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خاکی که به چشم 
مردم زرند می رود

صف نفت به شرق صف نفت به شرق 
 کرمان رسید کرمان رسید

آخرین اولتیماتوم 
درباره حقوق 

کارکنان دولت 

نماینده صلیب سرخ 
جهانی وضعیت 

کم آبی کرمان 
را بررسی کرد

نماینده صلیب سرخ جهانی با همراهی جمعی از مسئوالن 
ملی و محلی با بررسی مشکل کم آبی و محرومیت 
روستاهای برخی شهرستان های جنوب استان کرمان 
از جمله قلعه گنج و فاریاب در زمینه رفع مشکالت قول 
مساعد همکاری داد.مارتین فیشر مدیر عملیاتی سازمان 
صلیب سرخ با همراهی مدیرکل عملیات بین المللی 
جمعیت هالل احمر کشور، فرماندار قلعه گنج،بخشدار 
چاه دادخدا و رئیس اداره منابع طبیعی قلعه گنج با هدف 
کمک به افراد آسیب دیده از خشکسالی بویژه در جنوب 
استان کرمان از روستای دورافتاده پشت شگ در دامنه 
کوه های مارز در فاصله 130 کیلومتری مرکز شهر قلعه 

گنج بازدید و با مردم و اهالی این روستا دیدار کردند.

دردسرهای پروژه فاضالب زرند ادامه دارد

ثبت جهانی خرمای مضافتی بم

توزیع ۱۵۰۰ نهال کشت 
بافت خرمای مجول 

در جنوب کرمان 

۴ برنامه وزارت صنعت
 برای ساماندهی 

صنعت خودرو

مدیرکل حمایت از مالکیت های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شش محصول 
خرمای ایران به ثبت جهانی رسید که خرمای مضافتی بم یکی از آنهاست.میرصالحی افزود: 
هیئت وزیران مصوبه ای انجام داد که براساس آن وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است 
محصوالت صادراتی ایران را در سازمان جهانی مالکیت فکری زیر نظر سازمان ملل متحد 

به ثبت جهانی برساند.

معاون جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: 
با مشارکت پرداختی متقاضیان1500 نهال 

کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان بین 
متقاضیان توزیع شد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای توسعه 
مناسبات تجاری 50 میلیون دالر از سهم صندوق 

توسعه صادرات ایران به صادرات شرکت های 
ایرانی به سوریه اختصاص یافته است.

مدیران و 
مردم کم آبی را 

 جدی بگیرند

تازه تریـن  در 
ی  مه ا بخشـنا

کـه سـازمان اداری و اسـتخدامی بـه 
دسـتگاه های اجرایـی در رابطـه بـا اعالم 
اطالعـات کارکنـان در سـامانه یکپارچه 
نظام اداری )کارمند ایران( داشـته، تاکید 
کـرده اسـت کـه از آذرمـاه سـال جـاری 
تخصیص و پرداخت حقـوق و مزایا صرفا 
براسـاس اطالعـات ثبـت شـده در ایـن 
سـامانه و به ذینفع نهایی انجام می شـود. 
بعـد از مشـروط شـدن پرداخـت حقوق 
کارکنـان بـه ورود اطالعـات در سـامانه 
حقـوق و مزایـا، ایـن بـار سـازمان اداری 
و اسـتخدامی بـه دسـتگاه های اجرایـی 
ضمـن تاکیـد بـه پایـان مهلـت ورود 
اطالعـات حداکثـر تـا ۱۵ آذرمـاه اعـالم 
کـرده اسـت کـه هیچگونـه پرداخـت 
حقوقی در پایـان این ماه بـدون اطالعات 
سامانه انجام نمی شود و مسـئولیت آن با 

خـود دسـتگاه اسـت.

صفحه3 را 
بخوانید

حمایت از تولید 
مانع خروج ارز از 

کشور می شود
نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با 

بیان اینکه تولید، پایه استقالل و توسعه و 
مشخص کننده جایگاه یک کشور در دنیا 
است، گفت: باید با حمایت از تولید داخل از 
خروج ارز از کشور جلوگیری شود.شهباز حسن 
پوربیگلری رئیس فراکسیون اشتغال و اصناف 
مجلس شورای اسالمی در بازدید از یک واحد 
تولیدی،گفت:با توجه به رهنمودهای حکیمانه 
مقام معظم رهبری که امسال را سال»تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«عنوان کردند،باید 
از تولید داخل با تمام توان حمایت شود و اجازه 

ندهیم ارز از کشور خارج شود.
او نقش اقتصاد را بسیار مهم برشمرد و 
افزود:ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت 
ملی،گسترش رفاه عمومی و توزیع عادالنه ی 
منابع عمومی یک ارزش است که با تحقق این 
نگاه، در عین وجود تفاوت در جامعه،شکاف 
طبقاتی به وجود نخواهد آمد.تولید،پایه 
استقالل و توسعه و مشخص کننده جایگاه 

یک کشور در دنیا است.

صفحه۴را 
بخوانید
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تاکید دادستان کرمان ثبت جهانی خرمای مضافتی بم
بر امر پیشگیری از وقوع جرم

باعث  دارد  که  مزایایی  تمام  کنار  در  فاضالب  پروژه  اجرای 
است  نیاز  و  شده  زرند  شهر  مردم  برای  دردسرهایی  بروز 
شود. اعمال  پیمانکاران  عملکرد  نحوه  بر  بیشتری   نظارت 
اتفاقاً  که  زرند  صنعتی  شهرستان  اساسی  نیازهای  از  یکی 
با کم آبی شدید دست و پنجه نرم می کند، اجرای پروژه فاضالب 

وقت  نیرو  وزیر  توسط   ۹۸ آبان  در  پروژه  این  است.  شهری 
200 کیلومتر آن اجرایی شده است.  کلنگ زنی شد و تاکنون 
این طرح که طبق اعالم مسئوالن باید در سال 1401 به اتمام برسد شامل 
45۹ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب، هشت کیلومتر خط انتقال و 

تصفیه خانه ای با ظرفیت 1۶ هزار متر مکعب است.

ــی  ــای صنعت ــت از مالکیت ه ــرکل حمای مدی
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــت  ــه ثب ــران ب ــای ای ــول خرم ــش محص ش
ــم  ــی ب ــای مضافت ــه خرم ــید ک ــی رس جهان

یکــی از آنهاســت.
ن  یــرا وز هیئــت  فــزود:  ا لحــی  میرصا
مصوبــه ای انجــام داد کــه براســاس آن وزارت 
صنعــت معــدن و تجــارت مکلــف اســت 
ــازمان  ــران را در س ــی ای ــوالت صادرات محص
ــازمان  ــر س ــر نظ ــری زی ــت فک ــی مالکی جهان

ــاند. ــی برس ــت جهان ــه ثب ــد ب ــل متح مل

زمان  و گفــت: محصوالتــی کــه در ســا ا
ثبــت  بــه  فکــری  لکیــت  ما نــی  جها
می رســد شــامل محصــوالت اســتراتژیک 
ــر 55  ــان حاض ــتند و در زم ــی هس و صادرات
ــت  ــه ثب ــازمان ب ــن س ــران در ای ــول ای محص

. ســت ه ا سید ر
او اضافــه کــرد: در نظــر داریــم براســاس 
ــد  ــدگان و تولی ــه صادرکنن ــتورالعمل هم دس
کنندگانــی کــه مــی خواهنــد محصــوالت 
ــت،  ــازمان صنع ــه س ــد ب ــادر کنن ــود را ص خ
معــدن و تجــارت اســتان خــود مراجعــه و 

درخواســت بارکــد کیــو آر )qr(  بدهنــد و 
ــس  ــد و پ ــت بگیرن ــازمان صم ــوز را از س مج
ــذاری کاال  ــماره گ ــز ش ــایت مرک ــه س از آن ب
ــد روی  ــد و آن بارک ــه کنن ــات مراجع و خدم

بســته بنــدی اســتفاده می شــود.
ــن  ــه از ای ــانی ک ــرد کس ــان ک ــی بی میرصالح
ــد  ــتفاده می کنن ــادرات اس ــرای ص ــد ب بارک
تــی  ا در ز مشــوق های صا ننــد ا ا مــی تو
زمان توســعه تجــارت و گمــرک  در ســا

برخــوردار شــوند.
او افزود:وقتــی محصولــی بــا چنیــن بارکــدی 
 ، لمللــی می شــود در و ثبــت بیــن ا صــا
ارزشــمندی، اصالــت و اســتراتژیک بــودن آن 
ــد. ــخص می کن ــده مش ــرف کنن ــرای مص را ب

ــالب  ــی و انق ــتان عموم دادس
بــه  گفت: کرمــان  ســتان  ا
منظــور کاهــش آســیب های 
ــای  ــش آگاهی ه ــه افزای جامع
اجتماعــی بــرای پیشــگیری 
ــرورت دارد. ــرم ض ــوع ج از وق

ــد  ــا تاکی ــاالری، ب ــدا س دادخ
بــر لــزوم توجــه بــه پیشــگیری 
ــرد:  ــار ک ــرم، اظه ــوع ج از وق
ــگیری از  ــوزه پیش ــات ح اقدام
ــت  ــد در اولوی ــرم بای ــوع ج وق
ــرات ایــن  ــرا اث قــرار گیــرد، زی
اقدامــات در ســایر حوزه هــا 
نیــز بــه خوبــی قابــل مشــاهده 

ــود. ــد ب خواه
یــی  گردهما در  ســاالری، 
روســای حوزه هــای قضایــی 
عمومــی  دســتان های  دا و 
ســتان  ســر ا نقــالب سرا و ا
افــزود: در ســال ۹۶ ســتاد 
ــی از کار  ــوادث ناش ــش ح کاه

در اســتان کرمــان تشــکیل 
ــداد  ــن اســاس تع ــر ای شــد و ب
ــوادث از  ــن ح ــای ای ــی ه فوت
14 نفــر بــه 5 نفــر کاهــش 

فــت. یا
ــه انجــام  ــه داد: در زمین او ادام
یــی  گشــت های امنیــت غذا
نیــز در ســال ۹۶ در مرحلــه 
اول 1۷ مرکــز پلمــب شــد و 
ایــن تعــداد در مرحلــه دوم 
ــه یــک  ــه ۶ مرکــز و ســپس ب ب
فــت و در  مرکــز کاهــش یا
ــر  ــه صف ــز ب ــارم نی ــه چه مرحل

رســید.
ــالب  ــی و انق ــتان عموم دادس
مرکــز اســتان کرمــان تصریــح 
کرد:کاهــش ورودی پرونده هــا 
بــه دســتگاه قضایــی، یکــی 
ز مهمتریــن دســتاورد های  ا
ــگیری از  ــوزه پیش ــات ح اقدام

ــود. ــد ب ــرم خواه ــوع ج وق

روزنامه اقتصادی استان کرمان

نوبت دوم

شماره 76/د/9-1400 م

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره شماره 76/د/9-1400 م موضوع : آبرسانی به خنامان 
)چاروک به گلوسار( را با برآورد 38.251.839.148 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 
1.912.600.000 ریال و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 20000005963000105  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ : 1400/09/14 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1400/10/11

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 034333222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نماینده ولی فقیه 
 در کرمان: 
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کاغذ استانشنبه  13 آذر 1400

استاندار کرمان:
کرمان در جذب اعتبار مشکل ندارد؛ 
۱2۰هزار میلیارد تومان طرح روی میز 

استانداری
استاندار کرمان گفت:مشکل جذب اعتبار نداریم و هم اکنون حدود 
120 هزار میلیارد تومان طرح برای استان داریم که اگر منابع الزم 
اختصاص یابد و اگر گرفتار بروکراسی اداری نشویم تا سال آینده 

آنها را به مرحله اجرا می رسانیم.
علی زینی وند در دیدار مدیر امور نظارت و حقوقی پســت بانک 
کشور گفت: اگر سهم هر اســتان از صندوق توسعه ملی مشخص 
و به مدیران ارشد اســتان ها اعالم شود،می توانیم طرح های مهم 
را از این طریق تامین مالی کنیم، احتماال سال آینده این مشکل 

رفع می شود.
استاندار کرمان در ادامه افزود: اگر دستوری بدهم و مدیری بدون 

توجیه قانونی از انجام آن سر باز زند،با او برخورد خواهم کرد.
او در ادامه بر لزوم تامین مالی مشاغل خانگی توسط بانک ها تاکید و 
تصریح کرد:در حال حاضر 1۷ هزار پرونده اشتغال خرد روستایی در 
استان آماده کرده ایم.زینی وند تصریح کرد: با توجه به مسائل تورمی 
و نوسانات نرخ ارز، بانک ها در دادن تسهیالت به طرح ها در کمترین 
زمان ممکن اقدام کنند.مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی پست 
بانک کشور نیز گفت:بیشتر خدمات پست بانک در حوزه اشتغال 
خرد و روستایی هستند و به دلیل پراکندگی استان هزینه خدمات 

پست بانک در کرمان بیشتر از استان های دیگر است.
حمیدرضا گنجعلی خانی مدیر امور شعب پست بانک استان کرمان 
نیز در این دیدار گفت: در استان کرمان 1۶۶ خودپرداز، 2۸۸ باجه 

روستایی و 3521 دستگاه کارت خوان روستایی داریم.
او ادامه داد: تاکنون با دادن حدود 1۷2 میلیارد تومان تسهیالت 

زمینه اشتغال برای 2155 فراهم کرده ایم.

پیمانکاران مسکن سیرجان 
به تعهدات عمل نکردند

دادگستری: ۱۰۰ شکایت داریم
عمل نکردن برخی پیمانکاران بخش ساخت و ساز واحدهای مسکونی 
در سیرجان کرمان درحالی ســبب اعتراض مردم شده که دادگستری 
می گوید امسال بیش از 100 شکایت مردمی از این شرکت های پیمانکاری 
دریافت کرده است.زمان برخی تعهدات بعضی از این شرکت ها به 1۸ سال 
می رسد و آنطور که گزارش شده در انجام برخی پروژه ها تخلفاتی از انجام 
وظایف قانونی شکل گرفته است.برخی پیمانکاران افزایش قیمت مصالح 
را به عنوان بهانه اعالم می کنند اما این درحالی است که اساسا فعالیت این 
پیمانکاران برای کمک به خانه دار شدن مردم یا کارکنان سازمان ها بوده اما 
این مردم نه تنها تاکنون صاحب خانه نشده اند، شرایط خانه دار شدنشان 
نیز در شرایط کنونی اقتصادی بسیار سخت تر شده است.بسیاری از این 
شهروندان این روزها به دنبال طرح شکایت از پیمانکاران هستند همه 
هزینه هایی که براساس قرارداد باید می پرداخته اند را پرداخت کردند؛بیشتر 
آنان وسایل زندگی،خودرو و حتی جواهرات همسرشان را فروخته اند تا 
سرپناهی داشته باشند اما پیمانکاران به هر علتی به وعده هایشان عمل 
نکرده اند و خبری نیز از خانه دار شدن مردم نیست.در برخی موارد هم بعضی 
پیمانکاران در سیرجان واحدهای مسکونی را به مردم واگذار کرده اند،در 
بعضی از آنها واگذاری به شکل ناقص بوده و با همه امکانات براساس تعهد 
نبوده،بطور مثال همراه با پارکینگ یا طرح فاضالب نبوده است که این 
موضوع سبب اعتراض مردم نیز شده اســت.زمین های واگذاری بنیاد 
دانشگاهی در سیرجان یکی از این طرح هاست که پس از 1۸سال هنوز 
دارای مشکل ساخت و ساز هســتند،برگ واگذاری و برخی هم پروانه 
ساخت گرفته اند اما گویا این مدارک وجاهت قانونی ندارد زیرا مسئوالن 
می گویند آن زمان در طرح سفید از طریق منابع طبیعی واگذار شده و حاال 
در طرح شهری هستند و باید مراحل قانونی را طی کند که این هم برایشان 
غیرممکن است.یداهلل سپهری رئیس دادگستری سیرجان نیز گفت:دو 
شرکت اقدام به ثبت نام و ساخت مسکن برای متقاضیان داشتند اما پس از 
ایجاد مشکالت تورمی یا بی توجهی به قوانین ساخت و ساز مراحل ساخت 
رها شد و نتوانستند پاسخگو باشد.او با بیان اینکه طی سال جاری بیش 
از صد مورد شکایت از این شرکت ها داشــتیم که در حال بررسی است 
افزود: مردم نیز ضرورت دارد قبل از هر اقدام برای ثبت نام با کارشناسان 
خبره یا حتی وکال و قضات دادگستری درباره شرکت های ساخت و ساز 
مسکن مشورت کنند و اطالعات قانونی را داشته باشند.سپهری در مورد 
زمین های دانشگاهی گفت:در این مورد طرح و موضوع عوض شده و این 
واحدها می بایســت در قالب طرح خانه های سازمانی دانشگاه مربوطه 
ساخت و ساز شود که خالف مقررات عمل شــده؛این زمین ها در طرح 
مسکن و شهرسازی است و مراجع باالتر باید مجوز دهند که قطعا از طریق 

استان باید حل شود.

نماینده صلیب سرخ جهانی با همراهی جمعی از 
مسئوالن ملی و محلی با بررسی مشکل کم آبی 
و محرومیت روستاهای برخی شهرستان های 
جنوب استان کرمان از جمله قلعه گنج و فاریاب در 
زمینه رفع مشکالت قول مساعد همکاری داد.مارتین فیشر مدیر 
عملیاتی سازمان صلیب سرخ با همراهی مدیرکل عملیات بین 
المللی جمعیت هالل احمر کشور، فرماندار قلعه گنج،بخشدار 
چاه دادخدا و رئیس اداره منابع طبیعی قلعه گنج با هدف کمک 
به افراد آسیب دیده از خشکسالی بویژه در جنوب استان کرمان 
از روستای دورافتاده پشت شگ در دامنه کوه های مارز در فاصله 
130 کیلومتری مرکز شهر قلعه گنج بازدید و با مردم و اهالی 
این روستا دیدار کردند.مارتین فیشر در بازدید از روستای پشت 
شگ قلعه گنج ضمن دیدار با اهالی و بازدید از چاهک هایی که 
اهالی آب آشامیدنی خود را از آن تامین می کنند و نیز کپرها 
و زندگی اهالی،در مورد مشکالت تامین آب آشامیدنی،شغل 
خانواده ها،نحوه دسترسی به آب شرب،دارو، پزشک و خدمات 
درمانی به مردم این خطه سوال کرد.شهریار پیمان ور یکی از 
اهالی پنجاه ساله روستای پشت شگ قلعه گنج نیز گفت:این 
روستا دارای 40 خانوار و مهمترین مشکل آن آب شرب است که 

زندگی اهالی روستا را دشوار کرده است.
به گفته او،آبرسانی به روستا یکبار در هفته از طریق تانکر اداره 
عشایری انجام می شود و آب را در یک تانکر بزرگ در روستا ذخیره 
می کنند یا از چاهک های کم عمق برای استحمام و استفاده دام 

انجام می شود اما وضعیت آب آشامیدنی در روستا بحرانی است.
او تاکیدکرد:تامین آب تنها راه نجات مردم برای مهاجرت از روستا 
و کوهستان به پایین دست و شهرهاست.مارتین فیشر از وی سوال 
می کند:آیا وضعیت آب آشامیدنی در روستا از زمانی که شما 10 

ساله بودید در همین وضعیت قرار داشت یا خیر؟
پیمان ور در پاسخ به فیشر می گوید:وضعیت ما چندان تغییری 
نکرده و ما در جست وجوی آب همچنان به سختی زندگی 
گذرانده ایم و تنها در مواقع بارندگی و فصول سرد سال وضعیت 
فرق می کرد اما خشکسالی های دهه های اخیر دیگر بشدت به 

معیشت و دامپروری ما صدمه وارد کرده است.

فرماندار زرند گفت:ازدحام جمعیت در خیابانی 
کم عرض مانع خدمت رسانی مطلوب در حادثه 
آتش سوزی زرند شد و به دلیل حجم باالی آتش 

اطفای حریق چهار ساعت طول کشید.
علی صادق زاده با تسلیت درگذشت چند تن از شهروندان 
زرندی در حادثه آتش سوزی چند روز گذشته در این شهرستان 
اظهار داشت:ماشین آتش نشانی بالفاصله در محل حادثه حضور 
داشت اما به دلیل حجم آتش و شعله ور شدن مجموعه ای که 

حادثه در آن اتفاق افتاده بود آب ماشین اول تمام می شود.
او با بیان اینکه من در محل حادثه حضور داشته و از نزدیک شاهد 
اتفاقات بودم گفت:امکاناتی که در شهر داشتیم همه برای مهار 
این حادثه بسیج شده بود اما حادثه در یک خیابان کم عرض اتفاق 
افتاده بود.فرماندار شهرستان زرند با اشاره به اینکه یک ساختمان 
چند طبقه در این خیابان کم عرض ساخته شده و قسمتی از آن 
هم به انبار فرش و پنبه تبدیل شده بود افزود:دالیل این حادثه 

و اینکه چه عاملی باعث آتش سوزی شده در حال بررسی است.
او با بیان اینکه زیر ساختمانی در آن حادثه رخ داد انباری مملو از 
پنبه بود و زیرزمین ساختمان مقابل هم مملو از فرش و قالی بوده 
گفت:بالفاصله ماشین آتش نشانی در محل حادثه حاضر شد اما 
ازدحام جمعیت در خیابانی کم عرض باعث شد که خدمات رسانی 
با سرعت باال و به شکل مطلوب انجام نشود و این حوادث تلخ اتفاق 
افتاد.صادق زاده با اشاره به اینکه ماشین های آتش نشانی در صحنه 
حاضر بودند و آتش مهار می شد بیان کرد:ساعت ها آتش را خاموش 
می کردیم اما آتش از جای دیگر شعله ور می شد اما با کنترلی 
که انجام می شد اجازه داده نشد که این حادثه به منازل اطراف 
سرایت کند.او با بیان اینکه این آتش سوزی پس از 4 ساعت مهار 
شد و این بخاطر حجم باالی آتش و دپوی کاالهای موجود در این 
محل بود تصریح کرد:این محل نه استاندارد بود،نه جای انبار با این 
وجود ساعت ها برای مهار آتش تالش می شد و هیچ کوتاهی انجام 
نشده است.فرماندار شهرستان زرند با اشاره به اینکه بعضی شاید 
مطرح کنند که امکانات کم است گفت:با همین امکانات موجود 
حوادث زیادی در شهرستان مهار شده و سوانح و حوادث زیادی 
کنترل شده اما حجم این حادثه و حجم باالی کاالی دپو شده در 
محل حادثه باعث شد جان چند نفر از همشهریان ما گرفته شود.

نماینده صلیب سرخ جهانی 
وضعیت کم آبی کرمان 

را بررسی کرد

ازدحام جمعیت مانع 
خدمت رسانی مطلوب در حادثه 

آتش سوزی زرند شد
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اجـرای پـروژه فاضـالب در کنـار تمـام مزایایی که 
دارد باعـث بروز دردسـرهایی برای مردم شـهر زرند 
شده و نیاز اسـت نظارت بیشـتری بر نحوه عملکرد 

پیمانکاران اعمال شـود.
یکی از نیازهای اساسی شهرستان صنعتی زرند که 
اتفاقًا با کم آبی شـدید دسـت و پنجه نـرم می کند، 
اجـرای پروژه فاضالب شـهری اسـت. این پـروژه در 
آبان ۹۸ توسـط وزیـر نیرو وقـت کلنگ زنی شـد و 

تاکنون ۲۰۰ کیلومتر آن اجرایی شـده اسـت.
این طـرح که طبـق اعـالم مسـئوالن باید در سـال 
۱۴۰۱ به اتمام برسـد شـامل ۴۵۹ کیلومتر شـبکه 
جمـع آوری فاضالب، هشـت کیلومتر خـط انتقال 
و تصفیه خانـه ای بـا ظرفیـت ۱۶ هزار متـر مکعب 

اسـت.
قرار اسـت آب ناشـی از این پـروژه در بخش صنعت 
مورد اسـتفاده قرار گیـرد و با توجه بـه وجود صنایع 
متعـدد در زرنـد ایـن مسـئله بسـیار حائـز اهمیت 

اسـت.
امـا اجـرای ایـن پـروژه مهـم و زمان بـر باعـث بروز 
مشـکالتی برای مردم شـهر زرند شـده اسـت و آنها 
معتقدند نابسـامانی های ایجاد شـده بعـد از اجرای 
پروژه در برخی مناطق مشـکالت زیادی بـرای آنها 
ایجـاد کـرده و حتـی باعـث خسـارت مالی بـه آنها 

شـده است.
زندگیمان زیر خاک رفته است

علی از شـهروندان زرند با گالیه از مشـکالت ناشـی 
از اجـرای پروژه فاضـالب گفت: اجرای ایـن طرح در 
شـهر زرند مشـکالت زیـادی دارد. بعـد از بارندگی 
شـاهد نشسـت محـل حفاری هـا هسـتیم کـه بـا 
گرانی هـای موجـود باعـث خسـارت بـه زیربنـدی 

خودروهـای مـردم می شـود.

او ادامـه داد: خیابـان تختـی زرنـد بعـد از گذشـت 
یک ماه هنوز آسـفالت نشـده اسـت؛ بلوار ابـوذر هم 
همین وضعیـت را دارد. بعد از هر حفـاری باید کلی 
دوندگـی و پیگیـری کنیـم تـا محـل حفـاری را پر 
کننـد و در ادارات هـم مسـئوالن مـا را بـه یکدیگر 

پـاس می دهنـد.
ایـن شـهروند زرنـدی اظهـار کرد:ایـن وضعیـت 
مشـکالت زیـادی بـرای مـا ایجـاد کـرده و 
زندگی هایمـان زیر خـاک رفته اسـت. در بسـیاری 
مناطق بـه دلیـل محکم نبـودن زیرسـازی بعـد از 
آسـفالت، محل حفاری نشسـت کـرده اسـت؛ چه 
کسـی جوابگوی این هزینه هاسـت؟ ایـن هزینه ها 

بـه ضـرر مـردم اسـت.
او ادامه داد: در بلوار امام حسـین و خیابان ابوذر چند 
دسـتگاه خـودرو در محـل ایـن نشسـت ها گرفتار 
شـده بودند. شـخصًا با یک دسـتگاه پراید کـه وزن 
زیـادی نـدارد از روی آسـفالت عبـور می کـردم که 
دچار نشست شـد و این مسـاله هزینه های زیادی را 
به من تحمیـل کرد.این شـهروند زرندی بـا انتقاد از 
نظارت ضعیف مسـئوالن اظهار کـرد:کاری که باید 
ظرف چند روز انجام شـود حداقل یک مـاه به طول 
می انجامد. خواهش می کنم مسـئوالن فکری برای 

این وضعیـت بکنند.
رضـا یکـی دیگـر از شـهروندان زرنـدی با اشـاره به 
اینکه طـرح فاضـالب، طرح بسـیار خوبی اسـت اما 
باید برنامـه ریـزی دقیقی برای اجرا داشـته باشـند 

که متاسـفانه اینگونه نیسـت.
او ادامه داد:همزمـان در تعداد زیادی کوچه عملیات 
حفاری را انجـام می دهنـد و همه نقاط شـهر دچار 
مشـکل می شـود. بهتر اسـت که منطقه به منطقه 

این پـروژه را اجـرا کننـد و کار را پیش ببرند.
ایـن شـهروند زرنـدی گفـت: وضعیـت نامناسـب 
آسـفالت و حفاری هـا بعـد از اجـرای ایـن پـروژه 
خسـارت زیادی به مردم وارد کـرده و خودروهای ما 

دچار آسـیب شـده اسـت.
گالیه های مردم به جاست

فرماندار زرند در خصوص مشکالت ناشـی از اجرای 
پـروژه فاضـالب در زرنـد اظهار کـرد: بیـش از ۲۰۰ 

کیلومتـر از این پروژه انجام شـده اسـت.
علـی صـادق زاده ادامـه داد: ایـن پـروژه توسـط 
پیمانـکاران مختلفـی در مناطق مختلف شـهر در 
حال اجراسـت.فرماندار زرند در خصوص گالیه های 
مـردم گفـت: گالیه هـای مـردم در ایـن زمینـه به 
جاسـت امـا اجـرای پروژه هـای بـزرگ باعـث بروز 
یکسـری مشـکالت هم می شـود.او گفت: پیگیری 
ها برای رفـع این مشـکالت در حـال انجام اسـت و 
جلسـات مختلفی را با پیمانکاران برگـزار کرده ایم.

صـادق زاده بیان کـرد: بعـد از انجام پـروژه پیمانکار 
بایـد مـدت زمانـی را بـرای نشسـت خـاک محـل 
حفاری صبر کرده و سـپس عملیات آسـفالت انجام 
شـود. آسـفالت شـتاب زده می توانـد باعـث بـروز 
مشـکالتی در محـل حفاری ها شـود کمـا اینکه در 
برخی مناطق شـهر زرند این اتفـاق رخ داده اسـت. 
بـا پیگیری هـای انجام شـده ایـن دغدغه هـا کمتر 

شـده است.
مردم صبور باشند

او با اشـاره بـه اینکه این مشـکالت در حـال برطرف 
شـدن اسـت، از مردم خواسـت در زمینه اجرای این 

پروژه صبورتر باشـند.
صادق زاده گفت: مشـکالت مردم پیگیری می شود 
و تذکـرات الزم در ایـن زمینـه بـه پیمانـکاران داده 

شـده است.
فرمانـدار زرند با اشـاره بـه بحـران آب در زرند اظهار 
کرد: آب فاضالب قرار اسـت در چرخه صنعت مورد 

اسـتفاده قرار گیرد.
صـادق زاده بـا اشـاره به زمـان بر بـودن اجـرای این 
پروژه گفت: مـردم کمی صبور باشـند؛ بـرای اینکه 
پروژه با سـرعت پیـش رود پیمانـکاران مختلفی را 

پـای کار آورده ایـم تـا شـهر هر چه سـریع تر سـرو 
سـامان بگیـرد و دغدغه هـای مـردم رفع شـود.

او گفت: سرعت کار و سرعت پیشـرفت این پروژه در 
زرند نسـبت به سـایر شـهرها باالتر اسـت که نشانه 
همکاری و صبوری مردم این شهرسـتان اسـت و از 
آنها تشـکر می کنم.فرمانـدار زرند یادآور شـد:مردم 

می تواننـد مشکالتشـان در ایـن زمینـه را بـه دفتر 
بازرسـی فرمانـداری منعکس کنند.

یکی از نکات مهمی کـه باید در اجـرای این قبیل 
پروژه هـا در نظـر گرفتـه شـود سـاماندهی محل 
اجـرای پـروژه و بـه حداقـل رسـاندن مشـکالت 
مـردم اسـت. اجـرای پـروژه فاضـالب در تمامـی 
شـهرها این مشـکالت را بـه دنبـال دارد و به نظر 
می رسـد بایـد سـخت گیـری بیشـتری در ایـن 
زمینـه اعمـال شـود و نظـارت بـر نحـوه عملکرد 

پیمانـکاران تقویـت شـود.

معاون جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان گفت: 
 ۱۵۰۰ بـا مشـارکت پرداختـی متقاضیـان
نهال کشـت بافـت خرمـای مجـول در جنوب 

کرمـان بیـن متقاضیـان توزیع شـد. 
صالحـی معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان 
کرمان با اشـاره بـه توزیع ۱۵۰۰ نهال کشـت 

بافت خرمای مجـول در جنـوب کرمان گفت: 
سـطح کشـت و میزان تولید خرمـا در جنوب 
کرمان در سـطح بیش از ۳۳ هـزار هکتار بالغ 
بـر ۲۱۰ هـزار تـن خرمـا بـه صـورت تجاری 
در هفـت شهرسـتان حـوزه تحـت پوشـش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 

تولیـد می شـود.

او افـزود: جنـوب کرمـان یکـی از مناطـق 
ز  ا خرمـا  تولیـد  و  نخـل  کشـت  مسـتعد 
سـال های گذشـته تا به امروز شـناخته شـده 
کـه انـواع ارقـام خرمای تـر، خشـک و نیمـه 
خشـک منطقه عمدتا شـامل ارقـام مضافتی، 
کلوتـه، مرداسـنگ، زاهـدی و خرمـای پیارم 

. شـد می با

معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
تصریـح کرد: بر اسـاس سیاسـت وزارت جهاد 
کشـاورزی و در راسـتای اصـالح و بهسـازی 
باغات پیـر و فرسـوده و حـذف و جایگزینی با 
ارقـام خشـک و تجـاری نخیـالت ایـن توزیع 

انجـام شـده اسـت.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با اشاره به 
وضعیت خشکسالی ها و کم آبی گفت:مسئوالن 
باید تنش کم آبی را جدی بگیرند و در این زمینه 
برنامه های مدونی تنظیم کنند، مردم نیز باید در 

همه بخش های مصرف رعایت کنند.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی 
سلیمانی در خطبه های این هفته نمازجمعه 
کرمان افزود: ضمن آنکه تامین منابع آب را 
باید جدی بگیریم، مصرف ما در بخش شرب، 

کشاورزی و صنعت نیاز به مدیریت جدی دارد.
او با تاکید بر اینکه نباید اسراف کرد گفت: 
خشکسالی ها یکی پس از دیگری به سراغمان 
می آید و اگر موضوع را در برنامه ریزی نحوه 
مصرف جدی نگیریم مشکالت بیشتری شاهد 
خواهیم بود.نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمان گفت: کم آبی امروز یکی از 
مهمترین مسائل دنیاست و کشور ما باید به علت 
وجود در کمربند خشک و نیمه خشک جهان 
آن را جدی تر بگیرد؛ وجود میانگین یک سوم 
بارندگی دنیا در کشور، ما را در ردیف کشورهای 

کم آب قرار داده است.
او ادامه داد:ضمن اینکه ۳۰ درصد باران کشور 
نیز در ۷۰ درصد مساحت ایران می بارد و استان 

کرمان در این مساحت قرار دارد.
سابقه فعالیت جنبش دانشجویی در ایران

حجت االسالم علیدادی سلیمانی در بخش 
دیگری از سخنانش با تسلیت شهادت شهدای 
دانشجو و فعالیت های جنبش دانشجویی از قبل 
از انقالب تا پس از انقالب اسالمی گفت: معرفت، 
شناخت و دشمن شناسی دانشجویان، در 
شرایط پس از کودتا ۱۳۳۲ در دوران ستمشاهی، 
آنان را برآن داشت که اعتراض کنند و جنبش 
دانشجویی صدای خود را به استکبار رساند و 

در این راستا افرادی به درجه شهادت رسیدند.
امام جمعه کرمان گفت:جنبش دانشجویی در 
دنیا سابقه ای طوالنی دارد و آنچه این جنبش را 
در ایران با دنیا متمایز می کند،سابقه استبداد 
و استعمار ستیزی آن است که همواره مخالف 
سلطه بوده و البته عدالت خواه، در خط انقالب 

بوده است.
او ادامه داد:جنبش دانشجویی در زمان کودتای 
۲۸ مرداد خیانت و جنایت آمریکا و استکبار را 
در کشور مشاهده کرد و به دنبال نشان دادن 
اعتراضات خود به آمریکایی ها بود لذا همان سال 
که نیکسون )رئیس جمهوری وقت آمریکا( می 
خواست بیاید و ثمرات کودتا را ببیند، جنبش 

دانشجویی، بهترین فرصت را برای نشان دادن 
بیزاری از آمریکایی ها مهیا دید و در ۱۶ آذر 
مبارزه خود را به صورت جدی نمایش داد و 

هزینه آن نیز شهدای دانشجو بودند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی در ادامه 
به سابقه عملکرد جنبش دانشجویی قبل و 
نعقاد  ا مثل  برهه هایی  در  انقالب  از  بعد 
قراردادهای نفتی علیه ایران، انقالب سفید شاه، 
کاپیتوالسیون، تسخیر النه جاسوسی و دفاع 

مقدس برشمرد.
قانون اساسی حاصل تجربه موفق

 بشر و حدود شرع
او در ادامه با اشاره به سالروز تدوین قانون اساسی 
در کشور اضافه کرد: نخستین قانون اساسی به 
نام مشروطه با حمایت مردم در کشور شکل 
گرفت که یکی از ثمرات مبارزات مشروطه، 
قانونمند شدن کشوری بی قانون بود؛ البته اینکه 
چقدر از قانون اجرا می شد، بحث دیگری است.

حجت االسالم علیدادی سلیمانی افزود:یکی از 
نخستین اقدامات پس از انقالب، نوشتن قانون 
اساسی مترقی بود که به یکی از بهترین قانون 
های دنیا تبدیل شد، زیرا این قانون با اتکا به 

تجربه موفق بشر و حدود شرع تدوین شد.

 مهر 

گزارش

فرماندار زرند در خصوص مشکالت 
ناشی از اجرای پروژه فاضالب در زرند 
اظهار کرد: بیش از 2۰۰ کیلومتر از این 
پروژه انجام شده است.
علی صادق زاده ادامه داد: این پروژه 
توسط پیمانکاران مختلفی در مناطق 
مختلف شهر در حال اجراست.
فرماندار زرند در خصوص گالیه های 
مردم گفت: گالیه های مردم در این 
زمینه به جاست اما اجرای پروژه های 
بزرگ باعث بروز یکسری مشکالت هم 
می شود.

علی از شهروندان زرند با گالیه از مشکالت 
ناشی از اجرای پروژه فاضالب گفت: اجرای 

این طرح در شهر زرند مشکالت زیادی دارد. 
بعد از بارندگی شاهد نشست محل حفاری ها 

هستیم که با گرانی های موجود باعث خسارت 
به زیربندی خودروهای مردم می شود.

این شهروند زرندی اظهار کرد:این وضعیت 
مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرده و 

زندگی هایمان زیر خاک رفته است. در بسیاری 
مناطق به دلیل محکم نبودن زیرسازی بعد از 

آسفالت، محل حفاری نشست کرده است؛ 
چه کسی جوابگوی این هزینه هاست؟ این 

هزینه ها به ضرر مردم است.

دردسرهای پروژه فاضالب زرند ادامه دارد

توزیع ۱۵۰۰ نهال کشت بافت خرمای مجول در جنوب کرمان 

نماینده ولی فقیه در کرمان: 

مدیران و مردم کم آبی را جدی بگیرند

خاکی که به چشم مردم زرند می رود
هر  

س: م
عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۳۳- ۱۴۰۰٫۸٫۱۸ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم انیس محمدعلی زابلی فرزند 
مراد بشماره شناسنامه ۵۳۶۰۱۳۶۷۸۲ صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مساحت ۲۰۴ مترمربع 
پالک  ۱۶۴۵ فرعی از ۱۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار 
جنوب شهرک انقالب کوچه فجر ۱۶ خریداری از مالک رسمی آقای محمد مهدی٫ مهسا مهیمی و خانم 
فاطمه بیگ مرادی 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 اگهی 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. 

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰٫۹٫۱۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰٫۹٫۲۷

علی رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
آگهی تحدید حدود به شماره فوق در اجرای 
به  موادی  الحاق  قانون  یک  ماده   ۲ بند 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون 
مذکور تحدید حدود آن قسمت از امالک واقع در محدوده 
اراضی کهنوج  در  آنها  ملک  که  یزدانشهر  مسکونی  بافت 
تحدید  به  نیاز  و  دارد  قرار  اصلی  پالک ۱۱۶۷۷  یزدانشهر 
حدود دارند به ترتیب پالک فرعی منظور شده که با ذکر نام 
متصرف در تاریخ تعیین شده از ساعت ۸ صبح روز ذیل 

الذکر به ترتیب شروع و بعمل خواهد آمد.
۱_ پالک ۲ فرعی از ۱۱۶۷۷ اصلی آقای غالمحسین ایزدی 
بمساحت  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  آبادی  خالق 

۵۸۷.۴۵ مترمربع
در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۸ شروع و بعمل خواهد 

آمد.
مجاورین  و  امالک  و  به صاحبان  فوق  مواد  بموجب  لذا 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اعالم می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشد مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود  آنها 
خواهد شد و چنانچه کسی یا کسانی بر حدود یا حقوق 
ارتفاقی امالک مورد تحدید حدود اعتراض داشته باشند 
باید اعتراض خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ تحدید 
حدود کتبا به اداره ثبت زرند تسلیم و رسید دریافت نمایند 
و باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت دادخواست خود را کتبا به اداره ثبت زرند تسلیم در غیر 
اینصورت متقاضی می تواند با مراجعه به دادگاه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت ارائه و 
این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. م الف ۲۲۸
تاریخ انتشار: شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقای حمید مالکی زرندی مالک ششدانگ پالک ۹۹۹ فرعی از۶۰۴۴ 
اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان که سند مالکیت کاداستری  آن 
سری  سریال ۵۹۸۶۹۵  شماره  و   ۱۳۹۵۲۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۴۹۰ شماره  با 
برابر سند شماره ۱۸۶۳۲_ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ دفتر  و  و تسلیم گردیده،  الف ۹۳  صادر 
اسناد رسمی شماره ۱۶۲ شهر کرمان در رهن بانک قرض الحسنه رسالت قرار گرفته، 
ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک 
ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در 
این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت 

پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳

سیزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ یک بابخانه دارای پالک ۱۶۱۰ فرعی مفروز و مجزی از ۴۵۹ فرعی از ۴۷- 
اصلی بمساحت ۴۳۶/۵۰ مترمربع واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس: سیرچ خیابان 
انتهای کوچه سمت راست درب سوم مورد تقاضای آقای غالمرضا  ولیعصر کوچه ۴ 
اسمعیلی سیرچی فرزند احمد نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این اعالم به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶- اصالحی آئین نامه قانون ثبت پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف ۱۲۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به خانم بی بی جان ریکی زاده فرزند مرحوم مراد به شماره 
شناسنامه ۸۴۶ و شماره ملی ۴۲۵۰۸۳۲۳۸۴ صادره از کهکیلویه 
)دهدشت( مالک ششدانگ یک باب مغازه پالک ۱۰۰۲۱ فرعی از 
۲- اصلی واقع در شهر کهنوج خیابان جانبازان روبروی مسجد شهداء قطعه یک 
بخش ۴۶ کرمان که سند مالکیت آن به شماره چاپی ۳۴۹۳۵۴ سری ج سال 
۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۱۹۰۰۲۰۰۲۹۷۶، صادر و تسلیم گردیده 
نموده که  اعالم  شده  امضاء  تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن 
سند مالکیت پالک فوق مفقود شده و در خواست سند المثنی نموده است، لذا 
نوبت  نامه قانون ثبت مراتب یک  آیین   ۱۲۰ باستناد تبصره یک اصالحی ماده 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با 
انتشار آگهی  از تاریخ  وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز 
به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
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قیمت برنج، شکر و گوشت در مهر امسال بین 1۷ تا ۷5.۸ درصد 
افزایش یافته است. بیشترین افزایش قیمت در مهرماه مربوط 
به شکر است که قیمت آن ۷5.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
13۹۹ افزایش یافته و ازهر کیلو ۸300 تومان در شهریور سال 
قبل به 14 هزار و ۶00 تومان رسیده است. برنج ایرانی در رتبه 
دوم افزایش قیمت در بین کاالهای اساسی قرار دارد. هر کیلوگرم 
برنج طارم اعال و هاشمی درجه یک در مهرماه امسال با ۶1.3 و 
۶1.۸ درصد افزایش، از حدود 2۹ هزار تومان در مهر سال قبل، 
به حدود 4۷ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه نیز در مهر ماه با افزایش 42.3 درصدی به نزدیک 2۸ 

هزار تومان رسیده است.

برنج، شکر و گوشت 
نرخ هر دالر در صرافی های بانکی روز )پنجشنبه، 11 آذرماه( با ۷12 تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه به 2۷ در صدر افزایش قیمت

هزار و 32۹ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ســاعت 13 و 15 دقیقه روز پنج شنبه در مقایسه با روز 

چهارشنبه با ۹4۷ تومان افزایش، برابر با 31 هزار و 5۹۹ تومان بود. 
پنج شنبه همچنین قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و ۷۸۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و ۹۷3 تومان اعالم شد.
عالوه بر این، بهای خرید دالر در بازار متشکل ارزی 2۶ هزار و 1۶1 تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار و 3۹۸ تومان بود.

این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 2۹ هزار و ۶2۸ تومان و نرخ فروش آن نیز 2۹ هزار و ۸۹۷ تومان 
اعالم شد.

همچنین در سامانه نیما در معامالت روز پنجشنبه، حواله یورو به قیمت 2۶ هزار و ۶02 تومان فروخته و حواله دالر 
به بهای 23 هزار و 4۸۹ تومان معامله شد.

به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه وارد کانال 2۶ هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در مقطعی 
به سمت رقم 2۷ هزار تومان نیز حرکت کرد. در شهریورماه نرخ دالر نزولی یا ثابت بود، البته برای چند روزی نیز در 

محدوده قیمتی 2۸ هزار تومان معامله می شد اما این شرایط دوامی نداشت.
قیمت دالر در هفته های گذشته در کانال 2۷ هزار تومان نوسان داشته است.

 رشد قیمت یورو و دالر در صرافی های بانکی
قیمت سکه روز )پنجشنبه، 11 آذرماه( در بازار تهران با 20 هزار تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه به رقم 

12 میلیون و ۶20 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 14 و 30 دقیقه پنج شنبه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با کاهش 20 هزار تومانی قیمت نسبت به روز چهارشنبه به رقم 12 میلیون و ۶20 هزار تومان 

رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر به قیمت 12 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 550 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷50 هزار تومان و 

سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون و 2۶0 هزار تومان رسید و قیمت هر 

مثقال طال نیز پنج میلیون و 4۶2 هزار تومان شد.
همچنین قیمت اُنس جهانی طال در مقایسه با روز گذشته هفت دالر کاهش داشت و به بهای یک هزار و ۷۷4 

دالر و 4۷ سنت ارزش گذاری شد.
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. امروز 
نرخ دالر در صرافی های بانکی در مقایسه با روز گذشــته ۷12 تومان افزایش داشت، همچنین انس جهانی 
طال نیز هفت دالر کاهش یافت. براین اساس قیمت انواع سکه تحت تاثیر رشد اندک بهای دالر کاهش یافت.

کاهش قیمت سکه در کانال ۱2 میلیون تومان

بازار و بورساخبار شرکت ها

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای 
توسعه مناسبات تجاری 50 میلیون دالر 
از سهم صندوق توسعه صادرات ایران به 
صادرات شرکت های ایرانی به سوریه 
اختصاص یافته است.»علیرضا پیمان پاک 
« در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان 
اینکه با وجود روابط خوب سیاسی و 
نظامی با سوریه، ما از این فرصت در زمینه 
تجاری استفاده نکردیم، افزود: در سفری 
که به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به دمشق داشتیم؛ دنبال این بودیم تا 
بخش خصوصی کشورمان وارد تجارت 
با این کشور شود.رئیس سازمان توسعه 
تجارت بیان کرد: هرچند که دولت سوریه 
جنگ زده است، اما بخش خصوصی 
سوریه ثروتمند است و فرصت های خوبی 
برای سرمایه گذاری در این کشور وجود 
دارد و در نظر داریم که بیشتر سرمایه 
گذاریهای بخش خصوصی ما در مناطق 

آزاد سوریه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه تجارت 
بخش خصوصی کشورمان در کشورهای 
منطقه و همسایه تشکیل اتاق تهاتر نه 
تنها در دمشق بلکه با تمام کشورهای 
همسایه در دستور کار قرار گرفته اما 
سوریه کاالیی ندارد که ما بتوانیم با این 

کشور تهاتر کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآورشد: 
سوریه ساالنه 4 میلیارد دالر واردات و 
۸00 میلیون دالر صادرات دارد و هم 
اکنون به علت شرایطی که کشور سوریه 
فقط تولید پنبه در کشور کشور وجود 

دارد.
وی اظهار داشت: صنایع کشورمان ساالنه 
به 150 هزار تن پنبه نیاز دارند و برای 
همین منظور چون صنایع ما به پنبه نیاز 
دارند لذا در نظر داریم اگر یک و یا دو سال 
دیگر تولید پنبه این کشور افزایش یافت با 
تهاتر وارد کنیم که این مستلزم وجود یک 

حمل ونقل مطمئن بین دو کشور است .
 پیمان پاک با بیان اینکه خط دریایی 
منظمی میان ایران و سوریه وجود ندارد، 
گفت: از محل سود کشتیرانی می توانیم 
به این مسیر یارانه دهیم تا مشکالت این 
خط حل شود. با حل شدن این مشکالت، 
تجار به این بخش از سرمایه گذاری ورود 

خواهند کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای 
توسعه مناسبات تجاری 50 میلیون دالر 
از سهم صندوق توسعه صادرات ایران به 
صادرات شرکت های ایرانی به سوریه 
اختصاص یافته است.»علیرضا پیمان پاک« 
در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان 
اینکه با وجود روابط خوب سیاسی و نظامی 
با سوریه، ما از این فرصت در زمینه تجاری 
استفاده نکردیم، افزود: در سفری که به 
همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
دمشق داشتیم؛ دنبال این بودیم تا بخش 
خصوصی کشورمان وارد تجارت با این کشور 
شود.رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: 
هرچند که دولت سوریه جنگ زده است، 
اما بخش خصوصی سوریه ثروتمند است 
و فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری 
در این کشور وجود دارد و در نظر داریم که 
بیشتر سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ما 

در مناطق آزاد سوریه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه تجارت 
بخش خصوصی کشورمان در کشورهای 
منطقه و همسایه تشکیل اتاق تهاتر نه تنها 
در دمشق بلکه با تمام کشورهای همسایه 
در دستور کار قرار گرفته اما سوریه کاالیی 
ندارد که ما بتوانیم با این کشور تهاتر کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت یادآورشد: 
سوریه ساالنه 4 میلیارد دالر واردات و ۸00 
میلیون دالر صادرات دارد و هم اکنون به 
علت شرایطی که کشور سوریه فقط تولید 

پنبه در کشور کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: صنایع کشورمان ساالنه 
به 150 هزار تن پنبه نیاز دارند و برای همین 
منظور چون صنایع ما به پنبه نیاز دارند لذا 
در نظر داریم اگر یک و یا دو سال دیگر تولید 
پنبه این کشور افزایش یافت با تهاتر وارد 
کنیم که این مستلزم وجود یک حمل ونقل 

مطمئن بین دو کشور است .
 پیمان پاک با بیان اینکه خط دریایی 
منظمی میان ایران و سوریه وجود ندارد، 
گفت: از محل سود کشتیرانی می توانیم 
به این مسیر یارانه دهیم تا مشکالت این 
خط حل شود. با حل شدن این مشکالت، 
تجار به این بخش از سرمایه گذاری ورود 

خواهند کرد.

حجـت االسـالم سـیدابراهیم رئیسـی رئیـس جمهـور در جلسـه 
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت، بـا اشـاره بـه دقـت و جدیت 
اعضـای هیـات دولـت در بررسـی و تصویـب تبصره هـای الیحـه 
بودجه در جلسـات فشـرده روزهای اخیـر، گفت: ثبـات اقتصادی 
حمایـت از تولیدکننـدگان و مشـارکت فعال بخـش خصوصی در 
اقتصـاد کشـور و تامین معیشـت مـردم محورهـای اصلـی و مورد 
توجـه دولـت در تصویب الیحـه بودجـه سـال 1401 کل کشـور 

باید باشـد. 
رئیس جمهـور گفت: ثبـات اقتصـادی حمایـت از تولیدکنندگان 
و مشـارکت فعـال بخش خصوصـی در اقتصـاد کشـور و همچنین 
تامین معیشـت مـردم بایـد محورهای اصلـی و مورد توجـه دولت 

در تصویـب الیحه بودجه سـال 1401 کل کشـور باشـد.
حجـت االسـالم سـیدابراهیم رئیسـی رئیـس جمهـور در جلسـه 
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت، بـا اشـاره بـه دقـت و جدیت 
اعضـای هیـات دولـت در بررسـی و تصویـب تبصره هـای الیحـه 
بودجـه در جلسـات فشـرده روزهـای اخیر، اظهـار داشـت: ثبات 
اقتصـادی حمایـت از تولیدکننـدگان و مشـارکت فعـال بخـش 
خصوصـی در اقتصـاد کشـور و تامیـن معیشـت مـردم محورهای 
اصلی و مـورد توجه دولـت در تصویـب الیحه بودجه سـال 1401 

کل کشـور باید باشـد.
و  بودجـه، جهت گیری هـا  الیحـه  تدویـن  در  افـزود:  وی 
هدف گذاری هـا باید به سـمت تحقـق و رعایت محورهـای مدنظر 

مقـام معظـم رهبـری در اصـالح سـاختار بودجـه باشـد.
رئیـس جمهـور تعامل بـا مجلـس شـورای اسـالمی و اسـتفاده از 
نظـرات نماینـدگان و همچنیـن نخبـگان و فعـاالن اقتصـادی را 
در امـر تکمیـل و جامعیـت الیحـه بودجه سـال آینده کل کشـور 
ضـروری دانسـت و افـزود: بـا توجـه بـه تهیـه سـند تحـول الزم 
اسـت محورهـا و جهت گیری هـای الیحـه بودجـه بـا ایـن سـند 

همسـو باشـد.

رئیسی محورهای 
بودجه ۱۴۰۱ را  اعالم کرد 

۵۰ میلیون دالر
 برای ضمانت صادرات

 به سوریه اختصاص
 یافته است

۴ برنامه وزارت صنعت
 برای ساماندهی 

صنعت خودرو

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت هفته ای که 
گذشت با تداوم در مدار نزولی و قرار گرفتن در ارتفاع یک  میلیون 

و 340 هزار واحد به کار خود پایان داد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای 
که گذشت )چهارشنبه، 10 آذر( با 54 هزار واحد کاهش نسبت به 
هفته قبل به عدد یک میلیون و 340 هزار واحد رسید؛ براین اساس 

افت شاخص کل در هفته جاری چهار درصد بود.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته )سوم آذر ماه( در 
حالی با رقم یک میلیون و 3۹4 هزار واحد به معامالت خود پایان داد 
که این رقم در )10 آذر ماه( به یک میلیون و 340 هزار واحد رسید.
شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته 3۸3 هزار و 4۶۹ واحد 
بود که در هفته جاری این عدد به 3۶۷ هزار و 5۶3 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( از 241 هزار و 535 واحد به عدد 231 هزار و 3۶3 

واحد رسید.
در پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای گروه دارویی برکت 
)برکت(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 

)خگستر( در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
در هفته ای که گذشت استخراج زغال سنگ، فعالیت مهندسی، 
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی و سایر حمل و نقل جزو صنایع 

مثبت بازار بود.

پایان هفته ای پرنوسان در بورس

از بهـار سـال ۱۳۹۷ و همزمـان بـا از سـرگیری 
تحریم هـا علیـه ایـران، دولـت تصمیم گرفـت تحت 
تاثیـر افزایـش قیمـت ارز در بـازار آزاد، بـرای برخی 
کاالهـای اساسـی یـک ارز ترجیحـی تعریـف کنـد. 
هرچنـد هنـوز دولـت سـیزدهم برنامـه دقیـق خود 
بـرای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه نکـرده اما تحلیل های 
مختلفـی درباره سرنوشـت اقتصاد در صـورت حذف 

ایـن ارز ارائه می شـود.
از بهـار سـال ۱۳۹۷ و همزمـان بـا از سـرگیری 
تحریم هـا علیـه ایـران، دولـت تصمیم گرفـت تحت 
تاثیـر افزایـش قیمـت ارز در بـازار آزاد، بـرای برخی 
کاالهـای اساسـی یـک ارز ترجیحـی تعریـف کنـد.

از آن زمـان تـا امـروز یـک ارز رسـمی بـا نـرخ ۴۲۰۰ 
تومان بـه واردات برخـی کاالهای اساسـی اختصاص 
یافته و هرچند فهرسـت این کاالها در سال های اخیر 
کوچک تـر شـده اسـت امـا در عمـل همچنـان چند 
حـوزه مهـم از ایـن ارز اسـتفاده می کننـد. نهاده های 

دامـی و دارو بخشـی از این کاالها هسـتند.
با وجـود آنکـه بسـیاری از فعـاالن بخـش خصوصی 
تاکیـد می کننـد کـه تـداوم تخصیـص ارز ۴۲۰۰ 
تومانـی، جـز ایجـاد رانـت و افزایـش عدم شـفافیت 
در اقتصـاد ایـران نتیجـه دیگـری نـدارد و دولـت 
بایـد تالش کنـد حمایـت از اقشـار کـم درآمـد را به 
شـکلی دیگر اجرایـی کـرده و ارز را تـک نرخی کند 
امـا همزمـان نگرانی هایی دربـاره شـوک تورمی این 

ارز و افزایـش فشـارها بر مـردم الاقـل در کوتاه مدت 
نیـز وجـود دارد.

حسـن فـروزان فـرد – عضـو اتـاق بازرگانـی تهران 
– در تحلیـل ایـن شـرایط گفتـه اسـت: حـذف 
ارز ترجیحـی در کوتـاه مـدت، بـرای آن دسـت از 
تولیدکننـدگان کـه مـواد اولیـه خـود را بـا ایـن ارز 
تامیـن می کردنـد، پیامدهایـی را بـه همـراه خواهد 
داشـت. مسـاله این اسـت کـه بخـش تولید از سـال 
۱۳۹۶ تاکنـون، تـورم وحشـتناکی را تحمـل کرده 
اسـت، بدون آنکـه بتوانـد ظرفیـت های مناسـبی را 
برای تامیـن منابـع نقدینگی ایجـاد کنـد. بنابراین، 
پیکـر تولیـد نحیـف شـده و بـه ویـژه، بنـگاه هـای 
کوچـک و متوسـط بـرای ادامـه فعالیـت ناتـوان 

ند. شـده ا
او ادامـه داد: اگر حـذف یارانه هـا زمینـه ای را برای 
افزایـش قیمـت در گام اول فراهـم کنـد، آنچـه 
محتمـل خواهـد بـود، ناتوانـی تولیدکننـدگان در 
تهیـه و تامیـن کاال بـه اندازه قبـل اسـت. در چنین 
شـرایطی، آنچـه ضـرورت پیـدا می کند، این اسـت 
که در کنـار برنامـه حـذف ارز دولتی، یک پیوسـت 
مطالعاتـی قرار گیـرد؛ به نحـوی که این پیوسـت بر 
مبنـای واقعیت هـا و ارزیابـی تـوان تولیدکنندگان 
در تامیـن مـواد اولیـه بـا قیمت هـای جدیـد تهیـه 
شده باشـد. مسـاله این اسـت که تصمیم گیرندگان 
اغلـب بـه تغییـرات بـازار توجـه نشـان  می دهنـد 

تـا وضعیـت تولیدکننـدگان. امـا در حـال حاضـر، 
پیوستی در کنار پیشـنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای مواجهـه با این واقعیت ها مشـاهده نمی شـود 

و مـن از ایـن بابـت نگرانم.
او با بیان اینکـه »حـذف ارز ترجیحی ممکن اسـت، 
برخی کاالهـا را بـا کمبـود مواجه کنـد« ادامـه داد: 
اگرچـه در حـال حاضـر نیـز، مـواد اولیـه بـا قیمـت 
ترجیحـی بـه دسـت تولیدکننـدگان نمی رسـد. اما 
حـذف ایـن ارز، یکبـاره نوعـی هیجـان و شـوک را 
بـه اقتصـاد وارد کـرده و عـالوه بـر قیمـت کاالهای 
اساسـی، قیمت هـای نسـبی را نیـز تغییـر می دهد. 
در واقـع، وقتـی کاالهـای اساسـی بـا تغییـر قیمت 
مواجه شـوند، بـه طور حتـم، قیمت سـایر کاالها نیز 
تحت تاثیر قـرار خواهد گرفـت. این جریـان تورمی، 
اولیـن ضربـه را بـه تولیدکننـدگان حـوزه کاالهای 
اساسـی وارد می کند و در طول امـواج بعدی، ضربات 
خـود را بـه تولیدکنندگان دیگـر کاالها نیـز تحمیل 

خواهـد کرد.
فروزان فرد با تاکیـد بر اینکه اعمـال جراحی در نظام 
ارزی ایران یک ضرورت اسـت، به سـایت اتاق تهران 
گفت: در یـک اتاق جراحـی  واقعی هـم، متخصصان 
متعددی مسـتقر هسـتند کـه عالئـم حیاتـی بیمار 
را مدام رصـد  کننـد. کار جراحـی، صرفا شـکافتن و 
برداشـتن زائده چرکین نیسـت. که زنده ماندن پس 

از جراحـی نیز جـزو اهداف جراحی اسـت.

در تازه تریـن بخشـنامه ای که سـازمان 
اداری و اسـتخدامی بـه دسـتگاه های 
اجرایـی در رابطـه بـا اعـالم اطالعـات 
کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری 
)کارمنـد ایـران( داشـته، تاکیـد کـرده 
اسـت که از آذرماه سال جاری تخصیص 
و پرداخـت حقوق و مزایا صرفا براسـاس 
اطالعات ثبت شـده در این سـامانه و به 

ذینفـع نهایـی انجام می شـود. 
بعد از مشـروط شـدن پرداخـت حقوق 
کارکنـان بـه ورود اطالعـات در سـامانه 
حقـوق و مزایا، ایـن بـار سـازمان اداری 
و اسـتخدامی بـه دسـتگاه های اجرایـی 
ضمـن تاکیـد بـه پایـان مهلـت ورود 
اطالعـات حداکثـر تـا ۱۵ آذرمـاه اعالم 
کـرده اسـت کـه هیچگونـه پرداخـت 
حقوقی در پایان این مـاه بدون اطالعات 
سامانه انجام نمی شود و مسئولیت آن با 

خود دسـتگاه اسـت.
در تازه تریـن بخشـنامه ای که سـازمان 
اداری و اسـتخدامی بـه دسـتگاه های 
اجرایـی در رابطـه بـا اعـالم اطالعـات 
کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری 
)کارمنـد ایـران( داشـته، تاکیـد کـرده 
اسـت که از آذرماه سال جاری تخصیص 

و پرداخـت حقوق و مزایا صرفا براسـاس 
اطالعات ثبت شـده در این سـامانه و به 

ذینفـع نهایـی انجام می شـود.
اسـت کـه  اعـالم شـده  همچنیـن 
تمامـی دسـتگاه های اجرایـی نسـبت 
بـه ثبـت،  تکمیـل و بـه روزرسـانی 
اطالعـات کارکنـان و ثبـت حقـوق و 
مزایـای مسـتمر و غیرمسـتمر و سـایر 
پرداختی هـا کـه تحت هـر عنوانـی در 
آذرمـاه قصـد پرداخـت آن را دارنـد، 
حداکثـر تـا ۱۵ آذرمـاه در سـامانه 
کارمنـد ایـران اقـدام کننـد. در همین 
رابطـه تاکیـد شـده اسـت کـه هرگونه 
پرداخـت مـازاد بر ارقـام ثبت شـده در 

سـامانه غیرمجـاز خواهـد بـود.
اما سـازمان اداری و اسـتخدامی تذکری 
هم بـه مقامـات مسـئول دسـتگاه های 
اجرایـی داده و تأکیـد کـرده کـه هـر 
گونه مسـئولیت عـدم پرداخـت حقوق 
و مزایا ناشـی از عـدم ثبت اطالعـات، بر 
عهـده باالتریـن مقـام دسـتگاه اجرایی 
و ذیحسـاب یـا مدیر امـور مالـی خواهد 

بـود.
بخشـنامه جدیـد در حالـی صادر شـده 
کـه بـا توجـه بـه تکلیـف قانـون برنامه 

ششم توسـعه در رابطه با ثبت اطالعات 
کارکنـان و اطالعـات پرداخـت حقـوق 
آن هـا در سـامانه ثبـت حقـوق و مزایـا 
کـه حداقـل در سـه سـال اخیـر در 
قانـون بودجه مـورد توجـه بوده اسـت، 
دسـتگاه ها مکلـف بـه ورود اطالعـات 
بـوده و در قانـون بودجه تاکید شـده بود 
کـه هرگونـه پرداخـت بایـد به اسـتناد 

اطالعـات سـامانه باشـد.
بر این اساس در آسـتانه پرداخت حقوق 
آبان مـاه، سـازمان اداری و اسـتخدامی 
اعالم کرد که هرگونه پرداخت مشـروط 
به اطالعات ثبت شـده در سامانه حقوق 
و مزایاسـت امـا با توجـه به اینکـه تعداد 
قابـل توجهـی از دسـتگاه ها اطالعـات 
تکمیل نشـده داشـتند و یـا اصـال ورود 
نکرده بودند، مقرر شـد که بـا ارائه تعهد 
کتبـی، طـی دو هفته نسـبت بـه اعالم 
اطالعات اقـدام کنند تا مجـوز پرداخت 

صادر شـود.
اداری و  اخیـر سـازمان  بخشـنامه 
اسـتخدامی از ایـن حکایـت دارد کـه 
دسـتگاه ها تـا ۱۵ آذر بایـد اطالعـات 
را تکمیـل کننـد و در غیـر ایـن صورت 
حقـوق آذرمـاه پرداخـت نخواهد شـد.

آخرین اولتیماتوم درباره حقوق کارکنان دولت  تاثیر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی بر تولید ایران 

صف نفت به شرق کرمان رسید
زار

: با
بع

من

اختـالل در نحـوه توزیـع فـرآورده هـای نفتـی در 
جنـوب کرمـان در حالـی ادامـه دارد که حـاال مردم 
در شهرسـتانهای شـرقی اسـتان نیز بـرای تهیه نفت 

صـف کشـیده اند.
عدم تکمیل شـبکه سراسـری گاز در جنوب و شـرق 
اسـتان کرمـان موجـب شـده اسـت در حالـی کـه 
بسـیاری از مـردم کشـور سـال هـا قبـل اسـتفاده از 
نفت را کنـار گذاشـته و فراموش کـرده اند امـا مردم 
محروم ایـن مناطـق بـرای تهیه یـک سـیلندر گاز و 
یـا چند لیتـر نفت سـهمیه بندی شـده همچنـان در 
صـف هـای طوالنـی در شـرایط کرونایـی در انتظـار 

باشـند.
نکتـه قابـل توجـه اینکـه بـا وجـود پیگیـری هـای 
رسـانه هـا و وعـده هـای گاه و بـی گاه مسـئوالن اما 
اقـدام مناسـبی بـرای اصـالح سیسـتم توزیـع نفت 

انجـام نشـده اسـت.
خبرنـگار مـا چنـد روز قبـل در گزارشـی تحـت 
عنـوان »صـف هـای طوالنـی گازوئیـل در جنـوب 
کرمـان/ سـوالی کـه بایـد بررسـی شـود« مشـکل 
توزیـع نفـت و گاز را در شهرسـتانهای جنوبـی 
اسـتان پیگیـری کـرد امـا تـا امـروز هیـچ اقدامی 
بـرای رفع صـف هـای طوالنـی انجام نشـده اسـت 
و مـردم شهرسـتان هـای مختلـف بـه خصـوص 
جیرفـت و عنبرآبـاد و روسـتاهای مختلـف ایـن 
ز روز خـود را در صـف هـای  منطقـه بخشـی ا
طوالنـی مـی گذراننـد کـه اکثـرا بـی نتیجـه مـی 

نـد. ما

در هوای سرد روزها باید در صف های بی 
حاصل منتظر باشیم

حاال خبرهـا از وجود صف هـای طوالنی تر در شـرق 
اسـتان و به خصـوص در شهرسـتان ریـگان خبر می 
دهد. مریـم صولتی یکی از شـهروندان ریگانی اسـت 
که بـه خبرنـگار مـا گفـت: در این هـوای سـرد پاییز 
هیچ وسـیله ای برای گرم کـردن خانه ام نـدارم و اگر 
اینگونـه پیـش بـرود باید هیـزم جمـع کـرده و خانه 

هـا را گـرم کنیم.
وی افـزود: سـه هفتـه اسـت مـن در ادارات مختلف 
سـرگردان شـدم از فرمانـداری بـه بخشـداری مـی 
روم و هیـچ کاری نمـی شـود و فقط یک پرونـده آبی 
رنگ زیر بغلـم داده انـد، آیا تامین سـوخت سـهمیه 
ای بـرای من کـه یـک زن سرپرسـت خانوار هسـتم 

و چندیـن فرزند کوچـک دارم کار مشـکلی اسـت.
وی ادامـه داد: مـن نمـی دانـم ایـن کامپیوترهـا و 
اینترنتـی کـه مقابل ایـن افراد اسـت برای چیسـت، 
مگر قرار نبـود دولت الکترونیک داشـته باشـیم پس 
چـرا پرونده سـازی مـی کننـد و مـردم را در صفهای 
طوالنی از ایـن اداره به یـک اداره دیگر می فرسـتند.
این شـهروند می گوید: من سـه بچه یتیـم دارم و هر 
روز باید بـا این وضعیـت کرایه هـای سـنگین به این 

ادارات بـروم و کارم هـم راه نمـی افتد.
وی گفـت: در ایـن سـرمای کویـر کجـا بـروم، بچـه 
هایـم را چگونـه گـرم کنـم اینکه به هـر خانـوار یک 
سـهمیه تعلـق بگیـرد و در مراکـز مشـخص توزیـع 
شود چه کار مشـکلی اسـت که مسـئوالن در اجرای 
دقیقش مانده اند؟ یکی دیگر از سـاکنان شهرسـتان 
ریـگان در گفتگـو با بـازار مـی گوید: سـه روز اسـت 
از روسـتای »کوه شـاه« به شـهر ریـگان مـی آیم که 

بتوانـم مشـکل نفـت را برطـرف کنـم امـا هنـوز هم 
سـرگردان هسـتم.

یک هفته انتظار برای دریافت سوخت
فاطمـه ادامـه داد: متاسـفانه امـروز وقتـی بـه اداره 
مربوطـه مراجعه کـردم حجـم زیـادی از پرونـده ها 
را بیـرون انداختند و گفتنـد صاحبان ایـن پرونده ها 
هفته آینـده مراجعـه کننـد! من بـا اعضـای خانواده 
ام بایـد یـک هفتـه دیگـر در سـرما صبـر کنیـم تـا 
مشـکل ایـن ادارات رفع شـود؟ این چـه نـوع برنامه 

ریـزی اسـت.
وی گفت: در این سـرمای طاقت فرسـا آیا مسـئوالن 
ایـن ادارات هـم در خانـه هاشـان نفـت ندارنـد؟ از 
مسـئوالن اسـتان مـی خواهیم سـری به شهرسـتان 
بزنند و مشـکالت را بررسـی کننـد و دلیـل تعلل در 

انجـام فـوری کارهـا را جویا شـوند.
هر روز می گویند سیستم قطع است

ابراهیم محمـدی یکـی دیگـر از شـهروندان ریگانی 
اسـت کـه بـه خبرنـگار مـا اظهـار کـرد: هـر روز می 
گوینـد سیسـتم مـا قطع اسـت! ایـن چه سیسـتمی 
است که همیشـه قطع اسـت؟ در این سـرما چرا باید 
مـردم در صفهـای طوالنـی و متراکم سـاعتها معطل 
بماننـد و بعـد از مدتـی پرونده هـا را بیـرون بریزند و 
بگویند سیسـتم قطع اسـت و بروید و چنـد روز دیگر 
بیایید. مسـئوالن مـی داننـد که رفـت و آمـد از یک 
روسـتاها کـه راه آسـفالت نـدارد و بـرای مردمی که 

ماشـین ندارنـد یعنـی چه؟
وی ادامـه داد: مـردم در ایـن جـاده هـا کـه فقـط با 
موتـور مـی تـوان در آنهـا رفـت و آمد کـرد، هـر روز 
باید تـردد کننـد کـه شـاید بتوانند مشـکل نفـت را 
حل کننـد. سـه هفته اسـت بایـد بـروم و بیاییـم اما 

کاری نشـده اسـت.
حسـن سـبحانی یکـی دیگـر از شـهروندان ریگانـی 
اسـت که گفت: سـه هفته قبـل پرونـده ام را تحویل 
دادم امـروز کـه مراجعه کـردم پرونده ها را در سـالن 
ریختنـد و گفتنـد هـر کـس پرونـده اش را بـردارد و 
دو هفتـه دیگـر مجـدد مراجعـه کند، هیـچ کس هم 

جوابگو نیسـت.
مشکل به زودی رفع می شود

فرمانـدار ریگان نیـز در ایـن خصوص گفت: بـا توجه 
بـه اینکـه در شهرسـتان ریـگان ناحیـه نفـت وجود 
ندارد قبـال مـردم باید بـرای رفع مشـکالت به شـهر 
بـم مـی رفتنـد و ۱۰۰ کیلومتـر راه را بایـد طـی می 

کردنـد.
امیـن باقـری افـزود: از سـال گذشـته برنامـه ریـزی 
کردیم بـرای اینکـه مـردم مشکالتشـان حل شـود، 

ایـن خدمـات را بـه شـهر ریـگان آوردیم.
وی در خصـوص صـف هـای طوالنـی و شـیوع کرونا 
گفت: طبـق آخرین تصمیـم قرار شـد عامالن فروش 
نفت بـه رابطـان بیـن مـردم و شـرکت نفـت تبدیل 
شـوند و دیگر مردم به آنهـا مراجعه کنند و ان شـاالله 
ظرف چند هفته به مشکلشـان رسـیدگی می شـود.
وی گفت: اگر نیاز باشـد تعـداد کارمنـدان را افزایش 
می دهیـم و حتی خدمـات را بـم ارائه مـی دهیم که 
طی یکـی دو هفته مسـاله را جمع کنیم کـه کردم از 

ایـن نگرانی خارج شـوند.
مـردم ریـگان کـه یکـی از محـروم تریـن مناطـق 
کشـور اسـت این روزها با مشـکالت زیادی در زمینه 
خدمات زیـر سـاختی مواجه هسـتند که رفـع آن ها 
بـه تامیـن اعتبـار ویـژه از سـوی دسـتگاه هـای باال 
دسـتی برای خدمات رسـانی به مردم بسـتگی دارد.

 الهام پی پَر
گزارش 

عدم تکمیل شبکه سراسری گاز در جنوب 
و شرق استان کرمان موجب شده است در 
حالی که بسیاری از مردم کشور سال ها قبل 
استفاده از نفت را کنار گذاشته و فراموش کرده 
اند اما مردم محروم این مناطق برای تهیه یک 
سیلندر گاز و یا چند لیتر نفت سهمیه بندی 
شده همچنان در صف های طوالنی در شرایط 
کرونایی در انتظار باشند.
نکته قابل توجه اینکه با وجود پیگیری های 
رسانه ها و وعده های گاه و بی گاه مسئوالن اما 
اقدام مناسبی برای اصالح سیستم توزیع نفت 
انجام نشده است.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 پیامک های ارسالی از سوی قوه قضائیه 
فاقد لینک هستند

رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره امکان وقوع 
کالهبرداری از شهروندان با جعل آدرس اینترنتی سامانه ی 

ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( تاکید کرد که پیامک های 
ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک هستند و برای مشاهده  

ابالغیه ی الکترونیک قضایی به هیچ عنوان نیاز به واریز وجه 
نیست.سرهنگ امین یادگارنژاد بیان کرد: »شهروندان مراقب 
این موضوع باشند که پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد 

لینک است و از طریق این پیامک نباید به آدرس مشخصی 
متصل شوند«.او افزود: »برای مشاهده ی ابالغیه ی الکترونیک 

قضایی به هیچ عنوان نیاز به واریز وجه نیست بنابراین 
پیامک های ارسالی از سوی قوه قضاییه که دارای لینک 

درگاه پرداخت است جزو سایت های فیشینگ هستند چراکه 
پیامک هایی که از سوی سامانه های دولتی ابالغ می شوند 

هرگز از شماره شخصی ارسال نمی  شوند«.رئیس پلیس فتا 
استان کرمان ادامه داد: »کاربران می توانند با مراجعه به سایت 
https: //www.eblagh.اصلی ابالغ الکترونیک قضایی به آدرس
adliran.ir  از صحت پیامک دریافتی اطمینان حاصل کنند«.

فراخوان دعوت بنیاد رودکی از گروه های 
موسیقی مجلسی برای اجرای موسیقی 

منتشر شد.
مهلت: 15 دی 1400-بنیاد رودکی به منظور ارتقای فرهنگ 

شنیداری موسیقی کالسیک و در راستای حمایت از گروه های 
مجلسی موسیقی کالسیک و نیز همزمان با افتتاح تاالر استاد 

حسین دهلوی  با پیشنهاد و هدایت هنری شورای ارکستر 
سمفونیک و حمایت این بنیاد، از تمامی گروه های سازی یا آوازی 
کالسیک )3 تا ۸ نوازنده یا خواننده( دعوت می کندآمادگی خود را 

برای این دوره  اجرایی در تاالر دهلوی اعالم کنند

توله مار )رشنگری(
مشخصات : سر مار پهن و از گردن متمایز ، پوزه عریض و از سمت 

باال قابل رؤیت ، پولک گونه ای به شکل مربع و به اولین پولک لب باال متصل ، دارای 
یک پولک جلوی چشمی و دو پولک عقب چشمی که به پولک آهیانه متصل ،  پولکهای 

گیجگاهی ۲+۱ یا ۳+۱ ، پولکهای لب باال ۷ عدد ) سومین و چهارمین آن به چشم 
متصل ( ، پولکهای سطح پشتی ۱۵ عدد و صاف ،  پولکهای سطح شکمی ۱۵۷ عدد و 

سطح زیرین دم ۵۸ یا ۵۹ عدد ، پولک مخرجی منقسم.
بدن به رنگ زرد مایل به قهوه ای با دو خط طولی در سرتاسر بدن ممتد ، خطوط قسمت 
قدامی بدن تیره و قسمت خلفی بدن رنگ پریده و سفید ، خالهای ناحیه سر تیره رنگ و 
متمایل به سیاه ، سطح شکمی زرد رنگ و فاقد نقش و نگار ، طرفین سطح شکمی دارای 
خط تیره و زیگزاگ مانند ، ناحیه دم دارای ۵ خط طولی ، طرفین گردن دارای دو خط 

سیاه و کوتاه .حداکثر طول ۳۴ سانتیمتر ، دم ۸ سانتیمتر .طرز زندگی نامعلوم.
زیستگاه :مناطق کوهستانی ، تپه ماهورها ، دشتها ، زیر سنگها .انتشار جغرافیایی : ایران 

– سایر مناطق نامعلوم .
 )Eiselt( این مار توسط آیزلت )پراکندگی : استان فارس )۸ کیلومتری دشت ارزن

شناسایی و گزارش شده است . /کویرها و بیابان های ایران

سرگذشت ندیمه    
نویسنده: مارگارت اتوود

ترجمه: سهیل سمی-انتشارات: ققنوس
 The کتاب سرگذشت ندیمه با عنوان اصلی

Handmaid’s Tale اثر مارگارت اتوود 
Margaret Atwood نویسنده کانادایی 

است که در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.
نخستین جایزه من بوکر در سال ۲۰۰۰ 
به رمان آدمکش کور تعلق گرفت. کتابی 
که در آن سرنوشت خانواده ای که جنگ 
مستقیم و غیر مستقیم بر بادش می دهد 
روایت می شود. دومین جایزه من بوکر در 
 The Testaments سال ۲۰۱۹ به رمان

از اتوود تعلق گرفت که ادامه همین کتاب 
سرگذشت ندیمه است.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

امام جمعه جیرفت با اشاره به ضرورت 
محصوالت  کاشت  حوزه  در  مدیریت 
کشاورزی تاکید کرد:مسئوالن متولی تالش 
کنند با برنامه ریزی صحیح کشاورزان در سال 
جدید کشاورزی دچار زیان های همیشگی و 
غیرقابل مدیریت نشوند.حجت االسالم 

میثم تارم در خطبه های نماز جمعه این 
هفته جیرفت بر مدیریت کشت،بازاریابی 
و گشایش مرزهای صادراتی تاکید کرد و 
خواستار برنامه ریزی برای جلوگیری از زیان 
مستمر کشاورزان جنوب استان کرمان شد.او 
همچنین به نقش فعالیت های دانشجویان 

انقالبی اشاره کرد و گفت:این دانشجویان 
همواره مبارزه ستیز و عدالت خواه بوده اند 
که در مسیر مبارزه با استکبار و آمریکای 
جنایتکار شهدای بسیاری تقدیم کرده اند.
حجت االسالم تارم با بیان اینکه ایران اسالمی 
باید قوی باشد اظهارداشت:این قدرت نیازمند 
علم پیشتاز و دانشجویان قوی است که با 
روحیه انقالبی و استکبارستیزی خود در 
عرصه های انقالب حضور یابند.او در ادامه 
ضمن گرامیداشت روز معلوالن گفت:آمار 
معلوالن شهرستان جیرفت بسیار نگران 
کننده است لذا والدین و مسئوالن با اقدامات 
پیشگیرانه نظیر آموزش های پیش و پس از 
ازدواج از افزایش معلولیت جلوگیری کنند. 

امام جمعه جیرفت همچنین در بخش 
دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای 
اشاره و بیان کرد:نظام مذاکرات در حال انجام 
با ۱+۴ را مذاکره رفع تحریم می داند و بر این 

اساس در مذاکره حاضر شده است.

سرپرست هیئت فوتبال استان کرمان گفت: ضعف 
استان کرمان در تیم داری این است که ما تیمی در 
لیگ برتر فوتبال ساحلی نداریم و تالش کردیم تا 
زیرساخت ها را درست کنیم بنابراین در ۵ نقطه استان 

زیرساخت فوتبال ساحلی آماده شده است
محسن سالجقه در حاشیه دوره دانش افزایی آیین نامه 
نقل و انتقاالت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی که با 
حضور فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت 
فدراسیون فوتبال برگزار می شود، اظهار داشت: استان 
کرمان با داشتن ۵۷ تیم کشوری رتبه نخست را به 

لحاظ تعداد تیم ها دارد.
سرپرست هیئت فوتبال استان کرمان ادامه داد: 
به دنبال افزایش کیفیت تیم های فوتبال استان کرمان 
هستیم و تالش می کنیم، تیم های ما به موقع در 

مسابقات حضور داشته باشند.

او از کرمان به عنوان یکی از استان هایی نام برد که در 
نظام باشگاه داری منضبط است و اضافه کرد: تیم های 
کرمانی در فصل نقل و انتقاالت به خوبی عمل می کنند 
و با باشگاه ها مذاکره داشتیم تا با نظم و انضباط برای 

ثبت مدارک خود اقدام کنند.
سرپرست هیئت فوتبال استان کرمان تصریح کرد:هم 
تیم ها را به یک چشم نگاه کردیم تا هم نظم و انضباط 
برای تحویل مدارک داشته باشند و هم صحت و سالم 

بودن مدارک را درنظر بگیرند.
سالجقه ابراز داشت:انتخابات هیئت فوتبال استان 
کرمان به زودی برگزار می شود و ضعف استان در 
تیم داری این است که ما تیمی در لیگ برتر فوتبال 
ساحلی نداریم و تالش کردیم تا زیرساخت ها را درست 
کنیم بنابراین در ۵ نقطه استان زیرساخت فوتبال 

ساحلی آماده شده است.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
با بیان اینکه تولید، پایه استقالل و توسعه و 
مشخص کننده جایگاه یک کشور در دنیا است، 
گفت: باید با حمایت از تولید داخل از خروج ارز از 

کشور جلوگیری شود.
شهباز حسن پوربیگلری رئیس فراکسیون اشتغال 
و اصناف مجلس شورای اسالمی در بازدید از 
یک واحد تولیدی،گفت:با توجه به رهنمودهای 
حکیمانه مقام معظم رهبری که امسال را 
سال»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«عنوان 
کردند،باید از تولید داخل با تمام توان حمایت 

شود و اجازه ندهیم ارز از کشور خارج شود.
را بسیار مهم برشمرد و  اقتصاد  او نقش 
افزود:ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت 
ملی،گسترش رفاه عمومی و توزیع عادالنه ی 

منابع عمومی یک ارزش است که با تحقق این 
نگاه، در عین وجود تفاوت در جامعه،شکاف 
طبقاتی به وجود نخواهد آمد.تولید،پایه استقالل 
و توسعه و مشخص کننده جایگاه یک کشور در 

دنیا است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه این بازدید،مشکالت 
و موانع حوزه تولید را از زبان مدیر یک شرکت 

تولیدی جویا شد.
براساس این گزارش محسن صادقی گوغری مدیر 
شرکت تولیدی اظهارداشت:هدف ما از تاسیس 
این شرکت،بومی سازی محصوالتی بود که پیش 
از این وارداتی بودند و خوشبختانه در حال حاضر با 
توجه به کیفیت باالی محصوالت ما شرکت های 
مختلف خریدار محصوالت ما هستند اما شرکت 

مس سرچشمه به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 
محصوالت تولیدی ما حتی پس از گذراندن 
تست های دقیق صنعتی و آزمایشگاهی و کسب 

تاییدیه متاسفانه هنوز از ما خرید نکرده اند.
مدیرعامل این شرکت افزود: خواهش من از 
نماینده دلسوز سیرجان که در شرایط حساس 
کنونی کشور دغدغه تولید، اشتغال زایی و حفظ 
خاکریزهای مقدم در جنگ اقتصادی را دارند، این 
است که در زمینه فروش این محصوالت با توجه 
به اینکه شرکت مس سرچشمه همین محصوالت 
را به صورت صددرصد از خارج وارد می کند، از ما 
حمایت کنند تا تعصبات در این قضیه کمرنگ 
شود و با کمک و حمایت موجبات اطمینان 
شرکت مس سرچشمه به محصوالت تولیدی 

ما فراهم شود.

رئیـس حوزه هنری اسـتان کرمـان گفت: 
۸۰ اثـر تجسـمی در قالـب نمایشـگاه 
روایـت حبیـب در محـل بیـت الزهـرای 
شـهر کرمان بـه معـرض دیـد عالقمندان 

گذاشـته شـده اسـت.
مجتبـی اسـدی افزود:آثـار بـه نمایـش 
شـامل  نمایشـگاه  ایـن   در  درآمـده 
۳۰پوسـتر و ۵۰ قطعـه عکـس بـا موضوع 

قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد  سـردار 
سـلیمانی و برگـزاری مراسـم تشـییع بـه 

یادماندنـی سـردار دل هاسـت.
او اظهـار داشت:نمایشـگاه روایـت حبیب 
با حضـور نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمـان گشـایش یافـت و 
بـه مـدت ۲ روز پذیـرای بازدیدکنندگان 
اسـت.رئیس حوزه  هنـری اسـتان کرمان 

تصریح کرد:نمایشـگاه روایـت حبیـب 
بـه همـت حـوزه هنـری انقالب اسـالمی 
و بنیـاد مکتـب شـهید سـلیمانی شـکل 
گرفته کـه عالوه بـر کرمان در ۱۰ اسـتان 

دیگـر نیـز برپـا می شـود.
هنـری  کاروان  ایـن  گفت: اسـدی 
برهه هایـی از حضـور شـهید سـلیمانی 
در دوران دفـاع مقدس،مبـارزه بـا اشـرار 

محـور  را  تکفیـری  تروریسـت های  و 
فعالیت هـای خـود قـرار داده اسـت کـه 
بـه مـدت ۲ روز در گلـزار شـهدای کرمان 

برنامـه  اجـرا می کنـد.
او افزود:اجـرای نمایش،سـرود و نقالـی 
توسـط هنرمندانـی از سراسـر کشـور 
بخشـی از برنامه هـای کاروان هنـری 

روایـت حبیـب در کرمـان اسـت.

ادامه روند ساخت و ساز بی 
رویه در روستای 

زیارت گرگان
حصار ساختمان های سیمانی و آپارتمان ها در زیارت 
روز به روز بلندتر شده و حریم منظری بافت تاریخی 

این روستای تاریخی در انبوهی از سازه های ناهمگون در 
حال نابود شدن است.در روستای زیارت بیش از ۱۵۰۰ 

واحد غیرمجاز ساخته شده که مجوز کمیسیون ماده 
یک تبصره یک جهاد کشاورزی را ندارند و ساخت آنها 

مربوط به قبل از دهه ۷۰ شمسی است./ایرنا

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

کشاورزان دچار زیان های همیشگی نشوند

حمایت از تولید مانع خروج ارز از کشور می شودایجاد زیرساخت های فوتبال ساحلی در 5 نقطه کرمان

۸0 اثر تجسمی با موضوع سردار دل ها در کرمان به نمایش درآمد

در دیدار امام جمعه سیرجان با مدیران گل گهر مطرح شد
مدیران گل گهر فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

اخبار معدن

امام جمعه سیرجان در جریان بازدید فرماندار و شهردار و اعضای ستاد نماز جمعه سیرجان، از 
منطقه ی گل گهر و دیدار با مدیرعامل شرکت گل گهر، مدیران شرکت های منطقه ی گل گهر 
را فرماندهان جهاد اقتصادی خواند و از اقدامات شرکت گل گهر در پشتیبانی از فعالیت های 

فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تحقق مسئولیت های اجتماعی تقدیر کرد.
اعضای ستاد نماز جمعه سیرجان از شرکت سنگ آهن گهر زمین، مجتمع جهان فوالد و شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر بازدید و سپس در جلسه ای با مدیرعامل و معاونین شرکت گل گهر 
دیدار و گفت وگو کردند.امام جمعه سیرجان در این دیدار، مدیران شرکت های منطقه ی 
گل گهر را فرماندهان جهاد اقتصادی دانست و از اقدامات شرکت گل گهر در پشتیبانی از 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تحقق مسئولیت های اجتماعی خود تقدیر و تشکر 
کرد.مهندس ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت گل گهر نیز در این نشست امام جمعه و مسئولین 
ارشد شهرستان را پشتیبانان منطقه ی گل گهر خواند و از حمایت های آن ها در حوزه های 
مختلف کاری، تولیدی و صنعتی تشکر و اظهار کرد که این حمایت ها در تحقق شعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« موثر خواهد بود.گفتنی است در این دیدار توسط امام جمعه 
سیرجان از خدمات مدیرعامل گل گهر به منظور همکاری جهت ساخت مصالی نمازجمعه و 

حوزه های علمیه ی برادران و خواهران تجلیل به عمل آمد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس پذیرش بورس اوراق بهادار
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

مهارت استفاده از مجموعه نرم افزارهای آفیس
آشنا به فرایندهای معامالت و پذیرش مشتریان اوراق بهادار

آشنا به ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه
آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه

مزایا: بیمه تکمیلی-  وام- صبحانه- ناهار
میان وعده

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

موقعیت شغلی: متصدی پذیرش
شرایط احراز

فارغ التحصیل کارشناسی یا کارشناسی ارشد
حداکثر سن تا 3۵ سال می باشد.

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان الزامی 
می باشد.

سابقه کار نیاز نمی باشد.
داشتن مدارک بورسی مزیت محسوب می شود.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است جهت تکمیل فرم 
استخدام از لینک زیر اقدام نمایند.
https://forms.gle/YQmikg۵۸pCo۹dpKV۹ لینک

موقعیت شغلی: کارشناس توسعه)ملک یاب(
شرایط احراز:

جنسیت: آقا و خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

تمامی رشته های تحصیلی
مدارک تحصیلی لیسانس- دارای روابط عمومی باال

آشنا به امور امالک و معامالت
فعال و دارای روحیه کار تیمی

تسهیالت و مزایا
بیمه بیمه تکمیلی پورسانت

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

یک شرکت کارگزاری رتبه الف استخدام کارگزاری آگاه
در شهر رفسنجان

استخدام دیلی مارکت

خبر


