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تورم  ۵۵ درصدی 
 خوراکی ها

بحران خرده مالکی بحران خرده مالکی 
کشاورزانکشاورزان

رشد ۱۰ درصدی 
صنعت و معدن استان 

کرمان در شرایط 
سخت تحریم

 رونمایی از سامانه 
یکپارچه شهرسازی و 

نوسازی شهرداری کرمان
در هفتۀ پنجاه و سوم از پویش افتتاح شهرداری کرمان با شعار 
هر هفته یک افتتاح،سامانه یکپارچه شهرسازی و نوسازی 

شهرداری کرمان رونمایی شد.
شهردار کرمان در مراسم رونمایی از این سامانه که با حضور 
جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان و مدیران 
شهرداری برگزار شد، گفت: استقرار این سامانه اگرچه به 
لحاظ اعتباری با هشت پروژه بزرگ بهره برداری شده برابری 
نمی کند، اما به لحاظ اهمیت و کاربرد، در ردیف این هشت 
پروژه است و به اندازۀ آن ها، مهم و مستلزم صرِف زمان زیادی 
بود و توان زیادی برای استقرار و بارگذاری این سیستم صرف 
شده است. سیدمهران عالم زاده، این قابلیت را تحول بزرگی 
در زمینۀ شفافیت در حوزۀ معماری و شهرسازی دانست و با 
بیان اینکه این سامانه، ابزار و قابلیت خوبی برای بومی سازی 
با تکیه بر دانش و تجربه است، گفت: در ابتدا نرم افزار سیماک 
معرفی شد که پاسخ گوی اهداف و نیازهای حوزۀ معماری و 

شهرسازی نبود.

  افزایش 2/8 درصدی سبد کاالی مصرفی خانوارهای کرمانی در خرداد ۱۴۰۰

شرکت مس ۷۰ درصد از نیاز کشور 
 به کود فسفاته را تأمین می کند

آماده سازی دانش آموزان 
برای مدیریت هوشمند 

انرژی  در آینده

بورس با جذب 
نقدینگی می تواند نرخ 

تورم را کاهش دهد
دکتر اردشیر سعدمحمدی در آئین بهره برداری از طرح های ذخیره و صادرات 
اسید سولفوریک در بندرعباس و افتتاح طرح آهک پخته و هیدراته در اهر در 

پاسخ به رییس جمهور از تأمین ۷0 درصدی کود فسفاته مورد نیاز کشور تا 
 چهار سال آینده خبر داد.

سید ابراهیم رئیسی سامانه ای 
را برای مشارکت مردم در معرفی 

اعضا و مدیران دولت سیزدهم 
 معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 
در آئین اختتامیه طرح کودکان حافظ انرژی خواستار 

سرمایه گذاری و آماده سازی دانش آموزان توسط خانواده 
ها برای مدیریت هوشمند انرژی در آینده شد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس 
از طریق انتشار اوراق بدهی، به تامین مالی دولت 

کمک زیادی می کند، گفت: بورس با جذب نقدینگی 
می تواند سبب کاهش نرخ تورم شود.

راه اندازی سامانه 
معرفی مدیران دولت به 

 رئیس جمهور منتخب

مدیرکل صنعت و 
معدن استان کرمان 

گفت: کرمان در شرایط سخت تحریم به رشد 
۱۰ درصدی در حوزه صنعت و معدن در برنامه 
ششم توسعه رسید.مهدی حسینی نژاد با 
اشاره به اقدمات انجام شده در استان کرمان 
در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد 
معدنی اظهار داشت:استان کرمان را بهشت 
معادن می نامند و با اقدامات انجام شده این 
استان به بهشت صنعتی نیز تبدیل خواهد 
شد.او با عنوان اینکه بالغ بر 35 درصد از 
فعالیت های حوزه فوالدی کشور در استان 
کرمان رخ داده که برخی از آنها به بهره برداری 
رسیده و برخی در حال انجام است گفت: با 
وجودی که سال های متمادی است به واسطه 
تحریم های ظالمانه درگیر جنگ اقتصادی 
هستیم توانستیم در استان کرمان به رشد 
۱۰ درصدی در برنامه ششم در حوزه صنعت 

و معدن برسیم.

صفحه۴ را 
بخوانید

۱۱8 بستری جدید و 
۹ فوتی در شبانه روز 

گذشته
روابط  گزارش  به 
عمومی علوم پزشکی 

کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی 
این دانشگاه عصر جمعه 11 تیرماه با بیان 
اینکه طی 24 ساعت گذشته، 11۸ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفت:» 5۶ نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 23 نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۷ نفر از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 32 نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هستند«. او با بیان این که از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید 
گزارش نشده است، افزود: »در حال حاضر، 
۶0۶ بیمار کرونا در بیمارستان های استان 
بستری هستند«.شفیعی ادامه داد:»2۸0 
نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی 
علوم پزشکی  نفرحوزه    43 کرمان، 
رفسنجان،152 نفر حوزه  جنوب، ۷1 نفر 
در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۶0 نفر 
از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به 

آن ها ارائه می شود«.
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بازدید از 6 انبار ذخیره 
کاالهای اساسی در جیرفت

بازدید بیش از 33 هزار مرکز 
تهیه و توزیع موادغذایی در کرمان 

۱۱8 بستری جدید و ۹ فوتی در شبانه روز گذشته

خدمت رسانی به مردم محور فعالیت های 
شهرداری رفسنجان                

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
صنعت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمان، 
معـاون بازرگانـی درخصـوص بازدیـد از 

انبارهـای ذخیـره کاالهـای اساسـی
محسـن مشـایخی افـزود: این بازرسـی ها 
از ۶ انبـار ذخیره سـازی در سـطح شـهر 

جیرفـت انجام شـد. 
او تاکید کـرد: ذخیره سـازی کاالهـای 
اساسـی در جنـوب کرمـان در وضعیـت 
خوبـی بـوده و بابـت تامیـن کاالهـا هیـچ 

کمبـود و مشـکلی نداریـم. 
مشـایخی افـزود: در سـه ماهـه ابتدایـی 
امسـال میـزان ۷993 تـن انـواع کاالهای 
اساسـی توسـط سـازمان جـذب و در 
شهرسـتان های جنـوب کرمـان در حـال 

توزیـع مـی باشـد. 
معاون بازرگانـی سـازمان تصریح کرد: این 
اقـالم شـامل 15۸ تـن گوشـت قرمـز و 
مـرغ، 2۸00 تن برنـج، 1۸00 تن شـکر و 

3235 تـن روغـن می باشـد.

کاغذ وطن- سبد کاالی مصرفی خانوار کرمانی در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه 
قبلش 2.۸درصد گران تر شده است.طبق روال 4 ساله پیشی گرفتن تورم روستایی از 
تورم شهری، خرداد ماه نیز خانوار روستایی 0.۸درصد تورم بیشتری را حس کردند. به 
طوریکه تورم ماهانه این ماه در بخش شهری 2.۶درصد و در بخش روستایی 3.۶ درصد 

است. خانوارهای روستایی در خرداد ماه برای خرید خوراک ثابت خود، 4.3 درصد هزینه 
بیشتری پرداختند. این در حالی است که خانوارهای شهری نصف این گرانی را حس 
کردند. تورم ماهانه در خانوارهای شهری به تفکیک بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و 

کاالهای غیر خوراکی و خدمات 2.4 و 1.۸درصد بوده است.

مسـئول واحـد بهداشـت محیـط و حرفـه ای مرکـز 
بهداشـت شهرسـتان کرمـان گفـت: 33 هـزار و 40۷ 
مرکز تهیه و توزیـع موادغذایی در این شهرسـتان مورد 

بازدیـد بازرسـان قـرار گرفـت.
به گـزارش روابـط عمومـی مرکز بهداشـت شهرسـتان 
کرمـان، مهنـدس مجتبـی کریمـی افـزود: همچنیـن 
بازرسـین بهداشـت محیط شهرسـتان کرمان از ابتدای 
سـال جاری تا پایان خردادمـاه از 12 هـزار و 403 واحد 
اماکـن عمومی و 2 هـزار و ۶04 نانوایـی و کنترل عرضه 

نان بهداشـتی بازدیـد کردند.
او اظهار داشـت: بازرسـان بهداشـت محیط شهرسـتان 
کرمان در بازدیدهای انجام شـده هـزار و 3۶0 کیلوگرم 
مـواد غذایی فاسـد و غیربهداشـتی و نـان فاقـد مجوز و 

مشـخصات را جمـع آوری و معـدوم کردند.
مسـئول واحـد بهداشـت محیـط و حرفـه ای مرکـز 
بهداشـت شهرسـتان کرمـان ادامـه داد: همچنیـن در 
ایـن بازدیدها 22۸ مـورد نمونه بـرداری از مـواد غذایی 

انجـام  شـده اسـت.
او افـزود: صـدور 514  اخطـار بحرانـی و ۷43 اخطـار 
غیربحرانـی بـرای واحدهـای صنفـی متخلـف صـادر و 
1۷1 واحـد صنفـی متخلـف بـه دلیـل رعایـت نکردن 
مقررات بهداشـتی پلمب و 919 نمونـه میکروبی از آب 

آشـامیدنی بـه منظـور کنتـرل کیفـی انجام شـد.
کریمی گفت: طی سـه مـاه گذشـته هـزار و ۸92 مورد 
شـکایات رسـیده بـه سـامانه 190و شـکایات تلفنـی و 

پیامکـی نیز پیگیری شـده اسـت

به گزارش روابـط عمومـی علوم پزشـکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشـگاه عصر جمعـه 11 تیرمـاه با 
بیان اینکه طی 24 سـاعت گذشـته، 11۸ بیمـار جدید کرونا 
در بیمارستان های اسـتان بستری شـده اند، گفت:» 5۶ نفر از 
آن ها از حوزه  دانشـگاه علوم پزشکی کرمان )شـامل راور، رابر، 
بافت، بردسـیر، کوهبنان، کرمان، شـهربابک، زرند، ارزوئیه(، 
23 نفـر از حوزه دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان، ۷ نفر از 
حوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی بـم و 32 نفـر از حوزه دانشـگاه 

علوم پزشـکی جیرفت هسـتند«.
او با بیـان این که از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان، 
بسـتری جدیـد گـزارش نشـده اسـت، افـزود: »در حـال 
حاضـر، ۶0۶ بیمار کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
هستند«.شـفیعی ادامـه داد:»2۸0 نفـر از بیمـاران بسـتری 
در حـوزه  علوم پزشـکی کرمـان، 43 نفرحـوزه  علوم پزشـکی 
رفسـنجان،152 نفر حوزه  جنـوب، ۷1 نفر در حوزه  دانشـگاه 

علوم پزشـکی بـم و ۶0 نفـر از حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی 
سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی بـه آن ها 

ارائـه می شـود«.
او اظهار کرد: »از ابتـدای اپیدمی تاکنون 23 هـزار و ۸45 نفر 

در اسـتان، به دلیل ابتال به کرونا بسـتری شـده اند«.
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه 
علوم  پزشـکی کرمان سـپس اظهـار کـرد: »متاسـفانه در 24 
سـاعت گذشـته، 9 مـورد فوتـی بـه دلیـل ابتـال بـه ویروس 
کرونـا گـزارش شـده کـه 4 نفـر مربـوط بـه حـوزه دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان ، 4 نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفت و یک نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان 

اسـت«.  
به گفته  شـفیعی،از ابتدای اپیدمـی کرونا در اسـتان تاکنون، 
3139 نفـر بـه دلیـل ابتـال بـه کوویـدـ  19 جـان خـود را از 

دسـت داده انـد.

شـهردار رفسـنجان بـا بیـان اینکـه محور 
فعالیت هـای شـهرداری خدمـت رسـانی 
اسـت و باید با قدرت ادامـه یابد،اظهار کرد: 
ضروری سـت کنترل بیشـتری بر پروژه ها 
صـورت گیرد تـا خللـی در خدمت رسـانی 

ایجاد نشـود.
 مهندس مختـاری با بیـان اینکـه عوایدی 
کـه از راه خدمـت بـه مـردم حاصـل 
می شـود،به خـود مـا و فرزندانمـان در 
ایـن شـهر می رسـد، تصریـح کـرد: تحقق 

بودجـه و موفقیـت آمیـز بـودن اقدامات و 
فعالیت هـای شـهرداری ناشـی از همدلـی 
و همراهـی تمامی مدیـران و پرسـنل بوده 
اسـت که امیدواریم استمرار داشـته باشد.

او بـا اشـاره بـه اینکـه در شـهرداری بنـا را 
بـر خدمتگـزاری و ارائـه بهتریـن خدمات 
به مـردم گذاشـته ایـم، ادامـه داد: فعالیت 
پرسـنل شـهرداری بایسـتی بـا قـدرت و 
شـدت بیشـتر ادامـه یابـد و تحـت تأثیـر 

حواشـی قـرار نگیـرد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مزایده

هتل جهانگردی کرمان

مرحله اول
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب سالن 
به ابعاد 4*18 در قالب دفتر اداری واقع در چهارراه شفا، هتل جهانگردی 
کرمان شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت 
اجاره یکساله واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این 
آگهی حداکثر به مدت 72 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به 

اموراداری هتل مراجعه نمایند. 

در کمیسیون معامالت شرکت  بازگشایی پاکات مورخ 1400/4/27  تاریخ  ضمنًا 
خواهد بود.

1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 
2-در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی 

پایین تر باشد آگهی تجدید خواهد شد.
3-نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 

35/000/000 ریال اعالم می گردد.

تغییر الگوی ِکشت نیازمند حمایت و باورپذیری
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بخش خدمات همچنان
 نامرئی است

با وجـود اینکه در سـند آمایش سـرزمین اسـتان تعریف شـده 
تـا بیشـترین سیاسـتگذاری هـا در بخـش خدمـات و صنعـت 
باشـد، تمرکـز  پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـتان صرفـا 
در بخـش صنعـت اسـت؛ بـه طـوری کـه حـوزه خدمـات در 
چهارمیـن جلسـه اقتصـاد مقاومتـی مقاومتـی در بخش سـایر 

مـوارد دیده شـد.
هـدف اسـتان رسـیدن بـه رشـد اقتصـادی 4 درصـد در سـال 
جاری اسـت. هدفی که الزمـه آن ایجاد سـرمایه گـذاری هایی 
اسـت که 45 هزار فرصت شـغلی ایجـاد میکند. 12 هزار شـغل 
آن امـا از طریـق تعریـف ۶4۶ پـروژه اقتصـاد مقاومتـی ایجـاد 

می شـود.
بنا بـه گفتـه جعفـر رودری، رئیـس سـازمان مدیریـت وبرنامه 
ریـزی در چهارمین جلسـه اقتصـاد مقاومتـی اسـتان مجموعا 
۶4۶ پـروژه بـه تصویب رسـیده کـه 1۸ مـورد در بخش جهش 
تولیـد، 199 پـروژه پیشـنهادی دسـتگاه ها،19۷ مـورد پروژه 
های شهرسـتانی و 213 مـورد هم پـروژه های معین توسـعه و 

تفاهـم نامـه ای صمت اسـت.
مجمـوع اعتبار مورد نیـاز برای ۶4۶ پـروژه 13۷ هـزار میلیارد 
تومـان از منابع ریالـی و 2 میلیارد و 2۸5 میلیـون دالر از منابع 

ارزی است.
اگر چه میـزان پیشـرفت فیزیکـی این پـروژه ها بـه 45 درصد 
هـم نرسـیده اسـت امـا ایـن جلسـه هـدف ۸5 درصـد را برای 
پیشـرفت فیزیکـی ایـن پـروژه هـا در سـال جـاری قـرار دارد.
نکتـه جالـب امـا تعریـف 213 مـورد از پـروژه هـا بـرای معین 
های اقتصادی اسـت کـه حـاال 4معین اصلـی آن حتـی برنامه 
هایشـان را هم ارائه ندادنـد. بنا به گفتـه رودری 4معیـن بنیاد 
مسـتضعفان، جهان فوالد گل گهـر ، جهاد نصر  و شـرکت مس 
سرچشـمه برنامه هایشـان را بـرای سـال 1400 ارائـه ندادند.

شرکت بیش از ۵3 هزار داوطلب 
کرمانی در کنکور سراسری ۱۴۰۰ 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان گفت: بیش از 53 هزار 
داوطلب کنکور در این استان به رقابت می پردازند که از این تعداد 34 

هزار و 2۶۷ نفر زن و 19 هزار و 91 داوطلب مرد هستند.
احمد اسکندری نسب روز گذشته در حاشیه بازدید از مدارس محل 
آزمون کنکور سراسری 1400 افزود: ۶ هزار و 224 داوطلب شامل 
4هزار و 5۸0 داوطلب زن و هزار و ۶44 داوطلب مرد روز چهارشنبه 

نهم تیر ماه سال جاری در گروه آزمایشی هنر به قاربت پرداختند.
او اظهار داشت:در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک نیز5هزار و 5۷1 
داوطلب حضور داشتند که از این تعداد هزار و ۷50 نفر داوطلب زن 
و سه هزار و ۸21 داوطلب مرد هستند که روز پنجشنبه دهم تیرماه 

جاری در کنکور سراسری شرکت کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان اظهار داشــت: آزمون 
سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی با شرکت 14 هزار و ۷3۸ 
داوطلب شامل 9 هزار و 5۶۸ نفر زن و پنج هزار و 3۷0 نفر مرد در 
روز پنجشنبه دهم تیرماه جاری همزمان با سراسر کشور در استان 

کرمان نیز برگزار شد.
احمد اسکندری نسب با بیان اینکه در گروه آزمایشی علوم تجربی 
20 هزار و 2۸3 نفر داوطلب روز جمعــه یازدهم تیرماه جاری  به 
رقابت می پردازند گفت:از این تعــداد 14 هزار و 1۶۷هزار نفر زن و 

۶هزار و 119 نفر مرد است.
او بیان کرد: در گروه آزمایشــی زبان های خارجــی ۶ هزار و 542 
داوطلب در روز شنبه دوازدهم تیر.ماه به رقابت می پردازند که از این 
تعداد4هزار و 40۶ داوطلب زن و 2 هزار و 13۶ داوطلب مرد هستند.
اسکندری نسب با بیان اینکه کنکور سراسری در استان کرمان در 
مدارس استان و دانشگاه هایی از جمله دانشگاه پیام نور، آزاد اسالمی، 
شهید باهنر، فنی و حرفه ای در حال برگزاری است گفت:این آزمون 
در شهرستان های بافت، بردسیر، رابر، راور، رودبار جنوب، عنبر آباد، 
قلعه گنج، منوجان و نرماشــیر توســط آموزش و پرورش برگزار 

می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری آزمون کنکور 
سراسری در شهرستان های بم، کرمان و کهنوج با همکاری مشترک 
دانشگاه ها و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: متولی برگزاری کنکور 
سراسری در شهرستان های انار، جیرفت، زرند، سیرجان، شهربابک 

و کوهبنان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند.
احمد اسکندری نســب گفت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته و دستورالعمل های تدوین شده پروتکل های بهداشتی در 
حوزه های امتحانی 100 درصد رعایت می شود و با توجه به شرایط 
شیوع ویروس کرونا به  تعداد حوزه های امتحانی نسبت به سال های 

گذشته افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان در آئین اختتامیه طرح کودکان حافظ 
انرژی خواستار سرمایه گذاری و آماده سازی دانش 
آموزان توسط خانواده ها برای مدیریت هوشمند 
انرژی در آینده شد.محمد سلیمانی در جمع دانش آموزان 
منتخب طرح کودکان حافظ انرژی با اشاره به فرا رسیدن هفته 
صرفه جویی در مصرف آب و برق اظهار داشت: صرفه جویی به 
معنای کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است .

او گفت: هیچ محدودیتی برای مصرف کردن نداریم بلکه زمان 
مصرف را باید مدیریت کنیم.او از بانوان خانه دار خواست به گونه 
ای برنامه ریزی نمایند تا استفاده از لوازم برقی پرمصرف مثل 
جاروبرقی ، اتو ، ماشین ظرفشویی را به ساعت پایان شب یا صبح 

زود انتقال دهند تا بار زیادی  به شبکه توزیع تحمیل نشود.
سلیمانی ادامه داد: صرفه جویی در مصرف انرژی برق و اندیشیدن 
و اجرایی کردن تمهیداتی برای مدیریت بهینه مصرف آن  باید در 
اولویت برنامه همه شهروندان گرامی و مدیران سازمان ها و ادارات 
استان باشد.او اظهار کرد: ما تکلیف داریم مدیریت مصرف انرژی 
را هم در حوزه مسئولیت و هم در حوزه مأموریت خود مورد توجه 

جدی قرار دهیم.
او با تاکید بر فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی برق  گفت: 
پویش کودکان حافظ انرژی   قطعا در نهادینه کردن فرهنگ 

مدیریت مصرف در کودکان و نوجوانان موثر خواهد بود.
افزایش 2۰ درصدی مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان با اشاره به قطع 
برق مشترکین در خردادماه گفت: در سال جاری پیک)اوج( 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 20 درصدی 

مواجه شده است.
او ادامه داد: متاسفانه به دلیل کم شدن نزوالت آسمانی، 
خشکسالی و استخراج غیرمجاز رمز ارزها تراز انرژی کشور بهم 
ریخت که خوشبختانه با مدیریت صنعت برق این خاموشی ها و 

قطع برق ناخواسته به سرعت رفع شد.
او با بیان اینکه همه افراد در رابطه با صرفه جویی باید پای کار 
باشند، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف پایدار انرژی برق نیازمند 
مشارکت همگانی و این موضوع مستلزم تغییر در سبک زندگی 

و دگرگون شدن دیدگاه ها نسبت به منابع تولید انرژی است.

در هفتۀ پنجاه و سوم از پویش افتتاح شهرداری کرمان 
با شعار هر هفته یک افتتاح،سامانه یکپارچه شهرسازی 

و نوسازی شهرداری کرمان رونمایی شد.
شهردار کرمان در مراسم رونمایی از این سامانه که 
با حضور جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان و مدیران 
شهرداری برگزار شد، گفت: استقرار این سامانه اگرچه به لحاظ اعتباری 
با هشت پروژه بزرگ بهره برداری شده برابری نمی کند، اما به لحاظ 
اهمیت و کاربرد، در ردیف این هشت پروژه است و به اندازۀ آن ها، مهم 
و مستلزم صرِف زمان زیادی بود و توان زیادی برای استقرار و بارگذاری 
این سیستم صرف شده است.سیدمهران عالم زاده، این قابلیت را تحول 
بزرگی در زمینۀ شفافیت در حوزۀ معماری و شهرسازی دانست و با بیان 
اینکه این سامانه، ابزار و قابلیت خوبی برای بومی سازی با تکیه بر دانش و 
تجربه است، گفت: در ابتدا نرم افزار سیماک معرفی شد که پاسخ گوی 
اهداف و نیازهای حوزۀ معماری و شهرسازی نبود.او افزود: براساس 
مطالعات انجام گرفته، نرم افزارهای مورد استفاده در شهرداری های 
دیگر کشور بررسی و در نهایت برای خرید نرم افزار جامع شهرسازی و 
نوسازی با موافقت و نظر کارشناسی شورای اسالمی شهر تصمیم گیری 
شد.شهردار کرمان با بیان اینکه اجرا و جا انداختن این نرم افزار در ابتدا 
با مخالفت هایی همراه بود، گفت: از نظر من نرم افزار یکپارچه و جامع 
شهرسازی و نوسازی باید خریداری می شد؛ چراکه اعتقاد دارم باید نظر 

کارشناسی حاکم باشد.
عالم زاده، با تاکید بر اینکه با تالش های مستمر باالخره نرم افزار جامع 
شهرسازی به سیستم شهرداری وارد شد، افزود: یکی از دالیل بزرگ 
برای بارگذاری این پروژه را سیستمی بودن آن و لزوم همکاری و 
همیاری همۀ بخش های شهرداری دانست و یادآور شد:هرچند این 
سیستم یک سال در شهرداری پیاده سازی شده، اما قصد داشتیم تا 
پس از تکمیل و پختگی بیشتر، از آن رونمایی کنیم.عالم زاده افزود: 
اجرای این سامانه که هم اکنون مراحل آزمایشی خود را پشت سر 
گذاشته، آغاز یک رویداد خوب در شهرداری کرمان است.او ضمن 
تشکر از از شرکت صفارایانه به  واسطه همکاری و همراهی برای اجرای 
این سامانه در شهرداری کرمان گفت: این نرم افزار باید در آینده خدمات 
و زیرسیستم های بهتری به مردم ارائه دهد.شهردار کرمان افزود:یکی از 
خدمات این سیستم،دورکاری است که عالوه بر همکاران، شهروندان 

نیز می توانند از منازل امور مربوط را پیگیری کنند.

اگرچـه از ابتدای سـال جـاری اسـتفاده از چک هـای جدید در کشـور آغاز شـده اسـت اما 
ایـن روند بـه آرامـی انجام می شـود تـا بـا اجرایی شـدن قانـون جدید چـک به مـرور،  هم 
مردم آگاهـی الزم درباره اسـتفاده از چک ها را کسـب کننـد و هم بانک ها زیرسـاخت های 

الزم را فراهـم آورند.
براسـاس آخرین داده هـای آمـاری پنج درصـد چک هـای موجود در بـازار جدید هسـتند 

و 95 درصـد چک هـای قدیمی هسـتند.
بانک مرکزی بـرای مدیریـت بـازار تصمیمـات الزم را اتخاذ کرده اسـت. با توجه بـه اینکه 
تعـدادی از چک هـای قدیمی در دسـت افراد خرج شـده و یکسـری هنوز اسـتفاده نشـده 
بنابرایـن بانـک مرکـزی اعـالم کـرده کـه چک هـای قدیمی تـا زمانـی کـه تاریخ آنهـا به 
اتمام نرسـیده قابل اسـتفاده هسـتند و حتی در شـرایطی کـه 30 تا 50 درصـد چک ها در 
بـازار، جدید باشـند باز هـم بانک مرکـزی بـه  دارندگان چـک ایـن فرصـت را می دهد که 

از دسـته چک هـای قدیمـی اسـتفاده کنند.

۹۵ درصد چک ها در بازار
قدیمی هستند

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از مصوبات این کمیسیون در الیحه رتبه 
بندی معلمان خبر داد و گفت که براساس یکی از مصوبات رتبه بندی به همه معلمان شاغل وزارت 

آموزش و پرورش تعمیم می یابد.
رضا حاجی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسات کمیسیون آموزش برای بررسی الیحه رتبه 
بندی معلمان که از دوشنبه هفته جاری به صورت سه شیفت برگزار شده، گفت: یکی از مصوبات این 
جلسه، کاهش توقف در رتبه ها از  ۶  سال به 5 سال بود. این عدد برای معلمان مناطق محروم، مرزی 

و عشایری 4 سال و برای نخبگان 3 سال محاسبه خواهد شد.
 وی افزود: حذف شرط 2 سال تجربه ورود به رتبه بندی و تعمیم رتبه بندی به همه معلمان شاغل 

وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به مصوبه است کمیسیون مبنی بر حذف محدودیت های 
دستیابی به رتبه ها )سقف درصدی برای هر رتبه( نیز گفت: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون، 
سقف سنوات دسترسی به رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم از 20 و 2۶ به 15 و 21 تقلیل یافت.

بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 
در کمیسیون آموزش

هر چند هنوز تکلیف بسته حمایت از صادرات سال 1400 نهایی نشده، اما به نظر می رسد 
سازمان توسعه تجارت بخش مهمی از بســته سال گذشته را به مرحله اجرا رسانده است. با 
توجه به اهمیت محوریت یافتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، در ســال های گذشته 
نهادهای مختلف اعالم کرده اند که با اســتفاده از ابزارهای موجود از صادرکنندگانی که در 

این حوزه ها فعالیت دارند، حمایت خواهند کرد.
در کنار ابزارهایی مانند معافیــت مالیاتی، یکی از اصلی ترین گام هــای عملی دولت برای 
حمایت از این حوزه، اجرای بســته های حمایت از صادرات غیرنفتی به شــکل ساالنه بوده 

است.
حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – اعالم کرده: بر اساس آخرین اطالعات و آمار 
موجود از مجموع 4000میلیارد تومان منابع مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سال 1399 که شامل 2000میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و 2000میلیارد تومان 
منابع نظام بانکی است، 3300میلیارد تومان در قالب تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی 

و با نرخ های ترجیحی به 200بنگاه صادراتی پرداخت شده است.

2۰۰ بنگاه، 33۰۰ میلیارد تومان پول گرفتند!

آماده سازی دانش آموزان 
برای مدیریت هوشمند انرژی 

در آینده

 رونمایی از سامانه یکپارچه 
شهرسازی و نوسازی 

شهرداری کرمان

خبر

خبر

خبراخبار شرکت هاخبر

ســید ابراهیم رئیسی ســامانه ای را برای 
مشــارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران 

دولت سیزدهم معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، در این سامانه که با عنوان 
" یاران رئیســی " راه اندازی شده ، از همه 
نخبگان، فرهیختگان، گــروه ها، احزاب، 
تشکل ها و آحاد مردم دعوت شده تا چنانچه 
فردی را در تراز دولت مردمی می شناسند 

نسبت به معرفی وی اقدام کنند.
"کارآمدی"، " فسادســتیزی"، " روحیه 
انقالبی" و "مردمی بودن" از جمله ویژگی 
هایی است که رئیس جمهوری منتخب بر 

آنها تاکید کرده است.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در معرفی 
این سامانه خطاب به مردم و نخبگان آورده 
است : با حمد و ثنای الهی و ضمن تشکر و 
قدردانی مجدد از یکایک ملت بزرگ ایران 
جهت خلق حماسه باشکوه انتخابات ریاست 
جمهوری و حسن اعتماد به این بنده خدا و 
خادم مردم، آنگونه که قبال نیز بیان کردم 
اعضای دولت و همکاران بنــده بر مبنای 
شایسته ساالری و براساس شاخص هایی 
نظیر "کارآمدی"، " فسادستیزی"، " روحیه 
انقالبی" و "مردمی بودن" انتخاب خواهند 
شــد.ازآنجا که عمیقا بر این باورم "هرجا 
زمینه مشارکت مردم در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها فراهم شود نرخ موفقیت 
باالتر مــی رود"، و همانگونه که وعده داده 
بودم ســامانه ای جهت مشارکت مردم در 
معرفی اعضای دولت آماده شــده است.از 
همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، 
تشکل ها و آحاد مردم تقاضا دارم چنانچه 
فردی با شــاخص های فوق الذکر و در تراز 
دولت مردمی می شناسند نسبت به معرفی 
وی در سامانه اقدام نمایند.امیدوارم به لطف 
و مدد خداوند متعال و پشتوانه مردم تمام 
ظرفیت های دولت را بــرای ایجاد نهضت 

بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار بندم.
https://yaran.raisi.ir/ این سامانه با آدرس

managers  در دســترس عموم مردم قرار 
گرفته است.

عضو هیات رئیســه اتاق ایران با بیان اینکه 
هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران مزیت 
صادراتی ندارد، خاطرنشــان کــرد: تعدد 
کشورهای همسایه، مســیرهای زمینی و 
دریایی متعدد در شــمال و جنوب کشور، 
دسترســی به دریای مدیترانه و قرارگیری 
در مسیر جاده ابریشــم همگی از جمله این 

مزیت ها است.
به گزارش روز جمعه ایرنــا از پایگاه خبری 
اتاق ایران، »کیوان کاشــفی« با بیان اینکه 
امروز صنعت و تولید ایــران در بیم و امید به 
سر می برند، افزود: چند چالش اصلی موجب 
نگرانی صنعت کشور شده که مهم ترین آن، 
نامساعد بودن فضای کســب وکار کشور و 
ایســتایی این فضای نامناسب در سال های 

اخیر است.
وی با بیان اینکه نبود ثبات در قوانین و مقررات 
یکی دیگر از مواردی است که بخش صنعت و 
تولید را در بیم فرو برده است، گفت: فضای 
کسب وکار نامســاعد موجب شده تولید در 
کشور پرهزینه و فرسایشــی شود و با وجود 
همه تالش های صورت گرفته بهبودی در این 

محیط حاصل نشود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: با 
وجود آنکه در چند وقت اخیر تا حدودی شاهد 
ثبات نرخ ارز در کشــور بودیم اما همچنان 
شاهد سیل قوانین و بخشنامه های متعدد و 
گاهی متضاد هستیم که فضا را برای فعاالن 

اقتصادی تنگ می کند.
وی با بیان اینکه دستگاه های مختلف مانند 
سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، 
محیط زیســت و غیره بــدون درگیر بودن 
مستقیم با روند تجارت و تولید، بالفاصله خود 
را با دستورالعمل های جدید وفق می دهند، 
اظهار داشــت: از آنجایی که همه تار و پود 
صنعت و تولید با فعالیت این دستگاه ها گره 
خورده است اکنون شــاهد پیچیده شدن 

وضعیت کسب وکار در کشور هستیم.
کاشــفی تامین نقدینگی را چالش دیگری 
دانســت و گفت: با وجود حجــم نقدینگی 
باالی کشور که هر سال روند افزایشی دارد 
و پیش بینی می شود امسال به بیش از پنج 
هزار میلیــارد تومان هم برســد، واحدهای 
تولیدی همچنان بــرای تامین مالی خود با 
مشکل مواجه اند، اکنون روند تامین نقدینگی 
بسیار پرپیچ و خم است و به سختی می توان 

از آن عبور کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه از نبود 
حمایت الزم از صــادرات انتقاد کرد و یادآور 
شد: صادرکنندگان ایرانی بین تمام کشورهای 
منطقه و همسایه کم ترین حمایت، پوشش 
بیمه، ضمانت و غیره را دارند و اگر در تجارت 

به مشکلی بر بخورند تک و تنها هستند.

دکتر اردشیر سعدمحمدی در آئین بهره برداری از طرح های ذخیره و 
صادرات اسید سولفوریک در بندرعباس و افتتاح طرح آهک پخته و 
هیدراته در اهر در پاسخ به رییس جمهور از تأمین ۷0 درصدی کود 

فسفاته مورد نیاز کشور تا چهار سال آینده خبر داد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تأکید کرد: در دو سال گذشته 
شرکت مس موفق به اکتشاف 1.5 میلیارد تن ذخیره جدید مس با عیار 
نیم درصد شد و در پایان سال 1400 نیز یک میلیارد تن ذخیره جدید 

دیگر در منطقه سریدون به کشور تقدیم خواهیم کرد.
وی افزود: حدود 1۷ درصد به ذخایر مس در دو سال گذشته اضافه شده 

و در حال حاضر رتبه هفتم ذخایر مس جهان را داریم.
دکتر سعدمحمدی اعالم کرد: بیش از 110 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در شرکت مس در حال اجراست و امیدواریم ظرف چهار 
سال آینده، شرکت ملی صنایع مس ایران جزو ده شرکت برتر تولیدکننده 
مس جهان قرار بگیرد و درآمدش به بیش از 4.5 میلیارد دالر در سال ارتقا 
پیدا کند.وی خبر داد: در پایان امسال سه طرح کنسانتره افتتاح خواهد 
شد که بیش از 30 درصد به ذخایر و تولیدات کنسانتره فلز مس کشور 
اضافه خواهد کرد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به 
افتتاح طرح ذخیره اسید سولفوریک گفت: در این طرح که در منطقه 
هرمزگان افتتاح خواهد شد نزدیک به ۶00 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شده و هشت مخزن با ظرفیت 115 هزار تن با بیش از 5 کیلومتر ریل 
ساخته شده است.وی ادامه داد: همچنین 100 دستگاه واگن مخزن دار و 
200 دستگاه ایزو تانک ساخته شده و 4.۷ کیلومتر خط لوله انتقال اسید 
به اسکله برای صادرات اسید سولفوریک و انتقال به اقصی نقاط جهان در 
این منطقه احداث شده است.دکتر سعد محمدی افزود: برای زنجیره 
بعدی نیز برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم کارخانه اسید سولفوریک که در 
سال گذشته در منطقه سرچشمه و خاتون آباد با سرمایه گذاری بیش از 
33هزار میلیارد تومان افتتاح شده را با سرمایه گذاری جدید 100 میلیون 

یورو تبدیل به اسید فسفریک کنیم.

شرکت مس ۷۰ درصد از نیاز کشور 
به کود فسفاته را تأمین می کند

راه اندازی سامانه معرفی 
مدیران دولت به رئیس 

جمهور منتخب

هیچ کشوری در منطقه 
به اندازه ایران مزیت 

صادراتی ندارد

بانک مرکزی پنج بانک را مکلف کرده است تا کارت  اعتباری هفت 
میلیونی )کارت رفاهی( برای متقاضیان صادر کنند که سود تسهیالت 
این کارت 1۸ درصد است. به گزارش ایسنا، به تازگی بانک مرکزی شیوه 
نامه صدور کارت رفاهی را به پنج بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه 
کارگران ابالغ کرده است که طبق آن هر یک از این بانک ها باید تا سقف 
200 هزار فقره کارت رفاهی صادر کنند و طبق اعالم مدیر اداره اعتبارات 
بانک مرکزی تاکنون بانک ملی به طور مقدماتی صدور کارت هفت 
میلیونی رفاهی را آغاز کرده است و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک های 
عامل نیز این امکان را خواهند داشت که کارت های رفاهی را در اختیار 
متقاضیان قرار دهند. تمامی اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام 
عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته اند و همه سرپرستان 
خانوار که حداقل یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، 

می توانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند. 
در این بین، ۶0 درصد ارزش روز سهام عدالت ) بر اساس اعالم شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه( و حساب های یارانه نقدی و معیشتی 
طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با در نظر گرفتن کسورات 
مربوط به اقساط وام های پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه های  
قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. نرخ سود تسهیالت کارت 
رفاهی 1۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز 1۸ ماهه است که با احتساب 
سود 1 میلیون و 200 هزار تومان بر مبلغ  هفت میلیونی کارت رفاهی 
هر یک از دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا 45۸ هزار تومان 
بپردازند. البته، طبق اعالم بانک مرکزی در آینده نزدیک به جز پنج بانک 

ذکر شده سایر بانک ها نیز به صدور کارت رفاهی اقدام خواهند کرد. 

اقساط کارت اعتباری ۷ میلیونی چند؟ 

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۵هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید جعفری زاده جرجافکی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه ۶ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۵۳.۵۶ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک 
رسمی آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۲۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۱۲
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۷۱۱-۹۹/۷/۱۴هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سودابه احمد یوسفی 
به  وباغچه   باب خانه  ازجیرفت درششدانگ یک  بشماره شناسنامه ۳۴۱۷صادره  فرزند محمد 
مساحت ۶۱۷/۲۰متر مربع پالک - فرعی از۴۱۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۸-فرعی 
از ۴۱۸ اصلی قطعه سه واقع دراراضی روستای بارده جبالبارزجنوبی خریداری از مالک رسمی اقای 
موال خسروی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 
تاریخ   – اول:۱۴۰۰/۴/۱۲  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:۲۸۴۵-  م   . خواهدشد  صادر  مالکیت  سند 

انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۴/۲۶
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت اناهیتا ناروئی  
فرزند امان هللا  به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۸۹۸۱۱۶از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان امان هللا ناروئی فرزند ابراهیم 
اقامتگاه دائمی خود در  به ش ملی ۵۳۶۰۹۹۲۶۳۶در 
ان  الفوت  حین  وورثه  حیات گفته  بدرود  رودبارجنوب 

منحصر است به :
۱-آرمین ناروئی فرزند امان هللا )فرزند پسر متوفی(

۲-آناهیتا ناروئی فرزند امان هللا
۳-آتنا ناروئی فرزند امان هللا

۴-آیسان ناروئی فرزند امان هللا

دختر  هللا)فرزندان  امان  فرزند  ناروئی  ۵-آرتمیس 
متوفی(

دائمی  )همسر  غالمحسین  فرزند  ناروئی  ۶-لیال 
متوفی(

۷-کبری آبیار فرزند غالمرضا)مادرمتوفی(
۸-ابراهیم  ناروئی فرزند موسی)پدر متوفی(

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

گواهی صادر خواهد شد. 
مسول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل 
اختالف شهرستان رودبار جنوب زهرا سالمی . 

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
دوم  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۵۸۸  هیات  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا اسماعیلی  فرزند نجف بشماره شناسنامه ۲۳۴ صادره از نی ریز در یک باب خانه به 
مساحت ۲۲۹.۹۲  متر مربع پالک ۵۸۸ اصلی  واقع در آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدعلی یزدانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
بدیهی است  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم 
مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت 

خواهد شد. م/الف ۱۱۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۱۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۹۱۰  هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای محمدجواد 
خوشـبخت  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۳۴۳۵ صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ  
بـه مسـاحت ۳۸۵۱۸.۱۳  متـر مربـع پـالک ۳۴۰۸ اصلـی  واقـع درهللا آبـاد بخـش ۳۶ کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد خوشـبخت محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱۱۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۱۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

نامه قانون تعیین  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۱۸-۱۴۰۰/۰۳/۰۳هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک 
شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  مهنی   اکبری  محمد  آقای 
۰صادره ازکهنوج درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۸۵متر 
مربع پالک ۱۳۵۴فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱۸۸اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید 
مالکین  از  خریداری  ۲-بخش۴۶کرمان  اندیشه  کوچه  پیکان 
رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:۱۳۷-  ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:۱۴۰۰/۴/۱۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۴/۲۶
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی میرزایی ده شیخی مالک 
ششدانگ پالک ۱۲۸ فرعی از ۲۳۳۷ 
اصلی واقع در زرند بخش ۱۳ کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر ۱۹۴ صفحه  ۱۷۵ 
۳۱۲۲۰ و شماره چاپی ۹۹۸۷۱۷  ثبت  به شماره 
برگ  دو  ارائه  ضمن  گردیده،  تسلیم  و  صادر 
سند  است که  مدعی  شده  تصدیق  استشهادیه 
گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  فوق  مالکیت 
لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند  درخواست  و 
باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
مندرج  تاریخ  در  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون 
مدعی  چنانچه کسی  تا  آگهی می شود  ذیل  در 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد 
که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
اسناد و  ثبت  اداره  به  اگهی  انتشار  تاریخ  از  روز 
امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله  ضمن 
اتمام  از  پس  صورت  این  غیر  در  نماید  تسلیم 
مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. م الف ۱۱۰
تاریخ انتشار:شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

دوازدهم تیرماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان زرند

 
  

از باغـات پسـته، نخیـالت و مرکبـات گرفته تا 
انـواع درختـان میـوه، آبـی کـه بـه سـختی در 
کویـر بـه دسـت می آید بـه سـهولت و البتـه به 
روش صد ها سـال قبـل بـرای آبیـاری درختان 
هزینه می شـود.گویی این آب همیشـگی است 
ندارنـد. آن  از  سـهمی  آینـدگان  و 

ُخرده مالک های بی پروا
بیشـتر باغـات و مزارعی کـه در اسـتان کرمان 
آبیاری می شـوند به صـورت ُخرده مالکـی اداره 

می شـوند.
مالکانـی که حـدود ۲5۰متر تـا یک هکتـار باغ 
و مزرعـه دارنـد و آبیـاری آن ها سال هاسـت به 
صورت َغرقابـی اسـت و درختان تا نفـس دارند 

آبیاری می شـوند.
حـاج مصیـب کشـاورز پسـته کار،مالـک یکی 
از همیـن باغـات بـزرگ می گوید:چـه کار کنم! 
اکثـر کشـاورزان ایـن منطقـه همیـن روش 
َغرقابـی را دنبـال می کننـد و "همینـی کـه 
هسـت" .البتـه مصیـب ایـن را نگفـت کـه تـا 
سـه سـال پیش آب را از عمق ۸۰ متـری زمین 
بیـرون مـی آورده و حـاال بـه حـدود 3۰۰ متـر 
رسیده رسـیده اسـت و "همینی که هست" هم 

ممکـن اسـت بـه زودی تمـام شـود.
تکلـوزاده کارشـناس کشـاورزی،می گوید: 
مشـاهده میشـه که اکثر ایـن باغـات متعلق به 
ُخـرده مالک ها اسـت و ایـن ُخـرده مالکی یک 
مانـع و مشـکل بـزرگ در زمینه توسـعه اصالح 

باغـات و بهینه سـازی مصـرف آب اسـت.
او اضافه می کند: کشـاورزی دنیا این مشـکل را 
برطرف کـرده و اراضی یک دسـته و یکپارچه را 
تشـکیل داده اند تا بتوانند از روش های نوین در 
صرفه جویـی آب نهایت اسـتفاده را بکننـد، اما 
به علت مشـارکت نکردن کشـاورزان مـا و نبود 
سازگاری مشـخص در این زمینه آبیاری سنتی 
حاکم اسـت و به نظـر می رسـد حاال حـاال هم، 

این مشـکل برطرف نشـود.
حرکت ُکند، اما امیدوار کننده تغییر

الگوی کشـت و اسـتفاده از گیاهان کم آب چند 
سـالی می شـود که در اسـتان کرمان آغاز شده، 
اما این مسیر بسـیار کند و الک پشـتی در حال 

حرکت اسـت..
جـوان تحصیـل کـرده رشـته کشـاورزی در 
شهرسـتان زرنـد کـه بـه گل و گیـاه عالقه مند 

اسـت، بـا همـت و کوشـش خـود توانسـته 
گلخانـه ای را دایـر کنـد.

جـواد ایرانمنـش از میـان همه کشـت های کم 
آب،تولیـد "گل ُرز" را انتخـاب کـرده و سـاالنه 
صد ها هـزار و شـاخه گل رز را روانه بازار کشـور 

می کنـد.
گلخانـه هیدروپونیـک او حـاال برای بـاالی ۱۰ 
نفر شـغل ایجـاد کـرده و از لحاظ صرفـه جویی 

در آب نیـز بسـیار به صرفه اسـت.
او می گوید:بـا ایـن بحران کـم آبی و مشـکالت 
بزرگـی کـه بـرای کشـاورزان ایجـاد کـرده، 
تصمیـم گرفتـم بـه ایـن سـمت حرکـت کنم.
در ایـن گلخانه ما هـدر رفـت آب نداریـم و آب 
موجود در گردش اسـت و مصـرف آن به صورت 
هدفمند توجیه پذیر و مدیریت شـده است و در 

نتیجه ارزش افزوده آن بسـیار باالسـت.
این جـوان اضافـه می کنـد:در این روش، بسـته 
مـواد غذایی مـورد نیـاز گیاه بـه وسـیله آب در 
گـردش، منتشـر و جـذب می شـود و آب مازاد 
نیـز دوباره بـه مخـازن برگشـت داده می شـود.
تغییـر الگـوی ِکشـت نیازمنـد حمایـت و 
باورپذیری نگاه کـه می کنم ُگل هـای رنگارنگ 
اینجـا بسـیار شـاداب و نحـوه مصـرف آب هـم 
بسـیار حسـاب شـده اسـت،در ایـن سـرمایه 
گذاری که برگشت سـرمایه درسه سـال امکان 
پذیـر است،متاسـفانه کشـاورزان اسـتقبال 
چندانـی بـرای ایـن کار انجـام نـداده و اقبالـی 
هم نداشـته اسـت به طوری که تنها حـدود ۴۰ 
طرح در اسـتان بـه این سـمت حرکت کـرده و 
حـدود ۱۷ میلیـون شـاخه گل در مجمـوع هم 

تولیـد می کننـد.
توسعه گلخانه ها

یکـی از زمینه هـای تغییـر الگـوی کشـت در 
فضـای بسـته، گلخانه هـا هسـتند کـه میـزان 
بهـره وری آب در آن ها نسـبت به فضـای باز ۱۰ 
برابـر و در هیدروپونیک ۱5 برابر بیشـتر اسـت.
در سـال های اخیـر اسـتان کرمـان توانسـته 
رتبـه دوم توسـعه گلخانه های کشـور را به خود 
اختصـاص دهـد و اکنـون بـاالی ۴هـزار هکتار 

سـطح زیـر کشـت گلخانه هـا می باشـد.
جنـوب کرمـان بـا توجـه بـه تولیـد ۴ درصـد 
محصوالت کشـاورزی کشـور، اکثر گلخانه های 

اسـتان را در خود جـای داده اسـت.
رئیـس جهـاد کشـاورزی اینجـا می گوید:بـا 
توسـعه و بهره بـرداری از کشـت های گلخانه ای 
 ۲ کارایـی مصـرف آب در ایـن بخـش از ۱/

مترمکعـب بـه 3/۷۴ مترمکعب افزایـش یافته 
اسـت و کشـاورزان ۱5 نمونه از اقالم کشاورزی 
را در گلخانه ها کشـت و به بـازار داخـل و خارج 

کشـور صـادر می کننـد.
 برخـوری می گویـد:در چنـد مـاه آینـده نیـز 
چندیـن گلخانـه جدیـد و مجهـز بـا اعتبـاری 
حـدود ۱3۰ میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری 

سـد. می ر
سـاالری گلخانـه دار دیگـر می گویـد: سـود 
خوبی امسال داشـته ام می پرسـم از لحاظ آفت 
و مصـرف آب چگونـه اسـت؟  می گویـد: صرفه 
جویـی آب در محصـوالت گلخانه ای بـاالی ۹۰ 
درصـد اسـت و قبـل از این نـوع کشـت،من در 
فضـای بـاز بادمجـان کاشـت می کردم کـه آب 
بسـیار زیادی می بـرد و به صـورت غرقابـی بود.
اکنون با تغییرِکشـت نـه تنها آفـت محصول به 
صفر رسـیده بلکـه کیفیـت آن هم بسـیار بهتر 

اسـت.
دانه های روغنی با ارزش باال

ُکنجـد از آن دسـته گیاهان اسـت که عـالوه بر 
سـودآوری باال بـه آب زیـادی هم نیاز نـدارد.

همین مزیت سـبب شـده، صابر رئیسی نابینای 
رودبـاری در سـه هکتـار ایـن دانـه روغنـی پـر 
ارزش را بـرای کاشـت انتخـاب و بـه همـراه 
خانمـش تمـام کار مزرعـه را خودشـان انجـام 
دهنـد و با مجهـز کـردن زمینشـان بـه آبیاری 
قطره ای از هفته گذشـته کاشـت کنجـد را آغاز 

کرده انـد. 
او می گویـد: طبـق توصیـه کارشناسـان ایـن 
کشـت را انتخاب کردم و با تحقیقاتـی که انجام 
دادم، سـودآوری بـاال و البتـه آبیـاری اندکـی 

می خواهـد.
او یـادآور می شـود سـال گذشـته ُکلزا کاشـته 
بودم که بسـیار بـه صرفه بـود و از هـر هکتار دو 

ُتن برداشـت کـرده ام.
دانه هـای روغنی امـروزه ارزش افزوده بسـیاری 
پیدا کـرده اند و بـا توجه بـه آب انـدک و مقاوم 
بـودن، نمونـه خوبی بـرای تغییر الگوی کشـت 

در اسـتان کویـری کرمان بـه شـمار می روند.
از نمونه دیگـر، به پنبه می تـوان اشـاره کرد که 
یک کشـاورز در شهرسـتان ُارزِوییه این کشـت 
را برای خـود انتخـاب و ۱۰ هکتـار از زمینش را 
سـال گذشـته به کشـت پنبـه اختصـاص داده 

اسـت.
محسـنی کشـاورز دیگر می گوید: پارسال سود 
خوبـی داشـتم و فکـرش را هـم نمی کـردم که 

اینقدر ارزش افزوده داشـته باشـد.
او اضافه می کنـد: از هر هکتـار ۲5۰۰ کیلوگرم 
برداشـت داشـتم و در هر هکتـار حـدود 5 هزار 
متـر مکعـب آب مصـرف شـده کـه نسـبت بـه 

دیگر اقـالم پرمصـرف اندک اسـت.
حمایت از ِکشت های کم مصرف

مدیـرکل جهـاد کشـاورزی اسـتان می گویـد: 
توسـعه کشـت دانه هـای روغنـی بـه شـیوه 
جایگزین در دست اجراسـت و ارقام مختلفی را 
به کشـاورزان پیشـنهاد داده ایم تا کشت کنند.
سـعیدی می گوید: شـرایطی اسـتان به گونه ای 
نیست که ما کشـت ارقام سـنتی را ادامه دهیم 
و الگو هایی کـه ترویج داده می شـود، هـم برای 
کشـاورز بسـیار سـودآور اسـت و هم به کاهش 
مصرف آب و ذخایـر زیرزمینی کمـک می کند.
اواضافـه می کند، ما سـبزیجات را هم پیشـنهاد 
داده ایـم که در گلخانه ها کشـته شـوند و در این 

راسـتا حمایت هـای الزم را هم ارائـه کرده ایم.
در همین زمینـه اصالح و نوسـازی باغات درجه 
سه، توسعه کشـت گیاهان دارویی، اسـتفاده از 
ارقام جدیـد و پرثمر، ترویج ِکشـت آفتابگردان، 
ترویـج کشـت کلـزا و سـویا و کنـار گذاشـتن 
محصـول پـر آب هندوانـه از اقداماتی اسـت که 
از چند سـال پیش شـروع شـده و حتی بیشـتر 
محصوالت آن ها که کشـت می شـود، تضمینی 
خریـداری می شـود تا کشـاورز دغدغـه فروش 

نداشـته باشد.
البته در کنار ایـن الگو های پیشـنهادی، باید به 
کشـت هزاران هکتار گل محمـدی و زعفران را 
نیز اضافـه کنیم کـه در برخـی مناطق توسـعه 
یافتـه و بـا اسـتقبال کشـاورزان مواجـه شـده 

اسـت.
طبق آمـار اعـالم شـده ۹5 درصـد از ذخایر آب 
اسـتان کرمـان در بخـش کشـاورزی مصـرف 
می شـود و اکثـر ایـن بخـش نیـز بـه صـورت 
سـنتی آبیاری می شـود که هدر رفت آن بسـیار 

باال اسـت.
اگـر چـه اقداماتی بـرای کاهـش مصـرف آب و 
تغییـرات کشـت در اسـتان روی داده، اما هنوز 

فراگیر نشـده اسـت.
تغییر ایـن رویه سـنتی و غلط نیازمند مشـوق، 
حمایـت و فرهنگ سـازی و از همـه مهمتـر 
همـکاری از طرف کشـاورزان اسـت، که نسـل 
بـه نسـل بـه ایـن نـوع روش آبیـاری و ِکشـت 
غلـط عـادت کرده اند، مـا نیازمند یـک فرهنگ 

باورپذیـر هسـتیم.

ــرداد  ــی در خ ــوار کرمان ــی خان ــبد کاالی مصرف س
ماه ســال جــاری نســبت بــه مــاه قبلــش ۲.۸درصد 

گــران تــر شــده اســت.
طبــق روال ۴ ســاله پیشــی گرفتــن تورم روســتایی 
از تــورم شــهری، خــرداد مــاه نیز خانــوار روســتایی 

۰.۸درصــد تــورم بیشــتری را حــس کردند.
ــش  ــاه در بخ ــن م ــه ای ــورم ماهان ــه ت ــه طوریک ب
شــهری ۲.۶درصــد و در بخــش روســتایی 3.۶ 

درصــد اســت.
خانوارهــای روســتایی در خــرداد مــاه بــرای خریــد 
خــوراک ثابــت خــود، ۴.3 درصــد هزینه بیشــتری 

پرداختنــد.
ایــن در حالی اســت کــه خانوارهــای شــهری نصف 

ایــن گرانــی را حــس کردند.
ــه تفکیــک  ــه در خانوارهــای شــهری ب ــورم ماهان ت
ــای  ــا و کااله ــا و آشــامیدنی ه بخــش خوراکــی ه
ــوده  ــد ب ــات ۲.۴ و ۱.۸درص ــی و خدم ــر خوراک غی

ــت. اس
بــه عبــارت دیگــر در بیــن دو گــروه کاالهــای غیــر 

خوراکــی و خدمــات و خوراکی هــا و آشــامیدنی ها، 
تــورم بخــش خوراکــی هــای بیشــتر بوده اســت.

اگــر بــه ایــن آمارهــا مســتندات اســتان در 
خصــوص رتبــه دوم فقــر و قرارگیــری ۶۰ درصــد 
جمعیــت در ۴ دهــک اول را اضافــه کنیــد، متوجه 
ــاره  ــاله چ ــد س ــن چن ــردم در ای ــه م ــوید ک میش
ــوراک  ــورد و خ ــای خ ــه ه ــذف هزین ــز ح ای ج

ــد. ــته ان نداش
ــا 3۱  ــان در مقایســه ب ــه اســتان کرم ــد ک ــر چن ه
اســتان کشــور در میانــه جــدول تــورم قــرار گرفته 
اســت، امــا شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه 

ــد. ــورم را ندارن ــرخ ت ــن ن ــاب ای مــردم آســتان ت
پیش از ایــن یوســف جعفــری ، رئیس اتــاق اصناف 
کرمــان در گفــت و گــو بــا »کاغــذ وطــن« از رکــود 
ــئله را  ــن مس ــت ای ــود و عل ــه ب ــاف گفت ــازار اصن ب
ــا  ــش درآمده ــردم و کاه ــن م ــد پایی ــدرت خری ق

ــود. دانســته ب
ــورم  ــرخ ت ــران ن براســاس اطالعــات مرکــز آمــار ای
ــان حــدود ۴۴ درصــد اســت  ــاه اســتان کرم ۱۲ م
ــک 55 درصــد در بخــش خــوراک و  ــه تفکی ــه ب ک
آشــامیدنی هــا و 3۷.3 درصــد در بخــش کاالهــای 

ــوده اســت. غیــر خوراکــی و خدمــات ب

خربگزاری صداوسیام

گزارش

مدیرکل جهاد کشاورزی استان می گوید: 
توسعه کشت دانه های روغنی به شیوه 
جایگزین در دست اجراست و ارقام مختلفی 
را به کشاورزان پیشنهاد داده ایم تا کشت 
کنند.سعیدی می گوید: شرایطی استان 
به گونه ای نیست که ما کشت ارقام سنتی 
را ادامه دهیم و الگو هایی که ترویج داده 
می شود، هم برای کشاورز بسیار سودآور 
است و هم به کاهش مصرف آب و ذخایر 
زیرزمینی کمک می کند.
اواضافه می کند، ما سبزیجات را هم 
پیشنهاد داده ایم که در گلخانه ها کشته 
شوند و در این راستا حمایت های الزم را هم 
ارائه کرده ایم.
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کمبود شدید منابع آبی ، چالشی بزرگ برای کشاورزانی است که هنوز کشت خود را تغییر نداده و کماکان روش های سنتی را دنبال 
می کنند. کم نیستند کشاورزانی که آبیاری باغات آن ها به صورت سنتی انجام می شود.

تغییر الگوی ِکشت نیازمند حمایت و باورپذیری

بحران خرده مالکی کشاورزان
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یک کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکـه بورس 
از طریـق انتشـار اوراق بدهـی، بـه تامین مالـی دولت 
کمـک زیـادی می کنـد، گفـت: بـورس بـا جـذب 
نقدینگـی می توانـد سـبب کاهـش نـرخ تورم شـود.

 »ابوالفضـل شـهرآبادی« )جمعـه( در گفـت و گـو با 
خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا بـا بیـان اینکـه انتخابـات 
ریاسـت جمهوری ایران با پشـت سـر گذاشـتن فراز 
و نشـیب هـای فـراوان انجـام و در نهایـت نتیجه آن 
مشـخص شـد، افزود: با توجه بـه اینکه بازار سـرمایه 
در ایـن دوره از انتخابات از جایگاه ویژه ای نسـبت به 
سـال های گذشـته برخـوردار بـود؛ بنابرایـن نتیجه 
انتخابـات می توانـد در رونـد معامـالت ایـن بـازار 

تاثیرگـذار باشـد.
وی ادامـه داد: نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه با 
توجـه بـه وجـود زمینـه هـای الزم بـرای بازگشـت 
معامالت بـورس به مدار  صعـودی اما از مـدت ها قبل 
شـاخص بورس بر مدار نزولـی قرار گرفته بـود، این در 
حالیسـت که به محض رفـع ابهامات حاکم در کشـور 
و مشـخص شـدن نتیجه انتخابات ریاسـت جمهوری 
شـاهد تاثیر مثبت آن در بازار بودیم و شـاخص بورس 
توانسـت بـار دیگـر روزهـای مثبتـی را در ایـن بـازار 

تجربـه کند.
شـهرآبادی با بیان اینکه اکنون زود است که بخواهیم 

تاثیـر نتیجـه انتخابـات را در معامـالت بازار سـرمایه  
مورد قضـاوت قـرار دهیـم، افـزود: باید منتظـر ماند و 
دید که تیـم اقتصادی دولـت سـیزدهم چگونه تیمی 
خواهنـد بود و چـه برنامه هـای اقتصادی را در کشـور 
به خصوص در حوزه بازار سـرمایه در دسـتور کار خود 

قـرار مـی دهد.
نیاز بازار سرمایه به برنامه های کوتاه مدت و 

بلندمدت
این کارشـناس بازار سـرمایه بـا تاکید بـر اینکـه بازار 
سـرمایه نیازمند یک سـری از برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمـدت اسـت، افـزود: در ایـن میـان بایـد بـرای 
بازار برخـی از سیاسـت هـای حمایتـی و نیز توسـعه 
ای مدنظر قرار گیـرد و برنامـه های جدیـد و متنوعی 
را برای بـورس در زمینـه ابزارها، بازیگـران و ورود پول 

جدیـد به بـورس در نظر داشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه الزم اسـت تـا تصمیماتی که 
بـرای بهبـود وضعیـت بـازار سـرمایه اتخاذ می شـود 
زمینه دخالـت افراد سیاسـی در بـورس را بـه حداقل 
برسـاند، افـزود: هـر چـه بـورس سیاسـی تر شـود از 
اهداف اصلـی خود که تامین مالی و تشـکیل سـرمایه 
اسـت دور خواهد شـد که ایـن موضوع به هیـچ عنوان 

به نفـع بـورس و اقتصاد کشـور نیسـت.
شـهرآبادی به علت بازگشت رشـد به معامالت بورس 
اشـاره کرد و افـزود: با رفـع ابهام هـای ایجاد شـده در 
کشور و کاهش بخشـی از ریسـک های سیستماتیک 
زمینـه ایجـاد اطمینان بخشـی بیشـتر در بـازار برای 

سـرمایه گذاری فراهم شـد.
نتیجه کوتاه مدت نتیجه برجام بر بورس

این کارشـناس بازار سـرمایه بـه وجود ریسـک و ابهام 
مربوط بـه مذاکرات هسـته ای در بـورس تاکید کرد و 
افزود: اگـر مذاکرات بـا موفقیت پیـش رود تا حدودی 
از ابهام بـازار رفع خواهد شـد کـه این موضـوع زمینه 
کاهـش قیمـت نـرخ دالر را در بـازار فراهـم مـی کند 
و بازارهـای رقیـب ماننـد ارز، مسـکن و طـال بـا رکود 

معامالتـی مواجـه خواهند شـد.
وی گفـت: در ایـن میـان برخـی از سـهام بورسـی که 
دالر محور هسـتند با شـوک منفی قیمتی مواجه می 
شـوند که این روند کوتاه مدت اسـت و دوبـاره به روال 

عـادی خود بـاز مـی گردند.
به گفتـه شـهرآبادی، در کل، اگر مذاکرات هسـته ای 
مثبـت باشـد و نـرخ دالر کاهـش یابـد، سـرمایه های 
بیشـتری وارد ایـن بـازار مـی شـود و منجـر بـه رونق 

بـازار خواهد شـد.
این کارشـناس بازار سـرمایه  اظهار داشـت: الزم است 
تـا دولـت جدیـد از اکنـون سیاسـت هـای روشـن و 
مهمی را اتخـاذ کنـد و نتیجه برجـام بر بازار سـرمایه 
را مدنظـر قرار دهـد تـا در آینـده دچار رخـداد جدی 

در بازار نشـود.
وی تاکید کـرد: هر چقـدر دولت جدیـد بتواند محیط 
کسـب و کار را کم ابهام تر کند و زمینـه بهبود فعالیت 
صنعت و خدمـات را فراهم کند معامـالت بورس رونق 

پیدا می کنـد و با روند صعـودی همراه می شـود.

 وجود برنامه ای مدون برای کاهش ابهام در بازار
شـهرآبادی بـا بیـان اینکـه خدمـات بـورس و صنعت 
رابطـه ای متقابل بـا یکدیگر دارنـد، در صـورت رونق 
صنعـت در کشـور بـه مراتـب رونـد بـورس هـم بهتر 
خواهـد شـد، گفـت: بـورس بـا رونـق خـود فراینـد 
تشـکیل سـرمایه را ایجـاد مـی کنـد و تامیـن مالـی 
صنعـت از طریـق بـورس انجـام خواهـد شـد کـه در 
نهایت تاثیر مثبـت متقابل را بـر روی یکدیگر خواهند 

گذاشـت.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکـه بایـد 
اقدامـی صورت گیرد تـا ابهامات و ریسـک هـا در بازار 
کاهش یابـد، افـزود: دولـت بایـد کاری کند تـا روند و 
نرخ سـرمایه گـذاری در اقتصاد کشـور افزایـش یابد و 
الزم اسـت سیاستی اتخاذ شـود تا در کشـور به سمت 

افزایـش نرخ سـرمایه گـذاری پیـش برویم.
کمک بورس به دولت

وی با تاکید بـر اینکه بـورس در این مسـیر مـی تواند 
کمک زیـادی را به دولت داشـته باشـد، گفـت: بورس 
به عنـوان ابـزار تامیـن مالـی و موتـور جذب سـرمایه 
می توانـد کمـک کننـده بـه اقتصـاد کشـور باشـد و 
ضمـن جـذب نقدینگـی در بـازار سـبب کاهـش نرخ 

تورم شـود.
شـهرآبادی ادامه داد: بورس می تواند از طریق انتشـار 
اوراق بدهـی کمـک زیـادی را بـه تامین مالـی دولت 
داشـته باشـد، این موضوع جـزو سیاسـت هایی تلقی 
می شـود کـه دولت بایـد آنهـا را بـا برنامه پیـش ببرد.

مهمتریـن هـدف صـدور چک هـای جدیـد، 
کاهش چک های برگشـتی و بـاال رفتن امنیت 
معامالت اسـت، بررسـی آمارها نشـان می دهد 
که با اجـرای قانون جدیـد چک، میـزان صدور 
چک هـای برگشـتی نسـبت بـه مدت مشـابه 
پارسـال، بیـش از ۶ درصد کاهش یافته اسـت.

به گـزارش روز جمعـه ایرنا، مـوارد اسـتفاده از 
چک در کشـور متنـوع اسـت و می تـوان گفت 
کـه انجـام فعالیـت اقتصادی بـدون آن میسـر 
نیسـت. در واقـع چک بـه ابـزاری بـرای خرید 
مـدت دار، اقسـاطی و تضمینـی بـرای حسـن 

اجـرای قراردادهـا تبدیل شـده اسـت.  
این گسـتردگی اسـتفاده از چک، مشـکالتی را 
برای فعـاالن اقتصـادی و نظام بانکی بـه وجود 
آورد و سرانجام قانونگذاران و دست اندرکاران را 
برآن داشـت تا صدور چک و قوانیـن مربوطه را 

سـاماندهی کنند.  
ثبت در سامانه صیاد

الـزام ثبـت چـک در سـامانه صیـاد مهمترین 
ویژگـی ایـن قانـون اسـت. برایـن اسـاس 
مندرجـات چـک کـه شـامل تاریخ سررسـید، 
مبلغ و اطالعات هویتی ذینفع اسـت باید عالوه 
بر اینکه در برگ چک درج می شـود در سـامانه 

صیـاد نیـز ثبت شـود.
برای دسترسـی به سـامانه صیاد دارنده دسـته 
چک باید به بانک مربوطه مراجعـه کند و بانک 
راه های دسترسـی به سـامانه صیـاد را از طریق 
سـامانه های نوین ماننـد بانکـداری الکترونیک 

یا اپلیکیشـن های پرداخت در اختیار مشتریان 
خـود قـرار می دهد.

همچنیـن ذینفـع چـک نیـز هنـگام دریافـت 
بـرگ چـک بایـد مندرجـات آن را در سـامانه 
صیـاد، اسـتعالم و بـا مندرجـات بـرگ چـک 
تطبیق دهـد و با تاییـد ایـن اطالعـات در واقع 
کار صـدور قانونـی چـک تکمیـل می شـود، 
اگر گیرنده چـک اطالعـات مندرج در سـامانه 
را منطبـق بـا واقعیـت ندیـد می توانـد بـا ذکر 
دالیـل خـود »عـدم تاییـد« را اعـالم کنـد که 
بـه اطـالع صادرکننده چـک هم می رسـد و در 
ایـن صـورت برگـه چـک بایـد بـه صادرکننده 

بازگردانـده شـود.
تعیین سقف اعتباری برای دارندگان چک

در تغییـرات جدید قانون چک، بـرای دارندگان 
دسـت چک یک سـقف اعتباری درنظـر گرفته 
مـی  شـود تـا جمـع چک هایـی کـه صـادر 
می شـود از سـقف اعتبـاری فـرد صادرکننـده 
چک بیشـتر نشـود و افراد، بی حسـاب و کتاب 

چـک صـادر نکنند. 
در تغییـرات جدید قانون چک، بـرای دارندگان 
دسـت چک یک سـقف اعتباری درنظـر گرفته 
مـی  شـود تـا جمـع چک هایـی کـه صـادر 
می شـود از سـقف اعتبـاری فـرد صادرکننـده 
چک بیشـتر نشـود و افراد، بی حسـاب و کتاب 

چـک صـادر نکنند.
این سـقف اعتباری براسـاس مولفه هایی چون 
وضعیـت معیشـتی فـرد صادرکننـده چـک، 

حقوق و مزایـای دریافتی و امـوال و دارایی های 
او تعیین می شـود.  ویژگی دیگر چـک در قانون 
جدیـد مربـوط بـه سررسـید چک ها اسـت که 

زمان آن نباید بیش از سـه سـال باشـد.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

با توجه بـه اینکـه در قانـون جدید بایـد مبدا 
و مقصـد نهایـی چـک مشـخص باشـد و در 
سـامانه صیـاد ثبـت شـود، صـدور چـک در 
»وجه حامـل« که به طـور معمـول جایگزین 
پـول نقـد در دادوسـتدها شـده بـود دیگـر 

ممکـن نیسـت.
 اگر چک در سـامانه بانک ثبت نشـده باشد آن 
چک پاس نمی شـود، بـه همین دلیـل گیرنده 
چک بایـد وارد سـامانه بانـک موردنظر شـود تا 
این سـامانه تأیید کنـد که برگ چـک رد و بدل 

شـده است.
انتقال چک به دیگری با ثبت 

در سامانه صیاد 
یکـی از کاربردهـای چـک در گذشـته انتقـال 
آن به دیگـری از طریق پشت نویسـی کـردن و 
امضای پشـت برگه چک بـود.   در قانون جدید 
چـک، انتقـال از طریـق سـامانه صیـاد انجـام 
می شـود بدیـن ترتیـب درج اطالعـات مربوط 
بـه انتقـال، مشـخصات دریافت کننـده جدید 
چـک باید در سـامانه صیـاد ثبت و ضبط شـده 
و احـراز هویـت انجـام شـود و این عملیـات در 
سـامانه همچون صدور چک ثبت و تایید شـود 

و برگشـت نخورد.

در شرایطی که بازار سیمان به ثبات رسیده و 
قیمت هر کیسه از حدود 5۰ به 3۶ هزار تومان 
کاهش یافته، اواسط ماه گذشته افزایش ۱۲ 
درصدی قیمت سیمان فله به شکل قانونی با 
هدف حذف واسطه ها و رسیدن محصول به 
دست مصرف کننده نهایی به تصویب رسید؛ 
با این حال کارشناسان معتقدند این تصمیم 
تاثیری در حذف مافیای سیمان ندارد و فقط 

منجر به افزایش قیمتها می شود.
بعد از کش و قوسهایی که از اواخر سال گذشته 
بر سر کمبود عرضه سیمان نسبت به تقاضا 
ایجاد شده و تا اردیبهشت امسال ادامه پیدا 
کرد، حاال این بازار تقریبا به ثبات قیمتی 
رسیده و هر پاکت که تا اردیبهشت امسال 
5۰ هزار تومان باال رفته بود به حدود 3۶ هزار 
تومان کاهش یافته است. با این حال روز ۱۸ 
خردادماه با یک مجوز قانونی از طرف انجمن 
سیمان خطاب به مدیران عامل شرکتهای 
تولیدکننده نرخ سیمان فله ۱۲ درصد افزایش 
یافت. این مجوز در راستای توافق انجمن 
سیمان با سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان صادر شد.
طبق این بخشنامه به شرکتهای تولیدکننده 
سیمان اجازه داده شد در صورت فروش 
سیمان فله به مصرف کننده نهایی می توانند 
قیمت محصول را حداکثر ۱۲ درصد قیمت 

مستقیم  فروش  هزینه های  بابت  مصوب 
افزایش دهند.

رشد قیمت نهاده های ساختمانی و قیمت 
زمین به عنوان مولفه های درونی بخش مسکن 
در کنار متغیرهای بیرونی مثل جهش نرخ ارز، 
در حالی منجر به کاهش شدید قدرت خرید 
متقاضیان مسکن شده است. اواخر اردیبهشت 
امسال نیز علیرضا رزم حسینیـ  وزیر صمت 
ـ در جمع نمایندگان مجلس، وجود مافیای 

سیمان و فوالد را تایید کرد.
افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان در حالی 
اتفاق افتاد که 3۰ فروردین ماه امسال نیز 
انجمن سیمان قیمت سیمان پاکتی را ۲5 تا 
۲۶ درصد افزایش داد. بدین ترتیب قیمت هر 
پاکت سیمان 5۰ کیلویی تیپ 5 با احتساب 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده باید ۲3 هزار 
و ۷۰۷ تومان می بود اما تا به دست سازندگان 
می رسید 5۰ هزار تومان می شد. یعنی بیش 
از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت که عمدتا به 
جیب واسطه ها و دالالن می رفت. در این 
شرایط به نظر نمی رسد افزایش ۱۲ درصدی 
نرخ سیمان فله درب کارخانه منجر به حذف 

واسطه ها شود.
مجلس  نمایندگان  برخی  و  کارشناسان 
معتقدند که تولیدکنندگان سیمان برای 
کسب منفعت خود به ایجاد واسطه می پردازند.

دبیر کانون انبوه سازان می گوید: نرخ سیمان 
هر روز به یک بهانه باال می رود؛ یک روز به دلیل 
قطع برق کارخانجات، یک بار به بهانه قطع 
گاز، یک بار با هدف حذف واسطه ها، یک روز با 
توجیه کمک به تولیدکننده. تنها چیزی که در 
این فرآیند دیده نمی شود ضربه خوردن حوزه 
ساخت و ساز است. اگر تولید مسکن ضربه 
بخورد که خورده، باید در آینده منتظر افزایش 
قیمت مسکن در بازار باشیم. همین حاال هم 
حدود 5۰ درصد سازندگان، این حوزه را ترک 

کرده و به فکر شغل دیگری هستند.
فرشید پورحاجت با بیان این ادعا که مافیای 
مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان را به 
ورطه نابودی کشانده اند گفت: مجوزهای 
رنگارنگ با رانت و امضاهای طالیی به 
ز  ا فارغ  ند  ده ا دا تولیدکننده  شرکتهای 
اینکه در پایین دست چه اتفاقی می افتد. 
ظرفیت تولید کارخانجات سیمان نشان 
نیست.  تولید  ز کمبود  ا می دهد مشکل 
مشکل اساسی در ساز و کار ایجاد واسطه 
و دالل در بازار مصالح ساختمانی است. در 
دو سال گذشته کارخانجات، دولت، مردم 
را بازیچه گرفته اند. یک شبه برقشان قطع 
شد، یک شبه توزیع نشد، یک شبه قیمت 
را افزایش دادند. این رفتارها شایسته نظام 

اقتصادی ما نیست.

بورس با جذب نقدینگی می تواند نرخ تورم را کاهش دهد

افزایش قیمت سیمان با هدف حذف واسطهافزایش امنیت مبادالت تجاری با صدور چک های جدید
به نفع مافیای سیمان است

تورم  ۵۵ درصدی خوراکی ها

ایرنا
 گزارش

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
 گزارش

شهرآبادی با بیان اینکه خدمات بورس و صنعت 
رابطه ای متقابل با یکدیگر دارند، در صورت 
رونق صنعت در کشور به مراتب روند بورس 
هم بهتر خواهد شد، گفت: بورس با رونق خود 
فرایند تشکیل سرمایه را ایجاد می کند و تامین 
مالی صنعت از طریق بورس انجام خواهد شد که 
در نهایت تاثیر مثبت متقابل را بر روی یکدیگر 
خواهند گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید 
اقدامی صورت گیرد تا ابهامات و ریسک ها در 
بازار کاهش یابد، افزود: دولت باید کاری کند 
تا روند و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور 
افزایش یابد و الزم است سیاستی اتخاذ شود تا 
در کشور به سمت افزایش نرخ سرمایه گذاری 
پیش برویم.

 افزایش 2/8 درصدی سبد کاالی مصرفی خانوارهای کرمانی در خرداد ۱۴۰۰



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 ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

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 . 

۱۰۱۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ تیــر   ۱۲ شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

شستا
سر. تامین اجتماعی

13٬۹10400٪2٫۹۶

پارس
پتروشیمی پارس

1۶4٬4307٬830٪۵

شتران
پاالیش نفت تهران

۹٬8002۹0٪۳.۰۵

شپدیس
پتروشیمی پردیس

113٬8201٬030٪۰.۹۱

نوری
پتروشیمی نوری

88٬2304٬120٪۴.۹

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬10۹-111- ٪5

وسفارس
سر. استان فارس

۹7۹- 51- ٪۴.۹۵

وسکرمان 
سر. استان کرمان

703-3۶- ٪۴.۸۷

وسگلستا
سر. استان گلستان

1٬115-58- ٪۴.۹۴

وسکرشا
سر. استان کرمانشاه

1٬1۹7-۶3- ٪۵

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی:کارشناس فنی برای ارزیابی محصوالت ضد 
انفجار

شرایط احراز:جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: پاره وقت، پروژه ای

افراد مورد نظر می بایست در امور زیر توانایی و تسلط الزم 
را داشته باشند :

مسلط به ارزیابی محصوالت ضد انفجار
تعامل با آزمایشگاههای ضد انفجار و نظارت بر فرایند تست 

محصوالت ضد انفجار و...
ارسال رزومه:
info@nobelcert.com

عنوان شغلی : 
کارشناس فروش و بازاریابی ) لوله و اتصاالت (

شرایط احراز:
جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت، دورکاری
دارای سابقه مرتبط

آشنا به لوله و اتصاالت

ارسال رزومه به واتساپ:  ۰۹۱3۹۱۱2۹۷۴
تلفن تماس: ۰3۱366۴۱6۱۰

عنوان شغلی: مدیر تولید
شرایط احراز:جنسیت: آقا، خانم

نوع همکاری: تمام وقت
توانایی کار در محیط صنعتی جهت برنامه ریزی و هماهنگی 
تولید-آشنایی به مبانی مهندسی )ترجیحا مهندس نساجی (

دارای روحیه همکاری باال
ساعت کاری

روزهای شنبه تا چهارشنبه : ۷:3۰ صبح الی ۱۵
روزهای پنج شنبه : ۷:3۰ الی ۱۴

info@termehcarpet.com:ارسال رزومه
تلفن تماس: ۰3۴۲۹۱۰۲۰۴

نوبل سرتیفیکیشن ویستا 

احتمال توقف یا کند شدن روند صعودی دالر با اخبار جدید مذاکرات
tejaratnews از صفحه  

رشد بازار با افت ذخایر آمریکا
       eghtesadonline از صفحه  

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتابفروشگاه همه چیز

رشد ۱۰ درصدی صنعت و معدن استان 
کرمان در شرایط سخت تحریم

معرفی کتاب

خبر

ز داستان های  amazon  یکی ا .com سرگذشت
نمادین عصر اینترنت است. فروشگاهی که در دوران 
ینترنت در سراسر دنیا کارش را در  فراگیر شدن ا
ما در  لکترونیک شروع کرد ا حوزه فروش کتاب ا
این حیطه باقی نماند. جف بیزوس با ولع بی حد و 
حصرش کاری کرد که آمازون تبدیل به فروشگاه 
همه چیز شود. نرم افزار، جواهرات، پوشاک، کاالی 
ورزشی، قطعات خودرو و… »همه چیز«هایی هستند 

که در آمازون پیدا می شود.
آمازون روند پر فراز و نشیبی را برای آمازون شدن 
طی کرده است. خواندن ماجراهای بیزوس به عنوان 
مدیر موفق یک مجموعه موفق برای کسانی که 
قصد شروع کسب و کاری را دارند می تواند انتخاب 
مناسبی باشد. این کتاب را که کتاب سال فاینانشال 

تایمز شده، برد استون نوشته است.

مدیرکل صنعت و معدن استان کرمان گفت: کرمان در شرایط سخت تحریم به رشد ۱۰ درصدی 
در حوزه صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه رسید.

مهدی حسینی نژاد با اشاره به اقدمات انجام شده در استان کرمان در راستای تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده مواد معدنی اظهار داشت:استان کرمان را بهشت معادن می نامند و با اقدامات انجام شده این 

استان به بهشت صنعتی نیز تبدیل خواهد شد.
او با عنوان اینکه بالغ بر 35 درصد از فعالیت های حوزه فوالدی کشور در استان کرمان رخ داده 
که برخی از آنها به بهره برداری رسیده و برخی در حال انجام است گفت: با وجودی که سال های 
متمادی است به واسطه تحریم های ظالمانه درگیر جنگ اقتصادی هستیم توانستیم در استان 

کرمان به رشد ۱۰ درصدی در برنامه ششم در حوزه صنعت و معدن برسیم.
حسینی  نژاد با اشاره به اینکه فرصت جدیدی برای هم استانی ها و همه کسانی که می خواهند در 
حوزه اقتصادی سرمایه گذاری کنند فراهم شده است افزود: با توجه به سرمایه گذاری های کالنی 
که در استان انجام شده در مباحثی چون صنایع وابسته، قطعه سازی،  خدمات و صنایع دانش بنیان 

فرصت های جدیدی در استان ایجاد شده است.
او با عنوان اینکه این سرمایه گذاری ها باالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که زیر ساختی را 
برای نگاه به صنایع دانش بنیان، قطعه سازی و خدمات در استان کرمان فراهم کرده است گفت: 
یکی از خواسته هایی که استان کرمان به شدت دنبال می کند مباحث مربوط به تأمین مالی 
است چه سرمایه ثابت و چه سرمایه در گردش.حسینی نژاد با بیان اینکه در حوزه صدور مجوز 
با پیگیری هایی که استاندار، مجمع نمایندگان استان کرمان و وزیر صمت انجام داد تفویض 
اختیاراتی به استان به ویژه در حوزه فوالدی انجام شده افزود: در حال حاضر امکان صدور مجوز با 

سرعت بیشتری به ویژه در حوزه فوالدی در استان فراهم شده است.
او با اشاره به اینکه پس از آن اخذ مجوز مشکل سرمایه گذاران ما تامین منابع مالی بوده که بخشی 
به عهده سرمایه گذار و بخشی به عهده سیستم بانکی است گفت: در پرداخت تسهیالت توسط 
سیستم بانکی واقعا چالش داریم و یکی از دغدغه های ما در استان تامین مالی واحدهای صنعتی و 
تولیدی است.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برای پرداخت تسهیالت 
روش های مختلفی در نظر گرفته شده  که تسهیالت رونق تولید و تبصره ۱۸ در سطح ملی در نظر 
گرفته شده که در پرداخت آن با بانک ها چالش داریم ادامه داد: یک روش سوم هم برای پرداخت 
تسهیالت در استان کرمان پیگیری می شود که از محل گردش حساب شرکت های بزرگ صنعتی 

و معدنی در استان بتوان تسهیالتی را به واحدهای کوچک تر بدهیم.
او با ابراز امیدواری از اینکه امسال بتوانیم عالوه بر تسهیالت رونق تولید و تبصره ۱۸ از محل گردش 
حساب شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی تسهیالتی را به واحدهای کوچکتر بدهیم افزود: 
پیگیری های زیادی برای آن انجام شده و ما به دنبال این هستیم که از محل گردش حساب این 

منابع بتوان تسهیالتی را به واحدهای کوچک بدهیم.
حسینی نژاد با بیان اینکه تالش های زیادی برای بازگشت گردش مالی شرکت های بزرگ به استان 
شده گفت: خوشبختانه توانستیم در قانون برنامه ششم ماده ۴3 شورای معدن را بگنجانیم و یکی 
از بندهای مربوط به این ماده به لحاظ قانونی این بود که گردش حساب واحدهای بزرگ به داخل 

استان هایی بیاید که محل وقوع معدن و صنایع معدنی است.
او با بیان اینکه پیگیری های زیادی از طرف شورای معادن استان انجام شده عنوان کرد: براساس 
آخرین گزارشی که شورای هماهنگی بانک های استان در آخرین جلسه شورای معادن در سال 

گذشته ارائه کرد باالی ۶ هزار میلیارد تومان از این منابع به استان آمده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برخی از واحدهای بزرگ تا ۸۰ درصد 
منابع خود را به استان آوردند و به بقیه هم تاکید شد که حتما این منابع آورده شود گفت:ما به 
دنبال این هستیم که از محل گردش حساب این منابع بتوان تسهیالتی را به واحدهای کوچک 
بدهیم.او با بیان اینکه ۱5 درصد از وصولی حقوق معادن مطابق قانون باید به استان برگردد 
یادآور شد: متاسفانه طی سال های قبل مقدار بسیار کمی به استان برگشت داده شده اما از سال 
۹۸ با تشکیل شورای معادن در استان برگشت حقوق معادن به استان پیگیری شده اما هنوز 

فاصله داریم.

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال کچاد
1400/04/12۱۶:۰۰)دوره( مالی منتهی به 30/12/13۹۹  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای 

هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای ولبهمن
1400/04/12۱۵:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/13۹۹ 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس1400/04/12۱۵:۰۰آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده وساپا

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای وساپا
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 

1400/04/12۱۴:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-نتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای جم
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

1400/04/12۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای خاذین
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 

1400/04/1210:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای کگل
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 

1400/04/1210:00
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

وسلرستا
سر. استان لرستان

۶4۹-14- ٪2٫11

وسکرمان 
سر. استان کرمان

703-3۶- ٪4٫87

وتجارت
بانک تجارت

2٬۶12-3۶- ٪1٫3۶

امینیکم 
امین یکم فردا

10٬040۹٪0٫0۹

وپاسار 
بانک پاسارگاد

15٬23030٪0٫2

خودرو
قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

872٫000٫000715٫000٫000چری آریزو ۶ توربو

50۹٫000٫00004۶8٫000٫000جک S3 اتوماتیک

840٫000٫000350٫000٫000ام وی ام X55 اکسلنت

X33s AT Sport 5۹7٫000٫0004۹0٫000٫000ام وی ام

420٫000٫000348٫000٫000ام وی ام 315 پالس

3۹0٫000٫000450٫000٫000دنا پالس توربو اتوماتیک

180٫000٫000215٫000٫000رانا پالس

EF7 114٫۹۶2٫000238٫000٫000سمند

105٫000٫000135٫000٫000سایپا 151

14۹٫000٫0001۶0٫000٫000کوییک آر

10۶٫000٫000137٫000٫000تیبا 2

21۶٫000٫000322٫000٫000پژو 207 دنده ای پانوراما

140٫000٫000247٫000٫000پژو پارس

131٫000٫000270٫000٫000پژو 20۶ صندوق دار

---222٫000٫000وانت زامیاد – گازسوز

موکت ترمهصبا لوله سپاهان


