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اعضای شورای شهر اگر شهردار جیرفت 
 را قانونی انتخاب کرده اند، مطیع قانون باشند
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 پیشرفت الک پشتی گازرسانی در جنوب 
 جنوب استان کرمان با عقب ماندگی های زیادی در حوزه گازرسانی مواجه است و مردم جنوب استان از روند طوالنی و فرسایشی گازرسانی گالیه دارند.

معرفی ۳۱۰ هنرمند صنایع دستی 
کرمان برای دریافت تسهیالت 

شـاخص کل بازار بـورس دیروز  )سه شـنبه، ۳۰ شـهریور مـاه( بـا ۳۶ هزار و 
۵۵۳ واحد کاهـش در جایگاه یک میلیـون و ۳۹۱ هزار واحـدی قرار گرفت.

به گزارش روز سه شـنبه ایرنا، در معامالت دیـروز  بیـش از ۶ میلیارد و ۶۳۱ 
میلیون سـهم، حق تقـدم و اوراق بهـادار بـه ارزش ۵۳ هـزار و ۹۰۰ میلیارد 

ریال داد و سـتد شـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از انجام واکسیناسیون ۵۰ درصد جمعیت 
باالی ۱۸ سال منطقه جنوب کرمان تاکنون خبر داد و گفت: این تعداد در ُدز 

نخست علیه کرونا واکسینه شدند.

شاخص بورس  منفی شد

واکسینه شدن ۵۰ درصد افراد 
باالی ۱۸ سال در جنوب کرمان 

معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی،گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از معرفـی ۳۱۰ هنرمنـد و صنعتگر 

صنایع دسـتی ایـن اسـتان بـرای دریافـت تسـهیالت خـرد خانگـی خبـر داد.
کاظم حسـین زاده با اشـاره بـه اینکه این تسـهیالت بـرای ایجـاد ۱۲ هزار شـغل از محل 
اعتبـارات معین های اقتصادی اسـتان کرمـان اعطا می شـود اظهار کـرد: »در حال حاضر 

مجـری این طرح اتـاق بازرگانی این اسـتان اسـت.«
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۲۳۵۲۳۵ میلیون مترمکعب  میلیون مترمکعب 
صرفه جویی با بستن صرفه جویی با بستن 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

دستگیری 2 گروه متخلف 
شکار و زنده گیری پرندگان 

وحشی در جیرفت 

معرفی ۳۱۰ هنرمند صنایع دستی کرمان 
برای دریافت تسهیالت 

۱۰۳بستری جدید  
و ۱۰ فوتی در 

شبانه روز گذشته

محیـط  حفاظـت  ره  دا ا رئیـس 
ز دسـتگیری  زیسـت جیرفـت ا
عامـل  و  شـکارچی  گـروه   ۲
زنده گیـری پرنـدگان وحشـی در 

د. یـن شهرسـتان خبـر دا ا
مطهـره  قریشـی گفت:مامـوران 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
ایـن شهرسـتان حین گشـت زنی 
و پایـش مناطـق در عرصـه هـای 
طبیعـی بـه منظـور جلوگیـری از 
شـکار و صیـد غیرمجـاز در بخش 
سـاردوئیه موفـق بـه دسـتگیری 
پرنـدگان  شـکارچی  متخلـف 

وحشـی شـدند.
گـروه  یـک  ز  ا اظهار داشـت: و  ا
متخلفـان یـک قطعه کبک شـکار 
شـده و یک قبضه اسـلحه شکاری 
تک لـول و مقـداری ادوات شـکار 

کشـف و ضبـط شـد.
محیـط  حفاظـت  ره  دا ا رئیـس 
ز  ا د: دا مـه  دا ا زیسـت جیرفـت 
گـروه دیگـر کـه در بـاغ شـخصی 
اقـدام بـه زنـده گیـری پرنـدگان 
وحشـی می کردند بـا اخـذ نیابت 
قضایـی بخـش سـاردوئیه نسـبت 
قـدام و در  ز بـاغ ا بـه بازرسـی ا

بازرسـی از ایـن بـاغ یـک قطعـه 
کبک وحشـی زنده گرفتـار در دام 
و انـواع تلـه ها پرنـدگان کشـف و 
ضبـط و بـه منظـور رسـیدگی بـه 
تخلـف انجـام شـده، صاحـب بـاغ 
بـه دسـتگاه قضایـی معرفی شـد.
او بـا بیـان اینکـه پرنـده کشـف 
شـده در زیسـتگاه طبیعـی خـود 
رهاسـازی شـد،گفت:طبق تبصره 
حفاظـت  عالـی  شـورای   ۴۴۲
محیط زیسـت بهـای ضـرر و زیان 
وارده بـه محیـط زیسـت، شـکار و 
یـا زنـده گیـری هـر قطعـه کبـک 
مبلـغ سـه میلیـون ریـال اسـت 
کـه برابر بـا قانـون از متخلـف اخذ 

خواهـد شـد.
محیـط  حفاظـت  ره  دا ا رئیـس 
ز  ا زیسـت شهرسـتان جیرفـت 
شـهروندان،طبیعت دوسـتان و 
گردشـگران خواسـت در راسـتای 
حفظ محیـط زیسـت و جلوگیری 
ز زنده گیـری پرنـدگان را بـه  ا
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان جیرفـت یـا شـماره 
تمـاس رایـگان ۱۵۴۰ گـزارش 

. کننـد

معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث 
فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان از معرفـی ۳۱۰ هنرمند و 
صنعتگـر صنایع دسـتی این اسـتان برای 
دریافت تسـهیالت خرد خانگـی خبر داد.
کاظم حسـین زاده با اشـاره بـه اینکه این 
تسـهیالت بـرای ایجـاد ۱۲ هـزار شـغل 
از محـل اعتبـارات معین هـای اقتصـادی 
اسـتان کرمان اعطا می شـود اظهـار کرد: 
»در حـال حاضـر مجـری این طـرح اتاق 

بازرگانـی این اسـتان اسـت.«
اداره کل  صنایع دسـتی  معـاون 
و  میراث فرهنگی،گردشـگری 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود: 
»حداکثـر سـهمیه ایـن اداره کل بـرای 
دریافت تسـهیالت ۲۰۰ هنرمنـد بود که 
۳۱۰ نفر معرفی شـده اسـت و امیدواریم 
بـا توجـه بـه حضـور بـاالی هنرمنـدان 

و صنعتگـران صنایع دسـتی در اسـتان 
کرمـان بـرای طرح هـای بعـدی ایـن 
سـهمیه افزایـش قابـل قبولـی داشـته 

» شـد. با
تسـهیالت  »ایـن  کـرد:  بیـان  او 
شـاخص  و  بومـی  رشـته های  بـه 
صنایع دسـتی اختصـاص می یایـد و در 
حـال حاضـر ۳۰۰ هنرمنـد و صنعتگـر 
دیگر بـرای دریافـت تسـهیالت متقاضی 

» . هسـتند
حسین زاده خاطرنشـان کرد: »هنرمندان 
پـس از ثبت نـام در سـامانه  مـورد نظـر و 
دریافـت پیامـک از طریـق ایـن سـامانه 
بـرای نهایـی کـردن مشـخصات خـود به 
دفاتـر پیشـخوان مراجعـه می کننـد و 
سـپس بانک رسـالت بـا بررسـی  طرح ها، 
اعطـا  تسـهیالت  آنهـا  بـا  متناسـب 

» . می کنـد

علـوم  عمومـی  بـط  ا رو گـزارش  بـه 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
نشـگاه عصر سه  ین دا شفیعی،سخنگوی ا

شنبه ۳۰ شـهریو رماه 
با بیان اینکه طی 24 ســـاعت گذشــته، 
۱۰۳بیمار جدیـد کرونا در بیمارستان های 
 ۵۱ گفـت:» ند،  شده ا بستری  استان 
علـوم  ه  نشـگا دا حـوزه  ز  ا نها  آ ز  ا نفـر 
بافت،  بر، ا و ر، ر پزشـکی کرمان )شامل را
شهربابک،  کرمان،  کوهبنان،  بردسیر، 
زرند، ارزوئیه(، 2۰ نفـر از حوزه دانشکده 
ز حوزه  علوم پزشکی سیرجان، ۱۵ نفر ا
ز  ه علـوم پزشـکی بم و ۱۵ نفر ا نشـگا دا
ه علـوم پزشـکی جیرفت  نشـگا حـوزه دا
هســتند « .او بـا بیان اینکه 2 نفر از حوزه 
دانشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری 
فزود: »در  جدیـد گزارش شـده اسـت، ا

حال حاضر، 
۵۳۳ بیمار کرونا در بیمارستانهای استان 
د:»  دا مـه  دا ا هستند«.شـفیعی  بستری 
ران بستری در حـوزه  ز بیما ۳۰۸ نفـر ا
2۳ نفـر حـوزه  علـوم پزشـکی کرمان، 
علـوم پزشـکی رفسنجان ، ۶۵ نفـر حـوزه 
ه  نشـگا دا حـوزه  در  نفـر   4۸ جنـوب، 
ز حـوزه  علـوم پزشـکی بـم  و ۸۹ نفـر ا
دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان بستری 
هستند و خدمات بیمارستانی به آنهـا ارائـه 
میشـود«.او اظهار کـرد: «از ابتدای اپیدمی 
تاکنون ۳۸ هـزار و ۸2۹ نفـر در اســـتان، 

بـه دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«. 
مدیر گروه مبـارزه بـا بیماریهای واگیردار 
دانشــگاه علوم پزشکی کرمان سپس اظهار 
کرد:«متاسفانه در 24 سـاعت گذشـــته، 
۱۰ مـورد فوتـی بـه دلیل ابتال به ویروس 
کرونا گزارش شـده کـه  ۳ نفر مربوط به 
ه علوم پزشکی کرمان ، 2  نشگا حـوزه دا
ه علـوم پزشـکی  نشـگا ز حـوزه دا نفـر ا
رفسنجان، یک نفر از حوزه دانشگاه علوم 
نشکده  ز حـوزه دا ا نفر   4 پزشکی بم و 
علوم پزشکی سیرجان اسـت«. به گفته 
شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در اسـتان 
بتال بـه  تاکنون، 4۶2۸ نفـر یـه دلیـل ا
کوویـدـ  ۱۹ جـان خـود را از دسـت داده 
انـد.او همچنین تعداد ُدز واکسنهای تزریق 
ول را یک  شده استان کرمان در نوبـت ا
میلیون و ۱۵۳ هـزار و 444 ُدز و نوبت دوم 

۵۵2 هـزار و 2۹۰ ُدز عنـوان کـرد.

به همت انجمن ادبی دل عالم و همکاری انجمن 
ترانه کرمان»همایش شهریاران شهر سخن« به 
مناسبت روز ملی شعر  و ادب فارسی و بزرگداشت 
استاد شهریار با حضور تعدادی از شاعران دیار 
کریمان بهارستان هنرمندان کرمان)فوادیه( برگزار 
شد.در ابتدای این همایش که به نام یادمان شاعران 
و ادیبان فقید کرمان مزین شده بود،قبور شاعران و 
هنرمندان کرمانی از جمله فواد کرمانی،سید محمود 
توحیدی،حمید مظهری،جلیل مظهری،سعید 
نیاز کرمانی و.... توسط شاعران و مسئولین فرهنگی 
غبارروبی و گلباران شددر این همایش سید علی 
منصوریان مدیرعامل انجمن ادبی دل عالم با اشاره به 
اینکه برگزاری اینگونه همایش ها باعث آشتی مردم 
با شعر می شود افزود:در طول سال و به بهانه های 
مختلف انجمن دل عالم با همراهی انجمن ترانه 
کرمان و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همایش های مختلفی را به مناسبتهای گوناگون 
برگزار می کند که از جمله آنها می توان به همایش 
شعر نماز)نجوا( همایش دفاع مقدس،همایش 

نیستان سرخ  و.... اشاره نمود
 سید داوود ملکی رئیس هیات مدیره انجمن ادبی 

دل عالم نیز ضمن خیر مقدم به حاضران در این 
همایش گفت:برگزاری چنین همایش هایی یکی 
از دغدغه های سال های متمادی انجمن است و 
خوشحالم که می بینم شاعران دیار کریمان با این 
ذوق و عالقمندی اینچنین گرد هم جمع شده و 
به شعرخوانی می پردازند او خاطرنشان کرد: به 
زودی با حضور شاعران برجسته کرمان و کشور 
همایش هایی را تحت عناوین و موضوعات متعدد 

در کرمان برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمان نیز در این همایش با ابراز خرسندی از حضور 
شاعران جوان و پیشکسوت در این مراسم گفت:شعر 
شکیل ترین و زیباترین نماد روح آدمی در تمایل به 

جاودانگی است. 
او افزود:چه نام ها و نامه هایی که بر بستر شعر 
مرزهای زمان و مکان را در نوردیده اند و به ماندگاری 

رسیده اند. 
علیزاده اضافه کرد:در واقع شعر یکی از مهم ترین 
شاخص های ارزیابی فرهنگ و هنر هر ملت و آیینه 
تمام نمای مجد و عظمت سرزمین مولد و خاستگاه 
خود است که بر بال اندیشه و احساس سرآ یندگانش 

پروازی با شکوه و جاودانه از نسلی به نسلی و از دیاری 
به دیاری و یا به عبارت بهتر از قلب و قبیله ای به قلب 

و قبیله ای دیگر دارد. 
علیزاده تصریح کرد:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همواره در تالش برای برگزاری اینگونه 
همایش ها و گردهمایی های شاعران استان و بیان 
نقطه نظرات ارزشمند ایشان در راستای اعتالی 

شعر و ادب استان است.
در ادامه  این همایش استاد احمد اسداللهی)شعله 
کرمانی(با بیان خاطراتی از وضعیت نابسامان 
گذشته  سال های  در  هنرمندان  بهارستان 
استاد  توحیدی)ارفع(و  گفت:من،استاد 
مظهری)اشک(مدتها تالش کردیم تا بتوانیم 
این مکان را به مقبره الشعرا و سپس بهارستان 

هنرمندان تبدیل و ثبت نماییم . 
او افزود:سالهاست که پیشنهاد داده ام همانگونه که 
شهرهایی چون تبریز و اصفهان و شیراز و... دارای 
چنین مکان هایی برای ارج نهادن به فرهنگ و هنر 
نخبگان و هنرمندانش می باشند این مکان نیز به نام 
))فواد یه((نامگذاری و مانند حافظیه شیراز مامن هنر 
دوستان و شعر شناسان و گردشگران فرهنگی گردد.

اسدالهی افزود سالهاست که فریاد میزنم مرحوم فواد 
کرمانی از شاعران اهل بیت عصمت و طهارت بوده و 
شعرهای وی در منابر و تکایا به صورت نوحه و روضه 
خوانده می شود و صحبت های دیگر در مورد ایشان 

تهمت و دروغ است.
او پس از تایید حضار برای نامگذاری بهارستان 
هنرمندان به نام ))فوادیه(( از مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان و مسئولین شهری خ است 

تا مقدمات قانونی این نامگذاری را پیگیری کنند.
در ادامه شاعرانی چون استاد محمدآ صادق 
فردوسی،استاد منوچهر افضلی؛استاد عباس 
دبستانی ،دکتر حامد حسین خانی و دکتر 
فاطمه لشکری،دکتر مهدی منتظری،عباس 
موالیی،همتعلی زرین کاله، فهیمه مجیدی، 
سیدمحمدرضا طباطبایی، معصومه سعید ،مهدی 
عبدالکریمی،محمدرضا  گنجی،عبدالرحیم 
عرب نژاد،حسین سبزه صادقی،  و... به شعر خوانی 
پرداختنددر پایان این همایش نیز  با اهدای لوح 
و هدایای فرهنگی توسط اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از شاعران مدعو تجلیل و تقدیر 

به عمل آمد.

شعر مهمترین شاخصه ارزیابی فرهنگ و هنر یک ملت است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیاست های سازگاری با کم آبی در استان کرمان را تشریح کرد
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اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
برای ایجاد ۱2 هزار شغل 

خانگی در کرمان
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از اعطای تســهیالت قرض 
الحسنه برای ایجاد ۱2 هزار شغل خرد و خانگی در استان کرمان 

خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی به اجرای طرح ساماندهی حاشیه نشینی 
طی امسال در کرمان گفت: این طرح به صورت پایلوت و با کمک 
بنیاد مسکن و برنامه ریزی های دقیق و مطالعات میدانی از شهرک 

صنعتی آغاز خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت ساماندهی مناطق حاشیه نشین کرمان ادامه 
داد: این طرح بعد از اجرا در شــهرک صنعتی به تدریج در مناطق 

دیگر شهر کرمان اجرا می شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در این زمینه جلساتی در تهران و کرمان 

برای ساماندهی حاشیه نشینی برگزار کرده ایم.
او با بیان اینکه قرار شد مصوبات شورای عالی عمران و شهرسازی، 
جذب اعتبارات و تســریع در امر صدور مجوزها به کمک این کار 
بیایند، افزود: پیش بینی می کنیم نخســتین اقدامات اجرایی به 

زودی آغاز شود.
پورابراهیمی در خصوص مشــاغل خرد و خانگی بیان کرد: توافق 
نامه ای با بانک های استان کرمان منعقد شده تا برای ایجاد ۱2 هزار 
شغل در استان کرمان وام های قرض الحسنه در نظر گرفته شود و 

رویکرد آن ایجاد شغل قابل اتکا و پایدار باشد.
نماینده مردم کرمان و راور افزود: از این تعداد ظرفیت ایجاد شده 
برای مشاغل خرد و خانگی ۳ هزار سهمیه شهرستان کرمان است و 
آمادگی پرداخت تسهیالت به کسانی که مایل به آغاز کار باشند در 

چارچوب تسهیالت اشتغال و خوداشتغالی وجود دارد.
او همچنین ادامه داد: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی که در 
طرح های اقتصادی استان حضور دارند و از منافع استان استفاده 

می کنند باید در این زمینه همکاری کنند.

شوراهای ششم تاکنون ۴۸ 
شهردار در استان کرمان 

انتخاب کرده اند
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان بیان کرد:تاکنون حدود 4۸ 
شهردار در استان انتخاب شده اند.شهردار باید حداقل مدرک کارشناسی 
داشته باشد و مدارک معادل قابل قبول نیست.همچنین باید رشته مرتبط 

با مسائل شهری داشته باشد.
علی شهسواری در جلسه با روسای شوراهای اسالمی استان کرمان 
گفت:کار شوراهای اسالمی دوره ششم از ۱۵ مردادماه سال جاری آغاز شده 
است.او با اشاره به وظایف مسئولین شوراهای اسالمی اظهار کرد:شوراها 
باید خدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار داده و همه ابعاد جامعه 

را مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان مسائل فرهنگی را یکی از 
دغدغه های مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: نظام جمهوری اسالمی 
برای شوراها اهمیت قائل شد و ۱۰ اصل اساسی قانون به موضوع شوراها 
مربوط است.شهسواری با بیان اینکه در ۱۰۸ماده قانونی وظایف شوراها 
مشخص شده،تصریح کرد:انتخاب شهردار مهمترین وظیفه  شوراهای 
اسالمی شهرها است و طبق اصل ۱۰۵قانون اساسی نباید مصوبات 

شوراهای اسالمی مغایر با قانون و شرع باشد.
او تفاوت سلیقه و نظرات در شوراها را امری طبیعی دانست و بیان کرد:باید 
تصمیمات اعضای شوراها به یکدیگر نزدیک کند و اعضای شورا نیز باید 
پیگیر مصوبات شورا باشند ضمن آنکه اعضا باید شئونات شورا را حفظ کنند.

شهسواری تصریح کرد:در قانون جدید خزانه دار حذف شده و مسئولیت 
مسائل مالی بر عهده رئیس شورای اسالمی است و همه مکاتبات با ادارات 

دولتی نیز باید از طرف رئیس شورا باشد.
او عنوان کرد:سال مالی شوراها از فروردین تا اسفند ماه است و شوراها باید 
مشخص کنند بودجه را کجا هزینه کرده اند و هزینه کردها باید مصوب 
شورا باشند.شهسواری با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی شهرها باید 
هر ماه حداقل دو جلسه برگزار کنند،گفت:رییس شورا می تواند هر روز 
جلسه فوق العاده برگزار کند اما باید جلسات فوق العاده طی نامه ای به همه 
اعضای شورا اعالم شود.او با اشاره به اینکه رای گیری در شوراها علنی است 
و برای مخفیانه بودن برخی از رای گیری ها باید همه اعضا موافق این مهم 
باشند،بیان کرد:تاکنون حدود 4۸شهردار در استان کرمان انتخاب شده اند.

شهردار باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشد و مدارک معادل قابل 
قبول نیست.همچنین باید رشته مرتبط با مسائل شهری داشته باشد.

شهسواری بیان کرد:اگر عضوی۶جلسه متوالی در جلسات شورا شرکت 
نکند با مصوبه شورا سلب عضویت می شود.

شهسواری با تاکید بر آنکه حسابرسی شهرداری باید هر ساله انجام 
شود،تصریح کرد:انتخاب حسابرس شهرداری وظیفه شورا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از انجام 
واکسیناسیون ۵۰ درصد جمعیت باالی ۱۸ 
سال منطقه جنوب کرمان تاکنون خبر داد و 

گفت: این تعداد در ُدز نخست علیه کرونا واکسینه شدند.
دکتر اصغر مکارم در آیین افتتاح مرکز واکسیناسیون شهید 
سلیمانی شهرستان عنبرآباد اظهارداشت: در دز دوم نیز نیمی 

از این جمعیت واکسینه شده اند.
او به آخرین وضعیت آمار واکسیناسیون شهرستان عنبرآباد 
اشاره کرد و از واکسیناسیون ۵۰ درصدی جمعیت عنبرآباد 

علیه کرونا خبرداد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهارداشت:روزانه 
امکان تزریق 2۰ هزار دز واکسن وجود دارد که با توجه به 

شرایط ارسال واکسن این ظرفیت قابل افزایش است.
او همچنین به افتتاح مرکز واکسیناسیون شهید سلیمانی 
عنبرآباد اشاره کرد و گفت: این مرکز در حسینیه شهرک 
امام خمینی )ره( عنبرآباد به بهره برداری رسید و مراکز 
واکسیناسیون با همکاری بسیج در منطقه جنوب کرمان 

فعال هستند.
مکارم ادامه داد: طرح شهید سلیمانی دستاوردهای خوبی 

داشته است.
افتتاح 2 مرکز جامع خدمات سالمت شهری در عنبرآباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین از بهره برداری 
2 مرکز جامع خدمات سالمت شهری در عنبرآباد خبر داد 
و گفت: این مراکز جامع خدمات سالمت شهری با اعتبار 

2۰میلیارد ریال افتتاح شد.
او مراکز افتتاح شده را شامل پایگاه بهداشتی شهرک 
خداآفرین و پایگاه شهری شماره یک عنبرآباد برشمرد و 

زیربنای پایگاه شهرک خداآفرین را 22۰ متر اعالم کرد.
مکارم افزود: این پایگاه جمعیت شش هزار نفری را زیرپوشش 

قرار می دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: پایگاه شهری 
شماره یک عنبرآباد نیز در زمینی با زیربنای 22۰ متر مربع 
احداث شده است و جمعیت ۱2 هزار ۵۰۰ نفری را پوشش 

می دهد.

مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه مس رفسنجان 
نسبت به برخی اظهارنظرها در فضای مجازی 
درباره اردوی تیم مس در ترکیه و همچنین هزینه 
کرد ۱۰۰ میلیارد تومانی نارنجی پوشان در فصل قبل واکنش 

نشان داد.
»رضا امینی مقدم« اظهار کرد:متاسفانه در روزهای اخیر شاهد 
برخی اظهارنظرها و مطالبی در فضای مجازی در رفسنجان علیه 
باشگاه مس هستیم که کاماًل کذب و عاری از واقعیت است و 

بیشتر غرض ورزی به شمار می روند تا انتقاد سازنده.
او درباره برخی مطالب مطرح شده در رابطه با بودجه ۱۰۰ میلیارد 
تومانی تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل گذشته، گفت: این 
مطلب کامالً کذب و بی پایه و اساس بوده و تا جایی که بنده اطالع 
دارم اساساً چنین بودجه ای برای باشگاه و تیم متصور نبوده و این 

ارقام دور از واقعیت است.
مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه مس رفسنجان در ادامه با 
اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون اردوی نارنجی پوشان 
رفسنجانی در ترکیه و اینکه این اردو را در فضای مجازی به عنوان 
اردوی تفریحی برشمرده اند،تصریح کرد: اردوی تیم فوتبال 
مس رفسنجان جهت آماده سازی برای فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر در شهر ازمیت ترکیه در حال برگزاری است و بازیکنان 
تیم،صبح و عصر تمرینات فشرده ای را زیر نظر کادر فنی سپری 
کرده و در کمپ حضور دارند و اینکه این باشگاه پسوند فرهنگی 
دارد و سفیر فرهنگی شهرستان است قطعا به این جوانب آگاه 
است و این اردو با هماهنگی و موافقت مدیران ارشد صورت 

گرفته است.
او با تاسف از چنین اظهارنظرهایی درباره اردوی تیم مس 
رفسنجان،ادامه داد:تنها مس رفسنجان نبوده که در این کمپ 
اردو زده و برخی تیم های دیگر لیگ برتر نیز در این کمپ و در این 
شهر اردو زده بودند و برخی دیگر تقاضای برپایی اردو در این کمپ 
را دارند لذا مطرح شدن این موضوعات جدا از اینکه انتقاد باشد به 

نظر غرض ورزی است.
امینی مقدم درباره زمان این اردوی تدارکاتی نیز گفت:هر تیم بنا 
به اقتضائات و برنامه ریزی هایی که انجام داده، برنامه های خود را 
دنبال می کند و مس رفسنجان نیز در این برهه مانند دیگر تیم 

های حرفه ای، این اردوی تدارکاتی را پیش بینی کرده بود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز  )سه شنبه، ۳۰ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش 
۵۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و 4۰ دقیقه دیروز  ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و 

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 2۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز  نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 4۵۰ هزار تومان 

و سکه یک گرمی 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۳7 هزار تومان رسید. قیمت هر 

مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹27 هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال نیز دیروز  یک هزار و 7۶۱ دالر و ۹۰ سنت قیمت خورد که با در مقایسه با روز 

گذشته هفت دالر افزایش داشت. 
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. 
براین اساس با وجود آنکه قیمت انس جهانی طال هفت دالر افزایش قیمت داشت اما به دلیل کاهش نرخ 

دالر تا 2۶ هزار و ۵۳۰ تومان، قیمت سکه سیر نزولی آرامی داشته است. 

افت ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه در روز سه شنبه

نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز  )سه شنبه، ۳۰ شهریورماه( در مقایسه با روز دوشنبه با ۸۸ تومان کاهش به 2۶ هزار 
و ۵۳۱ تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز  در مقایسه با 

روز دوشنبه با 2۰۵ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۶۹۰ تومان تعیین شد.  
دیروز  قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و پنج تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۶۳ تومان بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 2۶ هزار و ۱۰۶ تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار و ۳4۳ تومان اعالم 
شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۶۱۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۸۹4 تومان اعالم شد.همچنین 
در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 27 هزار و ۱۱۳ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 2۳ هزار و 

۱۱۹ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر در خردادماه وارد کانال 2۶ هزار تومان شد و چند روزی هم با نرخ 27 هزار تومان فروخته 
می شد و در این محدوده نوسان داشت، اما از ابتدای شهریورماه شاهد روند نزولی نرخ دالر در صرافی های بانکی بودیم. 
از اواخر هفته گذشته نرخ دالر در صرافی های بانکی در محدوده قیمتی 2۶ هزار و 7۰۰ تومان ثابت مانده بود و از روز 

گذشته افت قیمتی داشت و به 2۶ هزار و ۵۳۰ تومان رسید.  

نرخ دالر در صرافی های بانکی 
دیـروز  شـاخص فرابـورس بیـش از 442 واحـد کاهـش داشـت و بـر به 2۶ هزار و ۵۳۰ تومان کاهش یافت

روی کانـال 2۰ هـزار و 72۳ واحـد ثابت مانـد. همچنین در ایـن بازار 
چهـار میلیـارد و ۳۵۶ میلیون برگه سـهم به ارزش ۱۸۳ هـزار و ۱۳۰ 
میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد. دیـروز  نمـاد مجتمـع جهـان فـوالد 
سـیرجان )فجهـان(، فرابـورس ایـران )فرابـورس(، سـرمایه گذاری 
مالی سـپهر صـادرات )وسـپهر(، تولیـد بـرق عسـلویه مپنـا )بمپنا(، 
بیمـه اتکایـی ایرانیـان )اتـکای(، ریـل پـرداز نوآفریـن )حآفریـن( و 
صنایـع پتروشـیمی تخت جمشـید )شـجم( تاثیـر مثبت بر شـاخص 

فرابـورس داشـتند.
همچنیـن پلیمر آریا ساسـول )آریا(، پتروشـیمی زاگـرس )زاگرس(، 
سـنگ آهن گهرزمیـن )کگهـر(، فـوالد هرمـزگان جنـوب )هرمـز(، 
بیمه پاسـارگاد )بپاس(، شـرکت سـرمایه گـذاری صبا تامیـن )صبا(، 
پتروشـیمی مارون )مارون( و پتروشـیمی تندگویان )شـگویا( با تاثیر 

منفـی بر شـاخص فرابـورس همـراه بودند.

۴۴2 واحد کاهش در  شاخص فرابورس

واکسینه شدن ۵۰ درصد افراد 
باالی ۱۸ سال در جنوب کرمان 

ماجرای بودجه ۱۰۰ میلیاردی مس 
رفسنجان و سفر به ترکیه چه بود؟

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس 
با بیان اینکه سامانه جدید معامالتی بومی 
تولید شده و آماده استفاده است، گفت: این 
سامانه کمک می کند همگام با گسترش 
و توسعه بازار، سیستم های معامالتی با 

مشکالت کمتری مواجه شوند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایران، »روح اهلل دهقان« با بیان اینکه این 
سامانه جدید از نظر امکانات، شبیه به 
سامانه معامالتی موجود بوده و تفاوت 
چندانی با آن ندارد اما از نظر توسعه پذیری 
و مقدار فشاری که می تواند تحمل کند، 
پیشرفته تر است، افزود: برای سامانه جدید 
از تکنولوژی به روزتری استفاده شده که 
مطابق با تکنولوژی روز دنیا بوده و توسعه 

پذیرتر است.
وی با اشاره به اینکه  امکانات موجود در این 
سامانه نیز کمک می کند همگام با گسترش 
و توسعه بازار، سیستم های معامالتی با 
مشکالت کمتری مواجه شوند، تاکید 
کرد: هدف از تولید سامانه جدید، رفع 
خطرهای ناشی از فشار بازار بوده است. در 
این مرحله به دنبال ایجاد امکانات جدید 
برای سرمایه گذاران نبودیم و شاید به 
همین دلیل، سرمایه گذاران تفاوت زیادی 

بین سامانه جدید و قدیم احساس نکنند.
دهقان اظهار داشت: در فازهای بعدی، بنا 
به نیاز سازمان بورس، دست ما برای توسعه 

و پیاده سازی ابزارهای جدید بازتر است.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس 
ادامه داد: سامانه معامالت و سامانه پس 
از معامالت، حوزه های جدا از هم هستند 
که سرویس های مورد نیاز را در اختیار 
همدیگر قرار می دهند. سامانه جدید که 
به عنوان سامانه معامالت بومی شناخته 
می شود، تنها حوزه معامالت را در بر گرفته 
و با سامانه پس از معامالت ارتباطی پیدا 

نمی کند.
وی در پاسخ به این سوال که این سامانه چه 
امکاناتی برای ابزارهای نوین به همراه دارد، 
گفت: این سامانه می تواند برای معامالت 
ابزارهای نوین توسعه یابد  و  امکان پیاده 

سازی را برای ابزارهای نوین فراهم کند.

دیـروز   بـورس  بـازار  کل  شـاخص 
)سه شـنبه، ۳۰ شـهریور ماه( بـا ۳۶ هزار 
و ۵۵۳ واحـد کاهـش در جایـگاه یـک 
میلیون و ۳۹۱ هزار واحـدی قرار گرفت.

یرنـا، در  بـه گـزارش روز سه شـنبه ا
معامـالت دیـروز  بیـش از ۶ میلیـارد و 
۶۳۱ میلیـون سـهم، حـق تقـدم و اوراق 
بهادار بـه ارزش ۵۳ هـزار و ۹۰۰ میلیارد 

ریـال داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( با ۱۱ 
 هـزار و ۸۹ واحـد کاهش بـه 42۱ هزار و 
۵2۰ واحـد و شـاخص قیمت )هـم وزن( 
با ۶ هـزار و ۹۹7 واحد افت بـه 2۶۵ هزار 

و ۹7۹ واحد رسـید.
شـاخص بازار اول ۳2 هـزار و 2۰ واحد و 
شـاخص بازار دوم ۵7 هـزار و ۳۳۰ واحد 

کاهش داشـتند.
سـبزوار  فـوالد  پـارس  مقابـل  در 
آریـان  ۱7۵ واحـد،  بـا  )فسـبزوار( 
کیمیـا تـک )کیمیاتـک( بـا ۶۳ واحـد، 
تامیـن سـرمایه امیـن )امیـن( بـا 4۱ 
واحـد، توسـعه معـادن و صنایـع معدنی 
خاورمیانـه )میدکو( با 2۹ واحد و سـپنتا 
)فپنتـا( بـا 2۵ واحـد تاثیـر مثبـت بـر 

شـاخص بـورس همـراه شـدند.
عالوه بر ایـن در بین همه نمادهـا، فوالد 
مبارکـه اصفهـان )فـوالد( بـا 2 هـزار و 
47۹ واحـد، شـرکت سـرمایه گـذاری 
تامیـن اجتماعـی )شسـتا( بـا یک هـزار 
و ۸72 واحـد، معدنی و صنعتـی گل گهر 
)کگل( بـا یک هزار و 74۱ واحـد، معدنی 
و صنعتـی چادرملو )کچـاد( بـا یک هزار 
و 72۶ واحـد، ملـی صنایـع مـس ایـران 
)فملـی( بـا یک هـزار و ۶۹2 واحـد، 
گسـترش نفت و گاز پارسـیان )پارسان( 
بـا یک هـزار و 24۹ واحـد و صنایـع 
پتروشـیمی خلیـج فـارس )فـارس( بـا 
یک هـزار و 7۱ واحـد تاثیـر منفـی بـر 

شـاخص بـورس داشـتند.
برپایـه این گـزارش، دیروز  نماد شـرکت 
سـرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
پارس فـوالد سـبزوار )فسـبزوار(، آریان 
کیمیا تک )کیمیاتک(، پـارس الکتریک 
)لپارس(، ایران خـودرو )خـودرو(، فوالد 
مبارکـه اصفهان )فوالد( و سـپید ماکیان 
)سـپید( در نمادهـای پُرتراکنـش قـرار 

داشـتند.
گـروه خـودرو هـم در معامـالت دیـروز  
صدرنشـین برتریـن گروه هـای صنعـت 
شـد و در ایـن گروه یـک  میلیـارد و ۶۱۶ 
میلیـون برگه سـهم بـه ارزش پنج هزار و 

۶۸۹ میلیـارد ریال داد و سـتد شـد.

بررسی عملکرد کارخانجات تایرسازی حاکی است از ابتدای امسال 
تا پایان مرداد ماه ۱۰۶ هزار و 2۸۹ تن انواع تایر در کشور تولید 
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ناچیز چهار دهم 
درصدی نشان می دهد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این میزان 
تناژ تولید مشتمل بر ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱۳۰ حلقه تایر است 
که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱.۵ درصدی 

داشته است.
در این مدت بیشترین تولید کارخانجات مربوط به تایر خودروهای 
سواری با ۶۱ هزار و 2۹2 تن و هشت میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۸۵ 
حلقه بود که به ترتیب ۵7.۶ درصد تولیدات از نظر وزنی و ۸۶.7 

درصد تولیدات از نظر حلقه را تشکیل می دهد.
تولید تایرهای سواری در این مدت با افت سه درصدی از نظر وزنی 
و حلقه ای در هم سنجی با پارسال مواجه شد. برپایه این گزارش، 
تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱ هزار و ۶ تن تایر وانتی در کشور تولید 
شد که رشد ۱۹ درصدی نشان می دهد. تولید تایرهای باری و 
اتوبوسی نیز با رشد هفت درصدی در مقایسه با پنج ماهه۹۹ به 22 

هزار و 7۵۳ تن رسید.
در این مدت یک هزار و ۵۶۱ تن تایر کشاورزی سبک )افت ۳۰ 
درصدی(،  هفت هزار و ۶7۰ تن تایر کشاورزی سنگین )کاهش 
2 درصدی( و 2 هزار و هفت تن تایر راه سازی و صنعتی )افت ۱۶ 
درصدی( در کشور تولید شد. برپایه آمارهای انجمن صنفی صنعت 
تایر، کارخانجات تایرسازی در پنج ماهه نخست امسال همچنین 
موفق به تولید هفت هزار و ۳۵۳ تن تایر دوچرخه و موتور )رشد ۱۹ 

درصدی( و سه هزار و ۵۶7 تن تیوب )افت پنج درصدی( شدند.
به گزارش ایرنا، کارشناسان از نبود کشش پذیری الزم در بازار در 
فصل تابستان به عنوان عمده ترین دلیل کاهشی شدن تولیدات 

یاد می کنند.

تولید بیش از ۱۰۶ هزار تن 
تایر تا پایان مرداد ماه

سامانه جدید معامالتی 
بومی در بورس آماده 

به کار شد

شاخص بورس
 منفی شد

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به عنوان 

خبرهای خوب برای زعفران کاران بیان کرد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مطلبی در 

صفحه توییتر خود نوشت:
»خبرهای خوب برای زعفران کاران 

 خرید حمایتی نگین صادراتی به قیمت گرمی 2۰۵۰۰ تومان
 اعطای تسهیالت با سود ۸ درصد برای خریداران و صادرکنندگان

 راه اندازی صندوق حمایت از زعفران 
 معافیت تعهد ارزی برای صادرکنندگان

 امکان واردات نهاده و محصوالت کشاورزی با ارز صادراتی
 تدوین سند راهبردی.«

پیش از تدوین و ابالغ آیین نامه های مرتبط با شبکه فروش با انجمن ها و 
کانون های مرتبط هماهنگی های الزم صورت خواهد گرفت تا ابهامات 
برطرف شود.  به گزارش بیمه مرکزی، سلیمانی که در نشست مجازی 
با نمایندگان شبکه فروش سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: 
صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش و انجمن های صنفی هیچ معنا 
و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب رضایت نمایندگان این شبکه، 

تمامی توان حاکمیتی و فنی خود را به کار خواهد گرفت.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از تعامل سازنده نهاد نظارتی و 
شبکه فروش، حضور نمایندگان شبکه فروش در نشست مجازی )کالب 
هاوس( در نشست های مشترک را خواستار شد و افزود: در خصوص 
ابهامات آیین نامه ۱۰2 به ویترین ارزشمند صنعت بیمه اطمینان می 
دهم که در نخستین جلسه شورای عالی بیمه بازنگری قابل قبولی در 

راستای تامین نقطه نظرات ایشان صورت خواهد گرفت.
وی رشد پرتفوی و افزایش ضریب نفوذ بیمه را در گرو تالش و دلگرمی 
شبکه فروش و رفع دغدغه های معیشتی آنان ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: وظیفه ذاتی نهاد ناظر صنعت بیمه ایفای حقوق شبکه فروش 

است و تصمیمی در تضاد با منافع این عزیزان اتخاذ نخواهد شد.
رئیس شورای عالی بیمه از رشد هماهنگ پرتفوی بیمه با نرخ تورم خبر 
داد و افزود: سودآوری متناسب صنعت بیمه با نرخ تورم یک دستاورد 
بزرگ است که در آینده نزدیک و با تالش هر چه بیشتر شرکت ها و 

همچنین شبکه فروش بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وی افزایش سودآوری صنعت بیمه از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۱24۰۰ 
میلیارد را قابل تامل دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه در شبکه 
فروش اعم از کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان از مهمترین عواملی 

است که می تواند رشد قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت آموزش بازاریابان و شناسنامه دار 
شدن این قشر در صنعت یاد کرد و گفت: با جذب بازاریابان حرفه ای 
و آموزش دیده خانواده صنعت بیمه شاهد جمعیت سیصد هزار نفری 
خواهد شد و رشد سه برابری پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش 

بازاریابان است.
وی سیاست بیمه مرکزی را در فرایند عملیاتی بیمه گری، انبساطی 
و توسعه محور اعالم کرد و گفت: در تمامی رشته های بیمه ای با رفع 
موانع و ارائه راهکارهای متناسب به سمت تحقق اهداف صنعت بیمه 

حرکت خواهیم کرد.

خبرهای خوب زنگنه 
برای زعفران کاران

شبکه فروش بیمه نگران 
آیین نامه کارمزد نباشند

   

جنـوب اسـتان کرمـان بـا عقب ماندگی هـای 
زیـادی در حـوزه گازرسـانی مواجـه اسـت 
و مـردم جنـوب اسـتان از رونـد طوالنـی و 
دارنـد. گالیـه  گازرسـانی  فرسایشـی 
ایـران یکـی از بزرگ تریـن صادرکننـده گاز 
طبیعـی در دنیـا اسـت و توسـعه شـبکه های 
گازی و بهره منـدی از نعمـت گاز از جنبه هـای 
مختلفـی همچـون تأمیـن انـرژی مـورد نیـاز 
خانگـی  اسـتفاده های  و  تولیـد  صنایـع، 
از اهمیتـی بسـیار برخـوردار اسـت چـرا کـه 
گازرسـانی به شهرها،روسـتاها و صنایع،زمینه 
ایجـاد عدالـت اجتماعـی و توسـعه متـوازن، 
آبادانـی، محرومیـت زدایـی و توزیـع یکسـان 
شـرایط رفاهـی بـرای آحـاد مـردم کشـور را 

فراهـم می کنـد.
عنـوان  بـه  گاز طبیعـی  از  اسـتفاده 
پاک ترین،فراوان تریـن،در دسـترس ترین و 
ارزان تریـن منبـع بـرای تولیـد انرژی اسـت با 
ایـن وجود پـس از گذشـت ۲8 سـال از متصل 
شـدن اسـتان کرمان به شـبکه سراسـری گاز 
کشـوری،هنوز گازرسـانی بـه برخـی از نقـاط 
اسـتان به ویژه در جنـوب با مشـکالتی مواجه 

بـوده و درگیـر امـا و اگـر اسـت.
اسـتان کرمـان سـال ها بـا عقب ماندگی هـای 
زیـادی در حـوزه گازرسـانی مواجه بـود با این 
وجـود در سـال های گذشـته اقدامـات زیادی 
بـرای رفـع ایـن مشـکالت انجام شـده بـا این 
وجـود مـردم جنـوب اسـتان کرمـان از رونـد 
فرسایشـی و طوالنـی مـدت گازرسـانی به این 

منطقـه گالیـه دارند.
تأمیـن  چـون  مسـائلی  دیگـر  سـوی  از 
زیرسـاخت ها به ویژه در حوزه انـرژی ضرورت 
سـرمایه گذاری اسـت کـه  متاسـفانه تعلل در 
گازرسـانی بـه جنـوب اسـتان کرمان برخـی 
از پروژه هـا را دچـار رکـود کـرده و برخـی 
سـرمایه گذاران را دلسـرد چرا کـه توجیه پذیر 
نیسـت سـرمایه گذار چندیـن کیلومتـر بـرای 
گازرسـانی و تأمین زیرسـاخت های مـورد نیاز 

واحـد تولیـدی خـود هزینـه کنـد.
روشن شدن شعله های گاز در ساردوئیه

نماینـده مـردم جیرفت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه از وضعیـت 
گازرسـانی بـه شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآباد رضایت بخش نیسـت اظهارداشت:در 
طـول سـال های گذشـته در گازرسـانی به این 
منطقه کـم توجهی یا بی توجهی شـده اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اعظمـی  للـه  ذبیح ا
منطقـه سـاردوئیه سـرمای زیـر صفر درجـه و 

زمسـتان های سخت و طاقت فرسـایی را تجربه 
می کنـد و گازرسـانی بـه ایـن منطقه۵سـال 
معطل مانـده اسـت گفـت:در طول سـال های 
در  مدیریتـی  قصـور  دلیـل  بـه  گذشـته 
گازرسـانی بـه ایـن منطقـه کوتاهی هایـی 

انجـام شـده اسـت.
نماینده مـردم جیرفت و عنبرآبـاد در مجلس با 
بیـان اینکه در طـول این پنج سـال معارضینی 
در طول مسـیر خـط انتقـال گاز به سـاردوئیه 
وجـود داشـته تصریح کرد:بـا ایـن وجـود در 
تمامـی ایـن سـال ها هیـچ اراده خاصـی نبوده 
که این مشـکل حـل شـده و کار انجام شـود تا 
اینکـه اسـتاندار کرمان شـخصًا به این مسـئله 

ورود کـرد.
او افـزود:در حـال حاضـر ایـن پـروژه رفـع 
معـارض شـده و بـا نـگاه خوش بینانـه اواخـر 
آبـان تـا اوایـل آذرمـاه، شـعله های گاز در 

سـاردوئیه روشـن می شـود.
اعظمـی بـا بیـان اینکـه اجرای پـروژه شـبکه 
گاز شـهر جیرفـت نیز بـه دلیـل اختالفاتی که 
شـرکت گاز بـا شـهرداری متوقـف شـده بود و 
شـهرداری جیرفـت و شـرکت گاز یک سـال بر 
سـر هزینه آسـفالت قسـمت های حفاری شده 

اختالف داشـتند.
او ضمـن گالیـه از اینکـه قـول داده شـد 
بـود بعـد از مـاه رمضـان اجـرای پـروژه گاز 
شـهری در تمـام شـهر جیرفـت آغـاز شـود 
ولی هنـوز بـه وعـده داده شـده عمـل نکردند 
بخش هایـی  در  تصریح کرد:علمک هایـی 
از شـهر هـم نصـب شـده امـا مـردم هنـوز گاز 
ندارنـد و مجبـور هسـتند دنبـال کپسـول گاز 

بدونـد.
نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس 
بـا بیـان اینکـه در کشـوری کـه دومیـن 
تولیـد کننـده گاز در جهـان اسـت چـرا بایـد 
مـردم بـا ایـن همـه مشـکل مواجـه باشـند 
ادامه داد:نزدیـک به یک سـال از تعهد شـرکت 
گاز گذشـته امـا CNG شهرسـتان جیرفـت 

هنـوز گاز نـدارد.
 او بـا اشـاره بـه اینکـه در عنبرآباد هـم همین 
مشـکالت را داریـم البتـه کمتـر افـزود:در 
منطقـه جنـوب اسـتان کرمـان نزدیـک سـه 
هزار هکتـار گلخانـه داریم کـه در زمسـتان از 

سـوخت گازوئیـل اسـتفاده می کننـد.
اعظمـی با اشـاره بـه لـزوم اسـتفاده گلخانه ها 
از کشـاورزان  از نعمـت گاز طبیعـی گفـت:
درخواسـت شـده کـه هرچه سـریع تر نسـبت 
بـه گاز کشـی گلخانـه خـود اقدام کـرده تـا از 
گاز ارزان بـرای تولیـد محصول خود اسـتفاده 

. کننـد
نماینـده مـردم جیرفت و عنبرآبـاد در مجلـس 

با بیـان اینکـه گازرسـانی بـه بخـش جبالبارز 
هـم مانـده اسـت تصریح کرد:روند گازرسـانی 
به شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد خیلی 
طوالنـی و فرسایشـی شـده کـه قابـل قبـول 

نیسـت.
وجود ممانعت  بر سر راه اجرای پروژه های 

گازرسانی در جنوب استان کرمان 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه آخریـن وضعیـت گازرسـانی بـه 
جنـوب اسـتان کرمـان اظهار داشـت:در طول 
۲.۵ سـال گذشته،حدود۲۰شـهر در شـرق و 
جنوب اسـتان کرمـان به همـراه 8۰۰ روسـتا 
و در مجمـوع هفـت شهرسـتان از نعمـت گاز 
برخـوردار شـدند و اتفاقـات خوبـی در اسـتان 

افتـاده اسـت.
منوچهـر فـالح بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن 
مـدت هفـت شهرسـتان جیرفت،عنبرآبـاد، 
نرماشـیر،فهرج، ارزوئیه،ریـگان و فاریـاب بـا 
وسـعت۳۷هزار کیلومترمربـع از نعمـت گاز 
برخـوردار شـدند افزود:ایـن میزان گازرسـانی 
از وسـعت برخی از اسـتان های کشـور بیشـتر 

اسـت.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان با عنوان 
اینکه در سـال گذشـته گازرسـانی به ۱۳شهر 
بـه همـراه ۲۴۰روسـتا و ۲۷۰صنعـت انجـام 
شـده بیان کرد:این میـزان گازرسـانی در طول 
نیـم قـرن عمـر شـرکت ملـی گاز بی سـابقه 
اسـت و از ابتـدای تأسـیس شـرکت گاز هیـچ 
اسـتانی تاکنـون نتوانسـته چنین رکـوردی را 

در مـدت یـک سـال بزند.
او با بیان اینکـه در حال حاضر از۷۱شـهری که 
در استان داریم،۶۶شـهر از نعمت گاز بهره مند 
هسـتند گفت:۵ شـهر مردهک، درب بهشـت، 
قلعـه گنج،منوجـان و نـودژ نیـز تـا دهـه فجر 

امسـال از نعمـت گاز بهره مند می شـوند.
فالح بـا عنـوان اینکه بیش از سـه سـال اسـت 
که شـهر سـاردوئیه و۹ روستای آن شـبکه گاز 
دارد و قسـمتی از خط انتقال آن نیز اجرا شـده 
گفت:شـرکت گاز بیش از۱۱۰ میلیـارد تومان 
هزینـه کـرده و منتظر اسـت از ایـن ثروتی که 

هزینـه شـده بهره بـرداری کند.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیـل وجـود 
نتقـال گاز بـه  معارضینـی کـه در خـط ا
سـاردوئیه وجود داشـت نتوانسـتیم این پروژه 
را بـه نتیجـه برسـانیم ادامه داد:بخشـی از این 
خـط انتقـال در شهرسـتان رابـر و بخشـی در 
جیرفـت قـرار دارد و از طریـق شهرسـتان ها 

نتوانسـتیم ایـن مشـکل را حـل کنیـم.
فالح با بیـان اینکـه نهایتـًا اسـتاندار کرمان به 
ایـن مسـئله ورود کـرده و در شـورای تامیـن 
اسـتان دسـتور داد که ایـن موضوع حل شـود 

افزود:بـا توجه بـه اینکه این مسـئله بـه تازگی 
رفع شده، پیمانکار شـرکت گاز فعالیت خود را 
آغاز، حفـاری و لوله گـذاری در چهـار کیلومتر 
انجـام شـده و پیمانـکار در حـال جوشـکاری 
اسـت کـه امیدواریم تـا آبـان بتوانیـم کار را به 

اتمام برسـانیم.
او بـا بیـان اینکه رفـع معـارض خط انتقـال به 
عهـده شـرکت گاز بـه تنهایـی نبـوده و بقیـه 
دسـتگاه ها هـم باید پـای کار می آمدنـد گفت: 
اگر مشـکلی پیـش نیایـد تا دو سـه مـاه آینده 

گاز بـه سـاردوئیه می رسـد.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان با اشـاره 
به اینکه مشـکل عمده ای که در اسـتان کرمان 
وجود دارد این اسـت کـه در حـال حاضر بیش 
از۲۰۰هـزار خانـوار می تواننـد از نعمـت گاز 
طبیعـی اسـتفاده کننـد امـا تاکنـون اقدامـی 
نکردنـد ادامـه داد: در بخش جیرفت اسـتقبال 
از دریافت انشـعاب گاز کـم بـوده و باید فکری 

کرد کـه سـریع تر ایـن کار انجام شـود.
او بـا بیـان اینکـه عنبرآبـاد و دوسـاری نیـز از 
نعمـت گاز بهره منـد شـدند و گاز مردهک هم 
بـه زودی وصـل می شـود گفـت: در جنـوب 
اسـتان کرمان ممانعت هـای زیادی بر سـر راه 

اجـرای پروژه هـای مـا بـود.
فـالح بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای آسـفالت 
قسـمت های حفـاری شـده توسـط شـرکت 
گاز در تمـام اسـتان هزینـه یکسـانی بـه 
تمامـی شـهرداری ها پرداخـت شـده و اکثـر 
شـهرداری ها بـا مـا همـکاری کردنـد افزود:با 
این وجـود قیمت باالتـر به شـهرداری جیرفت 
نیـز پیشـنهاد شـد کـه متاسـفانه مشـکالتی 

ایجـاد کـرد.
او بـا بیـان اینکـه بـرای شـهر جیرفـت چهـار 
فـاز تعریـف کـرده بودیـم کـه فقـط فـاز اول 
را توانسـتیم بـه نتیجـه برسـانیم گفـت:در 
حـال حاضر مشـکل بـا شـهرداری حـل و یک 
پیمانکار بـرای کل شـهر جیرفت گرفته شـده 

و مشـغول بـه کار اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه خـط انتقـال CNG اجـرا و 
لوله گـذاری انجـام و تسـت شـده افـزود: باید 
سـرمایه گذار تأسیسـات خـود را نصـب کنـد 
و زمانـی کـه تجهیـزات نصب شـود خـط آنها 
گازدار می شـود چـرا کـه براسـاس مسـائل 
ایمنی جایـی که تجهیزات نصب نشـده باشـد 

نمی تـوان گاز بـه آنهـا داده شـود.
او بـا بیان اینکـه جبالبارز به خاطر کوهسـتانی 
بـودن یکـی از سـخت ترین مناطقی اسـت که 
باید گازرسانی شـود ادامه داد: برای گازرسانی 
بـه جبالبارز بایـد ابتـدا گاز به دهبکری برسـد 
که خط انتقـال دهبکـری در حال اجرا اسـت.

در آستانه هفته دفاع مقدس امام جمعه جیرفت در جمع 
اهالی رسانه و مطبوعات از هشت سال دفاع مقدس به 
عنوان گنجینه ای ارزشمند جهت مطالعه دانشجویان 
نظامی یاد کرد و گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری 
باید مراقب بود تا دشمنان در واقعیت های دفاع مقدس 
تخریب ایجاد نکنند و این مهم با پیشگامی و پیش قدمی 
اصحاب رسانه محقق می گردد که حقایق را آن طور که 

هست در اختیار مردم قرار دهند. 
حجت االسالم میثم تارم در ادامه سخنان خود،عالوه 
بر ُبعد نظامی دفاع مقدس ،تاثیر معنویت و دینداری در 
پیروزی های این دوران به همراه نقش جوانان در مدیریت 

و فرماندهی جنگ را بسیار موثر دانست.
 امام جمعه جیرفت به سخنان مقام رهبری در خصوص 

نقش بی بدیل امام در مدیریت جنگ اشاره کرد و گفت:بعد 
از پیامبر اسالم )ص(،امام )ره( به عنوان یک مرجع  دینی و 
مذهبی توانست با مدیریت خاص خود و بینش الهی جنگ 

هشت ساله را مدیریت کند. 
حجت االسالم تارم در رابطه با حواشی شورای شهر و 
انتخاب شهردار جیرفت اظهارداشت:قهر و شرکت نکردن 
در جلسه معقول نیست،شورای اسالمی منتخبین مردم 
هستند و اگر شهردار که فرد مجربی است بر اساس قانون 

انتخاب شده،همگی باید مطیع باشند و راهش قهر و حضور 
نیافتن در جلسات نیست. 

او به تماس سخنگوی شورای شهر قبل از انتخاب شهردار 
اشاره کرد و گفت:همانطور که قبال هم گفته ام ،نظر خاصی 
روی فردی از منتخبان مردم ندارم و هر کس را که شورا 
انتخاب کرده است،انتظار دارم که مرد عمل و میدان  باشد 

و بتواند کار کند.  
دکتر تارم در این نشست از انجام شدن مقدمات تشکیل 

شورای فرهنگی خبر داد و گفت: اولین جلسه شورای 
فرهنگی در هفته دفاع مقدس تشکیل می شود 

جیرفت  شهرستان  مسئوالن  به  خطاب  او 
بیان کرد:همانطور که مقام معظم رهبری در خاطرات خود 
جیرفت  را در بهار به باغ سرسبزی تشبیه کرده اند،باید در 
مجموعه شهری برای احیای این نام تالش کنند و در این 
راستا هلیل به عنوان هویت این منطقه باید برجسته تر 

شود.

تسنیم 

گزارش

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان 
اینکه برای شهر جیرفت چهار فاز تعریف 
کرده بودیم که فقط فاز اول را توانستیم به 
نتیجه برسانیم گفت:در حال حاضر مشکل 
با شهرداری حل و یک پیمانکار برای کل 
شهر جیرفت گرفته شده و مشغول به کار 
است.
منوچهر فالح با اشاره به اینکه به دلیل 
وجود معارضینی که در خط انتقال گاز به 
ساردوئیه وجود داشت نتوانستیم این 
پروژه را به نتیجه برسانیم ادامه داد:بخشی 
از این خط انتقال در شهرستان رابر و 
بخشی در جیرفت قرار دارد و از طریق 
شهرستان ها نتوانستیم این مشکل را حل 
کنیم و استاندار ورود کرد

پیشرفت الک پشتی گازرسانی در جنوب

حجت االسالم تارم امام جمعه جیرفت: 

اعضای شورای شهر اگر شهردار جیرفت 
را قانونی انتخاب کرده اند مطیع قانون باشند
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نتایج یـک گـزارش نشـان می دهـد تعداد شـاغلین 
در بهـار ۱۴۰۰ نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبل 
روند افزایشـی داشـته و دلیل اصلی آن کاهش شدت 
تاثیر شیوع کرونا و رونق اشـتغال در بعضی از بخشها 

بوده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، مرکـز آمـار و اطالعـات راهبردی 
وزارت کار بـر اسـاس نتایـج آمارگیری از نیـروی کار 
مرکز آمـار ایـران در بهار سـال هـای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
به مقایسـه تعداد شـاغلین بـه تفکیـک فعالیت های 

عمده اقتصـادی طـی این مـدت پرداخته اسـت.
بـه موجـب ایـن گـزارش، تعـداد شـاغلین در بهـار 
۱۴۰۰ نسـبت بـه بهـار سـال ۱۳۹۹ بیـش از ۷۱۳ 

هـزار و ۲۴۷ نفر  افزایش داشـته که دلیـل اصلی این 
افزایش، کاسـته شـدن شـدت تاثیـر شـیوع بیماری 
کرونا در کنـار رونق اشـتغال در برخی از زیر بخشـها 
بوده اسـت. شـاغالن بخش حمـل و نقـل زمینی که 
تحت تاثیر شـیوع کرونـا با کاهـش مواجه شـده بود 
در بهـار ۱۴۰۰ به تعـداد ۲۹ هـزار و ۲۰۰ نفر افزایش 

داشـته است.
با کاهـش محدودیتهـای کرونایـی، شـاغالن بخش 
حمـل و نقـل هوایی نیـز 8۴۴۵ نفـر افزایش داشـته 
اسـت. در بخـش معدن تعـداد شـاغلین بـه ۲۵ هزار 
و ۴۶۹ نفر افزایـش یافته و نشـانگر رونـق این بخش 
از فعالیتهـای اقتصاد اسـت.   در بخش کشـاورزی اما 

تعـداد شـاغلین در بهار امسـال نسـبت به بهار سـال 
قبـل ۱۴ هـزار نفـر کاهـش یافته کـه از توقف رشـد 

اشـتغال در بخـش مذکور حکایـت دارد.
همچنین شـاغلین بخش سـاختمان در بهـار ۱۴۰۰ 
نسـبت بـه بهـار سـال قبـل ۳8۱ هـزار و ۳۰۷ نفـر 
افزایـش یافته که می تـوان نتیجه گرفـت فعالیتهای 
سـاخت و سـاز کشـور مجـدد افزایـش پیدا کـرده و 
انتظـار مـی رود بخشـهایی از صنعـت ماننـد تولیـد 
سـیمان، کاشـی و سـایر مصالح سـاختمانی با رونق 

مواجه شـوند.
نتایج ایـن گزارش نشـان می دهـد که در بخشـهای 
تولیـد منسـوجات بـا ۲۰ هـزار و 8۱8 نفـر کاهـش 
و پوشـاک بـا ۳۶ هـزار و ۱8۶ نفـر کاهـش، تعـداد 
شـاغلین همچنان تحت تاثیر رکود حاصل از شـیوع  

بیمـاری کرونـا قـرار دارند.

تعـداد شـاغلین در بخـش تولیـد مـواد و محصوالت 
شـیمیایی نیـز ۵۷۵ نفر کاهش داشـته که مـی توان 
گفت این بخـش که تحت تاثیـر افزایـش تقاضا برای 
مـواد ضد عفونـی و شـوینده افزایـش پیدا کـرده بود 

به حالت اشـباع رسـیده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، بـه دنبـال شـیوع ویـروس کرونا 
و تأثیرگـذاری آن بـر بسـیاری از فعالیت ها، بیشـتر 
کسـب و کارها با توقف فعالیت مواجه شـدند. در این 
بین مشـاغل و صنـوف خدماتـی بیش از همـه دچار 
آسـیب شـدند کـه بـه ریـزش نیروهـای کار در ایـن 
بخشـها منجر شـد. با توجـه به کاهـش تاثیر شـیوع 
بیماری کرونا در بهار امسـال نسـبت به فصل مشـابه 
سـال قبل بـه نظر می رسـد کـه برخـی از بخشـها و 
زیرمجموعه ها با رونق اشـتغال و افزایـش نیروی کار 

همـراه بوده اسـت.

رونق اشتغال به بعضی از بخشها برگشت

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیاست های سازگاری با کم آبی در استان کرمان را تشریح کرد

 در اجرای طرح سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای نیز از طریق بستن چاه های غیر مجاز 2۳۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی را برنامه ریزی کرده است و شرکت آب و فاضالب 
استان کرمان نیز حدود ۴2 میلیون مترمکعب و سازمان صنعت، معدن، تجارت و شرکت شهرک های صنعتی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی را در فاز اول برنامه سازگاری با کم 

آبی استان انجام خواهند داد.

۲۳۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی با بستن چاه های غیرمجاز
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کرمان آب ندارد؛ با تنش آبی مواجه است و در کنار نیاز 
کشاورزی که معیشت بخش عمده مردم به آن تکیه دارد، 
میزبان کارخانه های بزرگ صنعتی و معدنی پرآب بر نیز 

هست؛ حاال چکار باید کرد؟
این پرسش مهم و حیاتی است که برای پاسخ به آن، در 
کنار گزینه هایی مانند راه های انتقال آب از منابع آبی 
جنوب کشور، اجرای طرح های سازگاری با کم آبی نیز 
در بخش های کشاورزی، مصرف آب شرب و نیز صنایع 

مطرح می شود.
اما اجرای طرح های سازگاری با کم آبی چون هم با 
معیشت مردم و فعالیت صنایع گره خورده و هم تغییر 
الگوهای مصرف نیازمند افزایش سواد آبی و فرهنگ سازی 
و تغییر رویه ها و رفتارهای شهروندان است، براحتی و 
بدون سازوکارهای فرابخشی و البته تدوین پیوست های 
رسانه ای میسر نخواهد بود؛ باز باید پرسید چکار باید کرد؟

وضعیت کنونی تنش آبی در استان کرمان که در برخی 
مناطق حتی تامین آب شرب شهروندان نیز با مشکل 
مواجه شده در شرایطی است که مردم این استان از دیرباز 
با توجه به اقلیم گرم و خشک آن، مشکالت کم آبی را با 
شیوه های مختلف از جمله حفر قنات حل یا مدیریت 
کرده بودند؛ قنات هایی که ضرورت احیای آنها و توجه به 

مدیریت آنها بیش از پیش ضروری است.
با توجه به اهمیت موضوع از یک سو و اجرای طرح های 
سازگاری با کم آبی از سوی دیگر، خبرنگار ایرنا موضوع 
فرآیند اجرای این طرح ها را از طریق مصاحبه با مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان کرمان واکاوی کرده و علی 
رشیدی هم می گوید اینک ۹۰ درصد آب استان در بخش 
کشاورزی ای استفاده می شود که بهره وری پایینی دارد 
و از جمله مزیت های اجرای طرح های سازگاری اینکه 
مصرف آب در بخش هایی که ارزش افزوده ایجاد می کند 

و امکان اشتغال باالتری دارد مصرف خواهد شد.
آنطور که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان می 
گوید تدوین طرح های سازگاری با کم آبی این استان از 
سال ۱۳۹۷ شروع شده و سال ۱۳۹۹ در کارگروهی ملی 

مورد تصویب قرار گرفته است.
وقتی تاب آوری کم می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان روز سه شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مردم کشور ما همیشه در 
سرزمینی زندگی کرده اند که از حدود یک سوم بارش 
متوسط جهانی برخوردار بوده اند و توزیع نامتوازن زمانی 

و مکانی و باال بودن تبخیر در کشور باعث شده است که 
همیشه با مشکالت ناشی از کم آبی و خشکسالی روبه رو 
باشند و به دلیل این شرایط در طول تاریخ سعی کرده 
بودند با استفاده از دانش بومی و ابزارهایی مثل قنات، آب را 

مدیریت کنند و برای آن ارزش قائل شوند.
رشیدی اظهار داشت:  اما در سالیان گذشته به دلیل توسعه 
صنعتی و جمعیتی در مناطق خشک کشور پایداری منابع 
آب در این مناطق به هم خورده و این موضوع باعث شده 
است که تاب آوری بخش های مختلف مصرف کننده آب 

نسبت به خشکسالی و تغییر اقلیم مناسب نباشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با بیان اینکه 
در وضعیت فعلی وارث کسری شدید مخزن در مناطق 
مختلف کشور هستیم تصریح کرد: آبخوان های ما در 
بسیاری از نقاط با خطر فرونشست مواجه هستند و با 
شرایطی روبه رو هستیم که امکان تامین آب حتی برای 
شرب در بسیاری مناطق از جمله استان کرمان با راه های 

معمول وجود ندارد.
سازگاری با کم آبی، فرابخشی است 

وی ادامه داد: مصرف آب در استان کرمان اینک چیزی 
حدود هفت میلیارد مترمکعب است که این عدد باید به 
حدود پنج میلیارد مترمکعب برسد،  به همین منظور باید 
با شرایط کم آبی کشور سازگار شد و سازگاری با کم آبی 
به این معناست که باید شرایط اقلیمی کشور را مبنای 
هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره برداری از منابع آب 
قرار داد. ما باید شرایط اقلیمی کشور و استان را بپذیریم 
و متناسب با آن برنامه ریزی کنیم. ما باید این واقعیت را 

قبول کنیم که آب بیشتری در اختیار نداریم.
رشیدی تاکید کرد: امروز در تمامی کشورهای دنیا به این 
نتیجه رسیده اند که آب یک مساله و مقوله فرابخشی است 
و هیچ وزارتخانه یا نهادی به تنهایی نمی تواند مساله آب را 
بهبود ببخشد؛ سازگاری با کم آبی نیز نیازمند جامع نگری 
در سیاست های کالن کشور بود و در چارچوب یک یا چند 
ارگان یا وزارتخانه قرار نمی گرفت و به همین دلیل در 
اسفند سال ۱۳۹۶ با مصوبه هیات وزیران کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی تشکیل و این کارگروه موظف به تعیین 

چگونگی توزیع کمبود بین مصارف مختلف آب شد.
وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ پس از مشخص شدن ساختار 
برنامه های سازگاری با کم آبی کار تدوین برنامه های 
سازگاری با کم آبی در کشور و استان کرمان آغاز و استاندار 
نیز به عنوان رئیس کارگروه استانی سازگاری با کم آبی 
مشخص شد و در نهایت برنامه سازگاری با کم آبی استان 
کرمان در آذر ۱۳۹۹ در کارگروه ملی مورد تصویب قرار 
گرفت که شروع تدوین و تصویب این برنامه ها از طرف 

کارگروه های استانی و به ریاست استانداران یک تمرین 
خیلی خوب برای کار فرابخشی و میان بخشی برای حل 

مساله آب کشور بود.
وی گفت: این برنامه ابتدا در کارگروه استانی به ریاست 
استاندار مطرح و مصوب می شد و سپس در کمیته 
تخصصی کارگروه ملی در سطح معاونان وزرا و روسای 
سازمان ها بررسی می شد و در صورت تصویب در کمیته 
تخصصی، این برنامه برای طرح به کارگروه ملی ارسال و در 
نهایت پس از تصویب در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

باهدف اجرا به استان ابالغ می شود.
ضرورت صرفه جویی ساالنه یک هزار و ۹۸۰ 

میلیون متر مکعب آب
وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف نهایی تعیین شده برای 
برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان صرفه جویی یک 
هزار و ۹8۰ میلیون مترمکعب آب در سال است افزود: 
اما در فاز اول این برنامه که تا سال ۱۴۰۵ پیش بینی 
شده نزدیک به یک هزار و ۳۰ میلیون مترمکعب از محل 

آب های زیرزمینی صرفه جویی خواهد شد.
به گفته رشیدی بقیه این صرفه جویی در فاز دوم انجام 
خواهد شد که البته بعد از اتمام آماربرداری دور سوم منابع 
و مصارف آب و بازنگری در بیالن آب و قابل برنامه ریزی، 
هدف گذاری برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و 

برنامه ریزی خواهد شد.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان تاکید کرد: طبق 
برنامه مصوب در فاز اول سازمان جهاد کشاورزی حدود 
۷۲۳ میلیون مترمکعب صرفه جویی را انجام خواهد داد که 
البته این صرفه جویی با هماهنگی شرکت آب منطقه ای 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در اجرای طرح سازگاری با کم آبی 
شرکت آب منطقه ای نیز از طریق بستن چاه های غیر 
مجاز ۲۳۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی را برنامه 
ریزی کرده است و شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
نیز حدود ۴۲ میلیون مترمکعب و سازمان صنعت، 
معدن، تجارت و شرکت شهرک های صنعتی حدود 
۳۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی را در فاز اول برنامه 
سازگاری با کم آبی استان انجام خواهند داد.رشیدی با 
بیان اینکه بیشترین مصرف آب در استان کرمان مربوط 
به بخش کشاورزی است تصریح کرد: اگر بتوانیم در 
بخش کشاورزی صرفه جویی پیش بینی شده را انجام 
دهیم، تاثیر بسیار زیادی در پایداری منابع آب استان 

خواهد داشت.
این مسئول با بیان اینکه ۹۰ درصد آب استان در بخش 
کشاورزی که بهره وری پایینی دارد استفاده می شود 

گفت: با اجرای طرح های سازگاری با کم آبی در استان، آب 
در بخش هایی مصرف می شود که ارزش افزوده و امکان 

اشتغالزایی باالتری داشته باشد.
وی گفت: طبق فرآیند مشخص شده، کارگروه های 
استانی موظفند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد 
برنامه های مصوب را دبیرخانه کارگروه ملی ارسال کنند 
و اجرای این برنامه ها راه حل بهبود وضعیت آب استان و 
کشور است و این موضوع باید تضمین اجرای این برنامه 

باشد.
معیشت جایگزین کشاورزان

رشیدی در ادامه با بیان اینکه یکی از چالش های مهم 
بحث پر کردن و بستن چاه های غیرمجاز در استان کرمان 
است بیان کرد: در استان کرمان چاه های غیر مجاز زیادی 
در سال های گذشته برای امرار معاش حفر شدند و تعیین 
تکلیف این چاه ها در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی، با 
هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی ضروری است و 
درخواست داریم این دستگاه ها با در نظر گرفتن شرایط 

آبی استان همکاری الزم را مبذول کنند.
وی ادامه داد: اما بحث مهمی که در این خصوص پیش 
می آید، بحث معیشت جایگزین برای این کشاورزان است 
که باید به منظور جلوگیری از مشکالت اجتماعی، چاره 
ای برای این چالش مهم کشاورزان اندیشید، هر چند به 
صورت معمول بهره وری این چاه ها بسیار پایین است و 
درآمد چندانی نصیب کشاورزان این چاه ها نمی شود و در 
صورت اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم استان 

این مشکل قابل حل است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان بیان کرد: چالش 
دوم بحث تامین مالی اجرای این برنامه است، به عنوان 
مثال برای نصب کنتور روی چاه ها، دولت باید ساز و 
کاری برای اعطای تسهیالت در پیشبرد هرچه سریعتر 
این طرح پیش بینی کند،  در این زمینه می توان از صنایع 
بزرگ استان هم کمک گرفت تا در  اجرای مسئولیت 
اجتماعی این شرکت ها و کمک به پایداری منابع آب 
استان تسهیالت مالی اعطا کنند که قطعا این موضوع در 

بلندمدت به نفع صنایع استان خواهد بود.
وی گفت: در شرایط کم آبی و به منظور تامین آب بخش 
صنعت و شرب استفاده از راه حل هایی مثل شیرین سازی 
آب دریا اجتناب ناپذیر است،  اما بایستی به این نکته توجه 
کرد که شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به فالت مرکزی 
یک راه هزینه بر است و در قیمت تمام شده هر مترمکعب 
آب عدد باالیی به دست می آید. استفاده از این راه حل 
مستلزم سرمایه گذاری اولیه باالیی است که این سرمایه 

می تواند در بخش های مولد دیگر هزینه شود.

ایرنا
گزارش 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان بیان 
کرد: چالش دوم بحث تامین مالی اجرای این 
برنامه است، به عنوان مثال برای نصب کنتور 
روی چاه ها، دولت باید ساز و کاری برای اعطای 
تسهیالت در پیشبرد هرچه سریعتر این طرح 
پیش بینی کند،  در این زمینه می توان از صنایع 
بزرگ استان هم کمک گرفت تا در  اجرای 
مسئولیت اجتماعی این شرکت ها و کمک به 
پایداری منابع آب استان تسهیالت مالی اعطا 
کنند که قطعا این موضوع در بلندمدت به نفع 
صنایع استان خواهد بود.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۹۶هیات دوم  موضوع  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمان های 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدحسنی جور 
فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۳۵۰۰۰۵۲۳۵ صادره از کرمان در یک باب خانه به مساحت 
۳۷۰.۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۵۹۷ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در کوهبنان بلوار 
آزادی کوچه ۶ بخش ۱۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای شیرعلی کمساری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۱۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۳۱
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
دارای  ۲۵۲.۵۱مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  بر  محصورمشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
پالک۱۰۴۲۳- فرعی از۲- اصلی واقع درحیدراباد شهر کهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای خانم 
مدینه شهیکی پورعلی آبادی فرزند مرادبه شماره ملی ۶۰۵۹۷۲۷۲۵۵نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب 
درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 
۸صبح روزدوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته 
باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج 

تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج.مالف:202

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت تجمیع با پالک ۴۵۶۲فرعی از ۲اصلی به مساحت ۵۹.۲۵مترمربع 
دارای پالک۱۰۴۰۶- فرعی از۲- اصلی واقع درحیدر اباد شهرکهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای 
خانم معصومه سنجری  فرزند امیر قلی به شماره ملی ۳۰۳۱۵۷۱۳۷۱نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی 
مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح روزدوشنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد 
مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه 

صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج.مالف:204

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر گلخانه به مساحت ۶۵۹۷۵.۳۱مترمربع دارای پالک۹۱۴- 
فرعی از۹۳- اصلی واقع درچاهریگان شهرکهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای اقای دادخدا چمانه 
فرزند مرید به شماره ملی ۳۱۶۱۰۹۷۹۰۴نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح روزپنج شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل 
وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این 

صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
دارای  ۳۸۰.۲۰مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
یک  قطعه  کهنوج  شهر  اباد  درحیدر  واقع  اصلی  از۲-  فرعی  پالک۱۰۴۱۹- 
شماره  به  رضا  فرزند  تهرودی  سمیه  خانم  تقاضای  مورد  ۴۶ کرمان  بخش 
ملی ۳۱۶۱۲۸۶۸۰۴نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰آگهی 
ساعت ۸صبح روزدوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا 
به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل 
وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد 
میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس 

از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست .
تاریخ انتشار :چهارشنبه۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکهنوج.مالف:203



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 . 

۱۰۷۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ شــهریور   ۳۱ چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 بازی محمدرضا فروتن 
در »دختر با لباس ارغوانی«

فیلم سینمایی »دختری با لباس ارغوانی« با بازی محمدرضا 
فروتن وارد مرحله پیش تولید شد.فیلم سینمایی »دختری با 
لباس ارغوانی« به نویسندگی و کارگردانی خداداد جاللی از 
چندی پیش وارد مرحله پیش تولید شده و با انتخاب کامل 

بازیگران و عوامل پشت دوربین اواسط مهر ماه مقابل دوربین 
خواهد رفت.تاکنون از میان بازیگران حضور محمدرضا فروتن 
و سمانه نصری در این پروژه قطعی شده است و اسامی سایر 

بازیگران نیز بزودی رسانه ای می شود.

فراخوان رقابت بین المللی 
طراحی Feeel Design 2۰2۱ منتشر شد.

مهلت: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
شرکت طراحی Feeel، با همکاری تیمی حرفه ای متشکل از 

صاحب نظران حوزه ی دیزاین در سطح بین المللی، زمینه ای را 
در جهت نمایش آثار و ایده های نوآورانه ی طراحی و با استفاده 

از متریال طبیعی ایجاد نموده است. هدف از برگزاری این رقابت 
خلق آیتم هاییست که برای دهه ها دوام داشته باشند، قابلیت 

استفاده ی مجدد داشته باشند و دور ریختنی نباشند. 

خارپشت برانت )خارپشت ایرانی(
مشخصات: جثه این جانور اندکی کوچک تر از خارپشت اروپایی است. 

گوش ها مثلثی شکل و از خارهای پشت سر بلندترند. وجه تمایزش با خارپشت گوش 
بلند وجود یک قسمت لخت در بین خارهای باالی پیشانی است که آن را به دو قسمت 

چپ و راست تقسیم می کند. خارهای این گونه بلندتر از سایر خارپشت ها است به طوری 
که طول آنها گاه به ۳8 میلی متر می رسد. خارهای نوارهای سیاه و زردی دارند که چون 
نوار انتهایی سیاه است رنگ کلی بدن سیاه به نظر می آید. در بعضی از این خارپشت ها 

رنگ خارها مانند خارپشت گوش بلند گندمی و گاهی نیز کاماًل سفید است. رنگ موهای 
صورت و زیر بدن به رنگ پشت است.

اندازه ها: طول سر و تنه ۱۴۰ تا ۲۴۰ میلی متر، دم ۱۰ تا ۴۰ میلی متر، وزن ۴۰۰ تا ۷۰۰ 
گرم.زیستگاه: بوته زارها و باغ ها.

در ایران اکثر مناطق استپی بیابانی و بلوچی پراکنده شده اند و
پراکنش جهانی آن ها در جنوب آسیا است.کثر خصوصیات آن شبیه خارپشت گوش بلند 

است/کویرها و بیابانهای ایران

کشتن 
مرغ مینا

نویسنده: هارپر لی    
ترجمه: فخرالدین میررمضانی

انتشارات: علمی و فرهنگی
کشتن مرغ مینا اثر برجسته خانم 

هارپر لی است که در سراسر جهان 
شهرت دارد. رمانی که با وجود 

سادگی، حرف های بسیار مهمی برای 
گفتن دارد و کمی پس از انتشارش در 

سال ۱۹۶۰ غوغایی به پا کرد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

به گزارش روابط عمومی جشنواره نخستین 
دوره جشنواره سراسری نمایش رادیویی» 
کرمان«توسط آموزشگاه هنرهای نمایشی 
مکتب هزار و یکشب کرمان و موسسه فرهنگی 

هنری مکعب سفید وبا همکاری روابط عمومی 
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برگزار 
می شود.الزم به ذکر است از برنامه های جنبی  
نخستین دوره جشنواره  نمایش رادیویی 

کرمان بزرگداشت "یدالله آقا عباسی" است.
در فراخوان این جشنواره آمده نمایش رادیویی 
با پیشینه ای بیش از هفتاد سال یکی از 
فراگیرترین و موثرترین گونه های هنر تئاتر 
است که در طی این سال ها همواره در کنار 
جشنواره ها و رویدادهای مختلف، مخاطب 
خود را پیدا کرده است، اما در این شرایط که 
محدودیت حضور در صحنه برای هنرمندان 
تئاتر وجود دارد، می توان این شکل از تئاتر 
را در قالب یک جشنواره مستقل و مجازی 
که امکان حضور طیف وسیعی از هنرمندان 

و عالقه مندان عرصه تئاتر را فراهم می آورد، 
تعریف کرد. جشنواره نمایش رادیویی »مکتب 
کرمان«،نخستین جشنواره ویژه نمایش 
رادیویی در ایران)در بخش خصوصی(و به 
لحاظ اجرایی و مالی رویدادی خصوصی است. 
این جشنواره با هدف بهره مندی از توانایی 
هنرمندان و ایجاد زمینه برای بروز ایده های 
بدیع و خالق در عرصه هنرهای نمایشی در 
قالب نمایش رادیویی، در دو بخش رقابتی 
و غیررقابتی و به صورت سراسری برگزار 

می گردد.
عالقه مندان می توانند برای اطالع از جزئیات 
فراخوان به سایت مجتمع مس سرچشمه یا 

لینک زیر مراجعه کنند.
https://sarcheshmeh.nicico.com/radio

مدیر کل نظارت بر عرضه و 
سینمایی  سازمان  نمایش 
ضمن توضیح درباره نحوه فعالیت سینماهای 
بدهکار تاکید کرد که هر کدام از فیلم های توقیفی 

می توانند برای بازبینی دوباره درخواست دهند. 
محمدرضا فرجی درباره مصوبه شورای صنفی 
نمایش مبنی بر اینکه سینماهای بدهکار به دفاتر 
پخش،اجازه اکران فیلم های جدید را نخواهند  
داد،بیان کرد:بخشی از این سینماها آن هایی 
هستند که از سال گذشته فیلمی را اکران کردند 
ولی متاسفانه نتوانستند بنا به دالیلی با دفتر پخش 

تسویه حساب کنند. بیشتر این ها برای دریافت وام 
در تامین وثیقه نیز مشکالتی داشتند و از آنجا که 
فروش سینماها در دو سال گذشته خوب نبوده، 

نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند.
او درباره اینکه آیا قرار نبود با وجود راه اندازی سمفا 
کار به بدهکار شدن سینمادار نرسد و از همانجا 
پول فروش تقسیم شود تا مشکالت گذشته هم 
به وجود نیاید؟  گفت:سمفا هنوز به مرحله ای 
نرسیده که در هر لحظه بتواند تسویه حساب کند. 
بر اساس توافق هایی که سینمادارها با پخش کننده 
و تهیه کننده داشتند باید هر چهار هفته یک بار 

تسویه حساب انجام شود و اگر انجام نشود با تذکر 
۴8ساعته باید مشکل برطرف شود.

او افزود: ُحسن سمفا این است که فروش  آنالین 
برای همه دیده می شود و کامال مشخص است که 
چطور باید حساب و کتاب کرد. برهمین اساس اگر 
یک دفتر پخش ادعایی داشته باشد، مسائل در 
شورای صنفی با نمایندگان انجمن سینماداران 
قابل طرح است و اگر بعد از تذکر ۴8 ساعته، مسئله 
حل نشود سمفا فروش بلیت را برای آن سینما 
متوقف می کند و البته جریمه های دیگری هم 

در اکران فیلم های بعدی در نظر گرفته می شود.

فرجی یادآور شد که سه نفر از اعضای شورای 
صنفی، مدیرعامل سینما شهر و مدیرکل عرضه و 

نمایش ناظر بر فعالیت سمفا هستند.
او در ادامه در پاسخ به اینکه وضعیت فیلم های 
توقیفی مثل »گزارش یک جشن« که اخیرا 
درخواست پروانه نمایش داده اند چگونه است؟ 
گفت: این فیلم هنوز در نوبت بررسی است ولی 
قطعا هر فیلمی می تواند مجددا در شورای بازبینی 

بررسی و درباره آن اظهار نظر شود.  
این مدیر سینمایی تاکید کرد که نحوه پخش و 
نمایش فیلم در سینما یا VOD تاثیری در نظارت 

و ارزشیابی ندارد./ایسنا

سبزی کاری سنتی 
در پایتخت صنعتی ایران

بــوی ریحــان و نعنــا فضــای آلوده شــهر صنعتــی اراک 
را خوشــبو مــی کند.بــه همراه داشــتن ســبزی خوردن 
در وعــده هــای غذایــی همیشــه جذابیــت خــودش را 
داشــته و عــالوه بــر دلنشــین تــر و خوشــمزه تــر کردن 
غذاهــا، بــرای ســالمتی نیــز فواید بســیاری را بــه دنبال 
دارد. ســبزی کاری یکــی از شــغل هــای رایــج و قدیمی 
ــه خصــوص منطقــه ســنجان،کرهرود و  مــردم اراک ب
فیجــان اســت و بســیاری از آنهــا از ایــن طریــق امــرار 
معــاش مــی کننــد. ســبزی کاری از گذشــته هــای دور 
در بیــن خانــواده هــای روســتاهای اراک رســم بــوده و 
آنهــا بیشــتر بــه منظــور رفــع نیــاز هــای غذایــی خــود 

بــه ایــن کار مبــادرت مــی کردنــد

عکس: برنا
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فراخوان نخستین دوره جشنواره سراسری نمایش رادیویی » کرمان« منتشر شد

فیلم های توقیفی می توانند دوباره بررسی شوند

از پیشکسوتان هنر نقاشی 
در سیرجان تجلیل شد

خبر

آئین تجلیل از پیشکسوتان هنر نقاشی در سیرجان توسط شرکت گل گهر و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سیرجان و با حضور معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، 
معاون فرماندار، رئیس دفتر نماینده، رئیس شورای شهر، معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر و 

جمع کثیری از هنرمندان و مسئوالن شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گل گهر، در ابتدای مراسم معصومه کامکار دبیر اجرایی این 
آئین درباره هنر نقاشی گفت: تکریم پیشکسوتان هنر، تکریم ارزش هاست و شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر به خاطر دیدگاه ارزشمند فرهنگی مدیرعامل و مدیران شرکت همواره در 
راستای فعالیت های فرهنگی و هنری و تکریم و حمایت هنرمندان گام های بزرگی برداشته 
اند.معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر نیز در این آئین گفت: توسط شرکت گل گهر پروژه های 
عظیمی برای توسعه صنعت و معدن در منطقه تعریف شده که بر این اساس شاید در ۲۰ سال 
آینده در سیرجان با یک شبه کالنشهر مواجه شویم لذا این سطح از توسعه ممکن است حوزه 
فرهنگ شهر را نیز تحت اثر قرار دهد برای همین نیاز است با درایت و مشارکت مسئوالن و 

هنرمندان فرهیخته و حمایت شرکت گل گهر برای این مساله مهم برنامه ریزی کنیم.
دکتر محمد جواد فریدونی افزود: همانطور که شرکت گل گهر رتبه یک کنسانتره و گندله 
کشور را دارد و در آینده در محصوالت دیگر صاحب رتبه خواهد شد، باید با شهر سیرجان 

جایگاه های برتر موسیقی، نقاشی و تئاتر و هنرهای تجسمی هم داشته باشد.
مهران رضاپور پیشکسوت هنرهای تجسمی استان کرمان و عضو هیات مدیره انجمن هنرهای 
تجسمی استان نیز در این مراسم گفت: یکی از ویژگی های مهم هنرمند از خودگذشتگی است 
تا سهم خود را در پیشبرد فرهنگ شهرش ادا کند. بسیاری از هنرمندان سیرجانی آگاهانه از 
موقعیت هایی که در پایتخت می توانستند داشته باشند، گذشته اند تا در شهر خود فعالیت 
کنند.او با بیان اینکه هر زمان ضرورت احترام به هنرمندان درک شده، شهرها جای بهتری 
برای زندگی شده اند، گفت: برای داشتن یک جامعه بهتر بایستی به هنر و فرهنگ توجه ویژه 
داشته باشیم و دیده ایم که شرکت گل گهر در این مقوله خوب عمل کرده که جای تشکر دارد.

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان به عنوان یکی دیگر از 
سخنرانان این مراسم گفت: شرکت گل گهر با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود سیرجان 

را سرآمد اخبار و رویدادهای فرهنگی استان کرده است.
وحید محمدی افزود: صدایی که از جامعه هنری سیرجان به گوش می رسد، صدای ابراز رضایت 
است و امیدواریم این اقدامات زمینه ساز رشد و شکوفایی عرصه فرهنگ و هنر باشد. تجلیل از 

هنرمندان قدرشناسی نسبت به هنر و فرهنگ است.

آگهیاستخدامدراستانکرمان
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 دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستان
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