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تومــان  500 قیمــت              1400 شــهریور   27 شــنبه         1068 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

نجات خون زمین 
 در دقیقه ۹۰

سه گروهی که بیشترین سه گروهی که بیشترین 
وام کرونا را گرفتندوام کرونا را گرفتند

بخش های مرکزی  و 
دهبکری شهرستان 

بم کدپستی جدید 
 می گیرند

بخش درمانی بیماران 
خاص بزودی در ریگان 

آغاز بکار می کند
مدیرعامل موسســه خیریه ثامن الحجج)ع(بیماران 
خاص اســتان کرمان با بیان اینکــه طبق فرمایش 
رهبر معظم انقاب اســامی مبنی بــر اینکه "باید 
کاری کرد کــه بیمار جز درد بیمــاری درد دیگری 
نداشــته باشــد" گفت:بخش درمانی بیماران خاص 
بزودی در شهرســتان ریگان آغاز بکار خواهد کرد.

علی شمســی نیا بازدیــد از بیمارســتان آیت الله 
هاشمی رفســنجانی ریگان افزود:با حمایت یکی از 
خیرین گرانقدر ســاخت مجموعه درمانی بیماران 
خاص)تاالسمی و دیالیز(به مساحت ۳۷۵متر مربع 
در ریگان آغاز شود.او ریگان را یکی از شهرستان های 
محروم استان کرمان برشمرد و اظهار داشت:احداث 
و راه اندازی بخش های پیشــگیری و درمانی در این 
شهرستان از سفر افراد برای درمان بیماری به کرمان 

و هدر رفت زمان و هزینه پیشگیری می کند.

 به بهانه افتتاح مرکز قنات استان کرمان

۷۹بستری جدید  و ۱۲فوتی 
در شبانه روز گذشته

رفع تصرف ۶۷هزار و ۵۰۳ 
متر مربع از اراضی ملی 

در جنوب کرمان 

اُفت و خیز شاخص کل 
بورس در هفته ای که گذشت

»28 نفـر از آنها از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان )شامل راو ر، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 22نفــر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سـیرجان، 10 نفر از حوزه 

دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و 14 نفر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت هســتند « .

سرپرست یگان حفاظت اداره  کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 
اعالم کرد:با حمایت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی74 مورد 

زمین خواری به مساحت 67 هزار و50۳ متر مربع از دست 
سودجویان و زمین خواران در جنوب کرمان رفع تصرف شد که 

ارزش ریالی آن بیش از 415 میلیارد ریال است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته ای که گذشت برخالف روند صعودی هفته های 

گذشته، با ۳8 هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 
یک میلیون و 488 هزار واحد رسید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 

پایان معامالت هفته ای که گذشت )چهارشنبه، 24 شهریور 
 ماه( با ۳8 هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل از آن به 

عدد یک میلیون و 488 هزار واحد رسید؛ 

راه اندازی سامانه 
هوانما در راهداری 

جنوب کرمان 

للــه  ا یز عز
دریجانــی 

دهیــار معین دهیاری هــای بخش 
مرکــزی و دهبکــری شهرســتان 
بم گفت:بــه اســتناد ماده های ۵ و 
۱۴آیین نامه اجرایی طرح نشــانی 
) GNAF ( اســتاندارد مکانی ملی

به منظــور تکمیل بانــک اطاعاتی 
پاک کدپســتی و تعیین نشــانی 
دقیق و تســهیل در خوانایی آدرس 
اماکــن روســتایی قــراردادی بین 
دهیــار معین دهیاری هــای بخش 
مرکزی و دهبکری بــم و اداره کل 
 پست اســتان کرمان منعقد گردید.

صفحه۲ را 
بخوانید

اولین همایش تجلیل 
از پیمانکاران توسعه 

و احداث شبکه 
توزیع برق برگزار شد

سلیمانی  مهندس 
در  »مدیرعامل« 

همایش تجلیل از پیمانکاران برتر توسعه و 
احداث شبکه توزیع برق در شمال استان 
کرمان گفت:  توسعه و اصاح شبکه توزیع 
نیازمند ارتباط دوسویه بین پیمانکاران و 
صنعت خواهد بود.او با تاکید بر این که 
پیمانکاران بازوی اجرایی صنعت برق 
هستند،داشتن توان عملیاتی و مهارتی 
پیمانکاران را مهم و حیاتی توصیف کرد 
پیمانکاری در  نیروهای  و گفت:شرکت 
دوره های آموزشی مستمر و ارتقای توان 
عملی و علمی آنان می تواند ضامن کیفیت 
کار و تضمین کننده سامت جانی افراد شود.

سلیمانی،تقویت دانش شرکت داری در 
شرکت های پیمانکاری را یک نیاز اساسی 
دانست و بر آموزش و تقویت دانش عملی و 
ایمنی کارکنان تاکید کرد.او انجام ارزیابی 
مناسب از وضعیت پیمانکاران صنعت برق 
برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف 
برنامه ریزی شده پروژه ها,یکی از دغدغه های 

مدیران اجرایی صنعت برق دانست.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

بیانیه مشترک ایران، روسیه
 چین و پاکستان 

ترانزیت محموله یک تُنی ُمرفین 
با همت پلیس کرمان ناکام ماند

۷۹بستری جدید  
و ۱۲فوتی در 

شبانه روز گذشته

وزرای  مشترک  بیانیه   : ایسنا 
و  چین   ، روسیه  ایران،  خارجه 
اجاس  حاشیه  در  پاکستان 
کشورهای عضو سازمان شانگهای 
و پیمان امنیت دسته جمعی در 
 خصوص افغانستان منتشرگردید. 
ایران،  مشترک  بیانیه 
پاکستان و  چین   روسیه، 

وزرای امورخارجه بار دیگر بر اراده 
خود نسبت به تقویت صلح، امنیت و 
ثبات در افغانستان و کل منطقه تاکید 
کردند. وزرای امور خارجه ضمن تاکید 
بر احترام به حاکمیت، استقال و 
تمامیت ارضی افغانستان، بار دیگر 
بر رعایت اصل پایه ای » به رهبری 
افغان ها، در مالکیت افغان ها« 
تصریح نموده و بر ادامه احترام به حق 
برخورداری از صلح، ثبات ، توسعه و 
 رفاه مردم افغانستان تاکید نمودند.

ضرورت  بر  خارجه  امور  وزرای 
که  کشورهایی  با  ماندن  مرتبط 
بازسازی  اولیه  مسئولیت  دارای 
اجتماعی، اقتصادی دوران پس از 
باشند  می  افغانستان  در  جنگ 
به منظور فراهم نمودن کمکهای 
اقتصادی و بشردوستانه اضطراری ، 
تصریح نمودند. وزرای امور خارجه 
بر لزوم شکل گیری آشتی ملی در 
افغانستان و تشکیل دولت فراگیر 

جهت تامین منافع تمامی نیروهای 
 سیاسی و قومی کشور تاکید کردند.

وزرای امور خارجه با امعان نظر به 
چالش های امنیتی با منشا قلمرو 
افغانستان، بر ضرورت هماهنگی 
تاشها جهت مقابله با تهدیدات از 
جمله گسترش تروریزم و قاچاق 
تضمین  هدف  با   ، مخدر  مواد 
ثبات منطقه ای و پاسخگویی به 
کشورهای  مشروع  های  نگرانی 
 همسایه و منافع آنها تاکید کردند.

وزرای امور خارجه نگرانی خود 
 ، انسانی  شکننده  وضعیت  از 
اجتماعی و اقتصادی در افغانستان 
و نیز خطرات بوجود آمدن یک موج 
 آوارگان در منطقه را بیان داشتند.

وزرای امور خارجه بر ضرورت احیای 
زندگی مسالمت آمیز و بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور تاکید کرده و از جامعه 
بین المللی برای استمرار کمکهای 
بشردوستانه اضطراری به افغانستان 
دعوت به عمل آوردند. وزرای امور 
خارجه توافق کردند تا هماهنگی های 
بین چهار کشور جمهوری اسامی 
ایران، روسیه، چین و پاکستان در 
مورد افغانستان ادامه یافته و دیدارها 
در سطوح وزرا، نمایندگان ویژه و 
سفرا در زمانهای تعیین شده را برگزار 

نمایند.

فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان گفت: 
محمولـه یـک تـن و ۲۰ کیلوگرمـی 
مرفیـن بـا همـت مامـوران مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر اسـتان کشـف و از انتقـال 
آن بـه سـایر اسـتان ها جلوگیری شـد.
سـردار عبدالرضا ناظری در ایـن زمینه 
توضیـح داد:مامـوران پلیـس مبـارزه با 
مواد مخدر اسـتان کرمـان در مبارزه با 
سـوداگران مـرگ از ورود یـک محموله 
بـزرگ مـواد مخـدر بـه اسـتان مطلـع 
شـدند که قـرار بـود ایـن محمولـه را از 

اسـتان خـارج کنند.
او تصریـح کـرد: مامـوران مبـارزه بـا 
د مخـدر اسـتان کرمـان ضمـن  مـوا
نجـام  ا و  محمولـه  یـن  ا شناسـایی 
نجـام  یـی، بـا ا هماهنگـی هـای قضا
 ۲۰ تـی یـک تـن و  مـات عملیا قدا ا
کیلوگـرم مرفیـن را در حالـی کـه بـه 

نـه ای در یـک کامیـون  شـکل ماهرا
کشـنده جاسـازی شـده بـود، کشـف 

. نـد د کر
او ضمـن اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه 
در ایـن زمینـه یـک متهـم دسـتگیر و 
خـودرو حامل مـواد مخـدر نیـز توقیف 
شـد تاکیـد کـرد: کار شناسـایی سـایر 
عوامـل مرتبـط نیـز در دسـت انجـام 

سـت. ا
کرمـان  اسـتان  نتظامـی  ا نـده  فرما
ضمـن اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه این 
محمولـه برابـر با ۱۰ تـن تریاک اسـت 
بتـدای سـال  ز ا خاطرنشـان کـرد: ا
جـاری تاکنـون ضمـن برخـورد قاطـع 
پلیـس بـا قاچاقچیـان بیـش از ۹۲ تـن 
موادمخـدر در اسـتان کرمـان کشـف 
شـده اسـت کـه بـا احتسـاب محمولـه 

اخیـر بـه ۹۳ تـن افزایـش مـی یابـد.

نـدازی مرکـز قنـات اسـتان  ه ا همـان لحظـه کـه داشـتند را
زن  می کردنـد،  نی  سـخنرا مسـئوالن  و  عـام  ا ا  ر کرمـان 
محـل  در  آنطرف تـر،  بـان  خیا چنـد  جـوان  شـوهری  و 

ا  ر، قلیا نشـان ر رای قنـات گوهرریـز جوپـا تقسـیم آب گـوا
تشـت  داخـل  ا  ر پتوها یشـان  وداشـتند  بودنـد  کشـیده 
شـود. شسـته  خـوب  تـا  می کوبیدنـد  پـا  بـا  قنـات   آب 

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی 
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،سـخنگوی 
این دانشــگاه عصـر جمعه 26شــهریو رماه 
با بیان اینکه طی 24 ســــاعت گذشـــته، 
7۹ بیمـار جدیــد کرونـا در بیمارسـتان 
های اسـتان بسـتری شـده اند، گفــت:»28 
نفــر از آنهـا از حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمـان )شـامل راو ر، رابر،بافـت، 
بردسـیر، کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، 
زرنـد، ارزوئیـه(، 22نفــر از حوزه دانشـکده 
علـوم پزشـکی سـیرجان، 10 نفـر از حـوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بـم و 14 نفـر از 
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 

هســـتند « .
او بــا بیـان اینکـه 5 نفـر از حوزه دانشـگاه 
علــوم پزشــکی رفسنجان، بستری جدیـد 
گـزارش شــده اســت، افـزود: »در حـال 
حاضـر،  616 بیمار کرونا در بیمارسـتانهای 
اسـتان بسـتری هستند«.شــفیعی ادامــه 
ز بیمـاران بسـتری در  داد:» ۳46 نفــر ا
حــوزه علــوم پزشــکی کرمـان، ۳5 نفــر 
حــوزه علــوم پزشــکی رفسـنجان ، 8۳ 
نفــر حــوزه جنــوب، 57 نفــر در حـوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم ۹5 نفـر از 
حــوزه دانشکده علـوم پزشــکی سیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی به 
آنهــا ارائــه میشــود«.او اظهار کــرد: «از 
ابتـدای اپیدمی تاکنـون ۳8 هــزار و 4۳7 
نفــر در اســــتان، بــه دلیل ابتال به کرونا 

ند«.  بسـتری شـده ا
مدیر گروه مبــارزه بــا بیماریهای واگیردار 
دانشـــگاه علـوم پزشـکی کرمـان سـپس 
اظهـار کرد:«متاسـفانه در 24 ســاعت 
گذشــــته، 12 مــورد فوتــی بــه دلیـل 
ابتـال بـه ویـروس کرونا گزارش شــده کــه 
۹ نفـر مربـوط بـه حــوزه دانشـگاه علـوم 
پزشکی کرمان ، 2 نفــر از حــوزه دانشـگاه 
علــوم پزشــکی جیرفت و یک نفر از حـوزه 
دانشـکده علوم پزشـکی سیرجان اســت«. 
بـه گفتـه شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی کرونا 
در اســتان تاکنون، 4567 نفــر یــه دلیـل 
ابتـال بــه کوویــدـ  1۹ جــان خــود را از 
دســت داده ُ انــد.او همچنیـن تعـداد ُدز 
واکسـنهای تزریـق شـده اسـتان کرمـان 
در نوبــت اول را یـک میلیون و 17هــزار و 
۳12 ُدز و نوبـت دوم 517 هــزار و 445 ُدز 

عنــوان کـرد.

ــش  ــدس ســلیمانی»مدیرعامل« در همای مهن
ــکاران برتــر توســعه و احــداث  تجلیــل از پیمان
شــبکه توزیــع بــرق در شــمال اســتان کرمــان 
گفــت:  توســعه و اصــاح شــبکه توزیــع 
ــکاران  ــن پیمان ــویه بی ــاط دوس ــد ارتب نیازمن
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــود.او ب ــد ب ــت خواه و صنع
کــه پیمانــکاران بــازوی اجرایــی صنعــت بــرق 
هستند،داشــتن تــوان عملیاتــی و مهارتــی 
پیمانــکاران را مهــم و حیاتــی توصیف کــرد 
و گفت:شــرکت نیروهــای پیمانــکاری در 
ــوان  ــای ت ــای آموزشــی مســتمر و ارتق دوره ه
عملــی و علمــی آنــان می توانــد ضامــن 
کیفیــت کار و تضمیــن کننــده ســامت جانی 

ــود. ــراد ش اف
ســلیمانی،تقویت دانــش شــرکت داری در 
شــرکت های پیمانــکاری را یــک نیــاز اساســی 
دانســت و بر آمــوزش و تقویــت دانــش عملی و 
ایمنــی کارکنــان تاکیــد کــرد.او انجــام ارزیابی 
مناســب از وضعیــت پیمانــکاران صنعــت 
بــرق بــرای حصــول اطمینــان از دســتیابی بــه 
ــی  ــروژه ها,یک ــده پ ــزی ش ــه ری ــداف برنام اه

از دغدغه هــای مدیــران اجرایــی صنعــت 
بــرق دانســت و اظهار داشــت ؛بــرای انجــام 
ــکاران  ــق پیمان ــرد موف ــی عملک ــد ارزیاب فراین
ــن  ــن و کاراتری ــری بهتری ــر بکارگی ــاوه ب ع
ابزارهــای ســنجش بایســتی اقــدام بــه طراحی 
ــاص آن  ــب و خ ــی مناس ــاخص های ارزیاب ش
نمود.معــاون مهندســی و نظــارت شــرکت 
توزیع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان نیز 
گفت:ایــن شــرکت در راســتای اصــل ۴۴ قانون 
ــذاری و برون ســپاری  ــه واگ اساســی نســبت ب
فعالیــت هــای اجرایــی خــود در بخش توســعه 
و احــداث شــبکه های توزیــع پروژه هــای 
ــذار  ــکاری واگ ــرکت های پیمان ــه ش ــود را ب خ
ــزود:در ســال ۱۳۹۹  کرد.رســول عبداللهــی اف
ایــن فعالیت هــا بــا حجمــی قریــب بــه 
۱۰۰میلیــارد تومــان،)۵۲ میلیــارد تومــان 
پــروژه در مجموعــه شهرســتان ها و ۴۵ میلیارد 
تومــان در مدیریــت بــرق کرمــان( توســط  
شــرکت هــای پیمانــکاری انجام شــده اســت و 
در صــدد او ادامــه داد: پروژه هایــی کــه بــه طــور 
خــاص در ســال ۹۹اجــرا کردیم شــامل پــروژه 

ــع  ــوق توزی ــت ف ــی پس ــار و بازآرای ــل ب تعدی
رفسنجان،ســاماندهی روشــنایی بلــوار شــهید  
صدوقــی و شــاهد و تامین روشــنایی پــل بادپا، 
ــان،  ــب الزم ــجد صاح ــنایی مس ــاح روش اص
تبدیــل ۲۰۰ کیلومتــر شــبکه ســیمی بــه 
کابــل خودنگهــدار در حــوزه عملیاتی شــرکت 
و شــروع عملیــات اجرایــی ۲۰۰ کیلومتــر 
تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار 

ــود. ــنجان ب رفس
ــدام و  ــال اق ــای در ح ــه پروژه ه ــی ب عبدالله
ــرد و  ــاره ک ــرکت اش ــال ۱۴۰۰ش ــرای س اج
افزود:پــروژه تبدیــل ۳۷۰ کیلومتــر شــبکه 
ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار، پــروژه توســعه 
و نگهــداری شــبکه های بــرق روســتایی، 
ــر  ــل ۲۰۰ کیلومت ــد برق،تبدی ــتاهای فاق روس
شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار 
پروژه هایــی بســیار کارآمــد در راســتای 
تقویت، اصــاح و جلوگیــری از ســرقت شــبکه 
ــت  ــد در دس ــورت کلی ــه ص ــه ب ــتند ک هس
واگــذاری آنهــا بر اســاس شــرایط پیمــان و 
ــرد:در  ــه  ک ــود.او اضاف ــام می ش ــات انج مناقص

راســتای  ارزیابــی عملکرد ســاالنه پیمانــکاران 
ــکاران انجــام  ــا پیمان ــم اندیشــی ب نشســت ه
می شــود .او افــزود:در ایــن همایــش عــاوه بــر 
ــکاران برتر ســال انتخــاب و تقدیر  اینکــه پیمان
می شــوند، راهکارهایــی در خصــوص مســائلی 
کــه در طــول ســال اعــم از ایمنی،قراردادهــا و 
ــده را  ــکاران ش ــه پیمان ــان متوج ــرایط پیم ش
بــرای بهتــر  شــدن نتایــج اجرایــی کار و کمتــر  
ــه  ــا ارائ ــی آنه ــی و حقوق ــیب مال ــدن آس ش
می کنیم.معــاون مهندســی و نظــارت شــرکت 
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
گفت:معیــار ارزیابــی انتخــاب پیمانــکاران برتر 
در ایــن همایــش ریز نمــرات حاصــل از کیفیت 
امــور اجرایــی پــروژه هــا، مبلــغ قــراردادی کــه 
ــی کــه تعــداد  در ســال ۹۹ بســتند، پیمانکاران
ــد، تعداد  تمدید کمتــری در قــرارداد خــود دارن
ــرای  ــول اج ــوب در ط ــرد خ ــا، عملک قرارداده
ــی  ــات، پیمانکاران ــرکت در مناقص ــروژه، ش پ
کــه مطالبــات بیشــتری داشــتند، اســت و 
ــن  ــود حاصــل ای ــی ش ــام م ــه اع نتایجــی ک

ــت. ــی اس ارزیاب

اولین همایش تجلیل از پیمانکاران توسعه و احداث شبکه توزیع برق برگزار شد

معــاون اداره کل راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای جنوب اســتان کرمان از راه اندازی 
سامانه هوانما برای نخستین مرتبه در اداره کل 

راهداری جنوب کرمان خبر داد.

۶۴ درصد تسهیالت پرداختی کرونا متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری، 
مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده بوده است.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23  سال چهارم | شماره پیاپی 1068

شنبه  27 شهریور 1400
 سال چهارم | شماره پیاپی 1068
شنبه  27 شهریور 1400 کاغذ اقتصادیکاغذ استان

راه اندازی سامانه هوانما 
در راهداری جنوب کرمان 

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
از راه اندازی سامانه هوانما برای نخستین مرتبه در اداره کل راهداری 
جنوب کرمان خبر داد.حمید رضایی افزود: ســامانه هوانما در اتاق 
عملیات مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان ایجاد شده اســت.او ادامه داد: راه اندازی سامانه هوانما 

اطالعات ارائه شده به کاربران را تکمیل تر و جامع تر کرده است. 
او هدف از راه اندازی سامانه هوانما را اطالع  رسانی از وضعیت آب و هوای 
نقاط مختلف کشور با همکاری اداره کل هواشناسی استان کرمان اعالم 
و تصریح کرد: این سامانه آخرین وضعیت جوی شامل درجه حرارت، 
رطوبت هوا، ریزش برف و باران و پیش بینی وضعیت جوی کشور را تا 
24 ساعت آینده با استفاده از سامانه اطالع  رسانی اداره کل هواشناسی 

در اختیار کارشناسان مرکز مدیریت قرار می دهد.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
ادامه داد: استفاده از این سامانه نسبت به ایجاد آمادگی بیشتر گشت 

های راهداری و ترابری در جاده ها و راهدارخانه ها کمک می کند.
رضایی گفت:سامانه هوانما به شیوه گرافیکی کاربران را از وضعیت هوای 

حاضر و پیش بینی وضع هوای شهرهای دیگر کشور آگاه می کند.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
افزود:با در دسترس قرار گرفتن سامانه هوانما کارشناسان مستقر در 
مرکز مدیریت راه ها بهتر و دقیق تر می توانند نســبت به راهنمایی 
مردم، مســافران و رانندگان اقدام و اطالعات جوی راه ها را در اختیار 

آنها قرار دهند. 
او ادامه داد: کارشناسان مرکز مدیریت نقش تاثیرگذاری در پاسخگویی 

و راهنمایی مردم و رانندگان در زمان حوادث و بارندگی ها دارند

صنایع کوچک 
در کشور رها شده اند 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بر تاثیرات 
مناســب و چند وجهی حمایت از صنایع کوچک تاکید و تصریح کرد: 
متاسفانه آمارها و وضعیت موجود نشانگر رهاشــدگی این صنایع در 

کشور است.
ســید مهدی طبیب زاده در نشست شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: اگر بخواهیم بنیه 
اقتصادی کشور و این استان بهبود یابد راهی جز حمایت و توجه به صنایع 

کوچک نداریم.
او تاکید کرد: با توجه به سهم و کیفیت اشتغال صنایع کوچک ضروری 

است مدیران اهتمام ویژه در حمایت از آنها داشته باشند.
طبیب زاده اظهارداشت: حمل و نقل پیشرفته، مدیریت صادرات، خدمات 
بسته بندی و برندینگ در استان کرمان نداشتیم که در این خصوص و با 
این رویکردها باید به صنایع کوچک در استان توجه اساسی داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان گفت: 
سازوکار مناسب برای صنایع کوچک در سطح ملی دیده نشده است و 
برای خودکفایی و افزایش بنیه صنعتی کشور همانند کشورهای پیشرفته 

دنیا باید به این مهم توجه الزم صورت گیرد.
نقش صنایع خرد در توسعه متعادل

او با بیان اینکه صنایع کوچک بنیه صنعتی و استخوان بندی هر جامعه 
محســوب می شــوند و ســهم خوبی در تولید ناخالص داخلی دارند 
اظهارداشت: این صنایع با توجه به پراکندگی شان می توانند به توسعه 
متعادل سرعت بخشند و عمده اشتغالزایی استان را تامین کنند؛ همانطور 

که در کشورهای پیشرفته نیز اینگونه است.
طبیب زاده با اشاره به 4۳ هزار شــغل ایجاد شده طی سال گذشته 
در استان از یک سو و از دســت رفتن 76 هزار شغل به علت کرونا و 
مشکالت اقتصادی از سوی دیگر، به آمار خالص اشتغال منفی ۳۳ 
هزار شغلی در استان اشاره و بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک با 

هدف توسعه اشتغال تاکید کرد.
در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای حمایت از صنایع خرد 
و متوسط در استان کرمان با حضور اســتاندار و نماینده مردم کرمان 
در مجلس برگزار شــد، برخی فعاالن بخش خصوصی نیز مشکالت و 

راهکارهای آن را بیان کردند.
از جمله موارد مطرح شده در این نشست این بود که برخی واحدهای بزرگ 
معدنی و صنعتی استان کرمان با وجود مصوبه قبلی، سرمایه در گردش 
خود را به طور کامل به بانک های استان نیاورده اند تا از محل آنها تسهیالت 

اشتغالزایی به صنایع خرد و متوسط استان تخصیص یابد.

بخش درمانی بیماران 
خاص بزودی در ریگان 

آغاز بکار می کند
مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج)ع(بیماران خاص استان کرمان با 
بیان اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر اینکه "باید 
کاری کرد که بیمار جز درد بیماری درد دیگری نداشته باشد" گفت:بخش 
درمانی بیماران خاص بزودی در شهرســتان ریگان آغــاز بکار خواهد 
کرد.علی شمســی نیا بازدید از بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی 
ریگان افزود:با حمایت یکی از خیرین گرانقدر ساخت مجموعه درمانی 
بیماران خاص)تاالسمی و دیالیز(به مســاحت ۳۷۵متر مربع در ریگان 
آغاز شود.او ریگان را یکی از شهرستان های محروم استان کرمان برشمرد 
و اظهار داشــت:احداث و راه اندازی بخش های پیشــگیری و درمانی در 
این شهرستان از ســفر افراد برای درمان بیماری به کرمان و هدر رفت 
زمان و هزینه پیشــگیری می کند. مدیرعامل موسســه خیریه ثامن 
الحجج)ع( بیماران خاص استان کرمان با بیان اینکه بیش از سه هزار بیمار 
همودیالیز و پیوند کلیه در استان کرمان وجود دارد که در شرایط فعلی 
نیازمند حمایت جدی هستند گفت: هزار و ۲۰۰ بیمار تاالسمی استان 
کرمان وجود دارد.او با اشــاره به وجود یکهزار و ۶۰۰ بیمار ام اس و چهار 
هزار بیمار خاص و سخت درمان تحت پوشش موسسه خیریه بیماران 
خاص در استان کرمان افزود: سال ۱۳۷۰بنای اولیه این موسسه در کرمان 
گذاشته شد.شمسی نیا با تاکید بر اینکه تمرکز این خیریه و دارالشفای امام 
رضا)ع( بر پیشگیری از بیماری ها و تقدم این مهم بر درمان است تصریح 
کرد: پیشگیری از بیماری ها مانع هزینه های هنگفت و البته دردهای ناشی 
از بیماری های مختلف می شود.مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج 
بیماران خاص استان کرمان گفت:سه هزار متر مربع فضا در دارالشفا امام 
رضا )ع( کرمان به منظور اجرای طرح پیشگیری از بیماری ها اختصاص 
داده و بر این اساس برنامه ریزی شده است.او به وجود آزمایشگاه پیشرفته 
ژنتیک و اجرای طرح غربالگری پیشگیری از سرطان با کمک استاندارد 
کرمان،نهادهای حمایتی و مردم در موسسه خیریه ثامن الحجج)ع( اشاره 
و از اعام آمادگی خیرین در داخل و خارج از کشور برای کمک به توسعه و 

پیشبرد اهداف این موسسه به عنوان اقدامی مهم نام برد.

بخش  دهیاری های  معین  دهیار 
مرکزی و دهبکری شهرستان بم 
گفت:به استناد ماده های ۵ و ۱۴آیین 
نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد 
مکانی ملی ) GNAF (به منظور تکمیل 
بانک اطاعاتی پاک کدپستی و تعیین 
نشانی دقیق و تسهیل در خوانایی 
آدرس اماکن روستایی قراردادی بین 
دهیار معین دهیاری های بخش مرکزی و دهبکری بم و اداره کل 
پست استان کرمان منعقد گردید.عزیز اله دریجانی بیان کرد:بر اساس 
این قرارداد فهرست برداری اطاعات کدپستی کلیه روستاهای بخش 
مرکزی و دهبکری همچنین تخصیص اطاعات پاک و داده آمایی 
و خطایابی کد پستی و بروزرسانی نقشه های پستی مربوط به تولید 
و نصب پاک تلفیقی و کدپستی ده رقمی صورت خواهد گرفت.او 
افزود:مقرر گردید هزینه این پروژه اعم از فهرست برداری و داده آمایی 
همچنین ساخت پاک کد پستی و نصب پاک از محل اعتبارات 
دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری تامین و پرداخت و تادیه 
خواهد شد.دهیار معین دهیاری های بخش مرکزی و دهبکری بم 
عنوان کرد:جهت تسهیل امور کار فهرست برداری با بکارگیری ۳ نفر 
مامور فهرست بردار و ۳ نفر کاربر که کار داده آمایی را انجام دهند آغاز 
شده است.دریجانی ادامه داد:تا کنون کلیه فهرست های تکمیلی تحویل 
واحد کدگذاری اداره کل پست استان گردیده و طبق تحویل پرینت 
روستاها و آبادی های بخش مرکزی و دهبکری آمار رکوردها به شرح 
ذیل اعام شده اند :۱-روستاها و آبادی های دهستان دریجان بخش 
مرکزی جمعا ۴۲۲۸رکورد،۲-روستاها و آبادی های دهستان حومه 
بخش مرکزی بم جمعا ۶۵۲۸رکورد۳-روستاها و آبادی های دهستان 
دهبکری بخش دهبکری جمعا ۲۵۱۰ رکورد ۴-روستاها و آبادی های 
دهستان ابارق بخش دهبکری جمعا ۵۴۷۸رکورد به طور کل ۱۸هزار 
و ۷۴۴ رکورد داده آمایی و تحویل گردیده است.به گفته او ضمن 
اینکه کدهای پستی ده رقمی فعلی به علت تغییر گشت جز غیرفعال 
شده اند،بهره برداران بایستی در امورات شان از کدپستی جدید استفاده 
نمایند.دهیار معین بخش های مرکزی و دهبکری بم تصریح کرد:مبلغ 
دریافتی بر مبنای )فهرست برداری-داده آمایی-تهیه و ساخت 
پاک پستی-نصب و الصاق پاک پستی(به ازای هر رکورد دریافت 
خواهد شد .او در پایان از تمام مسئولینی که همکاری الزم را در انجام 
این امر داشته اند قدردانی بعمل آورد و بیان کرد: امیدوارم ساکنین 

روستاها بتوانند به راحتی از مزایای کد پستی ده رقمی بهره مند شوند

استاندار کرمان گفت:در شورای معادن استان 
کرمان با انتقاد از برخی تبصره ها که قوانین را 
بی خاصیت می کند،گفت: 15 درصد از حقوق 
مالکانه معادن باید به استان محل استقرار آن معدن تخصیص 
داده شود اما اعتبار پرداخت شده بسیار ناچیز است و چیزی عاید 
استان کرمان نمی شود.علی زینی وند ادامه داد:متاسفانه برای 
15درصد حقوق مالکانه معادن سقفی تعیین کرده اند و با این کار 
این قانون بی خاصیت است.استاندار کرمان بر لزوم افزایش تفویض 
اختیار به استانداران گفت:پولی که متعلق به استان است،استاندار 
و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی باید برای 
گرفتن آن به یک مدیر)مدیر ایمیدرو( التماس کنیم که پول 
استان را بدهد.اگر استاندار می گذارید باید به عنوان باالترین رکن 
اجرایی تصمیم گیری کند لذا باید در برخی قوانین بازنگری شود.

او افزود:یکی از موضوعات شورای معادن استان باید همین 
پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن باشد و مجمع 
نمایندگان یک ظرفیت است تا در تصویب قانون معادن موثر 
باشد و حق مردم استان گرفته شود.زینی وند بر لزوم اجرایی 
شدن مصوبات شورای معادن تاکیدکرد و اظهارداشت:پول های 
بخش معافیت20درصدی از حقوق دولتی معادن در بخش های 
ضروری استان هزینه می شود لذا سه شرکت  بزرگ اقتصادی 
موظف به اجرای مصوبات شورای معادن استان هستند.او با بیان 
اینکه باید اهرم هایی برای اجرای مصوبات در نظر گرفت تا ضمانت 
اجرایی وجود داشته باشد،ادامه داد:سهم استان از حقوق دولتی 
معادن،حق مردم کرمان است و باید راهکار قانونی برای دریافت 
سهم استان کرمان پیگیری شود.استاندار کرمان بیان کرد:در 
هشت ماه گذشته سلسله ای از کارخانجات کوچک مقیاس در 
حوزه مس و  طال در حال راه اندازی در استان داریم که مجوز 
آنها داده شده و از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال می کنیم.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: 
15درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود 

و یک ظرفیت قانونی تامین بودجه نیاز است.

کیک خروجی کارخانه بازیابی آب، دارای رطوبتی حداکثر 18 درصد و میزان بازیابی آب حدود 80 درصد است که 
معادل ۳00متر مکعب بر ساعت یا 1/2 میلیون متر مکعب بر سال است.

مهندس محسن رمضانی زاده، مدیر پروژه بازیابی آب این شرکت با اشاره به الزام اجرای این پروژه گفت: در شرکت 
گهرزمین به ازای سه خط کنسانتره، ساالنه حدود 4/2 میلیون تن باطله و 6/2 میلیون متر مکعب آب به سد باطله 
منتقل می شود که با ماهیت روش های موجود )سد باطله( تنها 26/0 میلیون متر مکعب آن بازیابی خواهد شد. 
همچنین فضای مورد نیاز برای انباشت و مدیریت این باطله ها، ساالنه حدود 1/2 میلیون متر مکعب پیش بینی می 
شود. سد جدید با ظرفیت 8/7 میلیون متر مکعب در حال احداث است که برای کارکرد سه خط کنسانتره عمری 
معادل چهار سال خواهد داشت. از آنجایی که یکی از عمده هزینه های جاری در خطوط کنسانتره مصرف آب تازه 
است، بنابراین مدیریت باطله های خروجی از کنسانتره تاثیر بسزایی در کاهش آب مورد نیاز و هزینه های تولید 
در خطوط کنسانتره خواهد داشت. با توجه به موارد مذکور و همچنین مخاطرات محیط زیستی، کمبود فضا در 
محدوده شرکت گهرزمین، مشکالت تامین آب تازه برای خطوط و نواقص فنی روش سد باطله، اجرای پروژه بازیابی 

آب ضروری است.

پروژه بازیابی آب دوستدار محیط زیست 
قیمت هـر کیلوگـرم برنـج در بـورس بـه صـورت سـورت نشـده و دارای و حافظ منابع آبی است

شکسـتگی 40 هـزار و 500 تومان خریـد و فروش شـد که بعد از سـورت 
قیمت آن حـدود 45 هـزار تومـان خواهـد بود. 

برنـج ایرانی در مـاه های گذشـته در محـدوده ۳0 هـزار تومان بـه فروش 
می رسـید امـا به یـک بـاره قیمـت برنـج عددهـای افسـار گسـیخته ای 
را تجربـه کـرده اسـت بـه طـوری کـه بـر اسـاس مشـاهدات میدانـی هر 
کیلوگـرم از ایـن محصـول 40 تـا 57 هـزار تومـان قیمـت گذاری شـده 
اسـت.قیمت برنـج هنـدی 1121 نیـز 22 تـا ۳0 هـزار تومـان و برنـج 
پاکسـتانی در محـدوده 27 هـزار تومـان قیمـت گـذاری شـده همچنین 
نرخ مصوب برنـج 1121 شـرکت بازرگانی دولتـی ایران 18 هـزار و 500 
تومان اسـت. بنابراین گـزارش قیمت هر کیلوگـرم برنج در بـورس کاالی 
ایـران اما  به صورت سـورت نشـده و بـا شکسـتگی 14 درصـد  40 هزار و 
500 تومـان خریـد و فروش شـد که بعـد از سـورت قیمت آن حـدود 45 

هـزار تومـان خواهـد بود.

این است قیمت برنج بورسی

در بیانیه پایانی نشسـت سازمان همکاری شـانگهای بر حل و فصل سـریع اوضاع در افغانستان 
تاکید شـده اسـت.در بیانیه پایانی نشست سـازمان همکاری شـانگهای در دوشـنبه، پایتخت 
تاجیکسـتان آمده اسـت: حل و فصل سـریع اوضـاع در افغانسـتان یکـی از مهمتریـن عوامل 
در حفظ ثبـات در منطقه اسـت. همچنین ایـن بیانیـه می افزاید: ما خواسـتار آن هسـتیم که 
افغانسـتان به کشـوری مسـتقل و بی طرف و عـاری از تروریسـم، جنـگ و مواد مخـدر تبدیل 

شـود. ایجاد یـک دولت فراگیـر در افغانسـتان با مشـارکت همه طـرف ها ضروری اسـت.
بیسـت و یکمیـن اجالس سـران سـازمان همـکاری شـانگهای، امروز جمعـه با حضور سـران 
12 کشـور عضو و ناظـر از جمله آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی، رئیـس جمهور ایران در شـهر 
دوشـنبه، پایتخت تاجیکسـتان آغاز شـد. در این اجالس منطقـه ای، عالوه بـر رئیس جمهور 
تاجیکسـتان به عنـوان کشـور میزبان، سـران قرقیزسـتان، قزاقسـتان، بـالروس، پاکسـتان، 
ترکمنسـتان و ازبکسـتان نیز حضور دارند و روسای جمهوری روسـیه، چین، هند و مغولستان 

نیز بـه صورت مجـازی در این نشسـت شـرکت کـرده اند.

بیانیه پایانی نشست سازمان 
همکاری شانگهای

بخش های مرکزی 
و دهبکری شهرستان بم 

کدپستی جدید می گیرند

چیزی از قانون ۱۵ درصد حقوق 
مالکانه معادن عاید استان کرمان 

نشده است

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی گفت: وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت به نخســتین تعهد خود 
به مجلسی ها جامه عمل پوشاند و قیمت 

سیمان را به قیمت واقعی خود بازگرداند.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »لطف اهلل ســیاهکلی« 
افزود: در این دوره صحبت های مبسوطی 
با وزرا برای رای اعتماد در صحن مجلس و 
کمیسیون ها داشته ایم و اعتماد ما به وزرا 

مشروط بوده است.
وی، شــرط حفظ رای اعتماد را عمل به 
وعده ها و برنامه های ارائه شده برشمرد و 
ادامه داد: توجه به سیمان، فوالد، خودرو، 
تنظیم بــازار، صادرات و غیــره از جمله 
برنامه های »سید رضا فاطمی امین« وزیر 

صنعت، معدن و تجارت بوده است.
نماینده مــردم قزوین، البــرز و آبیک در 
مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه وزیر 
صنعت قول داده بود که قیمت سیمان را 
تا مهرماه به قیمت واقعی بازگرداند، گفت: 
فاطمی امین با عمل به نخستین تعهد خود 
به مجلسی ها، قیمت سیمان را به قیمت 

واقعی خود بازگرداند.
سیاهکلی اضافه کرد: با همین توانمندی 
و عزمی که از فاطمی امین ســراغ داریم، 
قیمت فوالد نیــز تعدیل خواهد شــد و 
اقدام های مناســبی برای خودرو نیز ارائه 

خواهد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
خاطرنشان کرد: وزیر صنعت برای بهبود 
وضعیت بازار فوالد و خودرو، زمان بندی 
مناســبی را از مجلــس گرفته اســت و 
بر اســاس همین برنامــه زمان بندی به 

موفقیت های خوبی خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، پیش از این، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان 
به نرخ پیــش از قطعی برق بازگشــت و 
قیمت آن در بورس به کیسه ای 25 هزار 
تومان رسیده، گفته بود: اقداماتی که در 
جریان کنترل قیمت ســیمان در وزارت 
صنعت انجام شــد، برخــورد تعزیراتی و 
دستوری نبود؛ بلکه اصالح ساختارها منجر 

به تعادل بازار و کاهش قیمت ها شد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت هفته ای که گذشت برخالف روند 
صعودی هفته های گذشته، با ۳8 هزار واحد 
کاهش نسبت به هفته قبل به یک میلیون و 
488 هزار واحد رســید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، شــاخص کل بــورس اوراق 
بهادار تهران در پایــان معامالت هفته ای که 
گذشت )چهارشنبه، 24 شهریور  ماه( با ۳8 
هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل از آن 
به عدد یک میلیون و 488 هزار واحد رسید؛ 
براین اساس افت شاخص کل در هفته جاری 
حدود 2.5 درصد بود.شاخص کل در پایان روز 
یکشنبه هفته گذشته )17 شهریورماه( در 
حالی با رقم یک میلیون و 526 هزار واحد به 
معامالت خود پایان داد که این رقم روز گذشته 
)چهارشنبه، 24 شهریور ماه( به یک میلیون و 
488 هزار واحد رسید.شاخص کل )هم وزن( 
در پایان هفته گذشته 466 هزار و ۹6 واحد 
بود که در هفته جاری این عدد به 450 هزار و 
45۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 2۹4 
هزار و 10۹ واحد به عــدد 284 هزار و 240 
واحد رسید.در پنج روز معامالتی این هفته 
بورس، نمادهای سپید ماکیان )سپید(،   شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
لیزینگ کارآفرین )ولــکار(، گروه مدیریت 
ارزش صندوق بازنشستگی کشوری )ومدیر(، 
گروه دارویی برکت )برکت( و بهساز کاشانه 
تهران )ثبهساز( در گروه نمادهای پُرتراکنش 
قرار داشتند.در هفته ای که گذشت استخراج 
ســایر معادن، محصوالت چرمی، وســایل 
ارتباطی، پیمانکاری صنعتی، سایر حمل و 
نقل و فعالیت های کمکی به جز نهادهای مالی 

واسط جزو صنایع مثبت بازار بودند.
همچنین مخابرات، فعالیــت های هنری، 
سرگرمی و خالقانه، محصوالت کامپیوتری، 
الکترونیکــی و نوری، محصــوالت چوبی، 
محصوالت کاغذی، بیمه و بازنشســتگی، 
اطالعات و ارتباطات، قند و شــکر، زراعت و 
خدمات وابســته، خــرده فروشــی، رایانه، 
محصوالت فلزی، الســتیک و پالستیک، 
صنایــع غذایی به  جــز قند و شــکر، کانی 
غیرفلزی، ســیمان، آهک و گچ، کاشــی و 
سرامیک، فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و 
آزمایش فنی، انبوه سازی امالک و مستغالت، 
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، استخراج 
نفت، گاز جز اکتشافات، دستگاه های برقی، 
ماشین آالت و تجهیزات، خودرو و قطعات، سایر 
واسطه گری های مالی، واسطه گری های مالی و 
پولی، چند رشته ای صنعتی، عرضه برق، گاز، 
بخار و آب گرم، سرمایه گذاری ها، فرآورده های 
نفتی، فلزات اساسی و... از جمله صنایعی بودند 

که بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.

ــازی واردات  ــرح آزادس ــرای ط ــا اج ــد ب ــازار می گوین ــاالن ب فع
ــی  ــای واردات ــت خودروه ــه قیم ــی رود ک ــال م ــودرو احتم خ
ارزان شــود و ایــن کاهــش قیمــت بــه بــازار خودروهــای داخلی 
هــم برســد. امــا آیــا خودروهــای چینــی هــم بــه مصوبــه اخیــر 
ــا  مجلــس واکنــش نشــان می دهــد و ارزان می شــود؟ همســو ب
خبــر واردات خودروهــای خارجی، انتظــار مــی رود قیمت برخی 
خودروهــای ایرانــی و مونتــاژی ارزان شــود امــا بررســی ها 
ــاماندهی  ــرح س ــه ط ــبت ب ــوز نس ــازار هن ــد ب ــان می ده نش

ــداده اســت. خــودرو واکنــش نشــان ن
ــای  ــت خودروه ــه قیم ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــا می ت ــا آی ام
ــودرو در  ــازار خ ــناس ب ــد زاوه، کارش ــود؟ فرب ــی ارزان ش داخل
گفتگــو بــا تجارت نیــوز می گویــد: صــرف تصویــب طــرح 
آزادســازی واردات خــودرو، قیمــت خودروهــای داخلــی 
ارزان نمی شــود. چــون نــه قیمــت ارز کاهــش یافتــه و نــه 
ــر  ــا اگ ــت. ام ــرده اس ــری ک ــد تغیی ــربار تولی ــای س هزینه ه
ــرف  ــد و از ط ــدا کن ــش پی ــودرو افزای ــرف واردات خ ــک ط از ی
دیگــر عرضــه خودروهــای داخلــی افزایــش پیــدا کنــد ممکــن 
اســت وضعیت بــازار تنظیــم و خودروهــای داخلــی در بــازار آزاد 

ــی ارزان شــود. اندک
ــدان در  ــی چن ــای ایران ــد خودروه ــان می ده ــا نش گزارش ه
ــژو 206  ــال پ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــل ارزان نش ــازار داخ ب
ــک  ــب ی ــه ترتی ــس ب ــمند ال ایک ــارس و س ــژو پ ــپ دو، پ تی
ــان  ــون توم ــان و دو میلی ــون توم ــان، هشــت میلی ــون توم میلی
ــا تائیــد ایــن خبــر در  گــران شــدند. خبرآنالیــن روز گذشــته ب
ــرح واردات در  ــرای ط ــتای اج ــود: » در راس ــته ب ــی نوش گزارش
میــان خودروهــای داخلــی و مونتــاژی تنهــا پراید و پــژو 2008 
ارزان شــد.در هفتــه گذشــته پرایــد 1۳2 بــا کاهــش قیمت یک 
میلیــون تومانــی بــه 1۳۳ میلیون تومــان رســیده اســت و پراید 
ــده  ــان ارزان ش ــون توم ــته دو میلی ــه گذش ــز در هفت 151 نی
اســت و در حــال حاضــر بــا قیمــت 147 میلیــون تومــان معامله 
شــده اســت. همچنیــن پــژو 2008 مــدل 1۳۹8 نزدیــک بــه 8 
ــون  ــز 15 میلی ــن خــودرو نی ــدل 1۳۹۹ ای ــان و م ــون توم میلی

ــت.« ــده اس ــان ارزان ش توم

سیمان به قیمت واقعی کدام خودروهای داخلی ارزان شد؟
خود بازگردانده شد

اُفت و خیز شاخص
 کل بورس در هفته ای 

که گذشت

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس گفــت: وزارت کشــور از 
ــتانداری  ــرای اس ــدا را ب ــد کاندی ــا چن ــت ت ــدگان خواس نماین
معرفــی کننــد و در همیــن جهــت نماینــدگان عــده ای 
را معرفــی کردنــد، مــن ایــن روش را قبــول نــدارم، زیــرا 
نماینــدگان مــی خواهنــد تــا آدم هــای خودشــان بــرای 

اســتانداری هــا انتخــاب شــوند. 
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس گفــت: شــورای امنیــت باید 
ــذ  ــت اخ ــت مملک ــاس مصلح ــی و کان را براس ــم نهای تصمی
ــرد  ــت اداره ک ــوان مملک ــی ت ــا نم ــا دنی ــازی ب ــا لجب ــد، ب کن
ــدگان  ــم برســند، نماین ــه تفاه ــی در ســطح کان نظــام ب وقت

ــد. ــد آم ــاه خواهن ــون خــود کوت هــم از قان
ــز در مجلــس، در   »مســعود پزشــکیان«، نماینــده مــردم تبری
رابطــه بــا "بیانیــه  ایــران و آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی" 
گفــت: حاکمیــت بــرای کســب موفقیــت بایــد مشــکات خــود 
را بــا دنیــا و کشــورهای منطقــه حــل کنــد در غیر ایــن صورت 
ــت  ــفانه مخالف ــدارد. متاس ــود ن ــکات وج ــع مش ــکان رف ام
هایــی کــه بــا دولــت روحانــی در مســئله مذاکــرات و همکاری 
ــود و  ــت سیاســی ب ــک رقاب ــت ی ــس صــورت گرف ــران و آژان ای
ــی  ــد خیل ــد. بای ــه ش ــده گرفت ــت در آن نادی ــت مملک مصلح

ــم.  ــر از ایــن مشــکات کشــور را حــل میکردی زودت

اظهارات مهم پزشکیان 
درباره نحوه انتخاب استانداران 

   

همان لحظه که داشتند راه اندازی مرکز قنات استان 
کرمان را اعام و مسئوالن سخنرانی می کردند، زن 
و شوهری جوان چند خیابان آنطرف تر، در محل 
تقسیم آب گوارای قنات گوهرریز جوپار، قلیا نشان را 
کشیده بودند وداشتند پتوها یشان را داخل تشت آب 

قنات با پا می کوبیدند تا خوب شسته شود.
مرد جوان وقتی خبرنگاران دوربین به دست را 
دید،همچنان که داشت پتوهای خیس خورده و پر از 
تاید را لگد می کرد، دستی به سبیل تاب خورده اش 
کشید و در جواب ما که گفتیم آیا آب را می توان 
نوشید؟باالی منبر رفت و در وصف آب گفت:بله 
آقا،آب گوارای قنات است که از دل کوه آمده،بهترین 
آب معدنی است،اما هر چه باالتر باشد تمیزتر است.
در کنارش زنی جوان ایستاده بود،پاچه شلوارش 
را تا مچ پا باال زده بود و داشت در تشت دیگری به 
همسرش کمک می داد. قلیان و فاسک چایشان 
را زیر سایه کنار دیوار گذاشته بودند تا شاید اگر باز 

خسته شدند،دمی بگیرند و خستگی به در کنند.
چند خیابان آن سوتر اما مراسم همچنان دایر 
بود؛مراسم اعام راه اندازی مرکز قنات استان کرمان 
در بنای تاریخی و قدیمی در گوشه دیگر شهر جوپار.
آن طور که مسئوالن گفتند نخستین مرکز بومی 
قنات ایران است که به شکل هیئت امنایی در استان 
کرمان که سه قنات ثبت جهانی و چند قنات ثبت 
ملی دارد راه اندازی شده است.چند دقیقه قبل از 
آن بود که رئیس مرکز کرمان شناسی از سخنرانان 
مراسم،داشت گایه هایش را آرام و دلسوزانه فریاد 
می کرد؛از سال ها مکیدن خون زمین، شقه شقه 
کردن آن)حفر چاه ها(و هشداری که روزی شاید 
همین زمین تصمیم سازانی که بای کنونی را بر 

سرش آورده اند در خود ببلعد.
این سخنان سید محمدعلی گاب زاده اگرچه 
ترسناک و هشداردهنده اما امیدوارانه نیز بود چون 
معتقد بود هنوز برای احیای قنات ها و حل مشکات 

آب در این سرزمین فرصت هست.
صحبت بر سر قنات و ضرورت نجات آن ها در حالی 
است که بسیاری از مناطق ایران از جمله کرمان دچار 
تنش شدید آبی و در برخی نقاط بحران آب هستند و 
برای حل مشکل به انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عمان نیز متوسل شده اند؛ موضوعی که رئیس مرکز 
کرمان شناسی اجرای آن را نفی نمی کند اما آن را 
چندان مناسب و علمی هم نمی داند،راهکار بهتری 
از نگاه خویش ارائه می دهد و معتقد است همانطور 
که نیاکان ما بسته به اقلیم منطقه،آب را تامین و در 
مصرف مدیریت می کردند، ما هم باید همان کار را 

انجام دهیم.
گاب زاده برای آنکه قیاس انتقال آب از دریای عمان 
با احیای قنات ها را باور پذیرتر و ملموس تر نشان 
دهد،عملکرد قنات ها را مانند عملکرد کلیه ها در بدن 
تشبیه می کند و انتقال آب از دریای عمان را مانند 

استفاده از دستگاه دیالیز می داند.
تاریخ و عظمت کرم

اگرچه سخنان رئیس مرکز کرمان شناسی در 
ابعاد مختلفی درباره قنات ها  از  این مراسم 
حائز اهمیت است اما او در ابتدای سخنانش،به 
نقل از مشرق)خاورشناس( فرانسوی ژان اوَبن 
)۱۹۲۷ـ۱۹۹۸( چنین گفت:کسی که تاریخ 
کرمان را به درستی بخواند مانند آن است که تاریخ 
همه جهان را خوانده باشد.گاب زاده سپس جمله 
مستشرق فرانسوی را اینگونه تحلیل کرد:این سخن 
از دو بعد قابل تحلیل است،نخست اینکه تاریخ 

کرمان همواره اسطوره پایداری و مقاومت بوده.
بهترین نوع ساخت و ساز

گاب زاده افزود:تحلیل دیگر این است که کرمان 
و کرمانی ها همراه و هم پای صحرا دالن دیگر کویر 
در ایران زمین طرحی نو از زندگی درانداختند و با 
آنچه داشتند و از سرمایه های خودشان بود زندگی 

را سامان دادند.
اندیشه ای برتر از نیاکانمان؟

او با اشاره به عملکرد نیاکانمان در کرمان در احداث 
قنات گفت:در همین سرزمین خشک کویری 
قنات هایی را ایجاد کردیم که آب را از کوهستان ها 
گرفتیم و به زیر زمین بردیم که قطره ای از آن خشک 
نشود؛آب آن ها را برای مصرف شرب و کشاورزی 
در اختیار گرفتیم و عجبا که منطقه ای کویری مثل 
کرمان هنوز یک چهارم باغ های کشور را در خود جا 
داده ولی افسوس که ما نیاکانمان را قدر ندانستیم و 

فرزندان نا خلفی شدیم.
گاب زاده تصریح کرد:قنات ها هزاران سال زندگی 
را در این منطقه کویری ممکن ساختند اما ما فکر 
کردیم تفکر و اندیشه خودمان برتر از نیاکانمان است 

و زمین را شخم زدیم.
به گفته او، در حالی که سال ۱۳۵۰حدود ۲۵هزار 
حلقه چاه داشتیم امروز آمار چاه ها در کشور به بیش 
از یک میلیون چاه می رسد بعد می گوییم چرا زمین 
شقه شقه شده؛ این زمین به واقع باید دهان باز کند 
و همه آنان که تفکر و اندیشه شان این بوده که این 
کشور و منطقه را به اینجا رسانده اند را در خود جای 

دهد؛ما فرزندان خلفی نبودیم.
او افزود:سال ۱۳۵۹دنبال برگزار همایش احیای 
قنات ها بودیم و آن را برگزار کردیم؛آن موقع داد 
عده ای بلند بود که قنات ها را دریابید اما کسی توجه 
نکرد؛در این مدت حاال دقیقه ۹۰یا شاید هم بیشتر 
از دقیقه ۹۰گذشته اما هنوز هم دیر نشده؛ دست 
همه آنان که این حرکت ارزشمند را »در راه اندازی 

مرکز قنات کرمان«حرمت گذاشتند می بوسیم.
کسی که با قنات وصلت کرده

گاب زاده در ادامه به تاش های محمد َبرشان از 
کارشناسان قنات در استان کرمان اشاره و تصریح 
کرد:آقای برشان وقتی از قنات صحبت می کند، 
مثل عاشقی است که معشوقه گمشده خودش را به 
تصویر می کشد،او با قنات صحبت می کند، دلبسته 

است،با قنات ازدواج و وصلت کرده است.

تفاوت کلیه و دیالیز
رئیس مرکز کرمان شناسی تصریح کرد:ما که در 
این مدت خون زمین را مکیدیم و دیگر چیزی 
باقی نمانده اما االن دلمان خوش است که آب را از 
سرشاخه های کارون یا خلیج فارس و دریای عمان 
می آوریم؛ درست مثل اینکه شما می گویید کلیه 

می خواهم چه کار، دستگاه دیالیز وجود دارد.
او گفت:امیدواریم همتی که در نجات قنات ها پا 
گرفته تداوم یابد،همه کمک و باور کنیم که دیگر 
چیزی از حیات باقی نمانده زیرا اگر آب نباشد،هیچ 

چیز دیگری هم نخواهیم داشت.
همکاری بین المللی در حوزه قنات

در ادامه برشان کارشناس حوزه قنات و عضو هیات 
امنای مرکز قنات استان کرمان بود که با توصیف 
وضعیت و تاریخ قنات در استان گفت:این استان از 
نظر تعداد قنات در جایگاه هفتم و در میزان آب دهی 
قنات ها نیز سومین استان کشور محسوب می شود.

به گفته او کرمان سه قنات ثبت جهانی و چهار قنات 
ثبت ملی دارد؛همچنین پرونده ثبت ملی چند قنات 

دیگر در حال بررسی و پیگیری است.
برشان با اشاره به پرونده های تمدن قناتی در استان 
و برنامه همکاری های بین المللی با دیگر کشورها  
گفت:در آینده نزدیک بین بم و مسقط پایتخت عمان 
در حوزه قنات ها پیمان برادری برقرار می کنیم و این 
در حالی است که تاکنون بین مقنی های نرماشیر 
استان کرمان با دیگر مناطق نیز پیوند برادری برقرار 

شده است.
مراقب قنات های خشکیده باشید

برشان با بیان اینکه ثبت جهانی و ملی قنات ها در 
مساله حل کم آبی و توسعه گردشگری بسیار موثر 
است اظهار داشت: با توجه به مشکات و خطر هایی 
که قنات های خشک شده در شهر کرمان در آینده 
به وجود خواهند آورد،ضرورت دارد مرکزی برای 
شناسایی مناطق فرونشست در کرمان تشکیل شود.
او از جمله مناطقی که به زعم او در صورت بی توجهی 
دچار مشکل خواهد شد را در محدوده زیرگذر میدان 
آزادی شهر کرمان نام برد که روی قنات احداث شده 

است و درباره وضعیت رسیدگی به آن هشدار داد.
ساختار مرکز قنات شناسی دولتی نیست

مرکز قنات در استان، نخستین مرکز بومی قناتی 
کشور با هدف حفظ، احیا و مرمت این سازه های 
ارزشمند آبی در کرمان به همت برخی فعاالن این 

حوزه و با تاکید استاندار کرمان افتتاح شد.
استان کرمان که سابقه دیرین در حوزه قنات در کشور 
دارد،سه قنات ثبت جهانی در شهر جوپار شهرستان 
کرمان )گوهرریز(و دو قنات اکبرآباد و قاسم آباد در 

شهرستان بم قرار دارد.
علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این مراسم 
ضمن تایید سخنان گاب زاده در وضعیت رسیدگی 
به حیات زمین و تامین و مدیریت منابع آبی به شکل 
اصولی و ضرورت احیای قنات ها گفت: برای آنکه 
مرکز قنات کرمان بتواند به خوبی پیش برود، تاش 
کردیم که دولتی نباشد اما همه دستگاه ها و مدیران 

باید آن را حمایت کنند.
او گفت:تاکید داشتم که حتما برای قنات ها یک 
ساختار و تشکیات غیر دولتی با ریاست استاندار 

وقت در هیات امنا تشکیل شود.
آمارهای متفاوت قنات های استان

سخن از قنات ها و اهمیت آن در حالی است که در 
کوچک ترین مسئله مربوط به قنات ها مشکل وجود 
دارد و آن هم تفاوت آماری آن ها است که خود همین 
مسئله،از جمله بدیهیات و ضرورت های راه اندازی 
مرکز قنات را توجیه کرده و امید می رود که از این 
دست مشکات نیز از بین برود و بانک اطاعاتی 
جامع و نظام مندی از قنات ها در استان شکل گیرد.

در حالی که مسئوالن جهاد کشاورزی تعداد قنات ها 
را حدود چهار هزار قنات اعام می کنند،برخی 
کارشناسان از جمله برشان عضو هیات امنای مرکز 
قنات کرمان می گوید که هر چشمه ای را نباید 
به عنوان قنات معرفی کرد؛این کارشناس تعداد 

قنات ها را یک هزار و ۹۰۰ قنات می داند.
در ادامه عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان در جریان مراسم راه اندازی مرکز 
قنات اطاعات و آماری را در اختیار خبرنگاران 
گذاشت که براساس آن میزان قنات ها را حدود ۶ 
میلیون متر و تعداد آنها را افزون بر سه هزار و ۹۹۰ 

قنات برآورد کرد.
میراث نیاکان با دستانی خالی

وقتی سخن از قنات می کنیم در واقع از یکی از 
گرانبهاترین میراث گذشتگان مان صحبت می کنیم 
که با ابتدایی ترین وسایل این سازه های آبی را احداث 
کردند به نحوی که بدون نیاز به انرژی و فن آوری،آب 
از اعماق زمین و مسافت طوالنی به سطح زمین 
منتقل و با آن آب شرب،کشاورزی و دامداری تامین 

می شود.
قنات،کاریز یا کهریز در واقع به مجرای تونلی شکلی 
اطاق می شود که زیر زمین کنده شده تا آب در آن 
جریان یابد.این مجرا که در عمق زمین برای ارتباط 
دادن رشته چاه هایی که از مادر چاه سرچشمه 
می گیرد با هدف هدایت و مدیریت آب کشاورزی و 

سایر مصارف به کار گرفته می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و 
عضو هیات امنای مرکز قنات این استان معتقد است 
وظیفه مالکان و بهره برداران هر قنات، در حفظ 

میراثی که به دست آنها رسیده بسیار مهم است.
اطالعاتی از قنات های استان

او پرآب ترین قنات استان را پاکم و قنبرآباد در بم 
با دبی باالی سه هزار و ۵۲۰ لیتر در ثانیه نام برد.

به گفته سعیدی طوالنی ترین قنات های استان 
قنات ز مجرد شهرستان سیرجان به طول ۴۲ 
کیلومتر،قنات کریم آباد شهداد با طول ۲۴ کیلومتر، 
قنات رحمت آباد شهرستان ریگان با حدود 
۱۹کیلومتر است وکوتاه ترین قنات تا ۵۰ متر نیز در 

استان کرمان وجود دارد.
او میزان برداشت ساالنه از قنات های استان را ۳۸۰ 

میلیون مترمکعب خواند.

سرپرســت یــگان حفاظــت اداره  کل راه و 
ــا  ــام کرد:ب ــان اع ــوب کرم ــازی جن شهرس
نیــروی  و  قضایــی  دســتگاه  حمایــت 
بــه  زمین خــواری  مــورد  انتظامــی۷۴ 
ــع از دســت  ــزار و۵۰۳ متر مرب مســاحت ۶۷ ه
ســودجویان و زمیــن خــواران در جنــوب 
کرمــان رفع تصــرف شــد کــه ارزش ریالــی آن 

بیــش از ۴۱۵ میلیــارد ریــال اســت.
او در تشــریح رونــد رفــع تصــرف انجــام شــده 
ــا  ــرف ب ــع تص ــن رف ــی از ای اظهارداشت:خش
متــراژ ۴۲هــزار و ۶۰۰ مترمربــع و ارزش 
۶۲ میلیــارد ریــال مربــوط بــه شهرســتان 
ــع از اراضــی  ــزار۱۲ متر مرب ــوج اســت وه کهن
تصرف  شــده بــه ارزش ۲۰میلیــارد ریــال 

ــت. ــج اس ــه گن ــتان قلع ــه شهرس ــوط ب مرب
ــه  ــن ب ــع زمی ــان کرد:۲۵۰مترمرب ــی بی کمال
ارزش تقریبــی ۵ میلیــارد ریــال در شهرســتان 
ــتان  ــع تصــرف شــده و در شهرس ــت رف جیرف
ــزار  ــاحت ۸ ه ــه مس ــورد ب ــوب ۹م رودبارجن
و ۴۰۳ مترمربــع بــه ارزش تقریبــی ۳۱۰ 

ــت. ــده اس ــد ش ــع ی ــال خل ــارد ری میلی
او در ادامــه گفت:همچنیــن در شهرســتان 

ــر  ــه مســاحت ۲۵۰مت ــاد یــک مــورد ب عنبرآب
مربــع بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال خلــع یــد 
ــورد  ــز ۵ م ــان نی ــتان منوج شــده و در شهرس
بــه مســاحت ۴هــزار متــر مربــع رفــع تصــرف 
داشــتیم کــه ارزش ریالــی آن ۸میلیــارد ریــال 

ــت. اس
هماهنگــی  گفت:طبــق  پایــان  در  او 
بــا دســتگاه  اراضــی  یــگان حفاظــت 
قضایی،برخــوردی قاطــع و جــدی بــا 
اجــازه  و  داشــت  متصرفیــن خواهیــم 
تصــرف اراضــی ملــی را بــه ســودجویان و 

داد. نخواهیــم  زمین  خــواران 
کمالــی گفــت:راه انــدازی تلفــن گویــای 
ــوده و مــردم  ــرای مــا ب یــگان کمــک خوبــی ب
در ایــن زمینــه همــکاری داشــته و مــوارد 
زیــادی را گــزارش داده اند.شــهروندان 
می  تواننددرصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف 
ــای ۴  ــن گوی ــامانه تلف ــا س ــواری ب و زمین  خ
رقمــی ۱۶۵۶ تمــاس بگیرنــد و هرگونــه دخل 
ــی  ــت در اراض ــرض و دخال ــا تع ــرف و ی و تص
ــگان حفاظــت اراضــی  ــه ی ــی را ب ــی و دولت مل

ــد. ــام کنن اع

ایرنا 

گزارش

کارشناس حوزه قنات و عضو هیات 
امنای مرکز قنات استان کرمان با بیان 
اینکه ثبت جهانی و ملی قنات ها در 
مساله حل کم آبی و توسعه گردشگری 
بسیار موثر است اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت و خطر هایی که قنات های 
خشک شده در شهر کرمان در آینده 
به وجود خواهند آورد،ضرورت 
دارد مرکزی برای شناسایی مناطق 
فرونشست در کرمان تشکیل شود.

برشان از جمله مناطقی که در صورت 
بی توجهی دچار مشکل خواهد شد را 
در محدوده زیرگذر میدان آزادی شهر 
کرمان نام برد که روی قنات احداث 
شده است و درباره وضعیت رسیدگی 
به آن هشدار داد.

نجات خون زمین در دقیقه ۹۰

رفع تصرف ۶۷هزار و ۵۰۳ متر مربع 
از اراضی ملی در جنوب کرمان 

به بهانه افتتاح مرکز قنات استان کرمان

نو  
ن 

رما
: ک

س
عک

بهــای ارز در ابتــدا و انتهــای هفتــه ای کــه 
گذشــت تفــاوت چندانــی نداشــت، امــا بــازار ارز 
در طــول هفتــه، نوســان های شــدیدی را تجربــه 
کــرد. بــازار ارز در حالــی کــه همچنــان در انتظار 
معرفــی رئیــس کل جدیــد بانــک مرکزی اســت، 
ــرد و  ــی ک ــود را ط ــان خ ــه پرنوس ــومین هفت س
طــی ایــن هفتــه، دامنــه نوســان معامــات دالر 
ــه حــدود یــک هــزار  ــورو ب ــان و ی ــه هــزار توم ب
ــه  ــازار ارز هفت ــید.معامات ب ــان رس و ۲۰۰ توم
ــه  ــه ب ــد ک ــاز ش ــی آغ ــت در حال ــه گذش ای ک
اعتقــاد تحلیلگــران در هفتــه پیشــین، انتظارات 
ــا ورود  ــت ب ــر مخالف ــر خب ــت تاثی ــی تح تورم
ــی،  ــرژی اتم ــی ان ــازمان بین الملل ــرکل س مدی
ــی از صــدور  ــران و نگران ــه ای ــل گروســی، ب رافائ
ــن  ــکام ای ــورای ح ــی در ش ــه ضدایران قطعنام
ســازمان بــه شــدت تقویــت شــده بــود و قیمــت 
دالر با گــذر از ســطح مقاومتــی ۲۷ هــزار و ۳۰۰ 
تومــان بــه دیگــر ســطح مقاومتــی خــود یعنــی 
ــن  ــود. بنابرای ــان رســیده ب ــزار و ۸۰۰ توم ۲۷ ه
انتظــار گروهــی از تحلیلگــران فنــی، گــذر بــازار 
در هفتــه جدیــد از این ســطح و ورود بهــای دالر 
بــه کانــال ۲۸ هــزار تومــان و رشــد تــا محــدوده 

ــود. ــان ب ــزار و ۳۰۰ توم ۲۸ ه

بــا ایــن وجــود معامــات اولیــن روز هفتــه 
ــال  ــتریت ژورن ــری از وال اس ــعاع خب ــت ش تح
در ســاعات بامــدادی روز شــنبه مبنــی بــر 
ــا  ــران ت ــه ته ــی ب ــاالی ورود گروس ــال ب احتم
پیــش از برگــزاری نشســت آتی شــورای حــکام، 
آغــاز شــد و بــه همیــن دلیــل متقاضیــان ارز در 
ــی  ــد افزایش ــدند و رون ــردد ش ــد م ــام خری انج
قیمــت ارز متوقــف شــد. البتــه گروهــی از 
ــر ایــن از تاثیــر  کارشناســان اقتصــادی عــاوه ب
بازارســاز و عرضــه زیــاد ارز صــورت گرفتــه نیــز 
ــد افزایشــی قیمــت صحبت  در جلوگیــری از رون
ــات  ــار و اطاع ــر آم ــا ب ــد. بن ــان می آورن ــه می ب
منتشــر شــده، عرضــه ارز در بــازار در اولیــن روز 
ــج  ــه ۳۹ درصــد بیشــتر از عرضــه در روز پن هفت
ــط  ــر از متوس ــد باالت ــین و ۵۵ درص ــنبه پیش ش

ــود. ــال ب س
در ادامــه و بــا آغــاز روز دوم هفتــه کــه همزمــان 
ــی  ــی اتم ــن الملل ــس بی ــر کل آژان ــا ورود مدی ب
ــت  ــان رف ــد از می ــود، فضــای تردی ــران ب ــه ته ب
و تحلیل هــای مثبــت میــان معامله گــران 
ــد از  ــه در بع ــی ک ــا جای ــد ت ــت ش ــازار تقوی ب
ــاون  ــت مع ــار تویی ــا انتش ــنبه ب ــر روز یکش ظه
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 

کــه بــه اســتقبال از توافــق صــورت گرفتــه 
ــد  ــود، رون ــه ب ــس اتمــی رفت ــران و آژان ــان ای می
ــه شــدت  ــازار آزاد ب ــات دالر در ب ــودار معام نم
ــات  ــی معام ــاعات ابتدای ــد و در س ــی ش نزول
ــی  ــزار تومان ــال ۲۶ ه ــنبه دالر در کان روز دوش
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــه ش ــداری و فروخت خری
روز یــورو نیــز بــه کانــال ۳۱ هــزار تومــان 
ــازار  ــن اســاس قیمــت ارز در ب ــر ای بازگشــت و ب
ــک  ــدود ی ــی ارز در ح ــای قیمت ــه محدوده ه ب

ــت. ــش، بازگش ــاه پی م
ــده  ــام ش ــوری انج ــق ف ــازار از تواف ــتقبال ب اس
میــان دولــت ایــران و آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی امــا بــه معنــای رفــع کامــل 
نگرانی هــا در خصــوص سرنوشــت نشســت 
ــته ای  ــرات هس ــده مذاک ــکام و آین ــورای ح ش
ــان  ــازار همچن ــران، ب ــاور تحلیلگ ــه ب ــود و ب نب
در برابــر کاهــش قیمــت دالر از کــف ۲۶ هــزار و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت دارد و ب ــان مقاوم ۸۰۰ توم
ــف  ــازار متوق ــی در ب ــد نزول ــنبه رون از روز سه ش
شــد و بــازار شــاهد اصــاح قیمت هــا و صعــودی 
شــدن نمــودار به صــورت موقــت بــود. البتــه روز 
چهارشــنبه  تحــت تاثیــر انتشــار برخــی اخبــار، 

ــت. ــش یاف ــاره کاه ــت دالر دوب قیم

قیمـت سـکه و طـا در هفتـه ای کـه 
گذشـت، رونـد نزولـی داشـت کـه بـه 
گفتـه نایـب رییـس اتحادیـه طـا و 
جواهـر تهران ایـن افت قیمـت به دلیل 
کاهـش نـرخ ارز و انـس جهانـی طا و 
همچنین کم شـدن تقاضا در ایـن بازار 

بـوده اسـت.
به گـزارش روز جمعـه ایرنا، بازار سـکه 
و طـا در هفتـه ای کـه گذشـت، بـه 
نسـبت هفته پیش، روند نزولی داشـت 
و بـه اسـتثنای روزهـای سـه شـنبه و 
چهارشـنبه کـه شـاهد افزایـش اندک 
قیمت هـا بـود، در دیگر روزهـای هفته 
کاهـش قیمـت سـکه در بـازار قابـل 
توجـه بود.بـر همیـن اسـاس در بـازار 
سـکه، سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح 
جدیـد در حـدود قیمـت ۱۲ میلیـون 
و ۵۰ هـزار تومـان معامله شـد کـه این 
قیمـت در روز یکشـنبه بـا کاهـش ۴۰ 
هزار تومـان بـه ۱۲ میلیـون و ۱۰ هزار 
تومـان رسـید.در روز دوشـنبه قیمـت 

سـکه طرح جدید بـا ۲۱۰ هـزار تومان 
کاهـش وارد کانـال ۱۱ میلیـون تومان 
شـد و در حـدود قیمتـی ۱۱ میلیون و 
۸۰۰ هـزار تومـان داد و سـتد می شـد. 
این قیمـت در نوسـان ۴۰ هـزار تومان 
تـا روز چهارشـنبه ادامـه داشـت و در 
آخریـن روز هفتـه ۱۳۰ هـزار تومـان 
کاهـش پرونـده معامـات بـا قیمـت 
حـدود ۱۱ میلیـون ۷۱۰ هـزار تومـان 
بسـته شـد.این رونـد در بـازار طـای 
خـام و آب شـده نیـز حاکـم بـود. یـک 
گـرم طـای ۱۸ عیـار پـس از قیمـت 
یک میلیـون و ۱۷۰ هزار تومـان در روز 
شـنبه کـه اوج قیمت بـود رونـد نزولی 
داشـت و در پایـان هفتـه بـه نـرخ یک 
میلیـون و ۱۴۶ هـزار تومان رسـید. هر 
مثقـال طـا هـم در طـول هفتـه بیـن 
محـدوده قیمـت چهـار و پنـج میلیون 
تومـان رفـت و برگشـت داشـت بـه 
ایـن صـورت کـه در ابتـدای هفتـه هر 
مثـال طـا حـدود پنـج میلیـون و ۷۳ 

هـزار تومـان معامله مـی شـد در طول 
هفتـه رونـد نزولی داشـت و در اواسـط 
هفتـه بـه رقـم چهـار میلیـون و ۹۲۰ 
هـزار تومـان رسـید. امـا دوبـاره رشـد 
داشـت و روز چهارشـنبه هـر مثقـال 
طا برابر پنج میلیـون و ۱۶ هزار تومان 
داد و سـتد مـی شـد و در پایـان هفتـه 
دوبـاره به کانـال چهـار میلیـون تومان 
عقبگرد کـرد و پرونـده معامـات آن با 
نرخ حـدود چهـار میلیـون و ۹۶۷ هزار 
تومـان بسـته شـد.قیمت انـس جهانی 
در هفتـه گذشـته همچـون بازار سـکه 
وطـا در داخـل رونـد نزولـی داشـت. 
قیمت انـس جهانی طـا در روز شـنبه 
یک هـزار و ۷۸۸ دالر بـود و این رقم در 
روزیکشـنبه کـه بـازار جهانـی تعطیل 
بـود ثابت مانـد. این رقم در طـول هفته 
نوسـان داشـت و در روز چهارشـنبه به 
یک هزار و ۸۰۰ دالر رسـید امـا دوباره 
در آخریـن روز هفته افـت قیمت چهار 

دالری داشـت.

نوسان های بازار ارز در هفته ای که گذشت عقبگرد قیمت ها در بازار طال 
در سایه افت بهای انس و کاهش تقاضا

۶۴ درصد تسهیالت پرداختی کرونا متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری، 
مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده بوده است

سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند
سنا

: ای
بع

من

بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، بیشتر 
بنگاه های متقاضی تسهیات کرونا از نوع کسب و کارهای 
خرد و کوچک بوده و ۶۴ درصد تسهیات پرداختی کرونا 
متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری، 
مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و 

توزیع غذاهای آماده بوده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر 
بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با 
وجود محدودیتهای مالی و کمبود منابع عمومی، برخی 
سیاست های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاههای 

آسیب دیده از کرونا در پیش گرفت.
سیاست پرداخت تسهیات بانکی برای حمایت از 
بنگاههای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ 
سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت 
تاش کرد با استمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی 
انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت از 

بنگاهها گام بردارد.
دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغان بیکار شده 
تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که 
حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در گزارشی به ارزیابی و بررسی سیاست 
پرداخت تسهیات حمایتی کرونا پرداخته که بخشهایی از 
این گزارش از حیث میزان تسهیات اعطا شده، بخش های 
دریافت کننده تسهیات، استقبال و عدم استقبال از دریافت 
و پرداخت وام کرونا و استانهای بیشترین متقاضی وام کرونا 

به طور خاصه ارائه می شود.
دولت برحسب وظیفه باید از کسب و کارهای آسیب دیده 

حمایت می کرد، بنابراین شناسایی ۱۴ رسته فعالیت 
آسیب دیده از کرونا در اولویت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، روند تسهیات پرداختی به تفکیک 
رسته های ۱۴گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم 
تسهیات پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل 
عمومی برون شهری )۳۶ درصد(، رسته مراکز مجتمع های 
فرهنگی، آموزشی و هنری )۱۹,۶( و رسته تولید و توزیع 
غذاهای آماده )۸.۳ درصد( تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ 

درصد تسهیات پرداختی را تشکیل می دهد.
ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیاتی کرونا حاکی از آن 
است که اکثریت بنگاه های متقاضی تسهیات از نوع کسب 
و کارهای خرد و کوچک می باشند که متوسط اشتغال به 

ازای هر بنگاه ۴,۳ نفر است.
بزرگترین اندازه بنگاه مربوط به رسته فعالیت مراکز مربوط 
به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع 
های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، 
خدماتی بین راهی، موزه ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر 
شاغل به ازای هر بنگاه و کوچکترین اندازه بنگاه مربوط به 
واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه های 

رانندگی و آرایشگاه ها است.
بررسی تسهیات به تفکیک استانی نیز حاکی از آن است 
که استان تهران که پرجمعیت ترین استان کشور و دارای 
بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیات 
پرداختی و درخواستی را به خود اختصاص داده و پس از 
تهران، استانهای خراسان رضوی و مازندران سهم باالیی از 

تسهیات را جذب کرده اند.
بدترین وضعیت پرداخت تسهیات متعلق به استان 
سیستان و بلوچستان است و بهترین وضعیت پرداخت 
تسهیات به استان بوشهر و پس از آن استانهای گیان 
و مازندران تعلق دارد که حاکی از عملکرد بهتر بانکها و 
مسئوالن استانی در پرداخت تسهیات است.این سه 

استان بهترین عملکرد را در صیانت از اشتغال نیز داشته اند.
نتایج آمارهای جمع آوری و ثبت شده متقاضیان تسهیات 
بانکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد 
که تنها ۱۹ درصد از کل واحدهای مشمول در این رسته ها، 
ثبت نام کرده و پرونده آنها در فرآیند دریافت تسهیات قرار 
گرفته یا از سوی بانکها رد شده است به نحوی که تا نیمه 
خرداد ماه ۱۴۰۰ از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع پیش 
بینی شده تنها ۴۰ درصد منابع معادل ۹۴ هزار میلیارد 
ریال تسهیات از سوی بانکها به کسب و کارها پرداخت 

شده است.
مطابق اطاعات اخذ شده از سامانه کارا، حدود ۱۶.۳ درصد 
از کل بنگاه های آسیب دیده در رسته های منتخب موفق 
به دریافت تسهیات شده اند که این مسأله از موفقیت نه 
چندان مناسب سیاست اتخاذ شده در زمینه دستیابی به 

هدف حفظ اشتغال و کسب و کارها حکایت دارد.
استقبال کمتر از انتظار بنگاه ها و بانکها از منابع و تسهیات 
کرونا در اجرای این سیاست به این نکته تحلیلی اشاره 
دارد که بنگاهها بنا به دالیلی همچون پایین بودن سرانه 
تسهیات، نرخ باالی سود و باال بودن هزینه حفظ نیروی 
کار و بانکها  به دالیلی مانند جذابیت بیشتر بازدهی سایر 
دارایی ها و سرمایه گذاری ها، پرداخت تسهیات با نرخ 
سود باالتر در قالب عقود دیگر به سایر مشتریان، ریسک 
بازپرداخت از سوی واحدهای اقتصادی ورشکسته و یا 
آسیب دیده تمایلی به اجرای این سیاست نداشته اند.در 
واقع این سیاست با استقبال چندانی از سوی بنگاه ها و 

بانکها مواجه نشده است.
کارشناسان و فعاالن حوزه کار بر این باورند که بیشتر صنوف 
و واحدهای کسب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی 
که در مدت شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی 
نداشتند تمایل چندانی به ثبت نام و دریافت وام و تسهیات 
حمایتی کرونا نشان ندادند چنانچه حمید نجف -کارشناس 
حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، می گوید: شاید در نگاه اول 

پرداخت این قبیل وام ها به عنوان یک عامل کمک کننده 
برای ادامه  فعالیت واحدهای اقتصادی و بنگاه های آسیب 
دیده موثر باشد ولی می بینیم که به موازات ثبت نام و 

پرداخت وام استقبال چندانی صورت نمی گیرد.
وی دلیل این امر را در بروکراسی های سخت و پیچیده 
بانکها، عدم اطاع کافی و دقیق متقاضیان از فرایند اخذ وام و 
تعطیلی و نبود درآمد از سوی صاحبان کسب و کارها و عدم 

پذیرش ریسک بازپرداخت وام عنوان می کند.
به گفته نجف، کسی که به دلیل کرونا کسب و کار خود را 
از دست داده یا با توقف فعالیت مواجه شده مطمئن نیست 
که بتواند درآمد خود را افزایش بدهد و توانایی بازپرداخت 

اقساط وام را داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار نیز در گفت و 
گو با ایسنا معتقد است: در اجرای این سیاست و حمایت 
از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده، بهتر بود کمکها و 
حمایتها بیشتر از این باشد چون تنها وام اثرگذار نیست.
در بیشتر کشورها کمکهای دولتی با نرخ بهره صفر درصد 
بوده تا فشار به بنگاهها و تولیدکنندگان کاهش یابد ولی 
در کشور ما به دلیل محدودیتهای مالی و نبود منابع عما 

چنین امکانی وجود نداشت.
وی در توضیح عدم تمایل مردم و واحدهای صنفی به 
دریافت وام کرونا می گوید: مبلغ وام کم بود و سود باالیی 
داشت و همین مسأله موجب شد متقاضیان استقبال کمی 

به دریافت تسهیات مذکور نشان بدهند.
به گزارش ایسنا، پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی کرونا در گزارشی اعام کرده بود که در دوره 
شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا 
موفق به دریافت تسهیات ارزان شده و بیش از ۱.۸ هزار 
میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.
میزان تسهیات پرداختی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نیز معادل 
۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۳ درصد تولید ناخالص 

داخلی را شامل می شود.

کاغذ وطن
گزارش 

در اجرای این سیاست و حمایت از کسب 
و کارها و مشاغل آسیب دیده، بهتر بود 
کمکها و حمایتها بیشتر از این باشد 
چون تنها وام اثرگذار نیست.در بیشتر 
کشورها کمکهای دولتی با نرخ بهره 
صفر درصد بوده تا فشار به بنگاهها و 
تولیدکنندگان کاهش یابد ولی در کشور 
ما به دلیل محدودیتهای مالی و نبود 
منابع عمال چنین امکانی وجود نداشت. 
مبلغ وام کم بود و سود باالیی داشت 
و همین مسأله موجب شد متقاضیان 
استقبال کمی به دریافت تسهیالت 
مذکور نشان بدهند.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۶۲۶ هیات 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 پوریزدان 
پناه کرمانی فرزند عطااله بشماره شناسنامه ۱۰۶۰ صادره کرمان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۱/۱۲ مترمربع پالک 
۲۴۷۲۷ فرعی از ۲۷۸۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش ۳ کرمان آدرس خیابان 
کرمان ابوذر شمالی نبش کوچه ۱۹ خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۷۱۴

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۱۹-۹۹/۸/۶هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ثبتی  تکلیف وضعیت 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میر دوست شمبوئی رودباری فرزند سهراب بشماره شناسنامه 
۳۸صادره ازرودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۵۶۷۶۳۱متر مربع پالک ۲فرعی از۴۲۱- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۴۲۱اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –روستای عباس اباد یار احمدی قطعه 
سه  بخش۴۶کرمان خریداری از ورثه مالکین مشاعی سهراب شمبوئی وماه روز شمبوئی وقسمتی نیز در مالکیت 
خود متقاضی می باشد  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۷– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۱۰

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۰۲۳۷ هیات 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 غالم عباس 
ابراهیم پور فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۰/۲۷ مترمربع 
پالک ۲۴۴۴۴ فرعی از ۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس خیابان کرمان مالک اشتر جنوبی کوچه ۲۵ جنب تیر 
برق نهم خریداری از مالک رسمی آقای محمود مصباح محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

آگهیحصروراثت
شماره  دادخواست  بشرح   ۳۲۷ شناسنامه  دارای  واحد  فرزند  شهدوست  فرامرز  اقای 
روشن  فرزند  شهدوست  واحد  اقای  شادروان  داده  توضیح  ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۵۹۸۷۷۶مورخ۱۴۰۰/۶/۱۵ 
بشناسنامه۱۲۰در تاریخ۱۴۰۰/۵/۳۱ در شهرقلعه گنج  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ 

عبارتست از: 
۱-پرویز شهدوست به شماره ملی ۳۴۲۲۳۴۴۵۱۹فرزند متوفی

۲-علیرضا شهدوست به شماره ملی ۳۱۵۰۵۰۸۰۴۵فرزند متوفی 
۳-مریم شهدوست به شماره ملی ۳۴۲۲۳۴۴۵۰۰فرزند متوفی 

۴-فرامرز شهدوست به شماره ملی ۳۴۲۲۳۴۴۴۹۷فرزند متوفی 
۵-سکینه شهدوست به شماره ملی ۳۴۲۲۳۳۸۶۶۷فرزند متوفی 

۶-راضیه شهدوست به شماره ملی ۳۱۵۰۵۰۸۰۵۳فرزند متوفی 
۷-ملوکان شهدوست به شماره ملی ۵۸۶۹۹۳۵۷۸۴همسرمتوفی 
۸-ماه منبر مارزی زاده به شماره ملی ۳۱۶۰۵۷۷۴۸۱همسر متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیسشورایحلاختالفشهرستانقلعهگنج



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۰۶۸ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ شــهریور   ۲۷ شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 جایزه بهترین بازیگری سینمای فناند 
به شهاب حسینی

شهاب حسینی، جایزه بهترین بازیگری را برای نقش آفرینی در 
فیلم »اولین برف«، از فناندی ها دریافت کرد.

جوایز ساالنه سینمای فناند )یوسی(، شهاب حسینی را به عنوان 
بهترین بازیگر انتخاب کرد. شهاب حسینی، این جایزه را برای 

فیلم »اولین برف«، ساخته حامی رمضان، کارگردان ایرانی-
فناندی دریافت کرد. داستان این فیلم درباره زندگی پسربچه ای 
۱۳ ساله در یکی از روستاهای فناند است که زندگی اش با عدم 

پذیرش درخواست پناهندگی خانواده اش، دگرگون می شود. 

فراخوان بین المللی جایزه هنری
 The Baron Prize ۲۰۲۱ منتشر شد.

 Baron مهلت: ۹ آبان ۱۴۰۰-مسابقه هنری
از تمامی هنرمندان، عکاسان و فیلمسازانی 

که پروژه های تحقیقی در مورد جنسیت و سیاست های هویتی 
ایجاد کرده اند، دعوت به عمل می آورد. در صورت نیاز و تمایل 

می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 
برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 

طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

السرتای خال سیاه
مشخصات: فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛ 

چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛صفحه های انگشتی ناخن دراز بدون 
نواحی توسعه یافته و برآمده ؛پنجمین انگشت با ردیف کامل از فلسهای زیر 

انگشتی و تعداد کمی فلسهای جانبی پراکنده که ردیف کاملی را تشکیل نمی 
دهند؛چهارمین انگشت با دو ردیف فلسهای زیر انگشتی؛۳ فلس بینی از پایین در 

تماس با ۲ یا ۳ فلس لب باال؛ فلسهای ناحیه گوش معموال کوچک و نامشخص 
؛چهارمین فلس باالی چشمی بزرگتر از فاصله آن از دومین فلس جلوی چشمی.

رنگ آمیزی:ناحیه پشت خاکستری با نقاط نسبتا بزرگ خاکستری روشن یا تقریبا مدور 
سفید با با حاشیه سیاه ۶ تا ۱۰ ردیف کم وبیش منظم طولی؛ لکه های چشمی روی 

ناحیه میانی پشت نامشخص ،یا وجود ندارد ؛ناحیه شکمی سفید؛جوانها و بالغ ها با آثار 
مشابه هم .

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در زمینهای سخت رسوبی همراه با ماسه ها و 
سنگریزه و نیز شنزارهای تثبیت شده ،همراه با پوشش گیاهی اغلب یکساله و یا بوته ای .

عادات و رفتار:روز فعال اند؛در زیر ماسه ها و یا حفره ها مخفی می شوند ؛از بند پایان 
مختلف نظیر قاب باالن ،راست باالن، مورچه ها زنبورها و غیره تغذیه می کنند.

پراکندگی جهانی: ایران تا ازبکستان 
،افغانستان،تاجیکستان.

اندازه:نوک پوزه تا مخرج ۸۳ میلیمتر دم 
۱۰۰ میلیمتر.

ماحظات: محل های پیداش نمونه های 
ایرانی در ارتفاعات بین ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ 

متر، در حالیکه در افغانستان پایین تر 
از ۷۰۰ متر است .محل نمونه تیپیک از 

ایران ،در استان سیستان و بلوچستان می 
باشد./کویرها و بیابانهای ایران

کتاب 
خانم دلوی    

عنوان: خانم دلوی
نویسنده: ویرجینیا وولف

ترجمه: فرزانه طاهری
انتشارات: نیلوفر

ویرجینیا وولف رمان نویس، مقاله نویس، 
منتقد، فمینیست و از زنان برجسته زمان 

خود بود که رمان های مهمی خلق کرده 
است.

کتاب خانم دلوی شاهکار ویرجینیا وولف 
است و همواره از آن به عنوان یکی از 

بزرگ ترین و ماندگارترین کتاب های ماندگار 
در تاریخ یاد می شود.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

مجیـد موالیـی در واکنـش به شـایعاتی 
مبنی بـر آغـاز تولیـد "بانوی عمـارت۲" 
اعـام کرد کـه فعـًا معلوم نیسـت فصل 

دوم ایـن سـریال سـاخته می شـود.
بعـد از تولیـد و پخـش سـریاِل "بانـوی 
عمارت"بسـیاری گمانه زنـی کردنـد 
کـه فصـل دوم ایـن مجموعـه تلویزیونی 
للـه  عزیزا و  بافاصلـه سـاخته شـود 
ایـن  حمیدنـژاد در نشسـت خبـری 
مجموعـه درباره سـاخت فصـل دوم این 
سـریال بـه خبرنـگار تسـنیم گفـت کـه 
من وسـواس خاصـی در سـریال سـازی 
دارم و اگـر کار بعدی ضعیف و یـا ناموفق 
باشـد از عمارت ۲ خبری نیسـت. ساخت 
عمـارت ۲ بـه بودجـه و کیفیـت کار و 

داشـتن پیـام و محتواسـت.
حتـی بعدهـا حسـام منظور هم شـرطی 
بـرای بـازی در فصـل دوم گذاشـت کـه 
للـه حمیدنـژاد کارگـردان ایـن  عزیزا

سـریال باشـد. شـرطی کـه برخـی از 
بازیگـران دیگـر هـم بـرای حضورشـان 
در ایـن مجموعـه تلویزیونـی گذاشـتند 
کـه احسـان جوانمـرد نویسـنده فصـل 
اول و کارگـرداِن کاربلـد ایـن سـریال 
کماکان هدایتگِر سریال باشـند. مطمئنًا 
یکـی از سـختی ها و موانـِع بـر سـر راه 
ایـن سـریال موفـق، حضـور کارگـردان، 
فیلمنامه نویـس و بازیگـران شـناخته 
شـده و توانمنـد ایـن مجموعـه اسـت.

حسـام منظـور ایـن روزهـا نقـش اصلی 
سـریال "نجا" را برعهـده دارد که فصل 
اول آن به کارگردانی خیراللـه تقیانی پور 
و تهیه کنندگـی سـعید سـعدی همزمان 
با اربعین سـال گذشـته روی آنتن شبکه 
سـه سـیما رفت و االن هم فصـل دوم آن 
در حـال تصویربـرداری اسـت. در عیـِن 
حـال مطـرح شـد کـه "بانـوی عمـارت 
۲" بـه پیش تولیـد رسـیده و قـرار اسـت 

بـه زودی هـم گـروه وارد فضـای تولیـد 
شـود. امـا مجیـد موالیـی تهیه کننده ای 
که ایـن روزها سـخت مشـغوِل رسـاندن 
قسـمت های "افـرا" به پخش شـبکه یک 

سـیما اسـت چنیـن اعتقادی نـدارد.
او گفت:»فعـًا خبـری از فصـل دوم 
"بانـوی عمـارت" نیسـت،البته همیشـه 
صحبت هایـی بـوده و هسـت؛دربرهه ای 
هـم مراحلـی پیـش رفتیـم و بایسـتی 
ببینیـم در آینـده چـه اتفاقـی می افتـد. 
مـن خبـِر شـروع پیش تولیـد و حتـی 
تولیـد در چنـد ماهـه آینـده را تکذیـب 
می کنـم در حـد شـایعه می دانـم. مـن 
هم یکسری شـایعه شـنیده ام و نمی دانم 
منبـع خبـر کیسـت و کجاسـت. فعـًا 
گرفتار سـریال افرا هسـتم و واقعًا اتفاقی 
نیفتـاده و امیـدوارم بتوانیـم بـا سـاخت 
کارهای موفـق میهمان خانه هـای مردم 

شـویم.«
"بانـوی  مشـکِل  می رسـد  نظـر  بـه 
عمارت" فقـط بودجـه و هماهنگ کردِن 
حسـام منظور و برخـی از بازیگـران دیگر 
للـه  نیسـت؛ در وهلـه اول بایـد عزیزا
حمیدنـژاد بـه عنـوان کارگـردان و 
همچنیـن احسـان جوانمـرد نویسـنده 
فصـل نخسـت ایـن مجموعـه تلویزیونی 
شرایطشـان بـرای حضـور در مجموعـه 
فصل دوم فراهم شـود و بعـد مابقی پازِل 
سـاخت ایـن سـریال در کنـار هـم قـرار 

خواهنـد گرفت./تسـنیم

ــادل ۳۶  ــی مع ــت مخزن ــان« همــدان، ظرفی ســد »اکبات
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــب دارد. در ح ــون مترمکع میلی
ــت  ــم آب پش ــر، حج ــای اخی ــارش در ماه ه ــش ب کاه
ــی تامیــن آب  ــع اصل ــوان منب ــه عن ــان کــه ب ســد اکبات
ــون و ۸۰۰  ــدان اســت در حــدود ۸ میلی ــتان هم شهرس
ــادل ۲۶ درصــد حجــم کل ســد  ــر مکعــب مع ــزار مت ه
ــت و در  ــر اس ــان صف ــد اکبات ــه س ــت. ورودی آب ب اس
ــرای مصــرف شــرب  هــر ثانیــه هــزار متــر مکعــب آب ب
از آن خــارج می شــود. امیــد اســت بــا فرارســیدن فصــل 
پاییــز شــاهد بارندگــی و افزایــش آب موجــود در پشــت 
ســد باشــیم چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بحــران آب 
محتمل اســت. شایســته اســت تــا تغییــر شــرایط موجود 
ــا مصــرف بهینــه از بحــران زودرس جلوگیــری کنیــم. ب

عکس: میزان

سنا
: ای

بع
من

سریال بانوی عمارت ۲ ساخته می شود؟

 قهرمان پارالمپیک توکیو 
محیط  بان افتخاری شد

خبر

سعید افروز قهرمان پارالمپیک توکیو ۲۰۲۱ محیط بان افتخاری حفاظت محیط زیست 
در شهرستان جیرفت شد.رئیس اداره محیط زیست جیرفت ضمن قدردانی از سعید افروز 
گفت:اقدام ارزشمند این قهرمان ملی در فرهنگ سازی و باال بردن آگاهی مردم با هدف حفظ 

تنوع زیستی منطقه قابل تامل و تاثیرگذار خواهد بود.
مطهره قریشی افزود:سعید افروز با پوشیدن لباس محیط بانان به صورت افتخاری به جمع 
محیط بانان و دوستداران طبیعت پیوست.افروز نیز در این آیین گفت:امیدوارم شاهد روزهایی 
باشیم که همه شکارچیان اسلحه خود را زمین بگذارند و به جای چکاندن ماشه آن به سمت 
جانداران، قلم و دوربین به دست بگیرند و زیبایی های طبیعت و حیات وحش مناطق را به تحریر 
درآورند و ثبت و ضبط کنند.رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت با 
حضور در روستای آبشور اسفندقه قهرمانی آقای سعید افروز را در مسابقات پارالمپیک ۲۰۲۱ 
تبریک گفتند و از او تجلیل کردند.سعید افروز ورزشکار اهل اسفندقه جیرفت کرمان متولد ۱۱ 

آذرماه ۱۳۶۹ قهرمان پارالمپیک توکیو است.
او نماینده ایران در پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ در توکیو ژاپن بود که در ماده F۳۴ پرتاب نیزه 

مردان ضمن کسب مدال طا ، رکورد جهان را نیز جابه جا کرد .

آگهیاستخدامدراستانکرمان

موقعیت شغلی:کارشناس انبار 
شرایط احراز 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
حداقل مدرک کارشناسی رشته های مدیریت، حسابداری 

و صنایع
مزایا:تمامی حقوق و مزایای قانونی

متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل 
زیر ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۳۳8۶۰۶۹- تلفن ۰۳۴۳۳۳8۶۳۳۷
تلفن ۰۳۴۳۳۳8۶۳۳8
info@vijegan-baspar.com ایمیل

موقعیت شغلی:مهندس فروش.
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
فارغ التحصیل از کلیه رشته های مهندسی ترجیحا مکانیک 

، شیمی
حداقل ۳ سال سابقه کار فروش

با اتومبیل شخصی
 مزایا:بیمه تامین اجتماعی- بیمه تکمیلی

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

C# Windows موقعیت شغلی:برنامه نویس
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
حقوق ثابت ماهانه: از ۵.۵ تا ۱۰ میلیون تومان

سطح ارشدیت: مهم نیست
سابقه کار: مهم نیست

شرایط احراز
مسلط به C#.net ،SQL ۲۰۱۴ و Framework ۴.۵ به باال

برای آقایان دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
تسهیالت و مزایا:بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش ،پورسانت، وام، 
امکان دورکاری ،ساعات کاری منعطف، کمک هزینه آموزشی
محل کار:کرمان،بلوار فارابی )چهارراه شفا(
 ساختمان فارابی

استخدام ارتباطات پیوسته ایراناستخدام کیمیاگران بهزیستاستخدام ویژگان بسپار شرق

eghtesadnews_com عکس از صفحهtejaratnews عکس از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کمبودی در تامین کود کشاورزان 
وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی استان 
کرمان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

استان کرمان در جلسه تامین و تدارک کود مورد 
نیاز استان جهت کشت پاییزه گفت:در حال حاضر 
بیش از20 هزار تن انواع کود شیمیایی یارانه ای در 
انبارهای تحت پوشش استان و مبادی موجود است 
و هیچ گونه کمبودی در تامین و تدارک کود مورد 

نیاز کشاورزان وجود ندارد.

خبر


