
۶۰ درصد جمعیت استان 
در تنش آبی هستند

شهرهای کرمان، بم، بروات، رمشک، زهکلوت، زرند، جیرفت، هنزا، رفسنجان، منوجان، ریگان 
1 در تنش آبی به سر می برند که این ۱۱ شهر ۶۰ درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند.
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کاهش اشتغال بخش صنعت به دلیل 
رکود  ساختمان سازی  است

  گفت وگوی حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت شمال کرمان با »کاغذ وطن« بخش دوم

تداوم روند نزولی شاخص بورس 
با افت ۵ هزار واحدی

سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی قنات گوهرریز جوپار طی مراسمی با حضور 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، دادستان، امام جمعه 
و بخشدار ماهان معرفی شد.فریدون فعالی در این مراسم به ثبت جهانی قنات گوهرریز 
جوپار اشاره و اظهار کرد: »این قنات به دلیل یکجانشینی، توسعه نظام باغ داری و تشکیل 
بافت تاریخی تحت عنوان باغ شهر در کنار۱۰ قنات دیگر از جمله قنات اکبرآباد و قاسم آباد 

بروات شهرستان بم در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.«

معرفی سرپرست جدید پایگاه 
میراث جهانی قنات گوهرریز جوپار

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه، ۱۱ خردادماه( پنج هزار و 
۴۳۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۱۴۰ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشته بیش از پنج میلیارد 
و ۷۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال داد 
و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۶۲۷ واحد کاهش به ۳۸۱ هزار و 
۳۶۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۵۰ واحد افت به ۲۴۶ هزار و ۴۵ واحد 
رسید.شاخص بازار اول پنج هزار و ۵۳۳ واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۶۴۹ واحد 

کاهش داشتند.
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نماینده پنج شهرستان جنوبی استان مطرح کرد

توقف صادرات و افت شدید 
قیمت محصوالت کشاورزی

افزایش بی رویه ی قیمت سم و کود، کاهش نهاده های کشاورزی، 
رکود ناشی از کرونا و تحریم ها سبب ضرر و زیان کشاورزان 

جنوب کرمان شده و به گفته ی نماینده ی شهرستان های جنوبی استان در مجلس شورای اسالمی، 
کشاورزان منطقه ی جنوب کرمان با توجه به کاهش قیمت محصوالت کشاورزی، انگیزه ای برای 

برداشت محصول خود ندارند.
منصور شکرالهی اظهار کرد: »افزایش بی رویه ی قیمت سم و کود، کاهش نهاده های کشاورزی، رکود 

ناشی از کرونا و تحریم ها سبب ضرر و زیان بیشتر کشاورزان شده است«.
او ادامه داد: »صادر نشدن و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی سبب برداشت نکردن دست رنج 

کشاورزان شده است«.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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سهم صادراتی فرش کرمانسهم صادراتی فرش کرمان
 با کرونا آب رفت با کرونا آب رفت
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۶۰ درصد جمعیت استان کرمان در تنش آبی به سر می برند
شهرهای کرمان، بم، بروات، رمشک، 
زهکلوت، زرند، جیرفت، هنزا، رفسنجان، 
منوجان، ریگان در تنش آبی به سر می برند 
که این ۱۱ شهر ۶۰ درصد جمعیت استان 
را در خود جای داده اند.متاسفانه آب این 
خطه از ایران بیشتر از سفره های زیرزمینی 
تامین می شود به طوری که طبق گزارش 
شرکت آب و فاضالب استان، آب شرب 
استان کرمان از طریق ۹۳۷ حلقه چاه، ۸۱ 
دهنه چشمه و ۴۱ رشته قنات تامین می 
شود."محمد طاهری" مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان به تشریح 
وضعیت آب شهرهای کرمان پرداخت و 
گفت: در حال حاضر نیاز آبی استان ۹۹۴۱ 
لیتر بر ثانیه است، این در حالی است که 
توان تولید آب توسط این شرکت ۹۱۰۹ لیتر 
بر ثانیه می باشد بنابراین ما ۱۷۴۳ لیتر بر 

ثانیه با کمبود آب مواجه هستیم.
او درباره پاسخ به این سوال که وضعیت آب 
در روستاها چگونه است اظهار کرد: ۲ هزار و 
۶۵۰ روستا تحت پوشش این شرکت است 
که نیاز آبی آنها، ۳۶۳۹ لیتر بر ثانیه است و 
این در شرایطی است که توان تولید آب از 
سوی شرکت آبفا ۲۹۴۱ لیتر بر ثانیه است 
لذا به میزان ۶۹۸ لیتر بر ثانیه کمبود وجود 
دارد و می طلبد که مردم نهایت صرفه 
جوئی را جهت جلوگیری از هرگونه قطع 
احتمالی به عمل آورند.مدیرعامل شرکت 
آبفای استان کرمان از آبرسانی سیار به 
۷۴۷ روستای استان خبر داد و اظهار کرد: 
با توجه به خشکسالی های اخیر و لزوم 
رفع مشکالت روستائیان در حال حاضر به 
۱۴ هزار و ۶۸۲ خانوار روستایی آبرسانی 
سیار صورت می گیرد.او شهر کرمان را 

جزو شهرهای بحرانی دانست و بیان کرد: 
نیاز آبی در شهر کرمان ۳۰۷۹ لیتر بر ثانیه 
است و این در حالی است که توان تولید 
این شرکت  ۱۹۳۴ لیتر بر ثانیه می باشد 
و کمبود ۱۱۴۵ لیتر بر ثانیه تنها با مدیریت 
فشار شبکه و صرفه جویی مشترکین می 
توان تا حدودی جبران کرد.طاهری ادامه 
داد: متاسفانه شهر کرمان تنها کالن شهری 
است که در سطح کشور ۱۰۰ درصد منابع 
تامین آب آن از طریق چاه ها می باشد و 
تعداد زیادی حاشیه نشین پیرامون این شهر 
ساکن شدند که در تابستان دچار قطعی آب 
می شوند و شرکت به وسیله تانکرهای سیار 
خود و همچنین با استفاده از تانکرهای سپاه 
پاسداران و بسیج به آنها آبرسانی می کند.

او به ارائه راهکارهایی در راستای مدیریت 
مصرف پرداخت و گفت: استفاده از سایه 

بان برای کولرها که میزان مصرف کولرها را 
به مقدار چشمگیری کاهش می دهد الزم 
است بدانید هر کولر در شبانه روز روشن 
بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می کند 
که این رقم بسیار باالیی بوده و شرکت را 
در امر تامین آب دچار چالش شدید می 
کند بنابراین از مردم درخواست داریم در 
ساعات غیر ضروری و خنک خصوصا اوایل 
صبح و شبانگاهان کولرها را خاموش کنند.

مدیرعامل آبفای استان کرمان افزود: با 
استفاده از شیرآالت کاهنده و استفاده از 
سرشیرهایی که آب را با مولکول های هوا 
ترکیب می کنند ) پرالتورها که در فروشگاه 
های لوازم شیرآالت قابل عرضه می باشد( در 
کاهش مصرف ما را یاری رسانند همچنین 
نقایص و عیوب تاسیسات آبی خود را اعم از 

شیرآالت و اتصاالت برطرف سازند.

مـارا
دنبال
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 13 روز 1400/03/14 تا تاریخ 1400/03/20.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/02.

o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/08.
o-زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/03.

o-زمان بازگشایی پاکت ها عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1400/04/09.
o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

160/ج99/3
تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن 

سازی پروژه باند دوم کهنوج- رودان
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 1،461،000،000

فرمت ارایه شده در اسناد( _ 
اصل فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای راه، راه آهن 29،205،346،518
و باند فرودگاه سال 1400 
و فهرست بهای تجمیعی

724،000،00014،461،144،801تکمیل کمربندی شرقی شهر جیرفت161/ج99/3

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

201،000،000خرید خدمات مالی، نظارتی و کنترلی162/ج99/3
مانت نامه بانکی) مطابق با 

فرمت ارایه شده در اسناد( _ 
اصل فیش واریز وجه  نقد

4،006،483،984

بر اساس مصوبه شماره 
97/1400/13780 مورخ 

1400/03/02 سازمان ملی 
زمین و مسکن سال 1400

163/ج99/3
اجرای دیوارهای هدایت آب های 

سطحی، دریواسیون و رادیه و برید 
آبروها در محور کهنوج-رودان

6،883،000،000149،126،881،460
فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 
و فهرست بهای تجمیعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
بدون ارزیابی کیفی

نوبت اول

صادرات فرش کرمان از 10 درصد به 2.۵درصد رسید
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آغاز فعالیت 3۷۴ پایگاه اوقات 
فراغت دانش آموزان در کرمان 

معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: ۳۷۴ پایگاه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از ۱۴ تیر سال 

جاری در این استان فعال می شود.
صدیقه مرادی افزود: آیین آغاز به کار پایگاه های غنی ســازی اوقات 
فراغت دانش آموزان کرمانی به صورت نمادین و به میزبانی مدیریت 

آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان، ۱۴ تیر برگزار می شود.
او با اشاره به اینکه فعالیت پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت دانش 
آموزان در کرمان تا ۳۱ مرداد سال جاری فعال خواهد بود تصریح کرد: 
دانش آموزان می توانند برای ثبت نام در این پایگاه ها در هفته های اول 

و دوم تیرماه اقدام کنند.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
همچنین به تبیین ســاماندهی نیروی انســانی در حوزه پرورشی و 
فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: این اداره کل به ۲۲۱ نیروی پرورشی 
برای سال تحصیلی جدید نیاز دارد که تاکنون ۹۰ نیروی پرورشی به 
شرط فعالیت در آموزش ابتدایی منتقل شده اند که به منظور کاهش 
آسیب های اجتماعی ضرورت دارد نیروهای پرورشی در پست های 
دیگر به کار گرفته نشوند.او اظهار داشت: ۵۵۹ مربی پرورشی و مشاور 
در آموزش و پرورش استان کرمان در سایر پست ها فعالیت می کنند 
که اگر در پست خود به کار گرفته شوند، بخشی از کمبود نیرو در حوزه 
پرورشی جبران می شود.مرادی گفت: ۱۴۴ نفر نیزبا رشته های شغلی 
دیگر و در برخی موارد بدون تخصص در حوزه مشاوره و پرورشی، در 
پست های پرورشی قرار گرفته اند.او افزود: ۲۴۹ نیروی حوزه پرورشی 
اداره کل آموزش و پرورش کرمان در سال جاری بازنشسته می شوند که 
اگر در صورت امکان استمرار فعالیت آنها فراهم شود، بخشی از کمبود 

نیروی انسانی در این بخش جبران می شود.

بررسی مشکالت ۴ واحد 
بزرگ اقتصادی استان کرمان 

در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
ابعاد حقوقی و قضایی کرمان، مشکالت ۴ واحد بزرگ اقتصادی استان 
کرمان بررسی شد.یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در 
نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد 
حقوقی و قضایی کرمان گفت: در برخی موارد با قضایای واقعی ناشی از 
اشتباهات دستگاه های اجرایی روبه رو هستیم که برای سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان مشکالت متعددی ایجاد می کند.
او برقراری تعامالت به موقع بین دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت 
واحد های تولیدی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حل مشــکالت 
واحد های تولیدی و اقتصادی به نحوی اقدام می شود که حقوق دولت 

نیز استیفا شده و از تضییع حقوق دولتی نیز جلوگیری شود.
موحد با تاکید بر این مطلب که رعایت الزامات زیست محیطی ضروری 
است، تاکید کرد: باید تالش شود که تبعات زیست محیطی پروژه های 
بزرگ تا حد امکان کاهش یابد؛ زیرا منابع زیست محیطی تجدید ناپذیر 

بوده و باید برای نسل های آینده حفظ شوند.
او با اشاره به این مطلب که مداخالت محیط زیست، سازمان بازرسی 
و سایر نهاد های نظارتی باید به موقع باشد؛ زیرا در غیر این صورت کل 
منابع و هزینه صرف شده به هدر خواهد رفت، بیان داشت: نظارت های 

بی موقع، مضر و برای کشور زیان بار است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: محیط زیست مسئول 
سالمت مردم است و باید محکم و به موقع به مسائل مربوطه ورود کرده 

و با دقت امور مربوطه را پیگیری کند.
موحد تصریح کرد: دست اندرکاران صنایع آالینده و صنایعی که روند 
فعالیت آن ها موجب آالیندگی محیط زیســت می شود، باید در یک 
مدت زمان معقول و منطقی نســبت به رفع آالیندگی ها اقدام کنند 
و در این رابطه دستگاه قضایی حامی سازمان های مربوطه در مسیر 

اجرای قانون است.
در این نشست، مشکالت ۲ شــرکت فوالد در سیرجان و مشکالت 
آلومینیوم هزار در زمینه تمدید کارت بازرگانی و مشکالت کارخانه 

سیمان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

بارانداز مواد افیونی 
در کهنوج لو رفت

فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشــف  ۲۴ کیلو  و ۴۸۰  گرم 
تریاک و پنج قبضه سالح ممنوعه از منزلی در شهرستان کهنوج 
که بارانداز مــواد افیونی بــود، خبر داد و گفت: پلیس در ســایه 
اقدامات اطالعاتی از توان باالیی برای مقابله با مخالن نظم و امنیت 

برخوردار است.
ســردار عبدالرضا ناظــری افزود:ماموران یگان تــکاوری ۱۱۶ 
شهرســتان کهنوج با انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت چندین 
نفر در توزیع محموله های خرد و کالن مواد افیونی مطلع و ضمن 

هماهنگی قضائی منازل این افراد را بازرسی کردند.
او ادامه داد:در همیــن رابطه ماموران پلیس بر اســاس اطالعات 
حاصله از این افراد و البته با همکاری خوب دیگر شهروندانی که در 
سطح محله های شهری و روستایی شاهد تالش های ماموران بودند 
از ورود یک دستگاه خودروی پژو حامل مواد مخدر به محور "قلعه 
گنج-کهنوج" مطلع و طی عملیاتی با استقرار در چند نقطه، این 
خودرو را تا زمان ورود به یک منزل روستایی به صورت نامحسوس 

تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در ادامه نیز ماموران 
ضمن هماهنگــی با مقام قضایــی وارد این منزل شــده و ضمن 
دستگیری یک متهم در بازرســی از این محل که در واقع بارانداز 
مواد افیونی بــود، ۴۲۴ کیلــو و ۴۸۰ گرم تریــاک و پنج قبضه 
سالح ممنوعه به همراه مقادیری فشنگ کشــف و یک بار دیگر 
به قاچاقچیان و رابطان این افراد ثابت کردند که پلیس در ســایه 
اقدامات اطالعاتی از توان باالیی برای مقابله با ســوداگران مرگ 

برخوردار است.

اجرای طرح راهداری محوری 
در محور های پرتردد کرمان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
گفت: طرح راهداری محوری در ۲ هزار و ۸۲۰ کیلومتر در قالب ۶۴ 
تیم عملیاتی راهداری از محور های پرتردد شمال استان کرمان از نیمه 

اردیبهشت امسال آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد.
احسان عراقی زاده گفت:با توجه به کاهش نسبی ترافیک برون شهری 
و به منظور انســجام در عملیات راهداری جاری و دوره ای، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان با بســیج امکانات و 
نیرو های راهداری، طرح راهداری محوری در راه های شریانی و پرتردد 

استان را مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده آغاز کرده است.
عراقی زاده بیان داشت:در این خصوص برنامه ریزی الزم برای حضور 
فعال و موثر همکاران زحمتکش راهــداری و با تجمیع حدود ۳۹۰ 
دستگاه ماشین آالت و تجهیزات موجود چند شهرستان در یک محور 

شریانی و پرتردد انجام می شود.
او ادامه داد:در این طرح ۱۳ فعالیت به صورت خاص مد نظر قرار گرفته 
و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با امکانات و نیرو های فعال 

راهداری موجود نسبت به انجام این فعالیت ها اقدام می کنند.
عراقی زاده این ۱۳ فعالیت را شامل:درزگیری، لکه گیری، حذف چاله و 
خرابی آسفالت، تسطیح حریم و اصالح شیب شیروانی راه ها، پاکسازی 
شانه و حاشیه راه، شانه سازی یا تعریض شانه و اصالح افتادگی شانه 

راه عنوان کرد.
او همچنیــن اصالح،تعمیر و رنگ آمیزی پایــه تابلو ها و تجهیزات 
روشنایی منصوبه و حذف تابلو های غیر ضروری و ناصحیح،اصالح و 
تخلیه قنو ها و تخلیه مصالح از حاشیه و کنار راه یا پشت دیوار های 
حایل، شستشــو و رنگ آمیزی ابنیه فنی موجود مانند دیوار های 
حایل،پل های عابر پیاده، گالری ها و دیواره تونل ها،حفاظ های بتنی و 

غیره را از دیگر ۱۳ فعالیت طرح راهداری محوری دانست.
عراقی زاده احیا و اجرای مجدد خط کشی ها، تنقیه پل ها، اصالح و 
پاکسازی دستک ها و دیوار های هدایت آب و رادیه و برید ها،تعمیر و 
بازسازی درز های انبساط و نرده پل ها،تعمیر و اصالح سیستم روشنایی 
نقطه ای و طولی تونل ها و تعمیر و اصالح سیستم روشنایی نقطه ای را 
از دیگر فعالیت های این طرح عنوان کرد که به صورت خاص مد نظر 

قرار گرفته است.
عراقی زاده اعتبار این طرح را ۳۵۰ میلیــارد ریال اعالم کرد و افزود: 
استان کرمان در مجموع ۱۸ هزار و ۲۰۶ کیلومتر راه شامل ۵۶ کیلومتر 
آزادراه، هزار و ۷۲۳ کیلومتر بزرگراه، هزار و ۱۶۷ کیلومتر راه اصلی و 

هزار و ۶۷۱ کیلومتر راه فرعی دارد.

افزایش بی رویه ی قیمت سم و کود، کاهش 
نهاده های کشاورزی، رکود ناشی از کرونا و تحریم ها 
سبب ضرر و زیان کشاورزان جنوب کرمان شده و به 
گفته ی نماینده ی شهرستان های جنوبی استان در مجلس شورای 
اسالمی، کشاورزان منطقه ی جنوب کرمان با توجه به کاهش قیمت 
محصوالت کشاورزی، انگیزه ای برای برداشت محصول خود ندارند.
منصور شکرالهی اظهار کرد: »افزایش بی رویه ی قیمت سم و کود، 
کاهش نهاده های کشاورزی، رکود ناشی از کرونا و تحریم ها سبب 

ضرر و زیان بیشتر کشاورزان شده است«.
او ادامه داد: »صادر نشدن و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی 

سبب برداشت نکردن دست رنج کشاورزان شده است«.
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در 
مجلس شورای اسالمی گفت: »کشاورزان جنوب کرمان نیازمند 
توجه ویژه ی مسئوالن هستند چرا که زیان مالی در این شرایط 

اقتصادی سبب نابودی معیشت کشاورزان می شود«.
او ادامه داد: »کشاورزان منطقه ی جنوب کرمان با توجه به کاهش 
قیمت محصوالت کشاورزی انگیزه ای برای برداشت محصول 

خود ندارند«.
شکراللهی با بیان این که ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی در منطقه ی جنوب کرمان تولید می شود، 

خواستار توجه بیشتر به این قشر زحمتکش شد.
او به بازدید رئیس مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی از مسائل و 
مشکالت کشاورزی جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: »مسئوالن از 
نزدیک در جریان مشکالت کشاورزان جنوب کرمانی قرار گرفتند«.
نماینده پنج شهرستان جنوب استان در مجلس افزود: »امسال 
وضعیت کشاورزان منطقه بحرانی شده به طوری که محصوالت در 
زمین دفن شدند و کشاورزان به بانک ها بدهکار هستند«.او با بیان 
این که کشاورزی یکی از منابع اصلی درآمد مردم منطقه ی جنوب 
کرمان است، گفت: »فشار زیادی از سوی بانک ها به کشاورزان 
تحمیل می شود که نیازمند توجه مسئوالن به این وضعیت است«.
شکراللهی افزود: »وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی 

باید به قشر زحمتکش کشاورز توجه ویژه ای داشته باشند«

قنات  میراث جهانی  پایگاه  جدید  سرپرست 
گوهرریز جوپار طی مراسمی با حضور مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

کرمان، دادستان، امام جمعه و بخشدار ماهان معرفی شد.
فریدون فعالی در این مراسم به ثبت جهانی قنات گوهرریز جوپار 
اشاره و اظهار کرد: »این قنات به دلیل یکجانشینی، توسعه نظام 
باغ داری و تشکیل بافت تاریخی تحت عنوان باغ شهر در کنار۱۰ 
قنات دیگر از جمله قنات اکبرآباد و قاسم آباد بروات شهرستان بم در 

فهرست میراث جهانی قرار گرفت.«
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
افزود: »در سال های گذشته فعالیت هایی همچون بهسازی 
محیطی، پژوهش های حوزه آبریز، بررسی و پژوهش ساختار 
قنوات و همچنین بررسی ظرفیت های باستان شناختی قنات با 
محوریت پایگاه میراث جهانی قنات گوهرریز جوپار انجام شده است 
که جای تشکر و قدردانی دارد.«او با اشاره به برنامه های آتی این 
پایگاه جهانی گفت: »توسعه زیرساخت های گردشگری، بررسی 
منظر و کارکردهای حوزه آبریز و ثبت ملی قنوات بخش ماهان که 
شامل ۲۲۰ قنات می شود از جمله این برنامه ها خواهد بود.«فعالی 
در ادامه از باغ شاهزاده ماهان به عنوان نگین گردشگری استان 
کرمان نام برد و افزود: »برای ساماندهی، توسعه زیرساخت های 
گردشگری و همچنین فعالیت های مرمتی این باغ تاریخی به 
همکاری دستگاه های مرتبط با صنعت گردشگری و همچنین 
بخش خصوصی نیازمند هستیم.«او به کمبود اعتبارات حوزه 
میراث فرهنگی اشاره و بیان کرد: »مسئوالن بخش ماهان برای 
ساماندهی این باغ تاریخی حس مطالبه گری را در خود تقویت کنند 
تا با همکاری و همدلی دیگر دستگاه ها و بخش خصوصی این باغ 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.«مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان به برپایی کارگروه ویژه 
باغ شاهزاده ماهان با حضور مسئوالن این استان اشاره کرد و گفت: 
»با برگزاری این کارگروه به مشکالت و دیگر مسائل مربوط به این 
باغ تاریخی پرداخته می شود.«او خاطرنشان کرد:»توسعه صنعت 
گردشگری استان کرمان با همه مختصات و ویژگی ها نیازمند 
اقدامات فرابخشی و فرا دستگاهی است و اقدامات بخشی و دستگاهی 
هیچ کمکی به توسعه این صنعت نمی کند.«در این مراسم امین 
بیلدار ماهانی به عنوان سرپرست پایگاه میراث جهانی قنات گوهرریز 

جوپار معرفی و از زحمات فوزیه فرحبخش قدردانی شد.

قیمت هـر قطعه سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح جدیـد )سه شـنبه، یازدهم خردادمـاه( در 
بازار تهـران با افزایـش ۷۰ هـزار تومانی نسـبت بـه روز کاری گذشـته به رقـم ۱۰ میلیون 

و ۸۳۰ هـزار تومان رسـید.
به گزارش ایرنـا، در سـاعت ۱۳ امروز، ارزش هر قطعه سـکه تمـام بهـار آزادی طرح جدید 
با افزایـش ۷۰ هزار تومانی نسـبت بـه روز کاری گذشـته به رقـم ۱۰ میلیـون و ۸۳۰ هزار 
تومان رسـید و سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح قدیـم نیـز ۱۰ میلیـون و ۷۵۰ هـزار تومان 

معامله شـد.
همچنیـن دیـروز نیم سـکه بهـار آزادی ۶ میلیـون تومـان، ربع سـکه سـه میلیـون و ۸۵۰ 

هـزار تومان و سـکه یـک گرمـی هـم ۲ میلیـون و ۳۵۰ هـزار تومـان قیمـت خورد.
عـالوه بر ایـن، در بـازار طال  نیـز نرخ هـر گرم طـالی ۱۸ عیـار به یـک میلیـون و ۹۴ هزار 
تومان رسـید. قیمت مثقـال طال نیز چهـار میلیـون و ۷۴۳ هـزار تومان شـد. همچنین هر 

اونس جهانـی طال نیز دیـروز یک هـزار و ۹۱۲ دالر و ۳۷ سـنت فروخته شـد.

نوسان سکه
 در کانال 10 میلیون تومانی

نـرخ دالر در صرافی هـای بانکـی دیروز )سـه شـنبه( بـا ۲۳۹ تومـان افزایش 
نسـبت به روز قبـل بـه رقـم ۲۳ هـزار و ۵۳۸ تومان رسـید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ امروز با 
۱۳۷ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۸ هزار و ۲۵۷ تومان 

رسید.
دیروز قیمت خرید هـر دالر ۲۳ هزار و ۷۲ تومـان و نرخ خرید هر یـورو نیز ۲۷ 

هـزار و ۶۹۸ تومان بود.
عالوه بـر این، نرخ خریـد دالر در بـازار متشـکل ارزی ۲۲ هـزار و ۸۵۹ تومان و 

نرخ فـروش آن ۲۳ هـزار و ۶۷ تومان اعالم شـد.   
همچنین نرخ خرید یـورو در این بازار ۲۷ هـزار و ۹۵۷ تومان و نـرخ فروش آن 

نیز ۲۸ هـزار و ۲۱۶ تومان اعالم شـد.
همچنین در سـامانه نیما در معامـالت دیروز حوالـه یورو به قیمـت ۲۴ هزار و 
۹۱۸ تومان فروخته و حوالـه دالر به قیمت ۲۰ هزار و ۳۷۵ تومان معامله شـد.  

دالر 23 هزار و ۵00 تومان شد

شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۸ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۶۷۷ واحد ثابت ماند. همچنین در 
این بازار ۸۴۲ میلیون و ۲۵۵ هزار برگه سهم به ارزش ۲۷ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

روز گذشــته نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، تولیدات پتروشــیمی قائد بصیر )شــبصیر(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند(، مجتمع 
صنایع الستیک یزد )پیزد(، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشــمه )سرچشمه(، ودی )ودی(، تولید و 
توسعه سرب روی ایران )فتوســا(، هتل پارســیان کوثر اصفهان )گکوثر( و اعتباری ملل )وملل( تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، پتروشــیمی تندگویان )شــگویا(، بیمه تجارت نو )بنو(، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، قاســم ایران )قاسم(، بیمه اتکای ایرانیان )اتکای(، شرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، نفت ایرانول )شرانل(، شرکت آهن و فوالد ارفع )رافع(، تولید برق ماهتاب کهنوج 
)بکهنوج(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و گروه سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی )سمگا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

فرابورس ۴۸ واحد کاهش داشت
گهرزمینوبکهنوجدرمیانمنفیها

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان مطرح کرد
توقف صادرات و افت شدید 
قیمت محصوالت کشاورزی

معرفی سرپرست جدید پایگاه 
میراث جهانی قنات گوهرریز جوپار

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گفته 
می شود که ایران توانسته است با رمزارزها 
تحریم ها دارند، گفت: باید استخراج غیر مجاز 
آن ها مقابله کرد و برای آنکه بتوانیم جایگاه 
مناسبی در اقتصاد بین الملل پیدا کنیم باید 
به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم.  
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از طرح 
محیط آزمون تنظیم گری )سندباکس( بازار 
سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند 
و تحول دیجیتال شریف، اظهار کرد: در زمینه 
اقتصاد هوشمند تعدادی پروژه تعریف شده 
بودند که باید به اجرا درمی آمدند. طی دو 
و نیم سال گذشته اقدامات مهمی طراحی 
شد و هم اجرا شد که بخشی از آن ها به دلیل 
شرایط متناسب با برنامه ها پیش نرفت و در 
این زمینه، انحراف ناشی از مدیریت خیلی کم 
بود. وی با بیان اینکه عوامل جهش و توسعه را 
نشناختیم یا نتوانستیم در صورت شناخت از 
آن ها استفاده کنیم، گفت: هنوز داریم درباره 
دولت الکترونیک صحبت می کنیم و عقب 
هستیم بلکه اکنون باید درباره دولت هوشمند 
صحبت می کردیم. اگر تجارت الکترونیک را به 
تجارت موبایل و هوشمند تبدیل می کردیم، 
می توانستیم با وجود موانع تحریمی گام های 
موثری برداریم. در دو سال اخیر سهم تجارت 
الکترونیک نسبت به تولید ناخالص داخلی 
۲.۴ برابر شده است. دژپسند رشد درآمدهای 
مالیاتی را منوط به استفاده ار فناوری های 
ارتباطاتی دانست و افزود: طی سه تا چهار 
سال آینده سهم بالکچین به تولید ناخالص 
داخلی افزایش می یابد. بنابراین، مقابل تحوالت 
سریع فناوری های دنیا چون رمزارزها باید 
مدیریت فعاالنه داشت زیرا، فرصت از دست 
داده می شود. هر چه اقتصاد سنتی باشد، 
درصد هزینه ها بیشتر است و فناوری ها در 
زمینه اقتصادی، هزینه ها را ۷۰ درصد کاهش 

می دهند. 
وی ادامه داد: با تکیه بر فناوری ها می توان 
تحریم ها را دور زد. رمزارزها قابلیت دور زدن 
تحریم ها دارند اما باید استخراج های غیرمجاز 
و غیرقانونی مقابله کرد. به این سمت برویم که 
سریع تر خودمان را با اجزای اقتصاد هوشمند 
منطبق کنیم. بازار سرمایه کشورمان از لحاظ 
بکارگیری فناوری ها باالترین رتبه در دنیا 

را دارد.

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه، ۱۱ 
خردادماه( پنج هزار و ۴۳۲ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 
و ۱۴۰ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، برپایه 
معامالت روز گذشته بیش از پنج میلیارد و 
۷۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال داد و 
ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
یک هزار و ۶۲۷ واحد کاهش به ۳۸۱ هزار 
و ۳۶۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
یک هزار و ۵۰ واحد افت به ۲۴۶ هزار و ۴۵ 
واحد رسید.شاخص بازار اول پنج هزار و ۵۳۳ 
واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۶۴۹ 
واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه 
نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۵۰۲ واحد، گروه دارویی برکت 
)برکت( با ۱۷۲ واحد، فرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال( با ۱۴۵ واحد، صنعت 
غذایی کورش )غکورش( با ۱۲۹ واحد، نفت 
پارس )شنفت( با ۱۲۱ واحد، تولیدی فوالد 
سپید فراب کویر )کویر( با ۱۱۳ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری استان گیالن )وسگیال( با ۷۴ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۷۳ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری البرز )والبر( با 
۷۳ واحد، فوالد امیرکبیر کاشان )فجر( با 
۵۹ واحد و پرداخت الکترونیک سامان کیش 
)سپ( با ۵۸ واحد، تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل بانک ملت )وبملت( با ۷۶۰ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با ۶۷۴ واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با ۵۱۶ واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۴۰۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با۴۰۵ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۳۵۰ واحد، سایپا )خساپا( 
با ۲۸۸ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشتی( با ۲۵۳ واحد، پاالیش 
نفت تهران )شتران( با ۲۴۳ واحد و بانک 
صادرات ایران )وبصادر( با ۲۰۱  تاثیر منفی را 
بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، 
روز گذشته نماد صنعت غذایی کورش 
)غکورش(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
صنعتی زر ماکارون )غزر(، بهساز کاشانه 
تهران )ثبهساز(، سایپا )خساپا(، ایران خودرو 
)خودرو( و فرآوری معدنی اپال کانی پارس 

)اپال( نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت روز 
گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه ۲۳۸ میلیون و ۵۷۲ هزار 
برگه سهم به ارزش دو هزار و ۸۷۳ میلیارد 

ریال دادوستد شد.

مدیر مجتمع مس شهربابک از ثبت چندین رکورد در تولیدات ماهیانه 
این مجتمع در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر داد که باالترین ثبت 
رکورد جدید ساالنه در کارنامه تولید مجتمع به شمار می رود. حسین 
ابراهیمی نسب مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: در سال تولید؛ 
پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها با تالش و کوشش حداکثری همکاران و 
حمایت مدیران ارشد، مجتمع مس شهربابک برای دومین بار موفق به 

ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات ماهیانه خود شده است.
ابراهیمی نسب افزود: میزان تولید کنسانتره مصرفی ذوب خاتون آباد در 
اردیبهشت ماه ۳۳۸/۳۸ تن بوده که نسبت به باالترین رکورد ماهیانه 
در مجتمع مس شهربابک در فروردین با رقم ۲۲۸/۳۶ تن، ۸/۵ درصد 

افزایش داشته است.
مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: آند حاصل از کنسانتره ذوب 
خاتون آباد نیز ۹۲۳/۷بوده که در برابر رکورد قبلی در این مجتمع 

در فروردین ماه به میزان ۷۷۳/۷ تن ۹/۱ درصد رشد نشان می دهد.
وی همچنین خبر داد: مجتمع مس شهربابک موفق شده در آند 
تولیدی ذوب خاتون آباد هم ۸۵۷/۱۱ تن را در اردیبهشت به ثبت 
برساند که نسبت به رکورد فروردین ماه به میزان ۲۱۰/۱۱ تن، ۸/۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.

رمزارزها قابلیت دور مس شهربابک باز هم رکورد زد
زدن تحریم ها را دارند 

تداوم روند نزولی 
شاخص بورس 

با افت ۵ هزار واحدی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: بزرگ ترین 
حسن طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که پول های سرگردان 
مردم به سمت تولید و اشتغال می رود و از سفته بازی و داللی در بازارهای 

مختلف جلوگیری می شود.
اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا درباره تصویب کلیات "طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه" در مجلس، اظهار کرد: فعاًل کلیات این طرح تصویب شده 
و طرح به کمیسیون های مختلف می رود و نمایندگان، مرکز پژوهش های 
مجلس و اساتید مختلف روی تبصره ها و مفاد آن نظر می دهند. وقتی 
چکش کاری الزم روی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون های 
مختلف انجام شد طرح به صحن علنی می آید که اگر صحن آن را تصویب 
کند ۱۰ روز نمایندگان فرصت دارند که روی مصوبات کمیسیون پیشنهاد 
دهند.وی با بیان اینکه فعاًل با کلیات طرح موافقت کرده ایم، افزود: بنابراین 
اول پیشنهاد نمایندگان به رأی گذاشته می شود و اگر پیشنهاد رأی 
آورد مصوبات کمیسیون می تواند حذف شود و چیزی نیست که فعاًل به 
تصویب ۱۰۰ درصدی رسیده باشد. نمایندگان معتقد هستند باید روی 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی بیشتری انجام شود تا به 

مردم فشار وارد نشود.

کاغذ وطن- از نیم میلیارد دالر صادرات فرش رسیدیم به ۷۰ میلیون دالر. 
این عددی است که محمدعلی زرینه کفش، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و بافندگان فرش دستباف شهریور سال پیش ارائه داد و از آن به عنوان 
صادرات صفر فرش ایران یاد کرد. ۵۰ میلیون دالر آن از طریق گمرک 
بوده و حدود ۲۰ میلیون دالر هم از طریق بار مسافری از کشور خارج شدُه 
شیوه ای که چندان هم در تعاریف اقتصادی صادرات نمی گنجد. سهم 
استان کرمان از این مبلغ چقدر بوده؟ ۲میلیون دالر. این عدد را نهم خرداد 
ماه، رئیس سازمان صمت اعالم کرده و گفته که نسبت به سال قبل هم 
رشد داشته. نکته اینجاست که همین صادرات ناچیز را هم فعاالن بخش 

خصوصی تایید نمی کنند.
عطاالله شفیعی پور،مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف استان 
کرمان در گفت و گو با »کاغذ وطن «می گوید: »ما به عنوان بخش خصوصی 
یک سال است که هیچ فرشی از کرمان صادر نکردیم و هیچ کشوری از ما 
خریدی نداشته.« هر چند که به گفته او صادرات کرمان تا قبل از کرونا 
هم بسیار ضعیف بوده و همگی آن ها از گمرکات تهران ارسال می شده نه 
کرمان. او علت این موضوع را نداشتن حتی یک کارشناس ارزیاب فرش 
در گمرکات کرمان می داند: »سالهاست که همه فرش صادراتی شان را به 
تهران می برند چرا که گمرک کرمان اصال کارشناس مرتبط با فرش ندارد.«
او علت اصلی صادر نشدن فرش در یکسال گذشته را کرونا می داند، هرچند 
که مشکالت صادرات فرش کرمان ریشه ای است. حال آنکه در سال های 
قبل از کرونا هم استانی که به فرشش شهره خاص و عام است، حتی ده 
درصد از بازار فرش صادراتی را ندارد:» عمده صادرات از استان های تبریز 
و فارس و اصفهان است و چند سالی است که قم و یزد هم در این عرصه 

خیلی خوب عمل کردند.«
به گفته شفیعی پور، عمده فرش های صادراتی کرمان روانه اروپا و آمریکا 
می شوند:»اروپا فرش های صادراتی خاص خود و قیه العرب را می خواهد 

که بیشتر در ماهان، چترود، راین وگلباف تولید می شوند.«
هر چند که تمامی این نقش ها تکرار نقش های صدها سال قبل اند و کرمان 
کماکان سهمی در طراحی های جدید فرش ندارد. از نظر مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های فرش دستباف استان بخشی از این کاهش نوآوری و عقب 
افتادگی کرمان مربوط به سیستم بیمه ای است:» بافنده ها دو گروه هستند؛ 
گروهی برای سازمان تأمین اجتماعی تولید می کنند که بیمه شان رد شود. 
این گروه هر چه شد تولید می کنند؛ چه بازار بخواهد و چه بازار نخواهد. 
این ها فقط عاشق همان ۵۰۰ هزارتومانی هستند که دولت بابت بیمه به 
آن ها سوبسید می دهد. به همین هم قانع هستند. خیلی هم عالقه ندارند 
که این فرش کمک خرجی هم برای زندگی شان شود و بی انگیزه هستند.«
به گفته شفیعی این افراد  حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بافنده ها را در برمی گیرد. 
مابقی هم که دنبال درآمد از این عرصه هستند همان طرح ها و نقوش 
قدیمی را  ادامه می دهند:»بافنده هایی که دنبال درآمد هستند متأسفانه 
همان کارهای سنتی را تولید می کنند و به خریداران سابقشان می دهند.«

طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
موجب رونق تولید می شود

سهم صادراتی فرش کرمان 
با کرونا آب رفت

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 ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000272هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد خواجوئـی فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه 248 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 221 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پـالک 93 فرعـی از 2368 اصلی 
واقع در زرند خیابان شـاهد خریداری از مالک رسـمی آقای ماشـااله سـلطان زاده زرندی  محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف69
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/29- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/12

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای علی امیـری محمدی پـور دولت ابادی مالک ششـدانگ 
پـالک 403 فرعـی از 564-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائه 
دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعـا واعالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبال ذیـل ثبـت دفترالکترونیکی  امـالک  الکترونیک 
/محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز این 
اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پالک فـوق را نموده لذا بنا به درخواسـت 
نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیـت مورد ادعا نزد خود می باشـند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معامله کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :134

اگهی  
بدیـن وسـیله بـه خانـم زکیـه خرشـاد فرزنـد مختار شـماره ملـی 19931 
31500 صـادره از کهنـوج ابـالغ مـی شـود که آقـای عماد دهقانیـان فرزند 
امیـر جهـت وصول مبلغ 250000000 ریال به اسـتناد چک شـماره 117359 
مـورخ 1399/06/03بانـک سـپه شـعبه کهنـوج عليه شـما اجرائیه صـادر نمـوده و پرونده 
اجرائـی به کالسـه 9900229 در این اداره تشـکیل شـده و طبق گزارش مامـور ابالغ، محل 
اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لذا بنا به تقاضای بسـتانکار طبق ماده 
18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیه فقط یک مرتبـه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ایـن اگهی کـه روز ابالغ 
محسـوب مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافت.مسـول واحد اجرای اسـناد رسـمی کهنوج .
اصغر نارویی وهوشنگ ساالری .م الف :108

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم تقدیـم نماید.
خانـم گیـالن کاظمـی کوهبنانـی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 784 صـادره از کرمـان در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 249.75 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 237  فرعـی از  1 اصلـی واقع در کوهبنـان خیابان 

طالقانـی کوچـه 10  خریـداری از مالـک رسـمی خانم خورشـید کاظمـی کوهبنانی.
خانـم شمسـی شـفیعی نـژاد اپـورواری فرزند رضا بشـماره شناسـنامه11 صـادره از کوهبنان در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 417.09 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1240 فرعی از 1 اصلـی واقع در کوهبنان بلـوار آزادی 

کوچـه 30خریـداری از مالک رسـمی آقای رضا شـفیعی نژاد اپـورواری.
آقـای موسـی عبدالهـی شـورکی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 459.50 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1335 فرعـی از 1 اصلـی واقع در کوهبنـان خیابان 

ابوسـعید کوچـه شـهید امیـری خریـداری از مالـک آقای محمـود مطیـع الدوله.
خانـم صدیقـه صادقـی پـور کوهبنانـی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 305 صـادره از کوهبنان در قسـمتی از 
خانـه )جهـت الحـاق بـه پالک مجـاور( به مسـاحت 219.25 مترمربع مفروز و مجزی شـده از پـالک 421 فرعی 

از 2 اصلـی واقـع در کوهبنـان بلـوار شـهید صدوقـی خریـداری از مالـک آقای قاسـم صادقی پـور. م الف 87
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/26
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع 

قضایـی تقدیـم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای حمیدرضـا پورحبیبـی زرنـدی فرزنـد محمدرضا بشـماره شناسـنامه  10 صادره 
از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ کارگاه تراشـکاری بـه مسـاحت 986.20 
مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار آیـت هللا هاشـمی خریـداری از 

مالـک رسـمی طلعـت نظریان .
زرنـدی فرزنـد حمیدرضـا بشـماره شناسـنامه  پورحبیبـی  خانـم فریـده 
3080180879 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ کارگاه 
تراشـکاری بـه مسـاحت 986.20 مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع 
طلعـت  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  هاشـمی  آیـت هللا  بلـوار  زرنـد  در 

نظریـان.م الـف 86
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/26
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسـین جهانگیری فرزند موسـی به شـماره شناسـنامه 
0وکـد ملـی 4690053006صـادره از رودان  مالک  ششـدانگ یک باب خانه 
دارای پـالک 236فرعـی از 690-اصلـی واقع در شـهر منوجان حسـین اباد 
،قطعـه 5 بخـش 46کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 19145صفحـه 571دفتـر 
97صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاءشـده 
اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده 
اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یک اصالحـی مـاده 120آیین نامـه قانون ثبـت مراتب یک 
نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهـد گردید.
 اصغر نارویی . رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج.م الف :113 

اگهی حصر وراثت  
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت اقـای رضـا روهینافرزنـد عبـاس بـه 
خواسـته حصـر وراثت ورثـه مرحوم عبـاس روهینا فرزند محمد به شـماره 
ملـی 5369499314خواهشـمند اسـت ورثـه رحـوم را در یـک نوبت اگهی 
چـاپ ونشـر نماییـد تـا چنانچـه ورثـه دیگـر یـا وصیـت نامـه ای باشـد بـه ایـن مرجـع 

اعـالم نماینـد با تشـکر .
1-ایران بهرامی نیکخو فرزند بصیر –همسر مرحوم 

2- مریم اوریا فرزند غالمرضا –همسر مرحوم 
3- میثـم روهینـا –فرزند مرحوم 4-رضـا روهینا –فرزند مرحوم5-علـی روهینا –فرزند 
مرحـوم6- بختیارروهینـا –فرزنـد مرحـوم7- طاهره  روهینـا –فرزند مرحـوم8- فاطمه 

روهینـا –فرزند مرحوم.
رئیس شورای حل اختالف مرکزی جازموریان . 

گزارِش روزهای خاموش کرمان

 

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان 
می گوید که اگـر همـکاری صنایع و کشـاورزی و 
ادارات ادامـه یابـد، انتظار داریـم در بخش خانگی 

بـه مشـکل حـادی برنخوریم.
حبیبـی  حمیدرضـا  گفتـه   بـه  بنـا 
سـمنگان،  کرمـان،  هم اکنون،نیروگاه هـای 
گوهـران، شـوباد، سرچشـمه و زرنـد تمـام 
واحدهـای در دسـت تعمیـر را بـه مـدار آورده اند 
و ظرفیـت کامـل نیروگاهـی فعـال اسـت. فقـط 
نیـروگاه زرنـد مشـکل سـوخت دارد کـه بـرای 
حـل آن تصمیماتـی گرفته شـده و بـه زودی رفع 
می شـود. نیروگاه های کوچـک حرارتـی و دیزلی 
و خورشـیدی نیـز همـه در مـدار هسـتند و بـا 
تمـام ظرفیـت کار می کننـد. نیـروگاه ۸ مگاواتی 
کوهبنان هـم تا پایـان هفته بـرای اولین بـار وارد 

مـدار می شـود.
شـرکت برق منطقه ای اسـتان متولی ۲۳ صنعت 
بـزرگ اسـتان اسـت کـه مسـتقیم مشـترک 
آن هسـتند. صنایـع کوچـک و منـازل و بخـش 
کشـاورزی امـا مشـترکان شـرکت های توزیـع 

نیـروی بـرق شـمال و جنـوب هسـتند.
حبیبـی بـا قدردانـی از همـکاری صنایـع بـرای 
کنتـرل پیـک اسـتان گفت:»صنایـع پذیرفته اند 
به جـای اینکـه مقطعـی و تک تـک مصـرف را 
کاهش بدهند،یکـی از صنایع هر روز،در سـاعاتی 
مشـخص،از مدار خارج شـود و در چنـد روز اخیر 
هماهنگـی کاملی داشـتند کـه امیدواریـم ادامه 

یابـد«.
او افزود:»چیـزی کـه نگران کننده اسـت فعالیت 
رمز ارزها اسـت.اگرچه رمـز ارز رفسـنجان و دیگر 
مراکز مجـاز از مـدار خارج شـده و تا شـهریور ماه 
خامـوش هسـتند و بـا رمز ارزهـای غیرمجـاز نیز 

برخـورد می شـود«.
 از هفتۀ گذشته، برق منازل جنوب قطع 

نشده است
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان در جلسـۀ سـتاد مدیریـت بـرق 
اسـتان با بیان اینکـه بـا اقداماتی کـه از خردادماه 
شروع شد از جمله اینکه سـاعت کار ادارات تغییر 
کـرد کم تریـن مشـکالت را در اسـتان داشـتیم 
اظهـار کرد:»بـه جـز یکـم و دوم خردادمـاه کـه 
سـهمیه  پیک اسـتان ۲۲۰۰ مگاوات تعیین شده 

و ۱۱۶۰ مـگاوات مربـوط بـه جنـوب بود«.
عبدالوحیـد مهدوی نیـا افزود:»تفاهم نامه هـای 

سـاالنه با مشـترکین صنعتی و کشـاورزی داریم 
که بعـد از بروز مشـکل بالفاصلـه از طریق پیامک 
درخواسـت کمـک کردیـم و بیـش از ۹۸ درصـد 

مشـترکان بـرای همـکاری ثبت نـام کردند«.
او ادامـه داد:»در جنـوب اسـتان،حدود ۱۵ هـزار 
کنتـور هوشـمند وجـود دارد و بـرای مشـترکان 

نصـب و پایـش لحظـه ای صـورت می گیـرد«.
مهدوی نیا اضافه کرد:»از دوشـنبه  قبل خاموشـی 
در بخش های عمومـی و خانگی و تجـاری نداریم 
ولـی در بخـش اداری بـه ویـژه بانک هـا به دلیـل 
اینکـه وسـایل سرمایشـی آن روشـن اسـت،با 
مشـکالتی مواجهیـم کـه با دسـتور اخیـر معاون 
محتـرم اسـتاندار امیدواریم مشـکل حل شـود«.

او گفت:»برنامـه این اسـت که همـکاری صنایع و 
کشـاورزان را تـا ۲۰۰ مگاوات برسـانیم کـه دیگر 

مشـکل خاصی نخواهیم داشـت«.
 بخش تولید خسته نشود

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
اسـتان کرمان نیـز در این جلسـه بـا بیـان اینکه 
خوشـبختانه تعامل خوبی با صنایع اسـتان برقرار 
شـده است،اظهار کرد: »براسـاس سـهمیه ای 
که تعییـن شـده، سـاعت ۱۳ تـا ۱۶ عصـر، پیک 
مصـرف را مهـار و کنتـرل کردیم امـا بـا توجه به 
افزایش دما و شـرایطی که وجـود دارد پیش بینی 
می شـود این شـرایط و فرایند فرسایشـی شـود و 
تولیـد ممکـن اسـت تحت فشـار قـرار گیـرد که 
امیـدوارم شـانه خالـی نکننـد و همـکاری ادامـه 

داشـته باشـد«.
سـلیمانی افزود:»بیـن سـاعت ۱۱ تـا ۱۳ و هفت 
و نیـم تـا ۹ و نیـم شـب کـه خاموشـی صنایـع را 
نداریـم، از بخـش کشـاورزی کمـک می گیریـم.
وجـود  هوشـمند  کنتـور  کـه  مناطقـی  در 
دارد،خاموشـی از راه دور صـورت می گیرد،ولـی 
برخـی مناطـق، امـکان قطـع و وصـل از راه دور 
ندارنـد بنابرایـن انشـعاب کشـاورزی کـه قطـع 
می شـود، ممکن اسـت ۵ تا ۱۰ درصد مشترکین 

خانگـی هـم بـا قطعـی مواجـه شـوند«.
او ادامـه داد:»در بخـش اداری،سـاعات کاری 
تغییـر کـرد و تیم هایـی نیـز مامـور شـده اند 
کـه کنتورها را رصـد و پیـش کنند. طـی دو روز 
اول ایـن هفته،بـرق ۸ اداره کل را قطـع کردیم و 
اداراتـی کـه خوب عمـل کـرده بودند را تشـویق 

کردیـم«.
در  اصلـی  مشـکل  اظهار کرد:»عمومـا  او 
بانک هاسـت؛ریالی کـه بابت بهای بـرق می دهند 
در گـردش مالی آن هـا گم اسـت بنابرایـن نیاز به 

همـکاری بیش تـر بانک هـا داریـم«.

سـلیمانی گفـت:»در بخـش تجـاری نیز،سـال 
گذشـته المپ هـای کم مصـرف نصـب کرده انـد 
ولی تعداد را بـاال برده اند. تیم هایـی هنگام غروب 
از ایـن واحدهـا بازدیـد کـرده و در حـال تذکـر و 
اطالع رسـانی بـرای کاهـش مصـرف هسـتند«.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
اسـتان کرمـان اضافـه کـرد:»در اسـتان، رمـز ارز 
۱.۵ مـگاوات قانونی داریم که قطع شـده اسـت و 
تاکنـون، ۲.۵ مگاوات یعنـی ۱۳ هزار ماینـر را نیز 

جمـع آوری کرده ایـم«.
او تاکید کرد:»از سیسـتم قضایـی و پلیس امنیت 
اقتصادی می خواهیم تـا پایان پیـک، رمزرازهای 
غیرمجاز را نگه دارد و سـریع ترخیص نشـود تا در 

این پیک، بـه شـبکه برنگردند«.
او با بیـان اینکه مـوارد پرمصرف بـرق خانگی هم 
شناسـایی شـده و به آن ها تلفنـی تذکـر داده ایم 
کـه بایـد مصـرف را پاییـن بیاورند،گفت: »بـرای 
پیش بینـی  بحـران  خـاص  شـرایط 
کرده ایم؛اطالع رسـانی بخش های خانگـی انجـام 
شده ولی از یکشـنبه  گذشته خاموشـی نداشتیم 
اگـر نیـاز باشـد سـریع طبـق ایـن برنامـه اقـدام 

. می شـود«
کمبود برق در تابستان حتمی است

کریمی، مدیرعامل تولیـد نیروی برق اسـتان نیز 
با بیان اینکـه وضعیت تولید برق در اسـتان خوب 
اسـت و تـراز انـرژی در حـال حاضر مثبت اسـت، 
گفت: »دیـروز ۴۵۴ مـگاوات تبادل داشـتیم و به 

اسـتان های همجـوار دادیم«.
بـه گفتـه او پیش بینـی می شـود در تابسـتان 
حدود ۱۰۰ تـا ۳۰۰ مگاوات کمبود تولید داشـته 
باشـیم امـا به هـر حال شـبکه سراسـری اسـت و 

شـرایط بر هـم تاثیـر می گـذارد«.
کریمـی اظهار کـرد: »مشـکل اصلـی نیروگاه هـا، 
سـوخت است اگر مشـکلی برای شـبکه  گاز پیش 
بیاید و بـه هر دلیلـی قطع شـود، اکثـر نیروگاه ها 
به جـز کرمـان کـه ذخیـره  نسـبتا خوبـی دارد با 

مشـکل مواجـه می شـوند«.
او اضافه کرد:»نیـروگاه مازوت سـوز زرنـد مرتبا با 
عدم تامین بـه موقع سـوخت مواجه می شـود که 
اگر همیـن وضعیت ادامـه یابد، امیـدی نداریم به 

مـدار برگردد«.
او گفت:»نیـروگاه جدیـد زرند هم شـرایط خوبی 
دارد و امیدواریـم در آینـده ای نزدیـک، یک واحد 

آن حتمـا وارد مدار شـود«.
 برق اصناف پرمصرف قطع می شود

معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان هم با بیـان اینکه 
جلسـاتی به طـور مکـرر در زمینـه  تامیـن بـرق 

برگـزار می شـود، از تصمیم گیـری بـرای تامیـن 
دائمـی سـوخت نیروگاه ها خبـر داد و در بخشـی 
از سـخنان خـود اظهار کرد:»صنایـع تاکنـون 
همـکاری خوبـی داشـته اند و از این بابـت از آن ها 

تشـکر می کنیـم«.
سیدمصطفی آیت اللهی موسـوی افزود:»درباره ی 
معابـر شـهری،با شـهرداری ها هماهنـگ و قـرار 
شـد هر جا کـه نیـاز شـد، یـک روز در میان یـا در 
مسـیرهایی خاص برق قطع شـود ولی مسیرهای 

فرعی نبایـد قطع شـوند«.
او ادامـه داد:»در جلسـه ای،نمایندگان اصنـاف 
تعهـد کردنـد کـه بـه صنـوف زیر مجموعـه ابالغ 
کننـد تـا بـرق پرمصرف هـا کاهـش یابد،اگـر 
این طور نشـد مجبوریم قطعـی را اعمـال کنیم«.
موسـوی گفت: »حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ مـگاوات 
تولیـد بیـش از مصـرف پیک خـود اسـتان داریم 
ولی چـون شـبکه سراسـری اسـت و سـهمیه ای 
تعییـن شـده مجبوریـم گاهـی کاهـش مصـرف 

داشـته باشـیم«.
او تاکیـد کرد:»هدف این اسـت واحدهای خانگی 
بـا کم ترین مشـکل مواجـه شـود ولـی در جریان 
برخـی تعمیـرات و مخاطـرات ممکـن اسـت 
قطعی رقـم بخـورد که مربـوط به خاموشـی های 

مدیریـت مصـرف نیسـت«.
 برق شعب اخذ رای نباید قطع شود

اسـتاندار کرمـان نیـز در سـتاد مدیریـت بـرق 
اسـتان تاکید کرد که دسـتگاه های دولتـی اولین 
مراکزی باشـند که در بـرق آن محدودیـت ایجاد 

می کنیـم.
علـی زینی ونـد بـا بیـان اینکه در زمسـتان سـال 
گذشـته و در سـال جـاری تاکنـون بـه دلیـل 
هماهنگی هـا، کمتریـن مشـکل را در اسـتان 
داشـته ایم، افـزود: »از مـردم تقاضا داریـم نهایت 
همـکاری را حتـی بـا خامـوش کردن یـک المپ 

داشـته باشـند«.
او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اظهار کرد: 
»مکان هایـی بـرای تجمـع انتخاباتـی بـا رعایت 
پروتکل هـا در کرمـان و شـهرهای بـزرگ در نظر 
گرفتـه شـده و ایـن مکان هـا در اولویـت عـدم 

قطعـی بـرق هسـتند«.
زینی ونـد افـزود: »در روز انتخابـات بـا توجـه بـه 
اینکه احـراز هویـت الکترونیکی اسـت، نباید برق 

شـعب اخـذ رای قطع شـود«.
اسـتاندار گفت:»نهایـت تـالش بایـد بـرای ایـن 
باشـد که هیچ خاموشـی به منازل ندهیم و مردم 
اعتماد کننـد که اگر بـرق خانگی قطع شـد، هیچ 

راهی نداشـتیم«

 فردای کرمان 

گزارش

طی هفته های اخیر،خاموشی برق در برخی 
ساعات روز به دلیل کاهش تولید و افزایش 
مصرف،اجباری شده است. آن طور که 
معاون عمرانی استاندار می گوید،چون 
شبکه ی برق سراسری است و سهمیه ای 
تعیین شده،مجبوریم گاهی کاهش مصرف و 
خاموشی را در استان داشته باشیم.
در بخش خانگی،برنامه  ای هفتگی به شهروندان 
ارائه می شود که نشان می دهد هر روز برق کدام 
منطقه قطع می شود، از اوایل هفته  گذشته 
اما خاموشی خانه ها برای کنترل پیک اتفاق 
نیفتاده است؛اگرچه برق صنایع بزرگ و کوچک 
و کشاورزان، بر اساس برنامه هایی، برخی 
ساعات قطع می شود.

خبر
ن 
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 گفت وگوی حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت شمال کرمان با »کاغذ وطن« بخش دومماینرهای غیرمجاز به شبکه برنگردند

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

کلید توسعه استان در کدام بخش کجاست؟ توسعه بخش 
کشاورزی، خدمات و یا صنعت. تا سه دهه پیش پافشاری 
بر کشاورزی بود،ریگان، فهرج ، براوات و نرماشیر. تمامی 
شرقی که آبی برای خوردن نداشت رفت زیر کشت نخل. 
در سال های اخیر اما بحث صنعتی شدن پررنگ شده. 
تمامی کارگروه های استان از رفع موانع تولید گرفته تا 
اقتصاد مقاومتی حول محور صنعت می چرخد. این وسط 
مشخص هم نیست که این نخ تسبیحی که استان به 
دست گرفته سرانجام کارگران و کشاورزانی که بر روی 
زمین مشغول به کارند چه می شود؟ حاضرند زمینشان 
را رها کنند و کارگر صنعتی شوند؟مهدی حسینی 
نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت می گوید: 
»بله؛ حداقل در نسل بعدی چنین است و فرزندان این 
کشاورزان راه پدران را ادامه ندادند.« در بخش دوم از  
گفت و گویی  که »کاغذ وطن« با رئیس سازمان صمت 
داشت به موضوعاتی همچون چرایی افزایش شمار 
اشتغال کشاورزی و کاهش اشتغال بخش صنعت مطابق 
اطالعات مرکز آمار ایران  و مباحث مربوط به بهره وری و 
توسعه پرداخته شد. هرچند که اطالعات  مرکز آمار ایران 
می گوید سهم اشتغال بخش صنعت ۱.۴درصد در سال 
۹۹ کاهش داشته، اما حسینی نژاد از افزایش سی درصد 
اشتغال سازمان زیر مجموعه  اش براساس سامانه رصد 

می گوید. در ادامه این گفت و گو را خواهید خواند.
*تمامی جلسات از اقتصاد مقاومتی گرفته تا 

کارگروه رفع موانع تولید برای فعال کردن بخش 
صنعت و افزایش اشتغال در این بخش است.  با این 

وجود گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
سهم بخش صنعت از اشتغال استان اگر تا سال 
9۸ حدود 2۵.3درصد بوده در سال 99 رسیده 
به 23.9درصد. این مسئله را شما چطور توجیه 

می کنید؟
 گزارش مرکز آمار ایران صنعت را شامل تمامی صنایع 
از جمله ساختمان سازی گرفته است. مبنای ما سامانه 
رصد است که سهم اشتغال دستگاه های مختلف را پایش 
می کند. در این سامانه که متولی آن  اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نشان داده شده، ما نسبت به سال ۹۸ سی 

درصد اشتغال ما رشد داشته است.

*سازمان صنعت معدن و تجارت  تقریبا تمامی 
صنایع کشور به جز ساختمان سازی را در بر 

می گیرد، شما معتقدید که عامل کاهش اشتغال 
این بخش اشتغال بخش ساختمان بوده؟ یا آمار 

مرکز آمار ایران را زیر سوال می برید؟
 آن سامانه صنعت ساختمان را هم جزء صنعت آورده و 
ممکن است رکوردهایی که در آن بخش اتفاق افتاده، 
منجر به کاهش اشتغال این بخش باشد.من  تنها راجع 
به حوزه خودم نظر می دهم و بهترین مرجع هم سامانه 
رصد هست که به صورت مجزا اشتغال تمامی دستگاه ها 

در سال گذشته را آورد است.
 *شما همواره تاکید داشتید که آینده استان 

کرمان صنعتی است، اما در همین بازه زمانی یک 
ساله سهم اشتغال بخش کشاورزی از 36.9درصد 

به 3۸.۷درصد رسیده است. فکر می کنید 
کشاورزان تا چه اندازه تابع تصمیمات استانی 

هستند؟
 حوزه کشاورزی حوزه من نیست اما با توجه به پتانسیل 
های که استان در حوزه معدن و ذخایر معدنی داشته و 
توجهی که براساس برنامه ششم، سازمان صنعت معدن و 
تجارت  در ایجاد ارزش افزوده این صنایع داشته و کارخانه 
هایی که در این بخش شکل داده، فکر می کنم که آینده 

استان به سمت صنعت می رود.
 به غیر از این موضوع دو شهر یزد و اصفهان نیز از این 
مسیر توسعه یافتند. شما در استان اصفهان هر خدمت 
و قطعه ای  را که بخواهید پیدا می کنید. دلیل این بلوغ 
صنعتی در اصفهان ،  کارخانه ذوب آهن اصفهان بود 
که  رفته رفته منجر شد تا بلوغ خدماتی و صنعتی در این 
استان شکل بگیرد. در یزد هم شرکت های کوچک و 
متوسط باعث رشد اقتصادی در این استان شد. ما این دو 

مدل را با هم تلفیق کردیم.
 ما برای  اینکه تجربه اصفهان را درکرمان  داشته باشیم، 
پتانسیل هایمان را بررسی کردیم که ذخایر خدادادی 
معدنی بود. ما در کرمان به جای یک کارخانه ۲۹ کارخانه 
شکل دادیم که در قالب مگا پروژه هایی در حال اجرا و 
افتتاح هستند.بعد از آن هم دنبل صنایع کوچک و متوسط 

هستیم که از این طریق اشتغال را جلو ببریم.
*کشاورزان تا چه اندازه تابع این تصمیمات 

خواهند بود؟آیا کشاورزی که مالک باغ یا زمینی 
است،حاضر می شود در یک معدن کارگری کند یا 

این سیاست منجر به افزایش نیروهای غیر بومی 
در صنایع و مهاجرت افراد به کرمان می شود؟

طبیعتا این  اتفاق در شمال استان با توجه به توزیع صنایع 
می افتد. در سیرجان شاهدیم  که به دلیل محدودیت های 
منابع آب خیلی از فرزندان کشاورزان ما به سمت صنعت 
سوق پیدا کردند. به هر حال ما عالوه بر حوزه صنعت، 
نگاهمان به خدمات ، قطعه سازیی  و صنایع دانش بنیان 
هم هست. اگر سامانه رصد را ببینید، خواهید دید کسانی 
که در حوزه صنعت و معدن سر کار رفتند به نحوی 

وابستگی به کشاورزی داشتند.
حال آنکه سیاست کلی کشور جایگزینی معدن به 
جای نفت است. ببینید در برنامه ششم توسعه استان ، 
سهم رشد استان ۸.۵۵درصد در نظر گرفته شده که در 
حوزه صنعت و معدن این رشد از متوسط باالتر و حدود 

۱۰.۶درصد در حوزه های صنعت ۱۱.۴درصد است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه 
، ۳۷.۷درصد سهم سازمان صنعت معدن و تجارت از 
تولید ناخالص داخلی استان بود. آخرین گزارش اما نشان 
می دهد که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به ۴۷ 
درصد رسیده و ۹ درصد رشد داشته. من فکر می کنم 
که تا پایان امسال با توجه به پروژه های جدیدی که 
شروع کردیم  ما ده درصد دیگر هم در این بخش رشد 

داشته باشیم.
*این افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص 

داخلی مربوط به سرمایه گذاری جدید بوده و یا 
افزایش بهره وری؟

 دو شاخص اصلی در رشد و توسعه سرمایه گذاری و بهره 
وری است که ما سرمایه گذاری هایی که انجام دادیم  
الحمدالله تحقق پیدا کرده و به سمت صنعتی شدن 
حرکت می  کنیم.از منظر ما این موضوع فرصت جدیدی 
برای استان ایجاد می کند تا  در حوزه های صنایع وابسته 
به این بخش ها مثل صنایع قطعه سازی ، خدمات و دانش 

بنیان ها سرمایه گذاری داشته باشد.
*نقش بهره وری در این توسعه و اشتغال چقدر 
بوده؟ بارها فعاالن بخش خصوصی بر این نکته 

تاکید داشتند که بهره وری جایگاهی در صنایع 
استان ندارد و ما تنها به برداشت و فروش ماده 

خام معدنی عادت کردیم. پاسخ شما در این رابطه 
چیست؟

این طور نیست که  براساس شاخص های کالن این 

رشدی که ما در بخش صنعت تجربه می کنیم عموما به 
واسطه سرمایه گذاری های جدید است که اتفاق افتاده و 

نه حوزه بهره وری.
باید  ۳.۷درصد بهره وری در صنایع شکل گیرد، اما  بهره 
وری در قالب ارتباط صنعت و دانشگاه شکل می گیرد؛ 
یعنی ما باید بتوانیم مراکز علمی و پارک های علمی و 
فناوری را ارتقا دهیم.  این زیر ساخت ها باید در سال های 
قبل در کشور شکل می گرفته، اما متاسفانه ما نه استقبال 

صنعت از دانشگاه را می بینیم و نه دانشگاه از صنعت.
*چندین دهه است که از زمان فعالیت معادن و 
صنایع در استان می گذرد؛ چرا تاکنون الزامی 
برای بهره ور شدن این معادن و صنایع مدنی 

نشده است؟ آن هم صنایعی که کمتر مشکل مالی 
دارند و مبلغ هنگفتی در آن رد و بدل می شود؟

ما در استان تالش کردیم و کارهایی اتفاق افتاده و ظرفیت 
قانونی آن ایجاد شده است.  براساس اختیارات شورای 

معادن داریم این موضوع را جلو می بریم.
یکی از اختیارات قانونی که برای شورای معادن استان 
گرفتیم تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن هست که می گوید 
اگر واحدهای معدنی در حوزه های مرتبط با بهره وری 
یا ایجاد صنایع با تکنولوژی روز و یا فرآوری عناصر نادر 
و یا حتی محیط زیست کاری را انجام دهند ما بتوانیم 
معافیت هایی از حقوق دولتی به آن ها بدهیم. گام هایی 
را در استان شروع کردیم، البته پایلوت این موضوع  هم 

استانی و به صورت ملی نیست.
چندین دهه از زمان فعالیت معادن و صنایع در استان 
می گذرد؛ چرا تاکنون الزامی برای بهره ور شدن این معادن 
و صنایع مدنی در نظر گرفته نشده ؟ آن هم صنایعی که 
کمتر مشکل مالی دارند و مبالغ هنگفتی در آن رد و بدل 
می شود. در این راستا تالش هایی در استان صورت گرفته 
و ظرفیت قانونی آن هم ایجاد شده و سعی داریم که از 
طریق اختیارات شورای معادن این موضوع را جلو ببریم.

 یکی از اختیارات قانونی که برای شورای معادن استان 
گرفتیم تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن هست که 
می گوید، اگر واحدهای معدنی در حوزه های مرتبط 
با بهره وری، ایجاد صنایع با تکنولوژی روز، فرآوری 
عناصر نادر و یا حتی محیط زیست کاری انجام دهند ما 
معافیت هایی از حقوق دولتی به آن ها بدهیم. گام هایی 
را در استان شروع کردیم، البته پایلوت این موضوع  هم 

استانی است و به صورت ملی نیست.

یـک کارشـناس بـازار سـرمایه گفـت: افـت مقطعـی 
شـاخص بـورس بـه معنـی پایـان رونـد صعـودی 
کوتاه مـدت بـازار نیسـت، بـازار می توانـد در مسـیر 
معامالتی خود اسـتراحتی را داشـته باشـد و بعـد از آن 

دوبـاره بـه رونـد صعـودی خـود ادامـه دهـد.
"نیمـا میرزایـی" امـروز )سـه شـنبه( در گفـت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به افت شـاخص بـورس در بازار 
روز گذشـته اشـاره کرد و افزود: بازار در بسیاری از سهم 
های شـاخص سـاز بـه نقـاط ارزندگی نسـبی رسـیده 
اسـت؛ بنابرایـن در برابـر ریزش هـای شـدید مقاومت 
نشـان مـی دهـد و پـس از هر بـار اصـالح به سـرعت و 
بـا اولین حضـور خریـداران  افـت قیمتی در این سـهم 
ها جبران می شـود.وی اظهـار داشـت: بـازار عمدتا در 

سـهام کوچک و برخی سـهام بزرگ همچنـان در نگاه 
بلندمدت و  از نظر تکنیکالی در کانال ریزشـی با شـیب 
مالیم قـرار دارد که مهمتریـن دلیل این افت شـاخص 
را می تـوان در هیجان فروش سـهامداران خـرد و ترس 

از کاهش نـرخ دالر جسـتجو کرد.
 میرزایـی خاطرنشـان کرد: افت روز گذشـته شـاخص 
بورس بـه معنی پایـان روند صعـودی کوتاه مـدت بازار 
نیسـت، بلکه بازار مـی توانـد در مسـیر معامالتی خود 
اسـتراحتی را داشـته باشـد و بعـد از آن دوباره بـه روند 

صعـودی خـود ادامه خواهـد داد.
راه های بهبود روند معامالت بورس

این کارشـناس بازار سـرمایه بـه راه هـای بهبـود روند 
معامـالت بـورس و سبزپوشـی شـاخص بورس اشـاره 

کرد و افـزود: اقدامات زیـادی می توانـد در این موضوع 
تاثیرگذار باشـد اما سـریعترین و منطقی ترین راه حل 
برای کنتـرل و تثبیت بـازار و رشـدهای آتـی آن را می 
تـوان در کاهش نـرخ هـای بهـره بانکـی و بیـن بانکی 

جسـتجو کرد.  
وی اظهار داشـت: سـازمان بورس اقدامات زیـادی را در 
راستای کاهش هیجان ایجاد شـده در معامالت بازار در 
نظر گرفت اما برخی از اقدامات مانند کاهش نرخ سـود 
بانکـی در حیطه اختیـارات این  سـازمان نیسـت بلکه 
تصمیم گیـری آن وابسـته به سـطوح باالتـر و تصمیم 

گیران دولتی اسـت.
این کارشـناس بازار سـرمایه بـه تاثیر واریـز یک درصد 
منابع مالـی از صندوق توسـعه ملی به صنـدوق تثبیت 

بـازار سـرمایه بـر رونـد معامـالت بـورس اشـاره کـرد 
و گفـت: مبلغـی کـه قـرار اسـت از ایـن صنـدوق وارد 
بازار سـهام شـود نسـبت به برآوردهای اولیـه برخی از 
کارشناسـان بازار سـرمایه تفاوت معناداری پیـدا کرده 
اسـت و عمال در مقایسـه با حجم بازار و ارزش معامالت 
نمی توان انتظار معجـزه و تاثیرگذاری قابـل توجهی را 

از ایـن پول داشـت.
وی افـزود: البتـه تاثیـر روانـی واریـز منابـع مالـی بـه 
صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه بـه عنـوان حمایـت 
مجموعـه تصمیـم گیـر دولـت از بـازار سـهام بی تاثیر 
نبوده اسـت، همچنین در کنار آن در صـورت مدیریت 
صحیـح در نحـوه خریدها مـی توانـد کمک کننـده به 

آرامـش بـازار باشـد.

کاهش اشتغال بخش صنعت به دلیل رکود ساختمان سازی است

افت مقطعی شاخص بورس به معنی پایان روند صعودی بازار نیست

 مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

یکی از اختیارات قانونی که برای شورای معادن استان 
گرفتیم تبصره ۵ ماده 1۴ قانون معادن هست که می گوید 

اگر واحدهای معدنی در حوزه های مرتبط با بهره وری یا 
ایجاد صنایع با تکنولوژی روز و یا فرآوری عناصر نادر 
و یا حتی محیط زیست کاری را انجام دهند ما بتوانیم 

معافیت هایی از حقوق دولتی به آن ها بدهیم. گام هایی 
را در استان شروع کردیم، البته پایلوت این موضوع  هم 

استانی و به صورت ملی نیست.
چندین دهه از زمان فعالیت معادن و صنایع در استان 

می گذرد؛ چرا تاکنون الزامی برای بهره ور شدن این معادن 
و صنایع مدنی در نظر گرفته نشده ؟ آن هم صنایعی که 

کمتر مشکل مالی دارند و مبالغ هنگفتی در آن رد و بدل 
می شود. در این راستا تالش هایی در استان صورت گرفته 

و ظرفیت قانونی آن هم ایجاد شده و سعی داریم که از 
طریق اختیارات شورای معادن این موضوع را جلو ببریم.

  صادرات فرش کرمان از 10 درصد به 2.۵درصد رسید



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

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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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

بورس

ارزطالسکه

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی: سرپرست هاب منطقه
شرایط احراز:

جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: تمام وقت

توانایی دریافت گزارش ورود ناوگان حمل و نقل بار هاب
توانایی کنترل وضعیت ناوگان در مسیر هاب

توانایی نظارت بر عملیات تفکیک و بارگیری تیپاکس یاران
سن: ۳۵ - ۴۵ سال

سابقه کاری: حداقل ۴ سال در سمت مشابه
تحصیالت: کارشناسی مدیریت، کارشناسی بازرگانی، کارشناسی 

کسب و کار، کارشناسی مهندسی صنایع
زبان انگلیسی: متوسط

ارسال رزومه به واتس اپ و تلگرام: ۰۹۳۷۶۴۹۳۱۵۱
Hr.recruitment@tipax.ir :ارسال رزومه به ایمیل

عنوان شغلی: کارشناس اداری
جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت
سن: ۲۷ الی ۳۵ سال

تحصیالت: کارشناسی مدیریت یا رشته های مرتبط
سابقه کاری: حداقل ۲ سال

بستن کارکرد پرسنل
پیگیری بیمه تکمیلی

تشکیل پرونده پرسنل جدیداالستخدام
ثبت احکام کارگزینی

حضور در مراجع قانونی نظیر تامین اجتماعی و وزارت کار
محل سکونت رفسنجان )محل کار، رفسنجان میباشد(.

oshanak.com@hr۷   ارسال رزومه

فروشگاههای زنجیره ای هفتتیپاکس اکسپرس پارس

مجموعه فرهنگسرا و نگارخانه زراوند افتتاح شد
به همت شهرداری زرند؛

در این مراسم شهردار زرند مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی را برای 
شهر مهم دانست و گفت: با توجه به مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی 
است که می توان زمینه توسعه دیگر بخش های جامعه را فراهم آورد.
محمدرضا مهدلو ضمن قدردانی از فرماندار و دیگر مسئولین ادارات 
جذب  هدف  با  زراوند  نگارخانه  افزود:  هنر،  و  فرهنگ  با  مرتبط 
هنرمندان و نخبگان شهرستان و پر کردن اوقات فراغت هنرمندان 

شهر ، راه اندازی شده است.
در  فرهنگسرا  مجموعه  و  نگارخانه  یک  وجود  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان احساس می شد، یادآور شد: این کار از زمان مدیریت 
مهندس عرب پور در حوزه فرهنگی شهرداری کلیپ خورد و با تالش 
چندین ماهه همکاران و طی جلسات مختلفی که با اعضای شورای 
شهر برگزار کردیم ، باالخره با مدیریت مرتضی بخشی مسئول وقت 
روابط عمومی و واحد فرهنگی اجتماعی با همراهی و هماهنگی 

هنرمندان شهر موفق به راه اندازی این مکان شدیم.
منتخب شورای شهر با اشاره به اینکه شهرداری ها تنها ارگانی هستند 
که از صفر تا صد امکانات را در اختیار دارند، افزود: با وجود تمامی 

امکاناتی که شهرداری زرند در اختیار داشت، جهت راه اندازی و 
تجهیز این مجموعه فرهنگی بالغ بر صد میلیون تومان هزینه شده 
است.مهدلو یادآور شد: برخی برای اهداف مختلفی درخواست اجاره 
نمودن این ساختمان را داشتند اما با توجه به اهمیت موضوع و 
اعتقاداتی که به بحث فرهنگ جامعه داشتیم، این اتفاق خوب رقم 
خورد.وی هزینه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری 
دانست و گفت: اگر برنامه ریزی مناسبی در زمینه گسترش توانمندی 
های فرهنگی داشته باشیم قطعا می توانیم از حوزه فرهنگی نیز 

درآمد زایی نماییم.
شهردار زرند افزود: مجموعه شهرداری زرند در کنار اعضای محترم 
شورای شهر و کارشناسان و مشاورین خبره کارهای اصولی ، زیربنایی 
و عامه پسند را با مشورت و همکاری در دستور کار خود قرار داده و 

به آنها پرداخته است.
وی از آقایان لشکری، بخشی، عزیزالهی و دیگر هنرمندانی که در 
راه اندازی این مجموعه تالش و همکاری داشتند تقدیر و تشکر 
نمود و خواستار مساعدت و همکاری بیشتر هنرمندان با مجموعه 
شهرداری زرند شد.فرماندار زرند نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای سوم خردادماه گفت: نمی توان فراموش کرد که دشمنان 

چه استحکاماتی درست کردند تا خرمشهر از دستشان خارج نشود 
اما رزمندگان نقشه های آنها را نقش بر آب کردند و این حماسه بی 

نظیر را در تاریخ رقم زدند.
علی صادق زاده با بیان اینکه اقدام ارزشمندی که امروز شاهد افتتاح 
آن هستیم نتیجه وحدت، همکاری، همفکری و مساعدت تمامی 
مسئولین شهرستان است، افزود: شهرداری زرند با همکاری اعضای 
شورای اسالمی شهر خدمات ارزشمند و عامه پسند و گام های 

موثری جهت آبادانی شهر برداشته است.
وی یکی از نیازهای اساسی جامعه هنری شهرستان زرند را بحث 
فرهنگسرا دانست و ادامه داد: وجود مجموعه فرهنگسرا یکی از 
نیازهای جوانان و هنرمندان این شهر بود که خوشبختانه این نیاز 
محقق شد هر چند که باید در سال های گذشته به این موضوع 

پرداخته می شد.
فرماندار زرند به آب رسانی قسمت هایی از شهر توسط مجموعه 
شهرداری که دچار کم آبی شده بود نیز اشاره کرد و گفت: کارهای 
اساسی و فراگیری توسط شهرداری انجام شده است و امروز مردم 
دیگر این دغدغه را ندارند پولی را که بابت عوارض به شهرداری 
پرداخت می کنند در کجا هزینه می شود چرا که خود آثار و برکات 

آن را مشاهده می کنند.وی با بیان اینکه وظیفه ما خدمتگزاری به 
مردم است، به بحث انتخابات نیز اشاره کرد و افزود: تالش جهت 
ایجاد شور و اشتیاق در مردم جهت مشارکت حداکثری در پای 

صندوق های رای یکی از وظایف مسئولین است.
صادق زاده حضور مردم در پای صندوق های رای را تکلیف شرعی 
دانست و یادآور شد: یکی از دسیسه های دشمن ناامید کردن مردم 
و عدم حضور آنها در کنارصندوق های رای می باشد که خوشبختانه 
مردم ایران همیشه هوشیار بوده اند و با حضور خود امید دشمن را 

ناامید خواهند کرد.
وی با بیان اینکه همیشه مردم شهرستان زرند در زمینه مشارکت 
اند، یادآور شد: در ادوار گذشته شاهد حضور بیش از  درخشیده 
۶۵درصد مردم شهرستان در پای صندوق های رای بوده ایم که 
امیدوار هستیم امسال نیز با حضور خود ضربه محکمی به استکبار 
بزنند. گفتنی است همزمان با افتتاح مجموعه فرهنگسرا و نگارخانه 
زرواند نمایشگاه شوق تنهایی ۲ با نمایش و فروش آثار منتخب 
هنرمندان شهرستان آقایان مجتبی مالیی، سیدحسین مهدیزاده و 
مصطفی عزیزالهی در این مجموعه دایر می باشد و عالقمندان به هنر 

می توانند از این نمایشگاه بازدید نمایند.
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 به همت شهرداری زرند 
و با حضور مسئولین، 

فرهنگسرا و نگارخانه 
زراوند در محل طبقه 

فوقانی سینما آزادی این 
شهر افتتاح شد.
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