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بخش انرژی متولی ندارد

۱۰ سال چشم انتظاری برای تکمیل 
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد فهرج 

۱۰ سال انتظار مردم فهرج برای تکمیل پروژه نیمه تماِم 
مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسالمی این شهر بی نتیجه 

مانده است.رئیس شورای اسالمی شهر فهرج گفت:عملیات کلنگ زنی و ساخت پروژه 
مجتمع فرهنگی و هنرِی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فهرج در سال ۱۳۹۰ آغاز شد.

رضا علیزاده افزود: این پروژه قریب به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ ولی متاسفانه 
سال هاست به صورت نیمه تمام به حال خود رها شده است و هیچ گونه اقدامی برای 

تکمیل آن صورت نمی گیرد.

استاندار کرمان گفت:متاسفانه آمار واکسیناسیون در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم و چند شهرستان در حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت پایین است به طوری که آمار واکسیناسیون در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم حدود ۵۰ درصد است.

علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با یادآوری مناسبت روز 
دانش آموز در آبان ماه گفت: آیین ۱۳ آبان در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری و شیوه 

نامه های بهداشتی برگزار شود.

نماینده اداره استاندارد جنوب کرمان از تسهیل گیری این اداره 
در روند صادرات ۱۶ هزار و ۶۲۶ تن خرمای هفت شهرستان 

جنوبی این استان خبر داد.احسان زکریایی افزود: این میزان تسهیل گری برای صادرات 
خرمای منطقه جنوب کرمان در قالب ۷۲۷ درخواست صدور با رشد ۲۵۴ درصد نسبت 
به بازه زمانی سال گذشته است.او  از تسهیل گری در روند صدور هفت فقره مجوز و پروانه 

اجباری “کاربرد عالمت استاندارد” خبر داد.

استاندارد جنوب کرمان روند 
صادرات بیش از ۱۶ تن خرما

را تسهیل کرد

ابراز نگرانی استاندار 
از آمار پایین واکسیناسیون 

در شرق و جنوب استان
صفحه۱را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

3

ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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تغییر اقلیم و زلزله

مهدی زارع
 زلزله شناس

 صادرات چمدانی پته  صادرات چمدانی پته 

در ۵۰ ســال گذشــته بــه دلیــل پمپاژ 
ــی  ــر زمین ــای زی ــتفاده از آب ه و اس
حــدود ۱۶ متــر ســطح آب زیــر 
زمینــی در دشــت های غــرب تهــران 
ــن موضــوع  ــرده اســت. همی ــت ک اف
موجــب فرونشســت زمیــن نیــز 
شــده و خانه هــای شــهریار، وردآورد، 
مــالرد و شــهر قــدس و جنــوب جاده 
تهران-کــرج تــا نزدیــک منطقــه 
غــرب تهــران از جملــه فــرودگاه 
مهرآبــاد، تهرانســر و منطقــه ۱۷، 
ــهر  ــه ۲۲ ش ــوب منطق ۱8 ، ۲۱ و جن
تهــران را تحــت تاثیــر قــرار داده 
اســت. فرونشســت زمیــن عامــل 
ــران  ــل های ته ــش در گس ــر تن تغیی
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــرای ایج ــت. ب اس
ــر روی  ــی ب ــای تنش ــرات باره تغیی
ــه ،  ــالی و  زلزل ــی خشکس ــته ط پوس
ــه  ــه چ ــد ک ــن کنی ــد تعیی ــدا بای ابت
نــوع فرایندهــای زمیــن ســاختی 
ممکن اســت بــا پدیــده هــای اقلیمی 
مرتبــط باشــد. زمیــن لــرزه هــا مــی 
ــا تغییــر در میــزان تنــش بر  تواننــد ب
ــوند.  ــار ش ــا مه ــاد ی ــل ایج روی گس
ــه  ــی ک ــر آب و هوای ــن متغی بزرگتری
ــل را  ــش گس ــای تن ــد باره ــی توان م
ــه  ــای ســطحی ب ــد ، آب ه ــر ده تغیی
شــکل بــاران و بــرف اســت. مطالعات 
همبســتگی  چنیــن  متعــددی 
هایــی را تاییــد کرده انــد.  به طــور 
معمــول ، جایــی کــه مــا شــاهد ایــن 
ــرد  ــم ، خ ــتگی ها بوده ای ــوع همبس ن
ــم  ــت ، ریت ــهود اس ــزی مش لرزه خی
رخــداد زمین لرزه هــای کوچــک 
ــیار  ــر ، بس ــر از صف ــزرگای کمت ــا ب ب
ــد  ــان می توان ــه انس ــر از آنچ کوچکت
ــدود  ــزرگای ح ــا ب ــد ت ــاس کن احس
۱.۵ فزونــی می گیرند. بیــن میــزان 
خــرد لرزه خیــزی در هیمالیــا و فصل 
ــاط  ــاالنه ارتب ــمی س ــی موس بارندگ
وجــود دارد. در طــول ماه هــای 
تابســتان ، مقــدار زیــادی بارندگی در 
دشــت هنــد و گنگتیــک، کــه مناطق 
ــر  ــد را در ب ــاره هن ــبه ق ــمالی ش ش
ــن موضــوع  ــارد. ای ــی ب ــرد ، م می گی
ــر  ــش ب ــای تن ــش باره ــث افزای باع
روی پوســته زمیــن در آنجــا و کاهش 
ــا  ــا در هیمالی ــرزه ه ــرد ل ــطح خ س
در مجــاورت آن ناحیــه می شــود. 
ــتان،  ــک زمس ــل خش ــول فص در ط
هنگامــی کــه وزن کمتــری روی 
پوســته زمیــن در دشــت وجــود دارد ، 
خــرد زمین لرزهــا در هیمالیــا بــه اوج 
ــن  ــتنباط چنی ــد. اس ــی رس ــود م خ
ــای بزرگتر  ــورد زلزله ه ــواردی در م م
بســیار دشــوارتر می شــود. مشــاهده 
شــده کــه تغییــرات نســبتاً کوچــک 
اســترس بــه دلیــل تغییــرات اقلیمی 
مــی توانــد بــر خــرد لــرزه خیــزی اثر 
ــذارد. بســیاری از شکســتگی های  بگ
ــدار  ــن ناپای ــته زمی ــک در پوس کوچ
ــد باعث  هســتند. جــزر و مد مــی توان
ــد  ــود . بای ــن ش ــف زمی ــرزش ضعی ل
دانــش مــا در مــورد ریــز لــرزه خیزی 
ــرای بررســی  بیشــتر شــود تــا آن را ب
ــوع  ــک وق ــداد و تحری ــال رخ احتم

ــم. ــه کار بری ــزرگ ب ــه ب زلزل

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ مهــر   ۲۵ یکشــنبه         ۱۰8۷ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

ابراز نگرانی استاندار از آمار پایین واکسیناسیون 
در شرق و جنوب استان

ضرورت فرهنگ سازی در استفاده از سامانه 
مها و صندوق امانات بانک ها در کرمان

راه اندازی خط ملی اورژانس مشاوره 
دانش آموزی )۱۵۷۰( در استان کرمان 

۴۸ بستری جدید و 3 فوتی در شبانه روز گذشته

کشف ۷ شی تاریخی در کهنوج و جیرفت

آمار  گفت:متاسفانه  کرمان  استاندار 
واکسیناسیون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم و چند شهرستان در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت پایین است به طوری که آمار 
واکسیناسیون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

بم حدود ۵۰ درصد است.
علی زینی وند در جلسه ستاد مقابله با کرونای 
استان کرمان با یادآوری مناسبت روز دانش 
آموز در آبان ماه گفت: آیین ۱۳ آبان در فضای 
باز و با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شود.
او در ادامه درباره نحوه کار کارکنان ادارات 
اظهار کرد:بخشنامه جدید ساعات کار و نحوه 
حضور کارکنان از طریق سازمان اداری و 
استخدامی به زودی ابالغ می شود اما چون 
استان کرمان شهر قرمز ندارد لذا دورکاری 

کارکنان در استان لغو شده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه احتماال اجرای 
بسیاری از مصوبات سامانه هوشمند که به 
تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا می رسند از 
اول آبان ماه آغاز شود، در ادامه به مردم توصیه 

کرد: حتما واکسن کرونا را تزریق کنید.

او خطاب به مردم گفت: با توجه به اینکه 
واکسن به وفور در کشور وجود دارد بنابراین از 
این فرصت استفاده کنید و همچنین اخبار را از 
رسانه های رسمی دریافت کنید و به شایعات 

و مطالب غیر علمی توجه نکنید.
زینی وند با ابراز نگرانی از اینکه وضعیت هفت 
استان کشور نگران کننده اعالم شد که یکی 
از آنها سیستان و بلوچستان است و این مهم 
ممکن است استان کرمان را دوباره درگیر 
پیک بعدی کند،تصریح کرد:باید مراقبت ها 
در استان بیشتر باشد و فرمانداران و مدیران 
حساسیت الزم را در زمینه رعایت پروتکل 
های بهداشتی در سطح جامعه داشته باشند 
و این حساسیت به حدی باشد که تصور کنند 

وضعیت قرمز است.
او بیان کرد:متاسفانه آمار واکسیناسیون 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و چند 
شهرستان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت پایین است به طوری که آمار 
واکسیناسیون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم حدود ۵۰ درصد است بنابراین الزم است 
فرمانداران جنوب و شرق استان راهکارهایی 

برای اقناع سازی مردم در جهت واکسینه 
شدن را انجام دهند.

استاندار کرمان تصریح کرد: باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون افراد 
جامعه به ترتیب در اولویت کار مسئولین قرار 
گیرد، همچنین ترغیب افراد برای واکسینه 

شدن نیز در دستور کار قرار دهید.
او تاکید کرد:مسئولین و فرمانداران ابتکاراتی 
برای افزایش واکسیناسیون جامعه به کار 
ببرند و هدف گذاری، واکسیناسیون باالی ۹۰ 

درصد جامعه هدف باشد.
زینی وند خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان اظهار کرد: تولید محتوا 
در زمینه واکسیناسیون کرونا را دنبال کنید و 
جشنواره موسیقی نواحی با رعایت پروتکل 

های بهداشتی و با رونق در استان اجرا شود.
او با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی همچنان 
با قدرت به کار خود ادامه دهد و در ادامه 
با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت عنوان 
کرد: منعی برای برگزاری تجمعاتی که در 
آنها شیوه نامه های بهداشتی رعایت می 

شود، نداریم.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:با اشاره 
به اینکه تاکنون هیچ سرقت موفقی در 
اماکن متصل به سامانه مها رخ نداده،تصریح 
کرد:الزم است بهره گیری بیشتر مردم از 
سامانه مها و صندوق امانات بانک ها به شکل 
گسترده تری فرهنگ سازی شود که در این 
رابطه از ظرفیت برنامه های تلویزیونی،فضای 
مجازی و اقدامات آموزش همگانی استفاده 
می کنیم تا این دو موضوع مورد توجه عموم 

شهروندان، ادارات و نهادها قرار بگیرند.
سردار عبدالرضا ناظری در نشست با مدیر 
امور شعب بانک ملت در استان کرمان با 
اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از 
ماموریت  های انتظامی مقابله با انواع 
سرقت هاست،اظهار کرد:هم اکنون اقدامات 
و تدابیر امنیتی خوبی در بانک  ها و موسسات 

مالی لحاظ شده اما در برخی موضوعات نیاز 
است میزان بهره گیری از تجهیزات ایمنی و 

امنیتی را افزایش دهیم.
او افزود:در همین زمینه یکی از نکات 
مورد نظر در افزایش ضریب ایمنی اماکن 
عمومی،اتصال و ارسال تصاویر دوربین های 
این اماکن به مراکز پایش تصویری است که 
با این اقدام می توانیم در پایش نامحسوس 
این محیط ها، اجرای طرح های مهار و دیگر 

اقدامات انتظامی موفق تر عمل کنیم.
ناظری تصریح کرد:پلیس در حوزه پدافند 
غیرعامل به دنبال اجرای تدابیر پیشگیرانه 
است تا سرعت عمل اجرای ماموریت ها 
باال برود و از جمله مصداق این رویکرد برای 
عموم مردم نیز می تواند بهره گیری از سامانه 

مها و صندوق امانات بانک ها باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان از راه اندازی خط ملی نماد 
)اورژانس مشاوره دانش آموزی ۱۵۷۰( 

در آموزش و پرورش استان خبر داد.
احمد اسکندری نسب با اعالم این 
خبر گفت:در شرایطی که مخاطرات 
گوناگون، سالمت روانی و اجتماعی 
کودکان و نوجوانان را تهدید می 
کند،شناخت و استفاده از ظرفیت های 
برای  جامع  راهکارهای  و  متنوع 
دسترسی دانش آموزان و خانواده ها به 
خدمات مورد نیاز راهنمایی، مشاوره و 
مددکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
او افزود: مرکز اورژانس مشاوره دانش 
آموزی با شماره ۱۵۷۰ با هدف تسهیل 
در دسترسی به موقع دانش آموزان، 

والدین و معلمان به خدمات مشاوره 
ای رایگان شامل مشاوره تحصیلی، 
خانواده، اختالالت یادگیری، اختالالت 
روانپزشکی، روان سنجی، گفتار درمانی 
و مددکاری اجتماعی و با رویکرد واکنش 
سریع و به موقع در فوریت های روانی-

اجتماعی راه اندازی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
بیان کرد: تمامی دانش آموزان، والدین 
آن ها و معلمان می توانند همه روزه از 
ساعت 8 تا ۲۰ با شماره گیری ۱۵۷۰از 
خدمات مشاوره ای رایگان بهره مند شوند 
و چنانچه نیاز به ارائه خدمات بیشتر باشد 
مراکزی در همان شهرستان، منطقه یا 
نزدیک ترین مرکز مشاوره در شهرهای 

مجاور به متقاضیان معرفی می شود.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی علـوم 
پزشـــکی کرمان،دکتـــر مهـــدی 
شفیعی،ســخنگوی ایــن دانشـــگاه 
عصــر شــنبه ۲۴ مهرمــاه بــا بیــان 
اینکــه طــی ۲۴ ســـــاعت گذشــــته، 
در  کرونــا  جدیـــد  بیمــار   ۴8
بیمارســتان های اســتان بســتری 
شــده اند، گفـــت:»۲۵ نفـــر از آنهــا 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوزه دانشـ از حـ
بافــت،  بر، را ور،  را کرمان)شــامل 
کرمــان،  کوهبنــان،  بردســیر، 
ــر  ــه(، ۱۲ نفـ ــد، ارزوئی شــهربابک، زرن
از حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی 

ــگاه  ــوزه دانشـ ــر از ح ــیرجان، ۵ نف س
ــکی بم و یک نفر از حـوزه  ــوم پزشـ علـ
ــت  ــکی جیرف ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ

هســــتند «.
 او بــا بیــان اینکــه ۵ نفــر از حــوزه 
دانشــگاه علـــوم پزشـــکی رفســنجان، 
بستری جدیـــد گزارش شـــده اســـت، 
ــار  ــزود: »در حــال حاضــر، ۳۰۴ بیم اف
کرونــا در بیمارســتانهای اســتان 
بســتری هستند«.شـــفیعی ادامـــه 
داد:» ۱۶۱ نفـــر از بیمــاران بســتری 
ــکی کرمان، ۲۷  ــوم پزشـ در حـوزه علـ
نفـر حـــوزه علـوم پزشـــکی رفسنجان 

ــوب، ۱۷ نفـر در  ــوزه جنـ ، ۱۹ نفـر حـ
ــکی بـم  ــوم پزشـ ــگاه علـ حـوزه دانشـ
و 8۰ نفـــر از حـــوزه دانشــکده علـــوم 
پزشـــکی ســیرجان بســتری هســتند و 
خدمــات بیمارســتانی بــه آن هــا ارائـــه 

می شـــود«.
ــی  ــدای اپیدم ــرد:»از ابت ــار ک  او اظه
تاکنــون ۴۰ هـــزار و ۷۶۵ نفـــر در 
ــا  ــه کرون ــال ب ــل ابت ــه دلی اســـتان،بـ
بســتری شــده انــد«. مدیــر گــروه 
ــردار  ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه بـ مبـ
دانشــــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ســپس اظهــار کرد:»متاســفانه در 

۲۴ ســـاعت گذشـــــته، ۳ مـــورد 
ــروس  ــه وی ــال ب ــل ابت ــه دلی ــی بـ فوت
ــر  ــر ۳ نف ــه ه ــده ک ــزارش ش ــا گ کرون
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــه حـ ــوط ب مرب
پزشــکی رفســنجان اســـت«. بــه گفته 
ــا در  ــی کرون ــدای اپیدم شــفیعی،از ابت
ــتان تاکنون، ۴8۲۵ نفـر یـه دلیـل  اسـ
ابتال بـه کوویـدـ  ۱۹ جـــان خـود را از 
دســـت داده انـــد.او همچنیــن تعــداد 
ــتان  ــده اس ــق ش ــن های تزری دز واکس
کرمــان در نوبـــت اول را یــک میلیون و 
ــزار و ۷۴۶ دز و نوبت دوم 8۲8  ۷۴۵ هـ

ــوان کـرد.  ــزار و ۳۲8 دز عنـ هـ

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
ز  صنایع دســتی اســتان کرمــان ا
ــدای ۷ شــی تاریخــی در  کشــف و اه
شهرســتان های کهنــوج و جیرفــت 

خبــر داد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل  ب
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
کرمــان،  اســتان  صنایع دســتی 
ــار  ســرهنگ ســید علی حســینی اظه
کــرد: »دو میراث بــان افتخــاری در 

کهنــوج و جیرفــت بــه ترتیــب پنــج و 
ــگان  ــه ی دو شــی تاریخــی کشــف و ب
ــی  ــراث فرهنگ ــت اداره کل می حفاظ
اســتان کرمــان اهــدا کرده انــد.«

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل 
و  میراث فرهنگی،گردشــگری 
صنایع دســتی اســتان کرمــان افــزود: 
ــه  ــی ک ــیای تاریخ ــن اش ــت ای »قدم
ــره  ــه، کاســه و مه ــوزه ، پیال شــامل ک
ســفالی می شــود بــه دوره هــای 
ــخ،  ــش از تاری ــون پی ــی همچ مختلف

ز میــالد،  ره ســوم پیــش ا هــزا
تاریخــی و اســالمی برمی گــردد.«

او بــا اشــاره بــه اینکــه کشــف اشــیای 
ــاالی  تاریخــی نشــان دهنده قدمــت ب
بناهــای تاریخــی و محوطه هــای 
ــه  ــت ک ــان اس ــتان کرم ــتانی اس باس
ــی  ــئولیت فرمانده ــوع مس ــن موض ای
ســنگین تر  را  حفاظــت  یــگان 
ــرای حفاظــت  می کنــد ادامــه داد: »ب
ز بناهــای تاریخــی  ری ا و نگهــدا
ســطح اســتان کرمــان همــکاری 

ران  نتظامی،دوســتدا ا نیــروی 
همچنیــن  و  میراث فرهنگــی 
ــات  ــاری از ضروری ــان افتخ میراث بان

اســت.«
ــان کرد:»نیروهای  ــینی خاطرنش حس
ره کل  دا ا حفاظــت  یــگان 
میراث فرهنگــی اســتان کرمــان 
بــه صــورت شــبانه روزی از اماکــن 
تاریخــی و محوطه هــای باســتانی 
ــداری  ــت و نگه ــتان محافظ ــن اس ای

» . می کننــد

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

فراخوان عمومی 

شناسه آگهی : ۱2۰۷۵۶۸

شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان
» اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان مطابق با تبصره 10 ماده )2( دستور العمل ماده 27 قاون الحاق )2( در نظر دارد ساخت و بهره برداری پروژه های ذیل را در شهرستانهای سطح 

استان کرمان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت بخش خصوصی طبق ضوابط و بخشنامه های صادره به روشهای B.O.T   ،  B.O.L.T   و ... واگذار نماید«

لذا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می آید جهت اطالع از چگونگی شرایط واگذاری به دبیرخانه ماده 27 این اداره کل به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
اسالمی ، بعد از سه راه هوانیروز مراجعه نمایند و در صورت تمایل درخواست خود را تا پایان وقت اداری   1400/08/10 به دبیرخانه این اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند تلفن تماس جهت 

اطالعات بیشتر 32820977 گروه نظارت بر اماکن ورزشی می باشد.

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریالمتراژ مترمربعمحلفراخوان شمارهعنوان پروژهردیف

1
چمن مصنوعی  ـ پیست دومیدانی ـ سکوی تماشاچی ـ برج نور و 

ساختمان جنبی استادیوم کوهبنان
12000115000شهرستان کوهبنان3

11253500شهرستان نرماشیر 3تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای خیرآباد شهرستان نرماشیر2

11253500شهرستان نرماشیر3تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای قاسم آباد 3

11253500شهرستان نرماشیر3تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای ده وسط4

1268/8110000شهرستان قلعه گنج3احداث سالن ورزشی رمشک شهرستان قلعه گنج5

1268/8100000شهرستان بردسیر3تکمیل سالن ورزشی نارپ شهرستان بردسیر6

1268/8100000شهرستان بردسیر3تکمیل سالن ورزشی شیرینک بردسیر7

33030000شهرستان کهنوج3احداث زورخانه کهنوج8

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدر

ندهیم

رخ زیباترین »سوزن دوزی« جهان در انتظار سرمایه گذار

در نشست »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:

طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان: این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی 
شبهه ها که طی روزهای اخیر در پی اعالم وصول یک طرح در قوه 
مقننه درباره پیش بینی مجازات حبس صادرکنندگانی که ارز را 
بازنگردانند ایجاد و سبب نگرانی صادرکنندگان شده است تاکید 
 کرد: جای هیچ نگرانی نیست و این طرح نیز وجهه قانونی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری 

اسالمی )ایرنا( استان کرمان در جریان دیدار با رئیس و خبرنگاران این 
خبرگزاری با ارائه توضیح و شفاف سازی در این زمینه ضمن تاکید بر 
اینکه طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است گفت: ِصرف 
اعالم وصول یک طرح به منزله تصویب آن در کمیسیون های مربوطه 
یا صحن نیست ضمن اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و 

احتمال تصویب آن به این شکل وجود ندارد.
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استاندارد جنوب کرمان روند 
صادرات بیش از ۱۶ تن خرما

را تسهیل کرد
نماینده اداره استاندارد جنوب کرمان از تسهیل گیری این اداره در روند 
صادرات ۱۶ هزار و ۶۲۶ تن خرمای هفت شهرستان جنوبی این استان خبر 
داد.احسان زکریایی افزود: این میزان تسهیل گری برای صادرات خرمای 
منطقه جنوب کرمان در قالب ۷۲۷ درخواست صدور با رشد ۲۵۴ درصد 
نسبت به بازه زمانی سال گذشته است.او  از تسهیل گری در روند صدور 
هفت فقره مجوز و پروانه اجباری “کاربرد عالمت اســتاندارد” خبر داد و 
اظهار داشت: استاندارد جنوب کرمان تسهیل در روند صدور ۳۱ فقره پروانه 
تشویقی کاربرد عالمت استاندارد در حوزه حد مجاز آالینده های محصوالت 
کشاورزی ایجاد کرده اســت.نماینده اداره اســتاندارد جنوب کرمان، 
تسهیل گری در روند صدور بیش از ۲۰ فقره پروانه تایید صالحیت مسئوالن 
کنترل کیفیت در حوزه های مختلف را از دیگر عملکرد استاندارد منطقه 
جنوب کرمان برشمرد و بر فرهنگ سازی استاندارد تاکید کرد.او ادامه داد: 
این اداره همچنین زمینه تسهیل در روند اشتغال بیش از ۳۰ مدیر کنترل 
کیفیت را در جنوب استان کرمان فراهم کرده است.او به استقرار نمایندگی 
استاندارد جنوب کرمان در شهر جیرفت اشاره کرد و گفت:ارتقا ساختار 
سازمانی اداره استاندارد شهرستان جیرفت با پیگیری مدیرکل استاندارد 
استان کرمان و نمایندگان شهرستان های کرمان و جیرفت در مجلس 
شورای اسالمی در حال پیگیری است.او از اخذ یک قطعه زمین به مساحت 
سه هزار و ۴۰۰ متر مربع از اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به 
منظور احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی استاندارد جنوب کرمان خبر 
داد و گفت: تامین اعتبار مورد نیاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان 
به منظور اجرای طرح مطالعات احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی 
استاندارد جنوب در حال پیگیری است.نماینده اداره استاندارد جنوب 
کرمان از بازرسی ۲ هزار و ۵۰۰ مورد از مراکز عرضه هفت شهرستان جنوبی 
استان کرمان خبر داد.زکریایی به روز جهانی استاندارد با شعار محوری 
چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر اشاره کرد و گفت: استاندارد نظمی 
مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری است.او افزود:استاندارد با 
تالش های شبانه روزی سربازان گمنام سالمت و ایمنی جامعه بشریت در 
عرصه کیفیت به صورت قواعد، مقررات و نظام های شایسته ای نمود پیدا 
کرده تا با توسعه صنعت،صرفه جویی در اقتصاد ملی،حفظ سالمت و ایمنی 
عمومی و گسترش تجارت داخلی و خارجی بتوانیم گامهای موثری در 

آبادانی و عمران کشور عزیزمان برداریم.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از اشتغال 
۲۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد رفسنجان 
ٔ قالی بافی خبر داد و گفت: ۵۰۰ مترمربع  درزمینه
فرش دستباف به ارزش دو میلیارد تومان طی 
شش ماهه امسال توسط مددجویان رفسنجانی تولیدشده است.

یحیی صادقی افزود:کمیته امداد به عنوان یک نهاد انقالبی و مولود 
انقالب طی این سال ها منشأ خیر و برکات زیادی در جامعه بوده 
است.او ادامه داد:این نهاد با همراهی و همدلی مردم توانسته 
قدم های مؤثری را در جامعه بردارد و خانواده هایی که دچار 
آسیب شده اند، بخشی از مشکالت آن ها را به دوش بکشد.صادقی 
گفت:نگاه ما در کمیته امداد توجه به بحث اشتغال و توانمندسازی 
خانواده ها است و مشاغلی که کمیته امداد ایجاد می کند عزتمندانه 
با اندکی سرمایه در قالب تسهیالت قرض الحسنه و با نظارت کامل 
کمیته امداد انجام می شود.صادقی تأکید کرد:سال گذشته بالغ بر 
۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه به 
کمیته امداد رفسنجان اختصاص یافته که با اختصاص این میزان 
تسهیالت حدود ۳۰۰ شغل پایدار در این شهرستان ایجادشده 
است.او با بیان اینکه توجه عمده این نهاد بر مشاغل خانگی است 
گفت:در شهرستان رفسنجان حدود ۲۰۰ خانوار تحت حمایت 
به شغل قالی بافی مشغول هستند و درآمد بسیار خوبی دارند، 
فرش های تولیدی آن ها به صورت تضمینی و با قیمتی باالتر از 

قیمت کارشناسی توسط این نهاد به فروش می رسد.
او ادامه داد: برنامه داریم درزمینهٔ مشاغل خرد و خانگی در 
این شهرستان قدم برداریم و یقیناً با فضای بسیار خوبی که در 
شهرستان رفسنجان وجود دارد و ظرفیت های خوبی که در 
این شهرستان درزمینهٔ صنعت و مشاغل مختلف وجود دارد 
می توانیم زمینه اشتغال و توانمندسازی عمده مددجویان این 

شهرستان را فراهم کنیم.
صادقی بابیان اینکه چهار هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر هشت 
هزار نفر در شهرستان رفسنجان مددجوی کمیته امداد هستند 
گفت: با کمک کارآفرینان و خیران و بسته های تشویقی که این 
نهاد دارد می توان زمینه اشتغال مددجویان زیادی را فراهم کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خاطرنشان کرد: سال گذشته 
بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان توسط خیرین به کمیته امداد رفسنجان 
در سرفصل های مختلف کمک شده است که در این زمینه از مردم 

خیر رفسنجان تشکر و قدردانی می کنیم.

کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
گفت:تفاهم نامه قرارداد خرید قیر برای معابر و 
محالت فرسوده و بافت ناکارآمد شهری بین اداره 
کل راه و شهرسازی این استان و شهرداری های بم و کرمان به ارزش 

بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال منعقد شد.
علی حاجی زاده در حاشیه آیین انعقاد این تفاهم نامه ها افزود:این 
اعتبار از محل اعتبارات شرکت ملی بازآفرینی شهری توسط اسناد 
خزانه تامین می شود و بر این اساس ۲۴۰ میلیارد ریال به شهرداری 
بم و ۶۷ میلیارد ریال به شهرداری کرمان در راستای آسفالت معابر 

خاکی این شهرها تخصیص یافت.
او اظهار داشت:این تفاهم نامه دوجانبه به منظور تحقق اهداف سند 
ملی راهبردی احیا و بهسازی،نوسازی و توانمندسازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری در راستای قانون بودجه ۱۳۹۹و بنابر 
سهمیه ابالغی به شرکت بازآفرینی شهری ایران با توجه به اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای)مطالعات و ساماندهی سکونتگاه های 
غیررسمی(و)کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری( 
منعقد شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان ادامه داد:در این 
تفاهم نامه مقرر شد سهمیه قیر از طرف اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان به پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری به منظور 
مصرف برای آسفالت معابر خاکی محالت هدف بازآفرینی شهری 
در شهر کرمان )سکونتگاه های غیررسمی( به متراژ 88 هزار ۵۳۴ 

مترمربع اختصاص یابد.
او افزود:همچنین بر این اساس قیر به آسفالت معابر خاکی محالت 
هدف بازآفرینی شهری در شهر کرمان)بافت فرسوده شهری( به 

متراژ ۴۰ هزار و ۶8۳ مترمربع واگذار شود.
حاجی زاده یادآور شد:همچنین سهمیه قیر از طرف اداره کل راه 
و شهرسازی استان کرمان به طرف قرارداد )شهرداری( به منظور 
مصرف در معابر فاقد آسفالت محالت هدف بازآفرینی شهر بم به 

متراژ ۴۷۳ هزار و ۲8۱ مترمربع واگذار شد. 
او گفت:این اعتبارات پیرو سفر وزیر اسبق راه و شهرسازی و معاون او 
به استان کرمان و شهرستان بم به محالت مشخص از جمله شهرک 
صنعتی، فیروزآباد و صیاد شیرازی به متراژ بیش از 88 هزار و ۵۳۴ 
متر مربع و سرآسیاب به متراژ بیش از چهار هزار مترمربع اختصاص 

یافته است.

 
۱۰ سال انتظار مردم فهرج برای تکمیل پروژه نیمه تمامِ مجتمع فرهنگی 

و هنری ارشاد اسالمی این شهر بی نتیجه مانده است.
رئیس شورای اسالمی شهر فهرج گفت:عملیات کلنگ زنی و ساخت 
پروژه مجتمع فرهنگی و هنرِی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فهرج در 

سال ۱۳۹۰ آغاز شد.
رضا علیزاده افزود: این پروژه قریب به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ 
ولی متاسفانه سال هاست به صورت نیمه تمام به حال خود رها شده است 

و هیچ گونه اقدامی برای تکمیل آن صورت نمی گیرد.
 علیزاده با تأکید بر اینکه این پروژه در حال نابودی و از بین رفتن 
است،تصریح کرد:فهرج یک شهر محروم است و نیاز به توجه ویژه 
مسئوالن دارد، لذا تقاضا داریم با تخصیص اعتبارات الزم، این پروژه 

تکمیل شود.
 علی رکن آبادی از اعضای شورای اسالمی شهر فهرج  نیز از مسئوالن 
اداره کل فرهنگ و  ارشاد اسالمی استان کرمان خواست، برای این 
پروژه که بیش از ۱۰سال است، کلنگ زنی شده و تاکنون هم ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، تدابیری اندیشیده شود تا این مجموعه 
تکمیل شود و این مجموعه، فعالیت های فرهنگی خود را در این شهر 

آغاز کند.
 رحمت اهلل رکن آبادی یکی دیگر از اعضای شورای اسالمی  فهرج هم 

گفت: برای تکمیل این پروژه نیاز به اعتبارات دولتی است.
 او با تأکید بر اینکه ساخت و تکمیل این مجتمع برای فعالیت های 
فرهنگی در فهرج بسیار ضروری است، از مسئوالن درخواست کرد، به 
این پروژه نگاه و توجه ویژه ای داشته باشند تا هرچه سریعتر تکمیل شود.

اشتغال 2۰۰ خانوار رفسنجانی 
درزمینه قالی بافی

راه و شهرسازی 3۰۰ میلیارد 
ریال به آسفالت معابر بم و 

کرمان اختصاص داد

۱۰ سال چشم انتظاری برای تکمیل 
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد فهرج 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

هفته گذشته یک میلیون و ۸۱۷ هزار تن انواع 
کاال به ارزش ۱۲۲ هزار میلیارد ریال در بازار 
فیزیکی بورس کاال مورد دادوستد قرار گرفت 
که نسبت به هفته دوم پاییز حجم و ارزش 
معامالت هر یک جداگانه رشد ۱۳ درصدی را 
تجربه کردند.به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط 
عمومی شرکت بورس کاالی ایران، طی هفته 
اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی یک 
میلیون و ۳۲۳ هزار تن انواع کاال به ارزش بیش 
از ۵۷ هزار میلیارد ریال معامله شد.در این 
تاالر ۹۸۰ هزار  و ۵۲۰ تن سیمان، ۱۸۴ هزار 
و ۸۰۷ تن فوالد، ۱۱ هزار و ۳۲۵ تن مس، ۶ 
هزار و ۷۲۵ تن آلومینیوم، ۱۵ تن کنسانتره 
فلزات گرانبها، ۴ هزار و ۵۰ تن روی، ۱۳۵ هزار 
تن سنگ آهن، ۲ هزار تن کک، ۲۰ کیلو گرم 
شمش طال و ۲ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی 
مورد دادوستد قرار گرفت.گفتنی است، در 
هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و 
صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
۴۸۴ هزار و ۱۳۲ تن انواع کاال به ارزش ۶۲ 
هزار میلیارد ریال به فروش رسید.در این تاالر 
۲۱۱ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۰۴ هزار تن قیر، 
۷۵ هزار و ۳۹۳ تن مواد پلیمری، ۳۳ هزار و 
۹۳۵ تن مواد شیمیایی، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن 
لوب کات، ۴ هزار و ۹۸۹ تن روغن پایه، ۵۰۰ 
تن سالپس واکس، ۱۰۵ تن عایق رطوبتی 
و ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد معامله شد.تاالر 
محصوالت کشاورزی نیز شاهد معامله ۴۰۰ 
کیلوگرم زعفران رشته ای بود.همچنین ۹ هزار 
و ۶۱۱ تن کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی 

ایران به فروش رسید.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از پیشنهاد 
هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در 
خصوص افزایش سرمایه خبر داد. به گزارش 
ماین نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از 
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق 

العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
کرد،  اعالم  این شرکت  اساس،  این  بر 
به  مدیرة  هیئت  توجیهی  گزارش 
منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ 
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 
سود انباشته در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ به تصویب 
هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به 

حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

سهام عدالت در معامالت امروز بورس و با قرار گرفتن شاخص کل بر مدار 
صعودی، بخشی از ضرر و زیان های خود را جبران کرد و ارزش این سهام 
امروز )شنبه( نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته با رشد ۲.۵ 

درصدی همراه شد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ارزش سهام عدالت در ماه های 
اخیر به دلیل ابهام موجود در زمینه برجام، کاهش احتمالی نرخ دالر و نیز 
تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار نوسان بسیار زیادی را تجربه کرد 
اما مسیر بازار از )شنبه( و آغاز به کار رییس جدید سازمان بورس با تغییری 
چشمگیر همراه شد و در نهایت شاخص بورس بعد از مدت ها افت شدید 

بر مدار صعودی قرار گرفت.
معامالت امروز بازار سهام در حالی به پایان رسید که شاخص کل بیش از 
۴۰ هزار واحد افزایش داشت، این موضوع باعث شد تا ارزش سهام عدالت 
که از مدت ها قبل در ادامه روند نزولی بازار با افت شدید قیمتی همراه شده 

بود، بار دیگر تحت تاثیر رشد بازار سهام با افزایش همراه شود.
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در بازار امروز به ۲۵ میلیون و ۱۵۲ 
هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۳ میلیون و ۳۵۳هزار 
تومان رسید که نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته با رشد حدود 

۲.۵ درصدی همراه بود.
همچنین ارزش فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به 
۸ میلیون و ۱۲هزار تومان رسیده است. ارزش سهام عدالت یک میلیون 
تومانی تا قبل از شروع اصالح بازار سهام در تابستان به بیش از ۳۸ میلیون 
تومان رسیده بود، اما به مرور و با قرار گرفتن روند معامالت بورس در فاز 

اصالحی از ارزش این سهام در بازار کاسته شد.
به گزارش ایرنا، آزادسازی سهام عدالت از جمله مسایلی بود که در چند 
سال اخیر مورد بحث بسیاری از مسووالن قرار داشت، عرضه آن در 
بورس به عنوان چالشی جدی در بازار مدنظر قرار گرفته بود. در نهایت 
این اقدام در ۹ اردیبهشت ماه پارسال با صدور ابالغیه ای از سوی رهبر 
معظم انقالب آزادسازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی به روش 
مستقیم و نیز غیرمستقیم فرصت تصمیم گیری را در اختیار مشموالن 

این سهام قرار داد.

رشد 2.۵ درصدی
 ارزش سهام عدالت

رشد ۱3 درصدی 
حجم و ارزش معامالت

 بورس کاال

شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر اعالم کرد؛

پیشنهاد افزایش 
سرمایه » کگل « 

توسط هیات مدیره

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ابطال کارت های 
سوخت صادر شده و موجود در باجه های معطله پس از گذشت ۶ ماه 
خبر داد و گفت: در حال حاضر زمان صدور کارت های سوخت کاهش 

یافته است.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به زمان صدور کارت سوخت 
گفت: این فرایند به روز شده و به محض اینکه فرد درخواست خود را در 
پلیس +۱۰ ثبت می کند ۲۰ روز زمان فرایند صدور کارت طول می کشد 
که شامل راستی آزمایی ناجا، راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی 
سازی اطالعات کارت سوخت و نهایتا پاکت گذاری کارت است و تا 
زمانی که کارت تحویل اداره پست می شود حدودا ۲۰ روز زمان می برد.
وی با بیان اینکه  در حال حاضر صدور کارت سوخت به روز است و به 
محض اینکه مالکان خودرو در خواست خود را ثبت می کنند می توانند 
به سامانه www.epolice.ir مراجعه و فرایند را مشاهده کنند، ادامه داد: 
در این سامانه تمام مراحل صدور کارت سوخت درج شده و زمانی که 
کارت صادر می شود مالک خودرو می تواند پس از  صدور کارت سوخت و 
تعیین بارکد پستی آن در سایت مذکور با مراجعه به باجه پستی مشخص 

و به همراه مدارک مورد نیاز  نسبت به دریافت کارت خود اقدام کند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه مالکان 
خودرو پس  از گذشت یک هفته از ثبت درخواست خود می توانند با 
مراجعه به سامانه مذکور فرایند صدور کارت را به طور کامل مشاهده 
کنند، گفت: تمام کارت هایی که از سال های قبل تا ۶ ماهه اخیر در باجه 
معطله اداره پست قرار داشته تعیین تکلیف شده اما از این به بعد کارت 
هایی که بیش از ۶ ماه در باجه معطله باقی می ماند ابطال می شود لذا 
از هموطنان  عزیز تقاضا داریم که نسبت به دریافت کارت های صادر 

شده اقدام کنند.

کاهش زمان صدور کارت سوخت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به برخی شبهه ها که طی روزهای اخیر در پی اعالم 
وصول یک طرح در قوه مقننه درباره پیش بینی مجازات 
حبس صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند ایجاد و سبب 
نگرانی صادرکنندگان شده است تاکید کرد: جای هیچ 

نگرانی نیست و این طرح نیز وجهه قانونی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه با حضور در خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( استان کرمان در جریان دیدار با 
رئیس و خبرنگاران این خبرگزاری با ارائه توضیح و شفاف 
سازی در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه طرح مذکور به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است گفت: ِصرف اعالم 
وصول یک طرح به منزله تصویب آن در کمیسیون های 
مربوطه یا صحن نیست ضمن اینکه این طرح با قوانین 
مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب آن به این شکل 

وجود ندارد.وی تصریح کرد: برخی موارد پیشنهادشده 
در این طرح مانند زندانی کردن صادرکنندگان به علت 
پیمان سپاری ارزی که اخیرا در فضای اقتصادی کشور 
نیز مطرح شده و دغدغه ای برای صادرکنندگان ایجاد 
کرده، وجهه قانونی ندارد و فعاالن اقتصادی نگران 

نباشند.
 پورابراهیمی در این زمینه توضیح داد: یک طرح توسط 
عده ای از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی 
مجلس رسیده که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان 
باید به مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات را به بانک 
مرکزی تحویل دهند که اگر از آن خودداری شود، 
صادرکننده در مرحله نخست ۲ برابر ارزش کاال جریمه 
نقدی و در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز حبس 
از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود.وی با اشاره به اینکه 

در خصوص طرح های مجلس شورای اسالمی کافیست 
۱۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کنند تا اعالم وصول شود 
اظهارداشت: هر طرحی فارغ از محتوا و مختصات آن، 
پس از امضای ۱۵ نماینده در دستور کار قرار می گیرد و 

هیات رئیسه باید اعالم وصول آن را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: پیشنهاد و ارائه این طرح توسط تعدادی از 
نمایندگان به منزله مصوبه کمیسیون تخصصی و صحن 
علنی نیست بلکه تنها یک طرح پیشنهادی است که 

بررسی می شود.
وی با بیان اینکه در مقررات بانک مرکزی و مصوبات سران 
قوا بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور تاکید شده 
است تصریح کرد: آنچه در این طرح آمده در عمل مغایر 
با مصوبات قبلی است و امکان اجرایی شدن را ندارد زیرا 
اساسا نوع کاالها و نحوه تسویه متفاوت است و هرکدام از 
نظر زمانی مدت خاصی را می طلبد لذا در واقع این طرح 

یک ایده را مطرح کرده و قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمی افزود: صرفنظر از مختصات و اطالعات 

طرح پیشنهادی، مبنای کار ما نیز بررسی شرایط موجود 
کشور و نگاه به شرایط کلی است، یعنی اگر شرایط 
تحریمی را با اقدامات دولت سیزدهم روان تر کنیم، 
وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز می تواند در 

سال های آتی بهبود یابد.
وی یادآور شد: زمانی که در تحریم نبودیم قانون 
پیمان سپاری ارزی در کشور وجود نداشت اما تمامی 
صادرکنندگان ارز خود را بر می گرداندند و از زمانی که 
کشور با چالش مصارف ارز در دخل روبه رو شد به این 
وضعیت وارد شدیم زیرا حوزه تحریم ها به ما اجازه تکرار 
شرایط عادی را نمی دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در صورتی که مسائل 
تحریم ها را رفع کنیم، می توانیم به شرایط پیش از 
تحریم ها و لغو پیمان سپاری ارزی بازگردیم و مسیر روان 
تجارت خارجی ما استمرار پیدا می کند.وی بیان کرد: 
مجموع صادرات منابع نفتی و غیرنفتی ما پیش از آغاز 
تحریم ها ساالنه ۸۰ میلیارد دالر بود اما از زمان تحریم 
ها این آمار کاهش یافته و نقل و انتقال ارز در اختیار 

صادرکننده نیست، محدودیت های خارجی و داخلی ما 
اساسا ایجاد مشکل کرده است.پورابراهیمی افزود: طرح 
یاد شده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و قرار است 
که در دستور کار قرار گیرد اما به فعاالن اقتصادی اعالم 
می کنیم روال کار ما در بررسی بر مبنای قوانین اصلی 
است و مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا نیز پس از تایید 

رهبری همان مبنای قانون است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این 
موضوعات در نشست سران قوا با رعایت همه جوانب اعم 
از مساله تحریم، روان سازی صادرات کشور، حمایت از 
صادرکننده و تعهدات ارزی مطرح شده است گفت: البته 
همزمان با این موضوع با صراحت اعالم می کنیم اجازه 
نمی دهیم یک دالر از صادرات در خارج از کشور باقی 
بماند و تمامی این منابع با روش های قانونی مشخص باید 

به ساختار اقتصادی کشور بازگردد.
وی تاکید کرد: مبنای کار ما نیز در این حوزه تصمیم های 
قانونی است که بعضا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا 
و تایید مقام معظم رهبری را دارد و بخشی هم مبنای 

قوانینی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
پورابراهیمی عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی این طرح 
را در دستور کار قرار می دهد و اگر صادرکنندگان نکته 
ای داشتند که بتواند کار قبلی را تکمیل کند، با آنان 
همکاری می کنیم در غیر این صورت پیش بینی می 
شود کمیسیون اقتصادی طرح ارائه شده را نقض قوانین 
قبلی تلقی و با آن مخالفت کند لذا این دغدغه که با 
صادرکنندگان به صورت زندانی کردن برخورد شود حتی 

در طرح موضوع مورد نظر ما نیست و موضوعیت ندارد.
در وضع کنونی باید به صادرکننده کمک کنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: باید در وضع اقتصادی فعلی به روش های مختلف 
به صادرکنندگان در زمان تحریم کمک کنیم که جریان 
دسترسی به منابع ارزی را داشته باشند؛ ضمن آنکه اجازه 
نمی دهیم یک دالر از منابع ارزی ما در خارج از کشور 
بماند و تمامی تعهدات را از صادرکنندگان در بازه زمانی 
مشخص در رویه علمی و منطقی می خواهیم که مطالبه 

جدی ماست.

 پاسخ مجلس به شبهه حبس صادرکنندگان

پورابراهیمی: جای نگرانی نیست

در نشست »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:

طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان: این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد

بخش انرژی متولی ندارد

رنا
: ای
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من

دومین نشست از مجموعه نشست های »آب و جامعه« با 
عنوان »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« به 
همت اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع 
آب و انرژی وزارت نیرو برگزار شد. در این نشست که با 
حضور فعاالن بخش خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار 
شد، محور گفت وگوها موضوع تنظیم گری و پاسخ به این 
سواالت بود که تنظیم گری در اقتصاد انرژی چه نقشی دارد. 
با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکردهایی که در حوزه 
تنظیم گری وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصاد انرژی 

در ایران چه راهکارهایی را می توان ارائه کرد.
| سید مهدی طبیب زاده |

| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |
این شیوه از اداره اقتصاد انرژی

 در کشور منجر به نابودی خواهد شد
اقتصاد انرژی به دالیل مختلفی حائز اهمیت است. انرژی 
قلب اقتصاد استان کرمان است. گرچه صنایع معدنی و 
فرآوری معدنی بسیار گسترده ای در استان وجود دارد و 
می توان گفت پیشران اقتصادی استان کرمان در حال حاضر 
بخش معدن است، اما واضح است که اگر اقتصاد انرژی در 
آن دیده نشود و اگر یارانه های انرژی به هر دلیل قطع شود، 
مشخص نیست که این فعالیت های اقتصادی چه سرنوشتی 

پیدا کنند.
از طرفی انرژی با معیشت و رفاه و امنیت و اشتغال امروز ما 
عجین شده است. در تابستان گذشته که در پیک مصرف 
انرژی برق به اجبار واحدهای صنعتی خاموشی داشتند، 
زیان های بسیار هنگفتی به صنعت وارد شد که غیر قابل 
جبران است. برای پیشگیری از تکرار این موضوعات باید 
تدابیری اندیشیده شود و به راهکارهای این مشکل بپردازیم.

آینده مبهمی که تولید انرژی الکتریکی و تامین سایر 
نهاده های انرژی در کرمان دارد نگرانی هایی را ایجاد کرده 
است. از همین حاال قابل پیش بینی است که کمبود گاز یا 
دیگر مشتقات نفتی در کرمان و البته در کشور در زمستان 
پیش رو باعث بروز مشکالت زیادی به خصوص برای بخش 
اقتصاد کشور شود. با توجه به اینکه استان کرمان باالترین 

درصد تولید برق را از محل نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی دارد، آینده تامین آب برای نیروگاه های سیکل 
ترکیبی به لحاظ محدودیت های منابع آبی و محدودیت های 
تامین گاز، با پیش بینی های غیر قابل انکاری که برای 
کمبود گاز در آینده صورت گرفته است، مشخص نیست 
تولید برق به چه سرنوشتی دچار می شود. اینجاست که 
موضوع انرژی های تجدیدپذیر اهمیت پیدا می کند. استان 
کرمان از جمله مناطق برخوردار از ظرفیت های بالقوه 
تولید انرژی خورشیدی است و به عنوان ذوزنقه طالیی 
تولید این انرژی در کشور شناخته می شود. اما به رغم تمام 
تالش ها و پیگیری ها تنها می توانیم بگوییم حداکثر ۶۳ 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی نصب شده داریم. 
محدودیت های موجود باعث عدم پیشرفت کار شده است. 
دغدغه ما این است که نشسته ایم بر سر شاخ و بن می بریم و 
اقتصاد انرژی کشور را با این شکلی که اداره می کنیم، حتما 
به نابودی منجر می شود، باید تالش کنیم تا از این نابودی 

نجات پیدا کنیم.
| یداهلل سبوحی |

| استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف |
در بخش انرژی، نیاز به تحول ساختاری و محدود 

شدن نقش دولت داریم
مفهوم تنظیم گری با سیاست گذاری و قانون گذاری متفاوت 
است. این مسئله در سطح تصمیم گیری کشور به خوبی 
درک نشده است و باعث بروز چالش های بزرگی شده 
است و مسائل مهم و پیچیده ای را در اقتصاد انرژی کشور 
به دنبال داشته است. چند سال پیش که تا حدودی در 
زمینه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار 
گرفت، خرید و فروش مجوزهای مربوط به این بهره برداری 
صورت می گرفت. این به برخورد دولت و نهادهای دولتی و 
نحوه نگاه آنها به امور بر می گردد. تنظیم گری در چارچوب 
موجود نمی تواند شکل بگیرد. باید یک تحول ساختاری در 
بخش انرژی داشته باشیم و آن این است که نقش دولت 
به حاکمیت و حکمرانی محدود شود و بخش خصوصی 

وارد بازار شود.
انرژی تا حدود دهه ۹۰ میالدی به عنوان یک کاال ارائه 
می شد. اما در حال حاضر انرژی یک خدمت است. خدمات 
انرژی اهمیت پیدا کرده است و انحصار طبیعی به مفهومی 

که در گذشته بوده، وجود ندارد. بلکه کامال بازار رقابتی در 
تمام عرصه ها، شکل گرفته است. انحصار طبیعی که به ویژه 
در حوزه گاز و برق در دهه هفتاد میالدی مورد توجه بود، 
در حال حاضر از بین رفته و مصرف کننده و تولید کننده با 
یکدیگر عجین شده اند. به این معنا که یک واحد خانگی هم 
تولید کننده برق است و هم مصرف کننده آن، هم فروشنده 

برق است و هم خریدار آن.
اتفاقی که امروز در دنیا افتاده است، ارتقا توان حاکمیتی هر 
بخش و تغییر رویکردها ست. ماموریت حکمرانان بر کاهش 
هزینه های اجتماعی متمرکز است و تاکیدی بر موضوع تولید 
ندارد. از طرفی توجه به محدود شدن دیوانساالری و توسعه 
سیستم های هوشمند و گسترش سیستم های پراکنده هم 

امروز در حوزه انرژی در دنیا مورد تاکید قرار دارد.
در بخش انرژی تهدیدهایی که کشور ما با آن روبه رو 
است، شامل جایگزینی ترکیب فراورده های نفتی سبک 
با الکتروسوخت هاست. کاهش مصرف نفت در جهان و به 
صفر رسیدن آن در بازارهای مهم جهانی، و در نتیجه محدود 
شدن سهم ایران از این بازار هم تهدید دیگری است که باید 
به آن توجه کنیم. این اتفاق در چند سال آینده خواهدافتاد نه 
چند دهه آینده، و ما به هیچ وجه به این موارد توجهی نداریم. 
در عین حال کشور ما فرصت هایی هم در حوزه انرژی در 
اختیار دارد که شامل افزایش سهم گاز طبیعی، ظرفیت باال 
برای استفاده از انرژی خورشیدی و امکان تولید و صادرات 

هیدروژن است.
در مجموع برای ایجاد تحول در اقتصاد انرژی کشور، الزم 
است تحول ساختاری در ساختار انرژی، ارتقای بهره وری 
توسعه زیرساخت های فنی انرژی های تجدیدپذیر، کاهش 
آلودگی و گسترش همکاری های بین المللی موضوعاتی 

است که باید در حوزه اقتصاد انرژی مورد توجه قرار گیرد.
| محمد مالکی |

|فعال بخش خصوصی |
مهم ترین معضل بخش انرژی فقدان متولی است

بین ۶۵ تا ۸۰ درصد از اقتصاد ایران وابسته به مولفه ها 
و بخشهای مختلف نفت و انرژی است. به عبارتی مزیت 
نسبی کشور ما نیروی انسانی و انرژی است. اما در عین 
حال مهمترین معضلی که بخش انرژی کشور با آن روبه رو 
است فقدان متولی است. یکی از مصادیق این جمله 

شرایط سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور است. مورد 
دیگری که نشان دهنده ناهماهنگی  است این است که به 
قیمت سوخت صرفا در حوزه مصارف برق توجه می شود. 
قیمت سوخت برای مصارف برق ده سال پیش حدود ۲ 
سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود، در دوره ای این قیمت 
رسید به ۱۵ سنت به ازای هر مترمکعب گاز، در حال حاضر 
قیمت گاز کمتر از یک و نیم در ده هزار سنت است. هیچ 
نقطه ای در دنیا این حجم از نوسانات در قیمت یک کاالی 
بسیار با ارزش مثل گاز وجود ندارد. و باید گفت این موضوع 
در تناقض با تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هایی است 
که برای افزایش راندمان صورت گرفته است. این اعداد به 
ما می گوید که امروز اگر بخواهیم بهترین نیروگاه کشور 
را معرفی کنیم، نیروگاه طرشت است با واحدهایی که 
راندمان آنها زیر ۲۰ درصد است. مشابه این بحث در حوزه 
صادرات هم وجود دارد. ما در حوزه صادرات در عوض 
اینکه هر حامل انرژی را به صورت جداگانه به کشورهای 
همسایه ارائه کنیم -با توجه به اینکه هاب انرژی در منطقه 
هستیم- می توانیم مجموع آنها را به صورت سبدی از 
محصوالت مرتبط با انرژی ارائه کنیم. مسئله بسیار مهم 
دیگر این است که پیش از انقالب تصمیم گیری هایی 
در مورد متولی بخش انرژی در کشور صورت گرفت. در 
سال ۵۶ و در قانون تشکیل وزارت نیرو که در آن دوران 
تصویب شد، این موضوع دیده شد که سیاست های مربوط 
به انرژی اتمی و برق و گاز در وزارتخانه نیرو انجام شود. 
اما امروز شاهد هستیم که نبود متولی واحد در این حوزه 
چه زیانهای باور نکردنی و عجیبی را به کشور وارد کرده 
است. از مهم ترین اقداماتی که در کشور باید انجام شود 
این است که یک متولی واحد برای حوزه انرژی تعیین 
شود. ممکن است عنوان شود که شورای عالی انرژی داریم. 
اما تا جایی که اطالع دارم در چهل سال گذشته تعداد 
جلسات تشکیل شده در شورای عالی انرژی در کشور 
از چهار یا پنج جلسه تجاوز نمی کند. این شورا به هیچ 
وجه ساختار و تشکیالت مناسبی را که منجر به اتخاذ 
تصمیمات ضروری در بخش انرژی شود نداشته است. در 
رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی، در بخش 
نفت به ظاهر ۸ پاالیشگاه فعال در ختیار بخش خصوص 
است که از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
است. در مجموع ده پاالیشگاه فعال در کشور داریم که 
دو پاالیشگاه به شکل دولتی اداره می شود و ۸ پاالیشگاه 
خصوصی است. اما واقعیتی که وجود دارد این است که 
پاالیشگاه های خصوصی اجازه اتخاذ هیچ تصمیم جدی را 
ندارند. تامین خوراک آنها و قیمت گذاری آن با دولت است. 
مقدار و قیمت ۵ محصول اصلی هم که عرضه می کنند، را 
دولت تعیین می کند. درست است که مالکیت تاسیسات 
واگذار شده است اما بخش خصوصی در این حوزه به شکل 
یک پیمانکار که خوراکی را دریافت می کند تا آن را تبدیل 
به یک محصول کند تعریف شده است. در واقع بخش 
خصوصی در حوزه نفت یک وظیفه خدماتی انجام می دهد. 
در حوزه گاز تقریبا هیچ فعالیتی در بخش خصوصی انجام 
نشده است. در بخش برق حضور بخش خصوصی منحصر 
به مالکیت نیروگاه ها است. در مجموع ۵۶ درصد از برق 
کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود. مهمترین 
مشکل بخش خصوصی در حوزه برق این است که یک 
قانون جامع و مانع برای موضوع خصوصی سازی وجود 
ندارد. آنجا هم که از قوانین استفاده می شود، استناد به 
تبصره  قوانین موجود در وزارت نیرو است. از مهمترین 
کمبودها و چالش های بخش خصوصی در حوزه برق، 
موضوع قانون است. قوانین موجود یا به صورت سلیقه ای 

اجرا می شود یا به طور کلی اجرا نمی شود.

پیام ما
گزارش 

طبیب زاده رییس اتاق کرمان:
آینده مبهمی که تولید انرژی الکتریکی و تامین سایر 
نهاده های انرژی در کرمان دارد نگرانی هایی را ایجاد 
کرده است. از همین حاال قابل پیش بینی است که 
کمبود گاز یا دیگر مشتقات نفتی در کرمان و البته در 
کشور در زمستان پیش رو باعث بروز مشکالت زیادی 
به خصوص برای بخش اقتصاد کشور شود. با توجه به 
اینکه استان کرمان باالترین درصد تولید برق را از 
محل نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی دارد، آینده 
تامین آب برای نیروگاه های سیکل ترکیبی به لحاظ 
محدودیت های منابع آبی و محدودیت های تامین گاز، 
با پیش بینی های غیر قابل انکاری که برای کمبود گاز 
در آینده صورت گرفته است، مشخص نیست تولید 
برق به چه سرنوشتی دچار می شود.

   

پته دوزی یکی از صنایع دستی شاخص استان 
کرمان است و زنان کرمانی با هزاران بار سوزنی که 
بر روی شال می زنند زیباترین سوزن دوزی جهان را 
به تصویر می کشند اما به گفته معاون میراث فرهنگی 
استان،زنجیره تولید پته کامل نیست و برای تکمیل 
این زنجیره نیاز به حضور سرمایه گذار در این بخش 
است.استان کرمان به دلیل داشتن پیشینه تاریخی 
و فرهنگی غنی همواره در کشور به عنوان یکی از 
قطب های صنایع دستی محسوب می شود، پته دوزی 
یکی از صنایع دستی شاخص استان کرمان است، پته 

جزء رودوزی های سنتی محسوب می شود.
کاظم حسین زاده معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی استان کرمان گفت:حدود ۲۰ هزار 
پته دوز در استان کرمان داریم که بیشترین پته دوزها 
در شهرستان زرند، کرمان، رفسنجان، سیرجان و بم 

در حال فعالیت هستند.
او اظهار داشت:در استان کرمان حدود ۷۰ هزار 
هنرمند و صنعت گر در رشته های صنایع دستی به 
غیر از فرش داریم. فرش جزء صنایع دستی محسوب 
می شود اما زیر نظر میراث فرهنگی نیست و زیر نظر 

سازمان صمت و در  شرکت فرش فعالیت می کنند.
ثبت پته دوزی در میراث ناملموس کشور 

حسین زاده عنوان کرد: حدود ۶۰۰ رشته صنایع 
دستی در دنیا وجود دارد که از این تعداد حدود 
۳۰۰ رشته در ایران فعال است و ما به همین دلیل 

متنوع ترین صنایع دستی در دنیا را داریم.
او بیان داشت: از ۳۰۰ رشته فعال صنایع دستی 
در کشور ۱۰۰ رشته و زیر رشته صنایع دستی در 
استان کرمان فعال هستند. معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه 
پته دوزی یکی از صنایع دستی شاخص استان کرمان 
است، افزود: پته جزء رودوزی های سنتی محسوب 

می شود و بیشترین سوزن دوزی در کشور است.
حسین زاده گفت: سال ۱۳۹۰ رشته  پته دوزی در 
میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است و عالوه بر 
این، پنج پرونده دیگر از جمله کرمان به عنوان شهر ملی 
صنایع دستی،راور شهر ملی فرش،قلعه گنج شهر ملی 
حصیربافی، شهربابک شهر ملی سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی فیروزه و راین شهر چاقو در حال تکمیل 
است که به وزارتخانه ارسال می شوند تا در اولین 
فرصتی که وزارتخانه وقتی برای استان در نظر گرفته 

شود، از آنها دفاع خواهد شد و امیدواریم به ثبت برسد.
او بیان کرد: گلیم سیرجان ابتدا ثبت ملی و بعد ثبت 
جهانی شد و اکنون یک برند جهانی صنایع دستی در 
جهان مطرح است و به عنوان شهر جهانی گلیم است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان تصریح کرد: به دلیل کرونا و شرایط باالی تورم 
حاکم بر جامعه، قدرت خرید مردم در حوزه صنایع 

دستی بسیار تا بسیار پایین آمده است.
او ابراز داشت:بزرگترین معضل و مشکل ما در ۲سال 
اخیر در بازار صنایع دستی، حذف خرید صنایع دستی 
از سبد هزینه های مردم است؛ زیرا اولویت آنها تامین 

تغذیه و سایر نیازهای اولیه زندگی است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان خاطرنشان کرد:یکی دیگر از مشکالت ما در 
صنایع دستی تامین مواد اولیه و گران شدن این مواد و 

همچنین گران شدن دستمزد دوزنده ها است.
کامل نبودن زنجیره تولید پته در استان کرمان 
حسین زاده با اشاره به اینکه زنجیره تولید پته در استان 
کرمان کامل نیست، بیان کرد: مواد اولیه پته )نخ و 
شال ( از استان های یزد، اصفهان، آذربایجان شرقی و 

...تامین می شود.
او افزود:به دنبال این هستیم زنجیره تولید پته در 
استان کرمان تکمیل شود؛اما برای تکمیل این 
زنجیره نیاز  به حضور سرمایه گذار در این بخش است 
و با توجه به اینکه این بخش مربوط به صنعت بوده  
تاکنون سرمایه گذار در این بخش پیدا نشده است 
هر چند یکی، دو نفر اقدام کردند، اما مراحل کاری را 

تکمیل نکردند.
صادرات پته به صورت رسمی نداریم

حسین زاده با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران حوزه 
تولید مواد اولیه پته و قراردادن تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار آنها افزود: آمارها در حوزه صنایع دستی 
برآوردی است و ۲۰ هزار پته دوز در سطح استان داریم 
که گردش مالی این افراد در سال بالغ بر ۵۰ میلیارد 

تومان است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان با اشاره به اینکه صادرات رسمی از طریق کرمان 
انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه زیرساخت 
صادراتی در استان تامین نیست، صادرات صنایع 
دستی استان کرمان از سایر گمرکات استان های 

دیگر انجام می شود.
او اظهار کرد: میزان ارزآوری صنایع دستی استان 
همه ساله بالغ بر۲ میلیون دالر است، البته صادرات 
پته به صورت رسمی نداریم؛ زیرا صادرات آن به صورت 

چمدانی است و گردشگر خارجی وارد استان می شود 
و به عنوان ره آورد سفر به کشور و شهر خودش می برد.

پته دیگر ظرافت گذشته را ندارد
مرجانه محمدی از تولیدکنندگان و مدرسان پته 
در استان کرمان نیز اظهار داشت: جنس پته مانند 
قالی از پشم است و این پشم ها به صورت گیاهی و 
شیمیایی رنگ رزی می شوند.به گفته او مردم در 
گذشته به دلیل نبود امکانات،نخ های مورد نیاز خود 
را به صورت گیاهی رنگ می کردند.محمدی در زمینه 
تاریخچه پته می گوید:در پته شاه نعمت الله ولی که 
بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، بیش از ۳۰ رنگ برای 
دوخت آن استفاده شده است و  ۱۰۰ سال بعدی را 
که  مورد بررسی قرار می دهیم، می بینم آن همه دنیا 
رنگ تبدیل به هشت رنگ شده است. او گفت:بعد از 
انقالب صنعتی،به دلیل واردات پارچه و انواع رنگ به 
کشور مردم که رنگ رزی به صورت گیاهی را سخت، 
طوالنی،زمان بر و گران دیدند از رنگ های شیمیایی 
که به  صرفه تر بود استفاده کردند.مدرس این رشته 
بیان کرد:در زمان انقالب صنعتی، هشت رنگ یعنی 
سه رنگ قرمز، سه سبز، یک زرد و یک آبی وارد کشور 
می شود و با این رنگ ها، نخ ها رنگ آمیزی می شدند و 
مردم فکر می کردند نخ پته ها با همین هشت رنگ، 
رنگ آمیزی می شوند و با گذشت زمان این هشت 
رنگ رنگ های اصلی دوخت پته شدند.محمدی افزود: 
دوخت پته به دلیل استفاده از نخ های گیاهی بسیار 
ظریف بوده،اما با ورود نخ های شیمیایی، دوخت ها 
ضخیم و درشت شدند و دیگر آن ظرافت گذشته را 
ندارند.او با اشاره به اینکه طرح اصلی پته که دوخته 
می شد سرو جاویدان بود، تاکید کرد: نقش پته در 

گذشته از طبیعت الهام می گرفت.
تعصبات اشتباه عمده ترین مشکل پته کرمان 

دوزنده پته ابراز داشت:به دلیل ضخامت نخ ها، نقوش 
پته درشت طراحی شدند و دیگر خبری از آن نقوش 
ریز و زیبا که مردم نقش های ذهنی بر روی آنها انجام 

می دادند، نیست.
محمدی با اشاره به اینکه پته نه تنها در کرمان بلکه در 
دنیا یک هنر پرطرفدار جهانی است، بیان کرد: زمانی 
که پته صنعتی می شود، از حالت هنری خود خارج و 
ساده دوزی در آن صورت می گیرد و  دیگر خبری از 
نقش های گل ها و پرندگان و بوته های ریز نیست و 

جایگزین اینها گل و برگ های بزرگ می شود.
مدرس پته گفت: حدود۷ الی ۸ سال است دوباره رنگ 
گیاهی وارد پته کرمان شده و اکنون در بازار هم رنگ 

گیاهی و هم رنگ شیمیایی موجود است.

او با اشاره به اینکه قیمت رنگ طبیعی و گیاهی پته، 
گران و قیمت رنگ شیمیایی ارزان است، افزود: شال 
پته پشمی اکنون جای خود را به الیاف نانویی داده 

است زیرا شال پشمی خیلی گران قیمت است.
محمدی عنوان کرد: عمده ترین مشکل پته کرمان 
تعصبات اشتباه است؛ به عنوان مثال فرهنگی بین 
مردم باب شده که کارفرماها برای دوخت پته از 
کارگر های خارجی استفاده می کنند و دوخت  پته را 
از بین برده اند،که این مسئله درست نیست، زیرا تمام 
کار به کارفرما برمی گردد.اگر جنس مرغوب تهیه و 
در اختیار کارگران خود قرار دهند و تمام امکانات، 
تجهیزات، آموزش های الزم و دستمزد خوب به 
کارگر توسط کارفرما داده شود، محصول خوبی  

به دست می آید.
کرمان پایه پته در جهان 

تولیدکننده پته در استان کرمان تصریح کرد:نخ و 
شال پته توسط افراد غیر متخصص در حال تولید 
شدن است، زیرا  صنایع دستی باید مواد اولیه طبیعی 
تولید شوند. پته در منطقه کشمیر تولید می شود و 
کل درآمد این منطقه از راه تولید و صادرات پته است 

و هیچ صنعت دیگری ندارند.
او با اشاره به اینکه متاسفانه پته به ثبت جهانی نرسیده 
است، افزود: برخی  می گویند از دوره تیموریان یا 
صفوی توسط میرعلی همدانی پته از کرمان به کشمیر 
رفته و کشمیری ها دوخت پته را یاد گرفتند و شروع 
به دوخت آن کرده اند.محمدی با اشاره به اینکه  پایه 
و مادر این هنر در جهان کرمان است، بیان داشت: 
کشمیری ها نقوش قدیمی را حفظ کرده اند و پته 
را بر روی شال های پشمی و با نخ های گیاهی رنگ 
شده می دوزند و پته کشمیری در جهان بین ۳ تا ۴ 
هزار دالر به فروش می رسد. او توضیح داد:شهرهای 
دیگر کشور نسبت به پته خیلی خیلی حساس هستند 
و بهتر از کرمانی ها می دوزند؛ زیرا کرمانی ها هنوز 
در تعصبات و سنت های قدیمی خود باقی مانده اند 
و می گویند این نوع دوخت را مادر مادران ما هم 
می دوختند و رنگ آمیزی می کردند، اما در شهرهای 
دیگر رنگ آمیزی جدیدتر و دوخت بهتری دارند.
محمدی ادامه داد:عمده مشکالت پته استان کرمان 
تعصبات بی جا، تولیدات بد و نامرغوب و واردات نخ 
نامرغوب است. اکنون نخ از استرالیا، نیوزیلند، چین 
و اروگوئه وارد کشور می شود و کسی قدر ظرافت و 
مرغوبیت نخ ایران را نمی داند.وی با اشاره به اینکه 
دستگاه کافی برای تولید نخ در استان کرمان وجود 
ندارد، افزود: چند دستگاه تولید نخ وجود دارد، اما  
انحصاری و خصوصی هستند.محمدی در جواب این 
سوال که آیا به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی که 
مردم دارند خرید صنایع دستی کاهش داشته است، 
گفت:نه این حرف من و شما است،صنایع دستی 
هیچ وقت کاری به اقتصاد ندارد و کسی که از لحاظ 
مالی مرفه است، صنایع دستی خریداری می کند.
او ابراز داشت:مردم اکنون آگاه تر هستند و استقبال 
خوبی از پته های پشمی با رنگ های گیاهی دارند، زیرا 
قبال پته های پلی استر و رنگ های شیمیایی خریده 
و کاله سرشان رفته و دیگر حاضر نیستند پول بابت 
آنها بدهند.مدرس پته در استان کرمان در مورد اینکه 
تاکنون در نمایشگاه های بین المللی شرکت کرده 
است، گفت: تاکنون در نمایشگاه های خارج کشور 
شرکت نکرده ام و برای اولین بار در نمایشگاه سلیمانی 

عراق و بعد عمان شرکت خواهم کرد.
صادرات چمدانی پته

او یادآور شد:به دلیل تحریم نمی توانیم صادرات انجام 
دهیم و عمده صادرات ما در زمینه پته به صورت 

چمدانی توسط توریست های خارجی است.
محمدی ادامه داد:هنرجوهایی در کشورهای مختلف 
از جمله آمریکا،ایتالیا، پاکستان،قزاقستان،استرالیا،
کانادا دارم که به  صورت مجازی در حال یاد گرفتن 

دوخت پته هستند.
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گزارش

تولید کننده پته یادآور شد:به دلیل 
تحریم نمی توانیم صادرات انجام 
دهیم و عمده صادرات ما در زمینه 
پته به صورت چمدانی توسط 
توریست های خارجی است.
این مدرس پته با اشاره به اینکه 
تولیدکننده ۱۰۰ درصد نخ و شال 
پشمی و رنگ رزی گیاهی هستم، 
گفت: از آنجا که بهترین کرک 
مربوط به راین است اما متاسفانه 
کرک ما به صورت خام از کشور 
خارج می شود؛زیرا دستگاه های 
مربوط به تولید پارچه های کرک 
نداریم.

صادرات چمدانی پته 
رخ زیباترین »سوزن دوزی« جهان در انتظار سرمایه گذار
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006213 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی رضا محمدیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 200 مترمربع پالک 24642 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان 
آدرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 22 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 777
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006011 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید دهقانی قناتغستانی  فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2980281263 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 181 مترمربع پالک 24722 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس 
کرمان کوچه آسیاباد جنوبی شرقی 16 سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای محمد حائری کرمانی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 794
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 140060319078006019 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم باغگلی فرزند محمود بشماره شناسنامه 63 صادره از بم در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125 مترمربع پالک 16662 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان شهرک صنعتی شهرک تور و طناب کوچه 
8 سمت چپ درب چهارم سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم کتایون سروشیان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 809
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده  
اعتراض داشته باشند بایداز تاریخ انتشار آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل  به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند، معترض بایدظرف 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم   به  ،مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل تحویل دهددراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض یاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل اداره ثبت  طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد کرد 

.صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست. 

بخش 18 کرمان:
1-آقای روح هللا نخعی نژاد به شناسنامه و شماره ملی 3210006784 صادره راور  فرزند 
موسی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 323 مترمربع پالك شماره 5  فرعي  
از 426-اصلي واقع در راور خیابان قدس کوچه شماره8 بخش 18 كرمان خریداری 

ازمالک رسمی لطف اله کرباسی مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
به شناسنامه و شماره ملی  3210007462   زاده  راوری  پور  2-خانم وجیهه جعفری 
صادره راور  فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 315 مترمربع پالك 
شماره 38  فرعي  از 503-اصلي واقع در راور خیابان قدس کوچه شماره 2  بخش 
18 كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد حسین رستمی بال واسطه )دارای بنچاق(

محرزگردیده است.
  3219908322 ملی   شماره  و   326 شماره  شناسنامه  به  رهرو  مهدیه  3-خانم 
به  باب خانه   از کل ششدانگ یک  دانگ مشاع  راور  فرزند عباس در سه  صادره 
مساحت281.50 مترمربع پالك شماره 61  فرعي  از 935-اصلي واقع در راور خیابان 
معلم کوچه شماره 8  بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی ابوالحسن فخری مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.

ملی   شماره  و   229 شماره  شناسنامه  به  راوری  نژاد  شمسی  محمد  4-آقای 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  راور   صادره    3219837948
مساحت350.60 مترمربع پالك شماره 31  فرعي مفروز از 5 فرعی  از 1240-اصلي 
راه بخش 18 كرمان  ابوذر نبش چهار  راه  امام رضا )ع(  چهار  راور خیابان  واقع در 
خریداری ازمالک رسمی محمد حسن احتیاط مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 

است.
5-آقای مجتبی احمدی به شناسنامه و شماره ملی 3210055912 صادره راور  فرزند 
علی درسه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 436 مترمربع 
پالك شماره 2036 فرعي  مفروز از 419 فرعی از 1893-اصلي واقع در راور خیابان گلنار 
امتداد خیابان مصلی  بخش 18 كرمان خریداری از سهام مجهول المالک محرزگردیده 

است.
6-خانم عاطفه عابدین زاده به شناسنامه و شماره ملی  3210033382  صادره راور  
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 436 
مترمربع پالك شماره 2036 فرعي مفروز از 419 فرعی از  1893-اصلي واقع در راور 
خیابان گلنار امتداد خیابان مصلی  بخش 18 كرمان خریداری از سهام مجهول المالک 

محرزگردیده است.
7-خانم ریحانه نخعی خیر آبادی به شناسنامه و شماره ملی  3210025959  صادره 
راور  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 270 مترمربع 
امام  خیابان  خیرآباد  اراضی  راور  در  واقع  1945-اصلي  از  فرعي     2 شماره  پالك 
رضا)ع( جنب حسینیه  بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی حسن نخعی مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
8--خانم مریم کمالی پور راوری به شناسنامه شماره 248 و شماره ملی  3219915851  
صادره راور  فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 495 مترمربع پالك 
شماره 228 فرعي  از 2207-اصلي واقع در راور خیر آباد کوچه شهید محمد کمالی  
بخش 18 كرمان خریداری ازمالک رسمی عبداله یزدان پناه مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1400.7.25                           مرتضی 
کاربخش راوری

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400.8.10              
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 140060319078006022 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری اسدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 964 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 253.88 مترمربع که مقدار 91.75 مترمربع از ششدانگ عرصه 
آن متعلق بوقف استو در اجاره مالک متن می باشد پالک 22151 فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان 
آدرس کرمان بلوار جهاد خیابان یاسین کوچه 10خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم طباطبائی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 801
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006178 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا رضائی گرکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4820009699 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه ذر حال 
ساخت به مساحت 210 مترمربع پالک 16701 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی 
از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان بلوار شهیدان محمدی کوچه 24 خریداری از مالک رسمی 
خانمها صغری و ربابه رشید فرخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ 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 799
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل 
دارای  مربع  متر   79000 مساحت  به  گاوداری  بر 
پیرحاجی  در  واقع  -اصلی  فرعی 478  پالک 9- 
تقاضای  مورد  کرمان   46 بخش  چهار  قطعه  گنج  قلعه  شهر 
خانم عالمه میرانی طراده فرزند مرحوم غالمرضا به شماره ملی 
5369855331 نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست 
کتبی مالک مورخه 1400.7.19آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
فوق منتشر و عملیات تحدیدی  آن از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخه1400.8.22در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک 
و مالكين مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحديدى لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست.
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل 
دارای  مربع  7100متر  مساحت  به  وباغچه  براعیانی 
پالک 435- فرعی 1103-اصلی واقع طالقان  شهر 
منوجان قطعه پنج بخش 46 کرمان مورد تقاضای فائزه بیت الهی 
فرزند پرویزبه شماره ملی 60800900041 نیاز به تحدید حدود دارد. لذا 
حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400.7.20آگهی تحدید حدود 
اختصاصی پالک فوق منتشر و عملیات تحدیدی  آن از ساعت 
8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400.8.19در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به مالک و مالكين مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحديدى لغایت 30 روز واخواهی خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست.تاریخ انتشار :1400.7.25-م الف 244
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج.

آگهی حصر وراثت 
به  توجه  با  است  خواهشمند  احترامًا 
ملی  شماره  به  پور  عبدل  اسالم  دادخواست 
وراثت  حصر  خواسته  به   5369490597
روزنامه  نوبت  یک  در  پور  عبدل  مندوست  مرحوم  ورثه 
کسی  دست  در  نامه  وصیت  یا  ورثه   چنانچه  تا  چاپ 
صورت  این  غیر  در  نمایید  مراجعه  مرجع  این  به  باشد 
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. ورثه مرحوم 1-آمنه 
2-اسالم  مندوست5369490589-  فرزند  پور  عبدل 
مریم   -3-  5369490597 مندوست  فرزند  پور  عبدل 
محمد   -4-5369490600 مندوست  فرزند  پور  عبدل 
عیسی   -5-5369511381 مندوست  فرزند  پور  عبدل 
پور  عبدل  ----6-فاطمه  مندوست  فرزند  پور  عبدل 
پور  عبدل  5369511402-7-علی  مندوست  فرزند 
بامری  خاتون  536933764-8-پری  مندوست  فرزند 

5369510131همسر متوفی  .
شورای حل اختالف جازموریان فقیرشاهی.م الف:183

آگهی حصر وراثت 
است  خواهشمند  احترامًا 
دادخواست  به  توجه  با 
شماره  به  بامری  سکینه 
خواسته  به   3590866934 ملی 
یک  در  مرحوم   ورثه  وراثت  حصر 
ورثه   چنانچه  تا  چاپ  روزنامه  نوبت 
باشد  کسی  دست  در  نامه  وصیت  یا 
غیر  در  نمایید  مراجعه  مرجع  این  به 
صادر  وراثت  حصر  صورت گواهی  این 
1-سکینه  مرحوم  ورثه  شد.  خواهد 
بزرگ   مادر  سهراب  فرزند  بامری 
فرزند  سابقی  متوفی2-ابوالفضل 
فرزند  سابقی  ریحانه  مرحوم3- 
مادر  سابقی  سکینه  مرحوم4- 
لیال خوشکاب فرزند عباس  مرحوم5- 

. متوفی  همسر 
شورای حل اختالف جازموریان فقیرشاهی.
م الف:180 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078006186 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی زارعی  فرزند مجید بشماره شناسنامه 2980165530 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 98.35 مترمربع پالک 607 فرعی از 4220 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز 
کوچه 43)گلستان( شرقی یک خریداری از مالک رسمی آقای مهدی محمد رفیع  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 787
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078005771 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسمعیل حجتی نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2574 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 217.72 مترمربع که مقدار 32.88 مترمربع از عرصه ششدانگ آن متعلق بوقف است پالک 1359 
فرعی از 2786 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان جاده شرف آباد کوچه اوراقی طهمورثی سمت چپ 
کوچه 2  خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 803
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006209 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محسن کریمی ده مالئی فرزند علی بشماره شناسنامه 2980734489 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 140 مترمربع پالک 16711 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 
فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان بزرگراه امام بلوار شهیدان محمدی 16 سمت راست 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد باقر مقتدر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 796
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078005966 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها 
زهرا، ناهید، ندا و فاطمه همگی بنی اسدنگاری  فرزندان محمدعلی بشماره شناسنامه های 3170185799 و 81 
و 1708 و 88 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب کارگاه ) با کاربری عرصه مسکونی( که نسبت سهام هرکدام 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد به مساحت 638.15 مترمربع پالک 2481 فرعی از 20 اصلی واقع در 
بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران خیابان دهخدا کوچه 4 سمت چپ قطعه سوم خریداری از مالک رسمی 
آقای علی ایالقی حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ 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 797
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر بنای احداثی در آن و باغچه دارای پالک

89 فرعی از 835- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 835- اصلی به مساحت 
3326.69 متر مربع واقع در چاریان شهر منوجان قطعه پنج بخش 46 کرمان

باستناد رای شماره 140060319002001751-
1400.6.11هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت خانم معصومه اوژند فرزند جيهند قرار گرفته و اگهی موضوع ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون ثبت منتشر 
و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد، لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 
1400.7.18 آگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 

صبح روز چهارشنبه مورخه 1400.8.19
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل 
وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400.7.25

اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل 
بربنای احداثی به مساحت 375.05متر مربع دارای 
پالک 394- فرعی 496 -اصلی واقع در حسین 
اباد گاو چاه  شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان مورد 
تقاضای اقای حسین احمدی کهنعلی فرزند مهیم  به شماره ملی 
3161244745 نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست 
کتبی مالک مورخه 1400.7.19آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
فوق منتشر و عملیات تحدیدی  آن از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخه1400.8.22در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک 
و مالكين مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحديدى لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست.

تاریخ انتشار :1400.7.25
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج.

آگهی حصر وراثت
دارای  محمد  فرزند  ئی  درزه  مهمی 
دادخواست  3160350215بشرح  شناسنامه 
          140021920001894247 شماره 
محمد  گل  اقای  شادروان  داده  -1400.7.12توضیح 
تاریخ  441در  محمدبشناسنامه  فرزند  رمشکی   مرادی 
1393.8.19در شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر 
پور  1-خاتون  از:  عبارتست  عبارتند/  وی  الفوت  حین 
متوفی  3150189985همسر  درویش  فرزند  آزادی 
3160350215برادر  محمد  فرزند  ای  درزه  2-مهمی 
کثیر  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا  متوفی  
اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  آگهی  محلی  االنتشار 
باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  یا  دارد 
ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
نامه  اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت  تقدیم دارد و 
ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام و نام خانوادگی: 

نوشین عبادپوررویندزق نام پدر : پرویز
کدملی: 0073813125

مهلت حضور: 30 روز
 نوع علت حضور: اخذ توضیح

نوشین  طرفیت  به  بهاءآبادی  جمالیزاده  شهربانو  دعوی 
بر توهین و فحاشی و تهدید و مزاحمت  عبادپوررویندزق مبنی 

تلفنی
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد 
ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
ضمنا وفق ماده 190 ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری 

همراه خود داشته باشید.
فردوسی_  میدان  زرند_  شهرستان  کرمان_  استان  نشانی: 

دادگستری شهرستان زرند
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است . .

م الف 5

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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001885 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان 
خانم الهه رحمانی نعیم آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 2981011820 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 
10 خریداری از مالک رسمی آقای حسین  1000 مترمربع از پالک 7565 اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 
رحمانی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  که اشخاص نسبت 
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 191
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

نظر باینکه پروانه بهره برداری معدن خاک صنعتی عیسی 
آباد به شماره 21306 مورخ 95/05/23 بنام خانم نرجس 
پورمیرزایی باب تنگلی مفقود گردیده است، لذا بدینوسیله 
باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه مزبور از درجه ساقط و 
پروانه بهره برداری مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی 

ندارد. م الف 3539
و  معادن  امور  معاونت  سرپرست   – اسدی  ذکا  سعید 

صنایع معدنی
تاریخ چاپ نوبت اول : 1400/07/25
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/08/25



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 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

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
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1087 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 مهــر   25 یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 »جنایت بی دقت« 
بهترین فیلم اوالر برزیل شد

»جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری 
جایزه بهترین فیلم را از جشنواره برزیل دریافت کرد.

 فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر موفق شد در اختتامیه جشنواره 

اوالر در برزیل جایزه بهترین فیلم را از بخش مسابقه نگاه نو این 
جشنواره دریافت کند.

این جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ مهر برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر 
فیلم های با خالقیت های ساختاری بود.

فراخوان دومین رویداد ملی فضای مجازی 
زیگوآرت به صورت رایگان منتشر شد.

مهلت: ۳۰ آبان ۱۴۰۰
با سالم و احترام خدمت همه همراهان عزیز. دومین رویداد ملی 

فضای مجازی زیگوآرت به صورت رایگان برگزار می شود.
مسابقه طراحی فضای بام ساختمان اداری

ساختمان و شرکت مربوطه کامال مفروض و ساختگی می باشد و 
شرکت کنندگان متناسب با طرح مساله و اطالعات متن فراخوان 

می توانند اقدام به طراحی نمایند.

الک پشت ُفراتی 
گونه ای الک پشت نرم الک از خانوادٔه الک پشت های سه  انگشتی است. 

زیستگاه این الک پشت رودخانه های دجله و فرات و انشعابات آن ها در عراق، ایران، ترکیه 
و سوریه است و به جهت تخریب زیستگاه، آلودگی و معدوم شدن توسط ماهیگیران در 

خطر باالی انقراض قرار دارند.این الک پشت تنها گونٔه الک پشت های سه انگشتی در ایران 
است و با وجود خطر باالی انقراض و کاهش جمعیت در فهرست گونه های مورد حمایت 
قرار ندارد. پراکندگی این الک پشت فقط به استان خوزستان شامل حوضه آبگیر دجله و 

فرات،هورالعظیم،تاالب شادگان، رودخانه های کارون، کرخه، دز و جراحی و انشعابات آن ها 
می شود. این الک پشت در حال حاضر در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از 
طبیعت و منابع طبیعی در رده در معرض خطر انقراض قرار دارد. این الک پشت بیشتر 

اوقات در زیر آب زندگی می کند همچنین در برخی اوقاع این گونه را می توان به صورت 
مدفون در زیر گل و الی رودخانه ها و ماسه ها مشاهده کرد. این در حالیست که الک 

پشت فراتی تنها برای گرفتن آفتاب و تخم گذاری از آب بیرون می آید و بیشتر ترجیح 
می دهد در رودخانه های فرعی با جریان آهسته و یا آبهای راکد کم عمق زندگی کند.

بررسی ها نشان می دهند در بین تمام انگشت های پاهای عقبی و جلویی این گونه،پرده 
وجود دارد و هر کدام از آنها دارای ۳ ناخن بزرگ،قوی و بزرگ هستند.گردن در این گونه 

دراز،قابل انعطاف و بسیار قویست و می تواند آن را داخل الن خود ببرد.

پاییز داغ
نویسنده: آلیس مونرو    

مترجم: شیرین احدزاده 
انتشارات: کوله پشتی 

پاییز داغ کتابی است که در سال 
2۰۱3 برنده جایزه ادبی معتبر نوبل 

شده است. در کتاب پاییز داغ، با 
داستان های مواجه می شوید که در آنها 
همه چیز در ابتدا عادی و روبه راه است؛ 
اما به ناگاه اتفاقات عجیبی رخ می دهد 
و چالش هایی برای شخصیت های قصه 

پیش می آید.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

عکس نوشت

پرواز پاراگالیدرهای یگان های ویژه ی ناجا در آسمان 
دریاچه شهدای خلیج فارس)چیتگر(

عکس: تسنیم

نخستین نمایشگاه کتاب »گل گهر« 
در سیرجان آغاز به کار می کند

خبر

نخسـتین نمایشـگاه بزرگ کتاب »گل گهر« با حضور بیش از یکصد ناشـر برتر کشوری 
از سه شـنبه ۲۷ مهرماه در شهرستان سـیرجان آغاز به کار می کند.

اولین دوره نمایشـگاه بزرگ کتاب »گل گهر« با حضور بیش از یکصد ناشـر برتر کشـور 
توسـط شـرکت گل گهر و همکاری اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمی شهرسـتان سیرجان 

برپا می شـود.
این نمایشـگاه از روز سه شـنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه ورزشـی امام علی)ع( سـیرجان 
آغاز بـه کار می کند و تا دوشـنبه سـوم آبان ماه ادامه خواهد داشـت و به منظور تسـهیل 

در خریـد کتاب، بـرای مخاطبان تخفیف هـای ویژه ای هم در نظر گرفته شـده اسـت.
کتاب دوستان، فرهنگ دوسـتان و شـهروندان سـیرجانی می توانند هر روزه از ساعت ۹ 

تـا ۲۰ از این نمایشـگاه بازدید کنند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس شبکه نمایندگان
شرایط احراز   

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

دارای سابقه مرتبط
مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت کلیه گرایش ها

توانایی برقراری ارتباط موثر
مزایا:حقوق ثابت-کارانه

اطالعات تماس:تلفن ۰۲۱۴۱۰۳۶۰۰۰
موبایل ۰۹۳۷۶۴۹۳۱۵۱-واتساپ ۰۹۳۷۶۴۹۳۱۵۱
Hr.recruitment@tipax.ir ایمیل

آدرس کرمان، جمهوری، خیابان فیروزه، کوچه فیروزه ۲، پالک ۱۸، 
روبروی دبیرستان

موقعیت شغلی: اپراتور دستگاه تراش 2 متری
شرایط احراز: 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
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تصویر رییس جمهور بر روی جلد ماهنامه تجارت فردا 
با تیتر »ابراهیم در آتش«

کارتونی با موضوع اقتصاد از رزم حسینی کارتونیست کرمانی

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

اینفوگرافیکخبر

 شهردار رفسنجان از آغاز مطالعات احداث 
مرکز تحقیق و توسعه مدرن در رفسنجان 

به همت شهرداری و شورای ششم خبر داد.
مجید کهنوجی در آیین اختتامیه جشنواره 
نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا، با قدردانی 
از برگزارکنندگان این رویداد، نوید تأمین 

زیرساخت مطلوب در حوزه مطالعات و 
تحقیقات را به جوانان دهه هفتادی و هشتادی 

داد.
او مرکز تحقیق و توسعه را مجموعه ای 
منحصربه فرد و کامل معرفی کرد که می تواند 
دغدغه جوانان در حوزه مطالعاتی را رفع نماید 

و افزود:این مرکز دارای کتابخانه الکترونیکی، 
سالن های مطالعه عمومی و خصوصی مجهز، 
سالن نمایشگاهی و آمفی تئاتر و فضای سبز 

مدرن هم راستا با طرح خواهد بود.
داد:مطالعات  ادامه  رفسنجان  شهردار 
اولیه ساخت این مجموعه آغاز شده است 
و امیدواریم با طراحی مجموعه ای کامل و 
مجهز، تمامی زیرساخت های الزم برای تامین 

نیاز جامعه علمی را فراهم کنیم.
کهنوجی با ابراز امیدواری از اتمام این پروژه تا 
پایان دوره چهارساله شورای ششم،گفت:در 
این مجموعه محلی برای برگزاری جشنواره 
های اختصاصی مس و پسته با هدف جذب 

گردشگر خارجی نیز راه اندازی خواهد شد.
شهردار رفسنجان خاطرنشان کرد: ایجاد 
زمینه ای برای کارآفرینی و اشتغالزایی از دیگر 

اهداف راه اندازی این مرکز می باشد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمان گفت:مراکز درمانی و توانبخشی 
این جمعیت در شهرستان های ریگان، منوجان 

و رودبار جنوب در حال راه اندازی و فعالیت است.
رضا فالح در حاشیه بازدید مدیرعامل گروه صنایع 
خودروسازی کرمان از بخش های مختلف مجتمع 
بهداشتی، درمانی و توانبخشی جمعیت هالل احمر 
مرکز استان کرمان اظهار کرد: با هماهنگی اداره کل 

بهزیستی استان با هدف جلوگیری از موازی کاری 
در ارائه خدمات توانبخشی معلولین؛ مراکز درمانی 
و توانبخشی جمعیت هالل احمر استان کرمان در 
شهرستان های ریگان، منوجان و رودبار جنوب در 

حال راه اندازی و فعالیت است.
او با اشاره به وجود تعداد زیادی معلول جسمی در 
شهرستان های جنوبی و شرقی استان کرمان افزود: 
ازدواج های فامیلی و سوانح جاده ای بیشترین 

عوامل بروز معلولیت های جسمی در این مناطق 
هستند.

فالح با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر متولی 
امر امداد و نجات در حوادث است، بیان کرد: ارائه 
خدمات درمانی در حوزه توانبخشی از برنامه های 

مهم جمعیت هالل احمر محسوب می شود.
و  استان  مرکز  در  کرد:تا کنون  تصریح  او 
شهرستان های بم، رفسنجان و ریگان مراکز درمان 

و توانبخشی جمعیت هالل احمر راه اندازی شده و 
در شهرستان های منوجان، رودبار جنوب،شهربابک 

و بافت در حال احداث و راه اندازی است.
براساس این گزارش گروه صنایع خودروسازی 
کرمان به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی همراه 
با جمعیت هالل احمر استان،مجری احداث 
ساختمان مرکز درمانی و توانبخشی هالل احمر 

شهرستان ریگان است.
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