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دو برابری قتل های خانوادگی 
سردار ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان: اکثرا قتل ها ناشی از مسائل اجتماعی خانوادگی بوده است.

کرمان میزبان نخستین 
اردوی دوومیدانی نابینایان 

کشور می شود
عباس صادق زاده افزود: نخستین مرحله اردوی آمادگی 
تیم ملی جوانان و نوجوانان دوومیدانی نابینایان و کم 

بینایان کشور برای اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱ با حضور 
ورزشکارانی از استان های مختلف کشور در کرمان برگزار خواهد شد.

ر قتل های کشف شده  در سالی که گذشت آما
ز  ین یکی ا فزایش یافت. ا در استان صد درصد ا

مهمترین بخش های نشست خبری روز گذشته سردار ناظری، فرمانده 
ین  نتظامی بود. در ا نتظامی استان کرمان به مناسبت هفته نیروی ا ا
نشست آماری از تعداد این قتل ها و جزییات آن ها داده نشد اما به گفته 
سردار ناظری، علت اصلی آن ها مسائل اجتماعی و خانوادگی بوده است. 
در این نشست خبری به سواالتی همچون تصادفات ساختگی، آمار تلفات 

رانندگی و سرقت نیز پاسخ داده شد.

رضا فالح در نشست با نماینده مردم شهرستان های 
بافت،رابر و ارزوئیه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت 

گرفته از سوی جمعیت هالل احمر در شهرستان بافت به راه اندازی و احداث 
ساختمان اداری، تجاری و درمانی اشاره کرد و گفت: در هفت نقطه از استان 
کرمان مراکز درمانی و توانبخشی به همت جمعیت هالل احمر راه اندازی 
نبخشی در شهرستان بافت  شده است که هشتمین مرکز درمانی و توا

راه اندازی خواهد شد.

گسترش مراکز درمانی 
و توانبخشی هالل احمر کرمان 

رفع کم آبی در  روستاها 
نیازمند عزم جدی است
صفحه3را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
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رشد فروش 
 ۱۴۲ درصدی گل گهر

 روزگار ناخوش صنعت گردشگری کرمان روزگار ناخوش صنعت گردشگری کرمان

گزارشــی از عملکــرد تولیــد 
معدنــی  فــروش شــرکت  و 
و صنعتــی گل گهــر بــا نمــاد 
کگل بــرای دوره منتهــی بــه ۳۱ 
شــهریور ۱۴۰۰ منتشــر شــد 
ــروش  ــاس، ف ــن اس ــر ای ــه ب ک
ایــن شــرکت در دوره ۶ ماهــه 
نخســت امســال و در مقایســه 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب
ــا رشــد ۱۴۲ درصــدی همــراه  ب
شــده و بیــش از ۱۳ میلیــون 
ــه و کنســانتره ســنگ  ــن گندل ت
 آهــن تولیــد کــرده اســت.

شــرکت  فــروش  میــزان 
ــر در  ــی گل گه ــی و صنعت معدن
شــهریور امســال بــه میــزان 
۴۱,۵۷۶,۸۴۳ میلیــون ریــال 
بــوده اســت تمامــاً از فــروش 
محصــوالت در بــازار داخلــی 
ــرای  ــی ب ــده و رقم ــت آم به دس
یــن  صــادرات محصــوالت ا
ــی در شــهریورماه  شــرکت معدن
 بــه ثبــت نرســیده اســت.
درآمــد  بخــش  بیشــترین 
ــه  ــر از گندل ــهریورماه گل گه ش
به دســت آمــده اســت، بــه 
ــروش ۸۷۶  ــه از ف ــن شــکل ک ای
ــم  ــه رق ــن گندل ــزار و ۸۹۲ ت ه
ــال به  ۳۶,۱۴۸,۵۶۹ میلیــون ری
ــن میزان  ــت رســیده؛ همچنی ثب
تولیــد گندلــه در شــهریورماه 
ــزار و  ــون و ۵۱ ه ــک میلی ــه ی ب
ــانتره  ــیده و کنس ــن رس ۱۲۱ ت
ســنگ آهن نیــز بــه مقــدار 
یــک میلیــون و ۱۰۱ هــزار و 
ــت. ــده اس ــد ش ــن تولی  ۲۵۸ ت
شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر در ۵ ماهــه نخســت 
امســال فروشــی بالــغ بــر 
ــال  ــون ری ۲۰۲,۹۰۷,۹۷۳ میلی
داشــته کــه از ایــن میــزان، 
ــی  ــازار داخل ــروش در ب ــهم ف س
ــال  ــون ری ۲۰۱,۳۲۴,۴۰۹ میلی
و ســهم بــازار صادراتــی نیــز 
یــک میلیــون و ۵۸۳ هــزار و 
 ۵۶۴ میلیــون ریال شــده اســت.
در مجمــوع شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر از ابتــدای 
ســال مالــی تــا انتهــای شــهریور 
ــغ  ــی بال ــته فروش ــال توانس امس
بــر ۲۴۴,۴۸۴,۸۱۶ میلیــون 
ریــال داشــته باشــد کــه در 
ــده  ــت ش ــدد ثب ــا ع ــه ب مقایس
بــرای دوره مشــابه در ســال 
۹۹ کــه رقــم ۱۰۰,۷۸۳,۴۱۵ 
بــا  بــوده،  ریــال  میلیــون 
رشــد فــروش ۱۴۲درصــدی 
ه شــده اســت.گفتنی  همــرا
و  معدنــی  شــرکت  اســت 
صنعتــی گل گهــر در ۶ ماهــه 
نخســت امســال محصــوالت 
 زیــر را تولیــد کــرده اســت:

بــه  دنــه:  دا ریــز  گندلــه 
 میــزان ۵۹ هــزار و ۳۱۲ تــن
آهــن:  ســنگ  کنســانتره 
و  میلیــون   ۷ میــزان  بــه 
تــن  ۵۳۰ و  ر  هــزا  ۹۱۱ 

ــون و  ــزان ۶ میلی ــه می ــه: ب گندل
ــن ــزار و ۷۶۰ ت ۱۵ ه

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ مهــر   ۱۸ یکشــنبه         ۱۰۸۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدر ندهیم

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی
اجراي خط انتقال گاز حد فاصل بین ایستگاه هاي سی جی اس ۱و سی جی اس ۲واقع در منطقه گل گهر سیرجان

پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه اجراي خط انتقال گاز حد فاصل بين ایستگاه هاي سی جی اس 1 و سی جی اس 2واقع در منطقه گل گهر سيرجان به استحضار می 
رساند آخرين زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات مورخ 1400/07/24 ساعت 13:30 می باشد. لذا از شركت های پیمانکاری دارای حداقل رتبه 3 تاسیسات يا 4 نفت و گاز 

دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ14 /7 /1400به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمايند. 
1-شركت در قبول يا رد پیشنهادات مختار است. 

2-سپرده شركت در مناقصه:2،375،000،000  ریال 
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4-تاريخ بازديد از پروژه:18 / 7 / 1400 
5-كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 

6-محل تحويل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_كیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شركت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوك 5)شركت توسعه، 
عمران و مديريت منطقه گل گهر (

7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ايام تعطیل(  
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ثبت پنجمین ایثاِر جان در رفسنجان 

کرمان میزبان نخستین اردوی دوومیدانی نابینایان کشور می شود

۷۸ بستری جدید و ۷ فوتی 
در شبانه روز گذشته

شـهردار جدیـد رفسـنجان گفـت: بودجـه این 
شـهرداری بـا برنامه ریـزی هـای منسـجم بـا 
ایجـاد بنـگاه  هـای اقتصـادی و اسـتفاده از 
ظرفیـت کارخانـه مـس تـا پایـان دوره ششـم 
شـورای اسـالمی از ۲۰۰ به هزار میلیارد تومان 

افزایـش خواهـد یافـت.
ر  مجیـد کهنوجـی در آییـن معارفـه شـهردا
رفسنجان در تاالر خیام دانشـگاه ولیعصر)عج(، 
ایجاد آرامـش برای مـردم ایـن شـهر را اولویت 
کاری خـود معرفی کـرد و افزود:محلـه محوری 
نـی در دسـتور کار  یرا مبتنـی بـر هویـت ا
شـهرداری رفسـنجان قـرار دارد تـا هـر محلـه 
از امکانـات و ملزوماتـی نظیـر مسـجد، مراکـز 
خریـد و غیره بهـره مند شـود.او تصریـح کرد: با 
توجـه به اینکـه شـورای اسـالمی دوره چهارم و 
دوره پنجـم رفسـنجان بـر ایجاد زیرسـاخت ها 
و زیباسـازی شـهری تاکیـد و فعالیـت داشـته 
انـد مـا نیـز بـا ادغـام ایجـاد زیرسـاخت هـا و 
زیباسـازی و مبلمان شـهری و با مدیریت منابع 

مالـی در امـر پایـداری اقـدام خواهیـم کـرد.
کهنوجـی گفت:بـا همـت شـرکت ملـی صنایع 
یـران، پـروژه ۲۵۰ میلیـارد تومانـی  مـس ا
شـهرداری رفسـنجان را کلیـد خواهیـم زد و 
۲۰۰ نفر را به اشـتغال مـی گماریم  که بـا ایجاد 

این طـرح اقتصادی؛درآمـد پایدار سـاالنه ۱۰۰ 
میلیـارد تومانـی حاصـل مـی شـود.

کهنوجـی خاطرنشـان کـرد: درآمد شـهرداری 
رفسـنجان ۴۰۰ میلیـارد تومـان اسـت کـه 
نیمی از آن صـرف هزینـه های جـاری و حقوق 
کارکنـان شـهرداری مـی شـود و ۲۰۰ میلیارد 

تومـان باقـی مـی ماند.
شـهردار جدیـد رفسـنجان بـه برخـی از برنامه 
هـای آینـده کاری خـود اشـاره و تصریـح کرد: 
زیباسـازی ورودی کرمـان، یـزد و سرچشـمه 
به رفسـنجان و بلـوار خلیـج فـارس و والیت در 

دسـتور کار شـهرداری قـرار دارد.
او ادامـه داد: همچنیـن اجرای بانـد دوم خیابان 
های جمهـوری و پرسـتار، سـاماندهی رودخانه 
های شـور، گیـودری و اسـدآباد نیز در دسـتور 
کار شـهرداری رفسـنجان قـرار دارد ضمـن 
اینکـه ایجـاد بسـتری بـرای دوچرخـه سـواری 
بانـوان و رسـیدگی به شـهرک هـا و نیـز اجرای 
قسـمتی از کمربنـد شـرقی بـه منظـور کاهش 
تـردد وسـایل نقلیـه سـنگین از اولویـت هـای 

شـهرداری خواهـد بـود.
شهرداری باید درآمدزایی 

پایدار داشته باشد
مدیـر کل امـور شـهری اسـتانداری کرمـان 

نیـز گفـت: شـهرداری یـک موسسـه عمومـی 
غیردولتـی با شـخصیت حقوقی مسـتقل اسـت 
و با ادارات دولتی تفـاوت دارد لذا بایـد با برنامه 
ریـزی درآمدزایـی پایدار داشـته باشـد و برنامه 
هـای یـک سـاله ای که شـورای اسـالمی شـهر 

تدویـن مـی کنـد اجـرا کند.
فزود:همدلـی و همراهـی  علـی شهسـواری ا
در شـورای اسـالمی و شـهرداری نیـاز اصلـی 
کار در شـهرداری اسـت.مدیرکل امـور شـهری 
ینکـه بخـش  اسـتانداری کرمـان بـا بیـان ا
خصوصـی بـا شـهرداری تفـاوت دارد، گفـت: 
در حـوزه شـهرداری بابت هـر کار اجرایـی باید 
با دسـتگاه هـای مرتبـط و نظارتـی هماهنگی و 
تصمیم گیری شـود و در خصـوص اقداماتی که 

انجـام مـی شـود نظـارت هـا جـدی اسـت.
او خطاب به شـهردار جدیـد گفت:اجرای قانون، 
مـالک عمـل اسـت،اگر قانـون اجـرا نشـود در 
آینـده برای شـهردار مشـکل ایجاد خواهد شـد 
لذا زمانـی که مشـکل ایجاد شـود اولین کسـی 
کـه بایـد بـه ایـن مشـکالت پاسـخ دهـد خـود 
شـهردار اسـت پس توصیه می شـود در مسائل 
مالـی و غیرمالی اجـرای قانون را شـرط اول کار 

قـرار گیرد.
شهسـواری،جلوگیری از روزمرگـی و حفظ بیت 

المـال را از وظایـف اصلـی شـهردار عنـوان کرد 
و گفت: شـهرداری سـاعات کاری خاصـی ندارد 
در طـول روز بیـش از ۴۰۰ وظیفـه بـر عهـده 
شـهردار اسـت که ملـزم اسـت ایـن وظایـف را 

انجـام دهد.
او ادامـه داد: اسـتفاده از همـه ظرفیـت هـای 
امکانات  نسـانی، شهرسـتان شـامل نیـروی ا
شـهری و همراهی و همدلی با شـورای اسـالمی 
شـهر و دیگـر مسـئوالن یـک ظرفیـت بـزرگ 

اسـت.
شهسـواری بـا اشـاره بـه مـاده ۵۵ قانـون 
ر،  شـهرداری در خصـوص وظایـف شـهردا
خاطرنشـان کرد: جلـب اعتماد مـردم  با حضور 
شـهردار در محـالت مختلـف شـهر ایجـاد مـی 
شـود شـهردار بایـد گفتـار صادقانـه داشـته 
باشـد و اگـر کاری را نمـی توانـد انجـام دهـد 

قـول ندهـد.
او بـر توزیـع عادالنـه اعتبـارات عمرانـی در 
محـالت مختلـف شـهر تاکیـد کـرد و افـزود: 
نـی نیسـت  فعالیـت شـهرداری صرفـا عمرا
بلکـه مسـائل فرهنگـی را نیـز در بـر مـی گیرد 
و همچنیـن اجـرای مصوبـات قانونـی شـورا، 

وظیفـه شـهرداری اسـت.
شهسـواری بیان کـرد: مکتـب سـلیمانی عملی 
اسـت و اگـر بخواهیـم موفـق باشـیم بایـد خود 
را اهـل ایـن مکتـب بدانیم و بـه صـورت عملی 

وظایـف خـود را  انجـام دهیم.

دانشگاه  عضو  اهدای  کننده  هماهنگ  مسئول 
علوم پزشکی رفسنجان گفت:اعضای بدن محدثه 
محمدرضایی بانوی ۳۵ ساله رفسنجانی که با ایست 
تنفسی دار فانی را وداع گفت به عنوان پنجمین ایثار 
جان طی سال جاری در این شهرستان به سه بیمار 
نیازمند اهدا شد.زهرا عظیمی افزود: خانم محمدرضایی  
۱۳ مهرماه توسط اورژانس ۱۱۵ به دلیل ایست تنفسی  
به بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( رفسنجان اعزام شد، 
کادر پزشکی توانست این بیمار را احیای قلبی و ریوی 

کند که در ادامه روند درمان وی به آ ی.سی.یو بخش 
یک این بیمارستان منتقل و بستری شد.

او تصریح کرد:این بیمار ۲ روز بعد دچار مرگ مغزی و 
طبق اظهار نظر تخصصی پزشکان امیدی به برگشت 
وی نبود و مرگ مغزی محمدرضایی اعالم و بعد از 
صحبت با خانواده مرحومه محمدرضایی به منظور 

اهدای اعضای بدن وی رضایت آنها جلب شد.
ه  نشگا دا عضو  اهدای  هماهنگ کننده  مسئول 
مروز شنبه  علوم پزشکی رفسنجان گفت: صبح ا

توسط تیم برداشت  اعضا از کرمان سه عضو کلیه 
ها و کبد این مرحوم برداشته و به کرمان  و شیراز 
او  به منظور پیوند به بیماران نیازمند ارسال شد.
ضمن قدردانی از خانواده مرحومه محمدرضایی 
که اعضای بدن  جوان خود را برای نجات و زندگی 
خاطرنشان  کردند  هدا  ا ر  بیما چند  به  بخشی 
ین پنجمین عمل برداشت عضو در سال  ا کرد:
جاری بود که در اتاق عمل  بیمارستان حضرت علی 

بن ابیطالب )ع( رفسنجان انجام شد.
عظیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اهدای عضو 
در شهرستان رفسنجان به فرهنگی حسنه تبدیل 

شده است.

رئیس هیات نابینایان و کم بینایان استان کرمان 
گفت: نخستین اردوی دو و میدانی نوجوانان و جوانان 

نابینا و کم بینای کشور در کرمان برگزار می شود.
عباس صادق زاده افزود: نخستین مرحله اردوی 
نان دوومیدانی  نان و نوجوا آمادگی تیم ملی جوا
نابینایان و کم بینایان کشور برای اعزام به مسابقات 
حضور  با   ۲۰۲۱ بحرین  نان  جوا پاراآسیایی 
ورزشکارانی از استان های مختلف کشور در کرمان 

برگزار خواهد شد.

او اظهار داشت:۲۴نفر از ورزشکاران دختر و پسر شامل 
پنج دختر و ۱۱پسر و پنج مربی، ۲ دونده همراه و یک 
سرپرست از استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، 
تهران خراسان رضوی، فارس، کردستان، لرستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، همدان و کرمان از ۱۷ مهر 
ماه لغایت ۲۵ مهرماه در کرمان اردوی آماده سازی را 

برگزار خواهند کرد.
به همین منظور علی اصغر هادی زاده نایب رئیس 
فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشور و 

سرمربی تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان 
کشور امروز وارد کرمان شد و مورد استقبال رئیس و 
نایب رئیس و دبیر هیات ورزش های نابینایان و کم 

بینایان کرمان قرار گرفت.
صادق زاده اذعان داشت:بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۱ 
جوانان در روزهای ۱۱ تا ۱۵ آذر ماه به میزبانی کشور 
بحرین برگزار می شود و نزدیک به ۸۰۰ ورزشکار زیر 
۲۳ سال در ۹ رشته ورزشی با هم به رقابت خواهند 

پرداخت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی 
کرمان،دکتـر مهــدی شفیعی،سخنگوی 
ایـن دانشــگاه عصـر شـنبه ۱۷ مهرمـاه با 
بیان اینکه طی ۲۴ ســــاعت گذشـــته، 
۷۸ بیمار جدیــد کرونا در بیمارستان های 
اسـتان بستری شده اند، گفــت:»۳۸ نفــر 
از آنها از حــوزه دانشـگاه علــوم پزشـکی 
کرمان)شـامل راور، رابر،بافـت، بردسـیر، 
کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، زرنـد، 
ارزوئیـه(، ۲۶نفــر از حـوزه دانشـکده 
علـوم پزشـکی سـیرجان، ۴ نفـر از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۶ نفر از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت هســتند 
«. او با بیـان اینکه ۴ نفـر از حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری جدیـد 
گـزارش شــده اســت، افـزود: »در حـال 
حاضر، ۴۰۱ بیمار کرونا در بیمارسـتانهای 
اسـتان بستری هستند«.شــفیعی ادامــه 
داد:» ۲۲۱ نفــر از بیمـاران بسـتری در 
حــوزه علــوم پزشــکی کرمان، ۳۱ نفــر 
حـوزه علـوم پزشـکی رفسنجان ، ۲۳ نفـر 
حـوزه جنـوب، ۱۵ نفـر در حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بــم و ۱۱۱ نفــر از حـوزه 

دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان بستری 
هسـتند و خدمـات بیمارسـتانی بـه آن ها 

ارائــه می شـود«.
 او اظهـار کـرد:»از ابتدای اپیدمـی تاکنون 
۴۰ هـزار و ۳۱۱ نفـر در اســـتان،بـه دلیل 
ابتـال بـه کرونـا بسـتری شـده انـد«. مدیر 
گـروه مبــارزه بــا بیماری هـای واگیـردار 
دانشـــگاه علـوم پزشـکی کرمان سـپس 
اظهـار کرد:»متاسـفانه در ۲۴ ســاعت 
گذشـــته، ۷ مـورد فوتـی بــه دلیل ابتال 
به ویروس کرونا گزارش شــده کــه ۵ نفر 
مربـوط به حــوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان ، یک نفر از حــوزه دانشـکده علوم 
پزشـکی سـیرجان و یـک نفـر از حـوزه 
دانشـگاه علوم پزشکی رفسنجان اســت«. 
بـه گفتـه شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی 
کرونا در اســتان تاکنون، ۴۷۷۵ نفــر یـه 
دلیـل ابتال بــه کوویــدـ  ۱۹ جـان خـود 
را از دسـت داده انــد.او همچنین تعداد دز 
واکسـن های تزریـق شـده اسـتان کرمان 
در نوبــت اول را یک میلیون و ۵۸۷ هــزار 
و ۲۳۴ دز و نوبت دوم ۷۰۳ هـزار و ۸۱۴ دز 

عنـوان کـرد. 

یافت.  فزایش  ا درصد  صد  استان  در  شده  کشف  قتل های  ر  آما گذشت  که  سالی  در 
نده  فرما ناظری،  ر  سردا گذشته  روز  خبری  نشست  بخش های  مهمترین  ز  ا یکی  ین  ا
آماری  نشست  ین  ا در  بود.  نتظامی  ا نیروی  هفته  مناسبت  به  کرمان  استان  نتظامی  ا

علت  ناظری،  ر  سردا گفته  به  ما  ا نشد  ده  دا آن ها  جزییات  و  قتل ها  ین  ا د  تعدا ز  ا
به  خبری  نشست  ین  ا در  است.  بوده  نوادگی  خا و  اجتماعی  ئل  مسا آن ها  اصلی 
ده شد. پاسخ دا نیز  نندگی و سرقت  ا ر تلفات  ر  ما آ  سواالتی همچون تصادفات ساختگی، 

ین  ا بودجه  گفت:  رفسنجان  جدید  ر  شهردا
د  یجا ا با  منسجم  های  مه ریزی  نا بر با  ری  شهردا
نه  رخا ز ظرفیت کا ده ا ستفا قتصادی و ا ه  های ا بنگا
ز  ا اسالمی  شورای  ششم  دوره  یان  پا تا  مس 

هد یافت. یش خوا فزا رد تومان ا ر میلیا ا  ۲۰۰ به هز
ر رفسنجان در  مجید کهنوجی در آیین معارفه شهردا
یجاد آرامش برای  ، ا ه ولیعصر)عج( نشگا تاالر خیام دا

مردم این شهر را اولویت کاری خود معرفی کرد

خبر

 صنعت گردشگری در شهر تاریخی کرمان روزگار ناخوشی را سپری می کند و در پساکرونا نیز نمی توان در استانی که ۷ اثر جهانی دارد چشم انداز روشنی مشاهده کرد.
استان کرمان هفت اثر ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، روستای میمند، کویر لوت، قنات های بم و جوپار، روستای دارستان را در یونسکو به ثبت رسانده و از این نظر در کشور پیشتاز است.
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برخورد با خودروهای شوتی 
در بم ۴۳ درصد رشد دارد

فرمانده نیــروی انتظامی بم ضمن تشــریح اقدامــات این نهاد 
در بخش های مختلــف از جمله طــرح برخورد بــا خودروهای 
شوتی)حامل اتباع غیرمجاز( گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 
۴۱۰ دستگاه خودرو شناسایی و برخورد شده که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال۴۳ درصد رشد را نشان می دهد.
سرهنگ اکبر نجفی در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک نیروهای 
مسلح بم و نیز افتتاح ساختمان اماکن ناجا در این شهرستان، آمار 
رشد کشفیات مواد مخدر شهرســتان را نیز طی سال جاری و در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد اعالم و بیان کرد: کشف 
بیش از ۱۰ تن مواد مخدر طی یکسال گذشته رکورد بی سابقه ای 

در سطح شهرستان بوده است.
به گفته او، کشف ۲ هزار و ۶۹۸ فقره سرقت خرد و همچنین بیش 
از ۶۰ دســتگاه اتومبیل  و ۱۰۵ دســتگاه موتورسیکلت از جمله 

اقدامات امسال بوده است.
او تصریح کرد: دستگیری ۳۰۳ قاچاقچی مواد مخدر ، ۲۷۴ خرده 
فروش و ۶۲۹ معتــاد متجاهر  از اقدامات ویــژه مجموعه نیروی 

انتظامی بم است.
فرمانده نیروی انتظامی بم کشف بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق و دستگیری ۴۱۷ قاچاقچی کاال توسط نیروی انتظامی را 
موفقیت آمیز دانست و گفت: در یکسال گذشته بیش از ۲۵۰ قبضه 

سالح غیرمجاز اعم از سالح جنگی و شکاری کشف شد.
به گفته ســرهنگ نجفی بیش از ۵۵ هزار لیتر مشروبات الکلی و 
۱۰۶ توزیع کننده در یک سال گذشته کشف و دستگیر شده است.

ســاختمان اداری نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی بم با 
زیربنای ۶۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان با کمک خیرین 
امنیت ساز شهرستان توسط خانواده شهیدان رئیسی از خانواده 

های شاخص امنیت در شهرستان افتتاح شد.

ساختار سازمانی استاندارد در 
جنوب استان کرمان وجود ندارد

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: ساختار سازمانی استاندارد در 
جنوب استان وجود ندارد و سازمان اداری استخدامی کشور فقط اجازه 
راه اندازی اداره استاندارد به ما داده که راه اندازی شد و زمینی به مساحت 
۳۳۰۰ مترمربع برای احداث ساختمان آن در نظر گرفته شده؛ نگاه ما این 
است که ساختار اداره استاندارد جیرفت، به صورت اداره کل تعریف شود.

اسماعیل عاقلی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
استاندارد با تبیین ضرورت استاندارد سازی کاالها، خدمات و محصوالت 
گفت:“چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر”شعار امسال هفته استاندارد 
است.او با یادآوری قدمت سازمان استاندارد در جهان، اظهار کرد: با داشتن 
یک ابزار و نگاه مشترک می توانیم جهان بهتر و تخریب کمتر منابع و 
کاهش آلودگی را داشته باشیم که استاندارد این بستر را در جامعه بشری 
ایجاد می کند.مدیرکل استاندارد استان کرمان عنوان کرد:اگر محصوالت 
و خدمات،کیفیت الزم و استاندارد را نداشته باشند بازار داخلی و خارجی 

را از دست می دهیم و باید استاندارد نیز به روزرسانی شده و ارتقا یابد.
او بیان کرد:دولت برای کمک به تولید داخل،بســته حمایتی تدوین 
کرده که در این بسته یک سری ساز و کار برای تولیدکنندگان داخلی 
و صادرکنندگان در نظر گرفته شد.عاقلی ســاختار سازمانی اداره کل 
را یکی از دغدغه های استان کرمان دانست و بیان کرد: در ۷ شهرستان 
منطقه جنوب استان اداره استاندارد وجود نداشت و اکنون اداره استاندارد 
در جیرفت راه اندازی شد ضمن اینکه اکنون فقط در کرمان،رفسنجان، 
بم و سیرجان اداره استاندارد وجود دارد.او تصریح کرد: موافقت تشکیل 
گروه پژوهشی منطقه ای جنوب شرق کشــور در کرمان گرفته شده و 
همچنین موافقت خرید یک خودروی عملیاتی برای استان اخذ شده 
است.مدیرکل استاندارد استان کرمان از برون سپاری برخی از کارهای 
این اداره کل سخن گفت و اظهار کرد: امسال در جشنواره شهید رجایی به 
عنوان دستگاه برتر انتخاب شدیم.او تدوین استانداردهای جدید و بازنگری 
استاندارد را از جمله وظایف این اداره کل برشمرد و افزود: در شش ماهه 
امسال ۴۰ استاندارد در دست تدوین داریم که در صورت تصویب در مرکز، 
به عنوان سند ملی مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین ۱۷۲ استاندارد 
در این بازه زمانی بازنگری شد.عاقلی افزود:در نیمه اول امسال در حوزه 
واحدهای تولیدی و خدماتی ۷۶۹ مورد بازرســی و ۱۰۲۰ مورد نمونه 
برداری داشتیم که در مجموع ۶۱ پروانه استاندارد تمدید و ۴۸ مورد کاربرد 
عالئم جدید صادر شده است.او از بازرسی ۴۲۷۶ مورد از مراکز عرضه و کاال 
در استان در شش ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: در حوزه اندازه شناسی 
در ارتباط با باسکول های بزرگ، ۴۸ مورد و ترازوهای کوچک ۶۴۵ مورد 
بازرسی صورت گرفته است.مدیرکل استاندارد استان کرمان کشف پنج 
مورد جعل عالمت استاندارد، رسیدگی به ۳۳ شکایت، ۴۰۲ مورد اخطار 
و ۴۲۵ مورد تذکر، ۱۴ مورد پلمپ خط تولید، سه مورد پلمپ آسانسور و 
۲۵۲ مورد توقیف و جمع آوری کاالی غیر استاندارد را از جمله اقدامات 

حقوقی این اداره کل در نیمه نخست امسال برشمرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
گفت:مراکز درمانی و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر کرمان در ۸ نقطه از استان در حال 

فعالیت و راه اندازی است.
رضا فالح در نشست با نماینده مردم شهرستان های بافت،رابر 
و ارزوئیه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی 
جمعیت هالل احمر در شهرستان بافت به راه اندازی و احداث 
ساختمان اداری، تجاری و درمانی اشاره کرد و گفت: در هفت 
نقطه از استان کرمان مراکز درمانی و توانبخشی به همت 
جمعیت هالل احمر راه اندازی شده است که هشتمین مرکز 
درمانی و توانبخشی در شهرستان بافت راه اندازی خواهد شد.
او با اشاره به فعالیت درمانگاه ها و مراکز جامع توانبخشی 
در شهرستان های کرمان،  بم، ریگان، منوجان، رفسنجان، 
رودبارجنوب و شهربابک افزود:مراکز بهداشت،درمان و 
توانبخشی جمعیت هالل احمر در حوزه توانبخشی نیز به 

بیماران معلول و جانبازان خدمات درمانی ارائه می کنند.  
فالح با اشاره به حادثه خیز بودن شهرستان بافت، تصریح 
کرد: در حوزه امداد و نجات در حوادث سیل و کوهستانی نیز 
در حال تقویت و بروزرسانی تجهیزات و نیروی متخصص در 

شهرستان بافت هستیم.
او به راه اندازی سوله انبار امداد و نجات در شهرستان رابر 
اشاره و تصریح کرد: با کمک سازمان امداد و نجات یک 
دستگاه خودروی نجات به ارزش ریالی ۳ میلیارد تومان در 
اختیار پایگاه امدادونجات جاده ای این شهرستان قرار گرفت.
صمداله محمدی نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و 
ارزوئیه در این دیدار، ضمن قدردانی از تالش ها و خدمات بی 
وقفه جمعیت هالل احمر استان کرمان بیان کرد: این نهاد با 
ظرفیت عظیم و سرمایه اجتماعی مثال زدنی اش معین دولت 
در پاسخگویی به بحران های طبیعی و غیر طبیعی و اولین 

ناجی در زمان بروز حوادث است.
او با اشاره به حادثه خیزی شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه 
افزود: تقویت اقدامات و فعالیت های جمعیت هالل احمر 
شهرستان های مذکور در حوزه امداد و نجات، درمانی، 

بشردوستانه و عام المنفعه ضروری است.

مدیرکل حوزه معاونت پارلمانی رئیس جمهوری 
گفت: ۷۰ درصد پسته کل دنیا در استان کرمان  تولید 
می شود که ۴۷ درصد آن نیز از باغ های شهرستان 
رفسنجان برداشت می شود.علی اسماعیلی افزود:شهر رفسنجان 
بیش از ۳۰۰ مورد ظرفیت در حوزه گردشگری و آثار باستانی دارد 
ضمن اینکه از این تعداد ۷۰ اثر ثبت ملی شده و ۲ اثر نیز اخیرا به ثبت 
آثار ناملموس رسیده است.او با اشاره به اینکه رفسنجان دارای تعداد 
زیادی شهید از جمله شهید علی محمدی پور،میرافضلی و امینی 
است که جان خود را در راه انقالب و اسالم تقدیم کرده اند بیان کرد:در 
جمهوری اسالمی فرصت های گرانبهایی برای خدمتگزاری وجود 
دارد لذا در این زمان حساس باید مسئوالنی انتخاب شوند که عالوه 
بر متعهد بودن به قانون و نظام؛ فردی اعتدال گرا، جهادی، انقالبی، 
آگاه، متدین و فساد ستیز باشد.اسماعیلی بیان کرد:امیدواریم شهردار 
رفسنجان با استقالل فکر و با اتکا و اعتماد به نفس، با برنامه ریزی 
دقیق و بلند مدت و با شناسایی نقاط قوت و ضعف ها و برخوردار 
از حمایت همه مسئوالن شهر و جلب مشارکت مردمی و راهبرد 
منابع مالی بتواند شهری آباد، پیشرو و نمونه ایجاد کند.او تصریح 
کرد:شهرداری یک نهاد فرهنگی بسیار تأثیرگذار در شهر است و 
همه فعالیت های آن باید زیر چتر فرهنگ قرار گیرد.اسماعیلی به 
شهردار جدید رفسنجان نیز توصیه کرد،شعار رفسنجان ۲۰ را برای 
رسیدن به اهداف متعالی مردم انتخاب کند و از آنجایی که شهرداری 
نهادی فرهنگی تاثیرگذار است پس اداره مطلوب و مورد رضایت 
مردم و عموم توسط این نهاد فقط با خدمات عمرانی میسر نیست و 
پیوست فرهنگی باید بر برنامه های شهرداری ضمیمه باشد.او تصریح 
کرد:امیدواریم شهردار جدید رفسنجان با حرکت منسجم در ایجاد 
شهری الکترونیک و تربیت شهروندان الکترونیکی عزمی جدی 
همراه با ارتباطاتی سازنده و مفید داشته باشد.مدیرکل حوزه معاونت 
پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد:از آنجایی که توسعه و 
پیشرفت یک منطقه با ارتباطات موثر رقم می خورد شهردار باید 
با مراکز علمی و دانشگاه ها و موسسات آموزش ارتباط برقرار کند تا 
توسعه شهر رونق بگیرد.او تفکر عالمانه و جوان بودن، توجه به کمیت 
و کیفیت خدمات شهری را از مهم ترین ویژگی های شهردار موفق 
دانست و گفت: به گفته ریاست جمهوری، اکنون دوران کار است و 

باالترین سرمایه یک سازمان، نیروی انسانی آن است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران دیروز )شنبه، ۱۷ مهرماه( بدون تغییر 
نسبت به روز کاری گذشته )چهارشنبه، ۱۴ مهرماه( به ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی 
۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان 

رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۸۸ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با حدود ۹ دالر افزایش، یک هزار و ۷۵۷ دالر و ۹۴ سنت قیمت خورد. 

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. 
اگرچه دیروز انس جهانی طال حدود ۹ دالر افزایش یافت اما نرخ دالر در صرافی های بانکی کاهشی بود 

و در نتیجه قیمت سکه طرح جدید ثابت ماند و انواع دیگر سکه و طال کاهش قیت داشتند. 

تثبیت قیمت سکه 
در پی کاهش نرخ دالر  

نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )شنبه، ۱۷مهرماه( در مقایســه با روز کاری گذشته )چهارشنبه، ۱۴ 
مهرماه( با ۲۲۰ تومان کاهش به قیمت ۲۷ هزار و ۴۴۸ تومان داد و ستد شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دقیقه دیروز در مقایسه با روز کاری 
گذشته با ۲۰۲ تومان کاهش برابر ۳۱ هزار و ۸۱۵ تومان بود.

دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۹۰۴ تومان و نــرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۱۸۵ تومان بود.عالوه 
بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۷ هزار و ۲۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴۵۹ تومان 
اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۳۱ هزار و ۴۹۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۷۷۶ تومان اعالم 
شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۶۹ تومان فروخته و حواله 

دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۳۹۲ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر در خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد و سپس حرکت آرامی به سوی نرخ 
۲۷ هزار تومان داشت و بعد از آن همواره در این محدوده نوسان داشت. از ابتدای شهریورماه شاهد روند نزولی 

نرخ دالر و حتی ثبات آن در کانال ۲۷ هزار تومان در صرافی های بانکی بودیم.

کاهش 2۰۰ تومانی قیمت دالر و یورو 
در صرافی های بانکی

دیروز شاخص فرابورس بیش از ۳۵۱ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۰ 
هزار و ۹۸۰ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار سه میلیارد و ۴۵ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۰۷ هزار 
و ۷۰۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز نماد نفت پاسارگاد )شپاس(، پخش 
البرز )پخش(، صنایع شیمیایی کیمیاگران دیروز )شکام(، قاسم ایران )قاسم(، 
اعتباری ملل )ملل(، ویتانا )غویتا(، ریل سیر کوثر )حسیر(، توسعه مسیر برق 
گیالن )بگیالن( و پاالیش نفت شیراز )شراز( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 

داشتند.
همچنین پلیمر آریا ساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پاالیش نفت الوان )شاوان( و 
پتروشیمی تندگویان )شگویا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

گسترش مراکز درمانی 
و توانبخشی هالل احمر کرمان 

تولید۷۰ درصد 
پسته دنیا در کرمان 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

براساس داده های آماری بانک مرکزی 
میزان نقدینگی در مردادماه امســال 
۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در 
مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته 

۳۹.۱ درصد رشد داشته است.
به گــزارش روز شــنبه ایرنــا، بانک 
مرکزی گزیده آمارهــای اقتصادی تا 
پایان مردادماه را منتشــر کرد. حجم 
نقدینگی یکی از مــوارد اعالمی بانک 
مرکزی است. براســاس این گزارش 
حجم نقدینگــی در مردادماه ســال 
گذشــته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد 
تومان، در اســفند ۹۹ نیز سه هزار و 

۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امســال 
برابر ســه هزار و ۹۲۱ هــزار میلیارد 
تومان شد که در مقایسه با مرداد سال 
گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. 
همچنین نقدینگی در مردادماه امسال 
در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ 

درصد افزایش یافته است.
به گــزارش ایرنا، اقتصاد بدون رشــد 
نقدینگی، معنایی نــدارد و وجود این 
پدیــده در اقتصــاد ایران نیــز امری 
غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع 
مهم، امــا کمیت و کیفیــت نقدینگی 

است.
مقدار نقدینگی نباید آن قدر باال باشد 
که نتوان ارتباطــی منطقی بین آن و 
شــاخص های کالن اقتصای همچون 

»نرخ رشد اقتصادی« برقرار کرد.
دولت ها همواره ســعی می کنند رشد 
نقدینگی را کنترل و آن را به مســیر 
درســت هدایت کنند. هــر دولتی که 
بتواند رشــد نقدینگی را کنترل و آن 
را از رونــدی قابل قبــول برخوردار و 
به ســمت تولید هدایت کند، می تواند 
پیامدهــای مثبتــی از نظــر رشــد 
اقتصادی، افزایش اشــتغال و کاهش 

تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عــدم کنترل و هدایــت نقدینگی، 
رشد لجام گســیخته تورم را به دنبال 

دارد.

شاخص کل بازار بورس دیروز )شنبه، ۱۷ 
مهرماه( با ۲۲  هزار و ۲۸۰ واحد کاهش در 
جایگاه یک میلیــون و ۴۶۵ هزار واحدی 

قرار گرفت.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از ۶ میلیــارد و ۴۳۱ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ 

هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هــم وزن( با ۶ 
 هزار و ۷۰۵ واحد کاهش بــه ۴۲۰ هزار 
و ۵۸۰ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
چهارهزار و ۲۳۰ واحد افت به ۲۶۵ هزار و 

۳۳۴ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۲۱  هزار و ۵۴۰ واحد و 
شــاخص بازار دوم ۲۸ هزار و ۶۶۸ واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با ۳۸۸ واحد، فجر انــرژی خلیج فارس 
)بفجــر( بــا ۲۳۹ واحد، پتروشــیمی 
فناوران )شــفن( بــا ۲۱۷ واحد، مبین 
انرژی خلیج فــارس )مبیــن( با ۲۰۶ 
واحد، کالسمین )فاسمین( با ۷۰ واحد، 
تولیدی فوالد ســپید فراب کویر )کویر( 
با ۶۷ واحد و پست بانک ایران )وپست( 
با ۶۲ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند.
در مقابل فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( 
بــا دو هــزار و ۱۱۴ واحد، نفــت و گاز 
پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 
۴۱۹ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارســان( با یک هــزار و ۸۸ واحد، ملی 
صنایع مس ایــران )فملی( بــا یک هزار 
و ۴۵ واحــد، پاالیش نفــت بندرعباس 
)شــبندر( با یک هزار و ۳۶ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۸۹۵ واحد 
و پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۸۸۸ 
واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه 

شدند.
برپایه این گــزارش، دیــروز نماد پارس 
فوالد سبزوار )فسبزوار(، آریان کیمیاتک 
)کیمیاتک(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، معدنی دماوند )کدما(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( و سایپا )خساپا( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه شــیمیایی هم در معامالت دیروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۱۷۲  میلیون و ۴۳ هزار برگه 
سهم به ارزش چهار  هزار و ۴۵۸ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس اهداف در بخش لوازم خانگی 
تا سال ۱۴۰۴ دو برابر میزان واردات فعلی این صنعت، صادرات خواهیم 
داشت.به گزارش خبرنگار ایرنا، »رضا فاطمی امین« روز شنبه در نشست 
هم اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه های 
این صنعت اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که میزان صادرات تولیدات 
لوازم خانگی بسیار کمتر از واردات در این بخش است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که سال آینده 
شاهد رشد ۵۰ درصدی صادرات نسبت به واردات باشیم، خاطرنشان 
کرد: تراز مناسب در واردات و صادرات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ هدف 
بعدی در این بخش است.وی با تاکید بر اینکه برخالف رشد تولید در لوازم 
خانگی نسبت صادرات به واردات قابل دفاع نیست، افزود: این روند باید 

تا سال ۱۴۰۴ به رشد دو برابری صادرات نسبت به واردات منتج شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه در تنوع و میزان تولیدات لوازم خانگی در جایگاه 
مناسبی قرار گرفته ایم، تاکید کرد: باید توجه کرد که مسیر رشد و توسعه 

تولیدات ادامه پیدا کند و دچار روزمرگی در این زمینه نرسیم.
وی با بیان اینکه بنگاه ها باید در برنامه ها با وزارتخانه هم اندیشی داشته 
باشد، تصریح کرد: هر بنگاه باید اهدافی را بر عهده بگیرند تا در بخش کالن 

وزارت صنعت مدیریت کند.

وزیر صنعت: صادرات لوازم خانگی 
تا 1۴۰۴ دو برابر واردات می شود

حجم نقدینگی به مرز
 ۴ هزار هزار میلیارد
 تومان نزدیک شد

افت شاخص بورس 
در نخستین روز 

معامالتی هفته

طبق اعالم معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران، امکان استفاده متقاضیان بخش معدن از 
تسهیالت منابع از طریق سامانه بهین یاب فراهم شده و دارندگان پروانه 
بهره برداری مواد معدنی گروه ۳ در استان تهران مشمول استفاده از 
تسهیالت از محل منابع در دسترس اعم از طرح تام و جهش تولید در 
سامانه بهین یاب هستند.علی عبدی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره 
به اینکه عمده معادن استان تهران مربوط به تامین مصالح ساختمانی 
هستند و مکاتبات متعددی از سوی بهره برداران معادن سطح استان 
تهران جهت ارائه تسهیالت انجام شده است، اعالم کرد: بر این اساس به 
منظور بهره مندی این استان از تسهیالت مالی پیش بینی شده برای 
بخش معدن، ایجاد کد آیسیک برای مصالح ساختمانی صرفا برای 

استان تهران در سامانه بهین یاب درخواست شد.

رئیس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشـور با اشاره 
بـه عملکـرد خیرین مدرسـه سـاز و سـازمان نوسـازی در موضوع 
مدارس نیازمنـد تخریب، بازسـازی و مقاوم سـازی گفـت: اکنون 
میانگیـن مـدارس نیازمنـد تخریـب، بازسـازی و مقاوم سـازی به 
۱۹.۲ درصد کاهش یافته؛ این آمار در سـال ۸۴ حـدود ۷۰ درصد 
و در سـال ۹۵ حدود ۳۰ درصد بـود. از آمـار ۱۹.۲ درصدی، حدود 
۶.۵ درصد مربوط بـه مدارس تخریبی اسـت و نشـان می دهد که 

دغدغه هـای مـا در این حـوزه کاهش یافته اسـت.
به گزارش ایسـنا، مهراله رخشـانی مهر در همایـش تکریم خیرین 
مدرسه سـاز خارج از کشـور با اشـاره به میـزان مشـارکت خیرین 
مدرسه سـاز گفت: میزان مشـارکت خیرین طی سـال های ۹۲ تا 
۹۶ ثابت بود و از سـال ۹۶ رشـد تصاعـدی به خود گرفت تا سـال 

۹۹ که بـه بیـش از ۳۰۰۰ میلیارد تومـان افزایش یافت.
وی افـزود: طـرح آجـر بـه آجـر نیـز طـی دوسـال اخیـر بـه اجرا 
درآمـده و مشـارکت دانـش آمـوزان و عموم مـردم با کمـک های 
خـرد از ۱۰۰۰ تـا ۱۰ هـزار تومـان را اجـرا کردیم و یـک میلیون 
و ۱۱۷ هـزار نفر در سـال گذشـته در این طـرح مشـارکت کردند. 
امسـال نیز پویش ملی بـه رنگ مدرسـه طراحی و اجرا شـد که بنا 
شـده دانش آموزان نقاشـی هایـی در موضوع درس تهیه و ارسـال 
کنند کـه جوایـزی به آنهـا اهـدا می شـود. ۳۵ هـزار دانـش آموز 
نقاشـی هـای خـود را ارسـال کرده اند کـه بـه ازای آنها مدارسـی 

سـاخته می شـود و به خوبـی در حال پیشـرفت اسـت.
رئیس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشـور با اشاره 
بـه عملکـرد خیرین مدرسـه سـاز و سـازمان نوسـازی در موضوع 
مدارس نیازمنـد تخریب، بازسـازی و مقاوم سـازی گفـت: اکنون 
میانگیـن مـدارس نیازمنـد تخریـب، بازسـازی و مقاوم سـازی به 
۱۹.۲ درصد کاهش یافته اسـت. این آمـار در سـال ۸۴ حدود ۷۰ 
درصد و در سـال ۹۵ حدود ۳۰ درصد بود. از آمـار ۱۹.۲ درصدی، 
حـدود ۶.۵ درصـد مربـوط بـه مـدارس تخریبـی اسـت و نشـان 
می دهد کـه دغدغه هـای مـا در این حـوزه کاهـش یافته اسـت.

وی افـزود: ما امـروز دغدغـه مـدارس سـنگی را داریم کـه حدود 
۴۰۰۰ مورد اسـت؛ مـدارس یک کالسـه بـا جمعیت زیـر ۱۵ نفر 
تعداد دانـش آموزانش در طول سـال متغیر اسـت چـون عمدتا از 
عشـایر هسـتند. مسـئله مدارس یکجانشـین را حل کرده ایم، اما 
این مدارس سـنگی عمدتا مدارس کوچ رو و عشـایری هسـتند که 
باید برایشـان تدبیری کنیم. باید با کمک خیریـن تامین اعتباری 

کـرده و آنها را جمـع کنیم.
رخشـانی مهر ادامـه داد: هرچنـد ممکن اسـت این مـدارس عمر 
کوتاهی داشـته باشـند و عشـایر چندسـال بعد از آن منطقه عبور 
نکننـد، بـا این حـال معتقدیـم حـق دانش آموز اسـت که سـقفی 
باالی سـر داشـته باشـد ولو شـده کانکس هایی را جایگزین کنیم 
کـه از ویژگی هـای مناسـبی برخـوردار باشـند. عمـده مـدارس 
کم جمعیـت و خالـی از جمعیـت مدارسـی هسـتند کـه در ایـن 

مناطـق واقـع شـده اند.

متقاضیان بخش معدن از سامانه 
بهین یاب تسهیالت دریافت کنند

۶.۵ درصد مدارس کشور تخریبی است

رفع کم آبی در روستاها، نیازمند عزم جدی است

دو برابری قتل های خانوادگی 

ساعت کار شهرداری ها شبانه روزی است 
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وزیـر نیرو بـا بیان اینکـه رفـع کم آبی در روسـتاها 
نیازمنـد عـزم جـدی و تجمیـع ظرفیت هـا اسـت، 
ولویـت مـا در آبرسـانی روسـتاهای  فـزود: ا ا
پرجمعیـت، سـپس مجتمع هـای آبرسـانی و پـس 

از آن، روسـتاهای کم جمعیـت هسـت.
به گـزارش صـدا و سـیما، علـی اکبـر محرابیان در 
نخسـتین جلسـه شـورای جهـاد آبرسـانی بـا بیان 
اینکـه حـوزه آب نیازمنـد گام هـای بلنـد و عـزم 
جدی تری اسـت، افـزود: در دسـتگاه های مختلف 
گروه هـا، اعتبـارات و افـراد زیـادی هسـتند که در 

زمینـه آبرسـانی فعالیـت می کننـد، امـا بایـد این 
ظرفیت هـا یکپارچـه شـود تـا بتـوان بهـره وری را 
افزایـش داده و در مـدت کمتـری معضـل بـی آبی 

روسـتاها و مناطـق محـروم برطرف شـود.
وی با بیـان اینکه بررسـی وضعیت اعتبارات نشـان 
می دهـد در این بخـش با مشـکلی مواجه نیسـتیم 
گفت: مـا در این شـورا بـه دنبـال ایجـاد همفکری 
و هـم افزایـی همـه ی گروه هـا در همـه نهادهـا، 
سـازمان ها و حتـی خیریـن و مـردم هسـتیم تـا با 
یک برنامه منسـجم و حسـاب شـده و تقسـیم کار 

بیـن گروه های مختلـف، آبرسـانی را به نقـاط فاقد 
آب برسـانیم.

محرابیان بـا تاکید بـر اجـرای طرح های آبرسـانی 
در مناطـق محـروم و دچـار تنـش آبـی ادامـه داد: 
کار در ایـن بخش باید زودتر شـروع شـود تـا با هم 
فکری و ایجاد هـدف گیری مشـترک در چارچوب 
)مکانیزم( شـورا ایـن کار را اجرایی و پیـش ببریم.
گذشـته  سـال های  در  گفـت:  نیـرو  وزیـر 
طرح هـای مختلفـی بـرای آبرسـانی بطـور مثـال 
در مجتمع هـای آبرسـانی انجـام شـده اسـت، امـا 

پاسـخگوی نیـاز مـردم نیسـت.
وی با اشـاره به خدمات رسـانی گروه هـای جهادی 
در کشـور برای آبرسـانی افـزود: ما به دنبـال ایجاد 
یک سـازوکار مناسـب بـرای سـرعت دادن بـه این 
کار و ایجـاد وحـدت در مدیریـت بـه ایـن موضوع 

هسـتیم.
محرابیـان ادامـه داد: اولویـت مـا در آبرسـانی 
مجتمع هـای  سـپس  پرجمعیـت،  روسـتاهای 
آبرسـانی و پـس از آن، روسـتاهای کـم جمعیـت 

. هسـتند

در سالی که گذشت آمار قتل های کشف شده در استان 
صد درصد افزایش یافت. این یکی از مهمترین بخش های 
نشست خبری روز گذشته سردار ناظری، فرمانده انتظامی 
استان کرمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی بود. در این 
نشست آماری از تعداد این قتل ها و جزییات آن ها داده 
نشد اما به گفته سردار ناظری، علت اصلی آن ها مسائل 
اجتماعی و خانوادگی بوده است. در این نشست خبری به 
سواالتی همچون تصادفات ساختگی، آمار تلفات رانندگی 

و سرقت نیز پاسخ داده شد.
نشست روز گذشته عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 
استان کرمان به منظور هفته نیروی انتظامی و برای ارائه 
بخشی از خدمات این سازمان طی یک سال اخیر برگزار 
شد. اهدافی که یکی از مهمترین آن ها جایگاه اول نیروی 
انتظامی استان در کشف مواد مخدر بود و بعد از آن رشد 

چشمگیر این نهاد در افزایش کشف جرایم و در کنار آن 
کاهش تصادفات.

*کاهش 2۰ درصدی سرقت مسلحانه
به گفته سردار ناظری، در یک سال اخیر سرقت 
مسلحانه بیش از ۲۰ درصد و سرقت به عنف ۲۶ درصد 
کاهش در استان داشته است. با این حال آمار قتل ها 
افزایش داشته است:»در یک سال گذشته  افزایش 
صد درصدی در کشف قتل های که به وقوع می پیوندد، 
داشته ایم؛اکثر این قتل ها هم ناشی از مسائل اجتماعی 

خانوادگی و سایر مسائل بوده است.«
در این نشست البته هیچ آمار و جزییاتی از این قتل ها 
ارائه نشد و پرسش سواالت مشابه خبرنگار »کاغذ 
وطن« همچون درخواست ارائه ارقام و آمار خودروهای 
افغانی کش  بعد از استقرار طالبان در افغانستان، هم 
یک جمله بود:» نمی خواهیم به  این موضوع بپردازیم و 
نمی خواهیم آن را رسانه ای کنیم . بله یک مقدار تشدید 
شد و به هر حال ما روی این موضوع  ورود کردیم  تا با 

خودروهای شوتی که ترافیک و امنیت را به هم می زنند، 
برخود کنیم.«

به گفته سردار ناظری در سالی که گذشت وقوع 
تصادفات رانندگی ۳۰ درصد کاهش داشته و به تبع 
آن ۸ درصد از آمار متوفیان کم شده و ۹ درصد از آمار 

مجروحین.
*تصادف ساختگی در کرمان نداریم

سردار ناظری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار »کاغذ 
وطن« مبنی بر آمار تصادفات ساختگی در استان 
نیز این مسئله را صفر خواند:»براساس گزارشاتی که 
پلیس راهور به مراجع قضایی و سازمان های مرتبط  
از جمله بیمه ها ارسال می کند، درخصوص خسارات 
مالی حتی یک مورد هم خسارت ساختگی نداشتیم 
و ما مدعی هستیم که چنین موردی در کرمان اتفاق 
نیفتاده.اگر در جایی مسئولین بیمه مدعی این امر 
هستند به کارشناسان ما این موضوع را ارجاع دهند تا 

بررسی شود.«

رقم صفر درصد برای تصادفات ساختگی در کرمان در 
حالی بیان شد که پیش از این سید محمد کریمی، دبیر 
کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران کشور گفته 
بود:» ۹۰ درصد تصادفات مربوط به خسارات مالی و ۱۰ 
درصد تصادفات مربوط به خسارات جانی، تصادفات 
ساختگی است. از نظر ریالی نیز  خسارت جانی حدود 
۸۰ درصد ۲۰ درصد آن مربوط به خسارات مالی این 
نوع تصادف  هاست.«در بخش هایی از این نشست نیز 
به ارائه عملکرد فرماندهی انتظامی استان کرمان از 
۱۳ مهرماه سال گذشته تا ۱۳ مهرماه امسال ارائه شد. 
به گفته سردار ناظری،از مهرماه سال گذشته تاکنون 
بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس با ۱۱۰ برقرار و 
سه میلیون و ۲۶۰ هزار خدمت ترافیکی به مردم ارائه 
شده است. او در این باره گفت:»حدود ۴۳ درصد از 
تماس های حاصل شده با ۱۱۰ در استان عملیاتی شده، 
بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار خدمت در حوزه راهنمایی 
و رانندگی به مردم ارائه و هشت مرحله رزمایش 

کمک های مومنانه در استان  برگزار شده است. «
به گفته فرمانده انتظامی استان کرمان در یک سال 
گذشته، بیش از از ۶۷ درصد افزایش کشفیات کاالی 
قاچاق در استان صورت گرفته که ارزش ریالی این 

کاالها بیش از ۳۴۹ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کرمان با تاکید 
بر اینکه شهرداری ساعت کار خاصی ندارد، گفت: ساعت 
کاری شهرداری ها از ۵ صبح امروز تا ۵ صبح روز بعد است.
"علی شهسواری" امروز ۱۷ مهرماه در مراسم تودیع و 
معارفه شهردار رفسنجان اظهار کرد: شهرداری با همه 

ادارات دولتی متفاوت است و باید درآمد پایدار کسب کند 
و با برنامه ریزی که انجام می دهد از این درآمدها استفاده 
کند. شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است و 

باید برنامه ریزی کرده و درآمدزایی کند.
وی افزود: دستگاه های نظارتی مختلفی بر عملکرد 

شهرداری نظارت می کنند، اجرای قانون را مالک عمل 
خود قرار دهید، اگر مشکل ایجاد شود اولین کسی که باید 

پاسخگو باشد شهردار است.
مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کرمان با 
بیان اینکه حفظ بیت المال از وظایف اصلی شهردار است 
حتی در بسیاری از مسائل نظرات کارشناسان رسمی 
دادگستری را بگیرید اما اگر مصالح شهرداری برخالف 
آن بود نظر خود را مالک قرار دهید، تصریح کرد: نباید به 
روزمرگی بیافتید شهرداری ساعت کاری مشخصی ندارد 
و ساعت کاری شما از ۵ صبح امروز و تا ۵ صبح فردا ادامه 
دارد و در طول روز ۴۰۰ عنوان کاری بر عهده شماست 

که باید انجام دهید.
وی تاکید کرد: آقای شهردار جلب اعتماد مردم را در 
دستور کار داشته باشید، حضور در میان مردم و در محالت 
مختلف مهم است و نشستن در اتاق درب بسته اعتماد 
مردم را جلب نخواهد کرد. توزیع عادالنه امکانات شهر در 
محالت مختلف الزم است و نظارت هزینه کرد اعتبارات 

را باید دنبال کنید.
شهسواری اضافه کرد: کار شهرداری صرف مسائل عمرانی 
نیست و مجموعه شهرداری به مسائل فرهنگی توجه ویژه 
داشته باشد و نسبت به توزیع عادالنه اعتبارات در محله ها 
و منطقه ها اهتمام بورزید و نظارت هزینه کرد اعتبارات به 

شکل صحیح اجرا شود.

شهردار سابق رفسنجان نیز در این مراسم گفت: در شرایط 
خاصی مسئولیت شهرداری را پذیرفتم و تغییراتی که در 
سال پایانی ایجاد شده بود و کارهایی که از شورای پنجم 
مانده بود و باید انجام می شد و از طرفی انتخابات و اعضای 
جدید شورا همه این موضوعات کار را سخت تر می کرد اما 
تصمیم به کار گرفتیم و تمام تالش مان را برای خدمت به 

شهروندان به کار بردیم.
"محمد مختاری" با بیان اینکه اقدامات مدیریت شهری 
بسیار خدمات گسترده ای است، تصریح کرد: با اتفاقاتی 
که در دوره پنجم افتاد اقبال عمومی نسبت به شهرداری 
ایجاد شد و در این دوره اتفاقی که حاصل شد اقبال 
شهرداری بود که برای مردم به عنوان نهادی خدمتگذار 

شناخته شد.
وی اضافه کرد: سعی کردیم در این دوره به تمام نقاط شهر 
رسیدگی کنیم و باعث خوشحالی برای ماست و اعضای 
شورای دوره پنجم صدها ساعت برای بودجه شهر وقت 
گذاشتند و در راین زمینه با همدلی و تالش همکاران 

شهرداری اتفاقات خوبی در شهرداری افتاد.
همچنین امام جمعه رفسنجان در این مراسم بر لزوم 
تعامل و همدلی در بین مسئوالن شهرستان تاکید و عنوان 
کرد: جامعه به شدت نیازمند همگرایی است. با تفرقه همه 
ضرر خواهند کرد و اگر اختالفی هم وجود دارد باید در 

تعامل با یکدیگر باشیم.

محرابیان با تاکید بر اجرای 
طرح های آبرسانی در مناطق 
محروم و دچار تنش آبی ادامه 
داد: کار در این بخش باید زودتر 
شروع شود تا با هم فکری و ایجاد 
هدف گیری مشترک در چارچوب 
)مکانیزم( شورا این کار را اجرایی 
و پیش ببریم.

   

صنعت گردشگری در شهر تاریخی کرمان روزگار 
ناخوشی را سپری می کند و در پساکرونا نیز 
نمی توان در استانی که ۷ اثر جهانی دارد چشم انداز 

روشنی مشاهده کرد.
استان کرمان هفت اثر ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، 
روستای میمند، کویر لوت، قنات های بم و جوپار، 
روستای دارستان را در یونسکو به ثبت رسانده و از 

این نظر در کشور پیشتاز است.
از سوی دیگر قرار گرفتن مرقد مطهر شهید 
سلیمانی کرمان را به مرکز توجه دوست داران جبهه 
مقاومت تبدیل کرده است و بخش قابل توجهی از 
گردشگرانی که در سال گذشته وارد استان شده اند 
در این قالب می توان طبقه بندی کرد اما در کنار 
تمام داشته های استان کرمان نمی توان برنامه ریزی 
مدونی را برای توسعه صنعت گردشگری در استان 

مشاهده کرد.
در این میان باید به صدها اثر تاریخی دیگر که 
ارزشمندند اما در یونسکو ثبت نشده اند اشاره کرد 
به عنوان مثال می توان به محوطه های تاریخی 
دقیانوس در جنوب کرمان و یا ارگ راین و بازار 

کرمان اشاره کرد.
اما سوال اساسی این است که برای توسعه گردشگری 
در استان چه روی داده است؟ دوران شیوع کرونا در 
کشور زمان خوبی برای برنامه ریزی برای توسعه زیر 
ساخت های گردشگری بود اما عماًل در این دوران 
می توان بی توجهی و فراموشی حتی در زمینه 
نگهداری و مرمت که گاه از کمبود اعتبار و گاه از عدم 

مدیریت ناشی می شد را دید!
آینده مبهم گردشگری کرمان در پسا کرونا

واکسیناسیون  شدن  تکمیل  با  روزها  این 
گشایش هایی در زمینه آغاز مجدد صدور مجوز 
ورود گردشگران را در کشور مشاهده کرد اما باید 

سوال کرد وضعیت زیر ساخت های گردشگری در 
بزرگترین استان کشور در چه مرحله ای قرار دارد.

شیوع کرونا و تحریم ها موجب شد عماًل بودجه های 
مرمت و نگهداری آثار تاریخی کاهش یابد و 
پروژه هایی مانند بهسازی و مرمت میدان ارگ 
کرمان، خیابان تجلی، حمام باغ لله و بازار تاریخی 
کرمان و ارگ بم و حتی ارگ بم به کندی پیش 

رفته است.
در برخی موارد هم شاهد آسیب به آثار تاریخی 
هستیم که می توان به تخت درگاه قلی بیگ و 

بخش هایی از بازار اشاره کرد.
اقتصاد هتل داری در استان به شدت ضربه خورده 
است و واحدهای بومگردی نیز در بسیاری از 
موارد تعطیل شده اند و نیروهای متخصص حوزه 
گردشگری طی این مدت جذب مشاغل دیگر 

شده اند.
در خصوص توسعه زیر ساخت ها در شهر کرمان نیز 
رویداد قابل توجهی روی نداده است، پیش بینی 
می شود با کنترل کرونا ورود گردشگران مذهبی به 
شهر کرمان برای بازدید از گلزار شهدا و مرقد شهید 
سلیمانی افزایش یابد که در سالگرد شهید سلیمانی 
این حضور به اوج می رسد اما سوال این است که 
سرانجام طرح های وعده داده شده برای توسعه شهر 

کرمان چه شد؟
طی این مدت چه اقدامی برای بهسازی و توسعه زیر 
ساخت های استان کرمان انجام شده است؟ عماًل 
در این زمینه نیز در کرمان شاهد خالء های جدی 
هستیم و دستگاه مشخصی برای متولی گری در 
این زمینه نیز وجود ندارد و تمام کارها به صورت 

جزیره ای و منفک انجام می شود.
گویا قرار است نخستین سالگرد شهید سلیمانی 
پس از کرونا با همین زیر ساخت هایی برگزار شود 
که از قبل کرمان داشت و با توجه به تجربه های قبلی 
هیچ تناسبی بین حجم افراد شرکت کننده در این 
مراسم با امکانات موجود در گلزار شهدای کرمان 

وجود ندارد.
زمانی که از دست رفت

از سوی دیگر دستاوردهای کرمان در زمینه احداث 
مراکز بوم گردی نیز در حال از بین رفتن است، 
صدها واحد بوم گردی پس از نزدیک به ۲ سال 
از شیوع کرونا با استهالک زیر ساخت ها، تغییر 
شغل نیروهای کار،تغییر کاربری و ورشکستگی 
مطلق مواجه شده اند. عدم حمایت از این واحدهای 
گردشگری را مسئوالن کرمان در سایه برگزاری 
جلسات تئوری و تنظیم سندهای کاغذی توجیه 
می کنند و مشخص نیست چرا در زمان شیوع کرونا 
زمان را از دست داده اند و طرح های مرمت و احیا، 
نگهداری، توسعه مراکز اقامتگاهی و رفاهی کاری 

انجام نشده است.
هنوز مشخص نیست برنامه دقیق میراث فرهنگی 
استان کرمان برای جذب گردشگری در هفت اثر 
ثبت جهانی استان کرمان چیست و به نظر می رسد 
همه چیز در بستر فعالیت های خودجوش مردمی 

رها شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: 
استان کرمان صدها اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت 
جهانی دارد و وجود پتانسیل های بالقوه ای که 
می تواند استان را به مرکز جذب گردشگر بعد از 
کرونا تبدیل کنند بسیار دارای اهمیت اقتصادی و 

فرهنگی است.
محمد رضا پور ابراهیمی افزود: استان کرمان دارای 
بناهای تاریخی متعدد است و تنها اثر ثبت جهانی 
طبیعی ایران در این استان است و انتظار می رود 
برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد گردشگری در 

کرمان در همه سطوح انجام شود.
گردشگری کرمان باید متحول شود

او تصریح کرد:در واقع باید با توجه به اینکه عملکرد 
مثبتی در این زمینه در استان مشاهده نمی شود 
بازنگری در خصوص برنامه ریزی های توسعه 
گردشگری انجام شود و این بخش اقتصادی را با 

جدیت بیشتر ببینیم.
پورابراهیمی گفت: باید میلیاردها تومان برای ایجاد 
کارخانه و صنعت در استان هزینه کنیم تا زمینه 
اشتغال ایجاد شود اما در بخش گردشگری در استان 
همه چیز مهیاست ولی استفاده نمی شود و این 

مساله کمی تأمل برانگیز است.
او گفت: شاهد هستیم بسیاری از استان هایی که 
داشته های کمتری دارند اما از کرمان بسیار پر رو 
تر هستند و این نشان می دهد ما در زمینه مدیریت 
گردشگری باید تالش جدی انجام دهیم و از سوی 
دیگر مسئوالن اجرایی استان نیز باید برای توسعه 

تغییرات بنیادی در اندیشه ها ایجاد کنند.
او با اشاره به اینکه ظرفیت ها در کرمان بسیار باالست 
به طوری که برای همه عادی شده است گفت: اما 
زیر ساخت های این صنعت هنوز ایجاد نشده و یا 
متناسب نیست، کرمان رکورد دار پرونده های ثبت 
یونسکو است و گردشگران خارجی دقیقًا همین 
مساله را مدنظر قرار می دهند اما سوال این است 
در هر یک از این پرونده ها چه اقدامی برای جذب 

گردشگر شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: سوال این 
است بعد از پایان کرونا چه چیزی برای ارائه داریم و 
مسئوالن در این مدت دقیقاً چه کاری انجام داده اند؟
او به وجود مرقد مطهر شهید سلیمانی در کرمان 
اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم در جهان اسالم 
تمایل دارند به شهر کرمان سفر کنند و باید از این 
امکان استفاده کنیم تا کرمان را در جبهه مقاومت 
مطرح کنیم این مسئله به توسعه زیر ساخت ها در 
شهر کرمان به خصوص در گلزار شهدا و مجموعه 

مسجد صاحب الزمان نیاز دارد.
با نگاهی به ۲ سال گذشته می توان دید متاسفانه 
همه چیز به حال خود رها شده است و مسئوالن 
استان اقدام قابل توجهی برای توسعه گردشگری 
در کرمان به خصوص در زمینه گردشگری مذهبی 

انجام نداده اند.

اسـتاندار کرمـان گفت:مدیران مراقبـت کنند که 
کارمندان و همکارانشـان در محل کار حضور پیدا 
کنند و براسـاس دسـتور شـفاهی رئیـس جمهور 

دورکاری نداریم.
 دکتـر علـی زینی ونـد در جلسـه سـتاد اسـتانی 
مدیریـت کرونـا اظهـار کـرد: امیدواریـم کنـدی 
شـیب نزولی در ابتـال بـه کرونـا در اسـتان تداوم 
نداشـته باشـد چرا کـه اگـر رونـد صعودی شـود 
و با پیـک جدیـد مواجه شـویم، وضعیت سـخت 

می شـود.

او افـزود: الزم اسـت رسـانه ها،ائمه جمعـه و همه 
کسـانی که تریبـون دارنـد به مـردم اعـالم کنند 
واکسیناسـیون مصونیـت ابتـال بـه کرونـا ایجـاد 
نمی کند؛ درسـت از مرگ و میـر را در دنیا خیلی 
پاییـن آورده امـا بایـد توجـه داشـت که واکسـن 

کرونـا مصونیـت ابتال ایجـاد نمـی کند.
زینی وند تصریح کرد:دانشـگاه های علوم پزشکی 
و فرمانداران در ایـن فرصت که بیمـاری فروکش 
کـرده، امکانـات را مـرور کـرده و آمادگی داشـته 
باشـند تا در صـورت بـروز مـوج جدیـد، غافلگیر 

نشویم.اسـتاندار کرمان با اشـاره به اینکه در بحث 
آمـوزش و پـرورش تاکیـد بـر آمـوزش حضـوری 
اسـت، بیان کـرد: کرمـان از اسـتان های پیشـرو 
در کل موضوع واکسیناسـیون اسـت و باید از این 

ظرفیت اسـتفاده شـود.
او افـزود: هنـوز الزامی بـرای اجبار دانـش آموزان 
بـرای تزریـق واکسـن کرونـا نداریـم اما مـدارس 
باید شـرایط تشـویق و زمینـه را فراهـم کنند که 
همـه دانـش آمـوزان بـاالی ۱۲ سـال واکسـینه 

شـوند.

زینی ونـد در بخش دیگـری از سـخنانش تصریح 
کـرد: نگرانـی در کشـور و اسـتان کرمـان از عدم 
دریافت واکسـن کرونـا در جمعیت زیر ۵۰ سـال 
اسـت زیرا در سـنین باال استقبال بیشـتر بوده و با 
توجـه به عـدم تزریق واکسـن در جمعیـت جوان 

نگـران هسـتیم کـه زحمت ها ضایع شـود.
اسـتاندار کرمـان بیان کـرد: اکنـون ایران کشـور 
اول در سـرعت واکسیناسـیون اسـت و بایـد از 
همه اهـرم ها، فضـای تبلیغاتی و رسـانه هـا برای 

تشـویق مـردم اسـتفاده کرد.

 مهر 

گزارش

ز سوی دیگر دستاوردهای کرمان در زمینه 
احداث مراکز بوم گردی نیز در حال از بین 
رفتن است، صدها واحد بوم گردی پس از 
نزدیک به 2 سال از شیوع کرونا با استهالک 
زیر ساخت ها، تغییر شغل نیروهای کار،تغییر 
کاربری و ورشکستگی مطلق مواجه شده اند. 
عدم حمایت از این واحدهای گردشگری را 
مسئوالن کرمان در سایه برگزاری جلسات 
تئوری و تنظیم سندهای کاغذی توجیه 
می کنند و مشخص نیست چرا در زمان شیوع 
کرونا زمان را از دست داده اند و طرح های 
مرمت و احیا، نگهداری، توسعه مراکز 
اقامتگاهی و رفاهی کاری انجام نشده است.
هنوز مشخص نیست برنامه دقیق میراث 
فرهنگی استان کرمان برای جذب 
گردشگری در هفت اثر ثبت جهانی استان 
کرمان چیست و به نظر می رسد همه چیز 
در بستر فعالیت های خودجوش مردمی رها 
شده است.

روزگار ناخوش صنعت گردشگری کرمان

 دورکاری برداشته شد

نگرانی بابت عدم دریافت واکسن در جمعیت زیر ۵۰ سال

صنعت گردشگری در دوران بی توجهی و فراموشی!!

هر  
س: م

عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 140060319078005517 هیات دوم مورخـه 1400/06/13 موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک منطقه 
دو کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علی حیدرپور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 6 صادره 
بردسـیر در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 153/35 مترمربع پالک شـماره 5878 فرعـی از 3968 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از اصلـی مذکـور واقع در بخش ۲ حـوزه ثبت منطقـه دو کرمان آدرس 
کرمـان محلـه میالد کوچه 57 سـمت چپ خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی خانم فاطمـه پور حیدری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م الف 7۲5
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/07/03-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/07/18

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
موضوع  دوم  هیات   1400٫04٫1۲  -140060319014001606 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای میثم یزدان پناه ابوسعیدی  فرزند کیکاووس  
بشماره شناسنامه 883صادره از کرمان در ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی مشتمل بر زمین به مساحت 
1۲۲۲37متر مربع پالک - فرعی از 377- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 377- اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی هللا اباد جیرفت  بخش 45کرمان  خریدا ری از مالک رسمی خود متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫7٫4

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫18 
جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :339

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
موضوع  اول  هیات   1400٫06٫16  -14006031901400۲404 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
بشماره  خدارحم  فرزند  صباحی گراغانی  حیات  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک 
شناسنامه 1050صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲96.76متر مربع پالک - فرعی 
از 1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 1- اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون 
جبالبارز جیرفت  بخش 45کرمان  خریدا ری از مالک رسمی اقای الب ارسالن طیاری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫7٫4

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫18 
جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :338

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد                

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابرر رای شماره 140060319091000510- 1400٫06٫10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح هللا ایالغی زاده بردسیری فرزند عنایت هللا پشماره شناسنامه 1۲38 با کد ملی 3030979881 صادره از جیرفت 
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90 متر مربع پالک - فرعی از 49 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 
از 49 - اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در عنبراباد محمد اباد بی بی شهری - خیابان امام جنب کوچه دفتر امام 
جمعه خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار  نوبت اول :  1400٫7٫4

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫7٫18
مصیب حیدریان .رئیس ثبت اسناد وامالک.م الف :28900

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
سمی ر

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1400603190080016۲۲ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای سـیدجواد تهامی پور فرزند سـیدعباس به شـماره شناسـنامه41 
صـادره از  زرنـد در یـک بـاب خانـه )جهـت الحـاق به پـالک مجـاور(  به مسـاحت 46.۲5 مترمربـع از پالک 
۲367 اصلـی واقـع در زرنـد میـدان قـره نـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای جـواد ذکائـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 175

تاریخ انتشـار نوبت اول:1400/7/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/18
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
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008001478 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه پوررشـیدی فرزنـد حسـن بـه شـماره 
شناسـنامه 4۲7 صـادره از  زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲48.75 مترمربـع از پـالک ۲4۲3 
اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک ولیعصـر خریداری از مالک رسـمی اقای سیداشـرف موسـوی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

174 شـد. م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/18

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1400603190780055۲۲ مورخه 1400/06/13 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر هادی زاده فرزند عیسی بشماره شناسنامه 881 صادره کرمان در ششدانگ یک باب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 14۲/7 مترمربع پالک شماره 6150 فرعی از 398۲ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 3 فرعی از398۲ اصلی واقع در بخش ۲  کرمان آدرس خیابان شهید دستغیب کوچه 50 خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدرضا نفیسی فاطمه پور حیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 753
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/07/04-تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/07/18

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

گواهی انحصار وراثت  
خانم زهرا قاسمی رشک سفالئی بشماره شناسنامه 14 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 151/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحومه نبات قاسمی رشک 

سفالئی به شماره شناسنامه 43 در تاریخ 1395/10/19 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم فاطمه قاسمی رشک سفالئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 5 محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.

۲. خانم زهرا قاسمی رشک سفالئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 14 محل صدور حوزه مرکزی زرند فرزند متوفی.
3. آقای محمد قاسمی رشک سفالئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 3 محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.

4. آقای احمد قاسمی رشک سفالئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 3091039544 محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
زرند   ۲ حوزه  صدور  محل   3091061۲31 شناسنامه  شماره  به  جان  حسین  فرزند  سفالئی  رشک  قاسمی  محمود  آقای   .5

فرزند متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 151 مورخه 1400/7/6 در وقت فوق العاده شعبه 4 
شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 
946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری 
ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال منقول و اموال 

غیرمنقول متوفی به هر پسر دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف۲8 
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

سردار ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان: اکثرا قتل ها ناشی از مسائل اجتماعی خانوادگی بوده است.
کاغذ وطن

گزارش 



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 ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43۲13684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲487477

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

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 هنر گلیم بافی شعبجره احیا می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از احیا هنر گلیم بافی 

روستای شعبجره در شهرستان زرند خبر داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان، کاظم حسین زاده اظهار کرد: 

»هم اکنون برای احیای گلیم روستای شعبجره تحقیقات میدانی 
انجام شده است و استادکاران و عالقمندان به بافت این نوع گلیم 

شناسایی شده اند.«

 Akademie )فراخوان رزیدنسی )اقامت موقت
Schloss Solitude آلمان ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۹ آذر ۱۴۰۰
آکادمی Akademie Schloss Solitude یک 
بنیاد عمومی قانون است که برنامه همکاری بین رشته ای و بین 
المللی را برای هنرمندان و دانشمندان ارائه می دهد. 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.

کک مار
سر پهن بزرگ ، ناحیه گردن کامال مشخص ، پهنای پولک رسترال 

بیش از ارتفاع آن و مقعر ،  پولک رسترال از سمت جانبی به دو عدد پولک بزرگ 
گوشه دار متصل ، پولکهای اخیر به وسیله پولکهای کوچک از هم مجزا ، بین پولک 

بینی و پولک فوق بینی چاکدار و دارای چندین پولک کوچک ، دور چشم دارای 
۱۶ تا ۲۵ پولک ، لب باال دارای ۱۵ یا ۱۶ پولک و لب پائین ۱۶ یا ۱۷ پولک ، چشم 

به وسیله سه ردیف پولک به ابعاد دو برابر پولکهای دور چشم از لب باالیی مجزا ، 
پولکهای چین قدامی بزرگ و فاقد پولکهای چین خلفی ، بدن به شکل بشکه و در 
قسمت میانی و جانبی پهن ، دم باریک نسبت به سطح شکمی شیب دار ، پولکهای 
سطح پشتی تیغه دار )تیغه ها به انتهای دو طرف پولک نمی رسد( و ۲۳ تا ۲۹ عدد 
، پولکهای سطح شکمی ۱۴۰ تا ۱۴۵ عدد و دارای دو تیغه در هر پولک ، پولکهای 

سطح زیرین دم ۲۵ تا ۲۷ عدد ، پولک مخرجی منفرد دارد.از مشخصات این مار نمای 
قدامی پوزه به وسیله پولک بزرگ رسترال و چهار پولک دیگر شکل پروانه دارد ، دو 

انتهای پولک سطح شکمی دارای تیغه ، ردیف پولکهای سطح پشتی مرتب و به صورت 
حلقه و دم کوتاه و همانند وسیله ای برای گرفتن و باال رفتن از بوته ها  است.بدن به 
رنگ خاکستری روشن ، دارای ۲۰ تا ۲۵ ردیف خال سیاه کوچک در سطح جانبی ، 
خالهای بدن بطور کامل یا ناقص به وسیله یک ردیف خالهای کوچکتر محصور ، بدن 

نوزادان تقریبا دارای ۳۰ خط عرضی قهوه ای رنگ در ناحیه ظهری و در قسمت خلفی 
بدن واضح تر ، دارای خط سفید رنگ از باالی چشم تا گوشه دهان ، سطح فوقانی سر 

دارای خالهای ریز تیره رنگ پراکنده ، 
لبها و ناحیه گلو و سطح شکمی سفید 

، انتهای دم به رنگ زرد یکنواخت  و 
حداکثر طول ۷۰ سانتیمتر ، دم ۶ 

سانتیمتر است.حرکت مار مانند مار 
جعفری از پهلو انجام می گیرد،غالبًا 

در زیر ماسه ها مخفی می شود.این مار 
عصبانی است و هنگام حمله صدای 

هیس هیس ناراحت کننده ای دارد و 
طرز زندگی نامعلومی دارد در مناطق 
صحرایی و ماسه ها زندگی می کند و 

مناطق صحرایی شمال غربی بلوچستان 
، ایران ، پاکستان ، افغانستان .

پشت پرده ی 
ریاکاری

نویسنده: دن آریلی    
مترجم: رامین رامبد

انتشارات مازیار
پشت پرده ی ریاکاری کتابی نوشته 

دین آریلی درباره تمایل انسان به 
دروغگویی است. دین آریلی در 

کتابش درباره این موضوع که چگونه 
ما به هر کسی حتی خودمان دروغ 

می گوییم صحبت کرده است. 

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
کرمان گفت: با تالش یگان حفاظت محیط 
زیست، یک شکارچی متخلف در منطقه 

اسفندقه شهرستان جیرفت دستگیر شد.
نادر سیدی گفت:مامورین یگان حفاظت 
محیط زیست استان در جریان گشت و 
کنترل در زیستگاه های جنوب استان در 
منطقه اسفندقه شهرستان جیرفت موفق 
به دستگیری یک متخلف شکار پرندگان 

وحشی شدند.
 او افزود:از این متخلف الشه دو قطعه تیهو، 
یک قطعه کبک و یک قبضه سالح ساچمه 

زنی کشف و ضبط شد.
سیدی اظهار داشت:پرونده متخلف با تنظیم 
صورت مجلس تخلف به همراه ادوات شکار 
برای سیر مراحل قانونی در اختیار یگان 

حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت 
قرار گرفت

دستگیری دو گروه شکارچی غیرمجاز در 
قلعه گنج

 سلمان کرمی رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان قلعه گنج نیز گفت: با 
کشف و ضبط یک قبضه اسلحه ساچمه 
زنی دولول،یک قبضه اسلحه پی سی پی و 
یک قطعه تیهو، پرونده متخلفین برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
او افزود: مامورین یگان این شهرستان طی دو 
روز ماموریت گشت و کنترل مناطق، موفق 
به دستگیری دو گروه شکارچی غیر مجاز 

شدند.
کرمی عنوان کرد:مامورین یگان حفاظت 
پس از بیتوته شبانه در زیستگاه چاه سیاهی 

موفق شدند یک متخلف را به همراه یک 
قبضه سالح شکاری ساچمه زنی، قبل از 
هر گونه تیراندازی به سمت حیات وحش 

دستگیر کنند.
او افزود: در ادامه این ماموریت و به دنبال 
شنیدن صدای شلیک در منطقه گورکورش، 
محیط بانان سریعًا به محل مراجعه و یک 
دستگاه خودرو  پژو پارس را که با دیدن 
خودرو سازمانی محیط زیست در حال فرار 

بود را متوقف کردند.
کرمی اظهار داشت:در جریان بازرسی از 
این خودرو، راننده با جا گذاشتن یک 
قبضه اسلحه پی سی پی، یک قطعه تیهو 
و یکی از سرنشینان وسیله نقلیه،اقدام به 
فرار کرد که با توجه به دستگیری یکی از 
سرنشینان،ضمن هماهنگی با فرمانده یگان 
استان و احتمال درگیری از تعقیب و گریز 

منصرف شدیم.

لمللــی  ا بیــن  نمایشــگاه  پنجمیــن 
ــی، ماشــین آالت و  ــع معدن معــدن، صنای
ــاه  ــنبه ۱۷ مهرم ــته از ش ــزات وابس تجهی
ــی  ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــل نمایش در مح
ــه  ــاز ب ــا حضــور ۸۱ شــرکت آغ ــان ب کرم

کار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
نفــت ایرانــول وحیــد قربانــی مدیــر حوزه 

مدیریــت و ارتباطــات ایــن شــرکت گفت: 
ایــن نمایشــگاه جــزو تخصصی تریــن 
ــت  ــور اس ــی کش ــای معدن ــگاه ه نمایش
ــی  ــزات آهن ــرآوری فل ــوزه ف ــه در ح ک
و غیرآهنــی برگــزار می شــود از ایــن 
رو شــرکت نفــت ایرانــول بــه منظــور 
ــه  ــود ک ــی خ ــوالت صنعت ــی محص معرف
در ایــن ســالها نقــش بــه ســزایی در 

گــردش چــرخ هــای صنعــت داشــته 
اســت تصمیــم بــه حضــور گرفتــه اســت.
وحیــد قربانــی گفت:محصــوالت صنعتــی 
شــرکت نفــت ایرانــول بخش جدانشــدنی 
ــعی  ــال س ــه امس ــد ک ــی باش ــع م صنای
ــه  ــن  نمایشــگاه ب ــا حضــور در ای ــم ب داری
معرفــی هــر چــه بیشــتر ایــن محصــوالت 

ــم. بپردازی

ــی  ــن نمایشــگاه از تاریــخ۱۷ ال او افزود:ای
۲۰ مهرمــاه هــر روز از ســاعت ۱۵ تــا 
ــگاه های  ــی نمایش ــل دائم ۲۰:۳۰ در مح
ــزاری  ــان در حــال برگ ــی کرم ــن الملل بی
اســت کــه شــرکت نفــت ایرانــول بــا 
حضــور در ســالن خواجــوی کرمانــی ایــن 
نمایشــگاه آمــاده بازدیــد عالقمنــدان 

ــت. اس

مزارع ذرت علوفه ای 
در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - ایرنا - برداشت ذرت علوفه ای از سطح سه هزار و 
۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 

آغاز شده است. به دلیل خشکسالی در سال زراعی جاری 
و کاهش سطح زیرکشت ذرت علوفه در استان پیش بینی 

می شود امسال ۲۲۰ تن ذرت علوفه ای در استان برداشت شود.
ُذّرت یا بالل یا جواری یکی از غالت مهم است. پس از گندم، 

بیشترین اراضی کشاورزی جهان به ذرت اختصاص دارد. 
توسعه کشت محصوالت علوفه ای برای تغذیه دام به خصوص 
کشت گیاهان علوفه ای زودرس و کم آب بر در  اولویت برنامه 
جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ذرت 

علوفه ای برداشت شده در داخل استان مصرف و مازاد به 
استان های دیگر ارسال می شود. این محصول اواخر بهار کشت 

و اوایل پاییز برداشت می شود.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

دستگیری یک شکارچی متخلف در جیرفت

حضور شرکت نفت ایرانول در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن در کرمان

چرا کارت های سوخت ارسال نمی شوند؟
خبر

مدیرعامل شرکت ملی پست درباره تاخیرهای صورت گرفته در ارسال کارت های سوخت 
گفت: ما در این خصوص با مشکالتی مواجه هستیم. مشکل در خصوص تاییدیه های مکانی 
است. رمضانعلی سبحانی فر در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، 
درباره ارسال کارت های سوخت گفت: ما در این خصوص با مشکالتی مواجه هستیم که اخیرا 
جلسه ای را با رئیس پلیس راهور کشور داشتیم. مشکل در خصوص تاییدیه های مکانی است و 
افراد وقتی خودرویی را معامله می کنند نشانی دیگری داده می شود که وقتی پستچی می رود 
صاحب کارت حضور ندارد و باید کارت سوخت حتما به صاحب کارت داده شود و به همین 
علت با کارت سوخت های بسیار زیادی مواجهیم که به علت مشکالت نشانی در باجه های 
معطله پست نگهداری می شود.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از راه اندازی سامانه 
روستا بازار در ماه های آینده خبر داد و افزود: محصوالت صنایع دستی و دامی کشاورزان و 
روستائیان از طریق این سامانه به فروش می رسد و دست واسطه ها کوتاه خواهد شد. شرکت 
پست یک فروشگاه دارد که از این طریق، خرید و فروش ها انجام می شود.سبحانی فر همچنین 
به انعقاد تفاهم نامه میان شرکت پست با نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در این تفاهم 
نامه که امروز منعقد شد مردم به جای مکاتبه فیزیکی با دستگاه ها و وزارتخانه ها می توانند 
درخواست های خود را از طریق پست به صورت الکترونیکی ارسال کنند و بعد از دریافت کد 
رهگیری ما می توانیم پاسخ های شهروندان را هم دریافت کنیم. امروز همچنین تفاهم نامه ای 
با مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در خصوص تائیدیه مکانی ثبت نام دانش آموزان داشتیم 
تا بتوانیم این تائیدیه مکانی را از طریق پست به آموزش و پرورش ارائه کنیم.مدیرعامل شرکت 
ملی پست ایران همچنین به تفاهم نامه ای که قرار است با بنیاد مسکن امضا شود، اشاره کرد و 
گفت: ما بحث کدگذاری روستاها را در دستور کار خود داریم واین کار باید براساس نقشه های 
طرح هادی انجام شود. در همین خصوص با سازمان دهیاری ها تفاهم نامه ای امضا کردیم 
تا اعتبارات الزم برای نامگذاری معابر انجام شود و کدگذاری را انجام دهیم. طرح ساماندهی 
نشانی ها )جی نف( هم جزو تکالیف قانونی ما است و باید بانک اطالعاتی آن تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران همچنین درخصوص آخرین وضعیت پهپاد پستی بیان 
کرد: این طرح در کیش اجرا شد، اما برای سایر مناطق، نیازمند دریافت مجوز از سازمان 
هواپیمایی و دستگاه های امنیتی هستیم. در کشورهای توسعه یافته از پهپاد پستی بیشتر 

استفاده می شود و ما هم در این خصوص باید بهتر اقدام کنیم.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: حسابدار
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

برای کار در شرکت ما الزم است روحیه کار تیمی داشته 
باشید، با انگیزه، اهل رشد و مطالعه باشید

دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری باشید
دارای 3 سال سابقه کار حسابداری باشید

مزایا:حقوق و مزایای اداره کار
بیمه تامین اجتماعی

تلفن ۰3۴91۰۰1۰۵۵- واتساپ ۰913۴۴2۸3۸۸
info@honeymoonatr.com ایمیل
آدرس:محدوده امام جمعه کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس کنترل کیفیت 
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

آشنایی با تست های غیر مخرب، رنگ و پوشش، ابزارها
مسلط به نقشه خوانی صنعتی
دارای ۵ سال سابقه کار مرتبط

محل کار: کارخانه
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.
اطالعات تماس
gmail.com@employer۱۳۶۳ :ایمیل

موقعیت شغلی:کارشناس فنی
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت
آشنایی کامل با شبکه

آشنایی کامل به تنظیمات تجهیزات میکروتیک
مزایا:حقوق ثابت اداره کار

بیمه تامین اجتماعی-عیدی-پاداش-سنوات-اضافه کار
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس واتساپ ۰۹۳۵۳۱۱۶۹۶۰
آدرس دفتر مرکزی: استان  کرمان

استخدام توسعه شاهکار زماناستخدام صنایع ممتازان کرماناستخدام صنایع آلومینیوم هزار

@Isna.news از صفحه@kermaneno.tv از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


