
رفع موانع پیش رو با مشارکت مردم 
 و کمک مدیران امکان پذیر است 
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چالش اصولگرایان 
بر سر انتخاب نماینده دولت

کشمکش بر سر انتخاب استاندار کرمان باال گرفت

پس از انتشار خبری مبنی بر دیدار برخی از نمایندگان کرمان با وزیر کشور و گفتگو بر سر انتخاب استاندار حامیان دولت سیزدهم در استان به مساله واکنش 
نشان دادند، پورابراهیمی نشست خبری برگزار کرد و از دیدار نمایندگان دفاع کرد جاللی اما تصمیم نمایندگان را مصوبه مجمع نمایندگان ندانست

فرماندار ریگان: 

معلم غیر بومی برای ما نفرستید

»سیمان« صاحب تاالر اختصاصی 
در بورس کاال شد

براساس ابالغیه مدیر عملیات بازار بورس کاالی ایران، تاالر اختصاصی 
سیمان از هفته آینده در بستر معامالت TTS راه اندازی می شود؛ بر 

این اساس از روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ کلیه معامالت سیمان به صورت جداگانه در تاالر اختصاصی 
سیمان در بستر معامالتی TTS و راس ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می شود.بورس کاالی ایران که تاکنون 
در بستر TTS دارای بازارهای صنعتی، صادراتی کیش، فرآورده های نفتی، فرعی، پتروشیمی، حراج باز 
و مناقصه بود به دلیل حجم گسترده معامالت سیمان از هفته آینده شاهد روی کار آمدن تاالر سیمان 

به صورت جداگانه خواهد بود که معامالت در تاالر سیمان از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه آغاز می شود.

 وقتی در جلسه آسیب های اجتماعی پیشنهاد راه اندازی 
پاتوق های فرهنگی در دهستان ها رو مطرح کردم با 
استقبال خیلی خوب فرماندار یکی از مصوبات جلسه شد 

 حاال بعد از دو دهه فعالیت فیلم سازی و بعد از یک سال کار در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یقین پیدا کرده 
ام که واقعا هیچ اتفاق زیربنایی در توسعه منطقه نخواهد افتاد تا وقتی که اتفاقی در حوزه فرهنگ منطقه 
نیفتد  همچنین هیچ اتفاقی در حوزه فرهنگ نخواهد افتاد مگر با زبان هنر، زیرا هنر انسان را به خوب 
دیدن، خوب شنیدن و خوب اندیشیدن و سرانجام خوب  گفتن سوق خواهد داد .مجرای هنر در وهله اول 
هنرمند را به ورطه آگاهی می کشاند و هنرمند آگاه بدون شک نسبت به پیرامونش دغدغه پیدا خواهد کرد 
پس،هنرمند اثری خلق خواهد کرد پر از دغدغه و آگاهی بخشی و این خود یعنی باز تولید آگاهی در  جامعه 
و جامعه آگاه دیگر گرفتار رخوت و سکون، ایستایی و عقب ماندگی نخواهد شد در چنین جامعه ای، پویایی 

و ترقی ذاتی است و محرومیت لحظه ای هم نمی تواند بر چنین جامعه چاالکی سوار شود .      

فرماندار شهرستان محروم ریگان در استان کرمان با بیان اینکه نیروهای 
غیربومی آموزش و پرورش در ریگان مدتی بعد از استخدام تقاضای جابه 

جایی دارند گفت: نیروهای حق التدریس غیربومی در ریگان ساماندهی نخواهند شد.امین باقری در 
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان ریگان با بیان اینکه حضور نیروهای غیربومی و ثابت نبودن 
معلمان در طول سال در ریگان موجب افت تحصیلی دانش آموزان شده است افزود: با توجه به اینکه 
۴۵ نیروی غیربومی از شهرستان های همجوار به ریگان تحمیل شده است این نیروها به هیچ عنوان 

در ریگان ساماندهی نخواهند شد.

زیورک    الهه رنجور جاز
مردمانی سرشار از زندگی اما همچنان محروم
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زیرسازی و آسفالت بیش  
از 58 هزار مترمربع 
از معابر شهر کرمان

۹۰ بستری جدید 
 و ۱۴ فوتی در 

شبانه روز گذشته

شاخص بورس دیروز
 نیز قرمزپوش شد

صفحه 2
را بخوانید 

صفحه ۱ را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 

ادامه مطلب را در 
صفحه3 بخوانید 

تومــان  500 قیمــت              1400 شــهریور   29 دوشــنبه         1070 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

همه تخم مرغ های همه تخم مرغ های 
 سرمایه گذاری در سبد معدن سرمایه گذاری در سبد معدن

بهره مندی اتباع خارجی از خدمات آموزشی، 
درمانی و معیشتی هالل احمر کرمان

فرماندار ریگان: 
معلم غیر بومی برای ما نفرستید

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
 msf کرمان در نشست مشترک با تیم
و  پناهندگان،مهاجرین  خبر داد:برای 
اتباع خارجی در چهار حوزه آموزش های 
همگانی و مخاطرات،خدمات بهداشتی و 
توانبخشی،حمایت معیشتی و کمک هزینه 
درمانی خدمات گسترده ای در سراسر 

استان کرمان ارائه شده است.
رضا فالح افزود:با توجه به اوضاع و شرایط 
نامطلوب کشور افغانستان از قبیل وقوع 
جنگ های متوالی، بیکاری جوانان و فقر 
حاکم در این کشور و هجوم مردم این کشور 
به استان های همجوار با مرز افغانستان باعث 
شده که تعداد زیادی از افاغنه در استان 

کرمان سکونت یابند.
فالح به وسعت و تنوع خدمات کشاورزی 
و صنعتی و حضور افاغنه برای اشتغال در 
استان اشاره کرد و گفت:اتباع خارجه افغان 
و پاکستانی جهت عزیمت به سایر استان ها 
از محورهای مواصالتی استان کرمان عبور 
می کنند و این امر باعث شده مهاجرین مدت 
طوالنی را جهت کسب درآمد در کرمان 

سکونت کنند.
او بیان کرد:جمعیت هالل احمر به عنوان 
بزرگترین خیریه جهانی و یک سازمان مردم 

نهاد و بین المللی در حوزه های مختلف برای 
نیازمندان و دردمندان خدمات گسترده و 

شایانی اجرا کرده است.
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
استان کرمان با اشاره به تردد غیرقانونی 
افاغنه در محورهای جنوبی و شرقی استان 
تصریح کرد:در اثر وقوع حوادث جاده ای 
تعداد زیادی از مهاجرین دچار حادثه و 
آسیب می شوند که توسط نیروهای امدادی 

جمعیت هالل احمر امداد رسانی می شوند.
فالح با اشاره به اینکه آموزش های همگانی در 
پیشگیری از حوادث و یادگیری کمک های 
اولیه ضرورت هر فردی است، افزود:در 
سال های اخیر دوره های آموزشی مختلفی 
توسط جمعیت هالل احمر برای اتباع 

خارجه افغان در کرمان برگزار شده است.
و  درمان  جامع  اظهار داشت:مراکز  او 
توانبخشی جمعیت هالل احمر آماده ارائه 
خدمات بدون هیچ گونه تبعیض نژادی به 

نیازمندان و دردمندان است.
او با اشاره به ارائه خدمات معیشتی به اتباع 
خارجه نیازمند توسط جمعیت هالل احمر 
افزود:در سال جاری نیز به بیماران نیازمند و 
متاثر از کرونا کمک هزینه درمانی پرداخت 

شده است

فرماندار شهرستان محروم ریگان در 
استان کرمان با بیان اینکه نیروهای 
غیربومی آموزش و پرورش در ریگان 
تقاضای  استخدام  از  بعد  مدتی 
نیروهای  گفت:  دارند  جایی  جابه 
حق التدریس غیربومی در ریگان 

ساماندهی نخواهند شد.
امین باقری در نشست شورای آموزش 
و پرورش شهرستان ریگان با بیان 
اینکه حضور نیروهای غیربومی و ثابت 
نبودن معلمان در طول سال در ریگان 
موجب افت تحصیلی دانش آموزان 
شده است افزود: با توجه به اینکه ۴۵ 
نیروی غیربومی از شهرستان های 
همجوار به ریگان تحمیل شده است 
این نیروها به هیچ عنوان در ریگان 

ساماندهی نخواهند شد.
رئیس شورای آموزش وپرورش ریگان 
در ادامه با انتقاد از مدیران استان ابراز 
کرد: تا کی ما شاهد افت تحصیلی 
دانش آموزان محروم شهرستان ریگان 

باشیم.
نیروهای  به  کرد:  تصریح  باقری 
غیربومی خدمات رسانی نخواهیم 
کرد و این افراد به شهرستان های خود 

مراجعه کنند.
کرد:حتی  تصریح  ریگان  فرماندار 
مشاهده می شود در این شهرستان 
سرایدار نیز از شهرستان های همجوار 
موضوع  این  که  شوند  می  جذب 

پذیرفتنی نیست.
او در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس 
در شهرستان ریگان افزود: تمامی 
امکانات برای بازگشایی مدارس با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی فراهم 

شده است.
باقری افزود: با توجه به رشد جمعیت 
دانش آموزی چهار مدرسه جدید در 

شهرستان احداث خواهد شد.
او از برنامه ساخت ۳۰ واحد آموزشی 
توسط خیران و تجهیز و نوسازی  
مدارس در شهرستان خبر داد و ابراز 
کرد:نیمی از این مدارس همزمان با 
بازگشایی مدارس راه اندازی خواهند 

شد.
گفتنی ست در شهرستان ریگان ۱۶۰ 
واحد آموزشی وجود دارد که بیش از 
۱۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف 
تحصیل  مشغول  آنها  در  تحصیلی 

هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان به همراه نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی و مسئولین محلی 
از پروژه درحال ساخت جیرفت- بافت - سیرجان بازدید کرد 

و نماینده مجلس خواستار رفع موانع پیش رو با مشارکت 
مردم و کمک مدیران استانی و همچنین مدیران وزارت راه و 

شهرسازی شد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 1400/2
انجام امور خدمات نظافتي و سرویس دهي خدمات پذیرائي و تشریفات آبدارخانه

اداره کل بنیـاد شـهید و امـور ايثارگـران اسـتان كرمـان درنظر دارد مناقصـه  انجام امور خدمات نظافتي و سـرويس دهـي خدمات پذيرائي 
و تشـريفات آبدارخانـه را به مدت يكسـال از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به شـماره مناقصـه 2099005483000006 برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

مورخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8 صبح زمان 1400/06/29 می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 مورخ 1400/06/31

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 13 مورخ 1400/07/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 صبح مورخ 1400/07/12 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس کرمان - بزرگراه امام )ره( - جنب اداره 
صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن   32163986- 034 تماس حاصل نمایند.

در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان

آگهی مزایده اجاره 
شماره 5000005483000001 و شماره مزایده مرجع 1400/1

بنیـاد شـهید و امـور ايثارگران اسـتان كرمان درنظـر دارد اجاره دو دهنه مغـازه  را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده  
بـا بهـره گیری از  سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( www.setadiran.ir و با شـماره مزایده  5000005483000001  شـماره سیسـتمی 

500000548300001 بـه صـورت الکترونیکی واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت 1400/06/29 ساعت 8                   مهلت دریافت اسناد : 1400/07/01 ساعت 8

تاریخ بازدید: 1400/06/31 ساعت اداری                        آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1400/07/12 ساعت 13
زمان بازگشایی : 1400/07/14 ساعت 10                   زمان اعالم برنده:  1400/07/15 ساعت 10

 ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید دریافت اسناد مزایده )در صورت 

وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضامن شرکت در مزایده )ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 
امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشند .
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های نیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 02141934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه     www.setadiran.ir پخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود می باشد.

اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

فراخوان مزایده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
کارفرما

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

مساحت عرصه
کاربری ) مترمربع( پالک ثبتی موضوع شماره فراخوان ردیف

نقد و 
اقساط 348/767/500 6/975/350/000 2287 آموزشی

قسمتی از پالک 
2810 اصلی واقع 

در بخش 29 
شهرستان کرمان

فراخوان واگذاری یک 
قطعه زمین با کاربری 
آموزشی جهت احداث 

دبستان و پیش 
دبستانی در محدوده 

شهرستان بم

2000003501000005 1

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهادها

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل
گشایش پیشنهادها

طبق اسناد مزایده زمان

نوبت اول

بـه گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 

دانشگاه عصر یک شنبه 28 شهریو رماه 
گفت : طی 2۴ ساعت گذشته، ۹۰بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان 

بستری شده اند.

شاخص کل بازار بورس دیروز  )یکشنبه، 
28 شهریورماه( با 2۹ هزار و ۷۴۱ واحد 

کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴2۰ هزار 
واحدی قرار گرفت.در معامالت دیروز  بیش 

از هفت میلیارد و 2۱8 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 5۴ هزار و ۱۴ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

مدیرعامل سازمان 
عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی 
و آسفالت 58 هزار و 510 مترمربع از معابر شهر 

کرمان خبر داد.
عبدالرسول رمضانی، با اشاره به زیرسازی و 
آسفالت 58 هزار و 510 مترمربع از معابر شهر 
کرمان گفت: از این میزان حدود 49 هزار و 180 
مترمربع از معابر، زیرسازی شده و 9 هزار و ۳۳0 

مترمربع نیز آسفالت شده است.
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تخلفات بهداشتی موجب پلمپ 
۱۰ واحد صنفی قلعه گنج شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قلعه گنج از پلمب ۱۰ 
واحد صنفی این شهرستان به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 

بهداشتی مقابله با کرونا از هفته گذشته تاکنون خبر داد.
محمد مصطفوی ضمن اشاره به اینکه با توجه به شرایط شیوع کرونا، 
حساسیت ویژه ای در بازرسی اصناف وجود دارد تصریح کرد:بازرسان 
این اداره عالوه بر بازرســی های هر روزه از اصناف با تشــکیل ۲ تیم 
مشترک و طبق برنامه زمانبندی مشــخص همراه با بازرسان اماکن 
نیروی انتظامی و بهداشت محیط از اصناف مناطق مختلف شهرستان 
قلعه گنج بازرسی می کنند.او ادامه داد: بازرسی ها از نانوایی ها، فروشگاه 
های مواد غذایی و میوه و تره بار شهرستان قلعه گنج با اولویت نظارت بر 
انجام دستورالعمل های بهداشتی ستاد کرونا این شهرستان انجام می 
شود.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قلعه گنج از بازرسی 
از ۸۹ واحد صنفی این شهرستان طی هفته گذشته تا کنون خبر داد 
و گفت: در این بازرسی ها ۲۵ پرونده تخلف صنفی به مبلغ بیش از ۱۴ 
میلیون ریال برای واحدهای متخلف تشــکیل و به منظور ادامه روند 
قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.او اظهار داشت: مردم در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را از طریق تماس با شماره 
۱۲۴ و یا از طریق سامانه ir.۱۲۴.www و همچنین به صورت حضوری، 

به اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان اطالع دهند.

۹۰ بستری جدید  و ۱۴ فوتی 
در شبانه روز گذشته

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر یک شنبه ۲۸ شـهریو رماه 

با بیان اینکه طی ۲۴ ســـاعت گذشــته، ۹۰بیمار جدیـد کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفـت:»۴۷ نفـر از آنها از 
حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان )شامل راو ر، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۱۹نفـر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، ۱۰ نفر از حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۱۲ 

نفر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت هســتند « .
او بـا بیان اینکه ۲ نفر از حوزه دانشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری 
جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: »در حال حاضر، ۵۵۰ بیمار کرونا در 
بیمارستانهای استان بستری هستند«.شـفیعی ادامـه داد:» ۳۲۲ نفـر از 
بیماران بستری در حـوزه علـوم پزشـکی کرمان، ۳۰ نفـر حـوزه علـوم 
پزشـکی رفسنجان ، ۸۷نفـر حـوزه جنـوب، ۱۴ نفـر در حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم  و ۹۷ نفـر از حـوزه دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان 

بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنهـا ارائـه میشـود«.

با تخریب و تشویش فضای کار 
استان کرمان را متوقف نکنیم

استاندار کرمان گفت:خدمت در استان کرمان برای من افتخار است و با 
تمام وجود تا ثانیه ای که امضای من اعتبار دارد از جدیت کارم کم نخواهم 
کرد.علی زینی وند در شورای راهبردی مدیران ارشد استان کرمان 
اظهار کرد:همه ما باید از مطالبه و نقد به عنوان وظیفه اداری،اخالقی و 

شرعی حمایت کنیم،اما اجازه به تخریب و تشویش ندهیم.
او ادامه داد:تمام تالشم بر این بوده که در جابه جایی دولت،اخاللی در 
خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود و به شخصه هم نه تردید و کم کاری 
را انجام می دهم و نه می پذیرم.استاندار کرمان با اشاره به اینکه ممکن 
است افرادی که در فضای عمومی اطالع کافی ندارند،تصور کنند که 
استاندار تالش بر ماندگاری دارد،اما همه آنهایی که باید بدانند و خداوند 
می داند که من تالش بر رفتن می کنم،اما بر ماندن خیر، گفت:خدمت 
در استان کرمان برای من افتخار است و با تمام وجود تا آخرین لحظه در 
دیار کریمان و سردار شهید قاسم سلیمانی و تا ثانیه ای که امضای من 
اعتبار دارد از جدیت کارم کم نخواهم کرد.او با بیان اینکه خیلی از زعمای 
دولت و نظام به واسطه سابقه و عملکرد بنده در استان های اطراف به من 
محبت دارند و با هر10نماینده استان کرمان تعامل دارم،افزود:اگر وزیر 
کشور و معاون سیاسی ایشان که از عقال و باسابقه ها و معتمدان نظام 
هستند،تصمیمی در مورد حضور من در جای دیگر از کشور و یا استان 
بگیرند،بر همان عهدی که در روز معارفه خود به عنوان استاندار کرمان 
گفتم،می مانم؛من آدم جمهوری اسالمی هستم و سال هاست که خط 
و ربط خود را حاکمیتی و در چارچوب گفتمان نظام تعریف کرده ام و 
ربطی به هیچ دولتی ندارد.زینی وند بیان کرد:چه در استان کرمان باشم 
یا وزیر و بیکار،همین رفتاری را که تا االن در کرمان و استان های اطراف 
داشتم،خواهم داشت.اینگونه تلقی نشود که استاندار تالش بر ماندگاری 
می کند.او ادامه داد:مطالبه دوستان را مورد احترام قرار می دهم،اما اجازه 
ندهیم تخریب و تشویش صورت گیرد تا فضای کار در استان متوقف 
نشود.اطالع هم دارم که دولت با آرامش برای مدیریت استان ها در حال 

تصمیم گیری است.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی و آسفالت 58 
هزار و 510 مترمربع از معابر شهر کرمان خبر داد.

عبدالرسول رمضانی، با اشاره به زیرسازی و آسفالت 58 هزار 
و 510 مترمربع از معابر شهر کرمان گفت: از این میزان حدود 
49 هزار و 180 مترمربع از معابر، زیرسازی شده و 9 هزار و ۳۳0 
مترمربع نیز آسفالت شده است.او از زیرسازی معابر شهرک 
»شهید همت«)شهرک صنعتی( خبر داد و افزود: کوچه های 
شماره 27 و 29 بلوار »هوانیروز« نیز از معابری است که اخیراً 
زیرسازی و آسفالت شده است .مدیرعامل سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، با اشاره به زیرسازی 
و آسفالت کوچۀ شماره 18 خیابان »شهید ستاری«، خاطرنشان 
کرد: کوچۀ شماره ۳ خیابان »بقیه اهلل« نیز زیرسازی و آسفالت 
شده است .رمضانی ادامه داد:زیرسازی و آسفالت کوچۀ شماره 8 
خیابان »کمیل«، زیرسازی کوچۀ 19 فرعی اول و کوچۀ شمارۀ 
1/21 خیابان »کمیل« و زیرسازی حد فاصل کوچه های ۳ و 5 

بلوار »بلداالمین«، از دیگر اقدامات اخیر این سازمان بوده است .
او یادآور شد:کوچۀ شماره 7 خیابان »مهرگان« واقع در بلوار 
»بلداالمین«، کوچۀ جنب مجتمع قضایی »شهید قدوسی«، 
کوچۀ 4 بلوار »امام رضا)ع(« و ُکندروی بزرگراه »آیت ا  هلل 
خامنه ای« حد فاصل آرامستان »بهشت کریما ن« تا خیابان »ُرز« 
نیز زیرسازی شده است.مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری کرمان، همچنین از خاک برداری 

راست گرد پل »ایثار« خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان در جلسه 
تامین و تدارک کود مورد نیاز استان جهت کشت پاییزه گفت:در 
حال حاضر بیش از بیست 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.
محمد محسن قاسمی افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 
۳47۶8 تن کود ازته، 2979 تن کود فسفاته و 4028 تن کود 

پتاسه در استان تامین شده است

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان به همراه 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی و مسئولین محلی از پروژه درحال 
ساخت جیرفت- بافت - سیرجان بازدید کرد و نماینده مجلس 
خواستار رفع موانع پیش رو با مشارکت مردم و کمک مدیران 

استانی و همچنین مدیران وزارت راه و شهرسازی شد.
با حضور اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی،مسئوالن محلی از عملیات اجرایی ۲۲کیلومتر 
دیگر از بزرگراه جیرفت-بافت-سیرجان )از سربیژن تا ورودی 

شهر درب بهشت( بازدید شد
نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی در این بازدید ضمن برشمردن خدمات نظام جمهوری 
اسالمی ایرا ن در حوزه  راه سازی،بر لزوم مشارکت اجتماعی 
تاکید کرد و افزود: روند راه سازی در جنوب کرمان همچنان 
ادامه دارد و برای رفع موانع پیش رو باید با مشارکت مردم و کمک 
مدیران استانی و همچنین مدیران وزارت راه و شهرسازی موانع 
را برداریم و پیگیر بودجه کافی برای این پروژه و پروژه های دیگر 

خواهیم بود.
محمد ساردویی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در 
خصوص حجم عملیات اجرایی صورت گرفته در این بزرگراه 
توضیح داد: طول این بزرگراه  ۲۸۵ کیلومتر که ۱۱۰ کیلومتر از 

آن در حوزه راه و شهرسازی جنوب کرمان قرار دارد،.
به گفته او تا کنون ۲۳کیلومتر آن به صورت چهار خطه در حال 
بهره برداری است و در ادامه ۴ کیلومتر دیگر بعد از پل کلدان  در 
دست اجرا است.او اظهار داشت:عملیات اجرایی ۲۲ کیلومتر 
دیگر از این پروژه از سربیژن تا ورودی شهر در بهشت با اعتباری 
به مبلغ ۲۵۴۰ میلیارد ریال از اول تابستان سال جاری آغاز شده 

که در حال تجهیز کارگاه، خاکبرداری است.
ساردویی با تاکید بر اهمیت این پروژه در خصوص اعتبار هزینه 
شده گفت:این پروژه یکی از راه های اصلی استان می باشد و 
جنوب و شرق کشور را به استان های مرکزی و غربی متصل 
خواهد کرد و اعتبار هزینه شده در این بزرگراه تاکنون ۵۸۰ 
میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای اتمام این قطعه افزون بر 

۲۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

زیرسازی و آسفالت بیش 
از 58 هزار مترمربع 
از معابر شهر کرمان

کمبودی در تامین و تدارک کود 
شیمیایی کشاورزان نیست

رفع موانع پیش رو با مشارکت مردم 
و کمک مدیران امکان پذیر است 

خبر

خبر

خبرخبرخبر

مجلس  در  شهربابک  مردم  نماینده 
در شورای عشایری شهرستان گفت: 
شرکت ملی مس و مجتمع مس شهربابک 
موظفند به عشایر شهرستان خدمات دهی 
کنند و کوتاهی در این موضوع پذیرفتنی 

نیست
نماینده مردم شهر بانک و عضو مجمع 
مجلس  در  کرمان  استان  نمایندگان 
شورای اسالمی در جلسه شورای عشایری 
شهرستان شهربابک که با حضور مهندس 
استان،  عشایری  مدیرکل  نیکزادی 
جمعه  امام  انصاری  االسالم  حجت 
و  فرماندار  شمسی  مهندس  محترم، 
بعضی از روسای ادارات شهرستان در 
محل فرمانداری به منظور بررسی و رفع 
مشکالت عشایر شهرستان تشکیل شد، 
حضور یافت.این نماینده مجلس در دوره 
یازدهم ضمن تشکر از حضور مدیرکل 
عشایری استان خواستار رسیدگی فوری 
به مشکالت عدیده عشایری شهرستان 
از جمله تامین آب، پرداخت به موقع و با 
قیمت واقعی دامهای تلف شده در منطقه 
خاتون آباد و تبدیل نمایندگی به اداره 

عشایری شد.
هم چنین وی  به منظور رفع موانع و 
مشکالت حوزه ورزشی این شهرستان نیز 
در نشست  با هیات های ورزشی و مدیران 
عامل باشگاه ها حضور یافت.حسینی قطب 
آبادی ضمن اشاره به رشد قابل قبول 
حوزه ورزشی شهرستان که حاصل تالش 
ورزشکاران و مدیران مجموعه های ورزشی 
بوده است، از فرماندار خواست نسبت به 
مجموعه های ورزشی که در کرونا آسیب 
دیده اند توجه ویژه شود، ایشان همچنین 
مصنوعی  چمن  تعویض  به  اشاره  با 
ورزشگاه تختی شهرستان از کمک یک 
میلیاردی وزارت نفت به اداره  ورزش و 
جوانان شهرستان خبر داد.همچنین وی در 
نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر 
که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و با 
حضور اصحاب رسانه، هنرمندان و مدیران 
موسسات فرهنگی و به منظور بررسی 
مسائل و مشکالت این حوزه برگزار شد، 
ضمن اشاره به حضور خود در اداره ارشاد 
و تصدی ریاست این مجموعه به دلیل 
اهمیت موضوع فرهنگ و هنر، نسبت به 
احداث فرهنگسرای شهرستان که دغدغه 
هنرمندان است خواهان اقدام فوری در این 
رابطه شد و گفت:  نماینده با تمام ظرفیت 

جهت تحقق این مهم تالش می کند.

شاخص کل بازار بورس دیروز  )یکشنبه، 28 
شهریورماه( با 29 هزار و 741 واحد کاهش 
در جایگاه یک میلیون و 420 هزار واحدی 

قرار گرفت.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز  بیش از هفت میلیارد و 218 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 

هزار و 14 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با هشت  هزار 
و 9۳8 واحد کاهش به 4۳1 هزار و دو واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۶40 

واحد افت به 271 هزار و 9۶۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول 24 هزار و 8۳۶ واحد و 
شاخص بازار دوم 50 هزار و 425 واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، پارس فوالد 
سبزوار )فسبزوار( با 158 واحد، گروه دارویی 
سبحان )دسبحا( با 70 واحد، بیمه البرز 
)البرز( با ۶4 واحد، آهنگری تراکتورسازی 
ایران )خاهن( با ۶۳ واحد، آریان کیمیا تک 
)کیمیاتک( با 57 واحد، سیمان فارس و 
خوزستان )سفارس( با 50 واحد، پتروشیمی 
فناوران )شفن( با 45 واحد و توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 44 واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با دو هزار و 928 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و 9۶8 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 941 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و 72۶ واحد، معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با دو هزار و 717 واحد و توسعه 
معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و سه 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، دیروز  نماد شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  
آریان کیمیا تک )کیمیاتک(، سپید ماکیان 
)سپید(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خساپا(، گروه دارویی برکت )برکت( و 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
دیروز   معامالت  در  هم  خودرو  گروه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه یک  میلیارد و 774 میلیون برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و 878 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، 
تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 )به قیمت های پایه 
سال 1۳95(، با نفت به رقمی حدود ۳477.0 هزار میلیارد ریال و 
بدون نفت به حدود ۳148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.2 و 4.7 درصدی 

برخوردار است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دوره به استثنای 
ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید 
محصوالت زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش 
افزوده سایر گروه های اقتصادی شامل »نفت«، »صنایع و معادن« و 
»خدمات« از افزایشی به ترتیب معادل 2۳.۳، 2.1 و 7.0 درصدی 

برخوردار بوده اند. 
ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد 7.0 درصدی ارزش 
افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی 
که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1۳99 متاثر از 
پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده 
بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع 
ویروس کرونا است. بررسی سهم فعالیت هاي مختلف اقتصادي در 
بخش خدمات نشان مي دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این 
بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت هاي »حمل 
و نقل و انبارداري«، »بهداشت و مددکاري اجتماعي«، »عمده 
فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری«، »اطالعات 
و ارتباطات«و »حرفه ای، علمی و فنی« بوده است.همچنین 
هزینه های مصرفی بخش خصوصی که در سال 1۳99 به میزان 0.5 
درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود 
ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد 2.2 
درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز 
در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 
۳.5- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در ماشین آالت رشد قابل توجه 15.8 درصدی را تجربه 
کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش 

معناداری )10.۳- درصد( را به ثبت رساند.  

رشد اقتصادی کشور در فصل اول 
سال ۱۴۰۰ به عدد 6.2 درصد رسید

شرکت ملی مس و مجتمع 
مس شهربابک موظفند به 
عشایر خدمات دهی کنند

شاخص بورس دیروز
 نیز قرمزپوش شد

براساس ابالغیه مدیر عملیات بازار بورس کاالی ایران، تاالر 
اختصاصی سیمان از هفته آینده در بستر معامالت TTS راه اندازی 
می شود؛ بر این اساس از روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ کلیه معامالت 
سیمان به صورت جداگانه در تاالر اختصاصی سیمان در بستر 

معامالتی TTS و راس ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می شود.
بورس کاالی ایران که تاکنون در بستر TTS دارای بازارهای 
صنعتی، صادراتی کیش، فرآورده های نفتی، فرعی، پتروشیمی، 
حراج باز و مناقصه بود به دلیل حجم گسترده معامالت سیمان از 
هفته آینده شاهد روی کار آمدن تاالر سیمان به صورت جداگانه 
خواهد بود که معامالت در تاالر سیمان از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه 

آغاز می شود.
گفتنی است، پیرو ابالغیه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت خرید 
و عرضه سیمان خارج از بورس کاال و تعیین فرصت زمانی برای 
حضور خریداران و فروشندگان سیمان در بورس کاال، روند حضور 
و پذیرش شرکت های سیمانی و همینطور خریداران سیمان در 
بورس سرعت گرفت و براساس اطالعیه های مدیریت پذیرش و 
بازاریابی بورس کاالی ایران تاکنون ۶۸ شرکت محصول خود را 

پذیرش کرده اند و چند شرکت نیز در مرحله پذیرش هستند.

»سیمان« صاحب تاالر اختصاصی 
در بورس کاال شد

کاغذ اقتصادی

   

 وقتی در جلسه آسیب های اجتماعی پیشنهاد راه 
اندازی پاتوق های فرهنگی در دهستان ها رو مطرح 
کردم با استقبال خیلی خوب فرماندار یکی از مصوبات 

جلسه شد 
 حاال بعد از دو دهه فعالیت فیلم سازی و بعد از یک سال 
کار در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یقین پیدا کرده ام 
که واقعا هیچ اتفاق زیربنایی در توسعه منطقه نخواهد 
افتاد تا وقتی که اتفاقی در حوزه فرهنگ منطقه نیفتد  
همچنین هیچ اتفاقی در حوزه فرهنگ نخواهد افتاد 
مگر با زبان هنر، زیرا هنر انسان را به خوب دیدن، خوب 
شنیدن و خوب اندیشیدن و سرانجام خوب  گفتن 

سوق خواهد داد .
مجرای هنر در وهله اول هنرمند را به ورطه آگاهی می 
کشاند و هنرمند آگاه بدون شک نسبت به پیرامونش 
دغدغه پیدا خواهد کرد پس،هنرمند اثری خلق خواهد 
کرد پر از دغدغه و آگاهی بخشی و این خود یعنی 
باز تولید آگاهی در  جامعه و جامعه آگاه دیگر گرفتار 
رخوت و سکون، ایستایی و عقب ماندگی نخواهد 
شد در چنین جامعه ای، پویایی و ترقی ذاتی است و 
محرومیت لحظه ای هم نمی تواند بر چنین جامعه 
چاالکی سوار شود                                                                                            
 اکنون برای عملیاتی کردن این مهم باید راهی دهستان 
های قلعه گنج می شدیم اولین مسیر انتخابی حوزه 
بخش چاه دادخدا بود سه شنبه شب ۲۳شهریورماه 
سال جاری با فرماندار تماس گرفتم دکتر شهسواری با 
اشتیاق فراوان استقبال کرد و سپس با خانم شهدوستی 
تماس گرفتم تا زحمت هماهنگی دوستان دیگر را 

بکشد 
ساعت نه و نیم صبح فرماندار به محل فرمانداری نرفته 
بلکه سر بلوار علوی با ماشین منتظر ما بود من و امیر 
مصطفوی و خانم شهدوستی با ماشین اداره ارشاد به 
آنها پیوستیم و بعد از احوال پرسی متوجه شدم که 
پیمان احمدی مدیر کمیته امداد نیز در ماشین فرماندار 

همسفر ما بوده و ما را در این سفر همراهی خواهد کرد.
در ادامه به روستای تمگران رسیدیم و مهدی میرزایی 
را هم که این روزها منتظر تولد فرزند سومش است و 
دقایقی از کنار همسرش دور نمی شد را با خود سوار 
کردیم چون قرارمان بر این بود که امروز و در طی این 
سفر به دیدار خانواده زیور نیز برویم و برای اینکه بتوانیم 
سفرمان را به سوی رمشک هم ادامه دهیم و به سرانجام 
برسانیم  بازدید از مکانی برای پاتوق فرهنگی در مرکز 

بخش چاه دادخدا را به سفر دیگری موکول کردیم و از 
آن شهر تازه تاسیس گذشتیم .

 از سوالن به سمت توریگ پیچیدیم اینجا مکانی بود 
که من و مهدی میرزایی تجربه ساخت چندین فیلم را 
داشتیم و فیلم زیورک سرآغاز آشنایی ما با مردم سوالن 
و توریگ بود یکی از این مردمان موثر در ساخت فیلم 
های ما محمد خوبیاری دهیار توریگ بود که حاال در 
روستای ِزُهن خانواده زیور را برای دیدار هماهنگ 

کرده بود.
 از کهورستان سرسبز سوالن که وجه تسمیه نام 
روستا برگرفته از آن است رد شدیم و بیشتر به سمت 
جازموریان پیش رفتیم در آخر آبادی ِزُهن  دو هاشیگ 
در زیر کهوری بسته شده بودند و این خود نشانی بود بر 
حریم خانه زیور، جلوی دو کپر ساده محمد خوبیاری 
منتظر ما بود به محض پیاده شدن زیور نیز با بیرون آمدن 

از کپر به پیشواز ما آمد .
خانه زیور و خانواده اش مثل همان چند سال پیش بود 
و فرق چندانی نکرده بود اما زیور دیگر آن زیوَرک چند 
سال پیش نبود نه تنها به لحاظ فیزیکی بزرگ تر شده و 
عالئم بلوغ جسمی در او نمایان شده بود بلکه به لحاظ 
فکر و اندیشه نیز رشد کرده بود زیورک دختری بود که 
در مکانی بی زمان هم پای پدر و عمویش در ریگ زار 
دریاچه خشکیده جازموریان شتر چرانی می کرد در 
جایی که ساعت و تاریخ و عدد و ارقام باز ایستاده بودند  نه 
جمعی بود و نه تفریقی ،نه حسابی و کتابی و نه شمارش 
تعداد شتر و نه حتی شمارش تعداد فرزندان و در میان 
همین روزها و سال های بی عدد بود که سن زیور ک نیز 
گم شده بود هیچ کس نمی دانست زیورک چند سال 
دارد نه پدربزرگ نه پدر و نه حتی مادرش، اصال هیچ 
کس زیورک را نمی دانست تا روزی که مهدی آمد، 
مهدی با دوربین آمد و لوا ر آواز لیکو سر داد و ریگ زار از 

جا برخاست و چاپ کلمپر گرفت 
زیورک این دختر همزاد جاز چشم در چشم لنز دوربین 
شد فیلم زیورک رفت و رفت و دست به دست چرخید 
حاال دیگر همه زیورک را می شناختند زیورک الهه 
رنجور جاز،  زیور شناسنامه دار شد  حتی بیشتر اقوام 
بی شناسنامه اش شناسنامه گرفتند اما هنوز خانه 
نداشتند  حاال ما در  کپری ساده در کنار خانواده زیورک 
نشسته بودیم در همین موقعیت بود که فلسفه همراهی  
پیمان احمدی  با فرماندار بر مال شد او به فرماندار قول 
داد که پنج خانوار از اقوام زیور و از جمله خانواده او را 
تحت پوشش کمیته برده و ساخت مسکن برای آنها 

را تسریع بخشد.
محمد خوبیاری هم از طرف فرماندار مامور شد تا از هالل 

احمر  چادری تحویل گرفته تا سرپناه موقتی برای زیور 
و خانواده اش باشد. خانم شهدوستی نیز مواردی را که 
می خواست بررسی کرد و طبق هماهنگی با یک خیر 
قلعه گنجی هزینه تحصیل زیور و خواهران و برادرانش را 
تامین کرد در هنگام خداحافظی از خانواده زیور متوجه 
تجمع و سر و صدای زن ها و همسایگان آنها شدیم 
مهدی رفت و مشغول گفتگو با آن ها شد در پی آن 
من و فرماندار هم جلو رفتیم زنان و دختران آنجا برای 
دفاع از حق و حقوق زیور و خانواده اش علیه مسئولین 

اعتراض داشتند.
  فرماندار که حاال متوجه قضیه شده بود با خوشحالی 
تمام از مطالبه گری به حق آنان تعریف و تمجید کرد 
در مسیر رفتن به رمشک و در گذر از دشت َتگ َدر و آ 
دنیا این فیلم زیورک و تاثیرات اجتماعی آن بود که در 

ذهنم مرور می شد
ساعت یک و نیم ظهر بود که از شهر رمشک گذشتیم تا 
برای نماز و صرف نهار مهمان معدنچیان مس رمشک 
باشیم که بعد از آن در حالی که با همراهی چند مهندس 
محل استخراج و فرآوری معدن  را بازدید می کردیم 
با قطع و وصلی فراوان آنتن با اسحاق رمشکی و دیگر 
هنرمندان رمشک هماهنگ شدیم و موقع خداحافظی 
متوجه شدم که فرماندار جهت آشنا کردن و تعامل ما 
با ظرفیت های معدن برنامه نهار را در اینجا هماهنگ 

کرده بود.
 هنرمندان رمشکی در مکانی به نام کافه کتاب که با وام 
کمیته ساخته شده بود گرد هم آمده بودند ما که به آنجا 
رسیدیم شهردار و رئیس شورای شهر هم آمدند جمع 
دوستانه و صمیمی بود فرماندار که خودش دکترای 
تاریخ دارد سر صحبت از تاریخ رمشک را با اسحاق 
رمشکی که از بهترین شاعران سپید سرا و از چهره های 
اهل مطالعه و تحقیق هست باز کرد و در نهایت به شورای 
شهر و شهردار پیشنهاد داد که  پروژه پژوهش و چاپ و 
نشر تاریخ و فرهنگ رمشک را توسط اسحاق رمشکی 
مصوب کنند و قول داد که خودش هم در کمیته انطباق 

از این مصوبه حمایت خواهد کرد.
 از سخنان بسیار خوب و بجای آقای نادری که چندی 
پیش به عنوان شورا رای آورده است متوجه شدم که 
انسان با سواد و روشنی ست او برادر منصور نادری 
نویسنده و پژوهشگر رمشکی است که سال گذشته 
به صورت استودیویی رونمایی از پنج کتاب او را گرفته 
بودیم منصور هم به همراه دو خبرنگار رمشکی آقایان 
کنعانی و ترکمانی در جلسه حاضر بودند در همین موقع 
صحبت از احداث کتابخانه رمشک شد و امیر مصطفوی 
که سالهاست مدیر کتابخانه های شهرستان می باشد 

وضعیت احداث کتابخانه را برای همگان تشریح کرد .
من در پایان از وجود فرماندار و شورای اهل فضل و دانش 
که خودشان از شیفتگان هنر هستند تشکر و قدردانی 
کردم و حضار هم تشویق کردند و در ادامه هدف و برنامه 
اصلی خود از سفر به رمشک را توضیح دادم و خواستار 
مکانی برای ایجاد پاتوق فرهنگی شدم که هنرمندان و 
مسئولین رمشک اتاقی در مرکز شهر که تحت مالکیت 

آموزش و پرورش است را پیشنهاد دادند.
 فرماندار هم موافقت کرد و قول همکاری داد البته در 
چند شب پیش که نخستین همایش روز ملی سینما 
را در قلعه گنج با حضور هنرمندان و مسئولین از جمله 
آقای اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
برگزار کردیم همین بحث پاتوق فرهنگی را مطرح کردم 
که مدیر کل برای گرفتن مجوزهای قانونی نام مجتمع 
دیجیتال را پیشنهاد داد و در حضور فرماندار قول مساعد 
برای تجهیز این اماکن را دادند البته برای من خیلی فرقی 
نمی کند که این مکان با چه نامی باشد مهم مکانی ست 
برای دورهمی و هم اندیشی هنرمندان جایی برای 

آموزش و اشاعه هنر و فرهنگ.
 حاال دیگر نزدیک غروب شده بود چند کیلومتری که از 
شهر رمشک به سمت قلعه گنج خارج شدیم در دشتی 
میان تپه ها در جایی که چند بلدوزر مشغول تسطیح 
زمین بودند ماشین فرماندار برای بازدید توقف کرد آنجا 
قرار است که مجتمع خدماتی رفاهی که شامل پمپ 
بنزین و ....هست احداث شود مردم منطقه سالهاست 
منتظر اتصال جاده های ارتباطی رمشک و قلعه گنج به 
بلوچستان می باشند و ساخت چنین مراکز خدماتی و 
رفاهی نوید بخش شکل گیری این ارتباط جاده ایست.

 در ورودی روستای گَونُچن دوباره متوجه شدیم که 
ماشین فرماندار به فرعی و خاکی پیچید ما هم پشت 
سرشان پیچیدیم و همراه فرماندار در کنار گلزار شهید 
مالک کامرانی برای ادای احترام و قرائت فاتحه شرفیاب 
شدیم و سپس فرماندار قدم زنان به طرف خانه پدر 
شهید می رفت که در همین حین متوجه شدم این 
روال همیشگی فرماندار در سفر به رمشک است حاال 
دیگر جلوی یک گرتوپ روی پتوهایی که پهن کردند 

نشسته بودیم.
فرماندار با انرژی و اشتیاق خاصی با پدر شهید مزاح و 
گفتگو می کرد و این قبل از هر چیز به خود فرماندار 
آرامش می داد و تا حدودی خلعی بزرگ را در زندگیش 
پر می کرد خلع نداشتن پدر در کودکی، دکتر 
شهسواری فرزند شهید محمد شهسواری ست که 
پژواک فریادهای ضد صدام آن شهید در هنگام اسارت 

همچنان در اذهان باقی است.

معاون مرکز فوریت های پزشکی شهرستان رفسنجان 
گفت:در نیمه نخست امسال بیش از ۵۳ هزار تماس با 
اورژانس ۱۱۵ رفسنجان برقرار شده که از این تعداد 
۳۱۷۸ مورد از تماس ها مزاحم بودند، در حالی که 
مشغول کردن خط ۱۱۵ می تواند جان یک انسان 
را به خطر بیندازد.سید محسن سید باقری با اشاره 
به این موضوع که تمام اتفاقات در اورژانس ۱۱۵ 
رفسنجان الکترونیکی و براساس پهنه اینترنت ثبت 
می شود،اظهار کرد: هر لحظه رفتار اتفاقات افتاده در 

ماموریت های عوامل اورژانس ثبت می شود.
او با ابراز گله مندی از وجود سرعت گیرهای غیراستاندارد 
در سطح شهر و روستاها این معضل را موجب آسیب به 

بیمار و همچنین آمبوالنس ها دانست و گفت:دست 
اندازها در خیابان ها به سمت روستاها موجب آسیب 
رسیدن به بیماران می شود لذا دهیاران نباید سرعت گیر 
غیر اصولی ایجاد کنند و با همکاری راه و شهرسازی بر 

اساس علم و دانش سرعت گیرها را ایجاد کنند.
سیدباقری بیان کرد:از اول فروردین ۱۴۰۰ تا کنون 
۱۳۵۷ تصادف ترافیکی در شهرستان داشتیم که باالی 
۸۰ درصد موتورسواران هستند و یکی از چالش ها در 
رفسنجان رفتارهای مخاطره آمیز موتورسواران به ویژه 
اتباع افغانستانی است، ضمن اینکه معابر شهری جایی 

برای دوچرخه سواری نیست. 
به گفته او در این مدت ۶۹۴ مورد تصادف جاده ای 

گزارش شده است.او بیان کرد: در محور سرچشمه 
در ۲۵ کیلومتری شهرستان که شیب جاده زیاد است 
و ارتفاع محور هم از سطح زمین باالتر است بیشترین 
تصادفات رخ می دهد و نیز در محور رفسنجان به انار هم 

واژگونی های زیاد رخ می دهد.
معاون مرکز فوریت های پزشکی شهرستان رفسنجان 
ادامه داد: بیشترین تصادفات در حدفاصل سه راهی 
فرودگاه رفسنجان در محور سرچشمه و مسجد 
ابوالفضل )ع(تا دوراهی ساقی و در ساعات ابتدایی 
صبح و طول شب و عصرها رقم می خورد و آمار واژگونی 
خودروهای افغانی کش در تمام ساعات شبانه روز را 
داریم که بدون توجه به قوانین ترافیکی حرکت کرده و 

در یک لحظه بیش از ۱۵ مصدوم روی دست اورژانس 
می گذارند.او در ادامه گفت: در سال جاری تاکنون ۵۳ 
هزار و ۳۴۲ تماس با ۱۱۵ برقرار شده که ۱۰ هزار و ۵۳۵ 
مورد منجر به اعزام آمبوالنس بوده است که آمار باالیی 
به شمار می رود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
تقریبا یکسان بوده و از این تعداد ۳۱۷۸ مورد از تماس ها 
مزاحم بودند، در حالی که مشغول کردن خط ۱۱۵ 

می تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد.
معاون مرکز فوریت های پزشکی شهرستان رفسنجان 
عنوان کرد: ۱۶۱ نفر نیرو در مرکز فوریت های پزشکی 
رفسنجان مشغول به خدمت هستند که ۱۴۰ نیروی 

عملیاتی روی آمبوالنس ها هستند.
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گزارش

زیورک دختری بود که در مکانی بی زمان 
هم پای پدر و عمویش در ریگ زار دریاچه 
خشکیده جازموریان شتر چرانی می کرد 
در جایی که ساعت و تاریخ و عدد و ارقام باز 
ایستاده بودند  نه جمعی بود و نه تفریقی ،نه 
حسابی و کتابی و نه شمارش تعداد شتر و 
نه حتی شمارش تعداد فرزندان و در میان 
همین روزها و سال های بی عدد بود که 
سن زیور ک نیز گم شده بود هیچ کس نمی 
دانست زیورک چند سال دارد نه پدربزرگ 
نه پدر و نه حتی مادرش، اصال هیچ کس 
زیورک را نمی دانست 

زیورک الهه ر نجور جاز

ابراز نگرانی از رفتارهای مخاطره آمیز موتورسواران افغان در رفسنجان

مردمانی سرشار از زندگی اما همچنان محروم

ج  
 گن

عه
 قل

شاد
: ار

س
عک

کرمان رتبه ۲۹ را در بین ۳۱ استان کشور 
از نظر صنایع کوچک دارد. یعنی به لحاظ 
تعداد ۷۱ درصد از کل بنگاه های صنعتی 
استان در زمره  صنایع کوچک و متوسط 
هستند. صنایعی که  میزان اشتغالشان در 
حد ۱۰ تا ۵۰ نفر است و موتور محرک رشد 
و توسعه اقتصادی در تمام کشورها هستند. 
نمونه اش انگلستان که ۵.۵میلیون بنگاه 
کوچک و متوسط دارد و حدود ۹۷ درصد 
اشتغالش در این بخش است و یا ژاپن که با 
داشتن ۳.۵میلیون بنگاه کوچک ۹۱درصد 
اشتغالش روی این بخش سوار است. ایران 
نیز به سمت رشد و ارتقای این  شرکت ها 
رفته و به طور متوسط ۹۳.۳درصد از تعداد 
بنگاه های صنعتی اش در این بخش است. 
اینکه کرمان از این نظر در رتبه ۲۹ قرار دارد، 
گویای یک چیز است و آن سوار بودن کل 
ارزش افزوده استان بر روی ابر شرکت های 

معدنی است.
 براساس پژوهش های اتاق بازرگانی، استان 
کرمان رتبه ۷ ارزش افزوده کل فعالیت های 
صنعتی در کشور را به خود اختصاص داده. 
یعنی ۴.۶درصد از ارزش افزوده فعالیت 

از کرمان  برآمده  های صنعتی کشور 
است. رتبه اول این موضوع هم به استان 
اصفهان اختصاص دارد. شهری صنعتی 
که ۱۳.۱درصد از ارزش افزوده فعالیت های 

صنعتی کشور مختص این استان است.
اتاق بازرگانی استان کرمان در این 
خراسان  اصفهان،  استان   ۸ پژوهش 
رضوی،آذربایجان شرقی، البرز، مرکزی، 
قزوین، یزد و کرمان را در ۵ شاخص تعداد 
کل بنگاه های صنایع کوچک، اشتغال 
کل صنایع کوچک، نسبت ارزش افزوده 
صنایع کوچک به ارزش افزوده  کل 
فعالیت های صنعتی هر استان، نسبت 
اشتغال صنایع کوچک به اشتغال کل 

فعالیت های صنعتی هر استان
و در آخر نسبت تعداد صنایع کوچک به 
تعداد کل بنگاه های هر استان مورد ارزیابی 

قرار داده است.
*یک ششم اصفهان بنگاه صنعتی داریم

علت انتخاب این ۸استان این است که این 
استان  ها در همجواری کرمان اند و به نسبت 
دارای بیشترین ارزش افزوده فعالیت های 
صنعتی در کشور. اصفهانی که رتبه اول را در 
ارزش افزوده فعالیت های صنعتی به خود 
اختصاص داده در شاخص تعداد صنایع 
کوچک نیز رتبه اول رادارد. این استان بالغ بر 

۶هزار و ۸۰۰ بنگاه صنعتی کوچک مقیاس 
دارد. رقمی که تقریبا ۶ برابر کرمانی است 
که مجموعا ۱۲۷۷ بنگاه صنعتی دارد و در 
قیاس با ۳۱ استان کشور با اختصاص رتبه 

۱۶ در میانه جدول قرار گرفته است.
اصفهان حتی از نظر اشتغال در بخش صنایع 
کوچک نیز یک سر و گردن از تمام این ۸ 
استان باالتر است. صنایع کوچک این شهر 
صنعتی ۶۵ هزار شغل ایجاد کردند. در این 
شاخص جایگاه دوم در بین این ۸ استان به 
خراسان رضوی تعلق گرفته که تقریبا نصف 
میزان اصفهان در این بخش اشتغال ایجاد 
کرده. کرمان اما مجموعا ۸ هزار نفر شاغل 
در بخش صنایع کوچک و متوسط دارد. 
عددی که تقریبا ۸ برابر شاغالن استان در 

این بخش است.
جایگاه کرمان نسبت ارزش افزوده صنایع 
کوچک به ارزش افزوده  کل فعالیت های 
صنعتی هر استان هم تعریفی ندارد. فقط 
۵ درصد از ارزش افزوده کل فعالیت  های 
صنعتی در استان مربوط به صنایع کوچک 
استان است و ما از این نظر رتبه ۲۸ کشور 
را داریم. موضوعی که بیش از هر چیز این 
مسئله را برجسته می کند که کل ارزش 
افزوده فعالیت  های صنعتی استان معطوف 

به چند شرکت معدنی اش است.

یـک کارشـناس بـازار سـرمایه گفـت: تکمیـل 
مراحـل واکسیناسـیون کرونـا در داخـل کشـور 
ضمن کمک بـه فعالیت هـای خدماتـی، تاثیر به 
سـزایی در صنایـع و گروه هـای مختلـف خواهد 

گذاشـت.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا، بـا آغـاز شـیوع 
ویـروس کرونا از سـال ۹۸ در ایـران و تحت تاثیر 
قرار گرفتـن بازارهای جهانـی از این اتفـاق، بازار 
سـهام با نوسـانی همچـون دیگـر بازارهـا همراه 
شد و بسـیاری از سـهام شاخص سـاز این بازار به 
دلیل کاهش شـدید قیمـت کامودیتی هـا با افت 

و خیزهای شـدید همراه شـدند.
از نخسـتین روزهـای شـیوع ویـروس کرونـا، 
فعـاالن حاضـر در کشـور از ایجـاد چنیـن 
نوسـان هایی در بـازار صحبـت کـرده بودنـد و 
اعـالم کردند کـه به طـور حتم بـا گسـترش این 
بیمـاری، اکثـر حوزه هـا تحـت تاثیر ایـن فاجعه 
با ضـرر و زیان روبـرو خواهنـد شـد و حوزه هایی 
از جملـه حـوزه حمل ونقـل و گردشـگری از 
مهمتریـن بخش هایـی هسـتند که تحـت تاثیر 
این اتفـاق قـرار می گیرنـد و ممکن اسـت منجر 
به ضرر و زیان سـهامداران این صنایـع در بورس 
شوند.سـال گذشـته و بـا گذشـت مدت هـا از 
تاثیرپذیـری بازارهـای مختلف از موضوع شـیوع 
ویـروس کرونا، انتشـار خبر تولید واکسـن کرونا، 
ناگهان رونـد بازارهای جهانـی را تغییـر داد،این 

موضـوع بـر رونـد بـازار سـهام بی تاثیـر نبـود و 
شـاهد اثـر مثبـت ایـن اتفـاق بـر سـهام برخـی 
از شـرکت های دارویـی کشـور بودیـم کـه بـه 
دنبال تالش کشـورهای خارجی در صـدد تولید 

واکسـن ایرانـی بودنـد.
به دنبال تالش اکثر کشـورهای دنیا بـرای تولید 
واکسـن معتبر کرونا، از چنـد ماه گذشـته انجام 
هر چه زودتر واکسیناسـیون در کشـور آغاز شـد 
که تاکنـون بخش زیـادی از مردم نسـبت به این 
بیمـاری واکسـینه شـده اند و ایـن امـر توانسـته 
اسـت امیدواری هـای زیـادی را بـرای بهبـود 
فضـای کسـب و کار و رونـق برخـی از صنایـع 
مختلف که سـهام آنها در بورس در حـال معامله 

هسـتند را بـا خود بـه همراه داشـته باشـد.
همچنیـن تاکنـون کارشناسـان اظهارنظرهـای 
زیـادی را درخصـوص تکمیـل واکسیناسـیون و 
تاثیرپذیـری بازار سـهام و صنایـع مختلف حاضر 

در این بـازار عنـوان کـرده اند.
بـه گـزارش سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، در 
این زمینـه »پیمـان حـدادی«، کارشـناس بازار 
سرمایه به شتاب در واکسیناسـیون کرونا و تاثیر 
آن بر صنایع مختلف بورسـی اشـاره کرد و افزود: 
طی چنـد مـاه گذشـته شـیوع ویـروس کرونا به 
مرحلـه ای از همه گیـری در سـطح بیـن المللـی 
رسـید کـه ایـن امـر، رونـد معامـالت بازارهـای 
جهانـی را تحـت تاثیر خـود قـرار داد، بـه طوری 

کـه شـاهد افـت محسـوس و قابـل توجهـی در 
قیمـت فلـزات، نفـت و مشـتقات نفتـی در بازار 

هـای جهانـی بودیم.
وی بـا بیـان اینکـه از زمان آغـاز واکسیناسـیون 
بـه مـرور بازارهـای جهانـی در مرحله احیـا قرار 
گرفتنـد و قیمت هـای جهانـی بـه دوران قبل از 
کرونـا بازگشـتند، اظهار کـرد: حتـی در مقطعی 
شـاهد بودیـم کـه قیمت هـا از پیـک دوران قبل 
از کرونـا عبـور و به سـطحی بیشـتر از گذشـته، 

دسـت پیـدا کردند.
حـدادی عنـوان کـرد: از نـگاه جهانی بـا کنترل 
شـیوع ویروس کرونـا، فعالیت هـا اعـم از تولید و 
فروش بـر مدار افزایشـی قـرار می گیرنـد که این 
امـر منجر بـه افزایش تعهـدات و بـه نوعی کمک 

کننـده بـه افزایـش قیمت خواهـد بود.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه ادامـه داد: از نگاه 
دیگر بـا کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا از طریق 
انجـام واکسیناسـیون، میزان عرضـه محصوالت 
در بـازار کاالها بـا افزایـش همراه می شـود. برای 
نمونـه، معـادن و دیگـر کارخانه هـا کـه تحـت 
تاثیر گسـتردگی شـیوع ویروس کرونا مجبور به 
کاهش فعالیت هـا یـا گاه تعطیلـی کارخانه های 
خود شـده بودند با کاهش شـیوع ویـروس کرونا 
بـه مـدار تولیـد بـاز می گردنـد و قیمت هـا پس 
از مدتی بـه دلیـل افزایـش عرضه تحـت کنترل 

قـرار می گیرنـد.

همه تخم مرغ های سرمایه گذاری در سبد معدن واکسیناسیون کرونا بیشترین اثر را بر کدام صنایع بورسی می گذارد؟

پس از انتشار خبری مبنی بر دیدار برخی از نمایندگان کرمان با وزیر کشور و گفتگو بر سر انتخاب استاندار حامیان دولت سیزدهم در استان به مساله واکنش نشان 
دادند، پورابراهیمی نشست خبری برگزار کرد و از دیدار نمایندگان دفاع کرد جاللی اما تصمیم نمایندگان را مصوبه مجمع نمایندگان ندانست

کشمکش بر سر انتخاب استاندار کرمان باال گرفت

چالش اصولگرایان بر سر انتخاب نماینده دولت
رنا

: ای
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انتخاب استاندار کرمان وارد فاز تازه ای شد. در 
۲ استان  ر  حالی که هنوز تنها تکلیف استاندا
مرزنشین کشور مشخص است اما فعاالن سیاسی 
کرمان برای مشخص شدن تکلیف نماینده دولت 

در این استان شتاب بیشتری دارند.
انتشار  خبری غیررسمی  مبنی بر حمایت تعدادی 
از نمایندگان مجلس از استاندار فعلی کرمان برای 
ابقا در جلسه ای با وزیر کشور کافی بود تا برخی 
از اصولگرایان استان برای اعالم اعتراض، دست 

به کار شوند.
ابتدا لیدر این عده، حجت االسالم عرب پور اعتراض 
خود به نمایندگان مبنی بر حمایت از زینی وند را 

اعالم کرد.
همین کافی بود که تعدادی از اصولگرایان حامی 
دولت سیزدهم دست به کار شوند و اعتراض خود 
را در اینستاگرام استوری کنند. این عده ماندن 
زینی وند را ادامه دولت روحانی می دانند و ماندن او 

را ادامه وضعیت موجود ارزیابی می کنند.
پورابراهیمی: پیشنهاد ما سردار معروفی 

است
اما چه چیز نمایندگان اصولگرای مجلس را مجبور 

کرده که از زینی وند حمایت کنند؟ 
حواشی پیش آمده پورابراهیمی یکی از دو نماینده 
حوزه انتخابیه کرمان و راور را به نشست مطبوعاتی 

کشاند تا پاسخ منتقدین همفکر خود را بدهد.
او گفت: در نشست با وزیر کشور، نمایندگان استان 
گفتند که اگر عالقمند هستید از نیروهای موجود 
استفاده کنید ما ممنوعیتی برای شما نمی گذاریم.

پورابراهیمی افزود: ما به دولت اعتقاد داریم و به 
ر  نتخاب استاندا وزیر کشور گفتیم ممانعتی در ا
برای کرمان نداشته و اگر سیاست شما این است که 
از نیروهای موجود در استان استفاده شود مشکلی 

در ابقای استاندار فعلی نداریم.
د: در بحث دوم بیان کردیم که اگر  دامه دا و ا ا
می خواهید تغییراتی ایجاد کنید پیشنهاد دادیم که 
سردار معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان 
به عنوان استاندار انتخاب شود که از افراد نزدیک به 

شهید قاسم سلیمانی است.
برخی اتاق تقسیم قدرت در استان

 راه اندازی کردند
تاق تقسیم  ینکه بعضی ها ا براهیمی با بیان ا پورا
قدرت در استان راه اندازی کرده و بخشداران را هم 
انتخاب کردند که اصاًل قابل قبول نیست گفت: باید 
به تصمیم دولت احترام گذاشت و اجازه بدهید 

دولت کار خود را انجام دهد.
به نظر می رسد اصولگرایان که حاال با طیف های 
مختلف هم شناخته می شوند برای اجماع بر سر 
رند. آنها به لحاظ گزینه   گزینه واحد اختالف دا
برای تصدی استانداری هم خیلی دست شان باز 
نیست. برای مثال برخی از چهره های شاخص این 
گروه بازنشسته هستند و قانون اجازه بکارگیری آنها 
را نمیدهد. از طرفی برخی از اصولگرایان پا به سن 
گذاشته هم آب شان با جوانتر ها در یک جو نمی رود. 
برای نمونه با مطرح شدن جواد وکیلی به جز 
گروهی از حامیان وی هیچ استوری برای حمایت 
از وکیلی بر سردر صفحات مجازی حامیان گفتمان 

اصولگرایی برافراشته نشد.
از سویی دیگر گزینه ای همچون بهنام سعیدی هم 

نتوانست دل تصمیم گیران ارزشی استان را ببرد. 

اشخاصی همچون جالل ماب و معروفی هم ترجیح 
دادند به نمایندگی دولت در استان کرمان دست 

رد بزنند.
یان مجلس نشین، همچون حسن پور و  اصولگرا
زاهدی هم ترجیح دادن در صندلی نمایندگی 
مردم بمانند و سکان داری استانداری را نپذیرفتند.

تجربه ی سیستان و بلوچستان
سابقه انتخاب استاندار در سیستان و بلوچستان 
اما نشان از آن دارد که دولت سیزدهم مشورت 
نمایندگان استان، نماینده ولی فقیه و نهادهای 
امنیتی را می گیرد اما در تصمیم خود مستقل عمل 
می کند. اتفاقی که در مورد استاندار سیستان افتاد 
و با وجود مخالفت های درون استان سرپرست و قائم 
مقام وزارت  صمت دولت روحانی استاندار سیستان 

و بلوچستان شد.
اما حاال به نظر می رسد همه گزینه های مطرح 
شده تا کنون در حد گمانه زنی رسانه ای بوده است.
گروهی از نمایندگان از ماندن زینی وند حمایت می 
کنند هرچند زینی وند حمایت وحیدی وزیر کشور 
و محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور 
را نیز با خود دارد و در کنار آنها گروهی دیگری 
ز نمایندگان نیز بر گزینه هایی چون صابری و  ا
رئوفی اصرار دارند، البته شنیده می شود ستاد آیت 
الله رئیسی و جریان پایداری در کرمان هم فقط 
مخالفت با ماندن زینی وند و گزینه های  راست 
سنتی دارند و هنوز  بطور جدی به معرفی گزینه 

ای  نپرداخته اند.
واکنش نماینده رفسنجان

در همین حسین امروز نماینده مردم رفسنجان 
و انار در مجلس تلویحا به اظهارات روز گذشته ی  

پورابراهیمی واکنش نشان داد .

حسین جاللی گفت: دوره مدیریت رئیس قبلی 
مجمع به سر آمده و رئیس جدید هنوز تعیین نشده 
است و هم چنین مجمع مصوبه ای در خصوص 
معرفی گزینه های استانداری به وزارت کشور 

نداشته است.
او در توصیف انتخاب استاندار گفت: باید افرادی 
سکان مدیریت کالن استان ها را به دست بگیرند که 
با شاخص ها و مالک های مورد نظر رئیس جمهور 
محترم و بدنه نیروهای انقالبی کشور تناسب داشته 
باشند و از تحّرک، پویایی و نشاط الزم برخوردار 

باشند.
زینی وند: نمایندگان را قسم دادم که برای 

ماندنم تالش نکنند
پای زینی وند استاندار کرمان هم باالخره به حواشی 
باز شد. پس از اظهارنظرهای رسمی و غیر رسمی 
نمایندگان و فعاالن سیاسی او در دفاع از خود 
گفت:  ممکن است افرادی که در فضای عمومی 
اطالع کافی ندارند، تصور کنند که استاندار تالش 
بر ماندگاری دارد، اما همه آنهایی که باید بدانند و 
خداوند می داند که من تالش بر رفتن می کنم، اما 

بر ماندن خیر."
او گفت:  با هر ۱۰ نماینده استان کرمان تعامل 
ی  یندگان برا ز سوی نما رم و هیچ تالشی ا دا
م،  ر بر ماندن من در استان کرمان ندیده ا اصرا
خودم آن ها را قسم دادم که هیچ وقت این تالش 

را نکنید.
به هر صورت بایستی منتظر ماند و دید باالخره چه 
کسی در دولت رییسی استاندار کرمان می شود 
و اینکه آیا حامیان دولت سیزدهم اگر گزینه مد 
نظرشان منصوب شد با او همراه می شوند یا ساز 

مخالف خواهند زد.

زکیه سلیمی 
گزارش 

کاغذ وطن 
گزارش 

انتخاب استاندار کرمان وارد فاز تازه ای شد. در حالی 
که هنوز تنها تکلیف استاندار 2 استان مرزنشین کشور 
مشخص است اما فعاالن سیاسی کرمان برای مشخص 
شدن تکلیف نماینده دولت در این استان شتاب بیشتری 
دارند.انتشار  خبری غیررسمی  مبنی بر حمایت تعدادی 
از نمایندگان مجلس از استاندار فعلی کرمان برای ابقا در 
جلسه ای با وزیر کشور کافی بود تا برخی از اصولگرایان 
استان برای اعالم اعتراض، دست به کار شوند.

ابتدا لیدر این عده، حجت االسالم عرب پور اعتراض خود 
به نمایندگان مبنی بر حمایت از زینی وند را اعالم کرد.

همین کافی بود که تعدادی از اصولگرایان حامی 
دولت سیزدهم دست به کار شوند و اعتراض خود را در 
اینستاگرام استوری کنند. این عده ماندن زینی وند را 
ادامه دولت روحانی می دانند و ماندن او را ادامه وضعیت 
موجود ارزیابی می کنند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
قانون  موضوع  دوم   1۴00۶0۳1۹00۸001۶1۸هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین جعفری جرجافکی فرزند فتاح به شماره 
شناسنامه ۲ صادره از زرند در قسمتی از خانه به مساحت ۴۳۴.۵۵ مترمربع از پالک ۷۶۴۶ اصلی واقع 
در زرند خیابان صدوقی کوچه 1۴ خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت عمرانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 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 1۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/1۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۶/۲۹
حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(-بموجب اجراییه 
صادره بر روی سند نکاحيه شماره 6055مورخ 1392٫08٫09

توســط دفترخانــه رســمی ازدواج شــماره ۳0 شــهر جوپــار اســتان 
ــژگان  ــم م ــه: خان ــه ۹۸00۲۴۳ ل ــی کالس ــده اجرائ ــان پرون کرم
امامــی پــور فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره ملــی ۳۳۹۲۶0۲۸۶۸ علیــه آقــای 
ناصــر حســینی نــژاد فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ۲۹۹۴10۳۲۳0 بــه عنــوان 
متعهــد طــی نیابــت اعطایــی از اداره اجــرای اســناد رســمی کرمــان تشــکیل و 
نظــر بــه اینکــه مدیــون نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمــوده در 
اجــرای مــاده واحــده قانــون اصــالح مــاده ۳۴ اصالحــی قانــون ثبــت مصــوب 
1۳۸۶ و مقــررات آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا قانــون 
ثبــت اســناد و امــالک کشــور از ملــک بازداشــت شــده ارزیابــی الزم توســط 
کارشناســان رســمی دادگســتری انجــام و پــس از قطعیــت ارزیابــی بســتانکار 
تقاضــای ادامــه عملیــات اجرایــی نســبت بــه امــالک مــورد مزایــده 1-مــوازی 
ــم ســهم  ــود و هفت ــزار و چهارصــد و ن ــزار و یکصــد و پنجــاه و دو ، دو ه یکه
مشــاع از نــود و شــش ســهم ششــدانگ پــالک ثبتــی 1 فرعــی از ۵۸۴ اصلــی 
۲- مــوازی یکهــزار و چهــل و یــک ، یکصــد و بیســت و چهــار هــزار و ششــصد 
ــالک  ــود و شــش ســهم ششــدانگ پ و بیســت و پنجــم ســهم مشــاع از ن
ــای  ــهم آق ــدر الس ــان ق ــش ۴۵ کرم ــع در بخ ــر دو واق ــی ه ــی ۶1۴ اصل ثبت
ناصــر حســینی نــژاد واقــع در اراضــی واگــذاری شــرکت احیــا اراضــی زیــر ســد 
جيرفــت لــذا ملــک فــوق کــه بنــام آقــای ناصــر حســینی نــژاد ثبــت وســند 
مالکیــت آن نیــز صــادر وتســلیم گردیــده اســت بــه مزایــده گذاشــته میشــود 
حــدود اربعــه بــه شــرح ذیــل: 1- شــماال هــزار متــر مرزیســت بــه آهــوان پالک 
۵۹1 اصلــی شــرقا در ۵ قســمت دو قســمت کــه شــرقی اســت به طولهــای ۹00 
متــرو ۶۴0 متــر و ۵۶0 متــر و ۳00 متــر و ۴۲0 متــر در امتــداد رودخانــه ملتــی 
جنوبــا بــه طــول 1۵۵0 متــر بــه پــالک ۶1۴ اصلــی غربــا در امتــداد جــاده ســد 
بطــول ۲1۴0 متــر کال بــه حریــم جــاده مذکــور ۲- حــدود اربعــه شــش دانــگ 
پــالک اخيــر الذكــر بــه ترتیــب بدین شــرح اســت :شــماال اول بطــول ۷۳0 متر 
تــا برســد بــه رشــته قنــات محــدود اســت بــه علــی آبــاد زمیــن پــالک ۵۸۴ 
اصلــی دوم از انجــا تــا برســد بــه رودخانــه ملنتــی ۶۹0 متــر محــدود اســت بــه 
اراضــی مــوات پــالک اخیرالذکــر شــرقا بطــول ۲۹10 متــر در امتــداد رودخانــه 
ملنتــی جنوبــا بطــول ۸۴0 متــر بــه خالــق آبــاد پــالک ۵۸۳ اصلــی غربــأ بطول 
ــه  ــر نظری ــه براب ــل ک ــه هلی ــداد رودخان ــته در امت ــورت شکس ــر بص ۲۷00 مت
شماره1۸۷٫1۴00٫1-1۴00٫0۲٫0۸کارشــناس رســمی دادگســتری بــه ترتیــب:  1- 
بــر اســاس بــرگ واگــذاری شــماره ۹۲٫۷1۷ مــورخ ۹۲٫0۷٫1۷قطعه شــماره ۶۴ 
بمســاحت 1.۵هکتــار بــه ابعــاد 100*1۵0از طــرف شــرکت احیــا اراضــی زیر ســد 
جیرفــت بــه آقــای ناصــر حســینی واگــذار شــده کــه آن ســند رســمی تحــت 

شــماره ۸۵۷۴۹ مــورخ۹۳٫0۶٫1۶ دفترخانــه شــماره ۸ جیرفــت مــوازی یــازده 
پنجــاه و دو ، دو هــزار و چهارصــد و نــود و هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش 
ســهم ششــدانگ پــالک 1 فرعــی از ۵۸۴ اصلــی بخــش ۴۵ کرمــان بصــورت 
قطعــی بــه ایشــان انتقــال داده شــده اســت و آب ایــن ملک از کانال منشــعب 
از رودخانــه هلیــل تامیــن میگــردد و در خصــوص ایــن پالک دعــاوی متعددی 
بــا اداره منابــع طبیعــی در جریــان اســت و در صورتیکــه بالمعــارض باشــد و جز 
اراضــی ملــی واقــع نگــردد ارزش ایــن قطعــه بــا توجــه بــه جميع جهــات مبلغ 
۲٫۲۵0٫000٫000ریــال ) دو میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال( بــرآورد 
میگــردد ۲- حســب بــرگ واگــذاری شــرکت احیــا اراضــی زیــر ســد جيرفــت 

شــماره ۹۳٫11۵۷مــورخ ۹۳٫0۲٫۲۳
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۶۹۴ متــر مربــع از پــالک ۶1۴ اصلــی بخش 
۴۵ کرمــان موســوم بــه نهــر شــهر بــه آقــای ناصــر حســینی نــژاد واگذار شــده 

و متعاقبــا ســند رســمی آن تحت شــماره ۸۵۷۵0 مــورخ۹۳٫0۶٫1۹
دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ۸ جیرفــت مــوازی ده هــزار و چهــل و یــک 
، یکصــد و بیســت و چهــار هــزار و ششــصد و بیســت و پنجــم ســهم مشــاع 
ــال  ــرده انتق ــه نامب ــی ب ــالک ۶1۴ اصل ــود و شــش ســهم ششــدانگ پ از ن
ــور  ــن مذک ــودن ارزش زمی ــارض ب ــورت بالمع ــه در ص ــده ک ــی داده ش قطع
۶۹۴٫000٫000ریــال  ) ششــصد و نــود و چهــار میلیــون ریــال( بــرآورد میگــردد 
لــذا ارزش ملــک موصــوف بــا کلیــه امتیــازات و اشــتراکات و امــکان فــروش 
جمعــا" بــه مبلــغ ) ۲٫۹۴۴٫000٫000 ( ریــال میباشــد. کــه مبنــا و پایــه مزایــده 
ــح روز شــنبه  ــی1۲ صب ــده از ســاعت ۹ ال ــز تعییــن میگــردد جلســه مزای نی
مورخــه1۴00٫0۷٫10 در محــل شــعبه اجــرا ء اداره ثبــت اســناد و امالک جیرفت 
برگــزار " مزایــده از مبلــغ مذكــور شــروع و بــه بــاال تریــن قیمــت پیشــنهادی 
فروختــه خواهــد شــد. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از 
مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضور خریــدار یــا نماینده 
قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلف اســت مابــه التفاوت 
مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ۵ روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ثبــت تودیع 
نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبــت تودیــع نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه 
واریــز خواهــد شــد و مزایــده ابطــال و تجدیــد میگــرد ضمنــا فــروش نقــدی 
بــوده و پرداخــت کلیــه قبــوض آب و بــرق و تلفــن و غیــره تــا تاریــخ انجــام 
ــده  ــه عه ــا نشــده ب ــوم شــده ی ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
برنــده مزایــده مــی باشــد الزم بذکــر اســت نظــر بــه مشــاعی بــودن امــالک 
مــورد مزایــده ایــن اداره مطابــق مقــررات قانونــی تکلیفــی در تحویــل امــالک 

مــورد مزایــده نــدارد .
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت

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

برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــالف موضــوع 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد 
ــان  ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
مشــخصات  اســت.لذا  گردیــده  محــرز 
ــرح  ــا بش ــورد تقاض ــالک م ــان و ام متقاضی
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 1۵ روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت 
دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 

ــد. ــم نمای ــم تقدی ــی تقدی ــع قضای مرج
کرمــان   1۳ بخــش  در  واقــع  امــالک 

زرنــد شهرســتان 
ــد  ــدی فرزن آقــای مصطفــی ســلطان زاده زرن
یدالــه بشــماره شناســنامه ۷۶۲ صــادره از 
زرنــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه مســاحت ۸0۳۹1.۹۴  ــاغ مشــجر پســته ب ب
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف مترمرب
ــع در روســتای  ــی واق ــی از 1۷۸۵ اصل ۴ فرع
ــداری از  ــان خری ــاد بخــش 1۳ کرم ــدل آب عب
مالکیــن رســمی آقایــان خلیــل و حمیــد 
گوکــی زاده  حقــوق ارتفاقــی : حــق عبــور 
دکل هــای انتقــال بــرق فشــار قــوی از داخــل 

ــود. ــی ش ــی م ــت گواه ــورد ثب م
آقــای محمــد ســلطانزاده زرنــدی فرزنــد 
ــادره از  ــنامه ۸۳۲۵ ص ــماره شناس ــه بش یدال
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــران در س ته
ــاحت۸0۳۹1.۹۴  ــه مس ــته ب ــجر پس ــاغ مش ب
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف مترمرب

ــع در روســتای  ــی واق ــی از 1۷۸۵ اصل ۴ فرع
ــداری از  ــان خری ــاد بخــش 1۳ کرم ــدل آب عب
مالکیــن رســمی آقایــان خلیــل و حمیــد 
گوکــی زاده  حقــوق ارتفاقــی : حــق عبــور 
دکل هــای انتقــال بــرق فشــار قــوی از داخــل 

ــود. ــی ش ــی م ــت گواه ــورد ثب م
آقــای محمــد ســلطانزاده زرنــدی فرزنــد 
ــادره از  ــنامه ۸۳۲۵ ص ــماره شناس ــه بش یدال
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــران در س ته
ــه  ــر اســتخر ب ــاغ مشــجر پســته مشــتمل ب ب
ــروز و  ــع مف ــاحت  ۲۵۲۵۷۶.۳۸ مترمرب مس
مجــزی شــده از پــالک ۵ فرعــی از 1۷۸۵ 
ــاد  ــدل آب ــد روســتای عب ــع در زرن ــی واق اصل
مالــک  از  خریــداری  کرمــان   1۳ بخــش 
ارجمنــد کرمانــی  سوســن  خانــم  رســمی 
عبــور دکل هــای  : حــق  ارتفاقــی  حقــوق 
انتقــال بــرق فشــار قــوی از داخــل مــورد ثبــت 

ــود. ــی ش ــی م گواه
ــد  ــدی فرزن آقــای مصطفــی ســلطان زاده زرن
یدالــه بشــماره شناســنامه ۷۶۲ صــادره از 
زرنــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه  ــر اســتخر ب ــاغ مشــجر پســته مشــتمل ب ب
مســاحت ۲۵۲۵۷۶.۳۸ مترمربــع مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک ۵ فرعــی از 1۷۸۵ 
ــاد  ــدل آب ــد روســتای عب ــع در زرن ــی واق اصل
بخــش 1۳کرمــان خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم سوســن ارجمنــد کرمانــی  حقــوق 
ارتفاقــی : حــق عبــور دکل هــای انتقــال بــرق 
ــی  ــت گواه ــورد ثب ــل م ــوی از داخ ــار ق فش

ــی شــود. م
  م الف 1۵۷

 تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/۶/۲۹

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرستان 
زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 1۳۹۹۶0۳1۹0۶۲000۹1۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان به شناسنامه شماره ملی 10۶۳00۳۲0۵0  در 
ششدانگ یک باب ساختمان نیروگاه به مساحت ۳۴۹۳/۷0 مترمربع پالک یک فرعی از ۶۶۵ - اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالکهای ۶۶1 – اصلی و ۶۶۵ – اصلی واقع در گلباف خیابان ولیعصر نیروگاه برق خریداری از 
مالک رسمی شرکت منطقه ای آب و برق منطقه ای کرمان و سلطان و حوا و هاشم نادری گوکی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعترافی 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 ۵۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴00/0۶/1۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/0۶/۲۹

محمود مقصودی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶0۳1۹00۸001۴۷۴هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  حتکنی  حسینی  سیدمرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
 ۲۷۵ مساحت  به  خانه  یکباب  در  زرند  از  صادره   ۳0۸001۸۲1۴ شناسنامه  شماره  به  سیدمحمود 
مترمربع از پالک ۲۳۶۲ اصلی واقع در زرند خیابان قرنی کوچه 1۶ خریداری از مالک رسمی آقای 
فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا  است.  زرندی محرز گردیده  ضیاء متصدی 
1۵روز 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 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 1۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/1۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۶/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶0۳1۹00۸001۴۳۲هیات دوم  موضوع قانون 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
فرزند غالم حسین  بهشتی مقدم  آقای مهدی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک 
به شماره شناسنامه ۷ صادره از زرند در قسمتی از کارگاه )جهت ادغام در پالک مجاور( به مساحت 
101.۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند کمربندی رفسنجان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمود افتخاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  1۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در 
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 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 1۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/1۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۶/۲۹
حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زرند  در  واقع  اصلی   ۶00۲ از  فرعی   ۲ پالک  خانه   یکباب  ششدانگ  چون 
مورد  مترمربع   ۲۴1.۹0 بمساحت  کرمان   1۳ بخش  جنگل  سردار  خیابان 
شماره  رای  استناد  به  احمد  فرزند  زرندی  درگاهی  عباس  آقای  تقاضای 
1۴00۶0۳1۹00۸000۸0۷هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته 
و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد 
درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  است  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر 
مزبور  قانون   ۵ تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک  مورخه1۴00/۶/۲۷ 
منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخه 1۴00/۷/۲1 در محل 
شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار 
آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه  این  می گردد در موعد مقرر در 
مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳0 روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه 
مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  نامه  ایین  ماده۸۶  استناد  به  بایستی  معترض  ضمنا  ارسال گردد 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری 
ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  

 م الف 1۶۹
تاریخ انتشار:دوشنبه مورخه 1۴00/۶/۲۹

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ قسمتی از خانه  پالک یک فرعی از ۶0۴1 اصلی )جهت الحاق به خانه 
پالک 1 فرعی از ۶0۴۳ اصلی( واقع در زرند خیابان شهدای محراب کوچه ۲ بخش 1۳ 
به  فرزند محمود  زرندی  ایرانمنش  آقای محمدرضا  تقاضای  ۶۷.۶0 مترمربع مورد  بمساحت  کرمان 
استناد رای شماره 1۴00۶0۳1۹00۸00111۳هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در دو دانگ مشاع و 
خانم سکینه بهاءالدینی باب تنگلی فرزند اکبر به استناد رای شماره 1۴00۶0۳1۹00۸001۲۲۸ هیات حل 
اختالف ثبت شهرستان زرند در چهار دانگ مشاع در مالکیت نامبردگان قرار گرفته و آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
بدینوسیله  به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه1۴00/۶/۲۷ مالک  نیاز  نگرفته است و 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1۴00/۷/۲1 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین 
امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳0 روز 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس 

از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.   م الف 1۷0
تاریخ انتشار:دوشنبه مورخه 1۴00/۶/۲۹

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- منوجان 
فرزند  میردادپوزاد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
شهدوست به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه 1۴00۲1۹۲0001۶۸1۴۲1از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
فرزند  پوزاد  داده که شادروان ساناز  توضیح  نموده وچنین  وراثت 
میرداد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 

ان منحصر است به :
ت  ۳0۳1۹۶۵۳۲۹ت  م  ش  هللا  فیض  فرزند  علیزاده  1-یاسر 

1۳۶۶/۶/۲۵)همسرمتوفی(
ت  ۶0۸۹۷۲۴۳۹۴ت  م  ش  شهدوست  فرزند  پوزاد  ۲-میرداد 

1۳۳1/۸/۴پدرمتوفی
ت  ۶0۸0110۴۷۴ت  م  ش  محمد  گل  فرزند  رازبان  ۳-شمسی 

1۳۳۸/1/1۲مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی 
میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی 
نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .

دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول 
دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف 
شهرستان منوجان –عاطفه ساالری.م الف 16 

آگهی حصر وراثت- منوجان  
نبات  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
اخالصی منوجان  فرزند عباس به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
درخواست گواهی  شورا  این  1۴00۲1۹۲0001۶۸1۳۸۶از 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان  حصر وراثت 
خود  دائمی  اقامتگاه  در  فرزندغالمرضا  کرمی  منصور 
منحصر  ان  الفوت  حین  وورثه  گفته  حیات  بدرود 
م  ش  حسین  فرزند  کرمی  :1-غالمرضا  به  است 
نبات   -۲ متوفی  ۳1۶0۴۴۶۵0۶ت ت 1۳۲۹/۴/۲پدر 
اخالصی منوجان فرزند عباس ش م ۶0۸۹۷۵۲010ت 
ت 1۳۲۷/۵/10مادر متوفی .اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا 
ای  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضی  شخصی  چنانچه 
ظرف  اگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  می  نزداو  متوفی  از 
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد .

دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول 
منوجان -مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف 
شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان –
عاطفه ساالری.م الف 15

آگهی حصر وراثت 
 ۶0۸۹۸00۷۹1 دارای شناسنامه  فرزندعباس  فاطمه کریمی  خانم 

۲۸/11۸/۴۲۸مورخ1۴00/۶/۲۷توضیح  شماره  دادخواست  بشرح 

بشناسنامه۴۳۸در  علی  فرزند  زاده  حیدر  حسن  شادروان  داده 

وراثت منحصر حین  و  در شهراقامتگاه خود فوت شده  تاریخ1۳۹۸/۳/11   

الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 

۸۹/۷/۶فرزند  ۳۴۳0۴۹0۸۶۳متولد  ملی  شماره  به  زاده  حیدر  علی  1-امیر 

متوفی 

۲-نازنین حیدر زاده به شماره ملی ۶۹۸11۴۹۹۹متولد ۸۷/1/1۸فرزند متوفی

۸۳/1۲/۴فرزند  ملی ۶۹۸00۵0۳۶۲متولد  به شماره  زاده  البنین حیدر  ۳-ام 

متوفی

۴-فاطمه کریمی به شماره ملی ۶0۸۹۸00۷۹1متولد 1۳10/۵/1همسرمتوفی

۵-علی حیدر زاده به شماره ملی ۳1۶0۴۲۶۶۳۷متولد 1۳۳۷/1/۳پدر متوفی 

شود  می  آگهی  محلی  االنتشار  های کثیر  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 

چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 

اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  به شورای حل  آگهی  نشر  از  ماه  یک  ظرف مدت 

گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

اینفوگرافیکاخبار معدن

دادستان عمومی و انقالب زرند با همراهی 
اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم 
شهرستان زرند با حضور در روستای باب 
تنگل قدمگاه از کارخانه غیرفعال تولید 
نخ بازدید کرد و گفت: موضوع تعطیلی 
کارخانه تولید نخ استرج را با حساسیت 

پیگیری خواهیم کرد.
حجت االسالم اسماعیل بلوچ زاده پس 
از بازدید از این کارگاه اظهار کرد: طبق 
اطالعاتی که به ما رسیده در این کارخانه  
۵۰ نفر  نیرو  مشغول به کار بوده که 
متاسفانه از چند سال قبل به دالیلی که 
در دست بررسی قرار خواهد گرفت؛  این 

کارخانه تعطیل شده است.
او ادامه داد: متاسفانه به نظر می رسد 
عزمی برای بازگشایی کارخانه تولید نخ 
استرج وجود نداشته و در این رابطه ضمن 
بیکار شدن ۵۰ کارگر،  سرمایه گذاری 
انجام شده نیز  بال استفاده رها شده است.

قضایی  بیان کرد:دستگاه  بلوچ زاده 
شهرستان زرند در راستای عمل به منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمی و تاکیدات 
رییس قوه قضاییه برای رفع  موانع تولید 

از این  کارخانه و برای بازگشت اشتغال به 
این روستا اقدام خواهد کرد.

دادستان شهرستان زرند اظهار کرد: 
این حجم سرمایه گذاری رها شده که 
می توانست در خدمت اشتغال و رونق 
اقتصادی منطقه قرار گیرد، جای تعجب 
او ادامه داد:گزارش تعطیلی این  دارد.
به  اخیر  روزهای  طی  تولیدی  واحد 
دادسرای شهرستان اعالم شده که به 
لحاظ اهمیت رفع موانع  در مسیر اقتصاد، 
تولید و اشتغال، به همراه اعضای شورای 
پیشگیری از وقوع جرم از این واحد بازدید 
و مقرر شد  تا  در اسرع وقت گزارشی 
پیرامون اتفاقات مربوط به این کارخانه 
تنظیم و به دادسرا ارسال شود و ان شاءالله 
با قید فوریت در دستور رسیدگی قرار 

خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان سرکار خانم شریعتی 
نماینده مردم شریف زرند و کوهبنان در 
مجلس شورای اسالمی طی بازدید سرزده 
از کارخانه زغالشویی زرند از روند تولید 
این کارخانه بازدید و از نزدیک با کارگران 

زحمتکش این مجموعه سخن گفت .
نماینده محترم مردم شریف زرند و 
کوهبنان در مجلس شورای اسالمی اصلی 
ترین وظیفه مدیران و کارگران عزیز در 
این موقعیت اجتماعی را طبق فرمایشات 

مقام معظم رهبری تولید بیشتر همراه با 
کیفیت برشمرد و افزود خدا را شاکریم که 
روند رو به رشدی را در مجموعه شرکت 
معادن زغالسنگ کرمان شاهد هستیم 
.سرکار خانم شریعتی در این بازدید در 
خصوص ضریب شغلی کارگران عزیز 
مجموعه زغالسنگ صحبت نمود و گفت 
امید است به زودی شاهد رفع این مشکل 
در قالب قانون و مقررات باشیم که الزمه 
آن قطع به یقین همراهی مجلس شورای 

اسالمی خواهد بود .

ایشان در ادامه کار و تالش جهت کسب 
روزی حالل را نعمت بزرگ الهی برشمرد 
و افزود با تمام توان پیگیر رفع مشکالت 

کارگران عزیز خواهیم بود .
در این بازدید سرزده مهندس علیزاده 
سرپرست کارخانه زغالشویی زرند و 
مجموعه  این  کارشناسان  از  جمعی 
و مردمی  و محبوب  نماینده محترم 
شهرستان های زرند و کوهبنان در 
همراهی  را  اسالمی  شورای  مجلس 

نمودند. 
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دادستان زرند به تعطیلی کارخانه آریا نخ ورود کرد

اصلی ترین وظیفه  مدیران تولید بیشتر همراه با کیفیت است

برنا پنجره؛ پیشتاز در عبور از تحریم ها

طرح  اجرای  ادامه  در  سال ۱۳۹۴  در  مجموعه  این 
توسعه با تکیه به دانش و تجربه نیروی انسانی کارآزموده 
شیشه  و  )پنجره  کارخانجات  ساخت  به  اقدام  خود، 
چند جداره ( در شهرک صنعتی شماره یک کرمان 
در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع با سالن  های 
تولیدی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع کرد. هم اکنون، 
ساختار مدیریتی یکپارچه این مجموعه منجر به ایجاد 
سیستمی پویا و نظام مند در راستای بهبود کیفیت 
محصوالت و خدمات شده و همواره در تالش بوده تا با 
افزایش تعداد شعب فعال در سطح کشور، گامی فراتر از 

رقبای خود بردارد.
 رویکرد این کارخانجات به گونه ای است که در آینده ای 
نه چندان دور در ادامه روند حرکت رو به جلو شاهد 
افزایش تعداد شعب در سراسر کشور باشند و به زودی 
همجوار  کشورهای  به  خود  محصوالت  صادرکننده 

باشند.
ما کارهایی می کنیم که دیگران نمی توانند

مدیرعامل گروه کارخانجات ُبرناپنجره»برند برتر جنوب 
حضور  با  که  پنجره  برنا  همایش  در  کشور«  شرق 
مسئوالن استان کرمان برگزار شد ضمن گالیه از عدم 
حمایت برخی مسئوالن استان گفت: فرق ما با دیگر 
هم صنفی هایمان در این است که ما کارهای خاصی 
انجام می دهیم که دیگران یا انجام نمی دهند یا توان 

انجام آن را ندارند. 
نادری افزود: کاور آلومینیوم کار خاصی است که فقط 

ما انجام می دهیم و جز ما کسی ترکیب آلومینیوم و 
upvc را ندارد. Upvc پنجره ای است کامال عایق با 
هزینه کمتر ولی آلومینیوم هزینه کمتر و عایق بیشتری 
دارد که حسن آن در رنگ است و ما ترکیب این دو 
را در کنار یکدیگر داریم و تمامی محاسن را یک جا 

جمع کرده ایم. 
نادری در ادامه تاکید کرد: تنها شبکه ای که در استان 
کرمان تمامی پنجره های upvc را بسته بندی می کند 

ما هستیم. 
مدیرعامل گروه کارخانجات برنا پنجره با بیان اینکه 
کرمانی ها به سمت استفاده از آلومینیوم رفته اند ادامه 
داد: ۹۰ درصد بحث هزینه ریالی پنجره های دوجداره، 
بحث ساخت خود پنجره است و ۱۰ درصد مابقی به 

شیشه تعلق دارد.
او اضافه کرد: شیشه قیمتی پایین دارد اما نقش مهمی را 
ایفا می کند؛ کار ما در بحث شیشه نیز با دیگران تفاوت 
دارد. باید تأکید کنم که این شیشه ها نیز باید با شرایط 

خاص و با استفاده از آب تصفیه شده شسته شوند.
نادری یکی از معایب بزرگ کار را سرعت پایین در بحث 
تولید آلومینیوم عنوان کرد و گفت: آلومینیوم کار دست 
است و همین مساله باعث پایین بودن سرعت کار می 
شود. البته تجربه نیز حرف اول را در این زمینه می زند.

سال   upvc تولیدکنندگان  انجمن  داد:  ادامه  او 
برای  سازی  استاندارد  برنامه  یک  گذشته»۱۳۹۹« 
تمامی درب و پنجره ها طراحی کرد. رعایت مقررات 

ملی ساختمان بسیار مهم است و در این مقررات تاکید 
شده که در ساختمان ها حتما از درب و پنجره دوجداره 
استفاده شود. البته این درب و پنجره ها استانداردهای 

الزم برای مونتاژ، نصب و نگهداری را الزم دارند.
نادری افزود: نگهداری، نصب، نحوه استفاده و خدمات 
پس از فروش این محصوالت نیز در دفترچه ای از سوی 

انجمن صنفی تولیدکنندگان توضیح داده شده است.
مدیرعامل کارخانجات برنا پنجره تصریح کرد: الزم است 
تا به اعضای نظام مهندسی ساختمان بگوییم که نکات 
الزم در خصوص این نوع درب و پنجره ها را مورد توجه 

قرار دهند.
در  را   upvc های  پنجره  و  درب  نگهداری  اصول  او 
کارخانه مهم عنوان و تاکید کرد: برای نگهداری انتقال و 
...این درب و پنجره ها باید به شکل استاندارد عمل شود 
تا به آن آسیب وارد نشود و حتما در کارخانه نیز باید از 

شیوه ایستاده برای نگهداری استفاده شود.
نادری یادآوری کرد: راننده ها نیز در زمان جابجایی باید 
دقت الزم را داشته باشند و حمل و نقل به شکل کامال 

استاندارد انجام شود.
این کارآفرین اضافه کرد: عملیات نصب نیز بسیار اهمیت 
دارد و به همین دلیل نصب های ما هر دو سه ماه یک 
بار آموزش می بینند و اطالعات خود را به روز می کنند.

صدور گواهینامه از سوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان

درب  این  فنی  الزامات  تمامی  برای  افزود:  نادری 

انجمن صنفی تولیدکنندگان  از سوی  و پنجره ها 
گواهینامه تایید صادر می شود. ما باید در راستای 
اعتبار و برند خودمان استاندارد عمل کنیم  حفظ 

و از سال ۹۵ تمامی الزامات را رعایت می کردیم.
نادری در ادامه عنوان کرد: چشم انداز ما این است 
و  درب  مشتریان  به  الزم  استانداردهای  طبق  که 
خاص  کارهای  سمت  به  ما  دهیم.  تحویل  پنجره 
بهترین  از  استفاده  لیاقت  ما  مردم  زیرا  رویم  می 
تمامی  اکنون  هم  دارند.  را  جهان  و  آلمان  های 
ایزوها را دریافت کرده ایم اما به اینها قانع نیستیم 
و در راستای ارتقای خود تالش خواهیم کرد و تا 
پنج، شش ماه آینده هم استانی هایمان را سوپرایز 

خواهیم کرد.
با  مجموعه  این  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نادری 
کار  به  آغاز  کار  نیروی  نفر   ۴ و  فضا  متر  دویست 
کرد گفت: هم اکنون توانسته ایم برای ۸۰ نفر به 
شکل مستقیم و ۲۰۰ نفر غیرمستقیم شغل ایجاد 
کرده ایم و هم اکنون دارای ۳۲ شعبه .و ۱۵۰۰ متر 
سالن تولید هستیم اما هنوز راضی نیستیم و قرار 
است نیروهای بیشتری را به مجموعه اضافه کرده 
و کارخانه را توسعه دهیم و پنجره های باکیفیتی 

را تولید کنیم.
 رشد در روزگار تحریم

عشرت کردستانی عضو شورای شهر کرمان نیز در این 
مراسم گفت: بسیار خوشحالیم که در روزگاری که 
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گروه کارخانجات برنا  پنجره 
از سال 1388 با هدف تولید 

محصوالت نوین ساختمانی، 
با بکارگیری ماشین آالت 

تمام اتوماتیک و پیشرفته و 
راه اندازی خطوط تولید درب و 

 UPVC پنجره دوجداره از جمله
و آلومینیوم با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در شهرستان 

سیرجان، آغاز به کار کرد.

تحریم بسیاری از کارخانجات و شرکت ها را به تعطیلی 
کشانده است شاهد رشد این مجموعه هستیم. 

او افزود: این مهم است که شما در این وضعیت ناامید 
نشده اید و پس از مبارزاتی سخت به این نقطه رسیده 
اید. کردستانی ادامه داد: انتخاب شهر خودتان، کرمان 
دل  در  توانستید  و  است  ارزشمند  کارآفرینی  برای 
تهدیدها بهترین فرصت ها را بسازید و ما در شورای 

شهر به افرادی مانند شما کمک خواهیم کرد.
 نقش خودباوری را دیدیم

معاونت فنی و حرفه ای استان نیز در این مراسم گفت: 
امروز نقش خودباوری را دیدیم. 

سال  پانزده  ده  طی  مجموعه  این  افزود:  غضنفری 
گذشته کاری کردند کارستان. زیرا امروز حتی بیمه 
کردن یک نفر تحت عنوان کارگر کار آسانی نیست 
زیرا در شرایط امروز بسیاری از صنایع تعطیل شده اند 
اما شاهد هستیم که این مجموعه در حال پیشرفت 

است.
او تاکید کرد: این مجموعه امروز در ۴ استان ۳۲ شعبه 
راه اندازی کرده و برای ما مایه افتخار است زیرا استان 

کرمان در بخش مصالح ساختمانی وارد کننده است.
کاهش مصرف انرژی

غضنفری ادامه داد: امروز بحث صرفه جویی در مصرف 
انرژی در کشور ما مغفول مانده و بیشترین میزان ِپرت 
انرژی را در همه زمینه ها داریم. معاون فنی و حرفه ای 
کرمان تأکید کرد: این مجموعه نقش بسیاری مهمی را 
در زمینه کاهش مصرف انرِژی دارد که قابل تقدیر است 

زیرا کم بزرگی به کشور می کند. 
او افزود: ما وظیفه داریم سازندگان حوزه ساختمان سازی 
را به استفاده از این نمونه درب و پنجره ها ترغیب کنیم. 
وی اضافه کرد: بر اساس قانون کلیه کارفرماها موظف 
هستند برای آموزش کارکنان خود به فنی و حرفه ای 
مراجعه کنند؛ مجوزهای الزم برای این شرکت صادر شده 

تا دوره های آموزشی را خودشان برگزار کنند.
 حمایت شورای شهر از مجموعه برنا پنجره

کمساری از اعضای شورای شهر کرمان نیز در ادامه این 
مراسم گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ شرکت 
در شهرک صنعتی کرمان تعدیل نیرو کردند اما امروز ما 
از مجموعه ای بازدید کردیم که ۸۰ نفر را به کار گرفتند.

 کمساری افزود: امیدواریم این مجموعه همچنان مسیر 
موفقیت را طی کند و ما در شورای شهر این مجموعه را 

حمایت می کنیم.
 مهندسان ساختمان باید از وجود کارخانجات 

مطلع شوند
خانم حیدری نایب رییس کمیسیون بانوان سازمان نظام 
این مراسم گفت: تصمیم  مهندسی استان کرمان در 
گرفتیم کارخانه های تولید مصالح ساختمانی را در استان 
بررسی کنیم. وی افزود: مهندسان ساختمان باید از وجود 
این کارخانجات مطلع شوند و اطالعات خود را در اختیار 

کارفرماها و سازندگان ساختمان ها قرار دهند. 
او با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در زمینه معرفی این 
کارخانجات موفق باشیم تاکید کرد: امید دارم که بتوانیم 
امید را در جوان ها پدید بیاوریم بویژه در این شرایط 

اقتصادی کشور. 
حیدری تصریح کرد: از مسئولین تقاضا دارم در بحث 

صدور مجوزها و اعطای تسهیالت صاحبان کارخانه ها و 
مشاغل را یاری کنند و مجوزها را به سهولت به متقاضیان 

اعطا کنند.
افزایش سه برابری نیروهای برنا پنجره

رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان و راور در 
توسعه  های  پروژه  از  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
فعالیت های صنایع مرتبط با ساختمان درب و پنجره 
بازدید کردم و شاهد بودم که شرکت برنا پنجره نیروهای 
شاغل به کار خود را تا سه برابر افزایش داده و خط جدید 

آن را راه اندازی کرده است. 
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه شرکت برنا پنجره 
کرمان مشکالتی در بخش تامین زمین داشت تصریح 
کرد: باال رفتن قیمت زمین یکی از مشکالت اصلی ما 

است که باید آن را مدیریت کرد.
خدمات و محصوالت

این مجموعه در حوزه تولید و خدمات پس از فروش 
محصوالت در حیطه صنعت ساختمان خدمات منحصر 
به فردی را تحت لیسانس های ایزو ۲۰۱۵، ۹۰۰۱ و 
۲۰۱۲ ، ۱۰۰۰۴ به مشتریان گرامی ارائه کند که از مهم 

ترین این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 UPVC تولید درب و پنجره های دوجداره  

)ساده ، لمینت دار و روکش آلومینیوم ( طبق 
استاندارد های REHAU آلمان

•ساخت و اجرای درب و پنجره های آلومینیوم ) نرمال 
، ترمال بریک ، لیفت اند اسالید ( و انواع توری )ثابت ، 

بازشو دابل فریم و کالسیک(
•طراحی و اجرای انواع نماهای شیشه ای مدرن کرتین 

وال و فریم لس
•شیشه های صنعتی دوجداره و چند جداره در انواع ساده 
، رفلکس ، سکوریت ، لمینت ، سند بالست ، ضد گلوله 

LOW-E و
) درب ضد  داخلی  و  آپارتمانی  انواع درب های  •ارائه 
سرقت ،ضد حریق ، HDF ، MDF چهارچوب فلزی و 
چهارچوب چوبی(،  درب فلزی  لوکس ویالیی و حیاطی 

با طرح های تزیینی
وجک  برقی  کرکره   ، اتوماتیک  درب  انواع  •اجرای 

پارکینگی و...
مسیر  در  هوشمندانه  شکلی  به  پنجره  برنا  شرکت 
تولید با انتخاب پروفیل رهاو آلمان و سیندژ،  توانسته 
کیفیت و اطمینان از خدمات را برای مشتریان خود 
نمودن  اضافه  به  اقدام  و همچنین  بیاورد  ارمغان  به 
نموده  خود  محصوالت  سبد  به  کالس  وین  پروفیل 
است. همچنین با تلفیقی از زیبایی و کیفیت  پنجره 
UPVC  با روکش آلومینیوم توانسته است برای اولین 
بار در جنوب شرق کشور پروفیل با روکش آلومینیوم 

را وارد بازار نماید.  
همچنین با به کارگیری قالب اختصاصی برنا در صنعت 
آلومینیومی نیز پیشتاز بوده و توانسته زیبایی به سبک 
آلومینیوم را به ارمغان بیاورد.برنا پنجره قادر به تولید 
انواع پنجره های دوجداره UPVC و آلومینیوم در اشکال 
هندسی؛ هاللی و انواع فرم های زاویه دار و همچنین 
فولکس  ؛  آکاردئونی  مانند  خاص  های  پنجره  تولید 
واگنی؛ لیفت اند اسالید همچنین تولید انواع شیشه های 

دوجداره جورجین وار است.


