/09/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد 
 165 بشماره شناسنامه  محمدرضا  فرزند  علی خیاطی خبیصی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 395 مترمربع پالک 36 فرعی از 2500- اصلی 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- کوچه امام زاده زید خریداری از مالک رسمی خانم پروین 
رستمی 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، 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 641
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04
ابراهیمسیدی-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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 140060319078005512 هیات دوم مورخه 1400/06/13 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 نیره نیک بخت قرية العربی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 کد ملی 
3179471794 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/5 مترمربع تحت پالک 24715 
فرعی از 2787 اصلی بخش 3 واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 24 بعد از اولین سه راه سمت 
راست منزل دوم خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر تدين ارجمندی 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 اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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اگهیحصروراثت
یدهللا  دادخواست  به  توجه  با  احتراما 
وراث  وراثت  برانحصار  مبنی  بست  پای 
پای  از:1-ایرج  عبارتند  بست  پای  چراغ  الفوت  حین 
4-هاجر5-عرب6-فرخنده7- 2-علی3-محمد  بست 
همگی  ملک  11-گج  جالل8-یدهللا9-احمد10-حسین 
روزنامه  احوال  ثبت  طبق گواهی  باشد  می  بست  پای 
شود واگر وراث دیگری دارند ظرف مدت یک ماه پس 
مراجعه  جازموریان  اختالف  حل  شورای  به  انتشار  از 

. نمایید 
شورایحلاختالفجازموریان.غالمرضازابلی

   

اسـتان کرمان دومین تولید کننده گردو در کشور 
محسـوب می شـود، بافت، رابر از مهمتریـن مراکز 
تولید این محصول اسـتراتژیک محسـوب می شود 
و مسـاحت باغ های کرمان بیش از ١۷ هـزار هکتار 
اسـت. شـده  عنـوان 

این در حالیسـت کـه طی سـالهای اخیر بر سـطح 
زیر کشـت محصـول گـردو در اسـتان کرمـان نیز 
افـزوده شـده و هـر سـال میـزان برداشـت گـردو 
افزایـش می یابـد و امسـال هـم پیش بینـی شـده 
١۶ هـزار ُتـن محصـول از باغ هـای اسـتان کرمان 

برداشـت می شـود.
اما در این میان باغداران کرمانی حمایت مناسـبی 
از سـوی بخش دولتی دریافت نکرده انـد و گردو بر 
خالف رقبای خـود یعنی پسـته و خرمـا در زمینه 

جذب سـرمایه بسـیار عقب مانده است.
تقریبـا هیـچ گونـه سـرمایه گذاری صنعتـی و 
مدرنـی بـرای برندینـگ، بسـته بنـدی و بازاریابی 
این محصول در کرمـان انجام نمی شـود و علیرغم 
عنوان بلند و باالیی مانند خوشـه صنعتی و انجمن 
و صنوف مرتبط اما کرمـان در بازار گردوی کشـور 
حرف قابـل توجهی نـدارد بـه طوریکه اکثـر مردم 

کشـور از گـردوی کرمـان چیزی نشـینیده اند.
فروش فله ای گردو

فروش فله ای گـردو در مناطق مختلف در اسـتان 
کرمان متداول اسـت و هنوز این محصـول جایگاه 
خـود را در زمینـه صـادرات محصـوالت خشـکبار 
کرمـان پیـدا نکـرده اسـت و اگـر تـالش معـدود 
افراد دلسـوز در ایـن زمینه نبود محـدود محصول 

صادراتـی کرمـان نیـز وجود نداشـت.
نکته اسـفبار اینکه محصول گردوی کرمـان به نام 
سـایر اسـتانهایی که نامی در بازار گـردو برای خود 
دسـت پا کرده اند به فروش می رود و از سوی دیگر 
قاچـاق گـردو از کشـورهای مختلـف بـه خصوص 
چیـن و بلغارسـتان در اسـتان کرمان بـازار داخلی 

کشـاورزان را هـم تخریب کرده اسـت.
توقیف محموله گردوی قاچاق در کرمان

در آخریـن مـورد یـک محمولـه گـردوی چینـی 
چند روز پیش در سـیرجان کشف شـد، سرپرست 
فرماندهی انتظامـی سـیرجان از کشـف دو هزار و 
۶٠٠ کیلوگرم گـردوی قاچاق بـه ارزش ۶ میلیارد 
ریـال از یـک دسـتگاه کامیـون در شهرسـتان 
سـیرجان خبـر داد.منصـور رمضـان نـژاد اظهـار 
کرد: مامـوران مبارزه بـا قاچـاق کاال پلیس آگاهی 
شهرسـتان سـیرجان در اجـرای طـرح مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال هنـگام کنتـرل خودروهـای عبـوری 
محور شـیراز- سـیرجان به یـک دسـتگاه کامیون 

مشـکوک و بـرای بررسـی آن را متوقـف کردند.
او افـزود: مامـوران در بازرسـی از ایـن کامیـون، دو 
هـزار و ۶٠٠ کیلوگـرم گـردوی خارجـی و فاقـد 
مجوز را کشـف و در این رابطه دو متهم را دسـتگیر 

کردنـد.
سـیرجان  نتظامـی  ا فرماندهـی  سرپرسـت 
بـا اشـاره بـه اینکـه کارشناسـان ارزش ایـن 
کاالی قاچـاق را ۶ میلیـارد ریـال بـرآورد کرده 
انـد، گفـت: مقابلـه بـا قاچـاق کاال و ممانعت از 
ورود آن بـه بـازار مصـرف کشـور از مهم تریـن 
ماموریت هـای پلیـس اسـت و بـا تمـام تـوان و 
تالش مضاعف، دسـت قاچاقچیان و سـوداگران 
اقتصـادی را از ایجـاد اخـالل و بـی نظمـی در 

عرضـه اقتصـاد کشـور کوتـاه خواهیـم کـرد.
اما این تنها مشکل کشـاورزانی نیسـت که در بازار 
پر هـرج و مـرج گـردو رهـا شـده اند خشکسـالی 
در پر آب تریـن شهرسـتانهای کرمـان یعنی بافت 
و رابر نیـز بـر چالشـهای کشـاورزان افزوده اسـت 
بـه طوری کـه حجـم بارندگـی در ایـن مناطـق تا 
۸٠ درصد کاهـش یافته و سـطح سـدهای این دو 
شهرسـتان نیز به شـدت افت کرده اسـت و بخش 

قابـل توجهـی از باغها خشـکیده اند.
کشاورزان حمایت نمی شوند

در کنـار خشکسـالی تغییـرات اقلیمـی ماننـد 
سـرما زدگی و گرمازدگـی نیـز بخش هایـی از باغ.
هـای اسـتان را خشـک کـرده اسـت و ایـن رونـد 
ادامـه دارد بطوریکـه به وضـوح با بررسـی میدانی 
در رابـر می تـوان باغ های خشـک شـده از سـرما را 

مشـاهده کـرد.
امـا مهمتریـن خطـری کـه بـاغ هـای گـردوی 
اسـتان را تهدیـد مـی کنـد آفـت کـرم خـراط 
اسـت کـه سـطح زیـر کشـت گـردو در برخـی 
از مناطـق را بـه شـدت کاهـش داده اسـت و 
ایـن رویـه در صـورت تـداوم مـی توانـد یکی از 
مهمتریـن زیرشـاخه های اقتصـادی اسـتان را 
بـرای همیشـه بـه چالـش بکشـد.اما در مقابـل 
چاره اندیشـی مناسـبی حداقل برای بازاریابی، 
جلوگیـری از قاچـاق و مبـارزه بـا آفـت کـرم 
خـراط انجـام نشـده اسـت و بـازار گـردو در 
دومیـن قطـب تولیـد کننـده گـردوی کشـور 

کامـال رهـا شـده اسـت.
خشکسالی و تغییرات اقلیمی تولید گردو در 

کرمان را تهدید می کند
رئیس جهاد کشـاورزی شـمال کرمـان اظهار کرد: 
هـم اکنون هـزاران نفـر در شهرسـتانهای مختلف 
اسـتان کرمان در حال برداشت سـومین محصول 

درآمدزای اسـتان کرمـان یعنی گردو هسـتند.
عبـاس سـعیدی گفت: پیـش بینـی می کنیـم با 
وجـود خشکسـالی، ١۶ هـزار ُتن گردوی خشـک 

در اسـتان کرمـان در سـال جاری برداشـت شـود 
و البته در مقایسـه با سـال گذشـته افت نسـبی را 
شـاهد هسـتیم که اکثـرا به دلیـل خشکسـالی و 

سـرمازدگی اسـت.
او ادامـه داد: سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول در 
مجمـوع اسـتان یعنـی شهرسـتانهای شـمالی و 
جنوبی بیـش از ١۷ هـزار هکتار اسـت و مجموعه 
هـای تولیـد نهـال در راسـتای جایگزیـن کـردن 
ارقام پـر بـازده نیـز در اسـتان کرمـان راه انـدازی 

شـده اسـت.
13 هزار میلیارد ریال تولید ثروت

 از باغ های گردو
سـعیدی بیـان کرد:متاسـفانه در سـال جـاری 
خشکسـالی تولیـد انواع محصـوالت کشـاورزی را 
با چالـش مواجه کـرده و همین امـر در بحث تولید 
گـردو نیـز مشـکل سـاز شـده اسـت بـه طوریکه 
میـزان باردهـی درختـان گـردو در مناطـق قابـل 

توجهـی از اسـتان کرمـان افـت کرده اسـت.
او بیـان کـرد: دالل بازی،فـروش فلـه ای،عـدم 
بازاریابـی و صـادرات بـا برنـد کرمان موجب شـده 
اسـت این محصـول طی سـالهای اخیر بـه جایگاه 
واقعی خود نرسـد.او مجموع درآمد ناشـی از تولید 
گردو در اسـتان کرمـان را بالغ بر ١۳ هـزار میلیارد 
ریال عنـوان کـرد و افـزود: در صورت برنامـه ریزی 
مناسـب برای تولید اقتصـادی محصول مـی توان 
در آینـده نزدیک شـاهد تحولـی بـزرگ در زمینه 

تولیـد ایـن محصـول و ارزآوری بود.
2۵ درصد باغ های گردوی ایران 

در کرمان قرار دارند
رئیـس انجمـن گـردوی اسـتان کرمـان نیـز مـی 
گویـد: طبـق آمـار اعالم شـده اسـتان کرمـان ۲۵ 
درصـد از باغ های گـردوی کشـور را در خـود جای 
داده اسـت که طبیعتا شهرسـتان های بافت و رابر 
در غـرب اسـتان کرمـان بیشـتر تمرکـز در زمینه 
تولید گردو دارند و این مسـاله نیز به دلیل شـرایط 
سردسـیری، کوهسـتانی و بارندگـی زیـاد در این 
مناطـق اسـت و برخـالف آنچه کـه اقلیـم کویری 
کرمـان مـی گویـد امـا کرمـان بخـش هـای قابل 
توجهی از مناطـق پر باران و کوهسـتانی کشـور را 

در برگرفته اسـت.
فرشاد سـلطانی نژاد افزود: آمار دقیقی از میزان باغ 
های گـردو در اسـتان وجود نـدارد و همیـن دلیل 
هم نشـان دهنده عـدم برنامه ریزی سـطح و دقت 

نظـر در خصـوص مدیریت این محصول اسـت.
او بیـان کرد: در سـال های اخیر شـاهد توسـعه 
کشـت بـاغ هـای گـردو در مناطـق مختلـف 
اسـتان کرمـان هسـتیم امـا در مجمـوع حدود 
١۷ هزار هکتار بـاغ مثمر و غیر بارور در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد و تقریبـا در هر هکتـار ۵.١ 

تـن محصـول برداشـت مـی شـود کـه در زمان 
خشکسـالی این آمار تـا ١.۲ تـن نیز می رسـد.

او بیان کرد: یکی از مشـکالت در اسـتان کرمان 
تغییـرات اقلیمـی بـه خصـوص سـرمازدگی، 
گرمازدگـی و وزش بادهـای شـدید اسـت کـه 
خسـارت هـای قابـل توجهـی بـه جـای مـی 
گـذارد امـا نباید از شـیوع آفـت کرم خـراط نیز 
به سـادگی گذشـت چـون در دهـه هـای اخیر 
خسـارتهای جدی بـه ذخیره گاه هـای درختان 

گـردو اسـتان وارد کرده اسـت.
او عنوان کرد: در سـال جـاری نیز در کنـار کاهش 
بارندگی در اسـتان که خشکسـالی را تشـدید کرد 
شـاهد سـرمازدگی بودیم که تولید محصـول را در 

مقایسه با سـال گذشـته کاهش داد.
قاچاق گردو به کرمان جای تاسف دارد

سـلطانی نژاد بـه قاچـاق گردو نیـز اشـاره کرد 
و افـزود: جای تاسـف دارد بـه جای اینکـه بازار 
اسـتانهای دیگـر و کشـورهای مختلـف را در 
دسـت بگیریم عمـال بـازار را به گـردوی قاچاق 
هـم واگـذار مـی کنیـم و گاه گـردوی اسـتان 
هـای دیگـر هـم بـه صـورت مغـز و فلـه ای در 

اسـتان فـروش مـی رود.
او بیـان کرد: چه توجیهـی دارد که گـردوی چینی 
در بـازار اسـتانی فـروش بـرود کـه دومیـن تولید 

کننـده گردو در کشـور اسـت.
او بـه نبـود زیر سـاخت ها و محرومیـت در مناطق 
گـردو خیز اسـتان اشـاره کـرد و افزود:عمـال هیچ 
سـرمایه گـذاری مناسـبی در ایـن بخـش انجـام 
نشـده اسـت و تمام وعـده هـا در حـد شـعار باقی 

مانـده اسـت.
او به تک محصولی بـودن اقتصـاد در مناطق گردو 
خیز اسـتان اشـاره کرد و افـزود: در صـورت صدمه 
به اقتصاد کشـاورزی اسـتان بخش قابل توجهی از 
مردم این شهرستانها با مشـکالت معیشتی مواجه 
مـی شـوند و باید جلـوی ورود گـردوی غیـر بومی 
بـه کرمـان گرفتـه و بـا قاچاقچیـان نیز به شـدت 

برخورد شـود.
عدم برنامـه ریـزی و حمایت مناسـب دولت در 
سیاسـت هـای بـازار و اقتصـاد داخلـی موجب 
ز  شـده اسـت کشـاورزی بـه عنـوان یکـی ا
مهمتریـن زمینه هـای تولیـد ثـروت در اسـتان 
کرمـان همیشـه بـا چالش هـای جـدی مواجـه 
شـود و کشـاورزان به جای توسـعه و گسـترش 
تولیـدات بـا موانـع و زیرسـاخت های ناقـص 

مواجـه شـوند.
از سـوی دیگر عدم وجود عزم جدی در مسـئوالن 
اسـتان کرمان برای مقابله با داللی چالشـی عمده 
را مقابل چشـم کشـاورزان قرار داده اسـت که گویا 

هیـچ عزمی برای رفـع آن وجـود ندارد.

 بازار 

گزارش

رئیس انجمن گردوی استان کرمان نیز می 
گوید: طبق آمار اعالم شده استان کرمان 
2۵ درصد از باغ های گردوی کشور را در 
خود جای داده است که طبیعتا شهرستان 
های بافت و رابر در غرب استان کرمان 
بیشتر تمرکز در زمینه تولید گردو دارند
سلطانی نژاد به قاچاق گردو نیز اشاره کرد 
و افزود: جای تاسف دارد به جای اینکه بازار 
استانهای دیگر و کشورهای مختلف را در 
دست بگیریم عمال بازار را به گردوی قاچاق 
هم واگذار می کنیم و گاه گردوی استان 
های دیگر هم به صورت مغز و فله ای در 
استان فروش می رود.
او بیان کرد: چه توجیهی دارد که گردوی 
چینی در بازار استانی فروش برود که 
دومین تولید کننده گردو در کشور است.

زیرهبهکرمانمیبرند
استان کرمان دومین تولید کننده گردو در کشور است اما قاچاق این محصول در کنار خشکسالی

عدم مدیریت و شیوع آفت، کشاورزان را با چالش مواجه کرده است.

قاچاق گردو از چین به ایران

زار  
: با

س
عک

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه 
به عنوان مقصد نخست سرمایه گذاری در کشور تثبیت 
شده است، گفت: در بورس امکان پیش بینی مسیر حرکت 
سهام در میان مدت و بلندمدت وجود دارد، اما معامالت سایر 
بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طال و خودرو با سفته بازی 
انجام می شود."امیرعلی امیرباقری" )شنبه( در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته تا حدودی 
شاهد فشار فروش در سهام شرکت های بزرگ و بنیادی 
بودیم که بعد از ریزش اخیر شاخص بورس رشد معقولی 
را تجربه کرده بودند و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران 
جبران شد.وی روند معامالت بورس در هفته گذشته را 
طبیعی اعالم کرد و گفت: بعد از حرکت میان مدت در 
بسیاری از سهام شرکت های بزرگ و رسیدن آنها به سطوح 

مقاومتی، طبیعی است که تا حدودی زمینه ایجاد فشار 
فروش در این سهام و اصالح قیمتی آنها فراهم شود.

امیرباقری با تاکید بر اینکه توجه به تفاوت اصالح و ریزش 
به عنوان موضوعی بسیار مهم تلقی می شود که سهامداران 
باید آن را مورد توجه خود قرار دهند، اظهار داشت: 
سهامداران نباید در روند اصالحی بازار نگران وضعیت بازار 

باشند و آن را به ریزش شاخص بورس ربط دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ریزش شاخص بورس 
را می توان به روند بازار در نیمه دوم سال گذشته در بازار ربط 
داد اما اصالح عمدتا ناشی از دست به دست شدن سهام و 

افت درون کانالی شاخص بورس است.
حفظ ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین اقشار جامعه

وی گفت: اتفاق مثبتی که اکنون برای بازار سرمایه در حال 
رخ دادن است، دست به دست سهام در نقطه مقاومت، 

اصالح درون کانالی و حرکت گردشی سهام و صنایع است 
که این امر مانع از ریزش شدید شاخص بورس و منجر به 
ایجاد ثبات در بازار سرمایه برای میان مدت و بلندمدت  
خواهد شد، با این اتفاق بازار سرمایه ضریب نفوذ خود را در 

بین اقشار جامعه حفظ خواهد کرد.
امیرباقری اظهار داشت: به نظر می رسد انتظاراتی که از 
دولت فعلی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد ناشی از صحبت 
های مطرح شده در زمان برگزاری انتخابات بود که بر اساس 
آن، اکنون دولت به دنبال کاهش انتظارات تورمی و کنترل 
نرخ ارز است. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ این 
اتفاق مانع از رشد پرشتاب شاخص بورس در بازار خواهد 
شد و از حرکات هیجانی در بازار جلوگیری می کند که این 

امر یک موضوع کامال منطقی به نظر می آید.
آموزش، اصلی ترین نیاز فعلی بازار سرمایه

امیرباقری موضوع آموزش را یکی از مسایل مورد نیاز بازار 
سرمایه عنوان کرد و  گفت: ریاست سازمان بورس هم در 
این زمینه بارها به سهامداران هشدار داده و اعالم کرده 
است سهامدارانی که اطالعات چندانی از انجام معامالت 
در بازار سرمایه ندارند؛ بهتر است به منظور جلوگیری از 
ضرر وزیان های احتمالی از سرمایه گذاری مستقیم در 
بازار سرمایه پرهیز کنند و سرمایه خود را به دست افراد 
متخصصی دهند تا بتوانند از این طریق از نوسانات سنگین 
بازار در امان بمانند و رشد معقول و منطقی را همگام با بازار 
در بلندمدت داشته باشند و از سرمایه گذاری خود منتفع 
شوند.وی به وضعیت بازارهای جهانی در هفته گذشته 
اشاره کرد و گفت: در قیمت های جهانی اتفاق تاثیرگذاری 
در معامالت بازار سرمایه رخ نداد و تا حدودی شاخص دالر 
ثابت بود، در میان بازارهای جهانی فقط بازار رمز ارزها با فشار 
فروش سنگین مواجه شدند که همین امر تا حدودی دیدگاه 
ها را به سمت سرمایه گذاری سنتی بازگرداند و تقاضا برای 

کاالهای سرمایه ای افزایش پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: از نظر بنده مهم ترین اولویت امروز کشور 
مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت 
پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح های 
اقتصادی کشور است.محمدرضا پورابراهیمی در گفت 
وگو با ایسنا، درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور، بیان کرد: از نظر بنده تا زمانی که حجم نقدینگی 
سرگردان در کشور در صندوق های سرمایه گذاری قرار 
نگیرد و وارد بازارهای موازی شود، تالطم ایجاد کرده و 

همه بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نظر ما بر 
این است که بزرگ ترین ظرفیت نظام اقتصادی از حجم 
نقدینگی موجود در کشور، استفاده کند و بهترین راهکار 
برای این امر نیز بازار سرمایه است.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما به 
وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت این است که با فرآیند 
تشکیل صندوق پروژه و شرکت پروژه ها و سپس از 
طریق عرضه آن ها در بازار سرمایه و پشتیبانی و حمایت 
دولت در ابتدا به سمت اجرای پروژه های اقتصادی کشور 

حرکت کنند. یعنی با استفاده از ظرفیت های وزارت نفت، 
نیرو و صمت، شرکت پروژه تشکیل شده و منابع در قالب 
آن ها مطرح شده و سپس در بازار سرمایه عرضه شده و 
منابع مردم نیز جذب شده و پروژه های اقتصادی کشور 
اجرایی می شود.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: بنده اکنون هیچ کاری را مهمتر 
از مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت 
پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح 
های اقتصادی کشور با اولویت هایی که داریم، نمی بینم. 
در حوزه نفت، گاز و انرژی ما داری ظرفیت های باالیی 
بوده و در حوزه صنعت و معدن و خدمات گردشگری نیز 
ظرفیت های چشمگیری وجود دارد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: از ظرفیت تمام 

این حوزه های می توان استفاده کرد. به عنوان مثال در 
بخش معادن تا به امروز ما هرچقدر کار کردیم کمتر از ١٠ 
درصد بهره برداری داشتیم. چه اشکالی دارد ما با تشکیل 
شرکت پروژه ها از این ظرفیت ها استفاده کنیم؟. صد 
در صد هدایت نقدینگی به افزایش ارزش پول ملی نیز 
کمک خواهد کرد. ارزش پول ملی زمانی کاهش پیدا می 
کند که تورم داخلی از تورم خارجی بیشتر شود. زمانی 
این اتفاق رخ می دهد که تولید واقعی از تولید نقدینگی 
کمتر باشد.پورابراهیمی افزود: وقتی ما به سمت تشکیل 
شرکت پروژه ها برویم شاهد شکل گیری تولید واقعی 
خواهیم بود. تولید واقعی مبنایی می شود برای اینکه 
بتوانیم تورم اقتصادی کشور را مدیریت کنیم  و به دنبال 

آن از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.

تثبیت جایگاه بورس به عنوان مقصد نخست سرمایه گذاری در کشور

پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد

هدایت نقدینگی به سمت شرکت پروژه ها
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بعد از گذشت بیش از یک سال از آزادسازی سهام 
عدالت و نامشخص بودن وضعیت جاماندگان سهام 
عدالت، حال تعیین تکلیف این افراد، رنگ واقعیت به 
خود گرفته است و جاماندگان این سهام در یک قدمی 

سهامدار شدن قرار گرفته اند.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این 
روزها که بیشتر مشموالن سهام عدالت در انتظار 
تعیین زمان دقیق واریز ١٠ درصد باقی مانده سهام 
عدالت، آغاز فروش سهام عدالت و آزادسازی ۴٠ 
درصد باقی مانده سهام عدالت هستند از دو روز گذشته 
موضوع جاماندگان سهام عدالت با صحبت های مطرح 
شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا 

پایان سال جاری جان تازه ای گرفت.
 "حجت الله عبدالملکی"، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در هفته ای که گذشت درباره تعاونی های 
سهام عدالت و جاماندگان این سهام شفاف سازی کرد 
و گفت: رویکرد ما تقویت تعاونی های سهامی عدالت 
است و دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند 
قانونی به جاماندگان سهام عدالت، سهام واگذار شود و 
با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال 

این واگذاری انجام شود.
وی اعالم کرد: اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته 
و امیدواریم تعاونی های سهام عدالت احیا شوند و 

ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.
2۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت

تاکنون آمار چندان دقیقی از تعداد جاماندگان سهام 
عدالت وجود نداشت اما در روزهای گذشته »مهدی 
طغیانی«، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد این 
افراد را ۲٠ میلیون نفر اعالم کرد و گفت: تعدادی از 
افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند 
یا در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند، در زمان 

واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود: این افراد جامانده سهام عدالت، شامل 
حدود ١.۳ میلیون نفر از کمیته امداد و در حدود ۶٠٠ 
تا ۷٠٠ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی می شوند که 
در مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند، این افراد 
در واقع تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما 
سهام عدالت را دریافت نکرده اند.طغیانی گفت: عالوه 
بر این، طبق حکم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ 
شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند، اگر 
جاماندگانی که در این دهک ها )شامل ١۸ میلیون نفر( 
قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام 

عدالت به ۲٠ میلیون نفر می رسد.
 ابهام موجود در میزان سهام موجود برای 

واگذاری
تا سال گذشته و با مطرح شدن بحث مربوط به بررسی 
وضعیت جاماندگان سهام عدالت برخی از مسووالن 
معتقد بودند که عدم وجود سهام برای واگذاری 
جاماندگان همچون سدی در مسیر اجرای این اتفاق 
قرار گرفته است و نمی توان اقدامی را در راستای نهایی 

کردن وضعیت جاماندگان سهام عدالت انجام داد، حال 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اطالعاتی را در این 
زمینه ارائه داده و اعالم کرده است که دولت دوازدهم 
معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است 
اما مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است که 

سهام های برگشتی همچنان وجود دارد.
ارائه طرح تعیبن تکلیف جاماندگان سهام 

عدالت از سوی دولت
با توجه به وجود ابهام درخصوص تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت و نیز پیگیری های خبرنگار 
ایرنا برای مشخص شدن جزییات این خبر، یکی 
از مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار به این 
خبرگزاری اعالم کرد که این طرح از سوی دولت اعالم 
شده اما هنوز جزییات دقیقی از آن مطرح نشده است.

مجلس، نخستین پله در مسیر تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت

از دو سال گذشته و به دنبال آزادسازی سهام عدالت، 
اجرای اقدامات مربوط به این حوزه در اختیار شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار 
گرفت؛ بنابراین انتشار خبر تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت چنین تصوری را در ذهن اکثر سهامداران 
ایجاد کرد که اکنون این طرح در اختیار شرکت سپرده 
گذاری قرار گرفته و این شرکت در حال آماده سازی 
زیرساخت های الزم برای نهایی شدن وضعیت 

جاماندگان سهام عدالت است.
در این زمینه "محمود حسنلو"، مدیر فنی سهام 
عدالت امروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

ایرنا و در واکنش به صحبت های مطرح شده در 
خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا 
پایان سال جاری گفت: طرح مربوط به جاماندگان 
سهام عدالت باید در ابتدا از سوی مجلس تصویب و 
سپس از طرف دولت به سازمان خصوصی سازی ابالغ 
شود تا  تصمیمات الزم در این سازمان برای تخصیص 
سهام  عدالت به جاماندگان و نوع سهام از محل مدنظر 

اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: در نهایت بعد از طی شدن این 
مراحل، انجام باقی اقدامات به شرکت سپرده گذاری 
واگذار می شود و در این شرکت اقدام نهایی برای 
سامان بخشیدن به وضعیت جاماندگان انجام خواهد 
شد.حسنلو با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ خبری 
درخصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا 
پایان سال به شرکت سپرده گذاری ارائه نشده است، 
گفت: این شرکت در وضعیت فعلی نمی تواند هیچ 
اقدامی را در زمینه جاماندگان سهام عدالت اجرا کند.

مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه وضعیت جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال 
جاری تعیین تکلیف خواهد شد یا خیر،  افزود: اکنون 
با توجه به عدم تکمیل اطالعات موجود در خصوص 
نحوه تعیین تکلیف سهام عدالت، نمی توان نظر 
قطعی و دقیق را در خصوص زمان اجرایی شدن این 

اقدام ارائه داد.
مجلس در انتظار تصمیم دولت برای 

جاماندگان سهام عدالت
فنی سهام  مدیر  از سوی  صحبت مطرح شده 

عدالت حاکی از آن است که تعیین تکلیف وضعیت 
جاماندگان سهام عدالت در ابتدا نیازمند ارایه و تایید 
طرح از سوی مجلس است و بعد از طی شدن مراحل 
ابتدایی، اقدام نهایی برای روشن شدن وضعیت 
جاماندگان این سهام از سوی شرکت سپرده گذاری 
انجام می پذیرد اما در این خصوص  "مصطفی 
طاهری"، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
امروز  به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد با توجه به 
اینکه ارائه سهام  عدالت به جاماندگان دارای بار مالی 
است؛ بنابراین دولت باید  پیگیر این موضوع باشد 
و مجلس نمی تواند تا قبل از تصمیمات اتخاذ شده 
از سوی دولت اقدامی را انجام دهد. وی اعالم کرد 
که یکی از خواسته های مجلس  از زمان روی کار 
آمدن دولت جدید تعیین تکلیف جاماندگان سهام 

عدالت است.
طاهری اظهار داشت: مجلس در این زمینه پیگیری 
های زیادی را از طریق راه های مختلف انجام داد و 

حتی این موضوع هم از طریق اصل ٩٠ پیگیری شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر 
اینکه موضع مجلس درخصوص سهام عدالت مثبت 
است و کمک های زیادی را در این حوزه به سهامداران 
خواهد کرد، گفت: همچنین در این راستا هر اقدامی 
که نیازمند موافقت مجلس باشد؛ به طور حتم از سوی 

مجلس انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا باید الیحه این اقدام از 
سوی دولت ارائه شود، در صورت وجود منع قانونی  
این مسیر، گره گشایی آن از سوی مجلس انجام خواهد 
شد. طاهری ادامه داد: در صورت عدم وجود مشکل در 
این زمینه، دولت موضوع تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت را به مرحله پایانی می رساند اما بارها 
اعالم کرده ایم که مجلس از آمادگی الزم برای هرگونه 

کمک در این زمینه برخوردار است.
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سر و 
سامان بخشیدن به سهام عدالت جاماندگان در دولت 
قبل به مرحله پایان نرسید و اکنون در انتظار اقدام 

دولت جدید در این زمینه هستیم.
به گزارش ایرنا، آزادسازی سهام عدالت از جمله 
دستاوردهای مهم نظام بود که بعد از سال ها تالش 
در نهایت مدیریت این سهام در اختیار سهامداران 

قرار گرفت.
طی یک سال گذشته اکثر مسووالن حاضر در کشور، 
تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت را 
اقدامی بسیار پیچیده  می دانستند و از همان زمان 
عنوان کردند که نمی توان زمان دقیقی را برای اجرایی 

شدن این اتفاق اعالم کرد.
مسووالن مربوط به پیگیری وضعیت جاماندگان 
سهام عدالت، نبود سهام مشخص برای واگذاری به 
سهامداران را جزیی از مشکل نهایی کردن این اقدام 
عنوان کرده بودند اما اکنون اعالم زمان دقیق برای 
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت از سوی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از رفع مشکل و 
قرار گرفتن آنها جزو مشموالن سهام عدالت دارد که 
توانسته است سهامداران جامانده را نسبت به سهامدار 

شدن امیدوار کند.

ایرنا
گزارش 

از دو سال گذشته و به دنبال 
آزادسازی سهام عدالت، اجرای 
اقدامات مربوط به این حوزه در 
اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار 
گرفت؛ بنابراین انتشار خبر تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت 
چنین تصوری را در ذهن اکثر 
سهامداران ایجاد کرد که اکنون این 
طرح در اختیار شرکت سپرده گذاری 
قرار گرفته و این شرکت در حال 
آماده سازی زیرساخت های الزم 
برای نهایی شدن وضعیت جاماندگان 
سهام عدالت است.

سبزپوشی بورس 
در آغاز هفته با رشد 

۴۵۰۹ واحدی 
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 سوسن پرور در ایتالیا جایزه گرفت

سوسن پرور در جشنواره ایتالیایی فیلم »تورینه 
سینه فست« جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در »بوتاکس« 

از آن خود کرد.
 در مراسم پایانی هشتمین دوره جشنواره تورینو سینه فست در 
ایتالیا، سوسن پرور برای بازی در فیلم »بوتاکس« جایزه بهترین 

بازیگر زن این رویداد سینمایی را دریافت کرد.
این اولین جایزه سینمایی سوسن پرور در طول کارنامه کاری 

بیست ساله اش است. »بوتاکس« اولین تجربه بازی پرور در قالب 
یک نقش جدی و غیرکمدی است.

فراخوان بیست و چهارمین نمایشگاه بین 
المللی گالری هنگام منتشر شد.

مهلت ارسال تصویر اثر: ۱۰ مهر ۱4۰۰
گالری هنگام با همکاری گروه مانا هنر ایرانی »بیست و چهارمین 

نمایشگاه بین المللی« خود را بصورت انفرادی در تمامی رشته 
های هنرهای تجسمی )عکس، نقاشی، نقاشی ایرانی،سفال و 

سرامیک،مجسمه،گرافیک،صنایع دستی،هنرهای تزیینی ، ویدئو 
آرت و دیجیتال( درخارج ازایران برگزار می کند.

 مار درختی
با پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت باال قابل رویت 
است، طول پولک بین بینی بیش از پهنای آن و کوتاهتر از پولک جلو پیشانی ، طول 

پولک پیشانی تقریبا بیش از یک سوم پهنای آن و برابر با فاصله آن تا نوک پوزه و 
کوتاهتر از پولکهای آهیانه ، دارای یک پولک جلو چشمی و فاقد پولک زیر چشمی ، 

طول پولک گونه ای برابر ارتفاع آن یا کمی بلندتر ، لب باال دارای ۸ پولک و لب پایین ٩ 
یا ١٠ پولک )چهارمین و پنجمین یا پنجمین و ششمین پولک لب باال متصل به چشم 
( ، چهار یا پنج پولک لب پایین متصل به پولک چین قدامی ، طول پولک چین قدامی 
برابر خلفی آن یا کمی بلندتر ، پولک های گیجگاهی معمواًل ۳+۲ عدد ،  پولکهای سطح 

پشتی در قسمت قدامی بدن و در قسمت خلفی بدن کمی تیغه دار یا برجسته و ۲۳ عدد 
، پولکهای سطح شکمی ۲٠۴ تا ۲۲۸ عدد ، پولکهای سطح زیرین دم در ماده ها ۶۸ عدد 

یا کمتر و در نرها ۷۸ عدد ، پولک مخرجی منقسم .
بدن به رنگ خاکستری ، نخودی ، زیتونی متمایل به قهوه ای یا تیره رنگ ، بعضی 

پولک ها با حاشیه سفید ، در بعضی نمونه ها دارای بیش از چهار خط طولی ممتد ، 
خطی تیره از پشت چشم به طرف گوشه دهان ممتد ، لب باالیی و لکه های مثلثی 

شکل دو طرف ناحیه گیجگاهی زرد رنگ یا فاقد نقش و نگار ، دارای خال تیره رنگ 
در ناحیه سر و خط عمودی تیره در زیر چشم ، سطح شکمی به رنگ زرد روشن 
یکنواخت است و حداکثر طول ۸۴ سانتی متر ، دم ١۳ سانتی متر است همچنین 

تغذیه این مار از جوندگان و به ندرت 
از پرندگان بوده و تخمگذار است که 

زیستگاه این مار در جنگلها و مناطق پر 
درخت است

انتشار جغرافیایی این مار در جنوب غربی 
اروپا از شمال شرقی فرانسه و از شرق تا 
ملداوی و جنوب غربی اوکراین ، آسیای 

میانه ، مناطق مجاور قفقاز ، ترکیه ، ایران ، 
آلمان )باواریا( ، دانمارک است و پراکندگی 

آن در آذربایجان غربی ، همدان ، زنجان ، 
گلستان ، مازندران است/ کویرها و بیابانهای 

ایران

کتاب زن 
در ریگ روان    

نویسنده: کوبو آبه 
مهدی غبرایی مترجم : 

انتشارات: نیلوفر 
زن در ریگ روان یکی از پر آوازه 

ترین رمان های معاصر ژاپنی است. 
این رمان به نحو چشمگیری عناصر 

داستان دلهره آور را با اصول رمانهای 
اگزیستانسیالیستی معاصر در هم 

می آمیزد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

ابراهیم یوسفی گفت :مطالعه بر روي 
غبارهاي حاصله از کوره قوس الکتریکی به 
منظور جداسازي عناصر کاربردی با استفاده 
از طراحي تانك جدید در فرآیند لیچینگ 
اسیدي اولین مورد مطالعاتی است که بسیار 

موفق بوده است.
مدیر مرکز تحقیقات و توسعه فوالد مشیز 
از طرح مطالعاتی استخراج عناصر غبار 
کوره های ذوب گفت:گرد و غبار حاصل از 
کوره های قوس الکتریکی جزء پسماندهای 
خطرناک طبقه بندی می شود، اما امروزه 
می توان از غبار به عنوان طالی سیاه صنعت 
فوالد نام برد، که متاسفانه هنوز در کشور زیاد 

مورد توجه قرار نگرفته است.
او ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد که 
عناصر با ارزش موجود در غبار کوره قوس 
الکتریکی، قابلیت استفاده در بخش های 
مختلف صنعتی و اقتصادی مانند صنایع 
آسفالت، سیمان و بتن، صنایع سرامیک و 

لعاب، شیشه سازی تزئینی، پوشش دهی 
آهن اسفنجی و صنعت کشاورزی را دارا 
هستند بنابراین با بکارگیری از فناوری های 
نوین،عالوه بر کاهش اثرات مخرب زیست 
محیطی، می توان هزینه های تولید را نیز در 

کارخانه های فوالد سازی کاهش داد.
ابراهیم یوسفی تاکید کرد: مطالعه بر روي 
غبارهاي حاصله از کارخانه هاي فوالد سازي 
به عنوان دو پروژه مجزا، از اسفند ماه ١۳٩٩ 
با همکاری مهندس محمد مهدی زیدآبادی 
نژاد از شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر و 
اساتید بخش متالورژی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان آغاز شده است که به طور کلی این 
تحقیقات به منظور مدیریت پسماند ویژه، 
کاهش آلودگی محیط زیست و رفع مشکل 
دفع پسماندهای صنعت فوالدسازی در دو 

بخش مورد تحقیق قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در بخش اول مطالعه 
بر روي غبارهاي حاصله از کوره قوس 

الکتریکی با هدف سنجش مقدار فلز های 
سنگین در گرد و غبار و بررسی حذف 

آالینده های آلی صورت گرفت.
او هدف اصلی این پروژه را جداسازی فلزات 
از غبار کوره قوس الکتریکی جهت استفاده 
مجدد عنوان کرد و گفت:با جدا شدن فلزات 
در سایر صنایع و امکان سنجی استفاده از 
غبار به عنوان جاذب برای حذف آالینده های 
آلی از آب های آلوده با هدف کاهش حجم 

پسماند نیز محقق می شود
این مقام مسئول اذعان کرد: در این راستا 
نمونه برداری ، انجام آزمایشات و تست های 
مورد نظر اولیه، انجام شده و سایر بررسی 
ها جهت استفاده از غبار به عنوان جاذب و 
بررسی عدم آلودگی، در صورت استفاده از 

غبار به عنوان جاذب در حال انجام است.
یوسفی افزود: مطالعه بر روي غبارهاي 
حاصله از کوره قوس الکتریکی به منظور 
جداسازي عناصر کاربردی با استفاده از 
طراحي تانك جدید در فرآیند لیچینگ 
اسیدي دومین مورد مطالعاتی است که 

موفق بوده است.
او در پایان به هدف اجرای این طرح اشاره 
میزان جداسازي  گفت:بررسي  و  کرد 
عناصر اصلی و امکان استفاده از آنها در 
مصارف صنعتي مانند تولید گاز هیدروژن، 
تصفیه پساب ها  و غیره است و الزم به 
ذکر است که مطالعه و طراحي روش نوین 
پیشنهادي، براي اولین بار در کشور در حال 

انجام است.

مراسم سنتی چپی زنی 
در بابلسر

چپی زنی، یکی قدیمی ترین راه های صید ماهی در بین 
مردم مازندران بوده که همچنان در آبندان رودبست 

بابلسر برگزار می شود.
مردم قدیم مازندران با استفاده از سبدهای چوبی به 
صورت استوانه ای به قطر تقریبًا ۸٠ و طول ١۲٠ در 

برکه های و آبندان ها ماهیگیری می کردند.

عکس: مهر

سنا
: ای

بع
من

طراحيتانکجدیددرفرآیندلیچینگاسیديبرایاولینباردرایران

مستند »منصور« در رفسنجان ساخته می شود
خبر

مسـتند »منصور« با هدف به تصویر کشـیدن زندگی منصور پورمیرزایـی نایب قهرمان 
پارالمپیک۲٠۲٠ توکیو در رفسـنجان ساخته می شود.

 ایمان محمد آبـادی رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی رفسـنجان گفـت: به دلیل 
تالش هـای قهرمانانه و افتخـار آفرین پهلـوان منصور پورمیرزایی که سـبب سـرافرازی 
ایران و عالم گیر شـدن آوازه شهر رفسـنجان شد، براساس رسـالت فرهنگی و اجتماعی 
بر آن شـدیم برای تجلیل و همچنین ادای دین بـه این قهرمان جهانی با تولید مسـتند 
زندگی جهان پهلـوان منصـور پورمیرزایی عـالوه بـر قدردانـی از زحمات او، تشـویق و 
ترغیب دیگر جوانان ورزشـکار، الگوسـازی مناسـب برای نوجوانان و جوانان با اسـتعداد 
رفسـنجانی و همچنین هنرمندانی که برای بـه اهتـزاز درآمدن پرچم مقـدس ایران بر 
فراز همه رویداد هـا و آوردگاه هـای بین المللی تـالش می کنند، قدم کوچکـی برداریم.

او افزود: تولید این مسـتند با همکاری انجمن سینمای جوان رفسـنجان، روابط عمومی 
و امـور اجتماعی مجتمع مس سرچشـمه و روابـط عمومی و رسـانه باشـگاه فرهنگی و 

ورزشـی مس رفسـنجان به همت فیلمسـازان بومی تولید خواهد شد.

آگهیاستخدامدراستانکرمان

استخدام عصر صنعت آتبین
موقعیت شغلی: اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش 

شرایط احراز
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
حوزه فعالیت: دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستان

محصوالت شرکت عصر صنعت آتبین
  متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.
اطالعات تماس
GOLESTANI.asa@GMAIL.COM ایمیل

تجهیزات  فروش  و  بازاریابی  شغلی:کارشناس  موقعیت 
پزشکی، بیمارستانی و صنعتی 

شرایط احراز:
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، کارآموزی
افراد دارای سابقه در اولویت هستند

محدوده سنی 2۰ تا ۴۰ سال
حداقل تحصیالت: دیپلم

مزایا:حقوق ثابت کامال توافقی براساس میزان شایستگی و 
مهارت ها، بیمه

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

عنوان شغلی: کارشناس فنی فروش 
شرایط احراز:

جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: تمام وقت

مقیم استان کرمان
شرایط کاری: پس از تماس و احراز شرایط فوق به استحضار 

می رساند.
مزایا:حقوق ثابت، بیمه

اطالعات تماس
tcp.kerman@gmail.com ایمیل

استخدامآریانخودرو
خاورمیانهدراستانکرمان

استخدامیکشرکتمعتبردرزمینهاستخدامبهساسالمتمانا
نهادههایکشاورزی)کود،سم(

 سعید افروز قهرمان پارالمپیک اهل جیرفت که از محل مسابقات 
توکیو در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده است.

پست داریوش فرزایی در وصف مادر که در صفحه اینستاگرامش 
منتشر شده است

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟


