
در گفت  گو با فواد توحیدی، پژوهشگر تاکید شد

گردشگری، راه نجات 
موسیقی نواحی ایران
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چشم امید به پنج ماه پایانی سال
ظهور نشانه های پایان رکود و بازگشت رونق اقتصادی

افزایش حقوق کارمندان منوط به 
الیحه بودجه و مصوبه مجلس است

رئیس صمت استان :

سهم ۱۵ درصدی کرمان از 
حقوق معادن محقق نمی شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  زمان  سا رئیس 
ستان  ا ین  ا ینکه  ا بیان  با  کرمان  )صمت( 

ز معادن کرمان  یران است گفت: ۷۰ درصد حقوق دولتی کشور ا بهشت معادن ا
تأمین می شود اّما باید ۱۵درصد این سهم به استان برگردد که فقط پنج صدم درصد 
محقق می شود.مهدی حسینی نژاد در بررسی مشکالت روستاهای تابعه سرچشمه 
رفسنجان افزود:ظرفیت معادن،برای همه است و این موضوع در قانون معادن کشور 
نیر مطرح شده و دولت، به واسطه بهره برداری معادن که به اشخاص می دهد، 

حقوق دولتی می گیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با 

تورم باشد، گفت: نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال 
آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا 

اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.
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نشانه های پیک ششم 
کرونا در حال 

بروز شدن است

قانون ملی شدن اراضی 
نزدیک به ۶۰ سال در 

کشور اجرا می شود

نقش پست در کاهش 
زنجیره انتقال کرونا 

بی بدیل است

صفحه ۱
را بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه۱بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ آبــان   3 دوشــنبه         ۱۰93 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

قیمت خانه های طرح جهش قیمت خانه های طرح جهش 
 مسکن رئیسی چقدر است؟ مسکن رئیسی چقدر است؟

نشانه های پیک ششم کرونا در حال بروز شدن است

افتتاح فاز چهارم خانه معلم کرمان 

دلیل کندی انتصاب های دولت چیست؟

رئیس صمت استان :

سهم ۱۵ درصدی کرمان از حقوق معادن محقق نمی شود کشور  گفت:در  کرمان  استاندار 
نگرانی هایی وجود دارد و گزارش 
تجمیعی حکایت از افزایش مراجعین 
سرپایی کرونا و در تهران آمار بستری 
ها دارد و همه نشانه هایی از این است 
که پیک ششم دارد بروز می کند که در 

این رابطه هشدار داده بودند.
 دکتر علی زینی وند در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: 
گشایش هایی در فعالیت مدارس و 
اصناف صورت گرفته و کرمان جزو 
استان های ضعیف در رعایت پروتکل 
هاست لذا خواهش می کنیم مردم 

جدی بگیرند و پروتکل ها را رعایت 
کنند.

اکنون  کرد:  تصریح  وند  زینی 
اولویت های اصلی رعایت پروتکل 
و  است  کرونا  واکسیناسیون  و  ها 
فعال  شهرستانی  ستادهای  باید 
باشند؛ در برخی شهرستان ها آمار 

واکسیناسیون پایین است.
همه  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
مسئوالن، فرمانداران و ائمه جمعه 
باید همکاری و مردم را به تزریق 
واکسن تشویق کنند و در ادارات و 
اصناف که دارد واکسن اجباری می 

شود، باید لیست از همه نیروها وجود 
داشته باشد تا سطح واکسیناسیون 

قابل رصد باشد.
او در ادامه افزود: واکسیناسیون اتباع 
خارجی نسبت به ساکنان در استان 
باید افزایش یابد و حتی اتباع غیرمجاز 
نیز باید واکسینه شوند چون در معرض 

بیماری قرار می گیرند.
زینی وند تصریح کرد: منتظر ابالغ 
رسمی طرح هوشمند جدید هستیم 
که مبنای اقدامات ما در ستاد استانی 
کرونا خواهد بود که مفصل است و همه 

جوانب در آن دیده شده است.

رشد اقتصادی کشور در مسیر افزایشی قرار دارد و به رغم اثرات کرونا و تحریم، 
راه را برای خروج از رکود فراهم کرده است. کنترل و هدایت نقدینگی به سمت 

تولید، کنترل نرخ تورم، کاهش قیمت ها و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف 
 می تواند خروج کامل از رکود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند. 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در چند سال گذشته در نتیجه رکود اقتصادی ناشی 
از تحریم و کرونا، تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور با افت زیادی روبه رو 

شده بود. افزایش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گرانی های پیاپی نیز مزید 
بر علت شده و به رکود هرچه بیشتر دامن زد.

نه معلم کرمان طی  فاز چهارم خا
ر، مدیرکل  ندا آیینی با حضور استا
ز  ا جمعی  و  پرورش  و  آموزش 

مسئوالن این استان افتتاح شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان 
فتتاح تاالر معلم  کرمان در آیین ا
ر و  ین تاالر با مساحت هزا گفت: ا
یی  ۶۰۰ متر مربع  ظرفیت پذیرا

بیش از ۶۰۰ نفر را دارد.
احمد اسکندری نسب افزود: مرکز 

آموزشی رفاهی امام سجاد )ع( شهر 
کرمان با اعتباری بالغ بر 3۲ میلیارد 
ریال از محل درآمدهای اختصاصی 
آموزش و پرورش استان، احداث شد 

و بهره برداری رسید.
و اظهار داشت: بحث منزلت معلم  ا
با شعار محقق نمی شود؛ عمال باید 
تالش کنیم در کنار معیشت معلم، 

منزلت او را نیز ارتقا بخشیم.
اسکندری نسب خاطر نشان کرد: 

افتتاح این مراکز گام عملی کوچکی 
برای تقویت هویت و منزلت معلم در 

جامعه است.
کز آموزشی و  زی مرا ندا ه ا ا ز ر و ا ا
رفاهی ویژه فرهنگیان در تمامی 
شهرستان ها و مناطق استان کرمان 
خبر داد و افزود: همه این طرح ها با 
استفاده از منابع اختصاصی و بدون 
صرف بودجه عمومی به بهره برداری 

رسیده است.

معاون پارلمانـی رئیس جمهـور گفت: 
اگر احسـاس می شـود برخـی انتصاب 
ها به کنـدی صورت مـی گیرد بـه این 
دلیل اسـت که حزبـی و گروهـی عمل 

نمی شـود.
وی تصریح کـرد: آقای رئیسـی به هیچ 
وجـه حزبـی و گروهـی نیسـت و اگـر 
احسـاس می شـود برخـی انتصـاب ها 
بـه کندی صـورت مـی گیرد بـه خاطر 
ایـن اسـت کـه حزبـی و گروهـی عمل 
نمـی شـود و دولـت تک تـک افـراد را 
بررسـی مـی کنـد و گاهـی مـی بینیم 
آقـای رئیسـی بـا افـرادی کـه کار می 
کنـد کـه در گذشـته شـاید یـک بـار 
هـم آنهـا را ندیـده یـا آشـنایی قبلی با 
آنهـا نداشـته اسـت ولـی بـا توجـه بـه 
شایسـتگی هایی که این افـراد دارند از 
آنها اسـتفاده می شود. حسـینی یادآور 
شـد: انتظار داریم دوسـتان به برخی از 
شـبهات که در فضـای مجـازی مطرح 
می شـود به درسـتی پاسـخ دهنـد که 

برداشـت نادرسـتی نشـود.
معاون پارلمانـی رئیس جمهـور تاکید 
کـرد: آنچه در دولـت صـورت گرفته بر 

اسـاس شایسـته سـاالری بوده و سعی 
شـده نیروهای توانمندتر بـه کار گرفته 
شـوند، البتـه نیروهـای بسـیار خوبـی 
هـم وجـود دارد کـه گمنـام هسـتند و 
بایـد آنهـا را معرفی کـرد و شـاید یکی 
از مسـئولیت کانـون دانشـگاهیان هم 
این اسـت کـه در تهـران و اسـتان های 
مختلـف نیروهـای شایسـته را معرفی 

کنـد.
وی بـا اشـاره اهمیـت لـزوم تغییـر 
شـرایط در کشـور گفـت: دولـت، 
مجلـس و قـوه قضاییـه در کنـار هـم 
تـالش می کننـد کـه وضعیـت تغییـر 
کنـد و مشـکالت مـردم کمتـر شـود 
و کسـانی هـم بایـد در دولـت بـه کار 
گرفتـه شـوند کـه بـه دنبـال تحـول 
باشـند و شایسـتگی الزم را داشـته 

. شـند با
حسـینی تصریـح کـرد: خوشـبختانه 
قـوای سـه گانـه و نهادهـای انقالبـی 
بـرای خدمت رسـانی به مـردم در کنار 
هم هسـتند و االن هم با تمـام توان در 
حال فعالیت هسـتند تا شـرایط کشور 

تغییـر کند.

وی بـا اشـاره بـه سـفرهای اسـتانی 
رئیس جمهـور و هیـات دولـت، گفت: 
ما در دولـت نهـم و دهم هم سـفرهای 
اسـتانی داشـتیم ولـی اینگونـه نبـود 
کـه رئیـس جمهـور هـر هفتـه بـه 
اسـتان های مختلـف کشـور سـفر کند 
و در میـان مـردم باشـد و قطعـا وقتـی 
فعالیـت و تـالش هـم می شـود راه هـا 

بـاز خواهـد شـد.
معـاون پارلمانی رئیس جمهـور یادآور 
شـد: شـما در بحث واکسـن دیدید که 
چه مشـکالتی در ابتدا وجود داشـت و 
چگونـه قطره چکانی به ما واکسـن می 
دادند امـا با تالشـی که صـورت گرفت 
میلیون هـا دز واکسـن وارد شـد و اکثر 

مردم واکسـن را دریافـت کردند.
وی در ادامه بـا اشـاره عضویت ایران 
در سـازمان شـانگهای و مزایـای آن، 
گفـت: االن این عـزم در دولت وجود 
دارد کـه بـا کشـورهای مختلـف دنیا 
ر  یه کا بـه ویـژه کشـورهای همسـا
شـود و ان شـاءاهلل بـا برنامـه ریـزی 
ینـده  رد در آ لـت دا یـی کـه دو ها
قتصـادی هـم شـاهد  ع ا وضـا در ا

باشـیم. یی  گشـایش ها
حسـینی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشـاره به پـروژه هایـی که در کشـور 
به صـورت نیمـه کاره رها شـده، گفت: 
نیـاز اسـت کـه ایـن پـروژه هـا هرچه 
زودتـر بـه اتمـام برسـد و در اختیـار 
مـردم قـرار گیـرد. دانشـگاهیان بایـد 
به دولـت کمک کننـد اگر پیشـنهادی 
هسـت و انتقـادی وجـود دارد بایـد 

منعکـس شـود و راهـکار ارائه شـود.
معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـور در 
پایـان بـا اشـاره بـه جلسـات رئیـس 
جمهـور بـا نماینـدگان اسـتان هـای 
مختلـف گفـت: در همیـن روزهـای 
گذشـته بـا دو مجمـع نماینـدگان 
آذربایجـان غربـی و شـرقی جلسـه 
ز  ا نفـر   3۰ حـدود  و  داشـتیم 
نمایندگانی کـه در این جلسـه حضور 
داشـتند مسـائل را مطـرح کردنـد و 
رئیـس جمهـور سـه سـاعت سـخنان 
همـه نماینـدگان را بـا صبـر و حوصله 
مـی  کمـک  موضـوع  یـن  ا شـنید. 
کنـد کـه مسـائل اسـتانهای مختلـف 
مختلـف مطـرح شـود و راهکارهـای 
حـل مشـکالت را هـم سـریع تـر پیدا 

. کنیـم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( کرمان با بیان اینکه این استان 
بهشت معادن ایران است گفت: ۷۰ 
درصد حقوق دولتی کشور از معادن 
کرمان تأمین می شود اّما باید ۱۵درصد 
این سهم به استان برگردد که فقط پنج 

صدم درصد محقق می شود.
بررسی  در  نژاد  حسینی  مهدی 
مشکالت روستاهای تابعه سرچشمه 
رفسنجان افزود:ظرفیت معادن،برای 
همه است و این موضوع در قانون 
معادن کشور نیر مطرح شده و دولت، 
به واسطه بهره برداری معادن که به 
اشخاص می دهد، حقوق دولتی می 

گیرد.
او تصریح کرد:طبق ماده ۱۴ قانون 
معادن، سهم دولت باید به حساب 
خزانه کشور واریز شود و هر سال بر 
اساس قانون بودجه درآمدی که از 
این محل به دست می آید برای هزینه 
کرد در بخش های مختلف برنامه 
ریزی می شود.او ادامه داد:یکی از مواد 
قانون معادن، پرداخت ۶۵درصد از 
پول حاصله از معادن به وزارت صمت 
است تا در حوزه زیرساخت ها اعم از راه 
سازی،احداث کارخانه و ...هزینه کند و 
طبق تبصره ۶ این ماده، ۱۵درصد باید 
به کرمان برگردد و صرف رشد و توسعه 
شود.حسینی نژاد بیان کرد: ۷۰ درصد 
حقوق دولتی کشور از طریق معادن 
استان کرمان جذب می شود که از 
بهره برداران معادن تأمین و به خزانه 

کشور واریز می شود.
او افزود:با بررسی های انجام شده طی 

۱۰ سال اخیر مشخص شد که فقط 
پنج صدم درصد این حقوق،به استان 

کرمان برمی گردد.
معادن استان کرمان ۷3۰۰ میلیارد 

تومان به خزانه کشور واریز کردند
حسینی نژاد ادامه داد:طبق قانون 
بودجه،مباحث مالی هر سال تعیین 
تکلیف می شود و در این رابطه در 
استان کرمان سال 9۷ مبلغ 3۸۰ 
میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز 
کرده که از مس، گل گهر، کرومیت 
های اسفندقه، زغال سنگ زرند و 

معادن جالل آباد زرند بوده است.
او بیان کرد: سال 9۸ هم ۵3۰ میلیارد 
تومان و سال گذشته مبلغ ۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

رئیس سازمان صمت استان کرمان 

اضافه کرد: ۶ ماهه ابتدای امسال هم 
هفت هزار و 3۰۰ میلیارد تومان حقوق 
دولتی کشور از معادن استان کرمان 

تأمین و به خزانه واریز شده است.
۶۰۰ میلیارد تومان پول معادن به 

استان کرمان برنگشت
رئیس صنعت،معدن و تجارت استان 
برگشت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
۱۵درصد سهم مالی معادن استان 
زیر یک درصد است، افزود: در سال 
تحقق  برای  را  توان  تمام  گذشته 
سهمیه معادن استان کرمان به کار 
گرفتیم و با پیگیری هایی که با دفتر 
ریاست جمهوری انجام شد در نهایت 
از سهمیه این استان که ۶۰۰ میلیارد 
تومان باید بر می گشت ۱3۰ میلیارد 
تومان به وزارت صمت و استان ها ابالغ 

شد.او ادامه داد: با پیگیری نماینده 
نار در مجلس شورای  رفسنجان و ا
اسالمی، از طریق دیوان محاسبات و 
بازرسی کل کشور ۴۰ میلیارد تومان 
آن به استان کرمان اختصاص یافت که 

سهم ناچیز است.
حسینی نژاد تصریح کرد: با توجه به 
شرایط جنگ اقتصادی، قانون معادن 

در کشور به خوبی اجرا نمی شود.
او با اشاره به اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ 
قانون معادن مبنی بر اینکه هر معدنی 
نه بهره برداری خود صنایع  در پروا
فرآوری را باید ایجاد کند بیان کرد: 
همچنین در این راستا در جهت حفظ 
محیط زیست و منابع طبیعی  کوشا 
باشد و محصوالت با ارزش افزوده باال 

تولید کند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

گروه صنعتی پلور سبز 

آگهی مناقصه
گروه صنعتی پلور سبز در نظر دارد تامین نیروی انسانی انتظامات خود را 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. موسسات حفاظتی و مراقبتی می 
به شهرستان  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت   ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تاریخ  تا  توانند 

زرند کارخانه واگن سازی واحد پشتیبانی مراجعه نمایند.

»رمز ارز ملی« با پشتوانه 
مشخص  و به شکل 
آزمایشی اجرا شود

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی گفت: اگر موضوع "رمز ارز 
ملی" به شکل آزمایشی در کشور اجرا شود 
و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود، 
مخالفتی با آن نداریم و در صورت داشتن 

پشتوانه، مردم هم از آن حمایت می کنند. 
اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا درباره راه 
اندازی احتمالی "رمز ارز ملی"، اظهار کرد: 
بحث راه اندازی رمز ارز ملی به شکل طرح در 
مجلس هنوز مطرح نشده است و در کل ایده 
این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده اند و 
این استدالل را کردند که هم اکنون رمز ارزها 
در جهان در حال رشد هستند و مردم در دنیا 
به راحتی می توانند از آن استفاده کنند، اما 

در ایران از این ظرفیت استفاده نمی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه رمز ارز ملی هنوز 
قانون مشخصی ندارد و حمایتی از رمز ارزها 
نمی شود معتقدیم رمز ارز ملی را با ساز 
و کارهای مشخص و با پشتوانه نفت و ... 
تعریف کنیم و به شکل آزمایشی آن را در 
کشور اجرا کنیم. اگر اجرای طرح رمز ارز 
ملی موفق بود می توانیم این ایده را تقویت 

کنیم و توسعه دهیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان در جلسه 
بررسی مشکالت دهستان سرچشمه در خصوص 
مشکالت اراضی ملی و مستثنیات توضیحاتی به 

همراه راهکار  حل مشکالت ارائه کرد.

سرپرست جدید پست استان کرمان با اشاره به 
نقش مثبت این اداره کل در شرایط مختلف جامعه 
به عنوان یکی از اساسی ترین دستگاه های خدمات 

رسان گفت: نقش این دستگاه در کاهش زنجیره 
انتقال بیماری کرونا، سازنده و حیاتی است. 

استاندار کرمان گفت:در 
کشور نگرانی هایی وجود 

دارد و گزارش تجمیعی حکایت از افزایش 
مراجعین سرپایی کرونا و در تهران آمار بستری 
ها دارد و همه نشانه هایی از این است که پیک 
ششم دارد بروز می کند که در این رابطه هشدار 
داده بودند. دکتر علی زینی وند در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: گشایش هایی 
در فعالیت مدارس و اصناف صورت گرفته و 
کرمان جزو استان های ضعیف در رعایت پروتکل 
هاست لذا خواهش می کنیم مردم جدی بگیرند 

و پروتکل ها را رعایت کنند.
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نقش پست در کاهش زنجیره 
انتقال کرونا بی بدیل است

سرپرست جدید پست استان کرمان با اشاره به نقش مثبت این اداره 
کل در شرایط مختلف جامعه به عنوان یکی از اساسی ترین دستگاه 
های خدمات رسان گفت: نقش این دســتگاه در کاهش زنجیره 

انتقال بیماری کرونا، سازنده و حیاتی است. 
مهدی جعفری با اشاره به اصالح و باز مهندســی فرایندها و راه 
اندازی خطوط رهســپاری در راســتای ارتقــا کیفیت خدمات 
پستی و صیانت از مرســوالت و امانات، افزود: تمام امکانات فنی 
را بســیج کرده ایم.او ادامه داد: در این راستا با تقویت زیرساخت 
ها  و بهره گیری از ظرفیت های موجود شــاهد کوتاه شدن مدت 
سیر مرسوالت و کاهش زمان سفر یک مرسوله در شبکه پستی 

هستیم.
سرپرست پست استان کرمان به نقش مهم پست در دوران شیوع 
کرونا  اشاره کرد و افزود: کرونا سرعت ورود مردم به فضای مجازی 
و کســب و کارهای اینترنتی را بیشتر کرد و پســت با گسترش 
خدمات و توسعه زیرســاخت ها به ارســال این نوع از مرسوالت 

سرعت بخشید.
او با تاکید بر حضور گسترده و قوی کارکنان پست در شرایط کنونی 
جامعه بیان داشت: پست استان کرمان از گذشته تاکنون در همه 
بحران ها همواره به عنوان رکن مهم خدمت رسانی به مردم نقشی 
اساسی ایفا کرده و ان شااهلل با همدلی تمامی همکاران پست استان 

خدمات مطلوبی به مردم ارائه نماییم.
جعفری خاطرنشان کرد:انجام نیابتی بسیاری از خدمات دستگاه 
ها توسط پست باعث می شود تا از سرگردانی و بالتکلیفی مردم 
و همچنین واسطه گری ها و داللی ها کاسته و به شفافیت امور و 

فساد زدایی کمک شود.

قانون ملی شدن اراضی 
نزدیک به ۶۰ سال 

در کشور اجرا می شود
مدیرکل منابع طبیعی اســتان کرمان در جلسه بررسی مشکالت 
دهستان سرچشمه در خصوص مشکالت اراضی ملی و مستثنیات 

توضیحاتی به همراه راهکار حل مشکالت ارائه کرد.
مهدی رجبی زاده در جلسه بررسی مشکالت دهستان سرچشمه 
رفسنجان با اشاره به تاریخچه قانون ثبت و اصالحات ارضی اظهار 
کرد:قانون ملی شدن اراضی نزدیک به ۶۰ سال در کشور اجرا می 
شود که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون هر مقدار اراضی که توسط 
اشخاص احیا شده به هر شکل باغ، خانه، دامداری و ...، مستثنیات 
مردم محسوب می شود و مابقی، ولو اینکه سند ثبتی داشته باشند، 

اراضی ملی محسوب می شوند. 
او با اشاره به قانون رفع تداخل تصریح کرد:عده ای از کشاورزان که 
سابقه اصالحات ارضی داشتند برای اینکه کارشان به دادگاه کشیده 
نشود و راحت تر کارشــان انجام شود، کارگروه رفع تداخل تعریف 
شد که در شهرستان ها در جهاد کشاورزی تشکیل می شود و اگر 
کارگروه تشخیص داد زمین به ناحق ملی شده و سهم زارعین بوده، 

با یک رای کارگروه زمین به زارعین برگشت داده می شود.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان کرمان چنانچــه ادعایی مبنی بر 
اینکه در یک روستا مستثنیات کم اســت و سوابق آن برای اسناد 
اصالحات ارضی است، به جهاد کشــاورزی مراجعه و در کارگروه 
رفع تداخل مشکل حل می شود، اگر سند اصالحات ارضی نباشد به 
شعبه ویژه دادگستری و یا دفاتر قضایی مراجعه و برگه تشخیص و 
آگهی از منابع طبیعی اخذ می شود و شعبه ویژه منابع طبیعی که 
در این چند سال بالغ بر ۸۰۰۰ هکتار زمین در استان با تایید خود ما 
برگشت داده، نسبت به حل مشکل ورود می کند. او تاکید  کرد:اگر 
روی کاهش مســتثنیات اعتراضی وجود دارد بستگی به اینکه در 
کدام شکل ها مطرح شــده قرار می گیرد، با مراجعه به اداره منابع 

طبیعی شهرستان نسبت به حل مشکل اقدام کنند.

افتتاح هتلی با ۶۰ میلیارد ریال 
سرمایه در شهداد کرمان 

یک هتل بخش خصوصی با حضور استاندار کرمان و ۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار در شهر شــهداد در حاشــیه کویر ثبت جهانی لوت 

افتتاح شد.
این هتل که عملیات احداث آن از سال 9۶ کلید خورده است در 

۲ هزار و ۴۰۰ متر مساحت و دارای ۷۰ تخت بهره برداری شد.
حجت االسالم احمد اهلل وردی امام جمعه شهداد در مراسم افتتاح 
این هتل با اشاره به ظرفیت های گردشگری این منطقه گفت: این 
منطقه به علت ظرفیت های تاریخی و گردشگری دارای بیشترین 

خانه های بوم گردی است.
او با اشاره به سرمایه گذاری افراد در حوزه گردشگری گفت: برای 
آنکه این عرصه رونق بگیرد و مشکلی هم ایجاد نشود ضرورت دارد 
آیین نامه ها و چارچوب های گردشگری نیز رعایت شود تاسرمایه 
گذاران هم بتوانند بدهی خود را بپردازند و شاهد بازگشت سرمایه 

خود باشند.
بخشدار شــهداد نیز در این مراســم با تاکید بر ضرورت تقویت 
زیرساخت های شهداد با وجود شمار زیاد گردشگران گفت: آثار 
طبیعی و گردشگری شــهداد به کویر ثبت جهانی لوت منحصر 
نیســت بلکه آثار بســیار دیگری وجود دارد که بهره برداری آنها 

برنامه می خواهد.
استاندار کرمان نیز در این مراسم با اشــاره به موقعیت راهبردی 
شهداد در کنار کویر لوت، نقش آن در تامین امنیت این کویر و نیز 
قرار داشتن شهداد در مسیر عبور به استان های دیگر گفت: شهداد 
می تواند محل ثبات و امنیت در کنار کویر ثبت جهانی لوت باشد.

علی زینی وند با اشاره به تاکید و درخواســت امام جمعه شهداد 
افزود: منظور امام جمعه این است که در کنار گردشگری به فرهنگ 

و سنت مردم هم احترام گذاشت شود که خواسته درستی است.
عبدالحمید فهیمی سرمایه گذار و مالک هتل پایاب شهداد نیز با 
تشریح اقدامات انجام گرفته برای ساخت این هتل گفت که حدود 
یک میلیارد تومان از پنج میلیارد تومان اعتبار این هتل را در قالب 

تسهیالت دریافت کرده است.
بخش شهداد در شهرستان کرمان در موقعیت طبیعی و گردشگری 
خاصی قرار دارد؛ از یکسو، دهستان سیرچ و دیگر مناطق همجوار را 
با آب و هوایی کوهستانی و به عنوان زادگاه هوشنگ مرادی کرمانی 
نویسنده شهیر کشورمان در دل خود دارد و از سویی دیگر با چند 
کیلومتر فاصله بخش هایی از کویر ثبت جهانی لوت و آب و هوای 

گرمش را در خود جا داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت:در منابعی که جزو بودجه های جاری در 
بحث کرونا در کشور اختصاص دادیم، سهم بیمه سالمت هم 

باید اختصاص پیدا کند.
محمدرضا پورابراهیمی به مناسبت هفته بیمه سالمت در جمع 
مدیران بیمه سالمت استان کرمان با قدردانی از خدمات بیمه 
سالمت و مدیران ارشد آن گفت: در منابعی که جزو بودجه 
های جاری در بحث کرونا در کشور اختصاص دادیم، سهم بیمه 
سالمت هم باید اختصاص پیدا کند و برش استانی در اختیار 

بیمه سالمت قرار گیرد.
او با بیان اینکه در بودجه جاری بیمه سالمت با شیوع بیماری 
کرونا هزینه هایی به بخش درمان اضافه شده که اگر این هزینه ها 
از محل بودجه جاری تامین شود، با کسری مواجه خواهند شد؛  
بنابراین باید از بیمه سالمت حمایت شود، افزود: در سهم کشوری 
بیمه سالمت از محل منابعی که اختصاص دادیم برش استانی و 
سهم استان کرمان باید مشخص شود و حاضر هستیم با توجه 
به افزایش هزینه های درمانی از بیمه سالمت حمایت کنیم تا 
دچار کسری بودجه نشود.پورابراهیمی بیان کرد: پیش نویس 
احکام مدنظر بیمه سالمت همیشه در کرمان اول بوده است و 
مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان و همکاران او در حوزه بیمه 
سالمت در نشست های تخصصی در مجلس، همیشه پیشگام و 
یک تیم موفق هستند.او با بیان اینکه اگر به شرایط عادی برسیم 
چه اقداماتی در حوزه پیشگیری و کاهش هزینه ها می توان انجام 
داد،  تصریح کرد: باید کاری در حوزه بیمه سالمت کرد که  بتوان 
رفتار اقتصادی را  هم نهادینه کنیم و فقط رفتار فنی از جمله 

طبابت و... را  نداشته باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: در برخی از مناطق محروم استان کرمان، افراد به دلیل 
فقر فرهنگی از خدمات بیمه سالمت اطالع ندارند؛ بنابراین 
باید اطالع رسانی در زمینه انواع خدمات بیمه سالمت بیشتر 

انجام شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
کرمان با اشاره به وجود ۲ هزار و ۸۰۰ روستای 
باالی ۲۰ خانوار در این استان گفت: از این تعداد 

۸۰۰ روستا فاقد اینترنت مطلوب هستند.
مسعود الهامی در جلسه حل مشکالت روستاهای اطراف 
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در فرهنگسرای مس این 
شهر خاطرنشان کرد: ۱۰ روستای باالی ۲۰ خانوار در اطراف 
سرچشمه رفسنجان وجود دارد که در 9 روستا مکالمه تلفنی 
مشکلی ندارد اّما اهالی ۸ روستای این منطقه از فقدان اینترنت 
رنج می برند.او با اشاره به اینکه ساماندهی مسائل مخابراتی برای 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار در دستور کار مخابرات است اظهار 
داشت: در شهرستان های رفسنجان و انار روستاهایی هستند که 
متصل به شبکه مخابراتی نیستند و این مشکل باید برطرف شود.

الهامی با اشاره به اینکه ارائه خدمات مخابراتی از سال ۸۸ به بخش 
خصوصی واگذار شده است ادامه داد: تعهدات دولت در این زمینه 
محدود شده است و در بخش توسعه شبکه و کابل در دولت هیچ 
تعهدی نداریم.او با بیان اینکه سرقت کابل های مخابراتی در استان 
کرمان به حدی باالست که در یک ماه گذشته ۱۲۰ کیلومتر کابل 
مخابراتی در این استان به سرقت رفته است تصریح کرد:به همین 
دلیل توسعه کابل در برنامه نیست و کشور هم با کمبود کابل 
مخابراتی مواجه است؛ در کل کشور ۲۰۰ کیلومتر کابل مخابراتی 

تولید می شود که در همه استان ها به مصرف می رسد.
توسعه و آبادانی روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت انجام شود
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی هم در این 
جلسه گفت:اهالی روستاهای سرچشمه در زمینه های مختلف 

اعم از راه، اینترنت، آب و گاز دچار مشکالتی هستند.
حجت االسالم حسین جاللی بیان کرد:زمانی که در یک روستا 
مدرسه ای نباشد،آنتن دهی تلفن همراه مشکل دار باشد، 
زیرساخت راه، برق و روشنایی وجود نداشته باشد، مردم به سمت 
شهر مهاجرت می کنند.او گفت:حقوق دولتی معادن استان 
کرمان رقم باالیی است که متاسفانه برای حل مشکالت و توسعه 
و آبادانی روستاها آن طور که باید هزینه ای از این طریق پرداخت 
نمی شود.جاللی ادامه داد:اداره صنعت،معدن و تجارت در صدور 
مجوزهای فعالیت معادن باید به ابعاد زیست محیطی و آبادی ها 
هم توجه داشته باشد زیرا معادن باید نسبت به حقوق اهالی هم 

برنامه داشته باشند و محیط زیست را هم نابود نکنند.

قیمت سکه در بازار تهران دیروز )شنبه، اول آبان ماه( با ۲۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری 
گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱3 
و ۴۵ دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۲۰ هزار تومان افزایش قیمت 
نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶3 

هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با هشت دالر افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر یک هزار و ۷93 دالر 
شد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی 
است. دیروز نرخ ارز در بازارها رشد داشت و هر دالر آمریکا ۱۰۰ تومان در صرافی های بانکی افزایش 
یافت.همچنین در بازار جهانی نیز قیمت انس جهانی طال هشت دالر افزایش داشت. رشد جهانی 
طال و افزایش نرخ دالر موجب شد دیروز قیمت انواع سکه و طال افزایشی باشد و هر سکه طرح جدید 

در بازار تا لحظه مخابره خبر ۱۱ میلیون و ۸۵۰هزار تومان داد و ستد شود.  

رشد آرام قیمت سکه
نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )شنبه، ۱ آبان ماه( در مقایسه با روز کاری گذشته )پنجشنبه( 

۱۰۰ تومان افزایش به قیمت ۲۶ هزار و ۷9۱ تومان داد و ستد شد.  
 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱3 و 3۰ دقیقه دیروز در مقایسه 

با روز کاری شنبه با ۴۴ تومان افزایش برابر 3۱ هزار و هفت تومان بود.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۲۶۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و 393 تومان بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و 3۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و 
۵۴۱ تومان اعالم شد.

نرخ خرید یورو در این بازار 3۰ هزار و ۶۰۱ تومان و نرخ فروش آن نیز 3۰ هزار و ۸۷9 تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۶۴ تومان فروخته 

و حواله دالر به قیمت ۲3 هزار و 3۴۸ 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 ۲۸ هزار تومان نیز معامله می شد اما این شرایط دوامی نداشت.  

نوسان دالر در کانال 2۶ هزار تومانی

پایه پولی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است. در 
ادبیات اقتصاد این متغیر را به عنوان پول پرقدرت معرفی می کنند که افزایش در آن در صورت 

انتقال به رشد نقدینگی می تواند عاملی تورم زا در کشور باشد. 
دولت همواره در داد و ســتد با بانک مرکزی در پاره ای از مواقع بدهکار و در بخشی معامالت 
طلبکار است. سپرده های دولتی سمت بدهی های بانک مرکزی به دولت و بدهی های دولتی 

در سوی بخش طلب بانک مرکزی از دولت است. 
طبق مطالعات انجام شده در این حوزه مشاهده می شــود هر چه خالص بدهی دولت به بانک 
مرکزی افزایش پیدا کند قدرت خلق پول باالتر بوده و تورم زایی بیشتری صورت می گیرد زیرا 
این برداشت پول از بانک مرکزی غالبا در راســتای تامین کسری بودجه بوده و در صورتی که 
رشد باالیی داشته باشد سطح عمومی قیمت ها را رشد چشمگیری خواهد داد و از این طریق بر 

کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار خواهد بود.

بدهی دولت به بانک مرکزی 
به سقف ۱۷ ماه رسید 

سهم بیمه سالمت در بودجه های 
جاری کرونا لحاظ شود

اینترنت در ۸۰۰ روستای 
استان کرمان مطلوب نیست

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید افزایش 
حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم 
باشد، گفت: نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و 
پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است 
که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ 
در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط 
تغییر کند.حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و 
گو با ایسنا در واکنش به اعالم افزایش حقوق 
کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان 
علی الحساب ۱۰ درصد گفت: این موضوع 
در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت 
اعالم کرده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ 
درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می 
کند بدان معنا که ممکن است حقوق فردی 
3۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد 
اضافه شود.وی ادامه داد:  این موضوع در 
قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به 
سراسر کشور ابالغ شده و در نهایت به عنوان 
الیحه بودجه تقدیم مجلس می شود، پس 
این مجلس است که حرف اول و آخر را می 
زند به عبارت دقیق تر افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق نظر دولت است که ممکن است این 
دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید 
شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس 
در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در 

بودجه هم می آید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
توضیح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و 
دولت درباره میزان افزایش حقوق، اسفند ماه 
گرفته می شود. آن زمان وضعیت اجتماعی، 
اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده 
و مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق 

تصمیم گیری می شود.
حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رییس 
جمهوری مبنی بر میزان افزایش حقوق 
کارمندان دولت متناسب با تورم گفت: 
طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق 
کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما 
اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار الزم را 
دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در 

بودجه اعالم می کند.

 یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
سردرگمی سهامداران، گفت: تا زمانی که 
روند سکون در بازار حاکم برقرار است انتظار 
می رود شاهد وجود نوسان در معامالت 
بورس باشیم، اما به محض رسیدن نرخ سهام 
به قیمت های جذاب، دوباره روند صعودی به 

کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، صعود پرشتاب شاخص بورس در 
آغاز معامالت هفته گذشته، سهامداران را 
امیدوار به تداوم روند صعودی در بازار کرد؛ اما 
معامالت بازار در روز یکشنبه با تغییر مسیر 
همراه شد و بار دیگر سهامداران را نسبت به 

افت شاخص، نگران کرد.
وجود چنین روندی در بازار منجر به 
سردرگمی افرادی در این بازار شد که در 
تحلیل های خود تداوم افت غیرمعمول 
شاخص بورس را غیرطبیعی عنوان می کردند 
و بارها در صحبت های خود به سهامداران 
اطمینان خاطر دادند که در وضعیت کنونی 
بازار هیچ خطری تهدیدکننده معامالت 

بورس نیست.
از نظر کارشناسان، ترس از ریزش شدید 
نرخ دالر از جمله عوامل تاثیرگذار در روند 
نزولی شاخص بورس بود، در این میان برخی 
کارشناسان اعالم کردند در وضعیت کنونی 
و با توجه به آرامش ایجاد شده در اقتصاد 
کشور، هیچ عاملی نمی تواند سبب تغییر 
مسیر شاخص بورس شود و بازار فقط تحت 
تاثیر رکود حاکم در بازار ارز، دچار نوسان 

شده است.
وجود این مسایل در کشور طی چند وقت 
اخیر سبب شد تا سهامداران بار دیگر از ترس 
افت شدید قیمت دالر و تاثیرگذاری آن 
بر سهام دالری محور و شاخص ساز بازار، 
تصمیم به رفتار و فروش های هیجانی سهام 
خود در این بازار بگیرند که این امر از نظر 
تحلیلگران حاضر در بازار بی تاثیر در روند 

هفته گذشته معامالت بازار نبود.
"امیرعلی امیرباقری" )شنبه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معامالت 
بورس در هفته پایانی مهر ماه اشاره کرد و 
افزود: جو کلی معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت ناپایدار بود، بدین معنا که بازار 
در برخی از روزها از سمت تقاضا با اقبال 
سهامداران مواجه شد و در مقابل در دیگر 

روزها با فشار فروش در بازار همراه بودیم.
وی اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده 
وجود سردرگمی در کلیت معامالت بازار بود 
و این اتفاق عمدتا نشات گرفته از وجود ابهام 

در برخی شاخص های اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل 
دوم سال 2021 علیرغم آسیب های ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا، تاکید کرد: این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران 
به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح آبادی در جلسه 
ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی پول، وزرای اقتصاد، 
روسای کل بانک های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه ای 
حوزه »مناپ« )MENAP( که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: 
ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه گیری 
ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای 
بهبود اقتصادی قرار دارد. آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد 
6.2 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال 2021 
است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران 
در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید 

واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بخش غیر نفتی در همان دوره 
4.7 درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران 
به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت 
کرده است. عالوه بر این، به دلیل سیاست های حمایتی مالی و 
پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال 
2021 به 8/8 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک 

درصد کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط 
با ثبات  تری قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه  کشورها 
نابرابری وجود دارد، که نشان دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی 
اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرایند 
واکسیناسیون است. متأسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، 
با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به 

بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.

افزایش حقوق کارمندان نشانه های بهبود در اقتصاد ایران
منوط به الیحه بودجه و 

مصوبه مجلس است

چه زمانی، شاخص 
بورس به مدار صعودی

 باز می گردد؟

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشـگاه عصـر یکشـنبه ۲ مهرمـاه بـا 
بیـان اینکـه طـی ۲۴سـاعت گذشـته، ۴۴ بیمـار جدیــد کرونـا در 
بیمارسـتانهای اسـتان بستری شـده اند، گفــت:« ۲9 نفــر از آنها از 
حــوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان)شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۷ نفــر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سـیرجان، ۴ نفر از حوزه دانشگاه علــوم پزشکی بم و 3 

نفر از حوزه دانشـگاه علــوم پزشــکی جیرفت هســـتند«.
 او با بیـان اینکه یک نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان، 
بسـتری جدید گزارش شـده اسـت، افـزود: »در حـال حاضـر، ۲۵3 
بیمار کرونا در بیمارستانهای استان بسـتری هستند«.شفیعی ادامه 
داد:» ۱۴۵ نفــر از بیماران بسـتری در حــوزه علوم پزشکی کرمان، 
۲۶ نفــر حوزه علوم پزشـکی رفسـنجان ، ۱۶ نفر حوزه جنـوب، ۱۷ 
نفــر در حــوزه دانشگاه علوم پزشـکی بم و ۴9 نفر از حوزه دانشکده 
علــوم پزشــکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به 

آنها ارائه میشـود«.
 او اظهار کـرد:»از ابتـدای اپیدمی تاکنون ۴۱ هــزار و ۲۱۱ نفــر در 

استان،بــه دلیـل ابتال بـه کرونا بسـتری شـده اند«. 
مدیر گروه مبـارزه بــا بیماریهای واگیردار دانشـــگاه علوم پزشکی 
کرمان سـپس اظهار کرد:»متاسـفانه در ۲۴ ساعت گذشـته، ۷ مورد 
فوتـی به دلیـل ابتـال بـه ویـروس کرونا گـزارش شـده کـه ۲ نفـر از 
حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان، 3 نفـر از حوزه دانشـکده علوم 
پزشـکی سـیرجان و ۲ نفر مربوط بـه حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
بم اســــت«. به گفته شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی کرونا در اسـتان 
تاکنـون، ۴۸۶۲ نفـر بـه دلیـل ابتال بـه کو ویـدـ ۱9جـان خـود را از 

دسـت داده اند.
او همچنین تعداد دز واکسـنهای تزریق شده اسـتان کرمان در نوبت 
اول را یک میلیـون و ۸۴۶ هزار و 9۶ دز و نوبـت دوم یک میلیون و ۲۲ 

هزار و ۱۲۴ دز عنـوان کرد .

۴۴ بستری جدید و ۷ فوتی 
در شبانه روز گذشته

کاغذ اقتصادی

    

و  موسیقیدان  توحیدی  فواد  سید  استاد 
پژوهشگر مطرح موسیقی نواحی کشور معتقد 
است که تقویت گردشگری موسیقی از جمله 
راه های مهم نجات موسیقی نواحی ایران زمین 

است.
جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان در 
حالی از گردنه های مسیر سال های گذشته، 
خود را به ایستگاه چهاردهم رسانده و این روزها 
در دیار کریمان در حال برگزاری است که نگاه 
خیلی ها از مردم عادی و نیز هنرمندان و اهالی 
موسیقی به آن به عنوان یکی از جشنواره های 
مهم و تاثیرگذار موسیقی کشور دوخته شده 

است.
ایران،  نواحی  موسیقی  موجود  وضعیت 
گرفتاری ها و مشکالت آن، راه های زنده نگه 
داشتن و گسترش آن، معرفی آن به عنوان 
مظاهری از فرهنگ کهن و اصیل ایران در سطح 
نظام بین الملل و چگونگی بهره گیری هرچه 
بیشتر از آن از جمله مباحث مهمی است که به 
بهانه برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و هنری 

می توان به آن پرداخت.
به این مناسبت به سراغ سید فواد توحیدی از 
پژوهشگران برجسته و موسیقیدان اهل کرمان 
رفته است که در کنار همه آثار و فعالیت ها ، 
نتیجه دستکم 2 دهه تحقیق او درباره موسیقی 
نواحی کرمان به انتشار کتاب مرجع و مهم 
»نگاهی به موسیقی نواحی کرمان« در سال 
1۳۹7 و با مقدمه ای از محمدرضا درویشی 
) مولف دایره المعارف سازهای ایران زاده 
شیراز( توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری 

انجامیده است.
توحیدی درباره جایگاه کم نظیر و منحصر 
جمله  نواحی  موسیقی  در  کرمان  فرد  به 
ای از محمدرضا درویشی نقل می کند که 
بخوبی گویای چرایی میزبانی این استان از 
جشنواره موسیقی نواحی در سال های اخیر نیز 
هست و می گوید: کرمان معادل هفت استان 
موسیقی خیز کشور ساز و نت دارد و حضور چند 
صد ساله انواع اقوام ایرانی در کرمان باعث شده 
تا رنگین کمان رنگارنگی از موسیقی نواحی در 

کرمان وجود داشته باشد.
این مصاحبه در ادامه ضمن تشریح جایگاه 
کرمان در موسیقی نواحی به راه های احیای 
موسیقی نواحی در کشور نیز می پردازد و 
توحیدی تاکید دارد که باید از گردشگری 

موسیقی در این مسیر بسیار کمک گرفت.
 گردشگری و موسیقی

توحیدی با اشاره به راه های زنده نگه داشتن 
موسیقی اصیل کرمان گفت: ایجاد گردشگری 
موسیقی بویژه در استان کرمان خیلی اهمیت 

دارد.
او اگرچه برگزاری جشنواره موسیقی را از 
ابعاد مختلف دارای اهمیت می داند اما تاکید 
دارد که حضور گردشگران در مناطق مختلف 
و شنیدن موسیقی در همان مناطق از سوی 

اهالی موسیقی بومی بسیار تاثیرگذارتر است.
توحیدی توضیح می دهد: اینکه بخواهیم 
گردشگران را به این جشنواره بیاوریم خیلی 
موثر نخواهد بود؛ باید گردشگران را در مناطق 
مختلف استان ها ببریم تا موسیقی اهالی را در 

همانجا بشنوند.
او افزود: موسیقی اصیل آن است که در هر 
منطقه توسط اهالی آنجا نواخته می شود چون 
افرادی که به این جشنواره آمده اند را ما از 
محیطشان دور کرده ایم و به اینجا برای یک 
رویداد آورده ایم؛ موسیقی نواحی پژواک محیط 
آنان است؛ هیچگاه در جاهای دیگر آن محیط 

خودشان نمی شود.
گردشگری  گفت:  موسیقی  پژوهشگر  این 
موسیقی باید به گونه ای باشد که گردشگران 
در مناطق مختلف با آداب و رسوم آشنا شوند، 
برای این کار هزینه کنند و هزینه آنان نیز به 
عنوان درآمد نصیب اهالی موسیقی نواحی شود؛ 
به طور مثال بروند تا مراسم عروسی را در یک 
منطقه ببینند و موسیقی آنان را بشنوند؛ این 
بهترین کار هم برای درآمدزایی اهالی موسیقی 
نواحی است و هم زمینه آشنایی بیشتر با 
فرهنگ ها و موسیقی نواحی را فراهم می کند.

توحیدی اظهارداشت:اگر همه فرایندهای 
حمایتی از اهالی موسیقی به خوبی تدارک 
دیده شود مثل بیمه کردن هنرمندان و تامین 
مسیرهایی برای درآمدزایی آنان، دلگرم تر از 
همیشه به این کار و هنر ادامه می دهند و از نظر 

مالی نیز در مضیقه قرار نمی گیرند.
تنوع موسیقی ایران 

او در ادامه با اشاره به اهمیت و تنوع موسیقی 
ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته رئیس یکی 
از دانشگاه های موسیقی در ترکیه به ایران آمده 
بود و گفت هیچ جایی ندیده تنوع موسیقی اش 

به اندازه ایران باشد.
توحیدی افزود: به واقع نیز همینطور است 
ولی متاسفانه به دالیل مختلف از جمله دالیل 
سیاسی و مسائل دیگر همانطور که در دنیا 
در مسائل دیگر هم مزیت ها و ویژگی های 
کشورمان را آنطور که باید نمی شناسند، درباره 

موسیقی مان هم اطالع زیادی ندارند.
به گفته او، راه تبیین موسیقی اصیل ایرانی 
با برگزاری جشنواره های بیشتر و رسانه ای 
کردن آنها یا اینکه بتوانیم حضور پر رنگ تری 
در جشنواره های دنیا داشته باشیم، خواهد بود.
رنگین کمان موسیقی در داراالمان ایران 

توحیدی در ادامه در تشریح جایگاه موسیقی 
نواحی کرمان و تنوع منحصر به فرد آن اشاره 
می کند و ضمن اینکه از این استان به عنوان 
داراالمان در تاریخ یاد می کند می گوید که 
همین مسئله سبب افزایش این تنوع شده 

است.
او که سال ها در کرمان و کشور تدریس 
موسیقی و نیز پژوهش های کاربردی و علمی 
داشته می گوید: کرمان در موسیقی تاریخچه 
بسیار کهنی دارد و به نوعی ما چند هزار سال 

قدمت موسیقی در کرمان داریم.
توحیدی گفت: با آثاری که در شهداد، قلعه 
اردشیر همچنین جنوب کرمان از تمدن های 
مختلف تاریخی از جمله زمان های هخامنشی 
و ساسانی کشف شده نشان می دهد که قدمت 

موسیقی در کرمان دیرینه است.
او با اشاره به اینکه کرمان داراالمان بوده تصریح 
کرد: تمامی اقوام به کرمان کوچ می کردند و 
حضور چند صد ساله دارند به نوعی که تمامی 
اقوام ایرانی از جمله قشقایی، بختیاری، ترک، 
لر،عرب، بلوچ،تاجیک و هر قومی که نام ببرید 

در کرمان حضور چند صد ساله دارد.
توحیدی افزود:این اقوام به همراه خود فرهنگ، 
آداب و رسومشان را می آوردند؛ یکی از مولفه 
های فرهنگی نیز موسیقی بوده و یکی از دالیل 

اینکه موسیقی کرمان در ایران اینقدر متنوع 
است حضور تمامی فرهنگ ها در کرمان بوده 
است.استاد توحیدی در ادامه اینکه کرمان 
دومین استان عشایری است را نیز در این 
موضوع با اهمیت می داند و ادامه می دهد: 
عشایر هم موسیقی خود را دارند و در کرمان 
پراکنده هستند؛ در کنار آن ما حضور پررنگ 
کولی ها را داریم؛ کولی ها گروه هایی هستند 
که باعث انتقال موسیقی می شوند، از منطقه ای 
به منطقه دیگری می روند و ما در کرمان به آنان 
غربت یا لولی می گوییم؛ آنان در تمامی نقاط 

کرمان هستند.
او با بیان اینکه کرمان رنگین کمان رنگارنگی از 
موسیقی نواحی دارد که در ایران بی بدیل است 
به سخنی از استاد محمد رضا درویشی اشاره می 
کند و می گوید: استاد معتقدند کرمان معادل 
هفت استان موسیقی خیز کشور ساز و ملودی 

دارد که این نشان از تنوع در استان است.
توحیدی تاکید کرد: یکی از دالیلی که این 
جشنواره در کرمان مانده قابلیت و قدرت ما در 

موسیقی نواحی است.
او گفت:به یاد دارم یک سال 60درصد از شرکت 
کنندگان جشنواره موسیقی نواحی کرمانی 
بودند و برعکس برخی استان های دیگر، 
موسیقی شان یک دست است، به طور مثال 
موسیقی، سازبندی، ملودی و گویش اشعار 
تقریبا یک دست است؛ هر نقطه کرمان با 

منطقه دیگر متفاوت است.
تنها ساز چهارگوش 2 طرفه 

جهان در کرمان
توحیدی با اشاره به اینکه باالی ۳۵ نوع ساز در 
استان داریم گفت: برخی از آنها در دنیا منحصر 
به فرد هستند مثال ساز "چوغرو" تنها ساز چهار 
گوش 2 طرفه در کل دنیاست؛ ساز جاری، 
چندقوطی، سورنای گلی، کفکو و سفید مهره از 

دیگر سازهای استان کرمان است.
او ادامه داد: کفکو، اناری است که روی درخت 
خشک شده است و با یک سوراخ درونش را 
خالی و چند سوراخ دیگر نیز روی پوست آن می 
زنند و می نوازند که در بعضی منطقه ها هم به 
آن سوتاکو گفته می شود؛ ساز های عجیب و 
غریبی در کرمان داریم که بعضی جا ها نمونه 

اش را هیچ جا نداریم.

 ایرنا 

گزارش

این پژوهشگر موسیقی گفت: گردشگری 
موسیقی باید به گونه ای باشد که 
گردشگران در مناطق مختلف با آداب 
و رسوم آشنا شوند، برای این کار هزینه 
کنند و هزینه آنان نیز به عنوان درآمد 
نصیب اهالی موسیقی نواحی شود؛ به طور 
مثال بروند تا مراسم عروسی را در یک 
منطقه ببینند و موسیقی آنان را بشنوند؛ 
این بهترین کار هم برای درآمدزایی اهالی 
موسیقی نواحی است و هم زمینه آشنایی 
بیشتر با فرهنگ ها و موسیقی نواحی را 
فراهم می کند.
توحیدی اظهارداشت:اگر همه فرایندهای 
حمایتی از اهالی موسیقی به خوبی تدارک 
دیده شود مثل بیمه کردن هنرمندان و 
تامین مسیرهایی برای درآمدزایی آنان، 
دلگرم تر از همیشه به این کار و هنر ادامه 
می دهند و از نظر مالی نیز در مضیقه قرار 
نمی گیرند.

گردشگری، راه نجات موسیقی نواحی ایران
در گفت وگو با فواد توحیدی، پژوهشگر تاکید شد

رنا  
: ای

س
عک

هنــوز مشــخص نیســت قیمــت هــر متــر مربــع 
ــدر  ــی چق ــکن رئیس ــش مس ــرح جه ــکن در ط مس
ــام  ــت تم ــاره قیم ــی درب ــداد متفاوت ــا اع ــت. ام اس
شــده مســکن عنــوان شده اســت. از متــری دو 
ــا متــری 10 میلیــون  ــان ت ــون و 7۵0 هــزار توم میلی
تومــان. دولــت قــول مســکن ارزان را داده. زمیــن 
ــرار اســت  ــه در طــرح جهــش مســکن ق ســاخت خان
ــا  ــد. ام ــگان باش ــود و رای ــن ش ــت تامی ــرف دول از ط
ــردم  ــا م ــت. ی ــردم اس ــا م ــه  ب ــاخت خان ــه س هزین
ــازان.  ــا انبوه س ــازند ی ــا را بس ــد خانه ه ــان بای خودش
ــه در  ــی ک ــد خانه های ــت می گوی ــن دول ــرای همی ب
ــت.  ــد ارزان اس ــل می ده ــده تحوی ــال آین ــار س چه

ــدر؟ ــا چق ام

ــم  ــه رق ــازی گفت ــر راه و شهرس ــکن وزی ــاون مس مع
دقیقــی بــرای قیمــت مســکن حمایتــی بــرآورد 
نشــده اســت. او گفتــه قــرار نیســت دولت در ســاخت 
مســکن دخالــت کنــد. ســاخت مســکن در شــهرهای 
ــان انجــام  کوچــک و روســتاها توســط خــود متقاضی
می شــود و در شــهرهای بــزرگ، تعاونی هــا و 

انبوه ســازان ایــن واحدهــا را می ســازند.
ــا  ــه قیمــت مســکن مشــخص نیســت. ام ــت گفت دول
ــش  ــس پی ــده مجل ــی، نماین ــین زه ــماعیل حس اس
ــه در  ــع خان ــر مرب ــر مت ــت ه ــود قیم ــه ب ــن گفت از ای
طــرح جهــش مســکن حــدود 2 میلیــون و 7۵0 هــزار 
ــا ایــن حســاب هزینــه ســاخت یــک  تومــان اســت. ب
ــان  ــون توم ــدود 27۵ میلی ــری ح ــکن 100 مت مس

. می شــود
ــد  ــازان می گوین ــکن و انبوه س ــان مس ــا کارشناس ام
ــت.  ــن نیس ــی ممک ــن قیمت ــا چنی ــه ب ــاخت خان س
ــران  ــکن در ای ــاخت مس ــه س ــل هزین ــه حداق چراک

ــت. ــم اس ــن رق ــش از ای بی
قیمت مسکن متری ۱۰ میلیون؟

ایــرج رهبــر، رئیــس هیــأت مدیــره کانــون سراســری 
نگیــن قیمــت ســاخت  زان گفتــه میا نبوه ســا ا
واحدهــای مســکونی بــا مصالــح ســاختمانی بــا 
کیفیــت متوســط، حــدود متــری 10 میلیــون 
ــا ایــن حســاب قیمــت یــک مســکن  تومــان اســت. ب
100متــری در ایــن طــرح حــدود یــک میلیــارد 

تومــان می شــود.

نــد  بتوا دولــت  گــر  ا حتــی  گفتــه  و  ا لبتــه  ا
تخفیف هــای دولتــی هــم دریافــت کنــد، بعیــد 
اســت کــه قیمــت هــر متــر واحــد مســکونی در 
طــرح جهــش مســکن کمتــر از پنــج میلیــون تومــان 
ــد گفــت قیمــت یــک واحــد  ــن حســاب بای باشــد. ای
مســکونی 100 متــری بیــن ۵00 میلیــون تومــان تــا 

یــک میلیــارد تومــان اســت.
ــه  ــروط ب ــت مش ــن قیم ــه ای ــر گفت ــرج رهب ــه ای البت
ــان  ــمول زم ــا مش ــاخت واحده ــه س ــت ک ــن اس ای
نشــود. چــون »قیمــت تمــام شــده ســاخت هــر 
ــل  ــار تعدی ــاه یکب ــه م ــر س ــکن ه ــع مس ــر مرب مت
می خــورد و بــا توجــه بــه شــرایط تورمــی روز و 
ــرخ دســتمزد کارگــر و  ــح ســاختمانی، ن قیمــت مصال

… بــه روز می شــود.«
ــر  ــاخت ه ــرای س ــان ب ــون توم ــم 10 میلی ــه رق البت
متــر واحــد مســکونی در طــرح جهــش بــرای مصالــح 

بــا کیفیــت متوســط اســت و مشــروط بــه آنکــه 
ــر  ــش وزی ــدی پی ــا چن ــود. ام ــان نش ــمول زم مش
ــال و  ــک س ــل ی ــود حداق ــه ب ــازی گفت راه و شهرس
ــای  ــروه واحده ــن گ ــه اولی ــرد ک ــان می ب ــم زم نی
مســکونی طــرح جهــش مســکن آمــاده تحویــل 

شــود.
ــورم در  ــش ت ــه افزای ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب
ایــران، احتمــال اینکــه قیمــت خانه هــا بیــش از 
ــه  ــا نکت ــاد اســت. ام ــان باشــد، زی ــارد توم ــک میلی ی
ــرار  ــه ق ــت ک ــن اس ــا ای ــن واحده ــاره ای ــم درب مه
ــوم  ــا س ــای اول ت ــا دهک ه ــد ب ــت خری ــت اولوی اس
باشــد. دولــت قــرار اســت نهایتــا ۳۵0 میلیــون تومان 
وام بــه خریــداران ایــن واحدهــا بدهــد. امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه قیمــت هــر واحــد مســکونی بیــش از ۳۵0 
ــان  ــد خودش ــان بای ــت، متقاضی ــان اس ــون توم میلی

پس انــداز و آورده اولیــه ای داشــته باشــند.

قیمت خانه های طرح جهش مسکن رئیسی چقدر است؟

ظهور نشانه های پایان رکود و بازگشت رونق اقتصادی

چشم امید به پنج ماه پایانی سال

رنا
: ای

بع
من

رشــد اقتصــادی کشــور در مســیر افزایشــی 
ــا و تحریــم، راه  ــه رغــم اثــرات کرون قــرار دارد و ب
ــت.  ــرده اس ــم ک ــود فراه ــروج از رک ــرای خ را ب
ــد،  ــه ســمت تولی ــی ب ــت نقدینگ ــرل و هدای کنت
ــاد  ــا و ایج ــش قیمت ه ــورم، کاه ــرخ ت ــرل ن کنت
ــروج  ــد خ ــف می توان ــای مختل ــات در بازاره ثب
کامــل از رکــود را رقــم بزنــد و اقتصــاد را بــه 

ــاند.  ــش برس ــاحل آرام س
ــال  ــد س ــا، در چن ــنبه ایرن ــزارش روز یکش ــه گ ب
ــی از  ــادی ناش ــود اقتص ــه رک ــته در نتیج گذش
ــد  ــال آن رش ــه دنب ــد و ب ــا، تولی ــم و کرون تحری
ــا افــت زیــادی روبــه رو شــده  اقتصــادی کشــور ب
بــود. افزایــش نــرخ ارز، رشــد ســر ســام آور نــرخ 
ــت  ــر عل ــد ب ــز مزی ــی نی ــای پیاپ ــورم و گرانی ه ت

ــن زد.   ــه بیشــتر دام ــود هرچ ــه رک ــده و ب ش
یــن وضعیــت خواســته دولــت  ز ا خــروج ا
ــز  ــادی نی ــم اقتص ــای تی ــت و اعض ــیزدهم اس س
ــد  ــرده  و رش ــد ک ــا تأکی ــوع باره ــن موض ــر ای ب
ــد.  ــده داده ان ــود را وع ــروج از رک ــادی و خ اقتص
»مســعود میرکاظمــی«، رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور اواســط شــهریور مــاه در 
ــت  ــا حضــور روســای ســازمان مدیری نشســتی ب
و برنامه ریــزی اســتان ها اظهــار داشــت: در 
ــد  ــق رش ــر تحق ــی ب ــد اصل ــه 1401 تاکی برنام
اقتصــادی اســت و ســهم هــر یــک از بخش هــا را 
ــم،  ــر می گیری ــع درنظ ــرای آن منب ــخص و ب مش
ــق  ــن تحق ــد و متضم ــل رص ــه قاب ــوری ک به ط

ــد. ــاد باش ــی اقتص ــداف عال اه
وی پیشــتر نیــز بــا بیــان اینکــه در ســازمان 
برنامــه و بودجــه تغییــر روش را دســتور کار 
داریــم، گفتــه بــود: مــا می توانیــم 8درصــد رشــد 

ــالش  ــه ت ــرطی ک ــه ش ــم ب ــم بزنی ــادی رق اقتص
ــت.   ــدنی اس ــن ش ــم و ای کنی

ــز در یکــی  ــم رئیســی نی ــه ســید ابراهی ــت الل آی
ــاره شــرایط  ــای خــود درب ــن اظهارنظره از آخری
اقتصــادی کشــور در جلســه هیــات دولــت، 
ــادی و  ــد اقتص ــمت رش ــه س ــت ب ــداوم حرک ت
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــور را م ــورم در کش ــش ت کاه
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای مثبت ــت: گام ه داد و گف
برداشــته شــده و امیدواریــم ایــن رونــد بــا 
ســرعت بیشــتر همــراه بــوده و بــرای مــردم 

ملمــوس باشــد.
ــن  ــر واکس ــور و ذخای ــیون کش ــون واکسناس اکن
کرونــا بــه حــد مطلوبــی رســیده و انتظــار می رود 
ــت  ــور وضعی ــی کش ــرایط کرونای ــود ش ــا بهب ب
ــد  ــود حرکــت کن ــه ســمت بهب ــز ب اقتصــادی نی
ــر  ــق نزدیکت ــان تحق ــه زم ــت ب ــای دول و وعده ه

ــود. ش
»علــی صالــح آبــادی«، رئیــس کل بانــک 
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــه ای ب ــزی، در جلس مرک
صنــدوق بیــن المللــی پــول، وزرای اقتصــاد، 
روســای کل بانک هــای مرکــزی و روســای 
موسســات مالــی منطقــه ای حــوزه »منــاپ« 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــه ب ک
ایــران نیــز هماننــد بســیاری از کشــورها، آســیب 
ــده  ــا دی ــروس کرون ــری وی ــه گی ــختی از هم س
ــرای  اســت، امــا اکنــون در مســیری مســتحکم ب

بهبــود اقتصــادی قــرار دارد.
ــی  ــره حاک ــای منتش ــن آماره ــزود: آخری وی اف
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــدی تولی ــد 6.2 درص از رش
ایــران در فصــل دوم ســال 2021 اســت و بخــش 
غیــر نفتــی در همــان دوره 4.7 درصد رشــد کرده 
کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه اقتصــاد ایــران 
ــل توجهــی از رکــود خــارج شــده و  ــه طــور قاب ب

ــه ســمت بهبــود حرکــت کــرده اســت. ب

کنترل کرونا، پابرجایی تحریم 
و تداوم رشد اقتصادی

ــا شــاخص رشــد اقتصــادی در  ــر اســاس آماره ب
ــواره  ــاری  هم ــال ج ــال 1۳۹۹ و در س ــول س ط
ــوده اســت.  رشــد  در جهــت مثبــت در حرکــت ب
اقتصــادی کشــور در ســال 1۳۹۹ بــه قیمــت پایه 
)بــه قیمت هــای ثابــت ســال 1۳۹0( نســبت 
ــا احتســاب نفــت ۳.6 درصــد و  ــه ســال قبــل ب ب

ــود. ــت 2.۵ درصــد ب ــدون احتســاب نف ب
رقــام  همچنیــن، بررســی رونــد فصلــی ا
رشــد نیــز از مســیر مثبــت رشــد اقتصــادی 
ــت  ــس از اف ــال 1۳۹۹ پ ــت. در س ــت داش حکای
فعالیت هــای اقتصــادی در شــروع همه گیــری 
ــال 1۳۹۹  ــت س ــل نخس ــا در فص ــاری کرون بیم
)رشــد منفــی 2.۵ درصــد(، رشــد اقتصــادی 
کشــور در فصــل دوم معــادل ۵.4 درصــد و پــس 
از ثبــت رقــم ۳.8 درصــدی در فصــل ســوم ایــن 
ــد  ــر 7.7 درص ــزون ب ــارم اف ــل چه ــال، در فص س

ــد. ش
ــان  ــزی نش ــک مرک ــد بان ــزارش جدی ــون گ اکن
ــدی  ــدوداً 7 درص ــد ح ــن رش ــه ای ــد ک می ده
در ســه ماهــه نخســت 1400 نیــز تــداوم 
داشــته اســت. طبــق گــزارش ایــن بانــک تولیــد 
ناخالــص داخلــی کشــور در فصــل اول 1400 
ــت  ــا نف ــال 1۳۹۵(، ب ــه س ــای پای ــه قیمت ه )ب
بــه رقمــی حــدود ۳477.0 هــزار میلیــارد ریــال 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۳148 ه ــه ح ــت ب ــدون نف و ب
ــابه  ــا دوره مش ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــال رس ری
ســال قبــل بــه ترتیــب از افزایــش 6.2 و 4.7 

ــت. ــوردار اس ــدی برخ درص
ــک  ــی بان ــش بین ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــال  ــا س ــادی ت ــد اقتص ــد رش ــز رون ــی نی جهان
ــد  ــزان رش ــد. می ــان می ده ــت نش 2024 را مثب
اقتصــادی ایــران بــرای ســال های 2022، 202۳ 

و 2024 بــه ترتیــب 2.1، 2.2 و 2.۳ درصد اســت. 
ــک  ــی بان ــادی اعالم ــد اقتص ــرخ رش ــد ن هرچن
ــرخ رشــد اقتصــادی در گزارش  جهانی کمتــر از ن
ــت  ــد مثب ــم، رون ــا مه ــت، ام ــزی اس ــک مرک بان
ــد  ــان می ده ــام نش ــن ارق ــت. ای ــد اس ــن رش ای
کــه بــه رغــم کرونــا و تحریــم رونــد رشــد مثبــت 
ــد ســال  ــا چن از ســال گذشــته شــروع شــده و ت

ــت. ــد داش ــه خواه ــده ادام آین
ــل از  ــروج کام ــد و خ ــداوم رش ــرط ت ش

ــود رک
ــال  ــرعت در ح ــه س ــیون ب ــه واکسیناس ــال ک  ح
انجــام اســت و رشــد اقتصــادی نیــز مثبــت شــده 
ــود  ــود وج ــل از رک ــروج کام ــه خ ــدی ب ــا امی آی
ــک کل متشــکل از  ــدون شــک اقتصــاد ی دارد؟ ب
ــه هــم پیوســته اســت. رشــد اقتصــادی  اجــزاء ب
یکــی از عامل هــای اصلــی خــروج از رکــود اســت 
امــا همــه عوامــل نیســت. خــروج کامــل از رکــود 

ــه عوامــل دیگــری نیــز وابســته اســت. ب
ــناس  ــان«، کارش ــرت بغزی ــورد »آلب ــن م در ای
ــت:  ــا گف ــادی ایرن ــگار اقتص ــه خبرن ــادی ب اقتص
خــروج از ایــن شــرایط بــه ایــن بســتگی دارد کــه 
دولــت ابتــدا در بــازار ثبــات ایجــاد کنــد ســپس 
قیمت هــا را کاهــش دهــد. کاهــش قیمت هــا 
شــرایط زندگــی و معیشــت مــردم را بهبــود 
می دهــد و بدیــن ترتیــب تولیــد نیــز رونــق 
بیشــتری می گیــرد. درواقــع اگــر گرانــی و تــورم 
ــی  ــد کاالی ــردم نمی توانن ــد م ــدا کن ــه پی ادام
بخرنــد و در نتیجــه آن، تولیــد نیــز افــت خواهــد 

ــرد.   ک
ــای  ــاد تحریم ه ــیار زی ــر بس ــه اث ــاره ب ــا اش وی ب
ــرب  ــرات مخ ــور از اث ــاد کش ــر اقتص ــی ب خارج
خودتحریمــی یــاد کــرد و اظهــار داشــت: دولــت 
ــود  ــع خ ــا رف ــی را ب ــادی کنون ــد اقتص ــد رش بای
تحریمی هــای داخلــی شــتاب ببخشــد. مدیریــت 
ــورم و  ــرخ ت ــرل ن ــا، کنت ــر قیمت ه ــارت ب و نظ
کاهــش قیمت هــا بــا کمــک قــوای مجریــه، 
مقننــه و قــوه قضائیــه امری الزم و شــدنی اســت.

ــده و  ــا ش ــروزه ره ــازار ام ــه داد: ب ــان ادام بغزی
ــش هرچــه بیشــتر ســطح  ــر افزای ــی ب ــن رهای ای
عمومــی قیمت هــا و گرانــی بــه بهانه هــای 
مختلــف منجــر شــده اســت. دولــت نبایــد 
ــا  ــت و ب ــی جه ــدگان ب ــد کنن ــد تولی ــازه ده اج
بهانه هــای بــی پایــه و اســاس قیمت هــا را 
ــن عامــل ممکــن اســت  ــرا ای افزایــش دهنــد. زی
ــود  ــه رک ــد ب ــردم از خری ــی م ــل ناتوان ــه دلی ب

مجــدد بیانجامــد.  
ــاال  دولــت کنونــی کمــک و حمایــت از تولیــد و ب
ــود  ــتور کار خ ــادی را در دس ــد اقتص ــردن رش ب
قــرار داده و می خواهــد گام هایــی در ایــن زمینــه 
ــام  ــی انج ــز اقدامات ــون نی ــود و تاکن ــته ش برداش
شــده اســت. حــال کــه در آســتانه تهیــه بودجــه 
ــم،  ــرار داری ــر ق ــاه دیگ ــر از دو م ــا کمت 1401 ت
ــرخ  ــه ن ــت در زمین ــادی دول ــت های اقتص سیاس
ارز، یارانه هــا، جلوگیــری از تــورم و کاهــش 
قیمت هــا، جلوگیــری از کســری بودجــه، کمــک 
ــه افزایــش رشــد اقتصــادی، ســرمایه گذاری در  ب
ــت  ــی مدیری ــور کل ــه ط ــف و ب ــای مختل بخش ه
ــد  ــدی می توان ــع درآم ــش مناب ــا و افزای هزینه ه
میــزان ســرعت و چگونگــی خــروج از رکــود 

ــد. ــن کن ــادی را تعیی اقتص

ایسنا
گزارش 

اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد 
که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه ماهه نخست 
۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. طبق گزارش این بانک 
تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ )به 
قیمت های پایه سال ۱3۹۵(، با نفت به رقمی حدود 
3۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 
3۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.2 و ۴.۷ 
درصدی برخوردار است.

این در حالی است که پیش بینی بانک جهانی نیز 
روند رشد اقتصادی تا سال 2۰2۴ را مثبت نشان 
می دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال های 
2۰22، 2۰23 و 2۰2۴ به ترتیب 2.۱، 2.2 و 2.3 درصد 
است. هرچند نرخ رشد اقتصادی اعالمی بانک 
جهانی کمتر از نرخ رشد اقتصادی در گزارش بانک 
مرکزی است، اما مهم، روند مثبت این رشد است. 
این ارقام نشان می دهد که به رغم کرونا و تحریم 
روند رشد مثبت از سال گذشته شروع شده و تا چند 
سال آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان زرند

آگهی انتخابات هیئت مدیره 

دومین انتخابات انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی در روز شنبه تاریخ 
۲۲ آبان ماه در محل انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی به ادرس زرند 
خیابان امیرکبیر روبروی میوه و تره بار عرفان برگزار می گردد لذا از کلیه کارگران 

عضو در انجمن مربوطه دعوت می شود در انتخابات شرکت نمایند.

دستور جلسه
۱-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان.

 و بازرسان انجمن صنفی کارگری
کارگران ساختمانی شهرستان زرند

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۱۸۵ 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 نازنین غنی راینی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۵۸ صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۳۸/2۹ مترمربع پالک ۱ 
فرعی از ۶۰۵ اصلی واقع در بخش 2۸ کرمان آدرس کرمان راین خیابان ۱۷ شهریور کوچه ۸ متری کشاورزان کوچه شهید 
رضایی پالک ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای حسن خیام راینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۵۷۵هیات  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امید حسینی مقدم فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۷۸۴ صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶۰/۰۳ مترمربع پالک ۶۱۴۸ فرعی از ۳۹۸2 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۴ فرعی از ۳۹۸2 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان دستغیب کوچه ۴۰ 
خریداری از مالک رسمی خانم عصمت وزیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 ۹۶۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

محمودی مهدی زاده - رئیس ثبت است 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
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۰2۳ شماره  رای  برابر 
مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
در  سبزوار  از  صادره   ۵۹۵۳۴ شناسنامه  بشماره  رمضانعلی  فرزند  نقابی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۶ مترمربع پالک 2۴۶۹۱ فرعی از 2۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان 
آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی کوچه ۵۸ خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی محرز گردیده 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا  است. 
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 ۸۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت-
از   ۷۹۷فرعی  مالک ششدانگ  پالک  ابادی   بندر  عزیزی  علی  اقای  چون 
۵۷۹-اصلی واقع در بخش ۴۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق 
قبال ذیل  الذكر که  اخير  مالکیت پالک  نموده اصل  سند  واعالم  ادعا  شده 
امالک محلی جیرفت صادر وتسليم شده    ۳۹ ۵۶۰۷صفحه۳۵۷دفتر  ثبت 
المثنى پالک  تقاضای صدور سند مالكيت  اداره  این  از  بعلت جابجای مفقود گردیده  است 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده ۱2۰ آيين نامه 
مدعی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  تا  می گردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   -
ادعا نزد خود می  یا وجود اصل سند مالکیت مورد  به ملک مرقوم و  انجام معامله نسبت 
باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند 
نمایند  اعالم  جیرفت  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  معامله کتبا  سند  یا  مالکیت 
هیچکس  از  ادعایی  هیچگونه  )۱۰روز(  آگهی  در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
مسموع نخواهد  بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.

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

گلباف 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین  آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۶2۰۰۰2۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه وزیری گوکی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 
۸۸ صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۰۹ 
مترمربع پالک ۷ فرعی از اصلی ۶۶۱- مفروز و مجزی شده از پالک 

۶۶۱- اصلی واقع در گلباف خیابان ولی عصر کوچه ۷ بن بست اول 
سمت چپ پشت مسجد امیرالمومنین خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین خواجویی گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم 

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳2۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳2۴۸۷۴۷۷

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 . 

۱۰۹۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ آبــان   ۳ دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 رونمایی از بازیگر جدید سریال 
»از سرنوشت 4«/

تاکنون 60 درصد از تصویربرداری سریال »از سرنوشت 4« به 
کارگردانی سید محمدرضا خردمندان انجام شده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تصویربرداری سریال »از 
سرنوشت 4« به کارگردانی محمدرضا خردمندان در حوالی اتوبان 
آزادگان تهران ادامه دارد و تا کنون بیش از 60 درصد کار مقابل 

دوربین رفته است.
عمده کار در تهران تصویربرداری می شود؛ اما گروه برای گرفتن 

برخی سکانس ها به ارومیه و قزوین هم سفر می کند.

فراخوان طراحی پوستر جشنواره 
 2۰2۱ Locarno بین المللی فیلم

منتشر شد.
مهلت: ۱۶ دی ۱۴۰۰

 جشنواره فیلم لوکارنو میزبان مسابقه بین المللی پوستر رسمی 
هفتاد و پنجمین دوره خود می باشد. در صورت نیاز و تمایل می 

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

طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

تنگه لی لی، دورود
تنگه لی لی که به تنگه سورپیلو نیز شهرت دارد در 20 کیلومتری 

شرق شهرستان دورود  و در موقعیت جغرافیایی E 26 ۳۳ N 4۹ 12  استان 
لرستان واقع است. این تنگه در مجاورت روستای چمنار و نرسیده به روستای سیرم 

قرار گرفته و دارای حوضچه های آب است که عمق آنها در بعضی موارد به 2 متر 
هم میرسد.  آب خنک این تنگ زیبا که دارای حوضچه هایی دیدنی است، در هوای 

گرم تابستان  برای آب تنی کردن بسیار فرحبخش است. . رودخانه ماربره از میان 
دره های عمودی صخره ای دره ای زیبا ایجاد کرده که در سالهای اخیر مورد توجه 
طبیعتگردان قرار گرفته است. عبور از تنگه نیازمند مهارتهای شنا و دست به سنگ 

شدن است.
دسترسی با خودرو تا ورودی تنگه امکانپذیز است. همچنین از روستای چمنار تا 

ورودی تنگه حدودا 4۵ دقیقه و از روستای سیرم حدود یک ساعت پیاده روی نیاز 
است./کویرها و بیابان های ایران

زشت های زیبا     
)مجموعه کتاب علوم ترسناک(

نویسنده کتاب:نیک آرنولد
تصویرگر:تونی دوسالز

مترجم کتاب:گیتا حجتی 
ناشر : پیدایش

کتاب »زشت های زیبا« از مجموعه 
کتاب »علوم ترسناک« کتابی علمی 

و طنز آلود درباره جانوران کوچکی 
است که اغلب از آن ها می ترسیم یا 

چندش مان می شود، مانند کرم ها، 
مورچه ها و عنکبوت ها و در کتاب به 
آن ها جانوران موذی گفته می شود. 

سینما

فراخوان

جاذبه

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان گفت: بیش از 70 هزار نفر از خدمات 
درمانی و توانبخشی جمعیت هالل احمر 
این استان طی 6 ماه اول سال جاری 

برخوردار شدند.

پرسنل  از  تجلیل  آیین  در  فالح  رضا 
شهر  این  احمر  هالل  داروخانه 
افزود:همچنین طی 6 ماه نخست سال 
جاری 10۳ هزار و 1۵۳ نفر به داروخانه های 
هالل احمر کرمان، سیرجان و رفسنجان 

مراجعه کردند. او با اشاره به اینکه داروخانه 
های هالل احمر استان کرمان جزو داروخانه 
های برتر جمعیت هالل احمر در کشور 
محسوب می شوند، اظهار داشت: در دوران 
همه گیری کرونا این مراکز فوریت های 
دارویی نیز با تامین و توزیع داروهای خاص 
بیماران کرونایی و اقالم بهداشتی به یاری 

بیماران شتافتند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان خاطرنشان کرد:این جمعیت با 
توسعه و گسترش بخش های درمان و 
توانبخشی در شهرستان های کرمان، بم، 
ریگان، رفسنجان، سیرجان، منوجان، 
بافت، رودبار جنوب و شهربابک خدمات و 
اقدامات بسیار گسترده ای در سراسر استان 

انجام داده است.

دبیر فراکسیون کشاورزی و 
محیط زیست مجلس معتقد 
است طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست 
نیاز به بررسی های بیشتری دارد. اخیراً جمعی 
از نمایندگان مجلس با هدف حل معضالت 
زیست محیطی از جمله آلودگی هوا،خاک و 
آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر 
و تقویت اثرگذاری و نیز امکان نظارت قانونی 
نمایندگان مجلس،با تدوین طرحی خواستار 

تشکیل وزارت خانه ای جدید شدند، این طرح 
که به امضاء 28 نماینده رسیده است برای بررسی 
بیشتر به کمیسیون  تخصصی ارجاع شده است.

ذبیح الله اعظمی، دبیر دوم فراکسیون کشاورزی 
و محیط زیست گفت:این طرح نیاز به بررسی های 
بیشتر در زمینه های مختلف از جمله تخصیص 
بودجه و حوزه اختیارات دارد و بنده معتقدم به 
جای تشکیل وزارتخانه می توان اختیارات سازمان 
محیط زیست را در مواجهه با مسائلی که مواضع 

سازمان در مخالفت با سایر نهادهای دولتی است 
افزایش داد.او افزود:در حال حاضر به دلیل اینکه 
مسائل زیادی در این طرح در نظر گرفته نشده 
بنده و بیشتر همکارانم در فراکسیون محیط 
زیست مخالف این طرح هستیم.نماینده مردم 
جیرفت گفت:در کنار این موضوع موضوعات 
دیگری از جمله تشکیل وزارت روستا و نیز طرح 
اصالح وزارت جهاد نیز مطرح شده است که باید با 
بررسی های دقیق و کارشناسی شده نتیجه بگیریم 

که کدام یک از طرح های ارائه شده بیشتر برای 
حل بحران ها و کمک به مشیت مردم موثر واقع 
خواهد شد.اعظمی گفت:یکی از مواردی که در 
این طرح هنوز در نظر گرفته نشده است این است 
که رئیس فعلی سازمان بدون نیاز به رأی گیری به 
عنوان وزیر محیط زیست انتخاب شود یا رئیس 
سازمان یا افرادی دیگری که ممکن است برای 
این پست درنظر گرفته شوند مجددا از مجلس 

رای اعتماد بگیرند.

اسب کاسپین یادگار
 به جا مانده از باستان  

رشــت-ایرنا- اســب در ادبیــات حماســی باســتانی و 
فرهنــگ ایرانــی اســالمی عنصــری بــارز بــوده و بــر 
رابطــه ســحرآمیزش بــا زیســت انســانی از نــگاه شــاعران، 
ــت و فراســت  ــا تعبیــر نجاب عارفان،امیــران و دیــن آوران ب
همــواره تاکیــد شــده تــا بــه امــروز که آوازه اســب کاســپین 
از ارتفاعــات شــمال،جهان را در نوردیــده و بــه نمایــه ای از 
ــت  ــا قدم ــپین  ب ــب کاس ــده است.اس ــل ش ــالن تبدی گی
ــن  ــوان یکــی از قدیمی تری ــه عن ــزار ســال ب بیــش از ۵ ه
نــژاد اســبهای موجــود در جهــان اســت. نــام رســمی ایــن 
اســب در ایــران بنابــر اعــالم وزارت جهــاد کشــاورزی ایــران 
مطابــق بــا نــام بومــی و بیــن المللی اســب کاســپین اســت. 
ایــن نــژاد جــد اولیــه کلیــه اســبهای خونگــرم دنیا اســت و 
پراکندگــی فعلــی آن از بهشــهر در نزدیکــی دشــت ترکمن 

ــا تالــش در غــرب گیــالن اســت. ت

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

بهره مندی ۷۰ هزار نفر از خدمات درمانی هالل احمر کرمان

طرح مجلس برای تشکیل وزارتخانه محیط زیست و آب کارشناسی نشده است

دستگیری عامل تیراندازی ایذایی در سیرجان 
خبر

دادسـتان عمومی و انقـالب شهرسـتان سـیرجان گفـت: عامـل تیرانـدازی ایذایی در 
سـیرجان با حضـور بـه موقـع پلیـس در صحنه جرم دسـتگیر شـد.

محسـن نیک ورز در تشـریح این خبـر افـزود: متهم کـه جوانی 2۵ سـاله اسـت پس از 
درگیری با اعضای خانواده با اسـلحه شـکاری دارای مجوز متعلق به خـودش به خیابان 

آمده و با عربده کشـی اقدام بـه تیرانـدازی ایذایی کرده اسـت.
او ادامـه داد: ایـن متهم بـا حضور بـه موقع پلیـس، در حالـی که قصد فـرار با خـودرو را 

داشـت، دسـتگیر شد.
این مقام قضایـی گفـت: از متهم عـالوه بر سـالح شـکاری و تعـداد زیادی فشـنگ نیز 

کشـف شـده است.
نیک ورز با بیـان اینکه متهم در حـال حاضر تحت قرار بازداشـت موقت در بازداشـت به 
سـر می برد، اعالم کرد:دقت و بررسی بیشـتر در خصوص متقاضی مجوز سالح شکاری 
از ضروریات اسـت که متولیان امر بایسـتی در این خصوص توجه الزم را  داشـته باشند.

دادسـتان سـیرجان اعالم کرد: قطعا در این قبیـل موارد کـه دارنده سـالح دارای مجوز 
اقـدام به ارتـکاب رفتـار مجرمانه بـا سـالح در اختیار خـود می کنـد درخواسـت ابطال 

مجـوز حمـل و نگهداری سـالح می شـود.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس فروش و بازاریابی
شرایط احراز    - جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری
تحصیالت: کارشناسی

شرایط عمومی:
فن بیان قوی و روابط عمومی باال

آشنا به فرآیندهای بازاریابی
آشنا به اصول و فنون مذاکره و برگزاری جلسات فروش

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

موقعیت شغلی:کارشناس عملیات )پشتیبان خودپرداز(
شرایط احراز   

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

حداکثر سن 3۰ سال
مزایا: حقوق ثابت

 بیمه تکمیلی- پاداش
عیدی به مناسبت اعیاد

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

موقعیت شغلی: مهندس کشاورزی
شرایط احراز :
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مهندسی  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  تحصیالت: 

کشاورزی )کلیه گرایش ها(
تسلط به مباحث کشاورزی

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

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

 استخدام در یک شرکت معتبر
در کرمان

استخدام توسن تکنو 
)کرمان،بم،رفسنجان،سیرجان(

استخدام یک شرکت معتبر 
تولیدی صنعتی

---------

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟
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