
دادستان کرمان: مولفه های حقوق 
 شهروندی در بازداشتگاه ها بازبینی شود
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»شعرباف« را  انتخاب کردیم 
تا شهر تکان بخورد

 نادری رییس شورای شهرکرمان:

سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دالری 
در پروژه های معدنی تا سال ۱۴۰۴

جنوب کرمان رتبه دوم سطح 
گلخانه های کشور را دارد

بازگشایی حضوری تمام 
مدارس زیر ۳۰۰ نفر در 

استان کرمان از اول آبان

۳

مس سرچشمه 
میزبان نوزدهمین دوره 

مسابقات ملی 
رشته کنترل صنعتی

کرمان دبیرخانه 
دائمی جشنواره ملی 
موسیقی نواحی شود

امـور  معـاون 
پشتیبانی مجتمع 

مـس سرچشـمه رفسـنجان گفـت: 
امور آمـوزش و تجهیز نیروی انسـانی 
مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان 
به عنـوان میزبـان نوزدهمیـن دوره 
مسـابقات ملـی مهـارت انتخابـی 
 ۲۰۲۱ سـال  جهانـی  مسـابقات 
شـانگهای چیـن در رشـته کنتـرل 

صنعتـی انتخـاب شـده اسـت.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
کرمان گفت: از ابتدای آبان ماه تمام 

مدارس زیر ۳۰۰ نفر بازگشایی می شوند و حضور دانش آموزان 
به صورت تفکیکی در گروه های ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم شده و 
به صورت زوج و فرد و صبح و عصر خواهد بود و گروه های اول 

ابتدایی باید هفته ای یک بار در مدرسه حضور داشته باشند.

صفحه۳را 
بخوانید

صفحه۲ را 
بخوانید

سنا
س: ای

عک

۱ ۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »وجیه اهلل 
جعفری« دیروز )دوشنبه( در مراسم افتتاحیه 

سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی )اینوماین 
۳( در دانشگاه تهران افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( از ابتدای فعالیت تا دیروز بیش از ۲۳ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی با کمک بخش 

خصوصی انجام داده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: 
جنوب استان کرمان با سطح ۲۵۰۰ هکتار گلخانه، رتبه 

اول تولید محصوالت سبزی و صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور را به خود 
اختصاص داده است. سعید برخوری ضمن اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی 
جنوب  کرمان و توسعه سطح گلخانه های منطقه  اظهار کرد: مجتمع گلخانه ای 
عنبرآباد در سطح ۱۷ هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث است 

که در حال حاضر یک هکتار آن تکمیل و محصول توت فرنگی کشت شده است.

صفحه۳ را 
بخوانید

صفحه ۱ را 
بخوانید

باران اشکباران اشک
 بر جازموریان تشنه بر جازموریان تشنه

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ مهــر   ۲۷ سه شــنبه         ۱۰89 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

جنوب کرمان رتبه دوم سطح 
گلخانه های کشور را دارد

عربستان تحت تاثیر قدرت های 
بیگانه علیه ایران اقدام نکند

مصرف باالی 
اقالم غیرمجاز در 
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب آرایشگاه های زنانه

کرمان گفت: جنوب استان کرمان با 
سطح ۲۵۰۰ هکتار گلخانه، رتبه اول 
تولید محصوالت سبزی و صیفی و رتبه 
دوم سطح گلخانه های کشور را به خود 
اختصاص داده است. سعید برخوری ضمن 
اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی 
جنوب  کرمان و توسعه سطح گلخانه های 
منطقه  اظهار کرد: مجتمع گلخانه ای 
عنبرآباد در سطح ۱۷ هکتار با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در حال احداث 
است که در حال حاضر یک هکتار آن 
تکمیل و محصول توت فرنگی کشت 
شده است.او اهمیت توسعه گلخانه ها 
در جنوب کرمان را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: توسعه کشت گلخانه ها با هدف 
ارتقاء امنیت غذایی، تولید محصوالت 
راهبردی کشاورزی، همچنین کاهش 
یا قطع وابستگی بسیاری از محصوالت 

کشاورزی به خارج از کشور، راهکار مناسبی 
برای مقابله با خشکسالی و استفاده بهینه 
از منابع آب و خاک است.برخوری توسعه 
گلخانه ها در منطقه جنوب استان کرمان 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توسعه گلخانه 
ها در این منطقه به دلیل اقلیم مناسب و 
مصرف انرژی بسیار پایین، از روند بسیار 
خوبی برخوردار است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان سطح 
گلخانه ای در این منطقه را ۲۵۰۰ هکتار 
اعالم کرد و گفت: جنوب کرمان رتبه اول 
تولید محصوالت سبزی و صیفی و رتبه 
دوم سطح گلخانه های کشور را به خود 
اختصاص داده است.او از برنامه ریزی برای 
احداث ۲8۰ هکتار گلخانه در سال جاری 
خبرداد و گفت: برنامه ریزی برای احداث 
۲8۰ هکتار گلخانه در منطقه صورت 
گرفته و برای این منظور تسهیالت بانکی 

نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
تاکید کرد: ایران مشکلی برای برقراری ارتباط 
با عربستان ندارد.موسی غضنفرآبادی با اشاره 
به مذاکراتی بین تهران و ریاض برای بهبود 
روابط دو کشور گفت: اتفاقات و حوادثی 
که در گذشته بین ایران و عربستان رخ داده 
است را باید در جای خود پیگیری کرد اما 
نباید فراموش کرد که چالش های بین تهران 

و ریاض به دلیل فشار برخی کشورها بوده 
است.نماینده مردم بم،ریگان،فهرج و نرماشیر 
در مجلس شورای اسالمی موضوعاتی که 
بین ایران و عربستان چالش ایجاد کرده تحت 
فشار و سیطره برخی کشورها صورت گرفته،از 
این رو اگر کشور عربستان حسن همجواری 
و همسایگی را رعایت کند ایران هیچ مشکلی 

برای برقراری ارتباط ندارد.

مدیر نظارت معاونت غذا و دارو دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان بـا اشـاره بـه 
اسـتفاده زیاد اقـالم قاچـاق، تقلبـی و یا 
تاریخ مصرف گذشـته در آرایشـگاه های 
زنانـه گفـت: در سـه مـاه گذشـته از 4۰ 
بازرسـی، ۱۲ مـورد تخلـف اسـتفاده از 
اقـالم غیرمجـاز در آرایشـگاه های زنانـه 

کشـف شـده اسـت.
بـه گفتـه دکتـر منصـور قنبـری زاده از 
ابتـدای سـال جـاری تـا االن نزدیـک به 
۶۰۰ بازرسـی در واحدهـای آرایشـی 
بهداشـتی تحـت نظـارت علوم پزشـکی 
کرمـان صـورت گرفتـه کـه ۷۰ تخلـف 
کشـف و 88۵ میلیون ریـال ارزش اقالم 

جمـع آوری شـده اسـت.
او ادامـه داد: در اقالم خوراکـی 4۰ مورد 
بازرسـی از مراکـز عمـده پخـش انجـام 
شـده؛ کـه ۱۵ تخلـف کشـف و ۷۵9 
میلیـون ریـال ارزش اقـالم جمـع آوری 

شـده اسـت.
دکتر قنبری زاده افزود: بازرسـی دیگری 
که انجام می شـود از آرایشـگاه های زنانه 
اسـت. متاسـفانه در ایـن مراکـز از اقالم 
قاچاق، تقلبی و یا تاریخ مصرف گذشـته 
زیـادی اسـتفاده می شـد که بازرسـی ها 

اثرات خوبی در آن داشـته اسـت.
بـه گفتـه او در سـه مـاه گذشـته 4۰ 
بازرسـی از آرایشـگاه های زنانـه انجـام و 
۱۲ مورد تخلف اسـتفاده از اقالم قاچاق، 
تقلبـی و یا تاریخ مصرف گذشـته کشـف 
شـده اسـت.مدیر نظارت بر مواد غذایی، 
آشـامیدنی، آرایشی و بهداشـتی معاونت 
غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمان تاکیـد کـرد: آرایشـگاه های زنانه 
موظفنـد تمامی اقـالم مورد نیـاز خود را 

از مراکـز مجـاز خریـداری کنند.
دکتـر قنبـری زاده در خصـوص نظـارت 
بـر آب معدنی ها گفـت: 4 واحـد تولیدی 
آب معدنـی در کرمـان وجـود دارد؛ از 
ابتدای سـال تـا االن مورد خاصـی وجود 
نداشته اسـت. در سـال گذشـته موردی 
مشـکوک بود کـه با توجـه به بررسـی ها 

منتفی شـد.
او بـا اشـاره به چنـد آیتـم مهـم در زمان 
خریـد محصـوالت غذایـی، آرایشـی و 
بهداشـتی گفـت: محصـوالت غذایـی 
آشـامیدنی و آرایشـی و بهداشـتی حتما 
باید مجوزهـای بهداشـتی یا بـه عبارتی 
سـیب سـالمت داشـته باشـد؛ دقـت بـه 
نشـانگرهای رنگـی روی محصـوالت هم 

الزم اسـت.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 جناب آقای مهندس نجف آبادی
معاونت محترم بهره برداری 
 شرکت سنگ آهن گهرزمین

 هو الباقی

مصیبت وارده را خدمت شـما و خانواده 
محترمتان تسـلیت و تعزیت عـرض نموده، 
رحمـت  ایشـان  بـرای  متعـال  خداونـد  از 
بازمنـدگان  سـایر  و  شـما  بـرای  و  الهـی 
 صبـر و شـکیبایی را مسـئلت مـی نمائیـم.

روزنامه کاغذ وطن

سردار سرلشکر پاسدار “حسین 
سپاه  کل  فرمانده  سالمی ” 
پاسداران انقالب اسالمی ظهر 
دیروز )دوشنبه( به منظور شرکت در آیین 
افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای محروم 

شرق استان کرمان وارد فرودگاه بم شد.
به گزارش کرمان نو به نقل از ایرنا، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استقبال 

فرماندار بم و جمعی از مسئوالن شهرستانی و 
استانی به شرق کرمان سفر کرده است.

این پروژه ها در اجرای طرح نهضت آب رسانی 
براهیمی  “مرد میدان” به همت حاج اکبر ا
۶۳ روستای محروم  واقف این پروژه در 
شهرستان نرماشیر از توابع شرق استان کرمان 

اجرا می شود.
ارزیابی وضعیت آمادگی و توان رزمی یگان 

های مستقر در این استان و افتتاح پروژه های 
به ثمر نشسته محرومیت زدایی در سپاه ثاراهلل 
کرمان از جمله دالیل سفر سردار سالمی به 

شهرستان بم اعالم شده است.
آبرسانی به مناطق محروم شرق استان کرمان 
در قالب بهره برداری از چهار حلقه چاه آب 

آشامیدنی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، پروژه های آبرسانی به مناطق 

محروم استان کرمان در سفر فرمانده کل 
نقالب اسالمی به استان  ران ا سپاه پاسدا
کرمان شامل ۲۵ مورد در نرماشیر، ۱۲ مورد 
در فهرج، هفت مورد در جیرفت و بم به طور 
گانه، ۶ مورد در ریگان، سه پروژه در  جدا
رودبارجنوب، ۲ مورد در رفسنجان و یک پروژه 

در شهرستان انار است.
براساس گزارش ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان نیز به منظور اجرای پروژه های آبرسانی 
به روستای بدرآباد از توابع شهرستان نرماشیر 

اختصاص یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان 
کرمان گفت: امیدواریم در دولت سیزدهم کرمان 
به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی 
انتخاب شده و تکلیف این مساله برای همیشه 

روشن شود.
 محمدرضا علیزاده در نشست خبری با موضوع 
»چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی 
ایران« اظهار کرد: این جشنواره به مدت چهار و به 

میزبانی کرمان برگزار می شود.
ملی  چهاردهمین جشنواره  گفت:  علیزاده 
موسیقی نواحی ایران همزمان با هفته وحدت 
از ۲9 مهر تا ۲ آبان برگزار می شود که یکی از 
مهم ترین رویدادهای هنری کشور در هفته وحدت 

به شمار می رود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان 
کرمان محل برگزاری جشنواره را باغ موزه وزیری 
اعالم کرد و گفت: این باغ موزه قدمتی ۱۷۰ ساله 

دارد که مرمت شده است.
او با اشاره به برگزاری حضوری جشنواره ملی 
موسیقی نواحی ایران تا سال 98 در کرمان بیان 
کرد: در این سال تعداد مهمانان ما به ۳۰۰ نفر 
رسید. متأسفانه با شیوع کرونا از سال 99 امکان 
برگزاری جشنواره به صورت حضوری وجود ندارد 
و مجبور شدیم جشنواره را به صورت کامالً مجازی 

برگزار کنیم.
او بیان کرد: امسال پخش زنده برنامه ها را نخواهیم 
داشت و اجراهای جشنواره با تأخیر در آپارات و 

اینستا پخش خواهد شد.
کرمان میزبان ۱۱۰ مهمان جشنواره ملی 

موسیقی نواحی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان 
کرمان بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 
امسال این جشنواره با حضور تعداد محدودی از 
مهمانان و هنرمندان و بارعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
علیزاده بیان کرد: بر این اساس حدود ۷۰ تا ۷۵ نفر 
از هنرمندان و 4۰نفر از عوامل اجرایی به صورت 
حضوری در جشنواره شرکت می کنند و در 
مجمع کرمان میزبان ۱۱۰ مهمان این جشنواره 

خواهد بود.
او نکوداشت پیشکسوتان موسیقی نواحی و 
برگزاری نمایشگاه عکس را از دیگر برنامه های 
این جشنواره اعالم کرد و گفت:هماهنگی هایی 
با میراث فرهنگی انجام شده است تا تورهای 
گردشگری به صورت محدود امکان بازدید از 

جشنواره را داشته باشند.
علیزاده با اشاره به فعالیت کمیته های ۱۲ گانه 
اجرایی جشنواره افزود: همچنین ستاد اجرایی 
استانی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی 

نیز تشکیل شده است.
فرمانداری  هشت  با  گفت:همچنین  او 

شهرستان های کرمان برای برگزاری جشنواره 
مذاکره کرده ایم، گفت: تاکنون سیرجان در این 

زمینه اعالم آمادگی کرده است.
علیزاده بیان کرد: اختتامیه جشنواره ساعت ۱8 
روز دوم آبان با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برگزار می شود البته در حال 
رایزنی برای حضور وزیر در این آئین هستیم. 
اجراهای اختتامیه متناسب با روز میالد پیامبر 

اکرم )ص( است.
جشنواره موسیقی نواحی برند کرمان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان 
کرمان در خصوص میزبانی دائمی کرمان گفت: 
باید ثابت کنیم کرمان ظرفیت و شایستگی 

برگزاری جشنواره ملی موسیقی نواحی را دارد.
علیزاده بیان کرد:براساس پژوهش های انجام شده، 
کرمان از حیث جایگاه و سازهای موسیقی نواحی 
از تنوع باالیی برخوردار است. جشنواره موسیقی 

نواحی برند کرمان است و ما از آن دفاع می کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از 
برگزاری بیش از 4۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی 
به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و 

ورزش در سطح این استان خبر داد.
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
کرمان در آیین تجدید میثاق جامعه ورزش با 
مرد میدان ایثار و مقاومت که به مناسبت آغاز 
هفته تربیت بدنی و ورزش از استان کرمان و از 
مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
انجام شد، گفت: در آغازین روز هفته تربیت 
بدنی و ورزش هستیم، هفته ای که به نام تربیت 
بدنی نامگذاری شده و شروعی برای استمرار 
فعالیت های ورزشی و تاکید بر فعالیت های بدنی 

و ورزشی است.
او ابراز امیدواری کرد، فعالیت های ورزشی در 
پهناورترین استان و قطب ورزش جنوب شرق 
کشور بتواند روز های بهتری را نسبت به گذشته 

تجربه کند.

پاریزی افزود:با توجه به اینکه خوشبختانه کم 
کم به پایان بحث بیماری کرونا نزدیک می شویم 
و امکان از سرگیری فعالیت های ورزشی در 
جای جای کشور و استان کرمان وجود دارد، 
امیدواریم برنامه های هفته تربیت بدنی بعد از 
مدتی تعطیلی، بتواند در سال جاری شروعی بر 

فعالیت های جدی حوزه ورزش باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از سیاست 
گذاری مجموعه وزارت ورزش و جوانان به واسطه 
شروع برنامه های هفته تربیت بدنی از کرمان و از 
جوار قبور شهدا به ویژه مرقد مطهر سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و آن را اقدامی 

ارزشمند دانست.
پاریزی در بخش دیگری از سخنانش به بیان 
گزارشی از ظرفیت های ورزش استان کرمان 
پرداخت و گفت: استان کرمان به عنوان قطب 
ورزش جنوب شرق کشور امروز قریب به ۱۰۰ 
تیم ورزشی در رشته های تیمی و انفرادی در 

سطح لیگ های کشور دارد.
او افزود: قریب به 4۶ تیم ورزشی از این استان در 
لیگ های برتر کشور هستند که ۲۰ تیم از این 

تیم ها مربوط به بانوان است.
پاریزی تصریح کرد:سعی شده متناسب با 
سیاست گذاری هایی که داشتیم ۵۰ درصد 
از جامعه هدف ما ورزش بانوان ما باشد که 
خوشبختانه در حوزه ورزش قهرمانی و ورزش 

حرفه ای ما این اتفاق خوب و مبارکی است.
او ابراز امیدواری کرد، اصحاب رسانه بتوانند با 
به تصویر کشیدن این افتخارات موجبات ایجاد 
انگیزه و غرور در جای جای استان کرمان و در 
بین نوجوانان و جوانان به وجود بیاورند تا بتواند 
به توسعه ورزش در بُعد قهرمانی، افزایش نشاط 
عمومی در سطح جامعه و متناسب با آن به 

کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم 
اینکه استان کرمان مهد ورزشکاران پاراآسیایی 

و پارالمپیکی است، گفت:امروز در بین ما 
ورزشکارانی هستند که به تازگی در رقابت های 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو موجبات غرور ملی 
و ایجاد افتخار برای مردم استان کرمان شدند 
که من بابت تالشی که داشتند و حضورشان در 

مراسم امروز تشکر و قدردانی می کنم.
پاریزی افزود:امیدواریم این ورزشکاران بتوانند 
به  جامعه  ترغیب  برای  مناسبی  الگو های 
فعالیت های ورزشی هم در بُعد همگانی و هم در 
فعالیت هایی که بتواند قهرمانی های ورزشکاران 
استان کرمان در رقابت های ملی و بین المللی 

تضمین کند، باشند.
او تصریح کرد:از ۶۳ نفر از کاروان ورزشی که به 
رقابت های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو اعزام شدند، 
چهار ورزشکار و یک مربی از استان کرمان بودند 
که ما از چهار ورزشکار، سه مدال شامل دو طال و 

یک نقره شاهد بودیم.
پاریزی بیان کرد: این یک اتفاق بسیار مبارک 
و برگ زرینی در تاریخ افتخارات ورزش استان 

کرمان بود که هیچ گاه فراموش نمی شود.

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به بم 
آغاز اجرای طرح نهضت آبرسانی به ۶۳ روستا در شرق  

کرمان دبیرخانه دائمی جشنواره ملی موسیقی نواحی شود

برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی و  ورزشی در کرمان

خبر

دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: رعایت حقوق شهروندی در 
بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها امری ضروری است و باید مورد توجه 
جدی و بازبینی قرار گیرد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، دادخدا ساالری 
به همراه جمعی از مسئوالن قضایی ضمن دیدار با فرمانده انتظامی 
استان ضمن تبریک مناسبت هفته ناجا در خصوص برخی موضوعات 

حوزه کاری با سردار عبدالرضا ناظری گفت و گو کرد.دادستان عمومی و 
انقالب کرمان در این نشست در خصوص بازدید مستمر از تحت نظرگاه 
ها و بازداشتگاه ها به منظور بازبینی مولفه های حقوق شهروندی، 
ضرورت ایجاد بازداشتگاه تجمیعی در شهرستان کرمان و افزایش ظرفیت 
 مراکز ماده ۱۶ ساماندهی معتادان متجاهر موضوعاتی را مطرح کرد.

دو روز بعد از صدور حکم شهردار اعضای شورای شهر پیش روی رسانه ها نشستند تا به این پرسش جواب 
دهند که چرا شهردار غیر بومی و چرا سعید شعرباف تبریزی؟ انتخاب شهردار کرمان پشت درب های بسته، 
حاشیه هایی را برای این شورا به ارمغان داشته تاجایی که به گفته رئیس شورای شهر، اعضا پس از انتخاب 

شهردار، در برابر انتقادات تندی قرار گرفته اند . در این جلسه رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای 
شهر کرمان  تاکید کرد که اگر چه بعضی این شورا را منتسب به جریان سیاسی خاصی می کنند اما دو استاندار 

دولت روحانی نیز جزء گزینه های انتخاب شهرداری بودند وبا  آن ها به صورت جدی مذاکره شده است. 

 بررسی مشکالت خشکسالی و دغدغه  صیانت از منابع آبی جنوب شرق کشور
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

استاندار کرمان: 
تعطیلی مدارس آسیب های 
بدی برای دانش آموزان دارد

استاندار کرمان گفت: واکسیناسیون دانش آموزان باید انجام شود چرا 
که تعطیلی مدارس تبعات و آسیب های بسیار بدی برای دانش آموزان 
و آینده کشور دارد.علی زینی وند در شورای آموزش و پرورش استان 
کرمان که در سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار شد با بیان اینکه 
نقش شــهرداری کرمان در فعالیت های فرهنگی و آموزشی بسیار با 
اهمیت است اظهار داشت:شهردار جدید کرمان این موضوع را پیگیری و 
با آموزش و پرورش تعامل داشته باشد.او با اشاره به اینکه جشنواره جوان 
خوارزمی جشنواره مهمی است که استان کرمان نیز در این جشنواره 
خوب درخشیده ادامه داد:باید این موفقیت ها در استان حفظ و حتی 
گسترده تر شود.استاندار کرمان با بیان اینکه باید به دانش آموزان در 
حاشیه شهر توجه و امکانات بهداشتی و تجهیزات آنها تامین شود افزود: 

شهرداری کرمان در این زمینه کمک کند.
او با اشاره به اینکه خانواده ها به مسائل بهداشتی در مدارس تاکید کنند 
و فرزندان خود را با ماسک و لوازم ضدعفونی کننده به مدارس بفرستند 
گفت: درخواســت داریم که خانواده ها با آموزش و پرورش در رعایت 

پروتکل های بهداشتی، همراهی و همکاری کنند.
زینی وند با بیان اینکه تعطیلی مدارس تبعات و آسیب های بسیار بدی 
برای دانش آموزان و آینده کشور دارد افزود: در تهیه مواد ضدعفونی 
کننده در مدارس اســتان محدودیت های مالی داریم که نیاز به ورود 
خیرین و شرکت های بزرگ اقتصادی در اســتان داریم که یک نیاز 
ضروری است.او با اشاره به اینکه دانشــگاه های علوم پزشکی بازدید 
سرزده از مدارس داشته باشند گفت:مدیران مدارس مکلف به رعایت 

پروتکل های بهداشتی در مدارس در حوزه های مختلف هستند.
استاندار کرمان با بیان اینکه نگرانی از بابت بروز پیک ششم بیماری 
کرونا در استان وجود دارد که باید مراقبت و پیشگیری کرد ادامه 
داد: واکسیناســیون دانش آموزان باید انجام شــود و خانواده ها 

همکاری کنند.

بازگشایی حضوری تمام 
مدارس زیر ۳۰۰ نفر در استان 

کرمان از اول آبان
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: از ابتدای آبان ماه تمام 
مدارس زیر ۳۰۰ نفر بازگشایی می شــوند و حضور دانش آموزان به 
صورت تفکیکی در گروه های ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم شده و به صورت 
زوج و فرد و صبح و عصر خواهد بود و گروه های اول ابتدایی باید هفته 

ای یک بار در مدرسه حضور داشته باشند.
 احمد اسکندری نسب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان 
با اشاره به اینکه سال تحصیلی را با شعار “تضمین سالمت، استمرار 
آموزش و ارتقاء کیفیت” در استان آغاز کرده ایم و امیدواریم به تدریج 
به سمت بازگشایی حضوری مدارس برویم، اظهار کرد: در سال گذشته 
با آموزش مجازی پای کالس درس به همه خانواده ها باز شد و والدین 

همراهی و همکاری خوبی داشتند و نگذاشتند آموزش تعطیل شود.
او افزود: تاکنون سه الگو برای بازگشــایی حضوری مدارس در سال 
تحصیلی جدید پیش رفته و مدارس روستایی و عشایری از اول مهرماه 
فعالیت خود را آغاز کرده اند؛ از نیمه مهرماه مدارس ۳۰ نفره و کارگاه 
های کار و دانش و فنی و حرفه ای حضوری فعالیت دارند و از ابتدای آبان 

ماه تمام مدارس زیر ۳۰۰ نفر بازگشایی می شوند.
اسکندری نسب ادامه داد: حضور دانش آموزان به صورت تفکیکی در 
گروه های ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم شده و به صورت زوج و فرد و صبح و 
عصر خواهد بود و گروه های اول ابتدایی باید هفته ای یک بار در مدرسه 
حضور داشته باشند.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به اینکه از نیمه آبان همه مدارس استان کرمان و کشور بازگشایی می 
شوند و در دستورالعمل جدید ستاد کرونا رنگ بندی شرط نیست و با 
الگوی مذکور باید پیش برویم، گفت: در استان کرمان ۷۱ درصد از دانش 
آموزان تا روز گذشته واکســن کرونا تزریق کرده اند و واکسیناسیون 
همکاران فرهنگی انجام شده اســت.او تصریح کرد: اولویت ما حفظ 
ســالمت دانش آموزان و معلمان اســت اما تعطیلی مدارس آسیب 
های روحی و جسمی بسیاری در پی داشته و طی پژوهشی که سال 
قبل داشتیم، بیش از ۱۵ درصد دانش آموزان چاقی مفرط داشتند و 
درخواســت داریم اولیاء همکاری بکنند تا بتوانیم با رعایت فاصله در 
کالس درس و محیط مدرسه، فعالیت حضوری مدارس را از سر بگیریم.

قیمت سکه در بازار تهران دیروز )دوشنبه، ۲۶ مهرماه( با ۱۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز 
کاری گذشته به ۱۱ میلیون و 4۷۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با ۱۱۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز یک شنبه به رقم ۱۱ میلیون و 4۷۰ هزار 

تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 9۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 4۷۰ 

هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱۳۲ هزار تومان رسید. 

قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و 9۰۵ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با کاهش چهار دالری نسبت به روز یک شنبه برابر یک هزار و ۷۶4 

دالر و ۳۶ سنت ماند. 
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی 

است. دیروز نرخ انواع سکه و طال به دلیل افت قیمت دالر و انس جهانی طال نزولی بود. 

سکه ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد 
نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )دوشنبه، ۲۶ مهرماه( در مقایسه با روز کاری گذشته با ۵۰ تومان کاهش به قیمت 

۲۶ هزار و ۵۳۷ تومان داد و ستد شد.  
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر برابر ۳۰ 
هزار و 4۳۳ تومان بود. دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۱۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲9 هزار و 8۳۱ تومان بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۶۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم شد. 
نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۲۳۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۵۱۲ تومان اعالم شد.

همچنین در سامانه نیما در معامالت روزدوشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۷4 تومان فروخته و حواله دالر به 
قیمت ۲۳ هزار و 4۲۳ تومان معامله شد.

به گزارش ایرنا، قیمت دالر در خرداد ماه به ۲۶ هزار تومان رسید و  از آن پس حرکت رفت و برگشتی در این محدوده 
قیمتی و حرکت به سمت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما از ابتدای شهریورماه قیمت ها در برخی مواقع نزولی بود و یا 
برای چند روز پیاپی ثبات قیمت را داشتیم البته برای چند روزی در محدوده قیمتی ۲8 هزار تومان نیز معامله می شد 

اما این شرایط دوامی نداشت. 
براساس این گزارش، از یازدهم مهرماه بهای دالر کاهشی شد و طی هفته گذشته این روند نزولی ادامه داشت و دیروز 

بهای دالر در صرافی های بانکی ۵۰ تومان کاهش و نرخ یورو ثابت بود.  

افت اندک قیمت دالر و ثبات بهای یورو 
دیروز شاخص فرابورس حدود ۱۰۷ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
۲۰ هزار و ۳۰۶ واحــد ثابت ماند. همچنین در این بازار ســه میلیارد و 
48۲ میلیون برگه ســهم به ارزش 48۶ هزار و 8۵۲ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
دیروز نماد پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا ساســول )آریا(، 
ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشــیمی مارون )مارون(، پخش هجرت )هجرت(، گروه ســرمایه 
گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و ذوب 

روی اصفهان )فروی( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین فرابــورس ایران )فرابورس(، مجتمع جهان فوالد ســیرجان 
)فجهان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک دی )دی(، شــرکت 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع پتروشــیمی تخت جمشید 
)شجم(، تولیدات پتروشــیمی قائدبصیر )شبصیر(، بیمه کوثر )کوثر( و 
نفت پاسارگاد )شپاس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

کاهش فرابورس در دو روز متوالی

خبراخبار شرکت هاخبر

بـه گـــزارش روابـط عمومـــی علـوم 
پزشـــکی کرمان،دکتـــر مهـــدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـــگاه عصر 
دوشنبه ۲۶ مهرماه با بیان اینکه طی ۲4 
ســـاعت گذشــــته، ۵۱ بیمار جدیـد 
کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفـت:»۳۰  نفـر از آنها از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان)شامل 
راور، رابر،بافــت، بردســیر، کوهبنان، 
کرمان، شــهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۱4 
نفـــر از حوزه دانشــکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۳ نفر از حوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی بم و یک نفر از حـوزه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت هســتند «.
 او با بیان اینکه ۳ نفر از حوزه دانشــگاه 
علـــوم پزشـــکی رفسنجان، بستری 
جدیـــد گزارش شـده اســـت، افزود: 
»در حال حاضر، ۲8۲ بیمــار کرونا در 
بیمارستانهای استان بستری هستند«.

شـــفیعی ادامـــه داد:» ۱۵۵ نفـــر از 
بیماران بســتری در حـــوزه علـــوم 
پزشـکی کرمان، ۲9 نفـر حـوزه علـوم 
پزشـــکی رفسنجان ، ۱۲ نفـــر حـوزه 
جنـوب، ۱9 نفـر در حـــوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـــم و ۶۷ نفـر از حـوزه 
دانشــکده علـــوم پزشـــکی سیرجان 
بستری هســتند و خدمات بیمارستانی 

به آن ها ارائـه می شـود«.
 او اظهار کرد:»از ابتدای اپیدمی تاکنون 
4۰ هـزار و 8۶۲ نفـــر در اســـتان،بـه 
دلیل ابتال به کرونا بســتری شده اند«. 
مدیر گروه مبـــارزه بـــا بیماری های 
واگیردار دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
ســپس اظهار کرد:»متاســفانه در ۲4 
سـاعت گذشـــــته، 8 مـورد فوتی بـه 
دلیل ابتال بــه ویروس کرونــا گزارش 
شــده که 4 نفر از حوزه دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمان ، ۲ نفر مربوط به حـوزه 
دانشگاه علوم پزشــکی رفسنجان ،  یک 
نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
و یک نفر حوزه دانشــکده علوم پزشکی 
ســیرجان اســـت«. به گفته شفیعی،از 
ابتدای اپیدمی کرونا در اسـتان تاکنون، 
48۳8 نفـر یـــه دلیـل ابتال بـه کوویـد 
ـ ۱9 جـان خـود را از دسـت داده انـد.

او همچنین تعداد دز واکسن های تزریق 
شده استان کرمان در نوبـت اول را یک 
میلیون و ۷8۲ هـــزار و ۵۱ دز و نوبت 
دوم 899 هـزار و 8۳۰ دز عنـوان کـرد. 

شاخص کل بازار بورس دیروز )دوشنبه ، ۲۶ 
مهرماه( با 8۵۳ واحد افزایش در جایگاه یک 

 میلیون و 4۳۶ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از هفت میلیارد و ۵۶۲ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۶ 

هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار  هزار 
و ۳4۷ واحد کاهش به ۳9۳ هزار و 9۶۳ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با دو  هزار و ۷4۱ 

واحد افت به ۲48 هزار و 48۵ واحد رسید.
شاخص بازار اول چهار هزار و ۱8۷ واحد رشد 
و شاخص بازار دوم 9 هزار و 4۲۱ واحد کاهش 
داشت.عالوه بر این در بین همه نمادها، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۲44 
واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با 44۷ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
4۰۰ واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( 
با ۳۲۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۲۳۲ 
واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 
۲۲9 واحد، پتروشیمی فناوران )َفن( با ۲۲۶ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
۲۲۳ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با ۲۱8 واحد و سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی )وصندوق( با ۲۱۵ واحد تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۱89 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۱88 
واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با ۱۷۱ واحد، 
آلومینیوم ایران )فایرا( با ۱۶۷ واحد، بانک 
پارسیان )وپارس( با ۱۵۵ واحد، پتروشیمی 
خراسان )خراسان( با ۱۳۶ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۱۳۳ واحد، فجر انرژی خلیج 
فارس )بفجر( با ۱۲۷ واحد و فرآوری معدنی 
اچال کانی پارس )اپال( با 94 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش، دیروز نماد ملی صنایع 
مس ایران )فملی(، پارس فوالد سبزوار 
)فسبزوار(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر(، ایران خودرو )خودرو( 
و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند.گروه فلزات اساسی 
هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 4۰۶ 
 میلیون و 8۶۵ هزار برگه سهم به ارزش هفت 

 هزار و سه میلیارد ریال داد و ستد شد.

دادسـتان عمومـی و انقـالب کرمـان گفـت: رعایـت حقـوق 
شـهروندی در بازداشـتگاه هـا و تحـت نظـرگاه هـا امـری 
ضروری اسـت و باید مـورد توجه جـدی و بازبینی قـرار گیرد.

به گـزارش پایـگاه خبری پلیـس، دادخدا سـاالری بـه همراه 
جمعی از مسـئوالن قضایـی ضمن دیـدار با فرمانـده انتظامی 
اسـتان ضمن تبریک مناسـبت هفته ناجا در خصـوص برخی 
موضوعـات حـوزه کاری بـا سـردار عبدالرضـا ناظـری گفت و 

گـو کرد.
دادسـتان عمومی و انقالب کرمان در این نشست در خصوص 
بازدید مسـتمر از تحت نظرگاه ها و بازداشـتگاه هـا به منظور 
بازبینـی مولفـه هـای حقـوق شـهروندی، ضـرورت ایجـاد 
بازداشـتگاه تجمیعی در شهرسـتان کرمان و افزایش ظرفیت 
مراکـز مـاده ۱۶ سـاماندهی معتـادان متجاهـر موضوعاتی را 

مطـرح کرد.
فرمانـده انتظامی اسـتان نیز با تاکید بر پیشـگیری از سـرقت 
بـه عنـوان یکـی از دغدغـه هـای اصلـی پلیـس بـر اولویـت 
بخشـی بـه تجهیـز کالنتـری و دیگـر مقرهـای انتظامـی بـه 
سـامانه هـای الکترونیک بـرای حـذف پرونده هـای کاغذی، 
کالنتـری ۱۳ شهرسـتان کرمـان را از لحـاظ ارسـال پرونـده 
بـه مراجـع قضایـی از طریـق سـامانه هـای الکترونیـک در 
سـطح کشـور پیشـتاز ذکر و بر هرگونه تـالش بـرای افزایش 
خدمـات رسـانی بهتـر و سـریعتر بـه شـهروندان و مراجعـان 

تاکیـد کـرد.

دادستان کرمان: مولفه های 
حقوق شهروندی 

در بازداشتگاه ها بازبینی شود

۵۱ بستری جدید 
و ۸ فوتی در

 شبانه روز گذشته

رشد شاخص بورس 
در معامالت دیروز بازار

معـاون امـور پشـتیبانی مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان 
گفـت: امـور آمـوزش و تجهیـز نیـروی انسـانی مجتمـع مس 
سرچشـمه رفسـنجان به عنـوان میزبـان نوزدهمیـن دوره 
مسـابقات ملـی مهـارت انتخابـی مسـابقات جهانـی سـال 
۲۰۲۱ شـانگهای چیـن در رشـته کنتـرل صنعتـی انتخـاب 
شـده اسـت. مهندس اصغـر صالحی بـا اعـالم این خبـر اظهار 
داشـت: در جلسـه ای که بـا حضـور مدیـرکل سـازمان فنی و 
حرفـه ای اسـتان و معاونان ایشـان در امـور آمـوزش و تجهیز 
نیروی انسـانی برگزار شـد، میزبانی نوزدهمین دوره مسابقات 
ملـی در رشـته کنترل صنعتـی به امـور آمـوزش مجتمع مس 

سرچشـمه رفسـنجان محـول گردیـد.
وی توضیـح داد: بـا توجـه بـه اینکـه امـور آمـوزش دارنـده 
مجـوز مرکـز آمـوزش جـوار کارگاهـی فنـی و حرفه ای اسـت 
و همچنین آزمایشـگاه کنتـرل صنعتـی این امـور مجهزترین 
آزمایشـگاه کنتـرل صنعتـی جنوب شـرق اسـت، برگـزاری 
مسـابقات ملـی مهارت کـه زیر نظـر سـازمان فنـی و حرفه ای 
اسـتان برگـزار می شـود، در ایـن رشـته بـه ایـن امـور محول 
شـد.صالحی ادامـه داد: ایـن مسـابقات بـه صـورت اسـتانی با 
حضور۱۳تیـم انفـرادی به مـدت 4روز در آبان مـاه در امـور 
آموزش برگـزار خواهد شـد. بـه گفته معـاون امور پشـتیبانی 
مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان، برگزیـده ایـن مسـابقه 
بـه مسـابقات جهانـی سـال ۲۰۲۱ شـانگهای چیـن اعـزام 

خواهـد شـد.

مس سرچشمه میزبان نوزدهمین دوره 
مسابقات ملی رشته کنترل صنعتی    چالش خشکسالی تاالب جازموریان و هلیل رود به عنوان 

بزرگترین و مهمترین حوضه آبریز جنوب شرق کشور، 
اهالی این منطقه را نگران کرده، به حدی که حتی موجب 
ایجاد موج رسانه ای و راه اندازی کارزاری مجازی برای 
کمک به حل مشکالت کم آبی این منطقه نیز شده است.

 تاالب هامون جازموریان حوضه  ای آبریز و دریاچه  ای به 
همین نام در جغرافیای جنوب شرق کشور و در مرز استان 
های کرمان و سیستان و بلوچستان واقع شده است که ۶۹ 

هزار و ۶۰۰ کیلومترمربع مساحت دارد.
نیمه غربی این حوضه ۳۵ هزار و ۶۰۰ کیلومترمربع 
مساحت دارد که در استان کرمان واقع شده و نیمه شرقی 
آن با مساحت ۳۴ هزار کیلومتر مربع در استان سیستان 
و بلوچستان قرار دارد.در محدوده این تاالب دشت  های 
جیرفت، فاریاب و رودبارجنوب در استان کرمان و دشت 
 های ایرانشهر، بمپور، سردگان، دلگان، سرتختی و اسپکه 
در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند که با توجه به 
پوشش گیاهی غنی که در فصل های پربارش در این 
منطقه ایجاد می شود، کشاورزی و دامداری در محدوده 
تاالب رونق پیدا می کند.آنطور که اعالم شده در حوضه 
آبریز تاالب جازموریان پنج رودخانه با مساحت آبریز بیش 
از هزار کیلومتر مربع جریان دارند که هلیل رود بزرگترین 
آنهاست و سایر رودهای این حوضه فصلی و کم آب هستند 
که همه آب های سطحی جاری در این حوضه، به هامون 
جازموریان می ریزند.براساس گزارش های موجود میزان 
بارندگی ساالنه در ارتفاعات شمال حوضه جازموریان بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر متغیر است ولی در قسمت گسترده 
و پست جنوبی میزان بارندگی از حدود ۱۰۰ میلیمتر در 
سال بیشتر نمی  شود و هامون جازموریان بر خالف هامون 
های دیگر، آب شیرین دارد و شوری آن بسیار کم است 
که در فصول بارانی در قسمت های عمیق این دریاچه 
آب مشاهده می شود ولی در سایر مواقع به شکل مرداب و 
باتالق در می آید.رودخانه هلیل رود مهمترین رودخانه ای 
به شمار می رود که در مسیر خود شاخه های مهمی 
همچون زردشت از گوهر، بافت  از الله زار، رابر از الفتح یا 
شاه کوه، طیل از کوه هزار و اسفندقه از ارتفاعات اسفندقه 
به آن می پیوندند و این رود پس از آبیاری کردن جیرفت و 

کهنوج، وارد هامون جازموریان می شود.
حجم آب این رودخانه وابسته به ذوب شدن برف  های 

انباشته در کوه  های استان کرمان و بارش باران است.
اما خشکسالی ها و کاهش نزوالت جوی طی سال های 
اخیر موجب کم شدن آب ورودی به هامون جازموریان 
و تاالب شده که اغلب این ناحیه را به دشتی خشک 
بدل کرده و عالوه بر از بین رفتن دامداری و کشاورزی و 
مهاجرت ساکنان زمینه ای را شکل داده که سبب بروز 
نگرانی برای تشکیل یا شدت گرفتن کانونی برای ریزگردها 

شده است.
هر چند برخی فعاالن اجتماعی و زیست محیطی 

خشکسالی را به تنهایی عامل خشک شدن تاالب 
جازموریان نمی دانند و عوامل انسانی همچون ساخت سد 
و بندهای خاکی در مسیر رودخانه هلیل رود و همچنین 
برداشت آب از حوضه آبریز منطقه را از دالیل مهم ایجاد 
مشکالت اکوسیستم منطقه هامون جازموریان قلمداد می 
کنند.این در حالی است که وزارت نیرو همه این تحلیل ها 
را قبول ندارد و بخشی از آنها را رد می کند یا بخشی از علت 
ها را اگر تایید می کند، توپ را به زمین جهاد کشاورزی 
می اندازد و نقش بندهای خاکی و رعایت نشدن برخی 

اصول را کمک کننده در تشدید شرایط معرفی می کند.
اما به هر روی، نگرانی ها در باب صیانت از منابع آبی این 
منطقه و احیای آنها در جنوب استان کرمان بویژه نزد اهالی 
وجود دارد و مطالبات نیز به صورت پررنگ مطرح می شوند 
که در یکی از آنها کارزاری خطاب به رئیس جمهوری برای 
در اولویت گذاشتن بررسی شرایط این منطقه بوده است.
برخی جوانان منطقه از جمله عبدالستار بخنو از فعاالن 
اجتماعی جنوب کرمان با راه اندازی این کارزار در تالش 
هستند که نگاه ها را بیشتر به مشکالت خشکسالی و کم 

آبی منطقه معطوف کنند.
"در این کارزار رسانه ای خطاب به رئیس جمهوری آمده 
است، شهرستان های حوزه هلیل رود و جازموریان، شامل 
رودبارجنوب، جیرفت، بافت، کهنوج، رابر، قلعه گنج، 
منوجان، فاریاب و عنبرآباد در استان کرمان و دلگان در 
سیستان و بلوچستان، با جمعیت بیش از یک میلیون 
نفر، سال هاست با بحران کمبود آب شرب و کاهش 
سطح آب های زیرزمینی مواجه اند که از دالیل عمده آن 
ایجاد سدهای جیرفت و بافت و بندهای خاکی در مسیر 
رودخانه ۴۰۰ کیلومتری هلیل رود است؛ احداث این 
سدها تبعات جبران ناپذیری برای مردم حاشیه هلیل رود 

و جازموریان داشته است."
»جاری نبودن رودخانه هلیل رود و خشک شدن تاالب 
جازموریان باعث کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی، 
افزایش ریزگردها و نیز کمبود آب در مصارف شرب، 
کشاورزی و صنعت در منطقه شده است. در این شرایط، 
اجرای هر طرحی با عنوان انتقال آب سبب تشدید 
مشکالت خواهد شد و با توجه به جمعیت کثیری که در 
حوزه هلیل رود و جازموریان زندگی و از راه کشاورزی و 
دامداری ارتزاق می کنند و این مناطق یکی از قطب های 
اقتصادی و کشاورزی کشور محسوب می شوند، برای 
جلوگیری از نابودی صنعت کشاورزی و دامپروری این 
مناطق و کاهش بیکاری مردم و جلوگیری از مهاجرت 
به استان های مجاور برای تأمین اقتصاد خانواده و از همه 
مهمتر، جلوگیری از افزایش ریزگردها از طریق تاالب 
جازموریان که به گفته رئیس اسبق سازمان محیط زیست 
کشور، ۲۵ درصد ریزگردهای کشور از تاالب جازموریان 
است، از رئیس جمهوری مردمی انتظار داریم دستور 
فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع، هلیل رود جریان یابد 
و آبگیری تاالب جازموریان در تمام فصول صورت پذیرد".
در ادامه متن این کارزار آمده است، "همچنین با توجه به 

اینکه به بسیاری از مناطق و روستاهای حوزه جازموریان 
آبرسانی نشده و در بعضی از مناطق حوزه هلیل رود و 
جازموریان آب آشامیدنی شور و تلخ بوده  یا دچار کمبود 
است، مستدعیست با نگاه ویژه باهدف آبرسانی و رفع 

مشکالت مردم این حوزه ها اقدام فرمایید." 
توضیح وزارت نیرو

به دنبال تشدید این مطالبات رسانه ای در حوزه تامین 
منابع آب حوضه هلیل رود، مرکز اطالع رسانی وزارت نیرو 
به نقل از شرکت آب منطقه ای کرمان توضیحاتی را منتشر 
کرده است.به  گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، بر اساس سند سازگاری با کم آبی استان کرمان 
در اجرای تمامی طرح های تامین آب در استان کرمان چه 
طرح های شیرین سازی و انتقال آب از دریا و چه طرح های 
آبی داخل استان با رویکـرد وزارت نیرو وبه تبع آن شرکت 
آب منطقه ای کرمان، نگاه کالن به مقوله آب اجرایی 
صورت می گیرد و تالش می شود در چارچوب ضوابط، 
مقررات و رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق ذی نفعان 
و نیز با توجه به پتانسیل منابع آب مناطق مختلف نسبت 
به تسهیم و تخصیص آب برای مصارف مختلف در تمامی 
مناطق استان اقدام شود؛ در این زمینه اولویت نخست، 

تأمین آب آشامیدنی آحاد مردم استان است.
تأمین آب آشامیدنی مناطق حوزه هلیل رود و جازموریان

بر اساس سند سازگاری با کم آبی استان کرمان که به تأیید 
وزارت نیرو نیز رسیده راه های تأمین آب آشامیدنی شرب 

پایدار تمامی نقاط استان کرمان مشخص شده است.
بر اساس این سند، تأمین آب آشامیدنی شهرهای جیرفت 
و عنبرآباد از طریق سد جیرفت و آبرسانی به شهرهای 
کهنوج، رودبار، قلعه گنج، منوجان و فاریاب از طریق 
شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان صورت خواهد 

گرفت.
تنها طرح در دست اجرا در سرشاخه های هلیل رود سد 
مخزنی صفارود و سامانه انتقال آب به شهر کرمان به 
میزان ۳۰ میلیون مترمکعب در سال است که حدود 
هشت درصد کل حجم روان آب تولید حوضه آبریز 
سرشاخه های هلیل رود برای تأمین آب آشامیدنی شهر 

کرمان را شامل می شود.
به جز طرح مذکور نیز هیچ طرح اجرایی و مطالعاتی 
جدیدی بر روی سرشاخه های هلیل رود تعریف نشده 
است. تسریع در اجرای طرح فوق به دلیل کمبود شدید 
آب و مشکالت عدیده تأمین آب آشامیدنی شهر کرمان 
به عنوان یک طرح اضطراری و کوتاه مدت ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
تأثیر احداث سدها روی حوضه جازموریان

براساس گزارش وزارت نیرو، مطالعات و عملیات اجرایی 
سد جیرفت از قبل از انقالب اسالمی شروع و در سال ۷۱ 
به اتمام رسیده و میزان رهاسازی از سد مطابق تخصیص 
اعالم شده از سوی وزارت نیرو صورت می گیرد. در 
خصوص تأثیر احداث سد بافت روی حوضه جازموریان 
نیز باید توجه داشت که این سد با حجم تنظیمی ۱۸ 

میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب آشامیدنی 
شهرهای بافت و رابر احداث شده و با توجه به پتانسیل آب 
زیرزمینی و سطحی حوضه جازموریان )۳۵۰۰ میلیون 
مترمکعب( ۱۸میلیون مترمکعب آب تنظیمی سد بافت 

تاثیر آنچنانی بر حوضه جازموریان نخواهد داشت.
از سوی دیگر حجم آب ورودی به سد جیرفت از سال آبی 
۷۹-۱۳۷۸ تاکنون کاهش قابل توجهی یافته که یکی از 
مهمترین عوامل آن بارز شدن نمودهای تغییر اقلیم در 
سطح حوضه هامون جازموریان است. کاهش میزان بارش 
ساالنه از سال آبی ۷۹-۱۳۷۸ تاکنون نسبت به سال های 
قبل، افزایش دمای ساالنه، افزایش تبخیر آب در سال، 
کاهش روان آب رودخانه ها، کاهش دامنه پوشش برفی 
ارتفاعات حوضه های آبریز، جلوتر آمدن زمان ذوب برف ها 
)کاهش پایداری برف در ارتفاعات( شامل این موارد است.
»بخش دیگری از کاهش آورد در این حوضه مربوط 
به نمودهای انسان ساز در سطح حوضه آبریز هامون 
جازموریان است. احداث بندهای سنگ و سیمانی در 
سطح حوضه آبریز سد جیرفت ازسال ۱۳۷۶، بویژه از سال 
۸۰ به بعد و ایجاد شرایط برداشت از مخازن آنها و توسعه 
سطح زیرکشت، احداث تعداد زیادی از بندهای سنگ 
و سیمانی فاقد سیستم مناسب تخلیه و بندهای کوتاه 
خاکی روی شاخه های درجه ۲ به باال، سبب جلوگیری از 
حرکت آب در آبراهه ها شده و هم افزایی جریانات سطحی 

در شاخه های رودخانه ایجاد نمی شود.
افزایش برداشت و مصرف آب در سطح حوضه )توسعه 
راه ها، برق رسانی، سهولت دسترسی، خانه سازی(، افزایش 
سطح زیرکشت وتغییر کاربری اراضی حوضه آبریز، 
افزایش جمعیت در سطح حوضه آبریز، احداث بندهای 
سنگ و سیمانی در سطح حوضه آبریز جازموریان، بندهای 
احداث شده در حوضه آبریز هلیل رود )که عمدتاً توسط 
جهاد کشاورزی احداث شده و مجموعاً درحدود ۷ میلیون 
مترمکعب آب را ذخیره می کند( از عوامل دیگر کاهش 

آورد این حوضه است.
موضوع مهم دیگر تامین حقابه کشاورزان است. شرکت 
آب منطقه ای کرمان بر اساس قوانین و مقررات جاری و 
پیگیری مراجع قضایی و همچنین به منظور مطالعات 
جامع وضعیت حقابه بران هلیل رود از حدود یک سال 
پیش ساماندهی و تعیین تکلیف حقابه بران حوضه جنوب 
استان را در دستور کار قرار داده و اقدامات مهمی را در 
این خصوص از قبیل مکاتبه و هماهنگی با سازمان جهاد 
کشاورزی، جمع آوری و تشکیل پرونده برای عده زیادی از 
مدعیان حقابه برای طرح در کمیسیون قانونی مربوطه و 

... معمول کرده است.
 عالوه بر این به منظور تسهیل و تسریع در این امر طرح 
مطالعاتی جامع و کاملی را نیز تعریف و قرارداد آن را نیز 
با شرکتی متخصص و دارای تجربه منعقد کرده و در این 

زمینه کارهای مطالعاتی مذکور در حال اجراست.
وسعت تاثیر ریزگردها در پهنه جازموریان

در خصوص اینکه که منشا ۲۵ درصد ریزگردهای کشور 

مربوط به جازموریان است، پس از دریافت مستندات 
موجود در سازمان محیط زیست کرمان، مشاهده شد تنها 
یک تحلیل ۷۰ روزه در بازه زمانی ۱۰ دی ماه لغایت ۱۹ 
اسفند ۱۳۹۴ مربوط به دفتر مهندسی و مطالعات سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی 
موجود است )موضوع نامه شماره ۹۴/۱۶/۳۵۴۶۸ تاریخ 
۱۳۹۴/۱۲/۱۹( که با توجه به دوره کوتاه بررسی، عدد 
فوق قابل استناد نبوده و با مستندات سازمان هواشناسی 
کشور مغایرت دارد. همچنین بررسی نقشه های تهیه شده 
توسط مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی کشور مبنی بر تعداد روزهای مشاهده پدیده 
گرد و خاک کشور برای سه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
موضوع ۲۵ درصد منشا ریزگردهای کشور از طریق 

جازموریان، نمی تواند صحیح باشد.
تصویب طرح مدیریت جامع تاالب جازموریان

 این نگرانی ها و توضیحات وزارت نیرو درحالی است که 
چندی پیش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان از تصویب طرح مدیریت جامع تاالب جازموریان 
در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمان خبر 

داده بود.
مرجان شاکری اظهار داشت: طرح مدیریت جامع تاالب 
جازموریان در استان های کرمان و سیستان بلوچستان 
برنامه ریزی شده است و از سال ۱۳۹۵ با هدف استقرار 
رویکرد مدیریت زیست بومی در تاالب جازموریان در 

دستور کار سازمان محیط قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان ادامه 
داد: این طرح با همکاری اداره کل محیط زیست، جهاد 
دانشگاهی کرمان و تمام ذی نفعان در استان های کرمان 
و سیستان و بلوچستان تدوین شده بود که باید در نشست 

شورای برنامه ریزی این استان ها تصویب می شد.
او با بیان اینکه دبیرخانه طرح احیای تاالب جازموریان 
در استان کرمان است، افزود: فعالیت های بخش مرتبط 
با این استان انجام شده و منتظر مصوبه استان سیستان و 

بلوچستان هستیم تا این برنامه را اجرایی کنیم.
شاکری، طرح مدیریت جامع تاالب جازموریان را شامل 
مطالعات زیست محیطی، مدیریت منابع آب، هواشناسی، 
ریزگردها، موضوعات معیشتی و اقتصادی منطقه و میراث 
فرهنگی عنوان کرد.او هدف از اجرای طرح مدیریت جامع 
تاالب جازموریان را احیای این تاالب در استان های 
سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان اعالم کرد و 
گفت: این تاالب یک فرصت اکولوژیک بزرگ برای استان 

کرمان، کشور و منطقه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان 
اینکه جازموریان به عنوان تاالب فصلی در مرز استان های 
کرمان و سیستان و بلوچستان قرار گرفته است، گفت: 
طی سال های گذشته خشک شدن این تاالب به اکولوژی 
منطقه آسیب جدی وارد کرده و منشا گرد و غبار و 

ریزگردهای بسیاری شده است.
او افزود: طرح مدیریت جامع تاالب جازموریان در یک 
برنامه پنج تا ۲۰ ساله با حضور ذی نفعان و سایرین برنامه 
ریزی شده که در صورت تصویب در شورای برنامه ریزی 

استان سیستان و بلوچستان اجرایی می شود. 
شاکری ادامه داد: این طرح پس از تایید استان سیستان و 
بلوچستان، قابلیت اجرایی شدن و پیگیری در سطح کشور 
برای جذب اعتبارات و برنامه های گام به گام تا احیای 

تاالب جارموریان را دارد.
او تصریح کرد: ان شاالله با گام های مثبت پرسنل محیط 
زیست و دستگاه های دولتی در استان سیستان و 
بلوچستان این مصوبه صادر شود تا سایر موارد از طریق 
سازمان محیط زیست برای جذب اعتبارات پیگیری شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان، کمک 
مسئوالن ارشد این استان را برای تصویب طرح مدیریت 
تاالب جازموریان را در مراحل قانونی بسیار دلگرم کننده 
برشمرد و گفت: این حمایت مسئوالن نشان می دهد که 

اتفاق زیست محیطی بزرگی در کرمان رخ خواهد داد.
او افزود: امیدواریم با حرکت های صورت گرفته شاهد بهتر 

شدن حال تاالب جازموریان باشیم.
شاکری با بیان اینکه راهکارهای تدوین تاالب جازموریان 
با حضور ذی نفعان دولتی و غیردولتی بررسی و منافع 
مردم در این طرح دیده شده است، از اجرای ۲ طرح جانبی 

در کنار طرح احیای تاالب جازموریان خبر داد.
او ادامه داد: این طرح ها شامل تعیین میزان حقابه و طرح 
معیشت پایدار برای مردم منطقه جازموریان است که در 
کنار طرح اصلی مدیریت تاالب جازموریان چشم انداز 

خوبی برای تاالب جازموریان دارند.

 ایرنا 

گزارش

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان، کمک مسئوالن ارشد این استان 
را برای تصویب طرح مدیریت تاالب 
جازموریان را در مراحل قانونی بسیار دلگرم 
کننده برشمرد و گفت: این حمایت مسئوالن 
نشان می دهد که اتفاق زیست محیطی 
بزرگی در کرمان رخ خواهد داد.
او افزود: امیدواریم با حرکت های صورت 
گرفته شاهد بهتر شدن حال تاالب 
جازموریان باشیم.
شاکری با بیان اینکه راهکارهای تدوین 
تاالب جازموریان با حضور ذی نفعان دولتی و 
غیردولتی بررسی و منافع مردم در این طرح 
دیده شده است، از اجرای ۲ طرح جانبی در 
کنار طرح احیای تاالب جازموریان خبر داد.
او ادامه داد: این طرح ها شامل تعیین میزان 
حقابه و طرح معیشت پایدار برای مردم 
منطقه جازموریان است که در کنار طرح 
اصلی مدیریت تاالب جازموریان چشم انداز 
خوبی برای تاالب جازموریان دارند.

باران اشک ، بر جازموریان تشنه
بررسی مشکالت خشکسالی و دغدغه  صیانت از منابع آبی جنوب شرق کشور

رنا  
: ای

س
عک

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
گفت: تـا افـق ۱۴۰۴ حـدود ۱۲ میلیـارد دالر 
سـرمایه گذاری در پروژه هـای معدنی از سـوی 
شـرکت توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 

معدنـی ایـران انجـام خواهـد شـد.
به گزارش خبرنـگار اقتصادی ایرنـا، »وجیه الله 
جعفری« دیروز )دوشـنبه( در مراسم افتتاحیه 
سـومین جشـنواره ایده هـای ارزش آفریـن 
معـدن و صنایـع معدنـی )اینومایـن ۳( در 
دانشـگاه تهـران افـزود: سـازمان توسـعه و 
نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 
)ایمیـدرو( از ابتدای فعالیـت تا دیـروز بیش از 
۲۳ میلیـارد دالر سـرمایه گذاری در پروژه های 
بخش معـدن و صنایـع معدنی بـا کمک بخش 

خصوصـی انجـام داده اسـت.
رئیس هیـات عامل ایمیـدرو خاطرنشـان کرد: 
در سـال های گذشـته تـالش شـد تـا نقـش 
تنظیم گری، تسـهیل گری و بسترسـازی برای 
بخش خصوصی از سـوی ایمیـدرو افزایش یابد 

و تا حـد ممکـن از اجـرا فاصلـه بگیرد.
وی ادامه داد: دیـروز ۷ میلیـارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر از طرح هـای مربـوط بـه بخـش معـدن و 
صنایـع معدنـی توسـط بخـش خصوصـی بـا 
هدایـت و حمایـت ایمیـدرو در حـال انجـام 
است و تا پایان سـال گذشـته ۲ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیـون دالر آن اجرایـی شـده اسـت.
جعفری بیان داشـت: تالش شـده تا از ظرفیت 
شـرکت های وابسـته یـا تابعـه ایمیـدرو در 
اقتصـاد کشـور نیز کـه شـرکت هایی پیشـران 
بـوده و ۲۳ درصـد ارزش بـورس را در اختیـار 

دارنـد کمـک بگیریـم.
وی تاکید کرد: دیروز موضوعاتـی نظیر »کربن 
صفـر« و »ضایعـات صفـر« جـزو برنامـه هـای 
حیاتی بخش معـدن و صنایع معدنی اسـت که 
دسـتیابی به آن هـا نیازمند خالقیـت و فناوری 

در حوزه هـا اسـت.
  رئیـس هیـات عامـل ایمیـدرو بـا اشـاره بـه 
برگـزاری جشـنواره اینومایـن ۳ ادامـه داد: 
حمایـت از ایده هـای نوآورانـه و افزایـش 
توانمنـدی اسـتارتاپ ها و شـرکت های دانـش 
بنیان بخـش معـدن و صنایع معدنـی، از جمله 

اهـداف برگـزاری ایـن جشـنواره اسـت.
وی گفت: در طول سـه دوره برگزاری جشنواره 
شـاهد رشـد تعداد ایده های خالقانـه دریافتی 
از ۱۱۳ ایـده در سـال نخسـت، ۱۱۲ ایـده در 
سـال دوم و ۱۵۰ ایده در سـال جاری بودیم که 
تاکنـون دو مـورد از ایده های رسـیده در سـال 

دوم تجاری شـده اسـت.
جعفـری ادامـه داد: سـرمایه اصلـی اقتصـادی 
کشـور نیـروی انسـانی اسـت و اصـول اقتصاد 

دانش بنیـان نیز بر نیـروی انسـانی متخصص و 
خـالق بنیان شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: عبـور موفـق از چاله هـای 
تحریـم بـا طی مسـیر توسـعه دانـش بنیـان با 

تکیـه بـر نیروهـای داخلـی میسـر می شـود.
معـاون وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت اظهـار 
داشت: اسـتخراج بهینه و استحصال حداکثری 
ارزش افـزوده از منابـع معدنی مسـتلزم رعایت 
موازیـن توسـعه پایدار اسـت کـه با اسـتفاده از 
فناوری های نویـن، اسـتفاده از فناوری های کم 
آب بر و مدیریت انرژی، مصـارف بازیافت، توجه 
به ایمنی و بهداشـت در معدن، ارائه محصوالت 
نویـن، مدیریت پسـماندهای معدنی و توسـعه 

زنجیـره ارزش معدنـی ممکن می شـود.
به گـزارش ایرنـا، سـومین جشـنواره ایده های 
معدنـی  صنایـع  و  معـدن  ارزش آفریـن 
)اینومایـن ۳( از دیـروز )۲۶ مهرمـاه( بـه مدت 
سـه روز )تا ۲۸ مهرمـاه( بـا همکاری سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 
ایـران )ایمیـدرو(، دانشـگاه تهـران، معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی، شـرکت های معدنـی و 
صنایـع معدنـی و دیگـران بازیگـران حـوزه 
معدن و صنایـع معدنـی و اقتصـاد دانش بنیان 

برگزارمی شـود. 

بازار خودرو چند هفته ای است که در رکود مطلق 
به سر می برد. معامالت در آن به کمترین میزان 
رسیده و قیمت ها به روال چند هفته  گذشته، 
بدون تغییر مانده است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، 
این روزها جز معدود افرادی که نیاز واقعی به خودرو 
دارند، برای خرید مراجعه نمی کنند و رکودی 

سنگین بر بازار حکمفرماست.
رکود بازار نقل و انتقاالت خودرو در پایتخت در 
حالی به دو ماه رسیده که صحبت های انجام شده 
در خصوص احتمال بازگشایی واردات خودرو، 
رکود را شدیدتر کرد و طی آن فروشندگان زیاد 

شدند اما خریداران عقب نشینی کردند.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران، اکنون بازار در یک وضعیت بالتکلیفی به سر 
می برد، وضعیتی که سبب شده مشتری مراجعه 

نکرده و خریدار اندک باشد.
»سعید موتمنی« به ایرنا گفت: خودروهای 
خارجی و مونتاژی بیشترین آسیب را از این شرایط 
دیده اند و تقریبا هیچ مشتری برای این خودروها 
وجود ندارد، اما اندک خرید و فروش هایی در 
خودروهای پرطرفدار داخلی و مونتاژی و به طور 
عمده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومانی در 

جریان است.
وی با اشاره به محدودیت های عرضه های 
خودروسازان، تاکید کرد: اگر عرضه افزایش یافته 
و به ویژه آن طور که خودروسازان وعده داده اند 

خودروهای ناقص کف پارکینگ هایشان تکمیل 
و تجاری شود، می تواند بر کاهش مجدد قیمت ها 

تاثیرگذار باشد.
به گزارش ایرنا، امروز در گروه ایران خودرو، هر 
دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ حدود ۲۳۵ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵ مدل ۹۹ نزدیک به 
۲۹۲ میلیون تومان و نوع صندوق دار مدل ۱۴۰۰ 

آن ۳۰۸ میلیون تومان ارزش گذاری شد.
همچنین پژو ۲۰۷ دنده ای و اتوماتیک مدل 
۱۴۰۰ به ترتیب ۳۳۰ و ۴۳۸ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵ اس. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۴۵ میلیون 
تومان، سمند ال. ایکس دوگانه سوز ۲۷۸ میلیون 
تومان، دنا معمولی ۳۲۵ میلیون تومان، دنا پالس 
توربوشارژ اتوماتیک ۴۶۰ میلیون تومان و تارا ۴۴۰ 

میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه صنعتی سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱۱۱ 
مدل ۹۹ صفر کیلومتر ۱۵۴ میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا ۲ پالس ۱۷۳ 
میلیون تومان، ساینا اس دنده ای ۱۷۹ میلیون 
تومان، کوئیک آر دنده ای ۱۷۲ میلیون تومان و 

شاهین ۳۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
واردات خودرو و شوک به بازار

بر پایه این گزارش، از زمان مطرح شدن موضوع 
واردات خودرو و رفت و برگشت طرح مربوط به 
واردات بین مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان، قیمت ها در بازار خودروهای خارجی با 

افت پنج تا ۱۰ درصدی مواجه شد و پس از آن تا 
به امروز ثابت ماند.

به گفته فعاالن این بازار، در این میان اندک 
فروشندگانی که به دلیل نیاز به پول نقد اقدام 
به فروش می کنند، به ناچار حاضر می شوند 
خودروهایشان را با قیمت پایین تری به مشتری 
بفروشند، چون بازار به شدت راکد بوده و در حالت 

انتظار به سر می برد.
با این حال، بسیاری کارشناسان با استناد به سخنان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت که »واردات خودرو 
تا پایان سال را به صالح ندانسته«، بیان  می کنند: 

منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مهیا نیست.
به گفته آنان، مطرح شدن موضوع واردات خودرو 
شوکی به بازار وارد کرد و رکود و بالتکلیفی بازار 

را رقم زد.
به گزارش ایرنا، امروز در سایت های خودرویی و 
فضای مجازی در دسته مونتاژی ها و خارجی ها، 
هر دستگاه جک اس۵ کرمان موتور ۷۰۵ میلیون 
تومان، هایما اس۷ ایران خودرو ۷۸۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۰۸ با مدل ۹۸ حدود ۹۳۰ میلیون 
تومان و مدل ۹۹ نزدیک به ۹۵۵ میلیون تومان، 
سانتافه ix۴۵ مدل ۲۰۱۷ با ۴۹ هزار کیلومتر 
پیمایش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان 
و هر دستگاه تیگوان مدل ۲۰۱۸ با ۳۴ هزار 
کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.

سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دالری در پروژه های معدنی تا سال ۱۴۰۴ تشدید رکود در بازار خودرو

نادری رییس شورای شهرکرمان:

شورای شهر کرمان بار دیگر از انتخاب شان دفاع کردند
»شعرباف« را انتخاب کردیم تا شهر تکان بخورد

 نو
ان

کرم
ع: 

منب

دو روز بعد از صدور حکم شهردار اعضای شورای شهر 
پیش روی رسانه ها نشستند تا به این پرسش جواب 
دهند که چرا شهردار غیر بومی و چرا سعید شعرباف 
تبریزی؟ انتخاب شهردار کرمان پشت درب های بسته، 
حاشیه هایی را برای این شورا به ارمغان داشته تاجایی که 
به گفته رئیس شورای شهر، اعضا پس از انتخاب شهردار، 
در برابر انتقادات تندی قرار گرفته اند . در این جلسه 
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر 
کرمان  تاکید کرد که اگر چه بعضی این شورا را منتسب 
به جریان سیاسی خاصی می کنند اما دو استاندار دولت 
روحانی نیز جزء گزینه های انتخاب شهرداری بودند وبا 

 آن ها به صورت جدی مذاکره شده است. 
در این نشست خبری که با موضوع »شفاف سازی 
نحوه ی انتخاب شهردار و برنامه های پیش روی شورا« 
برگزار شد؛ کمساری، امینی زاده و تقوی به تشریح 

اقدامات شورا در انتخاب شهردار پرداختند.
محمدرضا کمساری، سخنگوی شورای اسالمی شهر 
کرمان درباره ی اینکه چطور آقای شعرباف بدون داشتن 
شرط سابقه ی مدیریتی توانسته حکم شهرداری را 
بگیرد، توضیح داد که نگاه ما این نیست که شهردار باید 
صرفا مدیر عملیاتی باشد. او با بیان اینکه ما از قانون جلوتر 
نیستیم، در پاسخ به منتقدان این امر گفت:» وقتی ایشان 
تایید را گرفته یعنی توانمندی کافی را برای شهرداری 
دارند ضمن اینکه در قانون نیامده که شهردار باید حتما از 
مجموعه ی شهرداری باشد. نگاه ما این نیست که شهردار 
باید صرفا مدیر عملیاتی باشد. بلکه باید کسی باشد که 

نگاه استراتژیک داشته و مجموعه را مدیریت کند.« او 
در عین حال تصریح کرد: »قبول دارم شهردار جدید 
به اندازه ي آقای عالم زاده مرتبط با حوزه های عمرانی 

نبوده است.« 
امینی زاده، دیگر عضو شورا نیز  با بیان اینکه خیلی از 
افراد بیرون از شورا، ما را منتسب به جریان سیاسی 
خاصی می دانند، گفت:» دو استاندار دولت روحانی نیز 
جزء گزینه های ما برای شهرداری بودند که به صورت 
جدی هم با آنان مذاکره کردیم و یا نخواستند و یا نشد 
که بمانند. همچنین، شهرداران کالنشهرهای مختلف 
کشور نیز در لیست ما بودند که به دالیلی قبول نکردند.« 
سخنگوی شورای شهر نیز با بیان اینکه فرد متخصص 
و کارآمد و دارای برنامه باشد برای شورا مهم تر از 
وابستگی های سیاسی افراد بود، در خصوص شیوه 
انتخاب شهردار که خروجی اش شعرباف بوده، توضیح 
داد:»پس از بررسی رزومه ی ۱۲۶ نفر و انصراف برخی 
از آنان، به ۴۴ نفر و در مرحله ی بعد به ۲۲ نفر رسیدیم. 
در نهایت نیز آقایان قاری قرآن، ساالری، سرهنگ بهروز، 
شعرباف، امینی اصفهانی و پوراسماعیلی، گزینه های 
پایانی ما بودند که با بررسی های انجام شده به مرحله ی 

مصاحبه با شورا رسیدند.«
*موسوی و ایرانمنش 

در لیست گزینه های شهردار
او در بخشی از صحبت  هایش به این نکته هم اشاره کرد 
که موسوی و ایرانمنش نیز از گزینه  های  پست شهرداری 
بودند: »برای اینکه مردم در جریان کار قرار گیرند و 
حتی قضاوت کنند و نظر بدهند،  جلسه ی بررسی شش 
گزینه ی پایانی را به صورت زنده برگزار کردیم. در این 
مرحله، ناصر بهروز بنا به محدودیت هایی که داشت، 

انصراف داد؛ مهندس موسوی و دکتر ایرانمنش از 
اعضای شورا، چون منتخب مردم بودند، بهتر دیدند در 
شورا حضور داشته باشند و شهردار از بین دیگر دوستان 
انتخاب شود، بنابراین، انصراف دادند.« این عضو شورای 
شهر  با بیان اینکه حضور شهردار در کرمان برای شورا 
موضوع مهمی بود، افزود: »آقای امینی اصفهانی چون 
مادر همسرشان خانواده ی محترم شهدا بودند و نیاز 
به رسیدگی داشتند امکان حضور در کرمان نداشتند و 
تقاضا داشتند به صورت دو هفته یک بار به اصفهان بروند 
و در واقع، طی دو هفته ، سه تا چهار روز کرمان نباشند 
ولی برای شورا مهم بود که حضور دائم و تمام وقت داشته 

باشند و بنابراین، انصراف دادند«.
کمساری در ادامه، درباره ی انتقاداتی که به انتخاب 
شعرباف بود اظهار کرد: »انتقادی بود که چرا شهردار 
بومی انتخاب نشده است و حرف ما این است که شکل 
فعلی شهر برای افراد بومی عادی شده ولی حداقل 
داشته ی فرد غیربومی این است که وضعیت کرمان 

طبیعی نشده است«.
*شعرباف را انتخاب کردیم تا شهر تکان بخورد

رییس شورای شهر هم  در پاسخ به انتقاداتی درباره ی 
انتخاب شهردار غیر بومی برای شهر کرمان، گفت:» 
یکی از دوستان ناشناس زنگ زدند که چرا شهردار بومی 
انتخاب نکردید؟ گفتم وضعیت ۳۰ سال پیش شهرهای 
بندرعباس و زاهدان و یزد و کرمان و شرایط کنونی این 
شهرها را می بینید؟ گفت که جواب سوالم را گرفتم. یا 
منتقد دیگری جلوی استانداری ایستاده بود و خود را 
معرفی کرد که شما با این انتخاب آیا به شهر خدمت 
کردید یا خیانت؟ من این توضیحات را دادم و گفتم که 
آقای شعرباف را انتخاب کردیم چون می خواهیم شهر 

تکان بخورد. اگر قرار بود کرمان تغییر کند تاکنون تغییر 
کرده بود. برای اینکه رشد کنیم، الزاما این طور نیست با 

مِن کرمانی رشد کند.«
او همچنین در پاسخ به حداقل رای قانونی شعرباف، 
گفت: »این رای ها به معنی شش رای در برابر پنج رای 
نبوده و مخالف و موافق نیست. همه آقای پوراسماعیلی 
را قبول داریم و اگر شهردار شده بودند، بنده پشت سر 
ایشان هم بودم. رای در مقابل رای نیست و کسی در 

مقابل شهردار نیست.«
*۵۰ درصد بودجه را روی فروش زمین بستند

در بخش دیگری از این نشست خبری به عملکرد قبلی 
شورای شهر در بخش بودجه انتقاد شد. رئیس کمیسیون 
حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسالمی شهر کرمان با 
بیان اینکه در تامین بودجه مشکل جدی داریم ، گفت :» 
براساس قانون مصوب شورای پیشین، بایستی ۵۰ درصد 
بودجه ساالنه شهرداری را با فروش زمین و امالک تامین 
می کردند؛ بودجه شهرداری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان تصویب اما فقط ۸۰ میلیارد تومان زمین فروخته 
شده است.مهمترین مشکل کنونی شهر کرمان بودجه 
است و در این زمینه مجموعه قبل نگاهشان جذب 

سرمایه گذار بوده که انجام نشده است.«
امینی زاده با تاکید بر با پنج بحران جدی شورای شهر 
ششم که مهترینش بودجه است، گفت: »شهر کرمان 
با بحران در تحویل شورا روبرو شده است و وضعیت 
شورای اسالمی ششم پس از ۲ ماه و نیم هنوز مشخص 
نیست و شهرداری به دوره جدید تحویل داده نشده است.
آرامستان کرمان دسترسی به زیرساخت های آب، برق 
و پارکینگ ندارد و پرونده های حقوقی از جمله برداشت 

۳۰ میلیارد تومان از حساب شهرداری وجود دارد.«

کاغذ وطن | مرضیه قاضی زاده
گزارش 

محمدرضا کمساری، سخنگوی شورای اسالمی 
شهر کرمان درباره ی اینکه چطور آقای شعرباف 
بدون داشتن شرط سابقه ی مدیریتی توانسته 
حکم شهرداری را بگیرد، توضیح داد که نگاه ما 
این نیست که شهردار باید صرفا مدیر عملیاتی 
باشد. او با بیان اینکه ما از قانون جلوتر نیستیم، 
در پاسخ به منتقدان این امر گفت:» وقتی 
ایشان تایید را گرفته یعنی توانمندی کافی 
را برای شهرداری دارند ضمن اینکه در قانون 
نیامده که شهردار باید حتما از مجموعه ی 
شهرداری باشد. نگاه ما این نیست که شهردار 
باید صرفا مدیر عملیاتی باشد. بلکه باید کسی 
باشد که نگاه استراتژیک داشته و مجموعه را 
مدیریت کند.«

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۶۸۳ 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 زهرا جهری فرزند صفر بشماره شناسنامه 2۸ صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه مساحت 2۳۱/۴5 
مترمربع پالک ۱۶۶۰۸ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶5۰ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی واقع در بخش 
2 کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید ابراهیمی جنوبی کوچه ۸ فرعی اول سمت راست خریداری از 
مالک رسمی خانم فاطمه اشرف گنجویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/2۷- تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۷۴۰ هیات دوم  موضوع 
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 سیدمجتبی 
هاشمی زاده زرندی فرزند سیدمظفر به شماره شناسنامه ۳۰۸۰۱۰۹۴۰۶ صادره از  زرند در 
یک باب مغازه به مساحت 2۸ مترمربع از پالک 5۶۷۸ اصلی واقع در زرند خیابان سردار 
جنگل نبش کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای سیدفتاح میرطاهری سلیمان آبادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۷/2۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۸/۱2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
با توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات حل اختالف ثبت شهرستان 
نامه  آیین  افراد ذیل قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  زرند در مالکیت 
قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه  مالکین بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز مورخه در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا 
بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 2۰ قانون ثبت حداکثر ظرف 
مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس 
از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است 

پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
۱. پالک ۳۶ فرعی از ۱۶۴ اصلی مورد تقاضای آقای حسن همتی سراپرده فرزند غالمرضا ششدانگ خانه واقع در 

اراضی سراپرده بخش ۱5 کرمان به مساحت 2۶5.۴۰ مترمربع 
2_ پالک ۳۷ فرعی از ۱۶۴ اصلی مورد تقاضای آقای سیدحسین همتی سراپرده فرزند سیدعلی ششدانگ خانه 

واقع در اراضی سراپرده بخش ۱5 کرمان به مساحت 255 مترمربع.
 م الف ۱۹۷

تاریخ انتشار: سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۷/2۷
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

تصمیم نهایی
پرونده کالسه ۱۴۰۰2۱۹2۰۰۰۱۱۴۱۴۱۱شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج تصمیم نهایی شماره 

۱۴۰۰2۱۳۹۰۰۰۳۳۹۳۹۰
خواهان :اقای اسحق خادمی فرزند سعید با وکالت اقای پرویز ساردوئی فرزند اسفندیار به نشانی استان 

کرمان –شهرستان منوجان –شهر منوجان –بلوار شهید فوالدی –روبروی دادگستری دفتر وکال اقای ساردوئی 
خوانده :خانم گوهر شمبوئی نژادتکل فرزند علی به نشانی استان کرمان –شهرستان قلعه گنج –شهر قلعه گنج –سرخ قلعه 

خواسته :تحریر ترکه 
بسمه تعالی .تاریخ ۱۴۰۰/۶/2۹در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج به تصدی امضا 

ءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۱۴۰۰2۱۹2۰۰۰۱۱۴۱۴۱۱تحت نظر قرار دارد 
قرار تحریر ترکه 

اسفندياربه  فرزند  پرویزساردوئی  آقای  وکالت  با  فرزند سعيد  خادمي  اسحق  آقای  خواهان  دادخواست  خصوص 
طرفيت خوانده خانم گوهرشمبوئی نژاد تكل فرزندعلي؛به خواسته تحریر ترکه مورث مرحوم غريب خادمی فرزند 
با  لذا شورا  نموده  اقامتگاه دائمی خود واقع در شهرستان قلعه گنج فوت  بتاريخ۱۳۹۹/۱۱/۰2در  سعيد که متوفي 
امور  قانون   2۰۷ و  مواد2۰۶  به  و سایر مدارک ضمیمه مستندا  احوال  ثبت  اداره  از  به گواهی فوت صادره  عنایت 
حسبی قرار تحریرترکه نامبرده را صادر و اعالم و در اجرای ماده 2۱۰ همان قانون مقرر دارد دبیرخانه شورا وقتی 
را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نباشد معین و با هزينه متقاضی در یکی روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی نماید که ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونين به متوفی وکسان دیگری که 
حقی برترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند کارشناس به عالوه برای 
در وقت مقرر  برای حضور  باشد  و در حوزه مقيم  اگر معین  له  و موصي  قانونی وصی  نماینده  یا  ورثه  از  هریک 
دعوت نامه فرستاده و به متقاضی ابالغ شود وسيله برای قرار فراهم نماید قرار صادره بارعایت ماده ۱۸قانون آیین 
نامه اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی 

محل است.سامان محمدی سلیمانی .
قاضی شورای حل اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰5۰۰۰۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی پور نامداری فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱2۰ صادره از ماهان در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۳۶۴/5۰ مترمربع پالک ۱۶۰5 فرعی مفروز و مجزی از 55۸ فرعی ۴۷-اصلی واقع در بخش 2۶ کرمان 
به آدرس سیرچ - خیابان امام خمینی خریداری از مالک رسمی آقای اسدهللا احمدی نژاد محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹25
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۶۶۶ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض متقاضی خانم صغری خاک رنگین فرزند صفر به شماره شناسنامه ۳۴ 
صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۰2.25 مترمربع از پالک ۸۰۶ اصلی 
واقع در ریحانشهر خیابان امام خریداری از مالک رسمی آقای علی مومنی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی 
اعتراضی  به صدور سند مالکیت متقاضی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
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 ۱۹5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۷/2۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۸/۱2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- منوجان 
خواهان رونوشت حصر وراثت سمیه عمرانی ده کهان  فرزند یوسف به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه ۱۴۰۰2۱۹2۰۰۰۱۹۶2۹5۱از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان فرشاد عمرانی دهکهان فرزند علی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
۱-علی عمرانی دهکهان فرزند فرشاد ش م ۶۰۸۰۳۸۱۰۶۰ت ت ۱۳۹۶/۶/2

2-زهرا عمرانی دهکهان فرزند فرشاد ش م ۶۰۸۰۳۳۸۸2۳ت ت ۱۳۹۳/۷/2۴)فرزندان متوفی (
۳-سمیه عمرانی دهکهان فرزند یوسف ش م ۶۰۸۹۹۳۱2۸۴ت ت ۱۳۶۷/۱۰/۱2)همسر متوفی (
۴-خیری عمرانی دهکهان فرزند یوسف ش م ۶۰۸۹۶55۹۳۷ت ت ۱۳۳۸/۸/۱۶)مادر متوفی(

5-علی عمرانی دهکهان فرزند ابراهیم ش م ۶۰۸۹۶5۹22۳ت ت ۱۳۳۴/5/۱۷)پدر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 
ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل 
اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری.م الف 19 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای روح هللا صادقی فرزند مختار به شماره شناسنامه ۴2۱۸وشماره ملی ۳۱۶۰۴۷۹۳۱5صادره 
از کهنوج مالک ششدانگ یک باب مغازه دارای پالک ۱۰۸۶فرعی از ۴۹۷-اصلی واقع در قلعه گنج خیابان 
شهید ببربیان روبروی کارگاه نجاری ،قطعه ۴ بخش ۴۶کرمان که سند مالکیت با شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۸2۰۳۱۹۰۰2۰۰2۷۷2 به شماره چاپی ۳۴۹۱5۱سری ج سال ۹۷صادر وتسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا 
با استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف:248
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ساالر عقیلی برای تیتراژ 
»۲۴ سپتامبر« می خواند

فیلم »۲۴ سپتامبر« به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم ابراهیم 
وند که به دلیل اعتراضات خانواده شهید محسن کارگر قابل اکران 

نبود، با تغییر نام شهید با عنوان حسین محمدی مراحل پس 
تولید را پشت سر می گذارد. 

این فیلم که محصول ۹۵-۱۳۹۴ است، روایتگر رویداد فاجعه 
باز ۲۴ سپتامبر حج است که بسیاری از مردم ایران را دیدار 

کرد. و ساالر عقیلی خوانندگی تیتراژ این فیلم را عهده دار است. 
همچنین بابک زرین آهنگسازی این فیلم را انجام می دهد.

فراخوان نمایشگاه بین المللی هنرهای 
تجسمی NordArt ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۹ آبان ۱۴۰۰-این رویداد یک نمایشگاه ساالنه بین المللی 
هنرهای تجسمی در Büdelsdorf آلمان است که توسط موسسه 

Kunstwerk Carlshütte برگزار می شود.این رویداد یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های هنری معاصر در اروپا است که تمامی 

هنرهای تجسمی مانند نقاشی، مجسمه سازی، اینستالیشن، 
عکس و غیره را در بر دارد.

کفتار
مشخصات:جثه شبیه سگ،سر بزرگ، قوی ترین آرواره را در میان 

جانوران دارند، گوش ها نسبتًا بزرگ و نوک دار، دم متوسط و پرمو است. دست ها قوی و از 
پاها بلندتر است. دست و پا هر کدام چهار انگشت دارند. ناخن ها قابل جمع شدن نیست. 
به طور کلی سر و یک چهارم قسمت جلویی بدن بزرگ ولی یک چهارم عقبی بدن الغر 
است. در موقع راه رفتن، برخالف سگ سانان، سر خود را پایین نگه می دارد و حالتی قوز 
مانند به خود می گیرد و مانند شتر دست و پای هر طرف بدن را با هم حرکت می دهد. 
موها بلند و به نسبت خشن است. یال بلند و سیاه رنگی در ناحیه پشت گردن و روی 
ستون مهره  تا ناحیه دم دارد. رنگ بدن خاکستری روشن تا خاکستری متمایل به زرد 

است و نوارهایی به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه بر روی آن دیده می شود. در ناحیه دم غدد 
توسعه یافته تولید بو وجود دارد.

اندازه ها: طول سر و تنه ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، دم ۲۵ تا ۳۵ سانتی متر، ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ 
سانتی متر، وزن ۲۵ تا ۵۵ کیلوگرم است در مناطق کوهستانی، استپی، بیابانی و بلوچی.

پراکندگی: اکثر مناطق ایران به جز مناطق خزری و آذربایجان. پراکنش جهانی: آفریقا و 
آسیا.شبگرد است.ولی در اوایل غروب و صبح زود نیز مشاهده می شود. به صورت انفرادی 

و گاهی جفت و خانوادگی زندگی می کند. معمواًل در غارها و حفره های طبیعی و یا 
انسان ساخت ساکن می شود.در اطراف و داخل النه، جمجمه و استخوان هایی که توسط 

کفتار به این محل حمل گردیده است 
مشاهده می شود که در بین آنها جمجمه 

و استخوان های سگ، گوسفند اهلی و 
وحشی وجود دارد. در سال ۱۳۸۴ در 

پناهگاه حیات وحش نایبندان در داخل 
یک معدن متروکه به نام کال زرد که 
کفتار در آن ساکن شده بود در بین 
استخوان های مختلف، جمجمه یک 
انسان که توسط کفتار به آنجا حمل 

شده بود مشاهده شد. کفتار حس بویایی 
بسیار قوی ای دارد، قادر است از فاصله 
چند کیلومتری بوی غذا را حس کند.

هنر ظریف 
بی خیالی     

نویسنده : مارک منسون
ناشر: عصر جوان

مترجم: مجید رشید
کتاب هنر ظریف بی خیالی را معموالً 
می توانید در ردیف کتابهای پرفروش 
کتابفروشی های بزرگ جهان ببینید. 
این کتاب، دومین اثر منتشر شده از 

مارک منسون است.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

امروزه رشد فزاینده جمعیت تغییر سبک 
زندگی، تمایل روزافزون شهروندان به مصرف 
)مصرف گرایی(، تنوع محصوالت و کاالهای 
تجاری و به دنبال آن تحوالت پدید آمده در 
میزان و کیفیت مواد مصرفی در سال های اخیر 
به یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی 

برای تمامی مناطق شهری و روستایی ایران 
تبدیل شده است، تلنبار شدن مواد زائد در 
زمین های اطراف شهرها و روستاها، رودخانه ها، 
جنگلها و حتي مزارع است که منجر به آلودگی 
خاک، هوا، آب های سطحی و زیرزمینی و 

اکوسیستم های خشکی- آبی شده است.
طبق تعریف پسماند محصول جانبی فعالیت 
های انسانی است .از لحاظ فیزیکی، پسماند 
حاوی همان موادی است که در محصوالت 
مفید وجود دارد و تنها تفاوت آنها در بی ارزش 

بودن پسماند است.
پسماند از چند منظر می تواند دسته بندی 
شود. از نظر وضعیت فیزیکی )جامد، مایع، 
گاز(، از نظر کاربرد اصلی بسته بندی، مواد 
غذایی و ..(، از نظر مواد )شیشه، کاغذ و…(، از 
نظر ویژگی های فیزیکی )سوختنی، کمپوست 
شدنی، بازیافتی(، از نظر منشا )خانگی، تجاری، 

کشاورزی، صنعتی و…( و یا میزان ایمنی 
)خطرناک، بی خطر(

طبق آمارها متوسط سرانه تولید زباله های 
شهری در ایران ۲۴۰ کیلوگرم )به ازای هر نفر( 
در سال است که بیشترین تولید سرانه زباله 
مربوط به تهران می شود، در این شهر به ازای 
هر نفر تا ۴۵۰ کیلوگرم زباله شهری در سال 
تولید می شود، زباله های حجمی نزدیک به 
۷۰ درصد بزرگ ترین گروه زباله های شهری را 
تشکیل می دهد، رتبه های بعدی به پالستیک 
)۱۰درصد(، مقوا و کاغذ )۸ درصد ( و فلز )۳ 
درصد( اختصاص دارد. این میزان حجم زیادی 
از پسماند است که باید تفکیک و بازیافت شود 
در حالی که سهم بازیافت در کشور بسیار کم 

است. ادامه دارد…..
تهیه کننده: الهام خسروداد)کارشناس خدمات 

شهری شهرداری بم(

آغاز صید ماهیان استخوانی 
در دریای خزر

سـاری - ایرنـا | ۴۲۰۰ صیـاد مازندرانـی در قالـب ۵۴ شـرکت 
تعاونـی پـره در مازنـدران بـه صورت رسـمی برای پهـن کردن 

تورهـای ماهیگیـری وارد دریا شـدند.
 ماهیگیـری در سـواحل خـزر بـه روش »پـره انجام می شـود، 
سـر صیـاد، فـوکا پـوش ) صیـادان بـا چکمه هـای بلنـد(، تور 
ریـز، چینـت چـی )مرمت کار تـور(، قایقـران و راننـده تراکتور 
از نیروهـای اصلـی در انجـام صیـد پره هسـتند.تمامی صیادان 
مجـازی کـه اقـدام به صیـد ماهیان اسـتخوانی می نماینـد، از 
روش صیـد پـره اسـتفاده مـی کنند.تور پـره با ارتفـاع حداکثر 
هفـت تـا ۱۰ متر و طـول ۱۰۰۰ متـر و به وسـیله قایق چوبی 
در فاصلـه دور از سـاحل به شـکل نیم دایره ای بـه آب انداخته 
و پس از انباشـته شـدن از ماهیان اسـتخوانی شامل گونه های 
کفـال، سـفید و کپـور بـه وسـیله وینـچ یـا تراکتور به سـاحل 

کشـیده می  شود. 

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

چکیده »مدیریت بهینه پسماندهای شهری«

ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زیادی 
 را بر فعاالن اقتصاد تحمیل می کند

خبر

بر  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  به هزینه هایی که  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ارز  حذف  موضوع  مدت هاست  گفت:  می کند،  تحمیل  اقتصادی  فعاالن 
کند. تغییر  باید  روند  این  و  نمی شود  اجرایی  اما  است  مطرح  تومانی   ۴۲۰۰ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سیداحسان خاندوزی« در نخستین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید 
مانع فعالیت های مولد بوده بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری 
در برخی نهادها بر جیب فعاالن اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را 
کاهش می دهد. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی کند 
 اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه ها، فعاالن اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.

رییس شورای گفت وگو اظهار داشت: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات 
نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکالت را در این زمینه رفع و موجب گره گشایی می شود. 
این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره گشایی، ایجاد تفاهم و اعالم تضمین های سیاسی دولت و 
بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفت وگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.وی با بیان 
اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بارها گالیه 
هایی داشتند که گاهی منشا آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.خاندوزی با 
تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادالت را افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: 
وضع بخشنامه های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق های متضاد و متعارض که نه تنها 
 منشا اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.
دلیل  این  به  اقتصادی  فعاالن  اینکه  بر  تاکید  با  گفت وگو  شورای  رییس 
نیازمند  گفتن،  از  بیش  گفت وگو  شورای  گفت:  هستند،  خسته  و  سرخورده 
 اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برشد و امید به فعاالن باز گردد.
به گفته خاندوزی، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولویت های برنامه های کشور قرار 
دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه 
شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی کمیته ای برای رسیدگی به مشکالت این بخش 

تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.
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خبر
موسوی دبیر سی و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران، به تشریح جزئیات این جشنواره پرداخت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید صادق 
موسوی دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، در گفت و گوی تلفنی با برنامه 
تلویزیونی »در انتهای الوند«، با اشاره به اهمیت این 
جشنواره گفت: از بین ۱۲۷ رویداد مهم در دنیا، 
۱۲۷ اثر برگزیده برای حضور در اسکار انتخاب 

می شوند.موسوی افزود: در جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، هم اثری که بتواند جایزه بزرگ را 
دریافت کند، به لیست نهایی اسکار معرفی خواهد 
شد.او ادامه داد: امسال ۶ هزار و ۴۰۲ فیلم خارجی 
از ۱۲۸ کشور به جشنواره ما رسید و ۱۷۷۵ اثر هم 

از کشورمان به دبیرخانه ارسال شد.
موسوی در ادامه عنوان کرد: سال گذشته این 
بخت را داشتیم که فیلم »سفید پوش« برنده 
جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه تهران شد و 

به لیست نهایی اسکار راه پیدا کرد.او در تشریح 
اهمیت این جشنواره عنوان کرد: مهم ترین اتفاق 
جشنواره فیلم کوتاه تهران این است که ایران 
دروازه ای برای ورود به اسکار پیدا کرده است و 
می تواند توسط این جشنواره، آثارش را به لیست 
نهایی اسکار معرفی کند.دبیر سی و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران درباره 
نمایش آثار این جشنواره گفت: اکران فیلم های 
جشنواره در دو بخش حضوری و برخط انجام 

می شود. فیلم های اکرانی در بخش حضوری، هر 
روز از ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب در ۱۲ سالن مجموعه 
ایران مال به نمایش در می آیند که مخصوص 
حضور خبرنگاران و منتقدان و عوامل فیلم 
هاست.  بقیه افراد هم می توانند به صورت آنالین 
آثار ارسال شده به جشنواره را مشاهده کنند.

موسوی در پایان درباره نقش مناسبات سیاسی 
در داوری ها اظهار کرد: در بخش بین المللی ۵ 
داور داریم که یکی از آن ها ایرانی است، به همین 
خاطر مناسبات سیاسی نقشی در قضاوت های 

داوران نخواهد داشت.

جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ دروازه ورود ایران به اسکار


