
هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اومیکرون به زودی 
 در استان شعله ور می شود
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از برنامه اشتغالزایی جلوتریم
 اسماعیلی ، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان: 

نمایشگاه توانمندی های بانوان 
سالمند رفسنجان گشایش یافت

حداقل حقوق برای سال آینده
 ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان

در نشست عمومی شورای شهر مطرح شد

۲۰میلیارد تومان آسفالت 
معابر شهر کرمان 

به پیمانکار واگذار می شود
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کسب رتبه پنجم 
شرکت توسعه آهن 

و فوالد گل گهر در 
گروه فلزات اساسی

خوراک دام عشایر 
سیل زده شرق کرمان 

تامین می شود

بیست و چهارمین 
همایش شــرکت 

های برتر IMI۱۰۰ امروز در محل ســالن 
همایش های صدا و ســیما برگزار شــد 
و شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر 
توانست با ارتقاء ۱۲ پله ای؛ رتبه ۴۰ را در 
بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از آن خود کند.

به گزارش اقتصاد آنالین ؛ این رتبه بندی 
هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی 
کشور انجام می شود و طی آن ۱۰۰ شرکت 
برتر کشــور که در حوزه های مختلف در 

حال فعالیت هستند معرفی می شوند.

کوثر نمک شناس- در نشست علنی شورای شهر 
کرمان تصمیم گیری شد تا سقف ۲۰ میلیارد 

تومان آسفالت معابر شهر کرمان به پیمانکار واگذار شود.

صفحه4 را 
بخوانید

صفحه ۲ را 
بخوانید
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نمایشگاه توانمندی بانوان سالمند رفسنجان گشایش 
یافت و آثار خلق شده بانوان سالمند رفسنجانی شامل 

نقاشی، عروسک بافی و صنایع دستی به مناسبت میالد دختر نبی گرامی اسالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( در نگارخانه فرهنگ این شهر به نمایش درآمد.رئیس 
اداره بهزیستی رفسنجان با اشاره به وجود ۳۰ هزار سالمند در شهرستان رفسنجان 
افزود:جامعه ایرانی به سمت سالمندی و پیر شدن در حال حرکت است و یکی از 
کارهایی که می توان جایگاه این قشر را به سمت سالمت محوری سوق داد این 

است که در خانه ننشینند و با ارتباط با محیط پیرامون خود سالم زندگی کنند.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ 
گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در 

سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: کمیسیون تلفیق تبصره ۱۲ الیحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را 
تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان تعیین شد دولت در الیحه حداقل حقوق را چهار میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود.

صفحه۲ را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

وضعیت وضعیت ۸۸ هزار کیلومتر  هزار کیلومتر 
از رودخانه های کرمان از رودخانه های کرمان 

 بحرانی است بحرانی است
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 دکتر آیت الهی موسوی معاون عمرانی استاندار :

سیالب سه هزار میلیارد تومان 
به زیرساخت های سه شهر جنوبی کرمان خسارت وارد کرد

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: سیل اخیر بیش از سه هزار میلیارد 
تومان به زیرساخت های شهرستان 
های منوجان، قلعه گنج و رودبار جنوب 

خسارت وارد کرد.
منصور شکرالهی افزود:خسارات سیل 
در شهرستان های منوجان، قلعه گنج و 
رودبار جنوب در بخش های کشاورزی، 
منازل مسکونی، دام ها، راه، آب و 
زیرساخت ها بیش از سایر موارد بوده 

است.
او بیشترین حجم خسارات سیل در 
مناطق جنوب کرمان به شهرستان های 

رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان وارد 
شده است اظهار داشت: بیشترین حجم 
خسارات سیالب جنوب در رودبار جنوب 

بخش زهکلوت گزارش شده است.
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه سیالب در ۲ مرحله به 
جنوب کرمان خسارت وارد کرده است، 
اظهار داشت: در سیالب های اخیر شهر 
زهکلوت زیر آب رفت و خسارات زیادی 
در بخش های مختلف به این شهر وارد 

شد.
شهرستان  از  کرد:پس  بیان  او 
رودبارجنوب بیشترین میزان خسارات 

به شهرستان منوجان وارد شد و در 
بخشی از شهرستان منوجان 4۰۰ هکتار 

از اراضی کشاورزی را آب برد.
شهرستان های  مردم  نماینده 
کهنوج، منوجان، فاریاب، قلعه گنج و 
رودبار جنوب در مجلس شورای اسالمی 
از حضور ریاست محترم جمهور، معاون 
اول، وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئوالن 
کشوری برای حضور در مناطق سیل 

زده تشکر کرد.
شکرالهی خواسته خود را از مسئوالن 
کشوری،تحقق و عملیاتی شدن صورت 
جلسات سیالب عنوان کرد و مهمترین 
مطالبه مردم مناطق سیل زده را امهال 

تسهیالت کشاورزی به مدت ۲ سال، 
کمک های بالعوض مالی در بخش 
مسکن و کشاورزی، ایجاد سیل بند، 
تامین دام دامداران این مناطق برشمرد.

او تسریع در ایجاد زیرساخت های راه 
و آب را از دیگر مطالبات بحق مردم 
برشمرد و بر تسریع این فعالیت ها تاکید 

کرد. 
و  کرد  اشاره  زمستان  فصل  به  او 
گفت:تحمل سرمای هوا برای اهالی 
مناطق سیل زده دشوار بود لذا از 
مسئوالن تقاضا داریم هرچه سریعتر به 
ساکنان منازل سیل زده جنوب کرمان 

کمک بالعوض داشته باشند. 

کرمان شاخ غول اشتغال را شکسته. این گزاره ای است که با استناد به آمار 45هزار و 6۰۰شغل ایجاد شده در 
1۰ ماه ابتدای سال عنوان می شود که گویا 4هزار شغل اش هم بیش از میزان تعهد شده بوده است. این آمار 
اما از دو جهت مورد تردید است. اول؛ رشد بیش از 15۰درصدی تعهد اشتغال در بخش کشاورزی در سالی که 

بخشی غالبی از محصول به  واسطه خشکسالی و سرما رفت. دوم؛ رشد قریب به ۲۰۰درصدی تحقق اشتغال در 
بخش اداره های تعاون،  کار و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای در سالی که کل اشتغال ایجاد شده در پارک علم و 

فناوری 15۰شغل بوده و یا منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان حتی به یک پنجم میزان تعهدش نرسیده است.

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد سه   مورد پروژه بشرح ذیل در  سال1400 را به صورت  مناقصه 
عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار 
نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی 

www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد. 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.
ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز یکشنبه  مورخ 1400/11/03  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره1400/255۸9

موضوع مناقصهردیف 

پروژه آبیاری ومراقبت نهالکاری  عرصه100هکتاری کاظم آباد   شهرستان  نرماشیر1

پروژه  انجام نهالکاری وآبیاری ومراقبت  6 ماهه عرصه  100 هکتاری ریگ اسحاق آباد شهرستان  سیرجان2

پروژه مدیریت رواناب در سطح 1500 هکتار منطقه نوق شهرستان  رفسنجان3

شناسه آگهی : 1۲64۰8۳

نزدیک به 34درصد از مجموع اشتغال استان در بحث کشاورزی است. عرضم این است که وقتی ما می بینیم کشاورزی 
سهم زیادی در اشتغال استان دارد، قطعا تعداد اشتغالی هم که می تواند ایجاد کند، ظرفیت باالیی است.
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سه شنبه  5 بهمن 1400
کاغذ استان

 هدف گذاری اصلی 
شورای عالی استان ها تعامل 

با مجلس و دولت است
رئیس شورای عالی اســتان ها گفت:تعامل با مجلس و دولت برای 
رسیدن شــوراها به جایگاه اصلی خودشــان، هدف گذاری اصلی 

شورای عالی استان ها است.
پرویز سروری در حاشیه جلسه شورای اسالمی استان کرمان اظهار 
داشت: تالش خواهیم کرد شورای اســالمی در کشور از جایگاه 

بهتری برخوردار شود.
او با بیان اینکه "طبیعی است که با انتقادات و پیشنهاداتی روبه رو 
باشیم گفت:جلساتی در سطح کشور در حال برگزاری بوده و تعامل 

با مجلس و دولت هدف گذاری اصلی شورای عالی استان ها است.
رئیس شورای عالی استان ها با اشــاره به اینکه عدم انطباق آنچه 
هست و آنچه باید باشد وجود دارد افزود: قانون اساسی برای شوراها 
یک پیش بینی خیلی مؤثر و مفید کرده است و فاصله زیادی بین 
آنچه قانون گذار برای شــوراها تصویب کرده و آنچه امروز هست، 

وجود دارد.
او بیان کرد:دولت و مجلس انقالبی،مردمی و مطلع به موضوعات 
مدیریت شهری داریم که شــرایط خوبی است و تالش می کنیم 
با تعامل با دولت و مجلس، شــوراها را به جایگاه اصلی خودشان 

برسانیم.
سروری ادامه داد:مهمترین موضوع مدیریت یکپارچه شهری است 
که کار به مردم واگذار شود و توسط شوراها و شهرداری ها اداره شود 
تا مجموعه های مهم دولت به سیاســت گذاری های کالن و امور 

اصلی خودشان بپردازند.
او با بیان اینکه این موضــوع به دولت،شــوراها و به مردم کمک 
بزرگی خواهد کرد و وضعیت آشفته ای که در مدیریت استان ها و 
تهران وجود دارد با مدیریت یکپارچه شهری برطرف خواهد شد 
گفت:یکی از هدف گذاری های جدی،بررســی این موضوع،فعال 
شــدن در مجلس برای تصویب این موضوع و همراه کردن دولت 
برای اجرای این قانون اســت که اگر در این حوزه موفق شویم به 

دستاوردهای بزرگی دست پیدا می کنیم.

نمایشگاه توانمندی های بانوان 
سالمند رفسنجان گشایش یافت

نمایشگاه توانمندی بانوان سالمند رفسنجان گشایش یافت و آثار خلق 
شده بانوان سالمند رفسنجانی شامل نقاشی، عروسک بافی و صنایع 
دستی به مناسبت میالد دختر نبی گرامی اسالم حضرت فاطمه زهرا 

)س( در نگارخانه فرهنگ این شهر به نمایش درآمد.
رئیس اداره بهزیستی رفسنجان با اشاره به وجود ۳۰ هزار سالمند در 
شهرستان رفسنجان افزود:جامعه ایرانی به سمت سالمندی و پیر شدن 
در حال حرکت است و یکی از کارهایی که می توان جایگاه این قشر را 
به سمت سالمت محوری سوق داد این است که در خانه ننشینند و با 

ارتباط با محیط پیرامون خود سالم زندگی کنند.
عباس بلندی بیان کرد: در این راستا تشکیل مراکز روزانه سالمندی 
را تحت نظارت بهزیستی در دستور کار داریم که سالمندان متقاضی 
وارد اینگونه مراکز می شوند و خدمات درمانی اعم از فیزیوتراپی، گفتار 
درمانی و غیره را دریافت می کنند عالوه بر آن با دریافت آموزش هایی به 
انجام کارهای هنری شامل گلیم بافی،عروسک بافی،نقاشی،خطاطی و 

غیره می پردازند تا روحیه بگیرند و افسرده نشوند.
بلندی تصریح کرد:در استان کرمان پنج مرکز روزانه سالمندی وجود 
دارد و در رفسنجان یک مورد با ظرفیت 5۰ نفر سالمند وجود دارد و به 

آن ها خدمات ارائه می شود.
او خاطرنشان کرد:هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن 
توانمندی های سالمندان است و زیرا این افراد توانایی دارند و می توانند 
آثاری را خلق کنند و تا آخرین لحظه زندگی توانمند و دارای امید به 

زندگی هستند.
تقاضای افزایش ظرفیت سالمندان در مرکز توانبخشی رفسنجان

مدیر مرکز آموزشی توانبخشی سالمندان شهید اکبری نژاد رفسنجان 
نیز راه اندازی این مرکز را در اردیبهشت سال ۹6 عنوان کرد و افزود:این 
مرکز دارای 5۰ نفر ظرفیت و دومین مرکز در سطح استان کرمان است 
که خدمات درمانی، آموزش های خطاطی، کتابخوانی،سوادآموزی، 

نقاشی و دیگر هنرها به سالمندان ارائه می شود.
حسین عباس زاده افزود:از دیگر خدماتی که به سالمندان این مرکز ارائه 
می شود خدمات رفاهی و تفریحی از جمله اعزام سالمندان به اردوهای 

زیارتی و سیاحتی است.
او خاطرنشان کرد:با وجود بحران کرونا سالمندان کمتر به این مرکز 
مراجعه می کنند و در برخی موارد خدمات درمانی را در منازل آن ها 

انجام می دهیم.
عباس زاده با اشاره به استقبال خوب سالمندان از این مرکز بیان کرد: 
تقاضایی از بهزیستی داریم که ظرفیت این مرکز را به 8۰ نفر افزایش 

دهند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمان گفت: فروشگاه ها کارت یا 
تست PCR خود را اگر ارائه ندهند در ابتدا 
شد  خواهند  پلمب  سپس  و  کتبی  اخطار 
همچنین ادارات دولتی همه باید زیر ذربین حراست هایشان 

قرار بگیرند.
سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمان گفت:فروشگاه ها کارت یا تست PCR خود را اگر 
ارائه ندهند در ابتدا اخطار کتبی و سپس پلمب خواهند شد 
همچنین ادارات دولتی همه باید زیر ذربین حراست هایشان 

قرار بگیرند.
رحمان جاللی در ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با اشاره 
به وقوع سیل در جنوب استان کرمان و در ادامه ساماندهی 
فاضالب جنوب استان را یکی از مسائل مهم دانست و گفت: 
همه امکانات خود را به بهداشت محیط اختصاص دهید تا 
شاهد شیوع بیماری دیگری در منطقه نباشیم زیرا اگر این 
اتفاق بیفتد و ُامیکرون هم شیوع پیدا کند، حتما ما را دچار 

چالش می کند و مشکالت ما را زیاد می کند.
او افزود:اگر بیماری دیگری در جنوب شیوع پیدا کند 
مجبوریم ظرفیت درمانی خود را به سمت بیماری دیگر 
ببریم و نمی توانیم همه ظرفیت خود را برای کنترل کرونا 

به کار گیریم.
سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمان بر لزوم توجه به بهداشت عمومی مناطق سیل زده 
تاکید کرد و گفت: بحث بهداشت آب یک موضوع ویژه است.

او درباره واکسیناسیون افراد زیر ۱۱ سال نیز گفت:مکانیزم 
اجرایی واکسیناسیون افراد زیر ۱۱ سال هنوز تعریف نشده 
است.رحمانی در ادامه سخنانش اظهار کرد:باتوجه به افت 
تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان لذا کالس های آموزشی 
به صورت حضوری باید برگزار شود و بازگشایی کالس های 
آموزشی قطعا خواهیم داشت و در آینده نمی توانیم تبعات 

آموزشی را به این راحتی حل کنیم.
او از آغاز فاز سوم طرح مدیریت هوشمند کرونایی خبر داد و 
گفت: اصناف کارت دیجیتال واکسن خود را در کنار کارت 

بهداشت شان نصب کنند.
او تنها راه مصونیت در سویه جدید را در تزریق دز سوم واکسن 
دانست و بیان کرد: هشت شهرستان استان در وضعیت زرد 

کرونایی و مابقی در وضعیت آبی قرار گرفتند.

مدیرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی کرمان 
گفـت: تاکنـون بیـش از هـزار و 48۰ اتبـاع 
بیگانه فاقـد کارت کار در کرمـان جمع آوری 

و 56۰ کارفرمـای متخلـف بـه دادگاه معرفی شـده اند.
رضـا اسـماعیلی گفت: بـا هـدف سـاماندهی و نظـارت بر 
فعالیـت اتبـاع بیگانـه فاقـد کارت کار، گشـت مشـترکی 
بـرای شناسـایی و جمـع آوری ایـن اتبـاع از صنـوف راه 

انـدازی شـده اسـت.
او مـی گوید:ایـن گشـت مشـترک بـا حضـور تیم هایی از 
نیـروی انتظامـی، اداره کل اتبـاع، اداره کل تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی، اماکـن، اسـتانداری و دادسـتانی فعالیت 

. می کنـد
مدیـرکل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمان می 
گویـد:در اسـتان کرمـان بیـش از ۳۰۰ هـزار نفـر از اتباع 
بیگانه سـکونت دارند کـه تاکنون بـرای بیـش از 1۷ هزار 

نفـر کارت کار و فعالیـت صادر شـده اسـت.
به گفته او در گشـت شناسـایی و جمع آوری اتبـاع بیگانه 
فاقـد کارت کار، تاکنـون بیـش از ۳ هـزار و ۳۰۰ مـورد 
بازرسـی انجـام شـده و تاکنـون بیـش از هـزار و 48۰ نفر 
اتبـاع فاقـد کارت کار جمـع آوری و 56۰ کارفرمـا کـه از 
این افـراد اسـتفاده می کردند بـه دادگاه معرفی شـده اند.
اسـماعیلی گفـت: اجـرای ایـن طـرح با هـدف پاکسـازی 
واحد های صنفـی از اتبـاع بیگانـه فاقـد کارت کار و درپی 
آن ایجـاد فرصت هـای شـغلی برای جوانـان ایرانی اسـت. 
بدیـن منظـور سـامانه ای بـا شـماره 6۳6۹ ۰۲1 در نظـر 
گرفته شـده است تا شـهروندان در صورت مشـاهده موارد 
از کار اتبـاع بیگانه با این سـامانه در تماس باشـند و موارد 

را اطـالع رسـانی کنند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان با بیان اینکه 
بیماران سرپایی کرونا در استان نسبت به هفته  گذشته، 
1۰ درصد افزایش یافته اســت، اعــالم کرد:»انتطار 
شعله ور شــدن امیکرون در آینده ای نه چندان دور را 

داشته باشید«.
حمیدرضا رشیدی نژاد با اشاره به وقوع سیل در جنوب 
استان کرمان و مشکالت بهداشتی احتمالی اظهار کرد: 
»در جنوب استان،به بهداشــت محیط و مسائل آب 
آشامیدنی باید توجه شــود. شیوع هر بیماری،ممکن 
است روند شــیوع و درمان بیماری کرونا را تحت تاثیر 
قرار دهد زیرا تخت های بیمارستان ها در اختیار بیماران 

کروناست و این، چالش هایی ایجاد می کند«.  
او درباره ی بازگشایی مدارس نیز تاکید کرد:»مدارسی 
که تراکم دانش آموزان آن ها زیاد اســت،کالس های 
آموزشی را دو شیفت کرده و از ورود معلم و دانش آموز 
بیمار با کوچکتریــن عالئم جلوگیری شــود، فاصله 
اجتماعی در کالس های درس رعایت شده و تهویه ی 

کالس ها مناسب باشد«.
او در ستاد کرونای استان افزود:»مثبت شدن تست های 
تشخیصی کرونا ۳۰ تا 5۰ درصد افزایش یافته؛ بنابراین 

زنگ خطر برای همه ما به صدا در آمده است«.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان با اشاره به آمار 
بیماران کرونایی در استان اظهار کرد:»تا شب گذشته 

۲6۰ بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند 
که تست تشخیصی کرونای ۹۰ نفر آن ها مثبت است«.

او بیان کرد:»4۰ نفر آنها در آی سی یو و 15 نفر نیز تحت 
ونتیالتور هستند اما با توجه به افزایش بیماران سرپایی، 

احتماال دو هفته آینده پیامدهای آن را خواهیم دید«.
او با بیان اینکه روند اوج گیری بیمــاری امیکرون در 
سطح دنیا یک دفعه ای و آسانسوری است، گفت:»به 
طوری که با شیب کمی شروع می شود و ناگهان افزایش 

می یابد«.
رشــیدی نژاد با بیان اینکه دســت همه را می بوسم 
تا در ادامــه راه را همچنان گذشــته مــا را همراهی 
کنند،افزود:»خانه به خانه در حاشــیه  شهر مراجعه و 

افراد را برای تزریق واکسن ترغیب می کنیم«.
او با یادآوری تاثیر واکسیناســیون در ابتال،شــدت و 
وخامت بیماری ادامه داد:»در حال حاضر از جمعیت 
گروه هدف در اســتان، 18درصد آن ها نوبت ســوم، 
84درصد نوبت اول و ۷5درصد نوبت دوم واکسن کرونا 
تزریق کرده اند و به لحاظ آماری، دانشــگاه های علوم 
پزشکی کرمان و رفسنجان بیش ترین تزریق واکسن 

را داشته اند«.
دانشگاه علوم پزشــکی کرمان اعالم کرد:» 66 درصد 
اتباع بیگانگان نیز واکسینه شده اند؛این افراد 11درصد 

جمعیت استان را در بر دارند«. 

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اومیکرون به زودی در استان شعله ور می شود

آغاز پلمب  واحدهای متخلف 
از هفته آینده

جمع آوری بیش از ۱4۰۰ 
اتباع بیگانه فاقد کارت 

کار در کرمان

خبر

خبر

خبر

   
 

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه 
این استان ۲ نوبت طی ۲۰ روز گذشته درگیر 
سیل شد گفت: بیش از ۴۰ هزار کیلومتر رودخانه 
در استان داریم که وضعیت هشت هزار کیلومتر 
آن بحرانی و مناطق مسکونی ما را تحت تاثیر 

قرار داده است.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی  در نشست 
شوراهای اسالمی استان کرمان افزود: الیروبی 
این رودخانه ها به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که معادل پنج سال بودجه استان کرمان 
است.او اظهار داشت: سال ۹۶ سیل در استان 
اتفاق افتاد که پل ورودی بم را شکست، سپس 
بردسیر را آب فراگرفت و همین شهرداری و 
دهیاری ها مسیر رودخانه ورودی شهر را با عرض 
۸۰ متر از دهنه ۶ متری با ارتفاع ۶۰ سانتی متر 
می خواستند عبور دهند که آب شهر را فرا گرفت.
موسوی افزود: آن زمان ۲ میلیارد تومان پول 
بحران سیل استان را جابجا کردیم و رودخانه 
را دیواره سازی کردیم و از آن زمان مشکلی 

وجود ندارد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: سال 
۹۷ نیز با کمک اداره آب منطقه ای استان طرح 

اضطرار سیل را در کرمان اجرا کردیم، چهار بار 
مصوبه گرفتیم اما اجرای آن به ۹۰ میلیارد تومان 
در آن زمان نیاز داشت که تاکنون اعتباری در این 

حوزه دریافت نشده است.
او تصریح کرد: با کمک شرکت های معدنی 
استان و تخصیص ۲۰ میلیارد تومان، ۱۳۲ 
کیلومتر رودخانه استان را الیروبی کردیم و اگر 
دولت این کار را نمی کرد امروز حداقل شاهد 
فوت تعداد باالی ۵۰ نفر در سیل های اخیر بودیم.

موسوی یادآور شد: هم اکنون پس از سیل اخیر، 
استمهال وام ها مصوب دولت را گرفت، بودجه 
اضطراری بین شهرداری ها و فرمانداری ها توزیع 
شد و امکانات با کمک بنیادهای مختلف )بنیاد 
مستضعفین، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان 
امام( گرفتیم.او افزود: خسارت به احشام آسیب 
دیده از سیل را تامین کردیم و اکنون مشکالت 
پل سمیه کهنوج رفع شده است؛ از ابتدای انقالب 
تاکنون الیروبی رودخانه در هیچ جا اتفاق نیفتاده 

بود اما اکنون داریم روی آن کار می کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در 
زهکلوت شهرستان رودبار جنوب بیش از ۴۰ 
دستگاه ماشین آالت سنگین در حال فعالیت و 
جبران خسارت های سیل هستند و ۱۰ دستگاه 
ماشین آالت هم در اختیار فرمانداری منوجان 

قرار گرفته است.

او تاکید کرد: دولت در حال انجام اصالحات 
است، وزیر کشور ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای 
استان کرمان تامین کرد که ما آن را به دهیاری ها 
پرداخت کردیم؛ سپاه و ارتش هم به امداد رسانی 

پس از سیل ورود کردند.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه 
۴۳۰ میلیمتر بارش در منوجان طی ۲ بارندگی 
اخیر ثبت شد که تاکنون این میزان بارش 
مشاهده نشده بود گفت: خدمات و زحمات نباید 
زیر سوال برود، سیل بند خرم از سال ۵۰ آغاز 
شده و ۱۲۰ کیلومتر آن باقی مانده است که کار 

اجرای آن پیگیری می شود.
راهداری و آب منطقه ای  در صورت تصرف 

رفع تصرف کنند
موسوی افزود: راهداری و آب منطقه ای رودخانه 
ها و راههای تحت مدیریت خود را بررسی کنند 
که اگر تصرفی در آن شده، رفع تصرف کنند و 
این امر مصوب شده است، زیرا روستاهای درگیر 

سیل عمدتا در مسیر رودخانه بودند.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: در 
شمال استان ۹۰ بند سنگی و سیمانی اجرا شده 
و رودخانه شور جیرفت آنقدر الیروبی نشده که 
ارتفاع آن از شهرباالتر آمده و آب را وارد شهر می 
کند اما پنج کیلومتر سیل بند در باالی آن اجرا 
کردیم که اگر اینگونه نبود اکنون سیل شهر را 

فرا گرفته بود و این کارهایی که در استان کرمان 
برای الیروبی رودخانه ها شده ، در هیچ استانی 
اجرا نشده است.او ابراز داشت: هیات دولت از 
فعالیت استان تقدیر کرده اما باید این فعالیت 
ها گسترش یابد.موسوی افزود: ۳۴۰ روستای 
استان کرمان در سیل، مسیر دسترسی نداشتند 
که اکنون مسیر ارتباطی همه آنها بازگشایی 
شده حتی برای برخی روستاها مسیر جایگزین 
احداث شد.او با بیان اینکه ۲ بانده شدن بسیاری 
از مسیرهای شهرستانی استان کرمان در سفر 
هیات دولت به استان بررسی می شود تصریح 
کرد: دولت در کوتاهترین زمان ممکن خدمات 
بسیاری را انجام می دهد و امیدواریم این خدمات 

نادیده انگاشته نشود.
موسوی در مورد وضعیت یک معدن نیز گفت: 
وضعیت معدن مس درالو در نشستی با حضور 
نمایندگان و امام جمعه شهرستان های رابر و 
بردسیر بررسی و نظر تقسیمات کشوری اخذ 
شده و اینکه یک شهرستان این نظر را نمی پذیرد 
بحثی جداست؛ این بحث برای استانداری کرمان 

تمام شده است.
او اضافه کرد: بحث معدن درالو در اختیار حوزه 
تقسیمات کشوری گذاشته شده و در بخش 
جذب نیروی این معدن هم تصمیم گیری و 

مصوبات الزم اخذ شد.

کوثر نمک شناس- در نشست علنی شورای شهر 
کرمان تصمیم گیری شد تا سقف ۲۰ میلیارد تومان 

آسفالت معابر شهر کرمان به پیمانکار واگذار شود.
به گزارش کاغذوطن در جلسه عمومی شورای شهر 
کرمان که روز دوشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد،در 
مورد وضعیت آسفالت شهر و درخواست شهرداری 
کرمان برای واگذاری پروژه آسفالت تا سقف ۶۰ 
میلیارد تومان به یک پیمانکار مطرح شد که موافقین 

و مخالفین خود را داشت.
برخی از اعضای شورای شهر معتقد هستند با وجود 
اینکه سازمان عمران شهرداری کرمان امکانات الزم 
جهت انجام آسفالت و نیروهای زبده ای دارد، واگذاری 
این موضوع به پیمانکار از لحاظ اقتصادی به ضرر 
شهرداری خواهد بود و بهتر است بجای واگذاری 

پروژه ظرفیت سازمان عمران شهرداری فعال شود.
علی نادری،رئیس شورای شهر کرمان یکی از 

کسانی بود که مخالفتش با درخواست شهرداری 
را اعالم کرد و گفت: در این قرارداد پیمانکار سود 
زیادی می کند که با این سود می شود ماشین آالت و 
تجهیزات شهرداری را نو کرد، اگر شهرداری فقط قیر 
بخرد خودش می تواند آسفالت کند در صورتی که 

تجهیزات و پرسنل خوابیده است.
در پاسخ به این اظهارنظر،عده دیگری از اعضای 
شورای شهر مطرح کردند که جدا از اینکه شهرداری 
کرمان قیر ندارد و باید برای خرید قیر اقدام کند، 
ماشین آالت سازمان عمران نیز فرسوده هستند 
و عجالتا پیش از شروع سال جدید امکان آسفالت 

کردن برای سازمان عمران شهرداری وجود ندارد.
ایرانمنش،رئیس کمیسیون عمران و  منصور 
شهرسازی شورای شهر نیز در این رابطه عنوان 
کرد:اگر فرض کنیم تمام ظرفیت شهرداری پای کار 
بیاید،باز هم آنقدر وضعیت آسفالت خراب است که 

اگر پیمانکاری کمک شهرداری باشد اشکالی ندارد.
محمدرضا کمساری،عضو دیگر شورای شهر هم 
گفت:شهرداری تا پایان سال پولی ندارد که در شهر 
به عنوان آسفالت خرج کند،حتی اگر پیمانکار ۲۰ 
میلیارد پول بگیرد و به اندازه ۱۵ میلیارد کار انجام 

دهد باز هم مناسب است.
لذا مصوب شد تا سقف ۲۰ میلیارد تومان در بودجه 
سال ۱۴۰۰ پیمانکار شهرداری نسبت به آسفالت 

معابری که شورای شهر تعیین می کند اقدام کند.
کمساری رییس کمیسیون میراث فرهنگی

در این نشست همچنین در خصوص کمیسیون تازه 
تشکیل شده  میراث فرهنگی شورای شهر کرمان 
تصمیم گیری شد، محمدرضا کمساری به عنوان 
رئیس و محمد صادق تقوی به عنوان نایب رئیس 

این کمیسیون انتخاب شدند.
عشرت کردستانی رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شهر کرمان از دیدار با برخی از پاکبانان 
شرکتی شهرداری کرمان خبر داد و گفت: به مناسبت 
روز زن برای خانواده های این پاکبانان هدایایی 
مجموعا به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم.
این اظهار نظر با مخالفت هایی از برخی اعضای 
شورای شهر مواجه شد، اعضای مخالف معتقد 
هستند باید این مبالغ مصوب و بر اساس حساب 

و کتاب باشد.
بودجه شهردار پس فرستاده شد

شهردار کرمان که روز گذشته بودجه پیشنهادی اش 
برای سال جدید به شورای شهر فرستاد که این 
الیحه برای اصالحات از سمت شورای شهر پس 

فرستاده شد.
بودجه پیشنهادی شهرداری کرمان ۲هزار و ۳۲۰ 
میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 

جاری۵۵ درصد افزایش داشته است.

 ایرنا 

گزارش

معاون امور عمرانی استاندار کرمان افزود: 
راهداری و آب منطقه ای رودخانه ها و 
راههای تحت مدیریت خود را بررسی کنند 
که اگر تصرفی در آن شده، رفع تصرف کنند 
و این امر مصوب شده است، زیرا روستاهای 
درگیر سیل عمدتا در مسیر رودخانه بودند.

موسوی ادامه داد: در شمال استان ۹۰ بند 
سنگی و سیمانی اجرا شده و رودخانه شور 
جیرفت آنقدر الیروبی نشده که ارتفاع آن 
از شهرباالتر آمده و آب را وارد شهر می کند 
اما پنج کیلومتر سیل بند در باالی آن اجرا 
کردیم که اگر اینگونه نبود اکنون سیل شهر 
را فرا گرفته بود و این کارهایی که در استان 
کرمان برای الیروبی رودخانه ها شده ، در 
هیچ استانی اجرا نشده است.

وضعیت ۸ هزار کیلومتر 
از رودخانه های کرمان بحرانی است

در نشست عمومی شورای شهر مطرح شد
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دکتر آیت الهی موسوی معاون عمرانی استاندار :

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

دوم  هيات   140060319078010005 شماره  راي  برابر 
مورخه1400/10/22موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه 
دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مژده عموحسيني 
فرسنگي فرزند محمود بشماره شناسنامه 2980001643 صادره از كرمان 
پالك  تحت  مترمربع  مساحت 63.2  به  خانه  باب  يك  در ششدانگ 
16762فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 757 فرعي 
از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان سراسیاب خیابان شهید 

اشرف گنجویی نبش کوچه شماره 10 خريداري از مالك رسمي آقاي سید 
حسین حجت فرسنگی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1264204
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخه  دوم  هيات   140060319078009753 شماره  راي  برابر 
اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1400/10/12موضوع 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك 
 4 شناسنامه  بشماره  هاشم  فرزند  سرآسيابي  زاده  خاني  اله  روح 
طبقات  بر  مشتمل  خانه  باب  يك  ششدانگ  در  كرمان  از  صادره 
فوقانی به مساحت 208.80 مترمربع تحت پالك 2516 فرعي از 20 
 21 پردیس  اباد خیابان  قائم  کرمان  واقع در  اصلي بخش6کرمان 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد ومحمد ایالقی  محرز گرديده 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
تسليم  اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهي  اولين 
از تاريخ تسليم اعتراض،  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه  و پس 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت 

سند مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1264725
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20
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آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت بهشته آزادی شیبکوه 
ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  غالمرضا  فرزند 
این  140021920002942657از  کالسه  به  شده 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
اقامتگاه  در  فرزند حیدر  آزادی شیبکوه  اله  که شادروان حبیب 
منحصر  ان  الفوت  حین  وورثه  حیات گفته  بدرود  خود  دائمی 

است به :
ت  م 6080392658ت  اله ش  حبیب  فرزند  شیبکوه  آزادی  1-طاها 

 1397/4/19
اله ش م 6080274795ت ت  آزادی شیبکوه فرزند حبیب  2-نجمه 

1388/09/08

اله ش م 6080319020ت ت  آزادی شیبکوه فرزند حبیب  3-نرجس 
1392/4/18)فرزندان متوفی(

ت  6080064839ت  م  ش  غالمرضا  فرزند  شیبکوه  آزادی  4-بهشته 
1371/6/25همسر متوفی

ت  3160953521ت  م  ش  دادی  فرزند  کوه  شیب  آزادی  5-زینب 
1348/5/29مادر متوفی

اگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی 
نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف 
شهرستان منوجان –عاطفه ساالریپور.م الف 25 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
140060319008002371 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترک زاده 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 301 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 342.5 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 7566 
اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 12 خریداری از مالک رسمی 
به منظور اطالع عموم  لذا  افتخاری محرز گردیده است.  آقای محمود 
مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 259
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
140060319008002504 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب کردعلی 
اله آباد فرزند عباس به شماره شناسنامه 24 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 307.85 مترمربع از پالک 7555اصلی بخش 13 کرمان 
واقع در زرند بلوار فردوس خیابان رستگار کوچه 15 خریداری از مالک 
رسمی آقای قاسم اقبالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 260
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کاغذ اقتصادی

معاون وزیر صمت گفت: دلیل افزایش سن ماشین آالت معدنی، محدودیت هایی است که برای واردات وضع 
شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است.

رضا محتشمی پور با اعالم اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین آالت معدن را نیاز داریم که البته آمار 1۰ یا 
1۲ هزار دستگاه درست نیست، اظهار کرد: نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا سه هزار دستگاه ماشین آالت است.
وی تصریح کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین آالت را تا 1۰ سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولید کننده 

است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه 6۷ هزار ماشین آالت برداشت و حمل در معادن فعال 

هستند، ادامه داد: از این تعداد 1۰ هزار دستگاه باالی ۳۰ سال هستند که قابلیت کار ندارند.
وی با اعالم اینکه عمر میانگین ماشین آالت برداشت و حمل در معادن کشور 18 سال است، اظهار کرد: دلیل 
افزایش سن ماشین آالت معدنی، محدودیت هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، 

کاهش موانع واردات است، اما نباید از واردات با پرداخت تسهیالت حمایت کنیم..
وی بیان کرد: برای معادنی که بیش از چهار تا پنج دستگاه ماشین آالت نیاز دارند، به شرطی مجوز واردات 
می دهیم که ساخت یک دســتگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر ماشین سازی ها را حذف 

کرده ایم.

واردات ماشین آالت معدنی تسهیل شد
به دنبال نوسانات اونس جهانی و همچنین افزایش اندک دالر در بازار ارز، 

طال نیز روز گذشته اندکی افزایش یافت.
به این ترتیــب و طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، ســکه امامی در 
قیمت 1۲میلیون و ۳۳۰ هزارتومان معامله شــد و ســکه بهار آزادی به 

1۲میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است.
نیم ســکه نیز با قیمت 6میلیون و ۷8۹ هزارتومان معامله می شود و ربع 
سکه نیز در بازار ۳میلیون و 8۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی، ۲میلیون و 

۳۰۰هزارتومان قیمت خورده است.
هر گرم طــالی 18عیار نیــز در این ســاعت از معامــالت، 1میلیون و 
۲5۰هزارتومان اســت و اونس جهانی طال نیز، 184۲دالر قیمت خورده 

است.
افزایش اونس جهانی به همراه نوســانات بازار ارز بــه دنبال بی خبری از 
توافقات وین، باعث شده بازار طال نیز این روزها روند صعودی را تجربه کند 

و دیروز بار دیگر به کانال 1۲میلیون تومان باز گردد.

بازگشت طال به مدار صعودی

تمامی تولیدکنندگان فیلتر روغن و لنت خودرو ، در راستای تسریع شفافیت در قیمتها بایستی 
نسبت به درج قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت خود اقدام کنند.

نشست هم افزایی انجمن های تولیدکننده فیلتر روغن، لنت ترمز، تولیدکنندگان داخلی این 
محصوالت و با محوریت الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالهای تولیدی شرکتهای مذکور 
در محل حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.در این نشست عباس تابش رییس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مزایا و 
نحوه اجرای طرح، اظهار کرد: تالش می شود با اجرای این طرح از فرایند تولید تا عرضه برای 

مصرف کننده قیمتها شفاف سازی شود.
وی افزود: اگر در نظام توزیع ما اشــکاالتی وجود داشته باشــد، با اجرایی شدن طرح مذکور 
اشکاالت برطرف یا راهکارهای منطقی پیدا می شود که مصرف کننده متضرر نشود و واسطه 
های متعددی که به وجود آمده و مصرف کننده مجبور به پرداخت این هزینه ها می شود نیز 

برطرف شود.

درج قیمت تولیدکننده 
روی فیلتر روغن و لنت خودرو الزامی شد

بازار و بورساخبار شرکت ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
طبق مصوبه این کمیسیون، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی باید با تکمیل ســامانه 
اطالعات رفاه ایرانیان بــرای حذف یارانه 

خانواده های پردرآمد اقدام کند.
رحیم زارع  در نشست خبری روز گذشته 
خود گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با 
همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
موظف شــد حداکثر ظرف سه ماه پس از 
ابالغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی 
کلیه خانوارهای یارانه بگیر نسبت به حذف 
یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد 

اقدام کند.
وی افــزود: همچنین کمیســیون تلفیق 
تصویب کرد که منابع ارزی مندرج در تبصره 
۱۴ مربوط به منابع هدفمنــدی یارانه ها 
بالفاصله توسط شــرکت های تابع وزارت 
نفت به حســاب ارزی افتتاح شده توسط 
خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به 
نام سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود و 
به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ 
سامانه معامالت الکترونیکی )ETS( تسعیر 
شده و مستقیم به حســاب ریالی سازمان 

هدفمندی واریز شود.
زارع درباره میزان منابع هدفمندی یارانه ها 
در سال ۱۴۰۱، گفت: دولت پیش بینی کرده 
بود که منابع هدفمندی یارانه ها ۴۷۰ هزار 
میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق 
این میزان را به ۵۴۷ هــزار میلیارد تومان 

افزایش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
ادامه داد: میزان درآمــد حاصل از فروش 
داخلی فراورده های نفتی ۷۵ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش 
صادراتی فرآورده های نفتــی ۲۰۷ هزار 
میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش 
داخلی گاز طبیعی ۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان، صادرات ال.پی.جی شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فراورده های نفتی ایران 
۷ هزار میلیارد تومان، فــروش داخلی و 
صادرات اتان، ال.پی.جی و گوگرد ۲۶ هزار 
میلیارد تومان، منابع حاصل از اصالح نرخ 
گاز و سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و 
صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای 
فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل 
برق، آب، اکســیژن و موارد نظیر آن ۹۴ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، معوقات و مازاد 
درآمد ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
سربازان ستاد کل نیرو های مسلح از ابالغ 
بخشنامه پرداخت تسهیالت اشتغال زایی 

به سربازان پس از پایان خدمت خبر داد.
- ســردار موســی کمالی با بیــان اینکه 
اشتغالزایی وحمایت از اشــتغال یکی از 
اصلی ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی 
سربازان ســتادکل نیرو های مسلح است، 
گفت: در همین راســتا قــرارگاه مهارت 
آموزی ســربازان پیگیری هایــی را برای 
پرداخت وام های اشــتغالزایی به سربازان 
ماهر پس از پایــان خدمت آغــاز کرد و 
بانک های ملی، صادرات، ملت و تجارت نیز 
روند پرداخت وام را آغاز کردند. در تازه ترین 
پیگیری ها نیز خوشــبختانه بانک سپه به 
عنوان یکی دیگر از بانک های عامل، انجام 

یکسری تعهدات را برعهده گرفت.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
سربازان ستاد کل نیرو های مسلح با بیان 
اینکه ضوابط اعطای ایــن وام با همکاری 
بانک سپه و ستادکل نیرو های مسلح تدوین 
و نهایی شــد، گفت: این ضوابط برای اجرا 
ابالغ شده و از این پس سربازان ماهر پس از 
پایان خدمتشان می توانند از این تسهیالت 

در راستای اشتغالزایی بهره مند شوند.
 کمالــی دربــاره جزئیات ایــن ابالغیه 
و افراد واجد شــرایط نیز گفت: براساس 
این ابالغیه، تســهیالت تنها به طرح های 
اشتغال متقاضیان معرفی شده از کارگروه 
تخصصی مهارت تا اشتغال هر استان تعلق 
می گیرد و معرفی نامه مذکــور با امضای 
معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه 

عمومی استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه ســهم هر اســتان برای 
پرداخت تســهیالت مشخص شده است، 
ادامه داد: یکی از شروط مهم این است که 
سربازان باید بومی همان استان باشند و در 
واقع تسهیالت را برای اشتغالزایی در استان 
خود دریافت کنند. همچنین این وام فقط 
به سربازان مهارت دیده منقضی خدمت 

سال ۹۷ به بعد تعلق می گیرد.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
سربازان ستاد کل نیرو های مسلح در مورد 
مبلغ وام نیز به ایسنا گفت: مبلغ وام یک 
میلیارد ریال است که باید طی هفت سال 

بازگردانده شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون 
تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تبصره ۱۲ الیحه بودجه درباره حقوق و 
دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد دولت در الیحه حداقل حقوق را 

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در تمامی دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای 
مسلح وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری 
و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و 
پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد )۱۰%( به شرح 
زیر به گونه ای افزایش می یابد تا طبقات پایین تر از درصد افزایش 
بیشتری برخوردار شوند.در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف 
حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار 
)۵.۳۳۸.۰۰۰( ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت 
خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام 
هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه 
با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می گردد که مشمول کسور 
بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق 
و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. عالوه بر 

مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان )۳%( افزایش می یابد.
پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغع قرارداد منعقده ماهانه 
برای کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان طرح خدمت 
پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش میلیون ریال کمتر باشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده )۷۸( قانون مدیریت خدمات کشوری در 

حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

حداقل حقوق برای سال آینده
 ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان

وزارت کار ملزم به حذف
 یارانه پردرآمدها شد

پرداخت وام صد میلیون
 تومانی به سربازان

 مهارت دیده

موضوع »رمزارزها« و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در 
آینده دارایی های مردم را تهدید کند از مقوله های مطرح شده از 
جانب رئیس عدلیه در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه 
بود؛ محسن اژه ای رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل 
کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند 
هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز ها و همچنین تشریح وظایف 

دستگاه های مختلف در این رابطه شفاف سازی کند.
اژه ای در ادامه ضمن تاکید بر تالش مستمر و مجدانه مقامات 
دستگاه قضا برای رفع مشکالت همه کارکنان این دستگاه، از بروز 
برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان 
سازمان زندان ها گالیه کرد و به رئیس سازمان زندان ها تکلیف 
کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و 
کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات 

آنها، اهتمام ورزد.
او همچنین  متذکر شد که تسهیالت و تأسیسات ارفاقی نظیر 
»آزادی مشروط« و »عفو« شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و 

شبکه ای نمی شود.

اژه ای: بانک مرکزی درباره مسئله 
رمزارز ها شفاف سازی کند

وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن و گزارش 
منتشره از سوی مرکز آمار ایران در خصوص 
تورم دی ماه که یکی از علل اصلی آن، اجاره بهای 
مسکن است، سبب شد تا روز گذشته حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی در نشست ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت دستور ورود این ستاد 
به موضوع اجاره بهای مسکن و تدوین سیاست 
حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد 

اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان، ارائه کند.
در سال های گذشته نیز در پی تشدید وضعیت 
بازار اجاره مسکن، مقامات ارشد دستگاه های 
سیاست گذار بخش مسکن سیاست های 
مشابهی در پیش گرفته و دستورهایی مبنی 
بر لزوم ساماندهی بازار اجاره مسکن را صادر 

می کردند.
مهم ترین بسته های سیاستی بازار اجاره مسکن 
در خردادهای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین 
و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابالغ شد 
که شامل تعیین سقف اجاره بها و همچنین 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن برای کمک به 
مستأجران با توجه به شرایط کسب و کارها در 

دوره رکود کرونایی بود.
اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ورود 
دولت به هر بازاری چه به عنوان قیمت گذاری 
دستوری و با حتی اجرای سیاست های حمایتی، 

سبب به هم ریختن آن بازار از جمله بازار رهن و 
اجاره مسکن می دانند، اما تعیین سقف اجاره بها 
در دوره رکود کرونایی خصوصًا در سال ۱۳۹۹ 
توانسته بود تا حدودی از رشد اجاره بهای مسکن 

در سال گذشته جلوگیری کند.
مرکز آمار: اجاره بها؛ از عوامل اصلی تورم 

دی ماه
بر اساس آنچه مرکز آمار ایران به عنوان وضعیت 
شاخص قیمت ها و تورم دی ماه اعالم کرده، 
»اجاره بهای مسکونی« بیشترین میزان رشد 
قیمت را در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« داشته و از علل اصلی تورم دی ماه 

۱۴۰۰ بوده است.
کارشناس اقتصاد مسکن: تعیین سقف اجاره بها، 

قراردادهای صوری اجاره مسکن را در پی دارد
در همین ارتباط محمود اوالد کارشناس اقتصاد 
مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
سیاست های دولت در بازار اجاره بهای مسکن 
اظهار کرد: دولت در هر بازار مداخله کند، وضعیت 

بدتر می شود.
وی افزود: سیاست تعیین سقف اجاره بها که به 
خاطر شیوع کرونا، تصویب و ابالغ شد، سقف 
اجاره بهای مسکن در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را 
۲۵ درصد برای تهران تعیین کرده بود، اما آمارها 
نشان داد میزان اجاره بها بسیار بیشتر از این رقم 

بوده و کمتر موجری آن را اجرا کرده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: تعیین سقف اجاره 
بها سبب می شود موجرانی که کمتر ریسک 
می کنند، برای در امان مانده از سیاست های 
تنبیهی دولت برای موجرانی که این سقف را 
رعایت نمی کنند، از بازار اجاره مسکن خارج 
شوند که در نتیجه میزان عرضه واحدهای اجاری 

کمتر می شود.
وی یادآور شد: از دیگر نتایج تعیین سقف اجاره 
بهای مسکن، رواج قراردادهای زیرمیزی و صوری 
رهن و اجاره است و موجران و مستأجران به 
سمت دو قرارداده شدن می روند؛ یکی برای 
آنکه در سامانه امالک و مستغالت درج شود و 
دیگری رقم واقعی اجاره بها خواهد بود که موجر 

از مستأجر اخذ خواهد کرد.
اوالد تصریح کرد: در حال حاضر که اجاره بها 
افزایش داشته، مستأجرانی که از پس هزینه های 
اجاره بها برنمی آیند، به شهرهای حاشیه ای 
می روند اما وقتی اعالم شود که موجران حق 
ندارند باالتر از یک رقمی، واحد خود را اجاره 
دهند، بار دیگر آنها هم به تهران برمی گردند؛ آن 
هم در شرایطی که هنوز عرضه واحدهای اجاری 
افزایش نداشته ولی تقاضای مسکن اجاری 
ناگهان رشد می کند که بار دیگر التهاب در بازار 

اجاره مسکن تشدید می شود.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
امروز در نشست خبری ضمن تشریح آخرین 
وضعیت مذاکرات وین، گفت: آنچه که امروز در 
وین شاهد آن هستیم، پیشرفت در مسیر درست 
است. ما در چهار حوزه، پیشرفت هایی داشتیم که 
در برخی از اسناد میزان پرانتزها کم تر و کم تر شده 

است که موفقیت بزرگی بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: مهم 
این است همه اطراف مذاکرات در وین پذیرفتند 
که نباید آنچه در سال های گذشته با خروج آمریکا 
از برجام رخ داد تکرار شود. ایده های کاماًل اجرایی 
و عملیاتی را در وین با واقع نگری ارائه کردیم و 
معتقدیم این ایده ها امکان گفت گو درباره تضامین 

را فراهم کرده است.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص علت 
کندی مذاکرات، گفت: یکی از دالیل کندی در وین، 
عدم آمادگی آمریکا در خصوص برخی ایده های 
ماست. در برخی حوزه ها از جمله راستی آزمایی 
موضوعات بسیار مهمی همچنان باقی مانده است 
که باید در خصوص آن ها در واشنگتن تصمیم 
سیاسی گرفته شود و امیدواریم این تصمیم سیاسی 

گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه درباره سفیر روسیه در وین 

اظهارنظری نمی کنم و همه مذاکره کنندگان در 
وین اظهارات خودشان را داشته اند، اظهار داشت: 
گفتگوها در مسیر درست با موضوعات مشخص 
دنبال می شود. معتقدیم اگر به آنچه بر روی میز 
است تعهد شود و طرف مقابل اراده داشته باشد، 

گفتگوها به نتیجه منجر خواهد شد.
گفتگوها برای بازگشت پول ایران از کره الک 

پشتی است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آخرین 
وضعیت بدهی کره جنوبی به ایران نیز گفت: 
متأسفانه بدهی قطعی کره جنوبی به ایران همچنان 
پرداخت نشده است و آنچه بین دو کشور گفتگو 
می شود با سرعت الک پشتی در حرکت است که نه 

مورد قبول ایران است و نه فراموش می شود.
خطیب زاده افزود: این ها پول مردم ایران و منابع 
قطعی مردم ما است که نزد دولت کره به امانت مانده 

و ما رعایت این امانت را ندیده ایم.
وی در خصوص پرداخت حق عضویت کشورمان از 
طریق بخشی از بدهی کره به ایران، گفت: آنچه انجام 
شده است بخش کوچکی از پول ما در کره است که 
به حساب امنی در سازمان ملل منتقل شده است. 
منتظر شرایطی هستیم که امکان دسترسی کامل 

به منابعمان ایجاد شود.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات 
شیخ »قیس خزعل« )از رهبران جریان مقاومت 
عراق(، گفت: ایران همواره حامی و در کنار مقاومت 
بوده است و در مقابل جبهه تعدی و تجاوز تالش 
می کند که صدای مظلومان را زنده نگه دارد و بر 
این تعهد خود همواره استوار بوده و همه هم این 

را می دانند.
برخی  به  واکنش  در  همچنین  خطیب زاده 
حاشیه سازی ها در خصوص نوع عضویت ایران در 
اجالس شانگهای، تصریح کرد: در این خصوص 
برخی حاشیه سازی ها بر متن غلبه پیدا کرده 
است. در زمان برگزاری اجالس سران و زمانی که 
عضویت ایران پذیرفته شد، وزارت امور خارجه 
بیانیه ای صادر کرد که فرآیند عضویت دائم آغاز 
شده و ایران به عضویت دائم بعد از درخواست ۱۴ 

ساله درآمده است.
وی همچنین در واکنش به مناقشه پیش آمده بین 
روسیه و اوکراین گفت: جمهوری اسالمی ایران با 
دقت و از نزدیک تحوالت اوکراین را پیگیری می کند 
که با طرف های درگیر، رایزنی های خود را داشته 
باشد. راه حل ما برای همه تنش ها گفتگو و راه حل 
سیاسی است و امیدواریم با کاهش تنش به چنین 

گفتگوهایی نزدیک شویم

ورود رئیس جمهور به بازار اجاره مسکن خطیب زاده: علت کندی مذاکرات وین، 
آماده نبودن آمریکا در خصوص ایده های ماست

اسماعیلی ، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان: 

از برنامه اشتغالزایی جلوتریم
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کرمان شاخ غول اشتغال را شکسته. این گزاره ای است که 
با استناد به آمار ۴۵هزار و ۶۰۰شغل ایجاد شده در ۱۰ ماه 
ابتدای سال عنوان می شود که گویا ۴هزار شغل اش هم 
بیش از میزان تعهد شده بوده است. این آمار اما از دو جهت 
مورد تردید است. اول؛ رشد بیش از ۱۵۰درصدی تعهد 
اشتغال در بخش کشاورزی در سالی که بخشی غالبی 
از محصول به  واسطه خشکسالی و سرما رفت. دوم؛ رشد 
قریب به ۲۰۰درصدی تحقق اشتغال در بخش اداره های 
تعاون،  کار و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای در سالی که کل 
اشتغال ایجاد شده در پارک علم و فناوری ۱۵۰شغل بوده و 
یا منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان حتی به یک پنجم میزان 
تعهدش نرسیده است. رضا اسماعیلی، مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان کرمان در گفت وگو با »کاغذ وطن« 
علت آمار باالی این اداره اش را به اشتغال باالی ثبت شده 
در کاریابی ها ربط می دهد. پاسخ او به عنوان دبیر کارگروه 
اشتغال و کارآفرینی به اشتغال خارج از برنامه در بخش 
کشاورزی نیز، جایگزین شدن کشاورزان  بازنشسته با 
نیروهای جدید است. او که معتقد است تمامی این آمار به 
جز سامانه رصد در مجموعه استانداری، فرمانداری، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و اداره کار رصد شده است در پاسخ 
به پایداری این شغل ها می گوید:»هیچ اشتغالی به جز 

اشتغال بخش دولتی پایدار نیست.« 
*آقای اسماعیلی پور، چه طور وقتی مناطق 

ویژه اقتصادی در تحقق اشتغالشان مانده اند و 
یا کل ظرفیت اشتغال ایجاد شده در پارک علم و 
فناوری ۱۵۰ نفر بوده است،  اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی در سال جاری هزار و ۱۲۱ نفر  از آمار 
اشتغال تعهد داده شده جلو زده و درصد تحقق  

اشتغالش به ۲۲3درصد رسیده است؟
ابتدای سال که برنامه اشتغال را از دستگاه های متولی 
خواستیم، آن ها براساس ظرفیت هایی که هر یک داشتند، 
آمارشان را اعالم کردند؛ به عنوان مثال سازمان صنعت، 
معدن و تجارت عدد ۸هزار نفر را اعالم کرد و ما هم حدود 

هزار نفر اشتغال را بر اساس ظرفیت و اعتباری که داشتیم 
اعالم کردیم. ما به عنوان دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی 
اعالم کردیم که این تعداد شغل در استان ایجاد شود و 
یکی از ظرفیت هایی که ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی داریم از محل اشتغالی است که کاریابی ها ایجاد 

می کنند و این عدد، عدد قابل توجهی است.
*یعنی ۲هزار شغلی که امسال از سمت 

دستگاه شما اعالم شده، مبتنی بر آمار اشتغال 
کاریابی هاست؟

آمار کاریابی ما باالتر از این است، فقط ۲هزار نفر نبوده است 
اما ما یک تعدادی را به دلیل مالحظاتی ثبت نکردیم تا آمار 
واقعی تر باشد.در واقع ما سعی می کنیم آن عددهایی که 
اشتغال پایدارتری دارند، ثبت کنیم. ببینید یک درصدی 
ای این آمار هم مربوط به دو بخش تعاونی و اشتغال مشاغل 
خانگی است و مجموع این سه بخش آمار ما را نسبت به 
سال گذشته و سایر دستگاه ها باالتر برده است.البته دقت 
و همت بچه ها که  سعی کردند  تمام اطالعاتی که دارند 
را وارد کنند و از طرفی دیگر کار تخصصی این اداره در 

بحث های اشتغال منجر به این آمار بیشتر شده است.
*به جز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

درصد تحقق اشتغال در سازمان فنی و حرفه ای 
نیز ۱۹۰درصد بوده است. شما به عنوان دبیر 

کارگروه اشتغال و کارآفرینی چه تحلیلی از این 
آمار داشتید؟ این آمار بر چه اساسی ابالغ شده و 

پایداری شغل ها به چه میزان است؟
ببینید مالک فنی و حرفه ای برای اشتغال آموزش 
نیست، بلکه مالک ما آموزشگاه های آزادی بوده که ایجاد 
شده است. در واقع مالک ما تعداد آموزشگاه های آزاد و 
مربی هایی است  که در آنجا هستند. البته ما لیست ها را 
هم داریم و حاضر هستیم اگر بخواهید این ها را یک به 

یک چک کنید.
*خارج از سطح اشتغال محقق شده در 

دستگاه فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون و کار 
رفاه اجتماعی، میزان تحقق اشتغال در بخش 

کشاورزی نیز بهت برانگیز بود. چطور در سالی که 
ما خشکسالی داشتیم و اساس برنامه دولتی ها 

بر  سوق دادن  اشتغال بخش کشاورزی به سمت 
صنعت بوده،  آمار این بخش بیش از ۵۰درصد از 

برنامه پیشی گرفته است؟
نزدیک به ۳۴درصد از مجموع اشتغال استان در بحث 
کشاورزی است. عرضم این است که وقتی ما می بینیم 
کشاورزی سهم زیادی در اشتغال استان دارد، قطعا تعداد 
اشتغالی هم که می تواند ایجاد کند، ظرفیت باالیی است. 
مضاف بر اینکه در بحث کشاورزی یک تعداد نیرو بازنشست 
می شوند و وقتی که بازنشست می شوند و از چرخه اشتغال 
خارج می شوند باید جایگزین این افراد کسانی مشغول 
شوند. ببینید ما سال گذشته در استان کرمان بیش از ۱۰ 
هزار نفر بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی داشتیم، حاال 
در کنار این ها بیمه عشایر روستایی و سایر بیمه ها را هم 
داریم که بازنشسته شدند و این افراد باید جایگزین داشته 
باشند.وقتی سهم ۳۴درصد را در نظر بگیرید،  با جایگزینی 
بازنشستگان قطعا این اعداد اشتغال در بخش کشاورزی 

اعداد بزرگی نیست. 
* شما مدعی هستید که این درصد باالی تحقق 

اشتغال خارج از برنامه در بخش کشاورزی ناشی از 
جایگزینی نیروهای بازنشسته بوده است؟

بله قسمتی این طور است و قسمتی به دلیل سهم اشتغال 
باالی بخش کشاورزی خصوصا در مناطق جنوبی است که 

مسبب این امر بوده است. 
اما باید توجه داشته باشید که بیشترین اشتغالی که در 
استان کرمان صورت گرفته  مربوط به صمت های شمال 
و جنوب است چرا که رویکرد ما تغییر دادن سهم اشتغال 
بخش کشاورزی است. به هر حال باید سهم اشتغال بخش 
کشاورزی را کاهش داده و سهم اشتغال بخش صنعت و 

خدمات را افزایش دهیم تا به تعادل ملی برسیم.
*طبق آمار ارائه شده در این کارگروه شهر کرمان 

که به نوعی مهاجر پذیر است و همواره درصد 
اشتغال باالتری داشته و جزو پنج شهرستان آخر 

در زمینه تحقق اشتغال قرار گرفته است، علت این 
امر چیست؟

خوب به نوعی ما ظرفیت اشتغال  کرمان  را باال دیدیم . 
کرمان، سیرجان و رفسنجان سه شهرستانی هستند که 

مهاجرپذیر هستند و الباقی شهرستان های استان، مهاجر 
فرست هستند. ابتدای سال سهم اشتغال کرمان براساس 
اعالم دستگاه ها یک مقدار باالتر دیده شده که البته درست 
هم بود. چون سهم جمعیتی و تعداد بیکاران کرمان هم 
بیشتر بود. به هر حال برای تحقق این آمار الزم  بود بیشتر 
کار می شد که این موضوع پیگیری می شود تا دستگاه هایی 
که قول دادند و دستگاه هایی که  متولی این امر هستند، 

پای کار بیایند  و این آمار اشتغال را محقق کنند.
*به طور خاص کدام ادارات به تعهداتشان در 

میزان اشتغال عمل نکردند؟
اصلی ترین دستگاه  آموزش و پرورش است که در 
شهرستان کرمان نزدیک ۲هزارنفر تعهد شغل داده 
است و تاکنون حدود ۵۰۰نفرشغل ایجاد کرده و الباقی 
مانده است. اگر این موضوع به تحقق صد درصدی برسد 
شهرستان کرمان هم به سطح سایر شهرستان ها می رسد؛ 
بدین معنی که درصد تحقق اشتغالش باالی صد درصد 

خواهد رسید.
*آقای اسماعیلی پور صحت سنجی این آمار بر 

عهده کدام دستگاه است؟
عالوه بر اینکه در سامانه رصد کد ملی، آدرس، تلفن و 
غیره را می خواهد.  ما باز از دستگاه هایی که ایجاد اشتغال 
کردند و خصوصا دستگاه هایی که موثرتر بودند مثل 
کمیته امداد، صمت، بهزیستی و سایر دستگاه ها، اسامی 
این افراد را خواستیم و خیلی از این دستگاه ها طی یک 
سی دی این اسامی را به ما داده اند و این ها چک شده و 
یک راستی آزمایی صورت گرفته است. مضاف بر اینکه 
ما در جلساتی که با فرمانداری ها داشتیم تاکید کردیم که 
راستی ازمایی ر ا انجام دهند. در کنار این موضوع سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی هم در این امر کمک کننده است و 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم در این حوزه 

همکاری می کند که راستی آزمایی انجام شود.
*شما چه نمره ای به این صحت سنجی اشتغال 

می دهید؟ به نظر شما چقدر از این شغل هایی ایجاد 
شده پایداری دارند؟

در بحث اشتغال ریزش و رویش داریم. ببینید ما هیچ 
اشتغالی را نمی توانیم بگوییم پایدار است،  مگر اشتغال  
دولتی. البته همان اشتغال های دولتی هم ممکن است 
یک نفر بعد از مشغول به کار شدن به دالیل مختلف از 

کار اخراج شود.
به هر حال پایداری شغل برای ما خیلی مهم است. در 
خصوص نمره به صحت سنجی نیز باید بگویم که مالکی 
که از جهاتی قابل رصد است و سنجشی برای ماست بحث 

بیمه شدگان تامین اجتماعی است.
من هنوز آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی امسال را 
ندارم اما سال گذشته براساس اطالعات ما بیش از ۴۰هزار 
شغل در سامانه رصد ثبت شده که در سازمان تامین 
اجتماعی که یکی از مالک های ماست بیش از ۲۳هزار 
نفر به جمع بیمه شدگان اضافه شدند.  یعنی با اینکه 
ما ریزش اشتغال داشتیم باز در انتهای سال ما افزایش 
اشتغال در سازمان های تامین اجتماعی داشتیم. این امر 
نشان می دهد ما کاری که سال گذشته در برنامه اشتغال 
کردیم درست بوده است. برای امسال ما هنوز آمار هشت 
ماه تامین اجتماعی را نگرفتیم اما قطعا افزایش اشتغال 
داشتیم و باید در کنار تامین اجتماعی بیمه شده های جدید 
عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، نیروی انتظامی و 

صندوق های دادگستری هم رصد کرد.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

در بحث اشتغال ریزش و رویش داریم. ببینید ما 
هیچ اشتغالی را نمی توانیم بگوییم پایدار است،  
مگر اشتغال  دولتی. البته همان اشتغال های 
دولتی هم ممکن است یک نفر بعد از مشغول به 
کار شدن به دالیل مختلف از کار اخراج شود.
به هر حال پایداری شغل برای ما خیلی مهم 
است. در خصوص نمره به صحت سنجی نیز باید 
بگویم که مالکی که از جهاتی قابل رصد است و 
سنجشی برای ماست بحث بیمه شدگان تامین 
اجتماعی است.



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1160 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 بهمــن   5 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 پیام گم گشته

عنوان فرعی: عرفان بومیان استرالیا
نویسنده: مارلو مورگان

ترجمه: فرناز فرود
انتشارات: کتاب آوند دانش

پیام گم گشته با عنوان فرعی – عرفان بومیان استرالیا – کتابی از 
مارلو مرگان است که به گفته ماریان ویلیامسون، کتابی قدرتمند؛ 

داستان زیبایی سفر عارفانه ى یک زن است که بیش از یک 
میلیون نسخه فروش داشته است.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی 
Jalón Ángel ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۲۹ اردیبهشت 14۰1
این رقابت توسط بایگانی عکس alón Ángel و دانشگاه سان 

جورج برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از 
خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، 

واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی 
پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

کورکور حنایی
مشخصات ظاهری:این پرنده، ۶۱ سانتی متر طول دارد. نر و ماده هم 
شکل اما ماده حدود ۵ درصد بزرگتر از نر است. دم زیبا و در انتها دو شاخه و به شکل 

»۸« است . پر و بال به رنگ قرمز بلوطی، روتنه و دم دارای لکه های سفید زیبا، سر 
کرمی سفید و شاه پرهای انتهایی بال سیاه رنگ است. پرو بال جوجه ها کمرنگ تر است 

و انتهای شاهپرهای بال سفید و روتنه و بالهای کمرنگ تر از پرنده ی بالغ است. هنگام 
فرود آمدن بر شکار بالها را پهن می کند و مانند کورکور سیاه، شکارچی و همه چیز خوار 

است.از پستانداران کوچک و جوجه ی پرندگان، سگ مرده یا زخمی شده و بعضی از 
حشرات تغذیه می کند.

صدا:صدای این پرنده بیشتر هنگام تولید مثل و به صورت سوتهای »وی ی یی« یا 
»اووووو..وی ی یی « شنیده می شود.

زیستگاه:این پرنده در نواحی قطبی و مدیترانه ای در جنگلهای استپی با آب و  هوای 
خشک و مرطوب، علفزارها و مراتع به سر برده و در شاخ های درختان مرتفع آشیانه می 
سازد و گاهی نیز از آشیانه های قبلی یا قدیمی پرندگان دیگر استفاده می کند. در ایران، 

به تعداد محدود، در جنوب دریای خزر و شمال آذربایجان دیده می شود.
حفاظت:در سال های اخیر به تعداد بسیار اندک دیده شده است.بنابراین در وهله ی اول 
باید وضیعت و جمعیت آن شناخته شود و سپس نسبت به حفاظت از آن اقدام مناسب 

صورت گیرد./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

اداره کل  صنایع دسـتی  معـاون 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از اعطـای 
تسـهیالت بـه تولیدکنندگان و شـاغالن 

صنایع دسـتی ایـن اسـتان خبـر داد.
کاظم حسـین زاده افزود:»این تسـهیالت 
براسـاس تفاهم نامـه منعقـد شـده بـا 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد و بـه منظـور 
اشـتغالزایی  و  کارآفرینـی  توسـعه 
اعطـا  صنایع دسـتی  هنرمنـدان 

» . د می شـو
اداره کل  صنایع دسـتی  معـاون 
و  میراث فرهنگی،گردشـگری 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان اظهـار 
کرد:»تسـهیالت مذکـور کـه بـه صورت 
تلفیقـی اسـت بـه اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی بخـش خصوصـی و تعاونی ها در 
قالـب بند الـف تبصـره ۱۸ قانـون بودجه 

تعلـق می گیـرد.«  ۱۴۰۰ سـال 

کرد:»متقاضیـان  بیـان  حسـین زاده 
می تواننـد درخواسـت خـود را از طریـق 
سـامانه my.mcth.ir ارسـال کننـد و 
داشـتن سـن ۱۷ تـا ۷۰ سـال یکـی از 
شـرایط ثبت نـام در این سـامانه اسـت.«

او ادامـه داد: »نـرخ سـود تسـهیالت تـا 
سـقف ۵۰۰ میلیون ریال ۱۰درصد است 

و باالتـر از آن ۱۲درصـد خواهـد بود.«
اداره کل  صنایع دسـتی  معـاون 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی اسـتان کرمان خاطرنشان 
کـرد: »در حال حاضـر در این اسـتان ۷۰ 
هـزار هنرمنـد چیره دسـت کرمانـی در 
۱۰۰ رشـته و زیر رشـته صنایع دسـتی 

هسـتند.« فعـال 

بازگشایی محور ساری 
به کیاسر

در پی وقوع بارش برف شدید در مازندران ، محورهای 
کندوان و کیاسر در استان مازندران کامال مسدود شده 

اند که با تالش اداره کل راه و ترابری بازگشایی و به 
مسافرین گرفتار در برف ، امداد رسانی گردید/

عکس: تسنیم

رنا
: ای

بع
من

معاون صنایع دستی استان کرمان خبرداد

اعطای تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی استان کرمان

خوراک دام عشایر سیل زده
 شرق کرمان تامین می شود

توقیف پنجاه میلیارد ریال
 اشیاء عتیقه در کرمان

کسب رتبه پنجم شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر در گروه فلزات اساسی

خبر

سرپرست جهاد کشـاورزی کرمان با اشـاره به اینکه شغل اصلی عشایر شـرق کرمان به 
خصوص در مناطق سیل زده و کوهستانی ریگان دامداری است گفت:متأسفانه در سیل 

اخیر خسـارت های قابل توجهی به احشـام این منطقه وارد شـده است.
محمد خیراندیش از محاصره روسـتاهای کوهستانی شـرق کرمان در سـیل خبر داد و 
گفت: طی روزهای اخیر مشـکالتی در زمینه تأمین خوراک دام برای عشـایر سـیل زده 
ایجاد شـده اسـت که اقدامات الزم برای رفع مشـکالت در دسـتور کار قرار گرفته است.

خیراندیش از ارسـال فوری یک محموله خوراک دام به این مناطق بـرای تأمین خوراک 
دام عشـایر خبـر داد و افـزود: طبـق پیگیری های انجام شـده بعـد از احصا، خسـارت ها 
احشام تلف شده نیز توسـط دسـتگاه های مربوطه تأمین و در اختیار خسـارت دیدگان 

قـرار می گیرد.

فرمانده انتظامی اسـتان کرمان از توقیف اشـیاء عتیقه متعلق به ۴ هزار سـال پیش خبر 
داد.سـردار عبدالرضا ناظری در خصوص جزئیات ایـن اموال بیان کرد: خـودروی حامل 
این اموال از اسـتان های شـرقی وارد اسـتان کرمان شـده و قصد جاسـازی این اموال در 
بار پسـته شـهرهای شـمالی اسـتان و ترانزیت آن ها به خارج از کشـور را داشـته اسـت 
که با هوشـیاری پلیس شناسـایی و دسـتگیر شـداو افزود: ایـن اموال شـامل ۴۴ قطعه 
شـیء مفرغ مربوط بـه ۲ هزار سـال قبـل از میالد یعنـی نزدیک  بـه ۴ هزار سـال پیش 
می باشـند که ارزش ریالی آن ها به گفته کارشناسـان میراث فرهنگی ما پنجاه  میلیارد 
ریال اسـت.ناظری ادامـه داد: در این جریـان یک نفر دسـتگیر، خودرو توقیـف و پرونده 

برای رسـیدگی و ریشـه یابی جزئیات مسـئله  تحویل مراجع قضایی داده شـده است.

بیسـت و چهارمیـن همایـش شـرکت هـای برتـر IMI۱۰۰ امـروز در محـل سـالن 
همایش های صدا و سـیما برگزار شـد و شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر توانست با 

ارتقـاء ۱۲ پلـه ای؛ رتبـه ۴۰ را در بیـن ۱۰۰ شـرکت برتر ایـران از آن خـود کند.
به گزارش اقتصـاد آنالین ؛ این رتبه بندی هر سـاله از سـوی سـازمان مدیریت صنعتی 
کشـور انجـام می شـود و طـی آن ۱۰۰ شـرکت برتر کشـور کـه در حوزه هـای مختلف 
در حـال فعالیت هسـتند معرفی می شـوند. کسـب ایـن رتبه در حالی اسـت که سـال 
گذشـته، این شـرکت در جایگاه ۵۲ قرار گرفته بود. رتبه بندی مذکـور از نظر بهره وری 
و بر اسـاس شـاخص های ارزیابی ۳۲ گانـه از جمله تولیـد و فروش، توجه به مسـئولیت 

اجتماعی، حرکت به سـمت اقتصاد سـبز و... انجام شـد.
همچنین، شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر توانسـت جایگاه پنجم در گـروه فلزات 

اساسـی و جایگاه سـوم شـرکت های برتر بورس کاال را نیـز به خود اختصـاص دهد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مسئول مالی
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

منظم و به شدت پیگیر و مسئولیت پذیر هستید
همراه با بیمه

پرداخت به موقع
همراه با آموزش رایگان نرم افزارهای مربوطه

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس
واتساپ ۰۹۱3۵3۰۹۱3۱
https://forms.gle/P۱hmsqY۷UspbGETq۹ لینک

موقعیت شغلی:کارشناس حسابداری
جنسیت: خانم و آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
3 سال سابقه کار مرتبط

آشنا با سیستم های حسابداری
office آشنا با نرم افزار های

تسهیالت و مزایا
حقوق ثابت

بیمه تامین اجتماعی
اطالعات تماس
m.mahbobi@parsunday.com ایمیل

موقعیت شغلی:مهندس صنایع و مهندسی مواد
شرایط احراز: 

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا
حقوق ثابت

بیمه و بیمه تکمیلی
سبد کاالی ماهیانه

پاداش و ...
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس
واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹۶۹۲۸
info@kepsico.com ایمیل

 استخدام مجموعه
چاپ جعفری رفسنجان

استخدام تدارك صنعت کاغذ کرماناستخدام پارسان دی سمبل

خبر

خبر

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش 
و پرورش استان کرمان گفت: دانش آموزان استثنایی معموال 

استعدادهای پنهانی دارند که باید شناسایی و استفاده شوند.
غالمرضا نخعی در آیین تکریم رئیس سابق آموزش و پرورش 
استثنایی و معارفه سرپرست جدید گفت:دانش آموزان با 
نیازهای ویژه معموال دارای استعدادهای پنهانی هستند که با 
درایت و توانمندی معلمان خالق استثنایی و برنامه ریزی همه 
مسئوالن می توان زمینه شناسایی و پرورش این استعدادها 

را فراهم کرد.
او خدمت در مدارس استثنایی را مقدس و ارزشمند دانست و 

افزود: قدردان تالش های همه مسئوالن و معلمان دانش آموزان 
با نیازهای ویژه هستیم و امیدواریم با هوشمندی، برنامه ریزی 
و سختکوشی این عزیزان شاهد شکوفایی و رشد بیشتر دانش 

آموزان استثنایی استان باشیم.
سرپرست معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش 
و پرورش استان کرمان اظهار داشت: بین کارکنان مجموعه 
آموزش و پرورش استثنایی استان، اخالص، روحیه مثبت و هم 
افزایی وجود دارد و مهمترین عامل موفقیت یک مجموعه هم 
همدلی،همراهی و صادقانه کار کردن است که باید این مولفه 

ها در راس امور قرار گیرد.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان از احداث یک پل آهن بر 
روی رودخانه پاسرخ در شهرستان ریگان خبر داد.

سردار حسین معروفی در حاشیه بازدید از مناطق 
سیل زده شرق استان کرمان با تاکید بر تسریع 
در خدمات رسانی و محرومیت زدایی در این 
منطقه گفت: در راستای کمک به مردم کوهشاه با 
هماهنگی های انجام شده پلی فلزی بر روی رودخانه 
پاسرخ توسط سپاه احداث می شود تا رفت و آمد مردم 
تسهیل و در موارد طغیان رودخانه مردم از بن بست 

و محاصره سیل نجات یابند.
او تصریح کرد: ارزش این پل یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان است و می تواند زندگی مردم این 

مناطق را متحول کند.
او طول این پل را ۶۰ متر عنوان کرد و گفت: متأسفانه 
ارتباط این منطقه حدود هشت روز است که قطع 
شده و با احداث این سازه ۶ هزار نفر جمعیت کوهشاه 
در زمان بروز سیالب وضعیت مناسب تری خواهند 
داشت.او با اشاره به مسدود شدن راه اصلی این منطقه 
به ریگان گفت: یک راه فرعی با تالش جهاد گران 
باز شده است و تالش برای بازگشایی راه اصلی نیز 

ادامه دارد.
او از خسارات قابل توجه به واحدهای مسکونی این 
منطقه خبر داد و افزود: در کنار مردم هستیم و برای 

رفع مشکالت تالش می کنیم.

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان: 

استعدادهای پنهان دانش آموزان استثنایی 
باید شناسایی و استفاده شود

احداث پل آهنی بر روی رودخانه »پاسرخ« 
در شرق کرمان

همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت 
فاطمــه)س( و گرامیداشــت مقــام مــادر و 
ــا حضــور مدیرعامــل و جمعــی از  روز زن ب
معاونیــن و مدیــران از همکاران زن شــاغل 

ــد. ــل ش ــرکت تجلی در ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 

توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر، مهنــدس 
محیاپــور ضمــن تبریــک ایــن روز بــه 
همــکاران خانــم عنــوان کــرد: بانــوان 
شــاغل جــدای از مســئولیت بــزرگ 
مــادری و همســری توانســتند در صنعــت 
ــف اداری و  نیــز خــوش بدرخشــند و وظای

ســازمانی خــود را بــه نحــو احســن انجــام 
دهنــد. وی ضمــن گرامیداشــت روز زن 
ــواده در  ــار داشــت: خان ــادر، اظه ــام م ومق
ــه انســان مفهــوم مــی  جامعــه اســالمی ب
دهــد و ســالمت اجتمــاع در خانــواده و 
ســالمت خانــواده نیــز مرهــون زن اســت.

ــنگر  ــم در س ــاغل ه ــوان ش ــزود: بان او اف
ــش  ــنگر کار و کوش ــم در س ــواده و ه خان
در محیــط هــای اداری، نقــش خــود را 
بــه شایســتگی ایفــا کــرده انــد و خدمــات 
ــه  ــه خــود ارائ ــه جامع ــری را ب ــل تقدی قاب

ــد. ــوده ان نم

همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( صورت گرفت:

تجلیل از بانوان شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر


