
مویدی در نشست عمومی شورای شهر کرمان:

در انبار اجراییات شهرداری میلیاردها 
 تومان سرمایه دپو شده است
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سازمان  کل  رئیس 
از  سازی  خصوصی 

پرداخت سود سهام عدالت از اول اسفند به مدت 
20 روز خبرداد و گفت: سود سهام عدالت 532 
هزار تومانی اسمی بین 550 هزار تا 600 هزار 
تومان خواهد بود.حسین قربان زاده در گفت وگو 
با فارس، در مورد نحوه پرداخت سود سهام 
عدالت،  افزود: واریز سود سهام عدالت مربوط به 
عملکرد سال ۱3۹۹ از ابتدای اسفند ماه سال 
جاری آغاز و پیش بینی می شود، واریز سود به 

مدت 20 روز طول بکشد.

 علی اصغر خیرخواه در نشست شورای مدیران 
این دانشگاه ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر 

افزود: افزایش قابل توجه موارد مبتال به کرونا در جنوب کرمان یک 
هشدار بسیار بزرگ و جدی است.
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مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان گفت: به 
مناسبت دهه فجر، توزیع ۴3۸ قلم وسایل گازسوز 

به صورت رایگان بین ساکنان مناطق جنگلی آغاز شده است.
 مهدی رجبی زاده گفت: به همت منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
کرمان امسال به مناسبت دهه فجر، توزیع ۴3۸ قلم وسایل گازسوز در مناطق 

ـ عشایری کرمان آغاز شده است. روستایی 

یحیی صادقی بابیان اینکه اشتغال و توانمندسازی 
مددجویان یکی از اولویت های مهم این نهاد است 

افزود: افتتاح طرح های اشتغال زایی مددجویان و تأمین مسکن آن ها از 
مهم ترین برنامه های این نهاد در طول سال به ویژه ایام دهه مبارک فجراست.

او ادامه داد: این طرح ها بااعتبار 200 میلیارد تومان در سراسر استان با اولویت 
مناطق محروم افتتاح می شوند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

بیآبیدرمجاورگرمتریننقطهزمین؛

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 1400/75/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" تجهیز، راهبری و مدیریت ایستگاه آتش نشانی وامدادی) 
اورژانس( معدن سفیدابه و سیاه جنگل" واقع در استان سیستان و بلوچستان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
عمومی  خدمات  امور  در  شركت   5 حداقل  رتبه  با  پیمانکاری  صالحیت  دارای گواهینامه  و  شرایط  واجد  پیمانكار  به 
به  مناقصه  اسناد  اخذ  متقاضیان می توانند جهت  لذا  نماید.  واگذار  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  اداره  از  تاسیساتی  و 
از  ارزیابی تأمین كنندگان  الكترونیكی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه  آدرس 
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 1400/11/16 در محــل 
موضوع  اجرای  از محل  بازدید  باشد. ضمنًا  می  تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفتركمیسیون 
مناقصه روز شنبه مورخ 1400/11/9 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

فراخوان مزایـده

معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775نشانی
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قسمتی از پالك ثبتی 6852 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 4756 فرعی 
از 71 اصلی واقع در بخش 6 کرمان 
شهرک خواجو مجتمع پیامبر اعظم 

مجتمع شماره یک طبقه 3 

نقد56.33.378.000.000168.900.000مسکونی 

دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت 10 روزمهلت

گشایش پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان



 شهرداری کوهبنان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 6/144 _ 1400/10/1 شورای اسالمی شهر کوهبنان، 
به  با یک حلقه چاه و موتور دیزلی و برقی  به مدت سه سال  را  باغ میوه ای واقع در شمال شهر کوهبنان 
مساحت تقریبی 10 هکتار به افراد واجد شرایط به صورت اجاره واگذار کند. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و 
حقوقی که در این زمینه تجربه دارند تقاضا می شود از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد 
مزایده مذکور با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 2178800055707 بانک سپه کوهبنان به دبیرخانه و 
بازدید از باغ به واحد فضای سبز شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را در پاکتهای الک و مهر شده 

حداکثر تا تاریخ 1400/11/۳0 روز شنبه به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ضمنا برگزاری مزایده با شماره 5000092۳۳6000001 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هم صورت 
می پذیرد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر  می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکتهای مذکور ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/1 می باشد.
1. ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 140.000.000 ریال

2.در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳. به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه، مشروط، مخدوش، و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 تلفن های تماس: ۳۳492644_ 0۳4 و ۳۳492566 

آگهی مزایده 
باغ میوه ای شهرداری کوهبنان

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از برگزاری 
وبینار  از ایده تا ثروت در صنعت گردشگری با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی هواپیمایی 
ماهان سالجاری خبر داد.  رضا بردبار افزود: »این وبینار در محورهایی همچون ساز و کار رویدادهای 
شتاب، فرایند تبدیل ایده به محصول یا خدمت و کسب و کارهای نوین )استارت آپ های( موفق 
و با حضور محمد حسین موسی زاده مدیرکل دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی و پیروز ارجمند دکترای مدیریت گردشگری برگزار می شود.«معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد: »وبینار مذکور در 
تاریخ 20 بهمن ماه جاری از ساعت ۱0 الی ۱۱:30 برگزار و عالقمندان می توانند با ورود به لینک
http://www.aparat.com/Mahan_aviation_college/live در این وبینار شرکت کنند.«او 
خاطرنشان کرد: »همچنین عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 
0۹36۹۱۴5۷۹6 و 03۴326۱۱0۴۹ تماس گرفته و یا به آدرس کرمان بلوار جمهوری، بلوار 

حجاج، جنب ترمینال حجاج، مرکز آموزش علمی کاربردی هواپیمایی ماهان مراجعه کنند.«

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان گفت: به مناسبت دهه فجر، توزیع ۴3۸ قلم وسایل 
گازسوز به صورت رایگان بین ساکنان مناطق جنگلی آغاز شده است.

 مهدی رجبی زاده گفت: به همت منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان امسال 
به مناسبت دهه فجر، توزیع ۴3۸ قلم وسایل گازسوز در مناطق روستاییـ  عشایری 

کرمان آغاز شده است.
به گفته او این وسایل، شامل: تنور گازی، کپسول گاز و اجاق گاز است که با اعتباری بالغ بر 

550 میلیون تومان برای بهره مندی 6۷5 خانوار تحت پوشش تهیه شده است.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان این وسایل گرمایشی در 
شهرستان های بم، بردسیر، سیرجان، رابر، ریگان و ارزوئیه به منظور حفظ منابع طبیعی 

توزیع می شوند و این طرح به صورت مستمر ادامه دارد.
او می گوید: طرح جایگزینی سوخت فسیلی از تخریب اراضی جنگلی و مرتعی و از سوخت 

بی مورد هیزم جلوگیری می کند.

روز گذشته کارمندان شهرداری در اعتراض به انتشار فیش حقوقی شان در سامانه شفافیت  دست به 
تجمع زدند، افرادی که مدعی اند با انتشار فیش حقوقی به حریم شخصی شان تجاوز شده. شهردار کرمان 
اما شفافیت را یکی از الزامات اساسی نهادهای غیردولتی و دولتی می داند که  در برنامه ششم توسعه و 

قانون انتشار آزاد اطالعات به آن تکلیف دشه است. او که روز گذشته در جمع معترضان حاضر شده است، 
اعالم کرده که در گام بعدی جزییات مبالغ واریزی بیش از 2 هزار و ۴00 نیروی مرتبط با قراردادهای 
 حجمی )شرکتی( نیز، به همراه میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب کارمندان، منتشر می شود.

معاونگردشگریاستانکرمان:
وبینار“ازایدهتاثروتدرصنعت
گردشگری”درکرمانبرگزارمیشود

بههمتمنابعطبیعیصورتگرفت؛
توزیع۴۳۸قلم

وسایلگازسوزدرکرمان
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

بررسیرونداجرایطرحسرباز
مهارتدراستانکرمان

جلســه روند اجرای طرح ســرباز مهارت  با حضور مدیران آموزشی 
جهاددانشگاهی اســتان، معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان و 
نمایندگان مراکز آموزشی »شهید علیرضا اشرف گنجوئی«، »شهید 

باهنر باغین« و »شهدای وظیفه ناجا شهرستان سیرجان« برگزار شد.
 نماینده دفتر طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در این جلســه با اشــاره به بازدید خود از برگزاری روند اجرای دوره 
های »مهارت های زندگی« و »آشــنایی با مهارت عمومی اشتغال و 
کارآفرینی« توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان در دو مرکز آموزشی 
»شهید علیرضا اشــرف گنجوئی«، »شــهید باهنر باغین«، ضمن 
مطلوب ارزیابی کردن نحوه اجرای این دوره ها توسط مجتع آموزشی 
جهاددانشگاهی، بر اجرای 100 درصدی سربازان در ماه های بهمن و 

اسفندماه تاکید کرد.
مدیر آموزش جهاددانشگاهی استان کرمان نیز در این جلسه از آموزش 
ماهانه 1247 سرباز در قالب طرح ملی »سرباز مهارت« در از اردیبهشت 
ماه امسال در سه مرکز آموزشی استان خبر داد و گفت: در قالب طرح 
سرباز مهارت و از اردیبهشت ماه امسال تاکنون بیش از 11 هزار سرباز 
نیروهای مسلح اســتان )ارتش و نیروی انتظامی( دوره های مهارت 
های عمومی کارآفرینی، اشــتغال و مهارت های زندگی را به همت 

جهاددانشگاهی استان فرا گرفتند.
ایمان کدیور ادامه داد: در حوزه مهارت های زندگی، سرفصل هایی از 
جمله همدلی و خودآگاهی، ارتباط مؤثر و ارتباط بین فردی، مدیریت 
هیجان و مدیریت استرس، مهارت مدیریت زمان، تفکر انتقادی، حل 
مسئله، آشنایی با قانون اساسی، سواد مالی و سواد رسانه ای و فضای 
مجازی به کارکنان وظیفه نیروهای مســلح آموزش داده می شود.در 
این جلسه ضمن بررسی مشــکالت موجود در طرح سرباز مهارت، 
پیشنهاداتی در زمینه تربیت مربی، صدور گواهینامه های الکترونیکی 
و اجرای 100 درصدی ظرفیت ســربازان وظیفه از سوی نمایندگان 

مراکز آموزشی ارائه شد.

درنشستعمومیشورایشهرکرمانمطرحشد:

درانباراجراییاتشهرداری
میلیاردهاتومانسرمایه

دپوشدهاست
فتح اهلل مویدی عضو شورای شهر کرمان گفت: » از انبار اجراییات 
شهرداری بازدید کردیم و متوجه شدیم میلیاردها میلیارد تومان سرمایه 

آن جا خوابیده است.«
به گزارش کاغذوطن در نشست عمومی شورای شهر در روز دوشنبه 18 
بهمن ماه، فتح اهلل مویدی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر 
کرمان با اشاره به بازدید از انبار اجراییات شهرداری گفت: » هزاران بیل 
و فرغون و ترازوی دیجیتال اصناف و چیزهای دیگر که ارزش اقتصادی 

زیادی دارند در بیابان دپو شده است. «
مویدی ادامه داد: » با این وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روا نیست 
که این اجناس با ارزش اقتصادی و با کمبودی که در جامعه وجود دارد در 
انبار شهرداری بماند و به لحاظ شرعی هم مسئولیت این اجناس به عهده 

شهرداری و شورای شهر است.«
وی در خصوص اینکه اموال بالصاحب معرفی شود با اجازه دادستان برای 
فروش اموال مزایده برگزار گردد نیز مخالفت کرد و گفت: »دالل ها این 

اموال را در مزایده با قیمت بسیار پایینی می خرند که اصال روا نیست.«
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر افزود: » اینکه شهرداری 
این اموال مردم را بگیرد و با صرف هزینه و نیرو بخواهد بالصاحب معرفی 
کند و بعد با مزایده به حساب ستاد برود کار درستی نیست و نفع اقتصادی 

برای شهرداری ندارد.«
وی با تاکید بر اینکه این اموال متعلق به شهرداری نیست گفت:» بسیاری از 
این اموال صاحب دارند و بالصاحب نیستند و به مزایده گذاشتن آن درست 
نیست«شهردار کرمان نیز در این خصوص گفت:» چون اموال متعلق به 
شهرداری نیست نمی شود پول را به حساب شهرداری آورد اما می شود 

مبلغی را به عنوان اجاره انبار داری از مزایده برداشت.«
در نهایت تصمیم گرفته شد که رسیدگی به این اموال به صورت مشترک 
در کمیسیون خدمات شهری و کمیسیون حقوقی شورای شهر بررسی 

شود.

بیشاز2500ماینرغیرمجاز
دراستانکرمانکشفشد

هزار و ۳00 ماینر غیرمجاز در شمال و هزار و 2۶۳ رمز ارز غیرمجاز در 
جنوب استان کرمان کشف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان اظهار داشت: شرکت سهامی 

برق منطقه ای استان کرمان متولی تامین برق استان است.
حمیدرضا حبیبی با عنوان اینکه 8 هزار و 8۶0 کیلومتر خط انتقال 
فوق توزیع و 1۳7 پست توزیع برق در استان کرمان وجود دارد گفت: 
24 هزار مشترک برق صنعتی در استان داریم و 1۶ میلیون مگاوات 

تولید برق استان است.
او با بیان اینکه سه پروژه با اعتبار 188 میلیون تومان در ایام اهلل دهه 
فجر انقالب اسالمی در حوزه تامین برق استان کرمان به بهره برداری 
می رسد افزود: در سال 1400 پست ریگان با ظرفیت 100 مگاوات 

به مدار وارد شد.
او با اشاره به اینکه نیروگاه زرند نیز به مدار آمده است گفت: سال 1400 
در تامین بار به دلیل نا ترازی در تولید و توزیع مشــکالتی در کشور 

داشتیم که به تبع آن در استان نیز شاهد آن بودیم.
حبیبی با بیان اینکه زیرساخت های شبکه برق استان آماده است و 
مشکل خاصی در تامین برق در استان کرمان نداریم ادامه داد: ۳ هزار و 
850 مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی استان و 2 هزار و 910 مگاوات 

مصرف برق استان بوده که تراز انرژی استان مثبت است.
او با اشاره به اینکه دو نیروگاه در استان در حال احداث داریم و نیروگاه 
زرند و بوتیا در شمال استان کرمان در حال ساخت هستند افزود: ۶0 
مگاوات تولید انرژی خورشیدی در استان بوده که با تفاهم انجام شده 

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی در استان در حال ارتقا است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان با بیان اینکه مدیریت مصرف 
برق در استان در هر شرایطی الزم است گفت: استفاده بی رویه از انرژی 
باعث گرمی زمین و سایر مشکالت ایجاد شده در کره زمین خواهد 
شد که حتماً باید مراقبت کرد.محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در این نشست با بیان اینکه 
سال سختی در تامین برق پشت سر گذاشتیم اظهار داشت: شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان حدود 12 هزار کیلومتر طول 
شبکه فشار قوی در شمال استان است.او با عنوان اینکه از سال قبل دو 
هزار و 500 رمزارز غیرمجاز در استان کرمان جمع آوری شده است 
افزود: امسال هزار و ۳00 ماینر غیرمجاز در سطح شمال استان کرمان 

جمع آوری و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان گفت: بر اساس ارزیابی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور، مرکز مدیریت 
راههای اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمان 
موفق شد رتبه دوم کشوری را در زمینه سامانه های هوشمند 
جاده ای به خود اختصاص دهد.احسان عراقی زاده با اشاره 
به این مطلب که مرکز مدیریت راههای این اداره کل، تعداد 
149 سامانه ثبت تخلفات رانندگان در محورهای مواصالتی 
استان را در اختیار دارد افزود: این سامانه ها حدود 80 درصد 
محورهای شریانی استان را از نظر ترافیك عبوری تحت 
پوشش تصویری قرار مي دهند و هرگونه تخلفات رانندگی را 

ثبت و ضبط می کنند.
عراقی زاده در ادامه گفت: تعداد 14تابلوی پیام نمای متغیر، 
102 دستگاه تردد شماره جاده ای، ۶ سامانه توزین درحال 
حرکت از دیگر سیستم های تحت اختیار مرکز مدیریت 
راههای استان کرمان هستند و کارشناسان بصورت شبانه 
روز در مرکز مانیتورینگ مدیریت راهها حضور دارند و بصورت 

تصویری محور های استان را مدیریت می کنند.
سرپرست راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یادآور شد:این 
ارزیابی شامل عملکرد مجموعه آن اداره کل در مدیریت پروژه 
های تردد شماری، ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای، دوربین 
های نظارتی تصویری، توزین در حال حرکت، مدیریت ناوگان 
راهداری، تلفن 141 اطالعات راهها و تابلوهای پیام نما و پیام 
متغیر است.او تصریح کرد: شناسایی سریع تر وقایع جاده ای 
از جمله فعالیت های اساسی یك مرکز مدیریت راه تلقی می 
گردد بنابراین شناخت وقایع جاده ای با روش های مختلف از 
جمله مهمترین اقداماتی است که یك مرکز بایستی در مورد 

آن برنامه ریزی نماید.
در ادامه جواد دهقانی سرپرست مرکز مدیریت راههای استان 
کرمان گفت: همکاران مرکز مدیریت راههای استان کرمان 
ضمن رصد کلیه سامانه های هوشمند جاده ای با حضور 
دائمی و به صورت سه شیفت، در مرکز مانیتورینگ، اطالعات 
ترافیکی را از طریق سامانه های هوشمند استخراج نموده و 
پس از تحلیل، داده های ترافیکی را به مرکز مدیریت راههای 

کشور ارسال می نماید.
او با اشاره به سامانه 141 اطالعات راهها گفت:بیشترین 
تماس های این سامانه عمدتا مرتبط با مشکالت جاده ای، 
شکایات ناوگان حمل و نقل عمومی و کسب اطالعات از باز یا 

بسته بودن محورها و شرایط جوی راهها بوده است.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در رابطه با 
تصمیم نهایی اش برای سکانداری استانداری 
کرمان گفت:بنده آدمی سیاسی نیستم و قرار 
نیست استاندار شوم و نمی شوم؛ من سرباز انقالب و از 
بچه های حاج قاسم هستم و تا پای جانم در این راه می ایستم.

سردار حسین معروفی در در حاشیه رزمایش مؤمنانه 20 
هزار بسته کمك معیشتی برای جامعه هدف؛ از توزیع 217 
هزار بسته معیشتی در استان کرمان از ابتدای سال جاری 

تاکنون خبر داد.
او گفت:رهبر معظم انقالب اسالمی جهت دهنده و هدایت 
کننده همه عرصه های انقالب هستند به ویژه در عرصه کمك 
مؤمنانه به عنوان حرکت بزرگی که به فرمان ایشان در کشور 
و استان کرمان به همت مردمان خوب و نهادهای انقالبی و 

سپاه و بسیج و رسانه ها درخشید. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به تشریح رزمایش 
کمك های مؤمنانه ویژه ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
پرداخت و اظهار کرد: امروز 20 هزار بسته کمك معیشتی 
توسط سپاه و بسیج مستضعفین به ارزش هر بسته 500 هزار 
تومان و جمعاً به ارزش 20 میلیارد تومان شامل روغن مایع، 
حبوبات، مرغ و برنج تدارک دیده شده و نزدیك به 10 تُن 
آرد برای مناطق سیل زده پیش بینی شده که ظرف امروز و 

فردا توزیع می شود. 
او ادامه داد: 20 هزار بسته گوشت قرمز در این مرحله از 
رزمایش تدارک دیده است و این بسته ها نیز به جامعه هدف 
خود ستاد و افراد شناسایی شده توسط قرارگاه امام حسن 

مجتبی علیه السالم می رسد. 

شاخص کل بورس روز گذشته در ابتدای معامالت حدود هفت هزار واحد کاهش یافت. کارشناسان 
می گویند که جبران افت شاخص بستگی به معامالت یك ساعت پایانی دارد.

بر اساس داده های شرکت بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازار سرمایه تا ساعت 11 با هفت 
هزار و 108 واحد نزول به سطح یك میلیون و 274 واحد رسید.

شاخص  هم وزن نیز با کاهش 0.7 درصدی مواجه شد. در این ساعت ارزش معامالت خرد بورس و 
فرابورس به هزار و ۶70 میلیارد تومان رسید.

نمادهای فوالد، فملی، خودور، شپدیس، پارسان، نوری، زاگرس، وملل، شجم، فرابورس و دماوند تاثیر 
منفی روی شاخص داشتند.همچین روز یك شنبه شاخص کل در پایان معامالت افت بیش از 22 

هزار واحدی داشت و در نهایت به سطح یك میلیون و 281 هزار واحد رسید.
بورسسبزپوشمیشود؟

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت نیوز، درخصوص وضعیت بازار سرمایه 
می گوید: بورس بلد نیست در نقاط تعادلی معامله کند.بازار دنبال بهانه بود که از حالت تعادلی خارج 

شود. در اکثر موارد زمانی که معامالت به تعادل می رسد وزنه فروش و نزول سنگین تر می شود.

ریزش۷هزارواحدیبورس
هر قطعه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد روز گذشــته  بــه نــرخ 11 میلیــون و 780 
هــزار تومــان معاملــه شــد و قیمــت هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح قدیــم نیــز 

بــه نــرخ 11 میلیــون و ۶50 هــزار تومــان رســید.
قیمــت اونــس طــال در بــازار جهانــی روز گذشــته تقریبــا 2 دالر باالتــر از روز شــنبه بــود. 
ــا 1810 دالر معاملــه شــد.اما قیمــت دو فلــز زرد رنــگ  ایــن فلــز گرانبهــا روز دوشــنبه ب

داخلــی ایــران روز گذشــته بــر مــدار نــزول قــرار گرفــت.
قیمــت طــال 18 عیــار روز گذشــته 1 هــزار و ۶00 تومــان از ارزش خــود را از دســت داد و 
بــر روی 1 میلیــون و 179 هــزار و 700 ایســتاد. قیمــت ســکه هــم کــه روز یکشــنبه بــه 
ســمت کانــال 12 میلیــون تومــان پیشــروی کــرده بــود در بــازار روز گذشــته از رســیدن 
بــه آن  نــاکام ماند و بــا کاهــش 20 هــزار تومانــی بــر روی 11 میلیــون و 9۶0 هــزار تومان 
ــت  ــدازه قیم ــرای دالر، ان ــان ب ــزار و 7۶0 توم ــت 2۶ ه ــاب قیم ــا احتس ــت.  ب ــرار گرف ق
ــز  4  ــکه نی ــاب س ــد و حب ــه دســت آم ــان ب ــزار توم ــون و 40۳ ه ــی ســکه 11 میلی واقع

ــود. درصــد ب

قیمتسکهخالفجهتانسجهانیحرکتکرد
بــازار ارز تهــران دوشــنبه 18 بهمــن 1400  اگرچه شــاهد اســتراحت قیمــت دالر آمریکا در 
کانــال 2۶ هــزار تومان بــود امــا  توانســت 240 تومــان بــر ارزش خــود بیفزایــد و بــا 2۶ هزار 
و 890 تومــان معاملــه شــود. قیمــت دالر در نیمــه معامــالت نقــدی روز گذشــته  2۶ هــزار و 
7۶0 تومــان بــود. در بــازار متشــکل ارزی هــم قیمــت دالر  90 تومــان از عصــر روز یکشــنبه 

باالتــر بــود و قیمــت 24 هــزار و ۳75 تومــان بود. 
ــران  ــت ته ــه وق ــه ب ــه جــاری و در ســاعت 11:۳8 دقیق ــی در ســومین روز هفت ــی مل صراف
قیمــت جدیــد خریــد و فــروش دالر و یــورو  را اعــالم کــرد.  بــر ایــن اســاس قیمــت خریــد 
دالر آمریــکا 24 هــزار و 25۳ تومــان و قیمــت فــروش دالر آمریــکا 24 هــزار و 497 تومــان 
اعــالم شــد. همچنین بــر اســاس نــرخ صرافــی ملــی قیمــت خریــد یــورو امــروز  28 هــزار و 

ــود.  4۶8 تومــان و قیمــت فــروش یــورو 754 تومــان ب
قیمــت درهــم در بــازار امــروز همزمــان بــا افزایــش قیمــت دالر اندکــی رشــد کــرد. درهــم 
در بــازار روز گذشــته 50 تومــان از عصــر روز گذشــته باالتــر بــود و بــا 7 هــزار و ۳40 تومــان 

ــه شــد. مبادل

قیمتدالرجانگرفت

مرکزمدیریتراههایادارهکل
راهداریوحملونقلجادهای
استانکرمانرتبهدومکشور

راکسبکرد

فرماندهسپاهثاراهللاستانکرمان:
قرارنیستاستانداربشوم

ونمیشوم

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

اعتراض راننـدگان به لغو سـفر مسـافران، 
باعث شـده اسـت که اسـنپ لغو سـفر غیر 
ضـروری را بـرای مسـافران پولـی کنـد. به 
این صـورت کـه اگر مسـافری بـدون دلیل 
اقـدام بـه لغـو سـفر کنـد، مبلغـی را برای 
اتـالف وقـت و هـدر رفتـن بنزیـن راننـده 

پرداخـت خواهـد کرد.
به گـزارش تجارت نیـوز، بـرای کاهش لغو 
روزانـه سـفرها پـس از رسـیدن راننـده به 
مبدا اسـنپ به صـورت آزمایشـی قابلیتی 
را بـه اپلیکیشـن اضافه کـرده تا بخشـی از 
خسـارت وارد شـده به راننده جبران شود و 
نسـبت عرضه و تقاضا متعادل باقـی بماند.
روزانـه حدود 108 هزار سـفر اسـنپی پس 
از رسـیدن راننـده بـه مبـدا لغو می شـوند. 
به طور میانگیـن کاربران راننده در اسـنپ 
سـه دقیقـه بعـد از پذیـرش درخواسـت 
سـفر به مبدا می رسـند. بـا در نظـر گرفتن 
108 هـزار لغو سـفر در روز می تـوان گفت 
زمـان تلـف شـده کاربـران اسـنپ در یك 
روز چیـزی حـدود ۶480 سـاعت و معادل 
270 روز اسـت.این زمان تلف شده در کنار 
هزینـه سـوختی کـه کاربـر راننـده بـرای 
رسـیدن بـه مبـدا سـفر صـرف می کنـد و 
همینطور بیـرون مانـدن از چرخه ارسـال 
درخواسـت ها موجـب هـدر رفتن بخشـی 
از سـرمایه شـغلی کاربران راننده اسـنپ و 
همینطـور برهم خـوردن تعـادل عرضـه و 

تقاضـا در این سـامانه شـده اسـت.
اکنـون اسـنپ قصـد دارد، بـه صـورت 
آزمایشـی اسـتانداردهایی را در ثبـت 
»درخواسـت سـفر« از سـوی مسـافرانش 
اعمـال کنـد تـا بـه ایـن ترتیـب، پیـش از 
اطمینـان از انجـام سـفر، درخواسـت خود 

را ارسـال نکننـد.
چهسـفرهاییشـاملهزینـهیلغو

سـفرمیشـود؟
اسـنپ قابلیتی تحـت عنـوان »هزینه لغو 
سـفر« طراحـی کـرده اسـت تـا در صورت 
لغو غیرضروری سـفر به کاربـران راننده ای 
که خود را به مبـدا رسـانده اند و پنج دقیقه 
در مبـدا منتظـر مانده انـد هزینـه ای بابت 
جبران خسـارت پرداخت شـود. این هزینه 
مسـتقیما و بـدون کسـر کمیسـیون بـه 

حسـاب راننـده واریز خواهد شـد.
ایـن قابلیـت جدیـد در حـال حاضـر بـه 
صـورت آزمایشـی و تنهـا بـرای کاربـران 
وب اپلیکیشـن اسـنپ فعـال شـده و فقط 
شـامل مواردی می شـود که کاربـر راننده 
بـه مبـدا سـفر رسـیده و پنـج دقیقـه  در 
انتظـار سـوار شـدن مسـافر مانده باشـد، 
اما سـفر به دلیل لغو غیرضروری از سـوی 
مسـافر یـا حاضـر نشـدن مسـافر در مبدا 

انجـام نشـود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 
از مصوبه این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج 
جوانان به 150 میلیون تومان و همچنین 

پرداخت وام فرزندآوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، رحیم زارع 
در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق 
اظهار کرد: کمیسیون تلفیق، بانك مرکزی 
را مکلف کرد که 200 هزار میلیارد تومان 
از منابع قرض الحسنه جاری و سپرده های 
قرض الحسنه برای اشتغالزایی و وام ازدواج 

پرداخت کند.
وی ادامه داد: براین اساس به هر یك زوجین 
که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ماه سال 
1۳97 تا 1401 باشد 120 میلیون وام ازدواج 
داده می شود مبلغ وام ازدواج برای زوج های زیر 
25 سال و زوجه های زیر 2۳ سال 150 میلیون 

تومان است.
وی افزود: همچنین 20 هزار میلیارد تومان 
در اختیار کمیته امداد و 7000 میلیارد تومان 
در اختیار سازمان بهزیستی برای اشتغالزایی 

داده می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 
درباره وام فرزندآوری گفت: مبلغ وام 
فرزندآوری برای فرزند اول 15 میلیون تومان، 
فرزند دوم 25 میلیون تومان، فرزند سوم ۳5 
میلیون تومان، فرزند چهارم 45 میلیون تومان 

و بیشتر از پنج فرزند 50 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: به کسانی که بیشتر از سه فرزند 
دارند مبلغ 150 میلیون تومان وام ودیعه 
مسکن یا خرید مسکن داده می شود مابقی 
تسهیالت اشتغالزایی در سال آینده در اختیار 
شورای برنامه ریزی استان ها برای پرداخت 
وام های اشتغالزایی و تصمیم گیری داده خواهد 

شد.
زارع درباره این که چه زمانی بررسی جزییات 
بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان می رسد، 
هفته  پایان  تا  تلفیق  کمیسیون  گفت: 
جمع بندی نهایی را انجام خواهد داد نمایندگان 
بعد از آن 10 روز فرصت برای ارائه پیشنهادات 
دارند. از اوایل اسفندماه بررسی جزییات در 

صحن علنی شروع می شود.

وزیر بهداشت با بیان این که تفاوت موج ششم، ابتالی کودکان به 
سوش جدید است، گفت: »متاسفانه در سوش جدید بیماری 20 

درصد از مبتالیان کودکان هستند«.
بهرام عین اللهی افزود: »در گذشته در ذهن مردم این گونه نقش 
بسته بود که کودکان به کرونا مبتال نمی شوند اما اکنون این گونه 
نیست و به خصوص در مورد کودکان زیر 2 سال باید بسیار مراقب 

بود«.
وی همچنین تاکید کرد که دیگر نیازی به تست پی سی آر نیست و 
اگر شخصی دچار سرماخوردگی می شود احتمال ابتال به اومیکرون 

وجود دارد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری، وزیر بهداشت، 
یکشنبه 17 بهمن ماه در حاشیه ی افتتاح پروژه های درمانی 
بیمارستان امام حسین)ع( ادامه داد: »افرادی که عالئم اولیه را 
در خود مشاهده می کنند، با کودکان در ارتباط نباشند؛ ابتالی 

کودکان نگرانی بزرگی است که در وزارت بهداشت داریم«.
وزیر بهداشت اظهار کرد: »اکنون واکسیناسیون کودکان 9 تا 12 
ساله آغاز شده است، امیدواریم طی یك تا دو هفته ی آینده و بعد از 
بررسی نتایج واکسن های کودکان 9 تا 12 سال به یك پله پایین تر 

رفته و واکسیناسیون کودکان کمتر از 9 سال را آغاز کنیم«.
وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در آمادگی 
صددرصدی قرار دارند، گفت: »امروز دیگر نیازی به تست پی سی آر 
نیست و اگر شخصی دچار سرماخوردگی می شود احتمال ابتال به 

اومیکرون وجود دارد«.
عین اللهی با بیان اینکه متاسفانه موج ششم کرونا آغاز شده است 
و اکنون تقریبا در اواسط این موج هستیم، گفت: »خوشبختانه 
واکسیناسیون به خوبی در ایران انجام شده است که این موضوع در 
افراد مقاومت ایجاد می کند. با این وجود به مردم توصیه می کنیم 

دستورالعمل های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند«.
وی با اشاره به این که وزارت بهداشت در این شرایط سه وظیفه 
برعهده دارد، گفت: »مرحله ی نخست، مقاوم سازی است که با 
واکسیناسیون این اقدام را انجام دادیم. تاکنون 1۳5 میلیون دوز 
واکسن تزریق شده است؛ به طور کلی 90 درصد از گروه هدف دوز 
اول، 80 درصد دو دوز و 27 درصد هر سه دوز واکسن کرونا را در 
کشور دریافت کرده اند. همچنین در شهر تهران 9۳ درصد مردم 
دوز اول، 85 درصد دو دوز و ۳5 درصد سه دوز واکسن تزریق 

کرده اند«.

وزیربهداشت:نیازبهتستنیست
هرکسسرماخوردکرونادارد

لغوسفربرایمسافران
اسنپپولیشد

جریمههرلغوسفر2هزارتومان

وامازدواجچهکسانی
150میلیونتوماناست؟

ریزش قیمت ها همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و خودروهای 
پراید، پژو، سمند و تیبا در 24 ساعت گذشته ارزان شدند.

بررسی قیمت ها در بازار خودرو در 24 ساعت گذشته از گسترش 
ریزش قیمت ها حکایت دارد؛ در بین خودروهای پراید موجود در 
بازار پراید 151 مدل 1۳99 در 24 ساعت گذشته 1.17 درصد 
ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر 171 میلیون تومان 

قیمت خورده است.
خودروهای سمند نیز امروز کماکان به کاهش قیمت ها ادامه دادند 
به طوری که سمند ال ایکس ای اف 7 در این مدت یك میلیون 
تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر 2۶7 میلیون 

تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای تیبا مدل صندوقدار سال 1۳99 آن نیز در 24 
ساعت گذشته دو میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در 

حال حاضر 170 میلیون تومان قیمت خورده است.

سقوطآزادقیمتهادربازارخودرو

   

آب سـد اندوهجـرد بـه دلیـل مسـدود شـدن 
کانال هـای انتقـال آب از سـال ۹2 تاکنـون هدر 
می رود و این در حالیسـت که بسـیاری از باغ های 
کشـاورزی منطقـه بـه دلیـل بـی آبـی خشـک 

شـده اسـت.
اندوهجـرد یکـی از شـهرهای حاشـیه کویر لوت 
محسـوب می شـود که بـرای تأمیـن منابـع آبی 
با مشـکالت زیـادی مواجـه اسـت، ایـن منطقه 
نیز ماننـد شـهداد به دلیـل فقر زیر سـاخت های 
اقتصادی تنهـا متکی به کشـاورزی بـه خصوص 

تولیـد مرکبـات و خرما اسـت.
کمبود شـدید بارندگی در این منطقه و از سـوی 
دیگر قرار گرفتـن در کنار گرم تریـن نقطه زمین 
و تبخیـر گسـترده منابـع آبـی سـبب شـده که 
مدیریـت منابـع آب موجـود در حاشـیه کویر از 

اهمیـت باالیـی برخوردار باشـد.
هدررفتعجیبآبوسکوتمسئوالن

باال دست این شـهر محروم سـه رودخانه سیرچ، 
جوشـان و حسـن آباد قـرار دارد کـه پـس از فرو 
نشسـت این رودخانه هـا در زمین چنـد کیلومتر 
بعد در باال دست شـهر اندوهجرد آب از دل زمین 
مجدداً خارج می شـود که پس از درخواست های 
مکـرر مـردم و بـرای هدایت ایـن آب، سـدی در 
مسـیر احداث شـد و آب از طریـق کانال هایی به 
باغ های کشـاورزی منتقل می شـد کـه منجر به 

رونـق کشـاورزی و افزایـش اشـتغال و مهاجرت 
معکوس شـد.

اما از سـال ۹2 بعـد از بـروز سـیالب در منطقه و 
ورود گل و الی بـه کانـال، انتقـال آب نیز متوقف 
شـد و طـی ۸ سـال اخیـر درخواسـت های مکرر 
مـردم بـرای رفـع مشـکل سـد و الیروبـی کانال 
انتقـال بـی نتیجه مانـده اسـت و طی ایـن مدت 
حجم آب پشـت سـد راهـی کویر لـوت و شـوره 

زار می شـود.
این در حالیسـت که باغ ها و نخلسـتان های مردم 
به دلیـل عدم وجـود آب و بارندگی بسـیار اندکی 
کـه در این منطقـه کویری روی می دهد خشـک 
شـده و اندک کشـاورزی باقیمانـده نیـز در حال 

خشک شـدن است.
منصـور ایرانپور، فعـال اجتماعـی در ایـن زمینه 
می گویـد: متأسـفانه آب موجود پشـت این سـد 
سـال ها راهی کویر می شـود و صدای مـردم برای 

حل مشـکل نیـز به جایی نرسـیده اسـت.
او افـزود: مـا در کرمـان مشـکل بـی آبـی نداریم 
بلکه در اسـتان مشـکل مدیریت آب وجود دارد و 
همین سـد نمونه ای از ایـن عدم مدیریت اسـت.
مردمروستاهایاطرافآبخوردنهمندارند

او گفت: این حجم بـاالی آب و رودخانه وارد کویر 
می شـود اما مردم روسـتاهای اطراف آب خوردن 

هم ندارند و باغ هاشـان خشـک شده است.
او ادامه داد: دریچه های سـد مدتهاسـت باز است 
و آب راهی شـوره زار می شـود اما چنـد کیلومتر 
آن طرف تـر نخلسـتان ها به کلی خشـک شـده 

اسـت و مردم آرزوی یک لیتر از ایـن آب را دارند.
رسـوبات سـیل ۹ سـال قبـل کانـال را مسـدود 

کـرده اسـت
ایرانپـور افـزود: چـون رسـوبات لوله هـا و کانـال 
انتقال آب را بسته اسـت دریچه ها باز شـده و آب 

به ناکجـا آباد مـی رود!
او از مسـئوالن و نماینده هـای مجلـس خواسـت 
برای رفع این مشـکل تالش کنند و اعتبـار مورد 
نیاز بـرای الیروبـی کانـال را بعد از هشـت سـال 
تأمین کنند تا مـردم این منطقـه از این وضعیت 

بی آبـی رها شـوند.
علی محمد یکـی از کشـاورزان اندوهجرد اسـت 
کـه می گویـد: ایـن آب از سـال ۹2 در حـال هدر 
رفتن اسـت و هر چـه تـالش کردیم نتوانسـتیم 
برای الیروبی این سـد مسـئوالن را مجاب کنیم.
او گفـت: بـه دلیـل عـدم بارندگـی همیـن آب 
نیز هـر سـال در حـال کمتـر شـدن اسـت و این 
رودخانـه نیـز بسـیار کـم آب شـده، همچنیـن 
رودخانه هـای محلـی، قنات هـا و چشـمه ها نیـز 
خشـک شـده اند و مـردم هیـچ منبـع آبـی برای 

تأمیـن آب کشـاورزی در اختیـار ندارنـد.
ابراهیم محمدی دیگر کشـاورز از اهالی روستای 
گودیـز می گویـد: تمـام نخلسـتان ها بـا بـی آبی 
مواجه هسـتند و هـر ۴0 روز یک بار سـهمیه آب 
داده می شـود و کـه بـه دلیـل کمبـود آب هـای 

موجـود نخل هـا خشـک شـده اند.
او افزود: متأسـفانه آب سـد هم هـدر می رود 
و هیـچ اقدامـی بـرای رفـع مشـکل انجـام 

نشـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه بحـران آب گفـت: بسـیار عجیب 
اسـت که با وجـود همه شـعارهای مسـئوالن در 
خصـوص صرفـه جویـی در مصـرف آب امـا طی 
این ۸ سـال هـزاران لیتـر آب هـدر رفتـه و همه 

فقـط نـگاه کرده انـد.
مسئوالنمیگویندپولنداریم

او افـزود: مسـئوالن می گوینـد برای مرمت سـد 
با کمبـود اعتبـار مواجـه هسـتند و هنـوز اعتبار 
الزم برای بازسـازی سـد اختصاص نیافته اسـت.

او گفت: آب خلیج فارس را از کیلومتر آن سـو تر با 
صرف هزینه زیـاد به کرمـان منتقـل می کنند اما 
آب یک سـد سالهاسـت هدر مـی رود و می گویند 

اعتبار الزم برای مرمت سـد وجـود ندارد.
این کشـاورز افـزود: گفته می شـود هزینه مرمت 
سـد 6 میلیارد تومان اسـت که چندیـن برابر این 
اعتبـار طـی سـال های اخیـر باغ هـا و درختـان 
های مـردم خشـک شـده و بسـیاری از مـردم از 

روسـتاهای اطـراف مهاجـرت کرده اند.
او گفت: این پروژه برای هشـت سـال قبل است و 
هیچ ارتباطی بـه تحریم ها و مشـکالت اقتصادی 
این روزها ندارد اما گویی برای مسـئوالن اسـتان 

کرمان مهار این آب اهمیتی نداشـته اسـت.
بازسـازی فوری این سـد و جلوگیری از هدر رفت 
منابع آبی موجـود در این منطقـه اهمیت باالیی 
دارد و روسـتاییان امیدوارنـد مسـئوالن پـس از 
سـال ها راه حـل عملـی بـرای مدیریـت آب این 

سـد اتخـاذ کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از افزایش 2 
برابری موارد بستری مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
جنوب کرمان نسبت به هفته قبل خبر داد و گفت: 
تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 
این منطقه طی هفته گذشته 60 نفر بوده که این 

تعداد در هفته جاری به ۱20 نفر رسیده است.
 علی اصغر خیرخواه در نشست شورای مدیران این 
دانشگاه ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر افزود: 
افزایش قابل توجه موارد مبتال به کرونا در جنوب 

کرمان یک هشدار بسیار بزرگ و جدی است.
او تصریح کرد: موارد سرپایی بیماران مبتال به کرونا 
در جنوب کرمان به 500 بیمار و موارد بستری 
به بیش از ۱20 بیمار رسیده و همچنان در حال 

افزایش است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به افزایش 
آمار بیماران کرونایی بستری در بخش اطفال 
بیمارستان های منطقه جنوب کرمان اشاره کرد و 
گفت: مدیران و روسای بیمارستان ها آمادگی الزم را 
در تمام بخش ها بویژه بخش اطفال ایجاد کنند زیرا 
با توجه به وضعیت موجود ممکن است بخش های 

اطفال نیاز به بخش اضافه و مکمل داشته باشند.
او افزود: تدابیر الزم برای ایجاد بخش اضافه و 
مکمل اطفال در بیمارستان های جنوب کرمان 

اندیشیده شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، افزایش 
تعداد مبتالیان به کرونا را نتیجه سهل انگاری دانست 
و گفت: هشدارهای الزم در این زمینه داده شده 
اما آمارها بیانگر رعایت نکردن دستورالعمل های 

بهداشتی توسط آحاد مختلف جامعه است.
او اظهار داشت: به صورت اصولی دستورالعمل های 
حوزه بهداشت و درمان عملی شده و جایی که الزم 

بوده مدارس و تجمعات را تعطیل کردیم.
خیرخواه بر تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز در 
مراکز درمانی جنوب کرمان تاکید کرد و افزود: در 
بیمارستان ها به گونه ای عمل شود که برای مقابله با 
پیک احتمالی آمادگی همکاران حفظ و بخش های 

مورد نیاز راه اندازی شود.
او با بیان اینکه تکمیل واکسیناسیون اهالی جنوب 
کرمان علیه کرونا از اولویت های دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت است، گفت: مردم هرچه سریعتر 

برای دریافت دز سوم واکسن مراجعه کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با 

وجود هشدارهای داده شد در روزهای اخیر سویه 
جدید کرونا به سرعت شهرها و جمعیت ها را درگیر 
کرده و آمار طی یکی 2 هفته اخیر به صورت کامال 

تصاعدی  افزایش یافته است.
او با بیان اینکه رنگ بندی شهرها تغییر کرده است، 
گفت: متاسفانه شهرستان جیرفت هم از نظر شیوع 

کرونا وضعیت قرمز پیدا کرده است.
او افزود:هشدارهای الزم داده شده اما همچنان عادی 
انگاری که در پیک های قبلی شاهد بودیم، وجود 

دارد که موجب درگیری افراد شده است.
خیرخواه با بیان اینکه مراکز ۱6 ساعته جنوب کرمان 
فعال هستند، گفت: عالوه بر هشت مرکز فعال در 
منطقه 6 مرکز ۱6 ساعته رزرو نیز تعریف شده که 
آماده هستند در صورت افزایش آمار به عنوان مراکز 

دوم و سوم فعال شوند تا باعث شلوغی مراکز نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به اقدامات 
انجام گرفته در راستای تکمیل طرح های نیمه 
تمام دانشگاه اشاره کرد و گفت: هیچ طرح 
بهداشتی و درمانی قبل از تکمیل ۱00 درصدی 

افتتاح نخواهد شد.

مهر 

گزارش

یکیازکشاورزاناندوهجرداستکه
میگوید:اینآبازسال۹2درحال
هدررفتناستوهرچهتالشکردیم
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آب سد اندوهجرد از سال ۹۲ در کویر رها می شود

آمار بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی 
جنوب کرمان دوبرابر افزایش دارد

بیآبیدرمجاورگرمتریننقطهزمین؛
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آب  داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
کشور گفت: تاکنون خروجی سدهای کشور 
۹.32 میلیارد مکعب بوده در حالی که سال 
گذشته در همین زمان ۱2.32 میلیارد متر 
مکعب بوده است، بنابراین امسال 2۴ درصد 
کاهش خروجی داشتیم و آب برای مصارف 
هم کنترل شده رهاسازی شده و مصارف 

غیرضروری از مدار خارج شد.
فیروز قاسم زاده در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت ذخایر مخازن 
سدهای کشور با توجه به بارندگی های اخیر 
اظهار داشت: علیرغم اینکه پاییز زیر نرمالی 
داشته و با کمبود بارش روبرو بودیم، اواخر پاییز 
و فصل زمستان وضعیت بهتر شد، به طوری که 
در حال حاضر  بر اساس ایستگاه های مبنای 
وزارت نیرو  5 درصد نسبت به شرایط نرمال و 
یا متوسط بلندمدت مثبت هستیم اما موضوع؛ 
توزیع نامتوازن بارش ها است، یعنی در مناطقی 
از کشور در مقیاس استان بیش از ۱00 درصد 
رشد بارندگی داشتیم اما در مناطقی ۴0 تا 50 
درصد کاهش را شاهد بوده ایم، به طور مثال در 
کرمان ۸0 درصد و در هرمزگان حدود ۱۱0 
درصد افزایش بارندگی اما در استان سمنان 
۴5 درصد و کرمانشاه ۴0 درصد منفی بوده ایم. 

خروج آب از سدها را 2۴ درصد کاهش دادیم

وی با بیان اینکه طبیعتا در مناطقی که سدها 
قرار گرفته اند اگر بارندگی شده مخازن هم 
شارژ می شود، افزود: در جنوب کشور در دی 
ماه بارش های زیادی رخ داد به طوری که 
ورودی مخازن مشابه سال قبل بوده مثال 
در حال حاضر ورودی ها از ابتدای سال آبی 
)اول مهر ماه( تاکنون به ۱۱.36 میلیارد متر 
مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته در 
همین زمان که این میزان ۱۱.5۷ میلیارد متر 
مکعب بود 2 درصد کاهش دارد، با توجه به 
اینکه مدل های اقلیمی نشانگر این بود که شاید 
شرایط خوبی پیش رو نباشد از ابتدا مدیریت 
مخازن سدها در دستور کار قرار گرفت و 
تاکنون خروجی سدهای کشور ۹.32 میلیارد 
مکعب بوده در حالی که سال گذشته در همین 
زمان ۱2.32 میلیارد متر مکعب بوده است، 
بنابراین امسال 2۴ درصد کاهش خروجی 
داشتیم و آب برای مصارف هم کنترل شده 
رهاسازی شده و مصارف غیرضروری از مدار 

خارج شد.
20درصدکاهشپرشدگیسدها

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
گفت: در مجموع تاکنون مخازن ۴2 درصد پر 
هستند که معادل 2۱.36 میلیارد متر است 
که نسبت به سال گذشته که این رقم 26.55 

میلیارد متر مکعب بوده 20 درصد کاهش دارد. 
اوضاع سدهای تهران و اصفهان شکننده است

وی تصریح کرد: در حال حاضر سد کوثر 
در استان کهگیلویه و بویراحمد احمد ۸3 
درصد، سد استقالل ۱00 درصد و شمیل 
و نمین در  هرمزگان ۹6 درصد پرشدگی 
دارند، اما متاسفانه سد زاینده رود ۱2 درصد و 
سدهای تهران ۱۷ درصد پر هستند که شرایط 

شکننده ای را نشان می دهد.
1۶میلیاردمترمکعبذخیرهبرفیدر

ارتفاعاتکوهرنگوالبرز
قاسم زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته در 
همین زمان کل سدهای کشور 26.55 میلیارد 
متر مکعب پر بودند که در حجم کل مخازن 
50.5 میلیارد متر مکعب را شامل می شود البته 
انتظار نیست که سدها صددرصد پر باشند اما 
برخی مناطق مثل اصفهان و تهران که میزان 
پرشدگی سدها به ترتیب  ۱2 و ۱۷ درصد است 
نگران کننده است، البته در منابع تامین کننده 
سد زاینده رود برف های ارتفاعات کوهرنگ 
و در تهران برف های ارتفاعات البرز ذخایر 
خوبی وجود دارد، اخیرا برآورد شده حدود 
۱6 میلیارد متر مکعب ذخایر برفی داریم که 
اگر ذوب شوند تبدیل به رواناب و وارد مخازن 

سدها می شوند. 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از پرداخت 
سود سهام عدالت از اول اسفند به مدت 20 
روز خبرداد و گفت: سود سهام عدالت 532 
هزار تومانی اسمی بین 550 هزار تا 600 هزار 

تومان خواهد بود.
حسین قربان زاده در گفت وگو با فارس، در 
مورد نحوه پرداخت سود سهام عدالت،  افزود: 
واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 
۱3۹۹ از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز و 
پیش بینی می شود، واریز سود به مدت 20 روز 

طول بکشد.
وی گفت: پرداخت سود سهام عدالت به صورت 
متمرکز از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی 

و تسویه وجوه انجام خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد 
کسانی که در سامانه اطالعات جامع مشتریان، 
سجام ثبت نام نکرده اند، گفت: اطالعات شماره 
حساب سهامداران عدالت که از قبل به مدت 
۱5 سال در اختیار سازمان خصوصی سازی 
قرار داشت، را از سال گذشته در اختیار شرکت 
سپرده گذاری مرکزی قرار داده ایم و کسانی که 
در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اطالعات 
شماره شبا بانکی حساب بانکی آنها را در اختیار 
سپرده گذاری مرکزی قرار داده ایم و سود آنها 

از این روش واریز می شود.
قربانزاده همچنین در مورد اینکه عمده مردم 
در سهام عدالت به سه طبقه سهام ارزش 
اسمی ۴۸2 هزار تومان، 532 هزار تومان و 
یک میلیون تومان تقسیم می شوند، بنابراین 
سود آنها چقدر خواهد بود، گفت: به طور 
میانگین برای کسانی که سهام عدالت به ارزش 
اسمی 532 هزار تومان دارند، حدود 550 هزار 
تا 600 هزار تومان واریز می شود، بنابراین 
آنهایی که سهام عدالت به ارزش یک میلیون 
تومانی اسمی دارند، دو برابر این رقم دریافت 

خواهند کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد 
این که کل سود دریافتی سهام عدالت از 
شرکت های سرمایه پذیر برای عملکرد سال 
۹۹ چقدر است، گفت: سود دریافتی 3۱ هزار 
میلیارد تومان است که از این رقم 2 هزار و 
۸00 میلیارد تومان برای سود ۱3 شرکت 
غیربورسی و 2۹ هزار و 200 میلیارد تومان سود 
شرکت های بورسی است که در پرتفوی سهام 
عدالت قرار دارند و این سودها از اول اسفند ماه 

به تدریج به حساب ذینفعان واریز می شود.
وی در مورد این که برخی افراد سهام عدالت 
آیا سود  باشند،   وام کرده  وثیقه  را  خود 

می گیرند، گفت: این مساله منافات ندارد و 
کسانی که مالک سهام عدالت باشند، به همان 
نسبت دارایی خود سود دریافت می کنند، اما 
آنهایی که به عنوان مثال 30 درصد سهام خود 
را فروخته باشند، به همان نسبت سود کمتری 

دریافت می کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد 
سود سهام عدالت افراد فوت شده نیز گفت: سود 
متوفیان هم به حساب آنها واریز می شود و باید 
در فرآیند انحصار ورثه، تکلیف آنها مشخص 
شود. همچنین قرار شد شورای عالی بورس در 
یک برنامه برای فوت شدگان سهام عدالت به 

صورت کلی تصمیم گیری کند.
سهام عدالت که از سال ۱3۸5 آغاز شد، سهام 
۴۹ شرکت به بیش از ۴۹ میلیون ۱20 هزار نفر 
سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیون تومان 
تعلق گرفت، سهام مربوط به ۴۸ شرکت شامل 
۱3 شرکت غیربورسی و 36 شرکت بورسی بود، 
این سهام بعد از ۱۴ سال در اردیبهشت سال 
۱3۹۹ آزادسازی شد که در ابتدا 30 درصد آن 
قابل فروش بود، بعدا 30 درصد دوم قابل فروش 
شد،  و اما بعد از آن به دلیل ریزش شاخص 
بازار و کاهش ارزش سهام عدالت، فروش آن 

متوقف شد.

خروجآبسدها2۴درصدکاهشیافت آغازپرداختسودسهامعدالتازاولاسفند
سودسهام5۳2هزاریحدود550هزارتومان

شهرداریکرمان:فیشحقوقیشرکتیهانیزدرگامبعدیمنتشرمیشود

نارضایتیبدنهشهرداریکرمانازانتشارفیشحقوقی

یوز
ادن

تص
: اق

بع
من

روز گذشته کارمندان شهرداری در اعتراض به انتشار 
فیش حقوقی شان در سامانه شفافیت  دست به تجمع 
زدند، افرادی که مدعی اند با انتشار فیش حقوقی به 
حریم شخصی شان تجاوز شده. شهردار کرمان اما 
شفافیت را یکی از الزامات اساسی نهادهای غیردولتی و 
دولتی می داند که  در برنامه ششم توسعه و قانون انتشار 
آزاد اطالعات به آن تکلیف دشه است. او که روز گذشته 
در جمع معترضان حاضر شده است، اعالم کرده که 
در گام بعدی جزییات مبالغ واریزی بیش از 2 هزار و 
۴00 نیروی مرتبط با قراردادهای حجمی )شرکتی( 
نیز، به همراه میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب 

کارمندان، منتشر می شود.
 شهرداری کرمان به صورت داوطلبانه، اطالعات حقوق 
و مزایای همه کارمندان و کارگران خود را در سامانه 
شفافیت شهرداری منتشر کرده بود که این اقدام بازتاب 

هایی را به دنبال داشت.
به گزارش ایرنا،شماری از کارکنان شهرداری کرمان 
روز دوشنبه و به دنبال انتشار فیش های حقوقی خود به 

نشانه اعتراض دست به تجمع زدند.
این تجمع پس از آن برگزار شد که عصر روز گذشته 
)۱۷ بهمن( شهرداری کرمان این اقدام را گامی در 
راستای شفافیت حداکثری مدنظر شورای ششم 

اسالمی شهر کرمان برشمرد.
اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگی، نوع قرارداد 
استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد 
اعضای خانواده، به همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات 
اضافه کاری ماهانه و درنهایت مبلغ خالص دریافتی 
هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی ماه 
۱۴00 در سایت شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری 

شده است .
شهرداری کرمان همچنین اعالم کرده که در گام بعدی 
جزییات مبالغ واریزی بیش از 2 هزار و ۴00 نیروی 
مرتبط با قراردادهای حجمی )شرکتی( نیز، به همراه 
میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب کارمندان، 

منتشر خواهد شد.
بین  تبریزی شهردار کرمان در  سعید شعرباف 
معترضان حاضر شد و تجمع کنندگان نیز پس از بیان 

مطالب خود و شنیدن سخنان شهردار متفرق شدند.
انتشار فیش حقوقی به شمالت خانوادگی مان دامن زده

یکی از معترضان که خود را عبداللهی معرفی کرد در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شفافیت باید 
برای همه باشد گفت: اگر می خواهند حقوق و مزایای 
نیروهای شهرداری کرمان را اعالم کنند، ایرادی ندارد 
اما درآمدهای برخی شرکت های معدنی، پتروشیمی و 

نفت را نیز منتشر کنند.
وی عنوان کرد: اگر شفافیت برای همگان یکسان 
باشد ما هم هیچ مشکلی نداریم، ضمن آنکه یکسری 
از تبعیض هایی جزیی بین واحدها وجود دارد که با 

مدیران شهرداری آنها را حل می کنیم.
یکی دیگر از کارکنان حاضر در جمع معترضان که 
خواست نامش در گزارش بیان نشود با اشاره به ضرورت 
توزیع عادالنه برخی مزایا بین کارمندان و کارگران 
گفت: ما به علت برخی مشکالت شخصی حاضر به 
انتشار فیش حقوقی مان نبودیم اما شهرداری با این 
کار مشکالتی در سطح خانواده و زندگی ما به وجود 

آورده است.
انتشارحقوقودستمزد

کارگرانشهرداریقانونیاست
این تجمع شهردار کرمان در جمع  در جریان 
خبرنگاران نیز حاضر شد و در پاسخ به سواالت آنان 
گفت: شفافیت یکی از الزامات اساسی نهادهای 
غیردولتی و دولتی است که در برنامه ششم توسعه 
و قانون انتشار آزاد اطالعات به عنوان یکی از وظایف 
قانونی به موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی که 
به نحوی از پول بیت المال و مردم استفاده می کنند 

ابالغ شده است.
سعید شعرباف تبریزی افزود: در حوزه های مختلفی 
از جمله قراردادها، پروژه ها، حقوق، دستمزد و برنامه 
و بودجه مجموعه اقداماتی باید رقم بخورد تا شفافیت 

به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه شفافیت 2 هدف ساختاری در قانون 

دارد تصریح کرد: شفافیت سبب افزایش اعتماد عمومی 
و سرمایه اجتماعی نهادها می شود زیرا  مردم می بینند 
مدیران، صریح همه گزارش کارها و آنچه از اموال 
عمومی هزینه می شود را در اختیارشان قرار می دهند.

به گفته شعرباف تبریزی همچنین این اقدام به نوعی 
مبارزه ساختاری با برخی حیف و میل هاست، زیرا 
بسیاری از روابط کاری و اداری ما جز با نظارت نخبگان 

و در اختیار قراردادن اطالعات اساسا اصالح نمی شود.
شهردار کرمان یادآور شد: ماده 2۹ برنامه ششم توسعه 
از نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی خواسته که 
حوزه حقوق و مزایای کارگران را در سامانه ای در انظار 
عمومی قرار دهند تا عموم مردم بتوانند ببینند چگونه 
در حوزه حقوق و دستمزد و قراردادها و اموال هزینه 

می شود؟
وی ابراز داشت: شهرداری کرمان با وجود وظایف خود و 
همچنین شعارهای ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
در موضوع انتشار حقوق و مزایای کارمندان پیشگام 
شده و بدون هیچ دخل و تصرفی و واقع بینانه دریافتی 
خالص و کسورات بیمه، مالیات و اضافه کار کارمندان 
را برای 2 هزار و ۱۸0 کارمند در اختیار عموم گذاشت.

شعرباف تبریزی افزود: شفافیت در گام بعدی برای 
نیروهای حجمی و غیرمستقیم، قراردادها، مناقصه و 
مزایده ها رقم خواهد خورد تا فضای شیشه ای و شفافی 

از بیرون برای شهرداری های کرمان به وجود آید.
وی خاطرنشان کرد: نخستین فایده این اتفاق اینکه 
اعتماد عمومی که طی این سال ها در برخی شهرداری 
ها خدشه دار شده به مردم برمی گردد و مردم حس می 
کنند خیلی راحت با این مجموعه می توانند ارتباط 

برقرار کنند.
شهردار کرمان ادامه داد: خود این افزایش سرمایه 
اجتماعی به طور قطع در آینده آورده های اقتصادی و 

اجتماعی برای ما خواهد داشت.
پاسخشهردارکرمانبهاعتراضاتکارمندان

وی گفت: بخشی از اعتراض کارمندان این است که ما 
شاید حاضر نباشیم داده ها را شفاف کنیم، لذا قانون 
آن را تعیین تکلیف کرده به عبارتی در ماده 2۹ که از 
دستگاه ها می خواهد حقوق را در منظر عموم قرار 

دهند، این موضوع را عمومی می داند؛ ضمن اینکه 
منطق نیز ایجاب می کند زیرا منبع درآمدی مجموعه 
شهرداری از اموال عمومی و دانستن نحوه توزیع آن هم 

جزو حقوق مردم است.
شعرباف تبریزی تاکید کرد: شهرداری کرمان در حوزه 
های رفاهی و کارمندی کاستی هایی به نسبت دیگر 
شهرداری ها دارد و نگرانی دیگر برخی کارمندان نیز 
این است که شفافیت اطالعات شاید سبب کاهش 
درآمدی آنان طی سال های آینده شود که برعکس 
این شفافیت کمک می کند اصالح ساختاری در توزیع 
درآمدها اتفاق بیفتد؛ضمن آنکه شفافیت کمک می 
کند بتوانیم حوزه رفاهی و حقوق و دستمزد را در سال 
های آینده افزایش دهیم و این دغدغه ها نیز با ارائه 

توضیح رفع شد.
وی بیان داشت: کارمندان می خواهند این شفافیت در 
حوزه کارگری باقی نماند و در همه حوزه ها از اعضای 
شورای اسالمی شهر گرفته تا مجموعه قراردادها تا 
مشاوران و حق جلسات نیز گسترش یابد که وظیفه 

قانونی ماست و آن را گسترش خواهیم داد.
شهردار کرمان افزود: حق عمومی مردم در مقایسه 
با حق شخص، غلبه دارد و مردم اگر هزینه ای برای 
نگهداری شهر و بیت المال می پردازند، صاحب حق 
هستند که از نحوه هزینه کرد آن هم مطلع شوند که 

این فرایند در مبانی قانونی و شرعی ما وجود دارد.
برخی  با  عمومی  حق  این  گاهی  گفت:  وی 
کتمان کاری ها در فضای خانواده نیز دچار تداخل می 
شود اما کمک می کند تصویر واقعی تری شکل گیرد 
و برخی بازخوردهای این شفافیت نیز این بود که می 
گفتند گمان نمی کردیم درآمد شهرداری های کرمان 

این حد پایین باشد.
شهردار کرمان ادامه داد: حقوق میانگین ۹ میلیون و 
300 هزار تومان برای نیروهای شهرداری کرمان که 
درگیر با موضوعات مردمی هستند بسیار پایین است 
و انتشار آن تصور عمومی را نسبت به شهرداری بهبود 

می بخشد.
شعرباف تبریزی ابراز داشت: شفافیت حقوق و مزایا در 
حوزه شهرداری های دیگر نیز اتفاق نیفتاده اما حقوق 

ها در سایر کالن شهرها بیشتر از کرمان است.
به گفته وی 2۴ درصد کارمندان رده میانی و پایانی ما 
زیر هشت میلیون تومان دریافتی دارند و این درحالی 
است که تنها حقوق 2 درصد از افراد باالی ۱۴ میلیون 

تومان است.
وی ابراز امیدواری کرد که  این حرکت در سایر نهادهای 
دولتی و افرادی که از بیت المال استفاده می کنند ادامه 
یابد که ثمرات خوبی برای نظام و انقالب به دنبال دارد.

همچنین در جلسه  امروز شورای اسالمی شهر کرمان 
با شهردار، برخی اعضای شورا مخالفت خود را با اقدام 
مذکور اعالم کردند اما برخی اعضای شورا موافق این 

اقدام بودند.
به گزارش ایرنا براساس اطالعات فیش های حقوقی 
منتشر شده از شهرداری کرمان حداقل حقوق پنج 
میلیون تومان، حداکثر ۱۹ میلیون و ۱00 هزار تومان 
و دریافتی شهردار کرمان در ماه گذشته ۱3 میلیون و 

۱20 هزار تومان بوده است.

کاغذ وطن
گزارش 

براساساطالعاتفیشهایحقوقیمنتشر
شدهازشهرداریکرمانحداقلحقوقپنج
میلیونتومان،حداکثر1۹میلیونو100هزار
تومانودریافتیشهردارکرماندرماهگذشته
1۳میلیونو120هزارتومانبودهاست.بهگفته
شهردارکرمان2۴درصدکارمندانردهمیانیو
پایانیزیرهشتمیلیونتوماندریافتیدارند
وتنهاحقوق2درصدازافرادباالی1۴میلیون
توماناست.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي-آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
دوم  هيات   140060۳19078008878 شماره  راي  رسمي-برابر  سند 
مورخه 1400/9/18موضوع 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 شهربانو 
گلستاني حتكني فرزند محمد بشماره شناسنامه 18 صادره از زرند در 
ششدانگ يك باب خانه وباغ )باکاربری عرصه مسکونی(  به مساحت 
2417.۳ مترمربع تحت پالك 2477۳ فرعي از 2787 اصلي بخش 
۳واقع در کرمان خیابان ابوذر جنوبی کوچه11خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمود پورزاده حسینی 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 
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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
های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008002451 رای شماره  برابر  رسمی  سند  فاقد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
200 مترمربع مفروز  رضا برهانی زرندی فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه 636 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
از مالک رسمی آقای محمد  از 2389 اصلی واقع در زرند خیابان پوریای ولی  خریداری  4 فرعی  از پالک  و مجزی شده 
15روز آگهی می شود در صورتی  ذکائی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 
به مدت  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  که اشخاص نسبت 
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 
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
و  مفروز  اصلی   -  3 از  فرعی   2268 پالک  دارای  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
مجزی شده از پالک 3- اصلی به مساحت 110.26 متر مربع واقع در کهنوج شیخ 
 1400/10/05  -140060319002003355 شماره  رای  باستناد  46 کرمان  بخش  یک  قطعه  آباد 
موضوع  آگهی  و  گرفته  قرار  مکسائی  محمد  آقای  مالکیت  در  ثبت کهنوج  در  مستقر  هیات 
آیین   13 ماده  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده 
حدود  تحدید  به  نیاز  و  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه 
باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی   1400/11/17 مورخه  مالک  درخواست کتبی  حسب  لذا  دارد. 
چهارشنبه  روز  8 صبح  ساعت  از  آن  تحدیدی  عمليات  و  منتشر  مزبور  قانون   13 ماده  تبصره 
رقبه فوق  و مجاورین  مالکین  به  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  1400/12/11 در محل شروع  مورخه 
مراجعه مجاور  در صورت عدم  و  وقوع ملک حاضر  در محل  مقرر  موعد  در  میگردد که  اخطار 
وحقوق  حدود  بر  مجاورين  از  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  ین 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست 
ارائه  اداره  این  به  را  مربوطه  دادخواست  گواهی  و  نماید  تقدیم  قضایی  ذیصالح  مراجع  به 
 : انتشار  بود.تاریخ  نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه  شده  یاد  مهلت  گذشت  از  پس  نماید. 

سه شنبه:1400/11/19
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف:410

آگهی فقدان سند مالکیت
از  فرعی   308 پالک  ششدانگ  مالک  سربیژن  عرب  علی  آقای  چون 
برگ شهادت شهود  دو  ارائه  با  34 کرمان  بخش  در  واقع  556-اصلی 
تصدیق شده ادعا و اعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت 
است  شده  تسلیم  و  صادر  جیرفت  الکترونیک  امالک   دفتر139520319014001282 
بعلت جابجای مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبر حسب دستور تبصره یک ماده 120 آیین 
یا اشخاصی  تا چنانچه شخص  نوبت آگهی میگردد  قانون ثبت مراتب در یک  نامه – 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد 
را  روز مراتب   10 نوبت است (ظرف مدت  آگهی )یک  انتشار  تاریخ  از  باشند  خود می 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  با 
جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه 
به  نسبت  مقررات  و  ضوابط  وفق  اداره  واین  بود  نخواهد  مسموع  هیچکس  از  ادعایی 

صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:625

آگهی فقدان سند مالکیت
از  فرعی   295 پالک  ششدانگ  مالک  سربیژن  عرب  علی  آقای  چون 
شهود  شهادت  برگ  دو  ارائه  با  34 کرمان  بخش  در  واقع  556-اصلی 
اخیرالذکر که  مالکیت پالک  اصل سند  نموده  اعالم  و  ادعا  تصدیق شده 
تسلیم  و  الکترونیک جیرفت صادر  امالک   دفتر139520319014001265  ثبت  ذیل  قبال 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  اداره  این  از  و  مفقود گردیده  جابجای  بعلت  است  شده 
یک  تبصره  دستور  وبر حسب  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی 
ماده 120 آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد 
ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10 روز مراتب 
را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه 
ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:624

آگهی فقدان سند مالکیت
 6069757513 ملی  شماره  به  محمود  فرزند  جهش  حسن  آقای  اینکه  به  نظر 
صادره از عنبرآباد مالک ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 25 فرعی از 187 
آباد قطعه سه  بخش 46 کرمان  اصلی  واقع در رودبار جنوب – شهرک قاسم 
اعالم  شده  امضاء  تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم   تسلیم گردیده ضمن  و  صادر 
نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود  گردیده و درخواست سند المثنی را نموده است. لذا 
نوبت آگهی میشود  نامه قانون ثبت مراتب یک   120 آیین  باستناد تبصره یک اصالحی ماده 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان رودبار جنوب 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.
علی رحمانی خالص–رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :206

جنجال بر سر یک تصمیم



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 . 

1171 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 بهمــن   19 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

مارادنبالکنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

  رمان عامه پسند

نویسنده: چارلز بوکفسکی
ترجمه: پیمان خاکسار- انتشارات: چشمه

رمان عامه پسند آخرین کتاب چارلز بوکفسکی، نویسنده امریکایی 
است که در آلمان به دنیا آمد.

این رمان را بهترین رمان چارلز بوکفسکی دانسته اند. بوکفسکی 
که بارها و بارها با مرگ دست وپنجه نرم کرده بود، در حال نوشتن 
رمان عامه پسند ناگهان متوجه می شود که به سرطان خون مبتال 

شده است و بی تردید دیدگاهی که در این کتاب به مرگ دارد، 
تحت تأثیر بیماری اش قرار گرفته است. 

فراخوانچاپکتابهنرمندانمعاصر
ایران،ویژههنرهایتجسمی)جلددوم(

انتشاراتداودیمنتشرشد.
مهلت ثبت نام: 25 فروردین 1401

رشته ها: نقاشی، عکاسی، طراحی، خوشنویسی، نگارگری، 
تذهیب، معرق، کاشی شکسته، حجم، رزین، آبستره، تصویرسازی، 

گرافیك.
این کتاب توسط انتشارات داوودی با همکاری نگارخانه گل های 

داوودی چاپ خواهد شد.

سمندرنواریابرودار
محل پیدایش تیپ:تفلیس اندازه به میلی متر : ۱۴5-۱20 ، حداکثر 

۱60 انتشار جغرافیایی : قفقاز ، شمال اسیای صغیر .
پراکندگی در ایران:شواهد مبنی بر وجود این زیر گونه در ایران اندک هستند و هیچ 

نمونه  ای از ان مطالعه نشده است  از آنجائی که این نمونه در روسیه و ترکیه و عراق 
وجود دارد ف این احتمال وجود دارد که در مرز ایران و ترکیه نیز وجود داشته باشد .
اندرسون در سال ۱۹63 این گونه و زیرگونه را فقط از قول محققان دیگر ذکر کرده و 

جز سمندرهای گزارش شده  از ایران در نظر گرفته است . در لیستی از دوزیستان ایران 
که در سال ۱۹۸5 به وسیله آندرسون تهیه شده این گونه و زیرگونه دیده نمی شود . 

نیکولسکی در سال ۱۹۱۸ این گونه و زیر گونه را با Triturus cristatus kareliniمشابه 
در نظر گرفته است /گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

د اسـتان  مـدا  مدیـرکل کمیتـه ا
یـام  کرمـان گفـت: بـه مناسـبت ا
دهـه فجـر دو هـزار طـرح اشـتغال 
مددجویـان تحـت حمایـت و اقشـار 
نیازمنـد در اسـتان کرمـان افتتـاح 

. د می شـو
 

یحیی صادقـی بابیان اینکه اشـتغال 
و توانمندسـازی مددجویـان یکـی 
نهـاد  یـن  ا ولویت هـای مهـم  ا ز  ا
فتتـاح طرح هـای  فـزود: ا اسـت ا
اشـتغال زایی مددجویـان و تأمیـن 

مهم تریـن  ز  ا آن هـا  مسـکن 
برنامه هـای این نهـاد در طول سـال 
به ویـژه ایام دهـه مبارک فجراسـت.

او ادامـه داد: ایـن طرح هـا بااعتبـار 
200 میلیـارد تومـان در سراسـر 
اسـتان بـا اولویـت مناطـق محـروم 

فتتـاح می شـوند. ا
صادقـی ادامـه داد: ایـن طرح هـا 
و  صنفـی  دامـداری،  درزمینـٔه 
صنعتـی، کشـاورزی، صنایع دسـتی 

ند. . اجراشـده ا . و .
او خاطرنشـان کـرد: از ابتـدای دهه 

فجـر تاکنـون طرح هـای اشـتغال 
زیـادی در سراسـر اسـتان افتتـاح 
و زمینـه اشـتغال تعـداد زیـادی از 
مددجویـان و افـراد نیازمنـد جویای 

کار فراهم شـده اسـت.
د اسـتان  مـدا مدیـر کل کمیتـه ا
کرمـان تأکیـد کـرد: کمـک بـه 
خودکفایـی خانوارهـا در شـرایط 
دشـوار اقتصـادی جامعـه، از اهداف 
و اولویت هـای مهـم ایـن نهاد اسـت 
کـه امیدواریـم بـا اجـرای طرح های 
نیـم  یی بتوا حمایتـی و اشـتغال زا
در تأمیـن نیازهـای اقشـار محـروم 
جامعـه نقش آفرینی داشـته باشـیم.

شـایان ذکـر اسـت؛ در ششـمین 
دو  فجـر  مبـارک  دهـه  ز  ا روز 
طـرح اشـتغال درزمینـٔه پـرورش 
گلخانـه  کشـت  و  گوشـتی  مـرغ 
جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  در 
افتتـاح شـد کـه بـا افتتـاح ایـن دو 
طـرح زمینـه اشـتغال هشـت نفـر 
د نیازمنـد  فـرا ا ز مددجویـان و  ا
جویـای کار به صـورت مسـتقیم و 
اسـت. فراهم شـده  غیرمسـتقیم 

میزبانیزایندهرود
ازپرندگانمهاجر

اصفهان - ایرنا - پرندگان مهاجر پس از بازگشایی 
زاینده رود بر فراز این رودخانه بازگشتند و مهمان مردم 
اصفهان شدند. دریچه های سد زاینده رود از بامداد ۱2 
بهمن به مدت ۱2 روز برای تامین آب مورد نیاز کشت 
پائیزه دوم کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شده است.

عکس:ایرنا

رنا
: ای

بع
من

درایامدههفجرافتتاحمیشود؛
200میلیاردتومانطرحاشتغالزایی
بااولویتمناطقمحرومکرمان

بهمناسبتدههفجر

افتتاح5۷طرحبهارزش1۸0میلیارد
توماندربردسیر

باحضورویدئوکنفرانسیرئیسجمهور؛

پروژهآبرسانیبه۶۶۹روستای
کرمانآغازشد

خبر

 همزمـان با دهـه مبارک فجـر و چهل و سـومین سـالگرد پیـروزی انقالب شـکوهمند 
اسـالمی بیش از 5۷ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۸0 میلیارد تومـان در محل آمفی 

تئاتر روباز شـهید خسـروی این شهرسـتان افتتاح شد.
طرح های افتتاح شـده در بردسـیر شـامل 2 پروژه آب و فاضالب شـهری بـه ارزش ۹0 
هزار میلیون ریـال، یک پـروژه منابـع طبیعی پنـج هـزار و 500 میلیون ریـال، 2 طرح 
بهداشـتی بـه ارزش 25 هزار میلیـون ریال، سـه طرح امـور عشـایری بـه ارزش 6 هزار 
میلیون ریال، سـه طـرح جهاد کشـاورزی بـا اعتبار 2۴0 هـزار میلیـون ریـال، 2 پروژه 
راهداری بـه ارزش یک میلیـارد و ۱۴0 هـزار میلیون ریـال، 6پروژه مخابراتـی به ارزش 
۱۴0 هـزار میلیـون ریال 2 پـروژه حـوزه آموزش و پـرورش بـه ارزش ۱0 هـزار میلیون 
ریال، یک پـروژه صنعت و معـدن با اعتبـار 50 هـزار میلیون ریـال و 35 طـرح عمرانی 
و شهرسـازی متعلق به مجموع شـهرداری ها و بخشـداری های شهرسـتان بردسـیر با 

اعتباری بالـغ بر ۱00 هـزار میلیـون ریال افتتاح شـد.

 در این طرح، عملیات آبرسـانی به 66۹ روسـتا از توابع ۱۱ شهرسـتان اسـتان کرمان با 
اعتبـاری بالغ بـر ۱۱60۴ میلیارد ریال در روسـتای اسـماعیل آباد فهرج اجرا می شـود.
این پروژه بزرگ در اسـتان شـامل حفر و تجهیـز ۴۸ حلقه چـاه، اجـرای ۷۸3 کیلومتر 
خط انتقال، سـاخت 233 بـاب مخزن به حجـم 62 هـزارو ۹۹۸، اجـرای ۸63 کیلومتر 
شـبکه توزیع و سـاخت 2 هزارو ۴22 باب حوضچه و سـاخت 52 باب ایسـتگاه پمپاژ به 

ظرفیـت 520 لیتر بر ثانیه اسـت.
این مراسـم بـه صـورت ویدئوکنفرانس با حضور حجت االسـالم و المسـلمین رئیسـی 
رئیس جمهـور، محمد طاهری رئیس شـرکت آب و فاضالب اسـتان، منصـور خانه گیر 
مدیـرکل دفتر امـور روسـتایی اسـتانداری، حجت االسـالم رضـا آقامالیی امـام جمعه 
شهرسـتان فهرج و جمعی از مسـئوالن محلی در روسـتای اسـماعیل آباد بخش نگین 

کویر فهـرج در حـال برگزاری اسـت.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیتشغلی:حسابدار
شرایطاحراز

جنسیت:خانم،آقا
نوعقرارداد:تماموقت

مسلطبهامورحسابداری)حقوقودستمزد.مالیات.ارزش
افزوده.مفاصاحساب(

اشنابهنرمافزارسپیداروپارسیان
مسلطبهدفترنویس

متقاضیانواجدشرایطرزومهخودرابهواتساپزیرارسال
نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس
واتساپ 0۹2۱2۹2۴۱۴3

موقعیتشغلی:سرپرستدستگاهنظارت
جنسیت:آقا

نوعقرارداد:تماموقت
دارایسابقهکار

شرایطاحراز
تحصیالت:حداقلمدرکتحصیلیلیسانسعمران

محلکار:سایتفوالدبوتیا)کرمان(
حداقلسابقهکار:10سال

نقشهبرداریوسیویلپروژهاحداثکارخانهکنسانترهبوتیا
اطالعات تماس
تلفن 02۱26350205
info@fartakinnovation.com ایمیل

موقعیتشغلی:حسابدار
جنسیت:آقا

نوعقرارداد:تماموقت
دارایسابقهکار

شرایطاحراز
دارای2سالسابقهکار

آشنابهنرمافزارحسابداریترجیحانوسا
تسهیالتومزایا

دارایحقوقثابتوبیمهتامیناجتماعی

اطالعات تماس
info@fsteel.ir ایمیل

استخدام پژوهش استخدام نیکا مهر کویر
و نوآوری فرتاك ایرانیان

استخدام فرارون 
صنعت فوالد جنوب

خبر

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان 
گفت:نظر به اعالم دستگاه های متولی 
هیچگونه کمبودی در زمینه کاالهای 
اساسی در این استان وجود ندارد و مردم 

در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
ارسالن میری در کارگروه اقدام مشترک 
استانی افزود:با توجه به اینکه شاهد 
افزایش کاذب قیمت ها هستیم تاکید 
می شود که دستگاه های متولی بازار 
نظارت بیشتری در این زمینه داشته 
باشند.او اظهار داشت:بسیاری از مصوبات 
نشست قبل عملیاتی شده و فقط تعداد 
معدودی انجام نشده که تاکید شد؛ 
فرمانداران در زمینه در اختیار گذاشتن 

وسایل نقلیه سایر ادارات اقدام کنند تا 
کنترل و نظارت بر بازار تسهیل و انجام 
شود. او با اشاره به زمزمه هایی از اصالح 
ارز ترجیحی که هنوز هم عملیاتی نشده 
است گفت:متاسفانه در زمینه اصالح 
ارز ترجیحی بعضی از توزیع کنندگان 
و عرضه کنندگان کاال پیشواز رفتند و 
دستگاه های نظارتی و متولیان امر در 
این زمینه باید کنترل و نظارت بر 
میزان و موجودی کاالهای اساسی در 
انبارها و سطح عرضه داشته باشند تا 
عده ای گران فروشی و احتکار را به این 
بهانه نداشته باشند. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان کرمان و دبیر کارگروه 

اقدام مشترک استانی تأکید کرد:این اداره 
کل آمادگی دارد با هر گونه گران فروشی و 
اجحاف به حقوق مردم در زمینه کاالهای 
اساسی و غیره همچنین احتکار کاالهای 
اساسی و مورد نیاز مردم باسرعت، دقت 
و منطبق بر قوانین برخورد کند. میری با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال از مردم خواستار شدند تا تخلفات 
گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب 
و غیره را با سامانه اینترنتی ۱35تعزیرات 
۱2۴سازمان  تلفن  یا  و  حکومتی 
صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند 
تا در کوتاه ترین زمان ممکن به گزارشات 
و شکایت ها در قالب گشت های مشترک 

با همکاری سایر دستگاه های متولی 
بازرسی و نظارت بر بازار بررسی شود.

شرححالتوزیعگازمایع
درجنوبکرمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان 
با بیان اینکه توزیع سیلندر گاز مایع در 
مناطق جنوبی با قیمت مصوب اعالمی 
انجام نمی شود گفت:به شرکت های 
توزیع کننده گاز مایع تذکر داده 
می شود به وظایف قانونی خودشان 
نسبت به توزیع و رعایت قیمت ها اقدام 
کنند و ادارات صمت و شرکت پخش 
فرآورده های نفتی نسبت به کنترل 
قیمت سیلندر گاز اقدام کنند و در 
صورت مشاهده تخلفات گران فروشی 
و یا عدم توزیع گاز مایع با قیمت مصوب 
متخلفان به ادارات تعزیرات معرفی 
شوند تا به تخلفات آنان رسیدگی شود. 

 رئیس کالنتری ۱2 رفسنجان از دستگیری 2 سارق ترانس های برق و کشف ۱5 
فقره سرقت در عملیات ماموران این کالنتری خبر داد.

سروان مسلم عمویی در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران کالنتری ۱2 
شهرستان رفسنجان هنگام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به 
یک خودرو ۴05 مشکوک شدند و به آن دستور ایست دادند.او افزود: راننده این 
خودرو در مواجهه با ماموران اقدام به فرار کرد که در پی تعقیب و مراقبت و سرعت 
عمل ماموران این خودرو متوقف و در بازرسی از آن یک عدد قیچی بزرگ فلز بر، 
یک عدد پایه فلزی که در باال رفتن از تیر برق استفاده می شود کشف و با انتقال 
راننده و سرنشین این خودرو به کالنتری و بازجویی های بعدی مشخص شد هر 
2 متهم سابقه دار هستند.رئیس کالنتری ۱2 شهرستان رفسنجان گفت: این 2 
متهم در بازجویی های پلیس به ۱5 فقره سرقت ترانس های برق در شهرستان 
رفسنجان اعتراف کردند که کارشناسان مربوطه، خسارت وارده به شبکه توزیع 

برق را 30میلیارد ریال تخمین زدند

مدیرکلتعزیراتحکومتیکرمان:
کمبودیدرزمینهکاالهایاساسیوجودندارد

دستگیریسارقانترانسهای
برقباکشف15فقرهسرقت


