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کشاورزان بازنده غیبت 
 مدیران جهاد کشاورزی

توسعه بخش مسکنتوسعه بخش مسکن
 و  واگذاری  انشعاب آب و  واگذاری  انشعاب آب

کارخانه تولید آهک 
صنعتی در قلعه گنج

 به بهره برداری رسید

محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان 

بزودی از طریق 
پایانه صادر می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
با بیان اینکه دهه فجر امسال در صورت رفع مشکل 
طرح و نصب ماشین آالت توسط شرکت خارجی، 
شاهد افتتاح پایانه صادراتی در جیرفت خواهیم بود 
گفت: بعد از افتتاح این طرح محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان از طریق این پایانه بسته بندی و صادر 

خواهد شد. 
حسین مهرابی در بازدید طرح پایانه صادراتی جیرفت 
افزود: صنایع فرآوری نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد 
کشاورزی منطقه جنوب کرمان دارد لذا از سرمایه 

گذاران این بخش حمایت می شود.

دبیر کارگروه ملی سازگاری باکم آبی در گفت وگو با »کرمان نو«: اگر جهادکشاورزی مشارکت نکند 
کشاورز باید با میزان آب کمتری فعالیت کنند و به تبع آن درآمد او کم می شود.

بررسی تاثیر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بورس

تاکید رییس جمهور 
بر باز  اجتماعی کردن 

مددجویان 

توسعه گردشگری سالمت
 با بخش خصوصی

احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می شود، دولت قصد دارد در 
جهت اصالح ساختار بودجه به زودی الیحه ای با قید دو فوریت برای اصالح ارز ۴۲۰۰ 

تومانی تقدیم مجلس کند؛

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی جمعه ضمن بازدید از 
مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی 

سروش در حاشیه شهرستان ری با مددجویان و مدیران 
این مرکز به گفت و گو نشست و از نزدیک در جریان 

مشکالت آنان قرار گرفت. 

معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران می گوید که 
با توجه به بستر مناسب گردشگری سالمت، بیماران 

کشورهای همسایه می توانند در قالب توریسم سالمت به 
ایران سفر کنند.به گزارش ایسنا، در سال های گذشته با 
توجه به توسعه زیرساخت های بهداشتی تعداد زیادی از 

بیماران کشورهای همسایه برای دریافت خدمات درمانی 
به ایران سفر کردند.

امام جمعه کرمان:

 مبارزه با فساد 
همواره رسالت 

روحانیت
  بوده است

تولید  کارخانه 
صنعتی  آهک 

قلعه گنج با هزار و 400 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در راستای اجرای طرح های 
اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی به یاد 
سپهبد شهید سلیمانی و با حضور رئیس 
سازمان بنیاد مستضعفان، استاندار و دیگر 
مسئوالن کرمان امروز )پنجشنبه( در این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان در حاشیه افتتاح این 
کارخانه گفت: ظرفیت کارخانه تولید 
آهک صنعتی را ۳70 تن در روز می باشد.

مسلم مروجی فرد اظهار داشت: کارخانه 
آهک صنعتی ساالنه 111 هزار تن آهک 
کلسینه، تولید آهک مورد نیاز شرکت فوالد 

کاوه جنوب کیش را تامین می کند.

صفحه1 را 
بخوانید

۵۹ تیم در طرح زمستانه 
راهداری  جنوب کرمان 

فعال است
مدیرکل حمل و 
نقــل و راهداری 

جنوب کرمــان از فعالیــت 5۹ تیم از 
مجموعه پلیس راه، راهداری، اورژانس، 
هالل احمر، آتش نشانی و امداد خودرو در 

طرح زمستانه جیرفت خبر داد.
مسعود جمیلی زمان اجرای طرح راهداری 
زمســتانه را 1۹ آبان ماه تا فروردین سال 
1401 اعالم کرد و هــدف از اجرای این 
طرح را آمادگی زمستانه راهداری و حمل 
نقل جــاده ای در تامین امنیــت عبور و 
مرور در محورهای برف گیر و گردنه های 
سخت گذر کوهستانی عنوان کرد.او اظهار 
داشت: دستگاه های اجرایی فعال در طرح 
زمستانه به عنوان یاریگر مجموعه راهداری 
هستند.مدیرکل حمل و نقل و راهداری 
جنوب کرمان با بیــان اینکه این منطقه 
1۶0 کیلومتر محور برفگیر دارد، از وجود 
پنج گردنه برفگیر در ارتفاعات شهرستان 
جیرفت خبر داد.او گفت: در طرح زمستانه 
با توجه به حساسیت تردد در تمام راههای 
برفگیر جنوب کرمان بویژه گردنه سربیژن 
و محور دهبکری از تــردد خودروهایی 

ناایمن جلوگیری می شود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم

شماره 67/الف/8- 1400 م

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 67/الف/8 – 1400 م  ، موضوع : اجرای مخزن 500 مترمکعبی و حوضچه مجتمع 

چاه حسن رودبار جنوب  را با برآورد 16.202.443.889 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  810.122.200 ریال  از محل اعتبارات عمرانی  و با 
حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2000005963000085 سامانه ستاد ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه 
شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین گواهی صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 

عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 

- مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد در سـامانه سـتاد : سـاعت 19 روز چهارشـنبه مـورخ : 1400/09/17 و تاریـخ تحویـل ضمانتنامه بـه دبیرخانه 
شـرکت سـاعت 14 روز چهارشـنبه مورخ 1400/09/17

- زمان بازگشایی پاکتها  : ساعت 10:30 صبح  روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس : کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 034333222282 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 1456- 021

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768     

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدر

ندهیم

امام جمعه کرمان: مبارزه با فساد همواره رسالت روحانیت بوده است
ــا  ــان ب ــه کرم ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول نماین
ــا فســاد و مفســد همــواره  بیــان اینکــه مبــارزه ب
یکــی از رســالت هــای روحانیــت و حــوزه هــای 
علمیــه اســت گفــت: در طــول تاریــخ روحانیــت 
ــرده و  ــارزه ک ــد مب ــاد و مفس ــه فس ــر گون ــا ه ب
ــوده  ــم ب ــالت مه ــن رس ــدار ای ــه پرچم همیش

ــت. اس
ــا حجــت االســالم والمســلمین  ــه گــزارش ایرن ب
حســن علیــدادی ســلیمانی در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه شــهر کرمــان تصریــح کــرد: 
ــا حــوزه  هیچــگاه بیــن مفســدان و رانتخــوران ب
روحانیــت آشــتی وجــود نداشــته؛ ایــن رســالت 
ــزرگ و مشــکلی اســت کــه علمــا  فــوق العــاده ب
و فقهــا بــه جــان خریدنــد و شــاهد بــر ایــن ادعــا 

زندگــی علمــا و فقهــا در طــول تاریــخ بــوده کــه 
ــی  ــددی از زندگ ــق متع ــار در مصادی ــن ب چندی
خــود گذشــتند تــا ایــن رســالت را بخوبــی انجام 
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده ول ــد. نماین دهن
یکــی دیگــر از مهمتریــن رســالت های روحانیــت 
ــت  ــت: روحانی را حــوزه سیاســت برشــمرد و گف
ــه و فقهــا همیشــه پرچمــدار  حــوزه هــای علمی
ــد؛ همــان  ــوده ان ــت ب ــر دیان ــی ب سیاســت مبتن
سیاســتی کــه شــهید مــدرس فرمــود سیاســت 

ــت ماســت.  ــا عیــن دیان م
وی بــا اشــاره بــه بزرگداشــت عالمــه طباطبایی و 
عالمــه جعفــری، 2 ســتاره درخشــان در آســمان 
فقاهــت علم، فهــم و عمــل دیــن اظهارداشــت: از 
جمله رســالت روحانیــت در حــوزه عقاید اســالم 

احــکام، اخــالق و گســترش فرهنگ دینی اســت 
ــه در  ــای علمی ــوزه ه ــا ح ــرن ه ــول ق ــه در ط ک
دوران غیبــت کبــری ایــن رســالت را حراســت و 
ــر و  ــت هرچــه تمــام ت ــا دق ــد و ب ــی کردن نگهبان
ــه انجــام  ــن وجــه ممکــن ب ــه بهتری ــداکاری ب ف

ــاندند.  رس
حجــت االســالم علیــدادی ســلیمانی ادامــه داد: 
علمــا و فقهــا در طــول تاریــخ همــه تــالش خــود 
ــادات  ــا اعتق ــد ت ــن مهــم معطــوف کردن ــر ای را ب
اســالمی، اخــالق و احــکام اســالمی همــان طــور 
ــود از  ــی ش ــده م ــنت فهمی ــاب و س ــه از کت ک
نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل کننــد تــا شــاهد 
گســترش فرهنگ دینــی در تــوده هــای مختلف 

ــردم باشــیم.  م

متن : کرمان آب ندارد و ۶0 درصد جمعیت استان در تنش آبی به سر 
می برند، این درحالیست که هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در استان وجود دارد 
که روزانه خون زمین را می مکد و سفره های نیمه خالی زیرزمینی را خالی تر 
از گذشته می کند. استان کرمان در کنار نیاز کشاورزی که معیشت بخش 
عمده مردم به آن تکیه دارد، میزبان صنایع آب بر متعددی است که این تنش 

آبی را تشدید می کند. اگرچه اقداماتی هم چون تصویب سند سازگاری با 
کم آبی و انتقال آب فرااستانی در دستورکار قرار دارد و بخشی از آن انجام 
شده، اما شدت مصرف و اضافه برداشت از منابع زیرزمینی به حدی است 
که دشت های کرمان یکی پس از دیگری به سمت خشکی پیش می روند 
 و خطر فرونشست زمین تقریبا تمامی دشت های استان را فراگرفته است.

تعطیلی و تخریب؛ سرنوشت پایگاه امداد 
و نجات شهداد

پایگاه امداد و نجات شهداد بعد از سیل سال ۹۸ و مسدود شدن 
جاده شهداد- نهبندان،به دنبال خروج یکباره همه نیروهای 
امدادی و امنیتی تخریب شد؛معاون عمرانی استاندار با اشاره 
به مصوبه شورای تامین برای فعال شدن مجدد پایگاه می گوید 

هر کدام از دستگاه ها باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
ساختمان ها تخریب شده.خبری از در و پنجره ها نیست.
همه تجهیزات به سرقت رفته.باالی در فلزی یک سوله بزرگ 
تابلویی دیده می شود با این عنوان:»پایگاه امداد و نجات 
بین شهری)جاده ای( شهداد«.جایی که حاال تنها نامی از آن 

باقی مانده است.
اینجا پایگاه امداد و نجات شهداد در کیلومتر هفتاد و پنج جاده 
شهداد به نهبندان است. پایگاهی که در زمان ساخت این 
جاده به دلیل اهمیت مسیر که کرمان را به خراسان متصل 
می کند،راه ندازی شد.مجموعه ای که به عنوان یک پایگاه 
امداد و نجات جاده ای در اختیار چند دستگاه از جمله هالل 

احمر،نیروی انتظامی،راهداری و اورژانس قرار گرفت.
بعد از سیل سال ۹۸ اما سرنوشت این پایگاه سیاه شد.اگرچه 
سیل،زیبایی ایجاد دریاچه »جوان شهداد« را در پی داشت، اما 
برای پایگاه خوش یمن نبود.در اثر سیل ۳0 کیلومتر از جاده 
زیر آب رفت و تخریب شد.به دنبال این اتفاق راه دسترسی به 
پایگاه که بعد از دریاچه و قسمت تخریب شده جاده بود،مسدود 
و پایگاه تعطیل شد.ارگان های حاضر نیز یکی پس از دیگری 

پایگاه را ترک کردند.
این اما پایان ماجرا نبود.بعد از تخلیه هیچ مراقبتی از مجموعه 
نشده و تجهیزات آن به مرور مورد سرقت قرار گرفت. عالوه بر 

سرقت بخشی از ساختمان ها نیز تخریب شدند.
حاال۳1 ماه از وقوع سیل و این ماجرا می گذرد.دریاچه خشک 
شده و همچنان نه خبری از احداث جاده است نه پایگاه امداد 
و نجات.خروج یکباره همه نیروهای امدادی و امنیتی تعطیلی 
پایگاه و تخریب اموال عمومی را به دنبال داشت و سوال مهم 

این است مسئولیت این اتفاق ها چه کسی است؟
»سید مصطفی آیت اللهی موسوی«معاون عمرانی استاندار 

می گوید:در بازدیدی که بعد از تعطیلی و مشاهده وضعیت 
پایگاه داشتیم،از نیروی انتظامی خواسته شد در منطقه گشت 
داشته باشند که از این اتفاق جلوگیری شود و وسایل باقی مانده 
محافظت شوند؛اما این کار صورت نگرفت و پایگاه عمال غیر 

استفاده شد.
او در خصوص این که مسئولیت پایگاه و اتفاق های افتاده 
در آن با چه کی است گفت:»هر کدام از دستگاه ها متولی 
حضور خودشان بودند که باید پاسخگوی عملکرد خودشان 

هم باشند.«
آیت اللهی موسوی می گوید:»طبق مصوبه شورای تامین باید 
دستگاه ها در پایگاه مستقر شوند:»با توجه به پیگیری هایی 
انجام شده جاده خاکی دیگری برای دسترسی به پایگاه ایجاد و 
احیای پایگاه کلید خورده است،ضمن برگزاری جلسات متعدد 
در شورای تامین مصوب شد دستگاه هایی که در این پایگاه 

حضور داشتند مجددا استقرار پیدا کنند.«
او ادامه داد:دستگاه های امدادی شرط حضور خود را استقرار 
نیروی های امنیتی و تامین امنیت اعالم کردند،برای تامین 
امنیت نیز نیاز به استقرار نیروی انتظامی است،نیروی انتظامی 
اعالم می کرد چون چارتی برای این پایگاه تعیین نشده و پیش از 
این هم بر اساس مصوبه شورای امنیت در منطقه حاضر شده اند 
برای حضور دوباره نیاز به مصوبه است،آخرین اطالع این که 
نیروی انتظامی اعالم کرده اگر هالل احمر در پایگاه فعال شود 

ما نیز مستقر می شویم.
به گفته آیت اللهی موسوی قرار است هالل احمر با دریافت 
بودجه ای پایگاه را تجهیز کند که با شرط استقرار نیروی 
انتظامی مورد تایید قرار گرفته و به زودی انجام می شود؛بعد از 
آن نیز باید نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها در پایگاه مستقر 

شوند.
معاون عمرانی استاندار در خصوص تعین تکلیف جاده شهداد 
و نهبندان نیز گفت:»جاده با توجه به این که فرا استانی است 
بارها از طرف وزارت راه و شهرسازی برای در نظر گرفتن 
بودجه پیگیری شده، و چیزی حدود 250 میلیارد تومان 
هزینه دارد؛اما متاسفانه تاکنون وزارت خانه بودجه ای نداده 
است،مطالعات آن انجام و قرار است به عنوان پروژه های 

پیشنهادی سفر رئیس جمهور اعتبار آن گرفته شود.«

ــد آهــک  ــه تولی کارخان
قلعه گنــج  صنعتــی 
 400 و  هــزار  بــا 
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در 
راســتای اجــرای طرح هــای اقتصــاد 
مقاومتــی و محرومیت زدایــی بــه 
یــاد ســپهبد شــهید ســلیمانی و 
ســازمان  رئیــس  حضــور  بــا 
بنیــاد مســتضعفان، اســتاندار و 
دیگــر مســئوالن کرمــان امــروز 
ــه  ــن شهرســتان ب )پنجشــنبه( در ای

رســید. بهره بــرداری 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــان در حاشــیه  تجــارت جنــوب کرم
افتتــاح ایــن کارخانــه گفــت: 
ظرفیــت کارخانــه تولیــد آهــک 
صنعتــی را ۳70 تــن در روز مــی 
ــار  ــرد اظه ــی ف ــلم مروج باشد.مس
داشــت: کارخانــه آهــک صنعتــی 
ســاالنه 111 هــزار تــن آهــک 
ــاز  ــورد نی ــک م ــد آه کلســینه، تولی
ــش  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش

ــد. ــی کن ــن م را تامی
مروجــی فــرد تاریــخ تصویــب 
کارخانــه آهــک صنعتــی را ســال 
1۳۹۶ در ســتاد برنامــه بنیــاد 
مســتضعفان انقــالب اســالمی عنوان 
کــرد و گفــت: ایــن کارخانــه توســط 
ــی  ــع معدن ــترش صنای ــرکت گس ش
ــده  ــذاری ش ــرمایه گ ــارس س کاوه پ

اســت.
او افــزود: مالکیــت ایــن طــرح 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــامل شــرکت ف ش
کیــش ۶0 درصــد و شــرکت معدنــی 

دماونــد40 درصــد اســت.
رئیــس ســازمان صمــت جنــوب 
کرمــان از اشــتغالزایی کارخانــه 
ــر مســتقیم و  ــی 50 نف ــک صنعت آه
ــر داد و  ــر مســتقیم خب ــر غی 150 نف
میــزان ســرمایه گــذاری ایــن طــرح 
را یکهــزار و 400  میلیــارد ریــال 

ــرد. ــالم ک اع
او مســاحت زمیــن کارخانــه را 14 
هکتــار زمیــن، میــزان آب مصرفی را 
ــر مکعــب در روز، گاز یــک  چهــار مت
ــب  ــر مکع ــزار مت ــارد و 100 ه میلی
ــو وات  ــزار کیل ــرق ســه ه ــاه و ب در م

ــرد. ــالم ک اع

کارخانه تولید آهک 
صنعتی در قلعه گنج

 به بهره برداری رسید
خبر

حمزه سلمانی
گزارش 

معاون استاندار: دستگاه ها پاسخگوی عملکردشان باشند، پایگاه به زودی فعال می شود

بحرانی جدید در حوزه آب
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تعامل منابع طبیعی با فعالیت های 
معدنی در جنوب کرمان 

تصویب 7 مصوبه در کارگروه استانی تعامل منابع طبیعی و فعالیت 
های معدنی جنوب کرمان 

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از تصویب 7مصوبه در کارگروه اســتانی تعامل منابع 

طبیعی و فعالیت های معدنی جنوب کرمان خبر داد.
کارگروه استانی تعامل منابع طبیعی و فعالیت های معدنی جنوب 
کرمان با حضور مجاز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و 
کارشناسان حوزه معدن این سازمان و رحیمی معاون اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و مدیران مرتبط در محل سازمان 

صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان برگزار شد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان در این خصوص گفت: این کارگروه براي بهره 
گیري از پتانسیل های قانونی کمک به فعالیت های معدنی تشکیل 

می گردد.
محمد مجاز افزود: در این جلسه 10پرونده معدنی مشترک در حوزه 
های کاری، بررســی و 7 مصوبه در راستای کمک به توسعه معادن 

جنوب کرمان تصویب شد.
او تصریح کرد:در ادامه این جلسه بر لزوم حمایت از فعالیت های قانونی 

معادن و حفاظت از منابع طبیعی غنی جنوب کرمان تاکید شد.
محمد مجاز تاکید کرد:برگزاری چنین جلسات وکارگروهایی موجب 
تعامل بیشتر فعاالن معدنی با ارگان های ذیربط و تعادل در بهره برداری 
از معادن شده و این کار علیرغم اینکه موجب تسهیل امور می شود، از 

تخریب بی رویه  منابع طبیعی نیز جلوگیری می کند.
او ضمن تشکر از حمایت، همراهی و همکاری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تخریب 
در محدوده ی معادن اجتناب  ناپذیر اســت،لذا از طرف ســازمان 
صمت جنوب کرمان به فعالین معدنی تاکید می شود تا فعالیت های 
معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی انجام و پس از 
بهره برداری،مراحل بازسازی و احیای محدوده ی معدنی به بهترین 

شکل ممکن عملیاتی شود.

ایجاد کارخانه آهک صنعتی 
در شرایط تحریم از توفیقات 

بنیاد مستضعفان است
رئیس بنیاد مستضعفان گفت:انتخاب نوع کارخانه آهک صنعتی برای 
احداث و نیز محصول آن با وجود شرایط تحریم، چگونگی تامین منابع 
مالی و سرمایه گذاری از جمله توفقیا ت ما در بنیاد به شمار می رود که در 

شهرستان قلعه گنج کرمان به ثمر نشست.
سید پرویز فتاح در جریان افتتاح کارخانه آهک صنعتی در جنوب استان 
کرمان اظهارداشت:راه اندازی این کارخانه در قلعه گنج یک اتفاق خوب 

است که به توسعه این منطقه هم کمک می کند.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت:بنیاد هفت سال است که در این شهرستان 
حضور دارد و با اجرای اقدامات و برنامه های مختلف برای انجام توسعه در 
این منطقه فعالیت هایی دارد و امروز همه مسئوالن و مردم محلی نیز 

اذعان دارند که شاخص های توسعه منطقه ارتقا پیدا کرده است.
فتاح افزود:البته نمی خواهیم بگوییم به همه شاخص های مورد نظرمان در 
قلعه گنج رسیدیم اما قاطعانه اعالم می کنیم وضعیت قلعه گنج نسبت به 
گذشته خیلی بهتر شده است و همه مسئوالن و عموم مردم قلعه گنج با 

بنیاد همکاری کردند تا به توفیقات برسیم.
رئیس بنیاد مســتضعفان با بیان اینکه تاکنون زهکلوت و قلعه گنج در 
استان کرمان در کنار دیگر مناطق کشور به عنوان پایلوت)نمونه( اجرای 
طرح های مقاومتی بودند گفت:بزودی یک منطقه دیگر نیز در استان به 
این دو منطقه در این حوزه افزوده می شود و تعداد کل طرح های پایلوت 
اقتصاد مقاومتی بنیاد در کشور نیز با احتساب آن به چهل و یک مورد 
افزایش می یابد.فتاح با تشریح مختصات طرح کارخانه آهک صنعتی بنیاد 
در قلعه گنج اظهارداشت:سرمایه گذاری خالص ما برای کارخانه آهک 
صنعتی 140میلیارد تومان است اما این کارخانه با تجهیزات امروز بیش 

از ۳00 میلیارد تومان ارزش دارد.
او تاکید کرد:مجوزهای زیست محیطی برای این کارخانه قبل از احداث 
اخذ شده است و فاز دوم کارخانه آن نیز بزودی اجرا می شود که ظرفیت 
تولید آن در مجموع به 220هزار تن تولید آهک صنعتی در سال خواهد 
رســید.مجری طرح کارخانه آهک قلعه گنج نیز در مراسم افتتاح این 
کارخانه گفت:با افتتاح فاز اول کارخانه در مساحت 14هکتار برای 50 
نفر به صورت مســتقیم و ۳50 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی 

شده است.
هاشم نظام آبادی افزود:این کارخانه در فاز نخست 110 هزار تن ظرفیت 
تولید دارد که بخشی از محصول آن به صورت آهک صنعتی به کارخانه 
فوالد سازی می رود و بخش دیگری نیز آهک دانه بندی برای استفاده 

منطقه تولید می شود.

امام جمعه جیرفت با اشاره به شرایط بازار، تنظیم 
و ساماندهی امور اقتصادی را با تکیه بر توان ملی از 
اولویت های دولت مردمی برشمرد که باید همواره 
باید مورد توجه قرار گیرد.حجت االسالم میثم تارم 
در خطبه های این هفته نماز جمعه جیرفت در بخش دیگری از 
سخنان خود به هفته کتاب اشاره کرد و کتاب را از مهمترین ابزار 
فرهنگی در جامعه اسالمی برشمرد و گفت: کتاب باید بیش از پیش 
مورد توجه همه قرار گیرد.او تصریح کرد: فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
آموزش و پرورش و شهرداری ها باید در ایجاد کتابخانه های باز و 
تسهیل دسترسی اقشار مختلف به انواع کتاب اهتمام داشته باشند.
امام جمعه جیرفت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از مهمترین 
و پرتکرارترین مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی برشمرد.او اظهار 
داشت: سیر مطالعاتی برای رده های مختلف سنی جامعه بویژه در 
حوزه تاریخ معاصر ایران باید طراحی و تبیین شود.حجت االسالم 
تارم همچنین به آخرین وضعیت منطقه اشاره کرد و گفت: شاهد 
برخی تحرکات مشکوک در کشورهای همسایه بویژه عراق هستیم 
که حمله پهپادی به منزل نخست وزیر عراق سواالت بسیاری را 
ایجاد کرده است.او افزود: این اتفاق دسیسه ای چند جانبه از سوی 
دشمنان عراق و حشدالشعبی )نیروهای بسیج مردمی( برای 
منحرف کردن مطالبات مردمی عراق است.امام جمعه جیرفت ادامه 
داد: ناامن نشان دادن عراق و فضاسازی برای بازگشت آمریکا از دیگر 
اهداف این حمله بوده که با هوشیاری و بصیرت محقق نخواهد شد.او 
همچنین در ادامه با اشاره به موضوعات هسته ای و مذاکرات برجامی 
گفت: دولت ایران اسالمی شتابی برای از سرگیری مذاکرات هسته 
ای ندارد؛ غنی سازی دست برتر در مذاکرات را از آن ایران کرده و 
دشمن تصور نمی کرد، ایران قادر به بازسازی توان هسته ای خود 
باشد.تارم افزود: بر خالف تصور دشمن، ایران به مراتب بهتر از گذشته 
توان هسته ای خود را به همت جوانان متخصص انقالبی احیا کرده 
است.او به جلوه های اقتدار ایران اسالمی نیز اشاره کرد و گفت: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با شهرک های زیرزمینی موشکی غنی از 

نظر کمی و کیفی مولفه های اقتدار ایران و هراس دشمنان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت:نیروی های 
متخصص بیمارستان های تازه تاسیس فهرج و ریگان 

در شرق کرمان آذرماه مستقر می شوند.
مازیار اویسی گفت:همه ساله نیروی متخصص برای بیمارستان ها 
در ماه آذر معرفی می شوند وبیمارستان های شرق استان نیز از این 
قاعده مستثنی نیستند.او افزود:اغلب مشکالت ما در بحث نسخه های 
الکترونیک است تقریبا در حال حاضر مشکالتی در بستر دیتا و آی 
تی نسخه های الکترونیک داریم.اویسی اظهارداشت:این امر در همه 
دانشگاه ها مشترک است آن هم به سبب چندین اینترنتی که در این 
مقوله وجود دارد روی داده است و باعث سردرگمی و اتالف وقت 
همکاران ما می شود.او با اشاره به اینکه سرعت و ساختار نسخه نویسی 
باید بهبود یابد افزود:عمده مشکالت ما دربخش های مطرح شده 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم تاکید کرد:در بخش نظام ارجاع 
دربیمه های روستایی به سبب اینکه هنوز ساختار متحد و منسجمی 
پیدا نکرده اند باعث سردرگمی هایی برای مردم شده است،که درا ین 
بحث مقداری مشکل وجود دارد که اگر رفع شود دغدغه ها کمتر 
می شود.اویسی با تاکید بر اینکه بحث دوم ما مقوله اعتبارات است 
اظهارداشت:بیمه سالمت استان کرمان و دانشگاه بم تعامل خوبی 

دارند در اجرای نسخه الکترونیک بم دانشگاه برتر بود.
او تصریح کرد:در حوزه اعتباری نیز ما اعتبارات قابل قبولی دریافت 
کرده ایم،اما عمده تعامالت بیمه ای دانشگاه ها به ویژه در جاهایی 
که بافت روستایی دارند با بیمه سالمت است،عمده درآمد ما هم از 
همین بخش نسخه های بیمه سالمت می باشد.اویسی همچنین با 
اشاره به اینکه عمده مشکل ما بحث اعتبارات کمبود نقدینگی است 
اظهار داشت:یک بحث از پرداخت های ما از طریق اوراق خزانه است 
هرچند ما تعامل خوبی با بیمه داریم،اما اوراق را که نمی توان در قبال 
خرید خدمت به افراد یا حتی برخی شرکت های دارویی داد در نتیجه 
ما نیاز به نقدینگی بیشتر داریم که امیدوارم با قول مساعدی که امروز 

داده شد تا پایان سال این اعتبارات نقدی و مشکالت ما حل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص وضعیت نبود نیروی 
متخصص در بیمارستان های تازه تاسیس شرق استان نیز گفت: 
تمامی بیمارستان های ما تجهیز شده اند، اما در بیمارستان هایی 
مانند فهرج و ریگان به سبب تازه تاسیس بودن مشکل کمبود نیرو 
وجود دارد.او تاکیدکرد:هر سال نیروی متخصص در آذرماه اختصاص 
داده می شود اکنون نیز سایت باز شده تا ثبت نام ها انجام شود وباید 

وزارتخانه نیروی متخصص مورد نیاز ما را معرفی کند.

مدیرکل حمل و نقل و راهداری جنوب کرمان از فعالیت 5۹ تیــم از مجموعه پلیس راه، راهداری، 
اورژانس، هالل احمر، آتش نشانی و امداد خودرو در طرح زمستانه جیرفت خبر داد.

مسعود جمیلی زمان اجرای طرح راهداری زمستانه را 1۹ آبان ماه تا فروردین سال 1401 اعالم کرد 
و هدف از اجرای این طرح را آمادگی زمستانه راهداری و حمل نقل جاده ای در تامین امنیت عبور و 
مرور در محورهای برف گیر و گردنه های سخت گذر کوهستانی عنوان کرد.او اظهار داشت: دستگاه 
های اجرایی فعال در طرح زمستانه به عنوان یاریگر مجموعه راهداری هستند.مدیرکل حمل و نقل 
و راهداری جنوب کرمان با بیان اینکه این منطقه 1۶0 کیلومتر محور برفگیر دارد، از وجود پنج گردنه 
برفگیر در ارتفاعات شهرستان جیرفت خبر داد.او گفت: در طرح زمستانه با توجه به حساسیت تردد در 
تمام راههای برفگیر جنوب کرمان بویژه گردنه سربیژن و محور دهبکری از تردد خودروهایی ناایمن 
جلوگیری می شود.او تصریح کرد: راهداران جنوب کرمان در قالب 170 نیرو و 14 گروه راهداری با 1۶0 
دستگاه راهداری سبک و سنگین در این طرح شرکت دارند.جمیلی به سفرهای زمستانه مردم اشاره و 

بر همراه داشتن زنجیر چرخ و چک کردن برف پاک کن و بخاری خودرو تاکید کرد.

۵۹ تیم در طرح زمستانه راهداری 
معاون مرکز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران مقدار مصرف گاز بخش خانگی در آبان ماه را جنوب کرمان فعال است

بی سابقه دانست و گفت: مصرف گاز در بخش خانگی با رسیدن به 4۹0 میلیون مترمکعب در روز به باالترین 
رقم در طول پنج سال گذشته رسیده است.به گزارش ایسنا، مسعود کاظمی در جریان بازدید امروز جواد 
اوجی، وزیر نفت از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: میانگین دمای هوای کشور در آبان ماه 
امسال حدود پنج درجه کمتر از سال های گذشته است که این درجه از برودت هوا و نیز میزان مصرف در 
طول پنج سال گذشته بی سابقه بوده است.وی افزود: با توجه به اعالم سازمان هواشناسی کشور مبنی برای 
کاهش دمای هوا در روزهای آینده پیش بینی می شود مصرف گاز در بخش خانگی در هفته آینده با افزایش 

روزانه 50 میلیون مترمکعب به 5۳5 میلیون مترمکعب برسد که رقم بسیار باالیی است.
معاون مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: میانگین مصرف گاز بخش خانگی، تجاری 
و غیرعمده در روزهای گذشته به 4۹0 میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در مقایسه با پارسال حدود 
140 میلیون مترمکعب افزایش یافته است. مقدار مصرف گاز خانگی در مدت مشابه پارسال ۳50 میلیون 
مترمکعب در روز بوده است.طبق اعالم وزارت نفت، کاظمی میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهی را روزانه 
1۳5 میلیون مترمکعب و بخش صنایع را روزانه حدود 120 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: باالترین 

میزان مصرف گاز در کشور مربوط به بخش خانگی است.

افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی در آبان ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت با تداوم روند صعودی و قرار 
گرفتن در ارتفاع یک  میلیون و 45۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته ای که گذشــت )چهارشــنبه، 1۹ آبان ماه( با 5۸ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل به عدد 

یک میلیون و 45۶ هزار واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص کل در هفته جاری 4.1 بود.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته ) 12 مهرماه( در حالی با رقم یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد 

به معامالت خود پایان داد که این رقم در )1۹ آبان ماه( به یک میلیون و 45۶ هزار واحد رسید.
شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۳74 هزار و ۳41 واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۹1 
هزار و 2۸4 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 2۳5 هزار و ۹17 واحد به عدد 24۶ هزار و 554 واحد رسید.

در پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  پاالیش نفت بندرعباس 

)شبندر(، ایران خودرو )خودرو( و سایپا )خساپا( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

بازدهی مثبت شاخص بورس 
در هفته سوم آبان ماه

امام جمعه جیرفت: تنظیم بازار 
اولویت دولت مردمی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم:

استقرار نیروهای متخصص 
بیمارستان های شرق کرمان 

در آذرماه

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بازار خودرو دچار سرگیجه و سردرگمی است. 
مصوبه افزایش رسمی قیمت ها لغو شده و 
حاال همه چیز به دستور رئیس جمهور وابسته 
است. برای همین هنوز مشخص نیست که 
روند بازار خودرو در هفته آینده چگونه باشد. 
اما پیش از سردرگمی اخیر در بازار خودرو، 
روند قیمت ها صعودی بود. اما مصوبه افزایش 
قیمت خودرو چه می شود و بازار در هفته اخر 

آبان به چه سمتی می رود؟ 
در هفته سوم آبان، روند قیمت خودرو در بازار 
افزایشی بود و قیمت برخی از خودروها در 
بازار آزاد کمی افزایش داشت. نیمه هفته هم 
ایران خودرو و هم سایپا، قیمت محصوالت 
خود را رسما گران کردند. افزایش قیمتی 
که در برخی از محصوالت تا 50 میلیون 
تومان هم می رسید. اما این مصوبه با مخالفت 
دولت مواجه و لغو شد. اگرچه گفته می شود 
امروز، 21 آبان ماه جلسه ویژه ای برای قیمت 
خودرو در وزارت صمت در حال برگزاری 
است و مشخص نیست که آیا این جلسه 
بتواند تغییری در لغو افزایش قیمت خودرو 
به وجود آورد یا نه.اگرچه به نظر می رسد در 
هر صورت، قیمت  خودرو در هفته اخر آبان 
ماه افزایشی باشد. اما میزان این افزایش، به 
خروجی جلسه امروز بستگی دارد.پیش از 
این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو به تجارت نیوز گفته بود اخیرا تقاضا 
برای خرید و فروش خودرو در بازار افزایش 
یافته است. این در حالی است که پیش از این 
فعاالن بازار خودرو از رکود در بازار و توقف 

خرید و فروش خودرو خبر می دادند.
گویا بازار در انتظار تعیین تکلیف برخی از 
رویدادها بود، یکی تعیین تکلیف مذاکرات 
برجام و دیگری آزادسازی واردات خودرو. دو 
اتفاقی که می توانست بر روند کاهشی قیمت 
خودرو اثر بگذارد.حاال به نظر می رسد با اتفاق 
اخیر درباره افزایش رسمی قیمت خودرو و 
لغو آن، تقاضاهای جدیدی وارد بازار خودرو 
شود. چون با وجود اینکه افزایش قیمت 
خودرو منتفی شده، اما خودروسازان این 
سیگنال را به بازار داده اند که دیر یا زود قیمت 
خودرو رسما گران می شود و احتمال دارد 
لغو این مصوبه تقاضاهای بالقوه را به تقاضای 
بالفعل تبدیل کند و تقاضا برای خرید خودرو 
افزایش یابد.این افزایش تقاضا خود به خود 

می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود.

بازار خودرو دچار سـرگیجه و سـردرگمی 
اسـت. مصوبـه افزایـش رسـمی قیمت هـا 
لغـو شـده و حـاال همـه چیـز بـه دسـتور 
رئیس جمهور وابسـته اسـت. برای همین 
هنـوز مشـخص نیسـت کـه رونـد بـازار 
خـودرو در هفتـه آینـده چگونه باشـد. اما 
پیش از سـردرگمی اخیر در بـازار خودرو، 
رونـد قیمت هـا صعـودی بـود. امـا مصوبه 
افزایش قیمت خـودرو چه می شـود و بازار 
در هفته اخـر آبان بـه چه سـمتی می رود؟ 
در هفته سـوم آبـان، رونـد قیمـت خودرو 
در بـازار افزایشـی بـود و قیمـت برخـی 
از خودروهـا در بـازار آزاد کمـی افزایـش 
داشـت. نیمـه هفتـه هـم ایـران خـودرو و 
هـم سـایپا، قیمـت محصـوالت خـود را 
رسـما گـران کردنـد. افزایـش قیمتـی که 
در برخـی از محصـوالت تـا 50 میلیـون 
تومـان هـم می رسـید. امـا ایـن مصوبـه با 
مخالفـت دولـت مواجـه و لغو شـد. اگرچه 
گفته می شـود امـروز، 21 آبان ماه جلسـه 
ویـژه ای بـرای قیمـت خـودرو در وزارت 
صمت در حال برگزاری اسـت و مشـخص 
نیسـت که آیـا این جلسـه بتوانـد تغییری 
در لغـو افزایـش قیمـت خـودرو بـه وجود 
آورد یـا نه.اگرچـه به نظـر می رسـد در هر 
صـورت، قیمت  خـودرو در هفته اخـر آبان 
ماه افزایشـی باشـد. اما میزان این افزایش، 
بـه خروجـی جلسـه امـروز بسـتگی دارد.

پیش از ایـن مهـدی دادفـر، دبیـر انجمن 
واردکنندگان خودرو بـه تجارت نیوز گفته 
بـود اخیـرا تقاضـا بـرای خریـد و فـروش 
خـودرو در بـازار افزایـش یافته اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن فعـاالن 
بازار خـودرو از رکود در بـازار و توقف خرید 

و فـروش خـودرو خبـر می دادنـد.
گویا بـازار در انتظـار تعییـن تکلیف برخی 
از رویدادهـا بـود، یکـی تعییـن تکلیـف 
مذاکـرات برجـام و دیگـری آزادسـازی 
واردات خـودرو. دو اتفاقی که می توانسـت 
بـر رونـد کاهشـی قیمـت خـودرو اثـر 
بگذارد.حـاال بـه نظـر می رسـد بـا اتفـاق 
اخیـر دربـاره افزایـش رسـمی قیمـت 
خـودرو و لغـو آن، تقاضاهـای جدیـدی 
وارد بـازار خـودرو شـود. چـون بـا وجـود 
اینکـه افزایـش قیمـت خـودرو منتفـی 
شـده، امـا خودروسـازان ایـن سـیگنال را 
بـه بـازار داده انـد کـه دیـر یـا زود قیمـت 
خـودرو رسـما گـران می شـود و احتمـال 
دارد لغو این مصوبه تقاضاهـای بالقوه را به 
تقاضای بالفعـل تبدیل کنـد و تقاضا برای 
خریـد خـودرو افزایـش یابد.ایـن افزایش 
تقاضا خـود بـه خـود می تواند بـه افزایش 

قیمت هـا منجـر شـود.

رئیس جمهور بر باز اجتماعی کردن مددجویان مراکز بازپروری 
تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی جمعه ضمن بازدید 
از مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی سروش 
در حاشیه شهرستان ری با مددجویان و مدیران این مرکز به گفت 
و گو نشست و از نزدیک در جریان مشکالت آنان قرار گرفت. 
رئیسی گفت: من قلبا ناراحت می شوم که شما جوانان را اینجا می 
بینم. همت همه مدیران و مربیان اینجا هم بازگشت شما به جمع 
خانواده است، شما هم تصمیم بگیرید که دیگر کاری انجام ندهید 

که مجددا به این مراکز بیایید.
رئیس جمهور اظهار داشت: هدف همه این است که شما اعتیاد 

را ترک کنید و شما هم اراده کنید دیگر سراغ مواد مخدر نروید.
رئیسی با اشاره به نگرانی خانواده ها و مسئولین از بازگشت دوباره 
افراد به دامن اعتیاد گفت: تامین شغل برای مددجویان پس از 
بازگشت به جامعه ضروری است و اگر مددجویان همت کنند که 

سراغ اعتیاد نروند، جامعه آنها را به گرمی می پذیرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زیبنده تهران و ری نیست که افراد 
شب ها در آنجا سرپناه نداشته باشند از استاندار تهران و مسئولین 

شهرری خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.
رییسی با اشاره به اینکه این عزیزان جزئی از خانواده و عائله کشور 
هستند تاکید کرد: باید دالیل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی 

گرایش به اعتیاد بررسی شود.
رئیس جمهور ضمن بازدید از فاز جدید این مرکز بازپروری گفت: 
ان شاءاهلل با همت شما و برنامه ریزی متولیان، چهره تهران از 

معتادان متجاهر پاک شود.

تاکید رییس جمهور بر باز
 اجتماعی کردن مددجویان 

رمز ارزها و چالش
 هژمونی دالر

مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید برای بهبود بورس 

دالر ۶۰ هزار تومان شود

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز جمعه با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد که هرگونه افزایش قیمت نان در کشور 
غیرقانونی است. در اطالعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با اشاره به اعالم قیمت 25 قلم کاالی اساسی 
توسط وزارت جهادکشاورزی از جمله انواع نان آمده است: بر اساس 
دستورالعمل ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت 
نان پیش از این به کارگروه های استانی گندم آرد و نان با ریاست 
استانداران سراسر کشور واگذار شده و قیمت های اعالمی اخیر 
توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفاً مربوط به شهر تهران است 
که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده و ارتباطی به سایر 

استان ها و شهرستان های سراسر کشور ندارد.

معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران می گوید که با توجه به بستر 
مناسب گردشگری سالمت، بیماران کشورهای همسایه می توانند در 
قالب توریسم سالمت به ایران سفر کنند.به گزارش ایسنا، در سال های 
گذشته با توجه به توسعه زیرساخت های بهداشتی تعداد زیادی از 
بیماران کشورهای همسایه برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر 
کردند.در کنار درآمد حاصل از سفر این افراد ایجاد بستری برای افزایش 
تعداد بیمارانی که ایران را به عنوان کشور مقصد گردشگری انتخاب 
می کنند یکی از برنامه هایی بوده که دولت وبخش خصوصی اجرای آن 
را در دستور کار قرار داده اند.محمدرضا کرباسی معاون بین الملل اتاق 
بازرگانی ایران در نشست هماهنگی پنجمین کنفرانس گردشگری 
سالمت کشورهای اسالمی از توان بخش خصوصی برای ارائه خدمات 
گردشگری سالمت به مسافران خارجی خبر داد و اعالم کرد که برای 
یک دوره پنج ساله ایران توانسته رشد بسیار خوبی را در این حوزه ثبت 
کند اما پس از آن این روند با افت مواجه شده است.به گفته وی، از سال 
1۳۹۳ و همزمان با افزایش اختالفات سیاسی میان ایران و عربستان 
سعودی برگزاری کنفرانس های سالمت از سوی اتاق بازرگانی متوقف 

شد، زیرا خطر برخی شیطنت ها و مشکالت اجرایی وجود داشت.

سازمان حمایت: هرگونه
 افزایش قیمت نان غیرقانونی است

توسعه گردشگری سالمت
 با بخش خصوصی

   

کرمـان آب نـدارد و ۶۰ درصد جمعیت اسـتان 
در تنـش آبی به سـر می برنـد، این درحالیسـت 
کـه هـزاران چـاه مجـاز و غیرمجـاز در اسـتان 
وجـود دارد کـه روزانـه خـون زمیـن را می مکد 
و سـفره های نیمـه خالـی زیرزمینـی را خالی تر 
از گذشـته می کند. اسـتان کرمان در کنـار نیاز 
کشـاورزی که معیشـت بخـش عمده مـردم به 
آن تکیـه دارد، میزبـان صنایـع آب بـر متعددی 
اسـت کـه ایـن تنـش آبـی را تشـدید می کنـد. 
اگرچـه اقداماتـی هم چـون تصویـب سـند 
سـازگاری بـا کـم آبـی و انتقـال آب فرااسـتانی 
در دسـتورکار قـرار دارد و بخشـی از آن انجـام 
شـده، امـا شـدت مصـرف و اضافـه برداشـت از 
منابـع زیرزمینی به حدی اسـت که دشـت های 
کرمـان یکی پـس از دیگری به سـمت خشـکی 
پیـش می روند و خطر فرونشسـت زمیـن تقریبا 
تمامـی دشـت های اسـتان را فراگرفتـه اسـت.
۹۴ درصد تامین آب شـرب، کشاورزی و صنعت 
از منابـع زیرزمینـی اسـت کـه موجـب ُافـت 
دشـت ها، کاهـش کیفیـت آب، خشـک شـدن 
بعضـی از قنـوات و چاه هـا و … شـده اسـت. در 
مجموع ۹۲۹ میلیون مترمکعبی آب در اسـتان 

کسـری وجـود دارد.
اسـتان کرمـان سال هاسـت کلمه ي تنـش آبی 
را بـه دوش می کشـد و این موضـوع روز بـه روز 

بحرانی تـر می شـود.

طی سـال های گذشته مسـیر بازگشـت کرمان 
بـه وضعیـت طبیعـی بررسـی شـده. شـواهد 
موجود نشـان می دهد مسـائل متنوع دسـت به 
دسـت هم داده تا کرمـان بی تاب شـود، بنابراین 
بـرای بازگردانـدن تعادل به این اسـتان، مسـیر 

دشـواری در پیش اسـت.
یـک سـال اسـت کـه کرمـان در کنـار سـایر 
اسـتان ها سـندی تدوین شـده دارد کـه اجرای 
آن شـرایط را بهبـود می بخشـد و آن هـم سـند 

»سـازگاری بـا کـم آبی« اسـت.
هـدف اصلـی ایـن سـند اطمینـان از حصـول 
تناسـب هـم زمـاِن »توسـعه« و »ظرفیت هـا« 
اسـت و طبـق آن بـرای رسـیدن به یـک تعادل 
بهتر آبـی، به اصـالح جدی بخش هـای صنعت، 

کشـاورزی و محیط زیسـت نیازمندیـم.
مباحثـی کـه در اسـتان کرمـان به دلیـل وجود 
صنایـع متعـدد و سـهم ۴۰ درصـدی اشـتغال 
در بخـش کشـاورزی اهمیـت بیشـتری پیـدا 

. می کنـد
طبق سـند سـازگاری بـا کم آبـی کـه در آذرماه 
سـال ۹۹ از سـوی وزیر نیـرو به تصویب رسـید، 
قرار اسـت از هدر رفـت هـزار و ۹۸۰متر مکعب 
آب در دو فـاز جلوگیـری و در فـاز اول یعنـی تا 
سـال ۱۴۰۵، هزار و۳۰  میلیون متـر مکعب آن 

اجرا شـود.
از ایـن میـزان ۷۲۳ میلیـون متر مکعب توسـط 
جهـاد کشـاورزی، ۲۳۰ میلیـون متـر مکعب از 
طریق بسـتن چاه هـای غیرمجـاز و ۴۲ میلیون 
متـر مکعـب توسـط شـرکت آبفـا و بـا تعویض 

سیسـتم فرسـوده آبرسـانی بایـد انجام شـود.
برخی دستگاه ها پای کار نیستند

دبیـر کارگروه ملـی سـازگاری باکم آبـی وزارت 
نیرو می گویـد: مجری اصلی این سـند شـرکت 
آب منطقـه ای اسـت، امـا اجـرای آن نیازمنـد 

هم افزایـی دسـتگاه های مختلـف اسـت.
امـا بـه نظـر می رسـد برخـی از دسـتگاه ها 
اعتقـادی بـه ایـن سـند ندارنـد و ایـن موضـوع 
طی روزهای گذشـته نیز مـورد گالیه اسـتاندار 

کرمـان قـرار گرفـت.
علـی زینی ونـد ۱۶ آبان مـاه بـا انتقـاد از عـدم 
حضـور مدیـران کل جهاد کشـاورزی شـمال و 
جنـوب اسـتان کرمـان در جلسـه سـازگاری با 
کم آبـی گفـت:  مدیـری که بـا برنامه این سـند 
جلو نرود شـخصًا و با امضـای خودم به دسـتگاه 

قضایـی معرفـی می کنـم.
او بـا اشـاره بـه اینکـه کمبـود آب در اسـتان 
یـک مشـکل بـزرگ اسـت و بایـد راهکارهـای 
صرفه جویی و سـازگاری بـا کم آبـی را با جدیت 
پیگیـری کنیـم افـزود: حقایـق را باید بـه مردم 
گفـت؛ چـرا کشـاورزان را تحریـک می کنید که 

برنامـه را اجـرا نکنند؟
زینی ونـد بـا بیـان اینکه اسـتان کرمان بـا خطر 
فرونشسـت زمیـن روبـه رو اسـت و ایـن گونـه 
مصرف آب در کشـاورزی خطرناک اسـت ادامه 
داد: به مـردم نباید گـزارش دروغ بدهیـم و باید 
کشـاورزی بـا دانـش روز و مکانیزه انجام شـود.

اما آن  طور کـه  دبیر کارگـروه ملی سـازگاری با 
کم آبـی وزارت نیـرو می گویـد حتـی اگـر جهاد 

کشـاورزی پـای کار نباشـد،  اجـرای ایـن سـند 
امـکان پذیر اسـت.

بنفشـه زهرایـی در گفت وگـو بـا »کرمان نـو« 
گفت: محـور اصلـی اجـرای سـند سـازگاری با 
کم آبی برنامه های شـرکت آب منطقه ای اسـت 
و وظیفـه ایـن شـرکت جلوگیـری از برداشـت 
اضافـه منابـع زیرزمینـی، تحویـل حجمـی از 
طریق نصـب کنتـور، اصـالح و ترویـج پروانه ها 

و بازرسـی اسـت.
عدم مشارکت جهاد کشاورزی گریبان 

کشاورزان را می گیرد
او افزود: مشـارکت بخش هـای دیگر تـاب آوری 
برنامه هـای آب منطقـه ای را افزایش دهـد و اگر 
هم افزایی ایجاد شـود کشـاورزان لطمه کمتری 

می بیننـد. 
به گفته ی زهرایی در این سـند جهاد کشاورزی 
طـرح و برنامه هایی را بـرای کشـاورزان از جمله 
مکانیـزه کـردن، مدرن سـازی تجهیـزات و 
سیسـتم آبیـاری در نظـر می گیـرد کـه پـس از 
اعمـال برنامه هـای آب منطقـه ای از کاهـش 

بهـره وری کشـاورز جلوگیـری شـود.
ایـن اظهـارات درحالـی مطرح می شـود کـه به 
گفته ی مسـووالن آب منطقه ای بالغ بـر ۹ هزار 

حلقه چـاه غیرمجاز در اسـتان وجـود دارد.
حاال اما همیـن اداره که نتوانسـته راه حلی برای 
پلمـب چاه هـای غیرمجـاز پیـدا کنـد مسـوول 
اسـت که بـدون همـکاری جهـاد کشـاورزی به 
تنهایـی ۷۲۳ میلیـون مترمکعـب صرفه جویی 

در حـوزه کشـاورزی انجـام دهد.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری 
کرمـان بـا بیـان اینکـه دهـه فجـر امسـال در 
صورت رفع مشـکل طرح و نصب ماشـین آالت 
توسـط شـرکت خارجـی، شـاهد افتتـاح پایانه 
صادراتی در جیرفـت خواهیم بود گفـت: بعد از 
افتتاح این طـرح محصوالت کشـاورزی جنوب 
کرمـان از طریق این پایانه بسـته بنـدی و صادر 

خواهد شـد. 
حسـین مهرابی در بازدید طـرح پایانه صادراتی 
جیرفـت افـزود: صنایـع فـرآوری نقـش مهمی 

در شـکوفایی اقتصاد کشـاورزی منطقه جنوب 
کرمـان دارد لـذا از سـرمایه گـذاران این بخش 

حمایـت می شـود.
او بـه بازدیـد از طـرح پایانـه صادراتـی جیرفت 
اشـاره و ضمـن تشـکر از تـالش هـای سـازمان 
صمـت جنـوب کرمـان، گفـت: طـی یک سـال 
گذشـته روند تکمیل این طرح پیشـرفت خوبی 

داشـته است. 
او افـزود: توجه بـه صنایع فـرآوری نقش مهمی 
در رفـع مشـکالت بخـش کشـاورزی جنـوب 

کرمـان دارد لـذا نـگاه ویـژه ای بـه ایـن بخش 
می شـود.

رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب 
کرمـان نیـز گفـت: پایانـه صادراتـی جنـوب 
کرمان بـه عنوان طرح مهـم صنعتی با سـرمایه 
گـذاری یکهـزار و ۴۰۰ میلیـارد ریالـی زمینـه 
اشـتغالزایی مسـتقیم را بـرای ۱۷۰ نفـر بـه 

صـورت مسـتقیم ایجـاد مـی کند.
مسـلم مروجی افـزود: پایانه صادراتـی جیرفت 
بـا سـرمایه گـذاری شـرکت خصوصی گلشـن 

آرای ارم دارای پیشـرفت فیزیکـی ۹۰ درصدی 
اسـت.

او تصریـح کـرد: ماشـین آالت مـورد نیـاز  این 
طـرح از شـرکت هلنـدی خریـداری شـده و به 
منظـور تکمیـل نهایـی و راه انـدازی منتظـر 
نصب ماشـین آالت توسـط متخصصان مربوطه 

آن شـرکت اسـت. 
نخسـتین پایانـه صادراتـی جنـوب کرمـان در 
زمینه بسـته بنـدی و صادرات انـواع محصوالت 
کشـاورزی و سـردخانه فعالیت خواهد داشـت.

زکیه سلیمی 

گزارش

اما آن  طور که  دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی وزارت نیرو 
می گوید حتی اگر جهاد کشاورزی 
پای کار نباشد،  اجرای این سند 
امکان پذیر است.

بنفشه زهرایی در گفت وگو با 
»کرمان نو« گفت: محور اصلی 
اجرای سند سازگاری با کم آبی 
برنامه های شرکت آب منطقه ای 
است و وظیفه این شرکت 
جلوگیری از برداشت اضافه منابع 
زیرزمینی، تحویل حجمی از 
طریق نصب کنتور، اصالح و ترویج 
پروانه ها و بازرسی است.

کشاورزان بازنده غیبت مدیران جهاد کشاورزی

محصوالت کشاورزی جنوب کرمان بزودی از طریق پایانه صادر می شود

دبیر کارگروه ملی سازگاری باکم آبی در گفت وگو با »کرمان نو«: اگر جهادکشاورزی مشارکت نکند کشاورز 
باید با میزان آب کمتری فعالیت کنند و به تبع آن درآمد او کم می شود.
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احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می شود، 
دولت قصد دارد در جهت اصالح ساختار بودجه به زودی 
الیحه ای با قید دو فوریت برای اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی 
داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این 
راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر 
حاشیه سود شرکت های بورسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حفظ شود، از آنجاکه پیش از این، تاثیر مثبت حذف 
ارز ترجیحی بر بازار سرمایه مثبت بوده است، واکنش بورس 

به این اتفاق مثبت خواهد بود.
روزبه شریعتی با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی همیشه 
در کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: برای مثال در سال 
های بعد ابتدایی بعد از انقالب اسالمی، نرخ ارز ترجیحی 
هفت و قیمت دالر در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بوده است، زیرا 
سیاست گذار همیشه دارای این ذهنیت بوده که می تواند به 
واسطه یارانه پنهان روی ماده های اولیه کاالهای اساسی، 

قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد.
وی ادامه داد: در این چرخه این موضوع مهم که آیا همه 
فرایند طبق اصول خود پیش می رود یا نه در نظر گرفته 
نمی شود. اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کاالی 
اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کاال را با همان ارز تهیه و 
تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند. زمانی که قیمت 
واقعی ارز باال رود، قیمت آن کاال به صورت دالری پایین تر 
از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق باعث 
قاچاق کاالهای اساسی خواهد شد، زیرا هرکسی که دارنده 
این کاال باشد می تواند این کاال را به دالل های خارجی 

بفروشد و به جایش ارز بگیرد.
ذات ارز دو نرخی فسادزا است

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حتی ممکن است خود 
تولیدکننده ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند وارد 
چرخه فساد شود، زیرا کنترل کردن تک به تک افراد و 
اینکه واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید یا واردات کاالی 

اساسی مصرف می کند بسیار دشوار است، چراکه ذات چند 
نرخی بودن فسادزا است. نمی توان کل زنجیره را ایزوله کرد 
و مرزهای کشور را بست که قاچاق نشود. به نظر من  راه 
حل این است که دولت همان میزان یارانه ای که بابت ارز 
۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند، به صورت کارت اعتباری 
یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به 
شرکت ها اعالم کند ماده اولیه را بر اساس ارز تک نرخی یا 
نرخ سامانه نیما تامین و تولید کند.شریعتی با تاکید بر اینکه 
ارز تک نرخی رانت و فساد ندارد و جلوی دالل و قاچاقچی 
را می گیرد، اظهار کرد: لزومی ندارد دولت به ۸۰ میلیون نفر 
که سطح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید 
اطالعات دهک بندی ها شفاف شود. چتر حماتی نباید روی 
سر همه مردم باشد. یارانه ای که پرداخت می شود، از جیب 

آدم ضعیف گرفته و به جیب آدم پولدار واریز می شود.
پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درآمد

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹.۵ دالر ارز 

۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: نزدیک 
۱۸ میلیارد دالر روتین کاالی اساسی بوده و مابقی برای 
واکسن کرونا است. اگر  برای سال آینده اقشار ضعیف 
جامعه شناسایی شوند و می توان به افراد کم درآمد جامعه 
یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکت هایی که تولیدکننده 
محصوالت هستند هم می توانند ارز خود را در سامانه نیما 
تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. نه 

افزایش نرخی که حاشیه سود را بیشتر کند.
لزوم حفظ حاشیه سود

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار بازار 
سرمایه این است که حاشیه سود حفظ شود، عنوان کرد: 
حاشیه سود حفظ شود اما چون عدد فروش بزرگ شده 
است، سودآوری داشته باشند. بازار سرمایه به خبر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف 
خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه ها است 
ارز ترجیحی داشتیم و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به 

همان میزان افزایش نرخ به شرکت ها داده شد.
شریعتی تاکید کرد: پس نمی توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
شرکت ها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه 

سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد 
تولیدکننده ها از تولید دست بکشند. اگر شرکت مواد اولیه 
را با نرخ نیما تهیه می کند،  به همان نسبت هم باید افزایش 
نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ 
شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی  شرکت 
رشد می کند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ 
تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص نیز 
۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ 
فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ 
می شود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان 

افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه عدم افزایش نرخ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به شرکت ها آسیب می زند، گفت: در صورت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت ها اجازه افزایش نرخ داده 
شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود 
تا از گزند افزایش نرخ اسیب نبینند. شرکت های بورسی 
همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل 
توجهی داشته اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در 

بازار سرمایه باز هم تکرار می شود.

بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بورس

 خطر از دست رفتن ارزهای دیجیتال، مردم ایران را تهدید می کند؟

رمز ارزها و چالش هژمونی دالر
رنا

: ای
بع

من

ارزهای دیجیتال با به چالش کشیدن هژمونی دالر 
آمریکا اثرگذاری تحریم ها را کاهش داده اند، بنابراین 
واشنگتن در صدد افزایش نظارت بر معامالت ارزهای 
دیجیتال برآمده که این موضوع می تواند باعث بلوکه 
شدن و توقیف دارایی های ارز دیجیتال شهروندان 

کشورهای تحت تحریم از جمله ایران شود.
»تحریم های اقتصادی« جزو ابزارهای فشاری است 
که روسای جمهوری آمریکا از آن به عنوان »سالح 
اقتصادی« بهره گرفته اند. آنها از هر فرصتی که مبادالت 

مالی و اقتصادی رقبا را محدود کند، استفاده می کنند.
سیاست آمریکا در مقابل کشورهای تحریم شده، 
استفاده از فشار اقتصادی است که البته این مساله به 
ضرر آمریکا نیز بوده، چرا که تحریم های چند ساله 
این کشور باعث کاهش جایگاه دالر در جهان شده، به 
طوری که بر اساس آمار سوئیفت در اکتبر سال گذشته 

میزان تراکنش های یورو از دالر بیشتر بوده است. 
در مقابل، کشورهای تحریم شده به راهکارهای مختلفی 
برای عبور از تحریم ها دست پیدا کرده اند. مدتی قبل 
وزیر خارجه روسیه برای کاهش خطرات تحریم ها 
خواستار کنار گذاشتن دالر و جایگزین کردن آن با 
پول های ملی شد. چین نیز اکنون با بین المللی سازی 
»یوآن« در کشورهای شرکت کننده در طرح »کمربند 
و جاده« به رهبری پکن؛ طرح تضعیف دالر را پیش 
می برد. این گونه اقدامات تا جایی پیش رفت که 
اروپایی ها با عبرت گرفتن از تحریم های اعمال شده 
علیه سایر کشورها از سوی آمریکا، در حال تدوین 
طرحی هستند تا وابستگی اقتصاِد منطقِه خود به دالر 

را کاهش داده و موقعیت جهانی یورو را تقویت کنند. 
همزمان با تقویت پول های ملی در مقابل دالر، جایگاه 
ارزهای دیجیتال نیز به سرعت در حال ارتقا است به 
طوری که برخی کشورها اقدام به پذیرش ارزهای 
دیجیتال در نظام پرداخت خود کرده اند. در این میان، 
میزان استقبال از ارزهای دیجیتال در کشورهایی که 

دچار تحریم هستند نیز رو به افزایش است.
کشورهای تحت تحریم، از دالر به عنوان ابزاری برای 
مقابله با هژمونی دالر استفاده می کنند که این موضوع 

با نگرانی آمریکا مواجه شده است.
در مواجهه با این رویکرد جهانی، دولت آمریکا تالش 
کرده است که نظارت بر مبادالت ارزهای دیجیتال را 
افزایش دهد، آمریکا ارزهای دیجیتال را یک چالش 

جدی در مقابل کارایی تحریم ها می داند و در این راستا، 
مدتی قبل وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد 
تحریم شده و دیگر استفاده های غیرقانونی از ارزهای 

دیجیتال، تمهیداتی در نظر گرفته است. 
بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم ها در 
صنعت ارزهای دیجیتالی - مانند موسسات مالی سنتی- 
اعمال می شود و برای عدم رعایت آن ها، مجازات هایی در 
نظر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
بر این مساله تاکید شده که این کشور باید با تغییرات 
سیستم مالی جهانی همگام شود تا بتواند کارایی 
تحریم های خود را حفظ کند. برخی از دشمنان آمریکا 
در حال کاهش استفاده از دالر در مبادالت برون مرزی 
خود هستند و این موضوع می تواند اثربخشی تحریم ها 
را کاهش دهد. فناوری های جدیدی مانند ارزهای 
دیجیتال، پلتفرم های پرداختی جایگزین و روش های 
جدید دیگری که از آنها برای پنهان کردن پرداخت های 
برون مرزی استفاده می شود، همگی می توانند اثربخشی 

تحریم های آمریکا را کاهش دهند. 
بیانیه آمریکا نشان می دهد نگرانی این کشور از کم اثر 
شدن تحریم ها به واسطه فناوری های جدید تا اندازه ای 
است که ممکن است در مقابل دارایی های دیجیتال 
کشورهای تحریم شده مانند ایران، تمهیدات تازه ای 
بیندیشد. تمهیداتی که ممکن است دارایی های 

دیجیتال افراد را به خطر بیندازد. 
رصد دارایی ارزهای دیجیتال 

و  تهدیدها  درباره  انجمن بالک چین  مدیرعامل 
راهکارهای تامین امنیت ارزهای دیجیتال، گفت: بستر 
بالکچین توسط کلیدهای خصوصی و عمومی، نگهداری 
یا منتقل می شود که به آن، امضای دیجیتال و آدرس 
کیف پول می گویند. از آن جایی که شبکه بالکچین 
دارای شفافیت است، تمام جابه جایی  دارایی های 
دیجیتال در شبکه بالکچین برای تمام مردم، قابلیت 

دیده شدن را دارد.
»عباس آشتیانی« اضافه کرد: به طور مثال یک رمز 
دارایی مانند بیت کوین پس از این که در یک بالک تولید 
یا »ماین« می شود، از آدرس کیف پول مالک به کیف 
پول دیگر انتقال پیدا می کند، آن مقدار ارز دیجیتال 
منتقل شده و آدرس کیف پول مقصد کاماًل شفاف است.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که مالکیت 
آدرس کیف پول ها برای کسی عیان نیست مگر این 
که بر اساس IP )کد یا آدرسی که به دستگاه های 
متصل به اینترنت اختصاص داده می شود( خصوصا در 

استخرهای ماینینگ یا انتقال به یک کیف پول شناخته 
شده، بتوانیم به آن دارایی دیجیتال برچسب بزنیم.

آشتیانی افزود: اگر کسب وکاری، آدرس های خود را 
اعالم کند یا رصد شده باشد و دارایی دیجیتالی وارد 
کیف پول شود، هر زمانی که خارج شود برای همه 
قابل رؤیت است. اگر دولت متخاصمی در این میان 
باشد، می تواند به کیف پولی که عیان شده، برچسب 
بزند و دیگران را از پذیرش آن در کسب وکارهای 
خودشان منع کند.وی خاطرنشان کرد: از طرفی برخی 
از کوین ها مانند دالر »تتر« که یک استیبل کوین )یک 
نوع کریپتوکارنسی است که برای حفظ ارزش دارایی 
دیجیتال از نوسانات قیمت، طراحی شده  و معموال 
معادل یک واحد ارزی است( با ارزش یک دالر است 
مخاطرات دیگری را نیز درون خود دارند.آشتیانی افزود: 
این بالکچین، عمومی نیست بلکه قرارداد هوشمندی بر 
بستر بالکچین های دیگر مانند »ترون« و »اتریوم« است 
که طبق متن قرارداد هوشمند، شرکت صادرکننده، 
امکان فریز و قفل کردن دارایی های دیجیتال در کیف 
پول مقصد را برای خودش محفوظ نگه داشته است. این 
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در این نوع از کوین ها 
بعد از برچسب زنی و شناسایی دارایی دیجیتال از طریق 
تراکنش با کیف پول های معلوم یا بر اساس IP می توان 
عالوه بر اینکه دیگران را از پذیرش آن دارایی دیجیتال 

منع کرد، دارایی را در همان کیف پول فریز کرد.
مدیرعامل انجمن بالک چین تصریح کرد: اسناد 
بسیاری وجود دارد که تمامی این امور از جمله عدم 
پذیرش دارایی دیجیتال در یک کسب و کار بین المللی 
و همچنین فریز کردن دارایی در کیف پول مالک 
انجام شده اند و شرکت های بزرگی در زمینه جاسوسی 
بالکچین، فعالیت خود برای برچسب زنی دارایی های 
دیجیتال را آغاز کرده اند. به طور مثال شرکت »تتر« تا 
کنون سابقه فریز کردن بیش از ۴۰۰ هزار دالر تتر در 

آدرس کیف پول مالکین خود را داشته است.
وی تصریح کرد: شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای 
دیجیتال »سایفر تریس« )CipherTrace( که در 
زمینه شناسایی و برچسب زدن دارایی های دیجیتال در 
سطح جهان کار می کنند، مدتی قبل اعالم کرد بیش 
از ۴.۵ میلیون بیت کوین از طریق ۷۲ هزار IP مستقل 

ایرانی گردش شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دو صورت 
دارایی های ارز دیجیتال مورد تهدید قرار می گیرند، 
گفت: در برخی موارد، دارایی ارز »تتر« فریز شده و در 
سایر موارد، کیف پول های مشکوک، »برچسب گذاری« 

می شوند.آشتیانی خاطر نشان کرد: در صورتی که 
دارایی ارز دیجیتال، برچسب گذاری شود، امکان مبادله 
آن در صرافی ها و همچنین پرداخت به عنوان وجه 
وجود ندارد، زیرا با وجود انتقال در ولت های )کیف پول( 

مختلف قابل رصد است.
وی یادآور شد: برخی ایرانیان که قصد نقد کردن بیت 
کوین خود در خارج از کشور را داشته اند، به دلیل 
برچسب خوردن دارایی خود نتوانستند اقدام به فروش 

کنند.
راهکارهای فرار از نظارت سیستم مالی آمریکا

مدیرعامل انجمن بالک چین درباره راه حل هایی که 
با استفاده از آن می توان از این تهدیدات جلوگیری 
کرد، گفت: مقاالتی در آمریکا منتشر شده که نشان 
می دهد دارایی های دیجیتال و رمز دارایی ها می توانند 
اثرپذیری تحریم ها را کمرنگ کنند. با کنار قراردادن هر 
سه نکته مطرح شده، این مسئله به ما گوشزد می شود 
که با استفاده از روش های فنی و علمی مانند تغییر 
IP، استفاده از ولت های HD )کیف پول های HD( و 
عدم تجمیع دارایی ها در یک کیف پول، از دارایی های 
دیجیتال خود محافظت کنیم. ضمن این که دارایی های 
دیجیتالی که قابلیت فریز کردن دارند را نیز از سبد 
دارایی خود حذف و آن را با دارایی های غیرمتمرکزتر 
تعویض کرده و به سبد استیبل کوین های خود تنوع 
ببخشیم.وی درباره راه حل های قانونی برای مقابله با این 
مسئله افزود: مدتی است در انجمن، سندهای امنیتی 
و استانداردهای نگهداری اطالعات در فضای تبادل 
اطالعات را تدوین کرده ایم. باید شرایطی فراهم شود 
تا با باال بردن امنیت نگهداری دارایی دیجیتال، چشم 
خود را بر روی این ثروت نبندیم. تدوین سند می تواند از 
سمت بخش خصوصی با مشارکت کسب وکارها انجام 
شود.آشتیانی برای مقابله با مخاطراتی که در این عرصه 
وجود دارد نیز پیشنهادهایی ارائه کرد و افزود: با فاصله 
گرفتن کسب وکارها از رویکرد مجوز محوری، برجسته 
کردن کسب وکارها در شرایط حساس و فضای تحریم، 
نقش مستقل دادن به کسب وکارها و الزام آن ها به رعایت 
»استانداردهای امنیت نگهداری دارایی دیجیتال« باعث 
می شود، ضمن حمایت و توسعه رمز ارزها، مخاطرات 

آن را به حداقل برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: مشکل رصد دارایی ها در 
صرافی های متمرکز بیشتر است، بنابراین توصیه 
می شود که افراد از صرافی های غیرمتمرکز و »استیبل 
کوین« )ارزهای باثبات( دیگری به جز تتر استفاده 

کنند.

ایرنا
گزارش 

مدیرعامل انجمن بالک چین درباره راه حل هایی که 
با استفاده از آن می توان از این تهدیدات جلوگیری 
کرد، گفت: مقاالتی در آمریکا منتشر شده که 
نشان می دهد دارایی های دیجیتال و رمز دارایی ها 
می توانند اثرپذیری تحریم ها را کمرنگ کنند. با 
کنار قراردادن هر سه نکته مطرح شده، این مسئله 
به ما گوشزد می شود که با استفاده از روش های فنی 
 HD استفاده از ولت های ،IP و علمی مانند تغییر
)کیف پول های HD( و عدم تجمیع دارایی ها در یک 
کیف پول، از دارایی های دیجیتال خود محافظت 
کنیم. ضمن این که دارایی های دیجیتالی که قابلیت 
فریز کردن دارند را نیز از سبد دارایی خود حذف و آن 
را با دارایی های غیرمتمرکزتر تعویض کرده و به سبد 
استیبل کوین های خود تنوع ببخشیم.

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-برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹0۷۸00۳۵۷۹ هیات دوم مورخه ۱400/04/۱۳ 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 بانک سپه به شناسه ملی ۱0۸۶۲0۶4۷۳۲ در ششدانگ یک باب ساختمان 
بانک )با کاربری عرصه مسکونی( به مساحت ۶4۳/۳۸ مترمربع که مقدار ۲۳۲/۵۳ متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق 
به وقف است تحت پالک ۲۲۱۲۵ فرعی از ۱۷۸۳ اصلی بخش۳ کرمان واقع در خیابان جهاد نبش کوچه ۳0 خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمرضا اگاه 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 ۹۷۲.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۸/۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۸/۲۲

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسـناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت                  
پالک  ششدانگ   مالک  رفیعی   نسرین  خانم  ورثه  چون 
۶۳40فرعی از  ۵۷4-اصلی واقع در بخش 4۵کرمان با ارائه دو 
برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند 
مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل ثبت ۲۳۷۸۵صفحه ۶۱دفتر ۱۳۶امالک 
محلی جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این 
اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست 
نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده ۱۲0 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند 
از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت ۱0روز مراتب را با ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت 
اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز( هیچگونه 
ادعایی از هیچکس 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 اسـناد و  امالک  جیرفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب                  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹4۶0۳۱۹00۲00۳0۱۶-۱۳۹4/0۵/۲۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ملیحه هی جوان فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷۳صادره ازعنبراباد در یک باب خانه به مساحت 
۲۹۲.۶۷متر مربع پالک ۷۸۸فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی قطعه سه واقع درشهر رودبار 
جنوب خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین ، محمدمهدی و مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۸/0۸
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۸/۲۲

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسـناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت                  
چون علی امیر محمدی دولت اباد   مالک ششدانگ  پالک ۵۶0فرعی از  ۵۷۶-
اصلی واقع در بخش 4۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا 
واعالم نموده اصل  سند مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل ثبت ۹۵۷۶4صفحه 
۵4۱دفتر ۲۷۷ امالک محلی جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این 
اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب 
دستور تبصره یک ماده ۱۲0 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد 
ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت ۱0روز مراتب را با ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس 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 اسـناد و  امالک  جیرفت.

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
برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹0۷۸00۵۵0۸ هیات دوم مورخه ۱400/0۶/۱۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جان اله قادری فرزند مرحوم شعبان بشماره شناسنامه ۲ صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲4۹/۳ متر مربع تحت پالک ۲۶ فرعی از ۷۵ اصلی بخش ۶ کرمان واقع در شهرک هشت بهشت کوچه ۱۹ 
شمالی ۳ نبش غربی ۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید جواد حسینی گوهری 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 تاريخ 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 ۹40
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۸/۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۸/۲۲

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسـناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۷۶00 متر 
مربع دارای پالک ۱۸۲۶- فرعی ۸۳- اصلی واقع در روستای 
سهالورشهر کهنوج قطعه یک بخش 4۶ کرمان مورد تقاضای 
آقای حسن آشینه فرزند دادشاه به شماره ملی ۱۳۸ ۳۱۶0۹۸0 نیاز به تحدید 

حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه
۱400.۸.۱۷ آگهی تحدید حدود اختصاصی پلک فوق منتشر و

عمليات تحدیدی ان از ساعت ۸صبح روز یکشنبه مورخه۱400.۹.۱4 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالكين مجاور رقبه مذيور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی ان واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت ۳0 روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود، در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسموع نیست.
تاریخ انتشار ۱400.۸.۲۲

اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت واسـناد کهنوج .م الف :280

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
اگهـی اصالحـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی پیرو آگهی شـماره ۱400۶0۳۱۹00۸00۲04۶ و برابر رای اصالحی به 
شـماره۱400۶0۳۱۹00۸00۲۲۹۹   هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای سـیدمجتبی هاشـمی زاده زرنـدی فرزنـد سـیدمظفر به شـماره شناسـنامه ۳0۸0۱0۹40۶ صـادره از زرند 
در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۲۸ مترمربـع از پـالک ۵۶۷۸ اصلـی کـه نـام مالـک رسـمی در آگهـی قبلی 
اشـتباه قیـد گردیـده و صحیـح آن آقـای حسـین موالئی زرندی می باشـد. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در یـک نوبـت  آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای   مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف ۲۱۹
تاریخ انتشار: شنبه ۱400/۸/۲۲

حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه 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 ۱400۶0۳۱۹0۷۸004۶۶۳هیات دوم مورخه ۱400/0۵/۱۷ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت کروکی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه ۱4۱ صادره از بم به شماره ملی ۳۱۱۱000۷۱0 در یک ششدانگ باب خانه دوبلکس 
به مساحت ۲۹۷/۵ مترمربع که مقدار ۱0۷/۵۲ مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است تحت 
پالک ۲۲۱۹۶ فرعی از ۱۷۸۳ اصلی واقع در بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه ۱۹ ساختمان ۷ خریداری 
از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده 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 باشید 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 ۱0۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱400/0۸/۲۲- تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/0۹/0۶

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسـناد و امالک
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 علت قطعی مکرر آب در یزدان آباد چیست؟

محسنی با اشاره به قطعی آب در مرکز بخش 
یزدان آباد گفت: برای تعویض ۱۵ کیلومتر خط لوله آب فرسوده 

این منطقه، نیاز به همکاری مسئوالن داریم.
قطعی مکرر آب در بخش یزدان آباد بعد از بارندگی های اخیر 

مشکالتی را برای مردم این منطقه ایجاد کرده است. 
محمد محسنی، رییس اداره آب و فاضالب بخش یزدان آباد گفت: 

بعد از زلزله اخیر و بارندگی، خط لوله خیابان انقالب و برخی 
خطوط فرعی مرکز بخش یزدان آباد که از جنس آزبست ۱۰۰ 

هستند، دچار ترکیدگی مکرر می شوند.

فراخوان جایزه نویسندگی
 Bridport ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: 10 خرداد 1401
این مسابقه توسط مرکز هنری بریدپورت برگزار می شود. و آماده 
دریافت آثار نویسندگان سراسر جهان است که به زبان انگلیسی 
می نویسند. 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.

خبر

فراخوان
ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

حسـین عامریـان سرپرسـت صنـدوق 
بازنشسـتگی فوالد در سـفر بـه کرمان 
از معـدن هجـدک شـرکت زغالسـنگ 
بازدید کرد. در ایـن بازدید که مهندس 
رنجبر سرپرسـت شـرکت زغالسـنگ و 
دکتـر باباخانی سرپرسـت معاونت فنی 
و عملیـات صنـدوق فـوالد و جمعـی از 
مدیـران صنـدوق نیـز حضور داشـتند 
دکتر عامریـان ضمن حضـور در داخل 
معـدن بـا کارگـران ایـن معـدن بـه 

گفتگـو پرداخـت.
عامریـان گفـت امـروز کـه در معـدن 
هجـدک حضـور یافتـم و کار سـخت 
و طاقـت فرسـای کارگـران شـریف را 

از نزدیـک مشـاهده کـردم بـه واقـع 
دریافتـم این عزیـزان برای پیشـرفت و 
توسعه کشـور از هیچ کوششی مضایقه 
نمی کننـد و این نکته بسـیار تحسـین 

برانگیـز اسـت.
او افزود بـه همکارانـم در برنامـه ریزی 
سـفر تاکیـد کـردم کـه حتمـا برنامـه 
بازدید از معـادن را در برنامه قرار دهند 
تـا از نزدیـک بـه کارگـران خـدا قـوت 
گفتـه و در جریان مشـکالت آنهـا قرار 
بگیرم.کارگـران نیـز ضمـن اسـتقبال 
از حضـور دکتـر عامریـان مسـائل و 
مشـکالت خـود را بـا ایشـان در میـان 

گذاشـتند.

اینکـه  کردنـد  تصریـح  کارگـران 
لبـاس  فـوالد  صنـدوق  سرپرسـت 
کارگـران معدن را پوشـیده و بـه داخل 
معـدن آمـده بسـیار ارزشـمند و مایـه 

ماسـت. خرسـندی 
بازنشسـتگی  صنـدوق  سرپرسـت 
فـوالد پـس از ایـن بازدیـد در جلسـه 
ای بـا حضـور مدیـران معـدن هجدک 
و شـرکت زغالسـنگ حضـور یافـت و 
بـر لـزوم همدلـی مدیـران و کارگـران 
جهـت دسـتیابی بـه اهـداف مدنظـر 
تاکیـد کـرد.او گفـت بـا افزایـش تولید 
و سـودآوری منافـع شـرکت و کارگران 

تامیـن خواهـد شـد

مدیـر عامـل باشـگاه فرهنگی ورزشـِی 
گل گهـر سـیرجان از آمادگـی ایـن 
باشـگاه بـرای حضـور هـواداران در 
ورزشـگاه در صـورت موافقت از سـوی 

سـازمان لیگ خبـر داد.
محمـد اسـفندیارپور اظهـار داشـت: 
گل گهر اولیـن و تنها باشـگاهی بود که 
داوطلبانه تعـدادی از هـواداران خود را 

در مقابل بیمـاری کرونا واکسـینه کرد 
و می تـوان گفـت مشـکلی از ایـن بابت 
بـرای هـواداران گل گهـر وجود نـدارد.

ذیربـط  مسـئوالن  اگـر  افـزود:  او 
هـواداران  کـه  دهنـد  تشـخیص 
بـه ورزشـگاه بیاینـد، گل گهـر تمـام 
زیرسـاخت هـا و شـرایط الزم بـرای 
حضـور هـواداران را بـا رعایـت تمـام 

فراهـم  بهداشـتی  پروتکل هـای 
. می کنـد

اسـفندیارپور تصریـح کـرد: ورزشـگاه 
اختصاصـِی گل گهـر به لحـاظ ظرفیت 
ارتقاء یافتـه و گنجایـش حضور ۸۰۰۰ 
نفـر را دارد و بایـد دیـد بـا حضـور چـه 
تعـداد هـوادار در ورزشـگاه موافقـت 

. می شـود

»قوری گل« خشکید!
قوری گل یکی از تاالب های دائمی آذربایجان شرقی بوده 

که حاال به دلیل خشکسالی  و استفاده ناپایدار از منابع 
آبی در معرض خطر نابودی است اما شاید با تخصیص 

حق آبه جانی دوباره بگیرد.
قوری گل حال و روز خوبی ندارد و چند صباحی است 
که زنگ هشدار نابودی این تاالب نواخته شده است و 
حاال رگ های خشکیده تاالب جانی دوباره می خواهد.

عکس: مهر

سنا
: ای

بع
من

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد 
از معدن هجدک شرکت زغالسنگ

برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آماده ایم

بهره برداری از مدارس 
پویش ایران من در جیرفت

 بحرانی جدید در حوزه آب
توسعه بخش مسکن 

 و واگذاری  انشعاب آب

خبر

خبر

با حضور خیران مدرسـه سـاز و مدیران کل نوسـازی مدارس و آمـوزش و پرورش، ۲ 
واحد آموزشـی در روسـتای پشـت مرز و شـهر جیرفت در راسـتای پویش ایران من 

افتتاح و بـه بهره برداری رسـید.
 سـید محمد واعظی نژاد، مدیرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس در این مراسم 
گفت:مدارس خیر سـاز ایـران من با مشـارکت جمعـی از کارآفرینان اتـاق بازرگانی 
ایران سـاخته می شـوند و خیر نیکـوکار زهرا گیتی نـژاد، مدیر یکی از موسسـه های 

خیریه کرمان در جذب مشـارکت آنان نقش بسـزایی دارد.
او با اشـاره به ضرورت سـاخت هنرسـتان خیـری دخترانه در شـهر جیرفـت تصریح 
کرد: این واحـد آموزشـی بـا ۱۴ کالس درس و کارگاه در راسـتای پویـش ایران من  
با اعتبـار دولتـی ۳۰ میلیـارد ریـال و اعتبار خیـری ۱۰ میلیارد ریال سـاخته شـده 

. ست ا
واعظـی نژاد با بیـان اینکه محمود نجفی خیر مدرسـه سـاز بـه یاد مـادرش زنده یاد 
صدیقه تاجیک در سـاخت این هنرسـتان مشـارکت کرده اسـت، بیان داشـت:  این 
هنرسـتان با زیر بنای آموزشـی  هـزار و ۳۲۵ متـر مربع به نـام هنرسـتان ایران من 

)۱۰۷( نامگذاری شـده است.
او در خصـوص افتتـاح مدرسـه ۲ کالسـه ایـران مـن )۹۴( در روسـتای پشـت مرز 
شهرسـتان جیرفت گفت: این واحد آموزشـی بـا ۲ کالس درس و ۱۲۲ متر مربع زیر 

بنای آموزشـی بـا اعتبـاری بالغ بـر ۳ میلیارد ریال سـاخته شـده اسـت.
واعظی نـژاد بیـان داشـت: این مدرسـه هم به نـام ایـران مـن )۹۴( به همـت پدرام 
سـلطانی و حمید عزت آبادی پـور از کارآفرینـان اتاق بازرگانی ایران سـاخته شـده 
اسـت که یـک سـوم اعتبـار ایـن مدرسـه  از سـوی ایـن خیـران نیکـوکار پرداخت 

شـده است.

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: تمرکز و هسته اصلی سیاست های 
اقتصادی دولت بر توسعه بخش مسکن متمرکز شده است، درحالی که این بخش 
اقتصادی به طور تقریبی انبوهی از بحران های زیست محیطی را پدید آورده است، 
 چراکه برای توسعه مسکن نیازمند تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها هستیم. 
به طور  تغییر کاربری  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  داریوش مختاری در گفت وگو 
حال،  همان  در  اظهارکرد:  کند،  می  تشدید  را  سیالبی  جریان های  معمول 
و  است  همراه  آب  )اشتراک(  انشعاب  درخواست  با  مسکن  بخش  توسعه 
 مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال های خشک افزایش می دهد. 
به گفته وی، این بارگذاری ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است. 
ساختمانی  مصالح  تامین  برای  محیطی،  زیست  خطرناک  چرخه  یک  در 
پتروشیمی،  سیمان،  کارخانجات  افزایش  و  استقرار  انبوه،  مقیاس  در 
است.  نیاز  میلگرد  تامین  برای  فوالد  صنایع  و  ساختمانی   تاسیسات 
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار  این کارخانجات، 
نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه های 
خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های 
 پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند. 
مختاری تاکید کرد: در همان حال باید توجه داشت که بخش مسکن، یک 
بخش مولد و پویا محسوب نمی شود و یک بخش مصرفی و ایستا در اقتصاد قلمداد 
واحدهای  شمار  که  می دهد  نشان   ۱۳۹۵ سال  رسمی  آمار  بررسی  است. 
 مسکونی استان تهران برابر چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۸ واحد بوده است.

وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵ برابر 
۱۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است، گفت: تعداد کل خانوارهای 
مربوط به این جمعیت برابر چهار میلیون ۲۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر بوده است، بنابراین 
 سرانه خانوار ساکن در هر واحد مسکونی اندکی بیشتر از سه نفر می شود. 
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، مقایسه آمار تعداد خانوارها و تعداد 
خانه ها، نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه ها وتعداد خانوارها است. در حالی که از 
سرانه سه نفر ساکن می توان دریافت که احتماال، تعداد مسکن به طور معمول از تعداد 
خانوار پیشی گرفته و در پنج سال اخیر،  آمار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است 
 و با اندکی احتیاط می توان گفت کمبود مسکن در تهران یا کل کشور وجود ندارد.

مختاری اظهار کرد: این تحلیل نیازمند بررسی دقیق آماری است. به این آمار 
باید ساخت ویال باغ ها را در را در نظر گرفت که به احتمال عدد چند میلیون 
 ویال باغ که سکونت های موقت برای افراد دارند را می توان به این آمار افزود.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصاد کالن، بخش مسکن یک بخش مصرفی است و ارتباط پسین 
و پیشین بسیار ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی دارد. در حالی که در مدل های توسعه 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته هرگز تا این میزان، بخش مسکن توسعه پیدا نمی کند. در 
 همین شرایط تراکم فروشی بی رویه از جمله معضالت جدید پدیدآمده در کالن شهرها است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: با این داده های اولیه، پرسش این است که آیا بابد 
به توسعه بخش مسکن ادامه دهیم و همچنان بارگذاری های خطرناک بر منابع آب را ادامه 
یابد؟ که پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن آمار دقیق عرضه مسکن، از واگذاری بیشتر 

انشعاب آب خودداری کرد.
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