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صنایع دستی کرمان از 
استان های دیگر صادر می شود 

رئیسانجمنصنایعدستیکرمان:تجاراصفهانیمحصوالتماراعمدهخریداریمیکنند

برنامهایبرایصادراتصنایعدستیکرماننیست

راهاندازینخستینمرکزتحقیقات
حیواناتآزمایشگاهیجنوبکرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بهره برداری ۲ پایگاه 
سالمت شهری، ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث شهرستان جیرفت و نخستین مرکز تحقیقات حیوانات 

آزمایشگاهی جنوب کرمان خبر داد.اصغر مکارم پایگاه های سالمت مورد بهره برداری در 
جیرفت را شامل پایگاه شهری حسین آباد و کشاورزی اعالم کرد و گفت: این پایگاه ها با اعتبار 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و زیربنای ۵۱۰ متر مربع با پوشش جمعیتی ۲۰ هزار نفر 
افتتاح شد.او به اهمیت دستاوردهای طرح تحول سالمت در ارتقای سالمت جامعه اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سهم ماینرها 
در قطعی شبکه برق کمتر از یک درصد است از سیاست نیرو 

در حوزه سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی انتقاد کرد و گفت که صحبت از تاثیر ماینرها 
در قطعی برق بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی ها است. در طول هشت سال 
دولت آقای روحانی مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد کشور در حوزه نیروگاهی کور شده 
 است و موضوع استخراج ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل شده که قابل قبول نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش موارد 
ابتال به ویروس کرونا در این استان گفت: میزان اشغال 

تخت های بیمارستانی توسط بیماران مبتال به این بیماری در هفته گذشته به میزان ۱۰ 
درصد رشد داشته است. حمیدرضا رشیدی نژاد در نشست ستاد مقابله با شیوع کرونا 
کرمان افزود: موارد بستری و بیماران سرپایی مبتال به کرونا در این استان رو به رشد است 
و همچنان درصد بیشتری از آزمایشات سرپایی کرونا مثبت می شود.او با بیان اینکه موارد 
فوت بر اثر ابتال به کرونا در کرمان ثابت است تصریح کرد: در پیک قبلی کرونا روزانه ۳۰ 

مورد فوتی در این استان داشتیم و اکنون ۹ فوتی ناشی از کرونا اتفاق می افتد.

رشد۱۰درصدیآماربیماران
بستریمبتالبهکرونادرکرمان

پورابراهیمی: سهم 
ماینرها در قطعی برق 
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ظرفیت اصالح 
 ابرچالش ها وجود دارد؟

محسنجاللپور
یادداشتمهمان

ساخت و ساز در زمین های بی آبساخت و ساز در زمین های بی آب

گفت وگوی مسعود نیلی با هفته نامه 
از  یکی  شک  بدون  فردا  تجارت 
تمام  گفت و گوهای  مهم ترین 
سال های گذشته او به شمار می رود. 
سرشناس،  و  صبور  اقتصاددان 
در این مجال، صریح تر از همیشه 
تعارف ها را کنار می گذارد و خطاب 
است  قرار  که  سیاستمدارانی  به 
در دست  را  سیاستگذاری  سکان 
 گیرند، آخرین هشدارها را می دهد.
مسعود نیلی وضع موجود را بیش از هر 
چیز مدیون دو راهبرد غلط می داند؛ 
اول اینکه سیاستمدار، استقالل کشور 
را معادل تعارض با نظام بین المللی 
تعریف کرده و دیگر اینکه عدالت را 
 معادل مصرف ارزان دولتی می داند.

در توصیف گرفتاری اول، همین بس 
که امروز ایران جزو کشورهای بی ثبات 
برای سرمایه گذاری است و سهمی 
میلیاردها دالر سرمایه جهانی  از 
نبرده است. با هیچ کشوری رابطه 
اقتصادی مبتنی بر قواعد دیپلماسی 
ندارد و اگر وضع به همین منوال 
پیش رود، در آینده نه چندان دور، 
شباهت های زیادی به مدل کره شمالی 
پیدا می کند  که کشوری تنهاست و 
 رابطه خاصی با دیگر کشورها ندارد.

طبیبیان  گذشته،  محمد  هفته 
فعاالن  و  تجار  گردهمایی  در 
کالب هاوس  در  خصوصی  بخش 
کرد.  مطرح  تامل برانگیزی  جمله 
کشوری  تنها  »یحتمل،  گفت:  او 
امور  وزارت  کارکنان  که  هستیم 
که  می گیرند  حقوق  خارجه اش 
باشیم.« نداشته  رابطه  دنیا  با   ما 

این جمله را بگذارید کنار جمله موسی 
غنی نژاد که او نیز چندی پیش از 
چرخه معیوبی سخن گفت که در آن 
حکمرانان با سیاستگذاری نادرست 
باعث تشدید نابرابری می شوند و بعد 
برای رفع این نابرابری و به بهانه حمایت 
از اقشار ضعیف، تصمیم خطای دیگری 
می گیرند که مجدداً نابرابری را بیشتر 
و اقشار ضعیف را ضعیف تر می کند. 
نکته دردناک این است که تابلوی این 
 سیاست ها هم عدالت اجتماعی است.

جای دوری نرویم، همین روزها که 
جمع کثیری از مردم کشورمان آب 
برای آشامیدن ندارند و بسیاری دیگر، 
از داشتن برق محرومند، عده ای از 
خدمت«  »شیفته  سیاستمداران 
یک بار دیگر تابلو عدالت در دست 
مسکن  می خواهند  و  گرفته اند 
رایگان به مردم ببخشند و فقر را با 
 توزیع منابع دولتی، ریشه کن کنند.
چرااینروشبهنتیجهنمیرسد؟
به طور مشخص، یکی از مهم ترین 
شعارهایی که در جریان پیروزی 
انقالب اسالمی به کرات شنیده شد، 
موضوع »عدالت« بود که هم در جامعه 
تقاضای زیادی داشت و هم انقالبیون 
به تحقق آن ایمان داشتند. در نتیجه 
وقتی انقالبیون به قدرت رسیدند، 
برای تحقق شعار عدالت، طیف وسیعی 
از کاالها و خدمات دولتی را رایگان 
یا ارزان کردند. »آب« و »برق« دو 
کاالیی بودند که در سال های آغازین 
استقرار جمهوری اسالمی به عنوان 
مهم ترین مصادیق عدالت معرفی و 
شناخته شدند و امروز هر دو کاال در 
ایران به دلیل عدم تعادل در تولید 
 و مصرف، وضعیت بحرانی دارند.

انقالبیون در تالشی ستودنی و قابل 
احترام، هزاران روستا را لوله کشی 
کردند و شبکه برق را فراگیر کردند 
و این را مصداق عدالت  دانستند اما 
امروز نه آبی وجود دارد که در لوله ها 
انتقال داده شود و نه برقی که از طریق 
شبکه ها به دوردست ها برسد. حتما 
خبرها را خوانده اید که در حال حاضر 
هزاران روستا با تانکر، آب رسانی 
از  خیلی  برق  روزانه،  و  می شود 
شهرها و روستاها نیز قطع می شود 
 تا تولید و مصرف برق، هم تراز شود.
از این دست مثال ها زیاد می شود 
سیاستمداران  و  کرد  مطرح 
با  گذشته،  سال های  در 
عدالت،  از  ناصحیح  برداشت های 
دادند. باد  بر  را  منابع  از   انبوهی 

با  مسیر  طی  که  نیست  شکی 
مسعود  که  خطایی  راهبرد  دو 
نیست. ممکن  کرد،  مطرح   نیلی 

پیدا  ادامه  اگر  با جهان  مخاصمه 
ایران در مسیر کره شمالی  کند، 
شدن قرار می گیرد و ایران روز به 
می شود. تنهاتر  و  منزوی تر   روز 

عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی 
دانستن هم، تداوم اتالف منابع و 
سرکوب انگیزه های بخش خصوصی 
را رقم می زند تا جایی که نه دولت 
می تواند از عهده وظایف اصلی خود 
برآید و نه بخش خصوصی می ماند که 
تولید ادامه پیدا کند. این مسیر نیز به 
فقر بیشتر جامعه ایران منجر می   شود.

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ تیــر   ۲۰ یکشــنبه         ۱۰۱۹ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 افزایش ظرفیت توزین شرکت سنگ آهن گهرزمین 

کمک شوراهای حل اختالف  می توانند به کاهش آمار زندانیان

 ایجاد ۶۷۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد کرمان 

۱۴۵ بستری جدید و ۹ فوتی در شبانه روز گذشته

واحد توزین شامل ۱۰ دستگاه باسکول به ظرفیت ۸۰ تن و ۲ باسکول 
به ظرفیت ۲۰۰ تن می باشد که به زودی ۲ دستگاه باسکول ۸۰ تنی 
 دیگر در محوطه انبار محصول گندله به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، مهندس محسن معروفی مدیر واحد انبار و سفارشات 
گهرزمین با اشاره به اقدامات این واحد عنوان کرد:واحد توزین 
۲ باسکول  شامل ۱۰ دستگاه باسکول به ظرفیت ۸۰ تن و 
همکاری  با  و  زودی  به  که  باشد  می  تن   ۲۰۰ ظرفیت  به 
۸۰ تنی دیگر  ۲ دستگاه باسکول  شرکت همیار گهرحدید، 
 در محوطه انبار محصول گندله به بهره برداری خواهد رسید.

او در ادامه افزود: با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت مبنی بر 

استفاده از دستگاه های توزین متعلق به شرکت گهرزمین، این 
مدیریت در سال گذشته اقدام به سفارش گذاری، تامین و نصب 
تجهیزات باسکول های جدید کرده است. در حال حاضر تمامی 
 باسکول های مجموعه متعلق به شرکت سنگ آهن گهرزمین است.

واحد  گفت:  واحد  این  عملکرد  به  اشاره  با  معروفی    
روزانه  توزین  توانایی  پرسنل،   4۶ بودن  دارا  با  توزین 
دارد. را  مجموعه  تولیدی  مختلف  محصوالت  تن  هزار   ۸۰ 

مدیر واحد انبار و سفارشات گهرزمین در پایان خاطرنشان کرد:  از 
اوایل تیرماه سال جاری هیچ محموله ای به صورت حجمی تحویل 
مشتریان نگردیده و با استفاده از باسکول های جدید، تمامی 

محصوالت تحویلی از فرآیند توزین عبور می کنند.

رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمان گفت:در حال حاضر یکی 
از مهم ترین دغدغه های اصلی در کشور بحث آمار باالی زندانیان است 
که شوراهای حل اختالف می توانند به عنوان نهاد بالنده به این موضوع 
کمک کنند و در این زمینه شوراهای حل اختالف ویژه زندان در استان 

طی سال گذشته موفق شدند ۸۶۹ زندانی را از زندان آزاد کنند.
مهدی تقی زاده با اشاره به اینکه وظیفه اصلی شوراهای حل 
اختالف رسیدگی به اختالف مردم بر پایه صلح و سازش است، 
اظهار کرد: شکل گیری این نهاد باعث کاهش  آمار پرونده های ورودی 
به مراجع قضائی و اطاله دادرسی شده و اصالح ذات البین، هدایت مردم 
و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش از شوراهای حل اختالف 
انتظار می رود.او با اشاره به فعالیت ۳۱۷ شعبه شورای حل اختالف 
در استان کرمان، تصریح کرد:  در حال حاضر ۱444 نفر در این شوراها 
عضویت دارند که از این تعداد ۲۸4 نفر در شهرستان کرمان و ۱۱۶۰نفر 

در شهرستان ها مشغول فعالیت هستند.
او بیان کرد:تشکیل نهادهای داوری و میانجی گری و ستاد صبر از جمله 

اولویت های کاری در سال جاری در معاونت شوراهای حل اختالف است 
که در دست انجام است.رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمان 
گفت: شوراهای حل اختالف، نهادی موثر در کاهش موجودی و ورودی 
پرونده ها به محاکم دادگستری، به حداقل رسیدن وقت های رسیدگی 
و جلوگیری از اطاله دادرسی است و نهادینه کردن فرهنگ صلح و 
سازش در بین مردم می تواند به عنوان اهداف عالی و بلند این شوراها در 

برنامه های آتی و فعلی مد نظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه حل اختالف ارباب رجوع و ایجاد سازش بین آنها در راس 
فعالیت های شوراهای حل اختالف به شمار می رود، افزود: امید است 
در صورت نهادینه شدن فرهنگ گذشت در جامعه و احترام طرفین 

به حقوق یکدیگر بسیاری از اختالفات با صلح و سازش مختومه شود.
تقی زاده تصریح کرد:در سال گذشته تعداد ۱۸۸ هزار و۹4۶ فقره پرونده 
در شوراهای حل اختالف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت و 
کارکنان شعب موفق به تحقق سازش در ۵۵ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده 

شدند.

 مدیرکل کمیته امداد کرمان از ایجاد ۶۷۰ فرصت شغلی برای 
مددجویان زیر پوشش این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و 
گفت: بیش از ۶۷ درصد این مشاغل در مناطق محروم استان ایجادشده 
است.به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( کرمان، 
یحیی صادقی اشتغال زایی و توانمندسازی مددجویان را یکی از اولویت 
های مهم این نهاد برشمرد و افزود: شناسایی افراد مستعد در بین خانواده 
های تحت حمایت این نهاد و برنامه ریزی و اقدام در توانمندسازی آنان از 

طریق آموزش  های مهارتی هدفمند از اولویت های ماست.

این مسئول ادامه داد: آموزش های متناسب با بازار کار و فراهم کردن 
زمینه اشتغال مددجویان به  ویژه در مناطق محروم روستایی و کم 
برخوردار از مهم ترین رسالت های کمیته امداد در توانمندی این خانواده 
ها است تا عالوه بر کمک به تأمین معیشت و خودکفایی اقتصادی 
خانواده های ساکن در این مناطق، باعث جلوگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها نیز شود.
صادقی خاطرنشان کرد: این مشاغل در زمینه های کشاورزی، 
دامپروری، صنفی و تولیدی، صنایع دستی خدمات و ... ایجادشده است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشـگاه عصـر شـنبه  ۱۹ تیرمـاه بـا 
بیـان اینکه طی ۲4 سـاعت گذشـته، ۱4۵ بیمـار جدیـد کرونا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده اند، گفت:» ۶۰ نفر از آن ها 
از حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافت، 
بردسـیر، کوهبنان، کرمان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، ۱۶ نفر از 
حوزه دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان، ۱4 نفر از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشـکی بم و ۵۳ نفر از حوزه دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 
هسـتند«.او با بیـان این که ۲ نفـر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 

رفسـنجان، بسـتری جدید گزارش شـده اسـت، افـزود: »در حال 
حاضـر، ۷۳4 بیمـار کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
هستند«.شـفیعی ادامه داد:»۳۳۲ نفر از بیماران بسـتری در حوزه  
علوم پزشـکی کرمان، ۶۱ نفرحوزه  علوم پزشـکی رفسـنجان،۱۸۲ 
نفر حـوزه  جنـوب، ۷4 نفـر در حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی بم و 
۸۵ نفر از حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان بستری هستند 
و خدمات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه می شـود«.او اظهار کـرد: »از 
ابتدای اپیدمـی تاکنـون ۲4 هـزار و ۹44 نفـر در اسـتان، به دلیل 

ابتـال بـه کرونا بسـتری شـده اند«.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیکرمان

نوبتاول

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیهبهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
34/10/5/1400

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیهموضوع مناقصه
دریافتاسناد:

الف(سامانهتدارکات
الکترونیکیدولت
www.setadiran.ir

ب(پایگاهملیمناقصات
http://iets.mporg.ir
)صرفًاجهتمشاهده(

10/051/213/070 ریالبرآورد یکساله )ریال(

502/560/653 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1400/04/26دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1400/05/09پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:15 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه  مورخ 1400/05/03 در محل امور اداری بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسهآگهی:6۰63

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

استخـدام

هیات ورزش روستایی و بازی های بومی ومحلی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات ورزشی به شماره 1001 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات 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 و امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/04/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 08:00 روز یک شنبه تاریخ 99/04/20 الی ساعت 14:00 روز چهارشنبه 1400/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات:  ساعت 8:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/24 الی ساعت 14:00 روز سه شنبه 1400/05/05

زمانی بازگشایی پاکتها: ساعت 09:00 روز شنبه 1400/05/09
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

هیات ورزش روستایی و بازی های بومی ومحلی استان کرماندفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

09133952075

بهتعدادینیروسادهونیمهماهرجهتکار
درکارگاهکابینتودکورسازینیازمندیم.

آب را 
َهدر

ندهیم

باحذفچهارپروژه،کلساختوسازطرحاقدامملیمسکنرویزمینهایبلداالمینسوارشد
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ضدعفونیکردنخاک
گلخانهها،باروشآفتابدهی

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
کرمان گفت: گلخانه داران این منطقه نسبت به ضدعفونی خاک 

بستر گلخانه ها به روش آفتاب دهی تابستانه اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی جنوب استان 
کرمان، امیر امیرشــکاری بر ضرورت آفتاب دهی بســتر کاشت 
گلخانه ها به عنوان روشی غیر شیمیایی و زیست محیطی و کم هزینه 
به منظور کنترل علف های هرز و آفات و بیماری های گیاهی تاکید 
کــرد.او تصریح کرد:به منظور جلوگیری از آلودگی های زیســت 
محیطی و عدم کاربرد ســموم شــیمیایی در کنتــرل علف های 
هرز، آفات و بیماری های گیاهی و کاهش هزینه ها در فصل تابستان 

بستر گلخانه ها آفتاب دهی شود.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
به نحوه آفتاب دهی بستر کاشت گلخانه ها اشاره کرد و افزود: در 
فصل تابستان پس از جمع آوری ضایعات گیاهی از سطح گلخانه، 
عملیات آبیاری تا عمق ۵۰ سانتی متری انجام و بعد از گاور شدن 
خاک عملیات شخم، تیلر و لولر و سپس کرت بندی سطح گلخانه 
صورت می گیرد.امیرشکاری ادامه داد: کود دامی پوسیده به مقدار 
4۰ تن در هکتار و کود اوره به میزان ۳۰۰ کیلو در هکتار با خاک 
بستر گلخانه ها مخلوط و ســپس با یک الیه پالستیک شفاف که 
هیچگونه منفذی نداشته باشد روی ُکرت های ایجاد شده پوشانده 
می شــود.او اضافه کرد: در این مرحله در زیر پوشش نایلون یک 
نوبت دیگر عملیات آبیاری انجام و ابتدا و انتهای پالستیک با خاک 
پوشانده شــده و پس از ۲ تا ۲.۵ ماه پالستیک ها را از سطح بستر 
گلخانه خارج و عملیات تیلر زنی و ایجاد جوی پشته و آماده سازی 

جهت کاشت گیاهان مورد نظر در گلخانه انجام می شود.

افزایش۱۹درصدیحملبار
ازکرمانبهسایراستانها

ناوگان باربری جاده ای کرمان در سه ماهه نخست امسال ۹ میلیون 
تن کاال به سایر استان های کشور حمل کرده که نسبت به پارسال 

۱۹ درصد افزایش داشته است.
 مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان گفت: 
در ســه ماهه نخســت امســال، حدود ۹ میلیون تن کاال از مبدا 
شهرســتان های سراسر اســتان کرمان از ســوی ناوگان باربری 
جاده ای استان به مقاصد داخل استان و به سایر استان های کشور 
حمل شد که نسبت به سه ماهه نخست پارسال حدود ۱۹ درصد 

افزایش داشته است.
حاج ســید علیخانی،با بیان اینکه حدود 4۰۰ هــزار برگ بارنامه 
طی ســه ماهه اول امسال با کمک شــرکت ها و موسسات حمل 
ونقل کاالی داخل استان صادر شده است، افزود: بیشترین کاالی 
حمل شده شامل مواد معدنی بوده که به ترتیب از شهرستان های 
ســیرجان، کرمان، زرند بارگیری و به مقصد استان های کرمان، 
هرمزگان، یزد، اصفهان، خوزستان و سیستان و بلوچستان حمل 

شده است.
حاج سید علیخانی تصریح کرد: عمده کاالی حمل شده شامل سنگ 
آهن، گندله، آهن اسفنجی، کنسانتره سنگ آهن، سیمان و مواد 
نفتی بوده که بوسیله انواع وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین اعم 
از کامیون،کامیونت و تریلر، تحت پوشش ۱۹۸ شرکت و موسسه 

حمل و نقل کاال حمل شده است.
میزانحملونقلبارازمبادیشهرستانهایاستان

او بیان کرد: در استان کرمان ۲۳۵ شرکت، ۵۸ موسسه و ۱۳ شعبه 
حمل و نقل جاده ای، بوسیله ۱4 هزار و 4۰۰ دستگاه انواع وسایل 
نقلیه باربری، ساالنه بیش از ۳۳ ونیم میلیون تن کاال را از مبادی 

شهرستان های استان در داخل و خارج از استان حمل می کنند.
حاج سید علیخانی گفت: طی پارســال در زمینه حمل و نقل کاال 
اســتان کرمان رتبه سوم کشــور را به خود اختصاص داد و طبق 
آخرین سالنامه آماری منتشر شده ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور، طی پارسال ناوگان حمل و نقل باربری استان 
موفق به انجام حدود ۵۰۰ هزار سفر باری درون استانی و حدود یک 

میلیون و ۲۶۰هزار سفر برون استانی شده است.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان به آمار 
رانندگان و ناوگان باربری اســتان اشــاره کرد و افزود: در استان 
کرمان حدود ۱۹ هزار راننده حرفه ای در بخش حمل و نقل کاال و 
تعداد ۱4 هزار و 4۰۰ دستگاه انواع تریلر، کامیون و کامیونت در به 
گردش آوردن چرخه حمل و نقل جاده ای استان فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا در این استان گفت: میزان 
اشغال تخت های بیمارستانی توسط بیماران مبتال به 

این بیماری در هفته گذشته به میزان ۱۰ درصد رشد داشته است.
 حمیدرضا رشیدی نژاد در نشست ستاد مقابله با شیوع کرونا کرمان 
افزود: موارد بستری و بیماران سرپایی مبتال به کرونا در این استان رو 
به رشد است و همچنان درصد بیشتری از آزمایشات سرپایی کرونا 

مثبت می شود.
او با بیان اینکه موارد فوت بر اثر ابتال به کرونا در کرمان ثابت است 
تصریح کرد: در پیک قبلی کرونا روزانه ۳۰ مورد فوتی در این استان 

داشتیم و اکنون ۹ فوتی ناشی از کرونا اتفاق می افتد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: بیمارستان  
شهرستان های جیرفت، بم، سیرجان و کرمان که به ترتیب 
شلوغ ترین اماکن نسبت به جمعیت را دارد پیش بینی می کنیم 
یک هفته تا ۱۰ روز آینده افزایش مبتالیان به بیماری کرونا ادامه 

داشته باشد.
او تاکید کرد: هرچند تعداد بیماران کرونایی در استان کرمان طی 
روزهای اخیر افزایش داشته، اما ظرفیت تخت های بستری در مقایسه 

با آماده سازی پیک قبل هنوز وجود دارد.
رشیدی نژاد با تاکید بر ادامه رعایت پروتکل های بهداشتی افزود: اگر 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رعایت و از تجمع های 
اداری، خانگی و اصناف جلوگیری شود، نقش مهمی در پیشگیری از 

بیماری کرونا و کاهش بستری و مرگ و میر را خواهد داشت.  
او ادامه داد: بیش از ۷۳ درصد افراد باالی ۷۰ سال در استان کرمان 
تزریق دوز اول واکسن را انجام داده اند و بخش بزرگی از دوز دوم نیز در 
حال تزریق است و تزریق واکسن جدید مربوط به افرادی است که به 

جمعیت هدف اضافه می شوند.
رشیدی نژاد گفت: در زمینه تزریق واکسن کرونا در استان کرمان 
تعداد بیشتری از افراد مورد نظر دوز اول را دریافت کرده اند و امیدواریم 

وسعت واکسیناسیون افزایش پیدا کند.
او تصریح کرد: برای برخی از ادارات که بیشتر در معرض خطر کرونا 
هستند نیز تعداد معدودی واکسن تخصیص داده شده که طبق 
پروتکل های بهداشتی تزریق واکسن در هفته جاری برای آنها آغاز 

می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بهره برداری ۲ 
پایگاه سالمت شهری، ستاد اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حوادث شهرستان جیرفت و نخستین 
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی جنوب کرمان خبر داد.اصغر 
مکارم پایگاه های سالمت مورد بهره برداری در جیرفت را شامل پایگاه 
شهری حسین آباد و کشاورزی اعالم کرد و گفت: این پایگاه ها با اعتبار 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و زیربنای ۵۱۰ متر مربع با پوشش 
جمعیتی ۲۰ هزار نفر افتتاح شد.او به اهمیت دستاوردهای طرح 
تحول سالمت در ارتقای سالمت جامعه اشاره و تصریح کرد: در کنار 
همه اقدامات به ویژه ساخت فضاهای الزم به منظور توسعه خدمات 
طرح تحول سالمت در راستای باال بردن خدمات بهداشتی در طول 
چند سال اخیر واحدهای کوچکتری در کنار مراکز جامع سالمت 
شهری که حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارند با عنوان 
پایگاه سالمت راه اندازی شد.او افزود: این مراکز که ارتباط نزدیکتری 
با مردم برای ارائه خدمات بهداشتی دارند، مکلف هستند تا تمام افراد 
تحت پوشش را بشناسند و خدمات را انجام دهند.او به بهره برداری 
ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث جیرفت اشاره کرد 
و افزود: این ستاد با اعتبار۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از راه اندازی نخستین مرکز تحقیقات 
حیوانات آزمایشگاهی جنوب کرمان خبر داد و اعتبار این مرکز را ۸۰۰ 
میلیون تومان در مساحت ۱۵۵ متر مربع برشمرد.او افزود: با راه اندازی 
این واحد و جذب هیات علمی های پژوهشی در انجام مطالعات حیوانی 
که مقدمه کارآزمایی های بالینی هستند، منطقه جنوب کرمان در 
زمینه طرح های تحقیقات حیوانات خودکفا می شود.مکارم به راه اندازی 
آزمایشگاه حشره شناسی در مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی 
جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: موارد عقرب گزیدگی این منطقه به ویژه 
در فصل گرما افزایش می یابد لذا با راه اندازی این آزمایشگاه فعالیت های 
تحقیقاتی در زمینه شناخت نوع عقرب های منطقه فراهم می شود.او 
همچنین به بهسازی مرکز تاالسمی جیرفت اشاره کرد و این مرکز 
با اعتبار۵۰۰میلیون تومان بهسازی شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت به روند صعودی آمار ابتال به کرونا در جنوب کرمان اشاره کرد و 
گفت: در روزهای شیوع موج جدید بیماری کرونا که برخی مراکز درمانی 
شهرستان های استان دیگر پذیرش بیمار کرونایی ندارند و اعزام به 
مراکز درمانی استان دارند اما مراکز درمانی جنوب کرمان علی رغم همه 
مشکالت طی این مدت یک بیماری از نظر بیمارستانی ارجاع نداده ایم.

دیروز شـاخص فرابورس نیـز بیش از ۵۸ واحـد افزایش داشـت و بر روی کانـال ۱۸ هزار 
و 4۲۶ واحـد ثابـت ماند. همچنیـن در ایـن بـازار دو میلیـارد و ۳۳۵ میلیون برگه سـهم 

به ارزش ۲۰۶ هـزار و ۷۹۷ میلیارد ریال دادوسـتد شـد.
روز گذشـته نمـاد پتروشـیمی مـارون )مـارون(، تولیـد نیـروی بـرق دماونـد )دماوند(، 
مدیریت انـرژی تابان هـور )وهـور(، صنعتـی مینو )غصینو(، توسـعه مسـیر بـرق گیالن 
)بگیـالن(، توسـعه مولـد نیروگاهـی جهـرم )بجهـرم(، توسـعه و عمـران اسـتان کرمان 
)کرمـان( و تولیـد برق عسـلویه مپنـا )بمپنا( تاثیـر مثبت بر شـاخص فرابورس داشـتند. 
همچنیـن پتروشـیمی زاگرس )زاگـرس(، پلیمـر آریا ساسـول )آریـا(، فـوالد هرمزگان 
جنوب )هرمـز(، پتروشـیمی تندگویان )شـگویا(، گروه سـرمایه گذاری میـراث فرهنگی 
)سـمگا(، بیمـه کوثـر )کوثـر(، شـرکت سـرمایه گـذاری صبـا تامیـن )صبـا(، سـرمایه 
گذاری مسـکن پردیـس )ثپدیس( و سـهامی ذوب آهـن اصفهـان )ذوب( با تاثیـر منفی 

بـر شـاخص فرابـورس همـراه بودند.

افزایش۵۸واحدیشاخصفرابورس

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )شنبه، ۱۹ تیرماه( در بازار تهران با کاهش 
۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۱۷ تیرماه( به رقم ۱۰ میلیون و ۶۶۰ 

هزار تومان رسید.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت ۱۳ و ۵۰ دقیقه دیروز ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 4۰ هزار تومانی نسبت به روز جمعه  به رقم 
۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و 4۵۰ 

هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۲ هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۰۲ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز 

امروز یک هزار و ۸۰۸ دالر و ۸۵ سنت قیمت خورد.

کاهش۵۰هزارتومانیقیمتسکه

نرخ دالر در صرافی های بانکی )شــنبه، ۱۹ تیرماه( با ۱۱۸ تومان افزایش نسبت به روز کاری 
گذشته )پنجشنبه، ۱۷ تیرماه( به رقم ۲4 هزار و 4۶۸ تومان رسید.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز 
با ۱۳۸ تومان کاهش نسبت به روز کاری چهارشنبه هفته قبل به ۲۹ هزار و ۳۵4 تومان رسید.  
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۳ هزار و ۹۸4 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۷۷۳ تومان 
بود. عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲4 هزار و 4۷ تومان و نرخ فروش آن ۲4 
هزار و ۲۶۵ تومان اعالم شد.    نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۵۱۸ تومان و نرخ فروش آن 
نیز ۲۸ هزار و ۷۷۷ تومان اعالم شد. همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به 
قیمت ۲۶ هزار و 4۳۲ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۲ هزار و ۲۸۸ تومان معامله شد.

به گزارش ایرنا، دالر از هشــتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شــد و در این فاصله به 
سوی کانال ۲4 هزار تومان خیز برداشــت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی 

در نوسان بود

دالر2۴هزارو۴6۸تومانشد

رشد۱۰درصدیآماربیماران
بستریمبتالبهکرونادرکرمان

راهاندازینخستینمرکزتحقیقات
حیواناتآزمایشگاهیجنوبکرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

دادســتان کرمان گفت: وضعیت انبار اموال 
تملیکی استان نسبت به گذشته بهبود یافته، 
اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب نیاز به توجه 
ویژه مدیران دارد. دادخدا ساالری دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در بازدید 
از انبار ســازمان مرکزی جمع آوری وفروش 
اموال تملیکی استان کرمان با همراهی مدیر 
کل تعزیرات حکومتی استان گفت: به منظور 
صیانت و حفاظت از اموال مردم و بیت المال، 
ورود جدی مدعی العموم به موضوع چگونگی 
و نحوه نگهداری اموال توقیفی و تملیکی در 

دستور کار قرار گرفته است.
او ضمن قدردانی از مسئوالن استانی در زمینه 
پیگیری ها و تحوالت جدی در استان کرمان 
در خصوص نحوه نگهداری اموال در سازمان 
اموال تملیکی، تصریح کرد: این حوزه هنوز 
نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی 
از جمله نیروی انســانی خصوصا کارشناس 
حقوقی، وسایل حفاظتی و نظارتی و اطفای 
حریق است. ساالری ضمن ابراز گالیه مندی 
از وضعیت عمومی نگهــداری کاال ها در انبار 
اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی 
از جمله آتش ســوزی، بیان کرد: با توجه به 
اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق 
بیت المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه 
می شود، دادستانی کرمان به موضوع وضعیت 
انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی برای نگهداری اموال قاچاق مصادره 
شده و تعیین تکلیف آن ها ورود جدی داشته 
است.مدعی العموم تصریح کرد: تعیین تکلیف 
ســریع اموال توقیفی به منظور جلوگیری از 
استهالک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال 
و تحمیل هزینه بر بیت المال و ضایع شدن 
حقوق مردم که اموالشان توقیف است، یکی 
از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می رود.

ساالری ایجاد انبار های مناسب برای نگهداری 
اموال توقیف شــده را ضامن دلگرمی و اقدام 
مناسب تر نیرو های کاشــف دانست و گفت: 
ضرورت ایجاد انبار های منطقه ای در شمال، 
جنوب، شرق و غرب اســتان به دلیل هزینه 
باالی حمل کاال های توقیفی از این مناطق به 
مرکز استان و تحمیل هزینه حمل این کاال ها 
بر بیــت المال از مدت ها قبل مطرح شــده، 
اما تاکنون اقدامات الزم در این زمینه انجام 

نشده است.

شــاخص کل در بازار بورس )یکشنبه، 
۱۹ تیر ماه( ۱۱ هــزار و ۳۰۸ واحد افت 
داشــت که در نهایت این شاخص به رقم 
یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد رســید.به 
گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز بیش 
از پنج میلیارد و ۸۷۰ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 4۳ هزار و 

۹۸۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۹۶ 
واحد کاهش بــه ۳۹۲ هزار و 4۸۹ واحد 
و شــاخص قیمت )هم وزن( با ۶۱  واحد 
افت به ۲۵۰ هزار و ۲۷۱ واحد رســید. 
شاخص بازار اول هشت هزار و ۱۰4 واحد 
و شاخص بازار دوم ۲۳ هزار و 4۳۳ واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر ایــن در بیــن همــه نمادها، 
نماد گــروه مپنا )رمپنا( بــا ۷۶۷ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با ۲۷۶ واحد، 
مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۲۳۸ 
واحد، مخابــرات ایران )اخابــر( با ۱۹۹ 
واحد، توســعه معدنی و صنعتی صبانور 
)کنور( با ۱۹۹ واحد، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با ۱۷۸ واحد، نفت پارس 
)شنفت( با ۱۵۸ واحد، پتروشیمی بوعلی 
سینا )بوعلی( با ۱4۸ واحد، گروه دارویی 
برکت )برکت( با ۱4۵ واحد، باما )کاما( 
با ۱۱۵ واحد و توســعه صنایع بهشــهر 
)وبشــهر( با ۱۰۷ واحد تاثیــر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با دو هزار و ۱۲۹ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با یک هزار و ۶۳4 واحــد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و 4۹۹ واحد، 
پاالیش نفــت اصفهان )شــپنا( با یک 
هزار و ۸۸ واحــد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با یک هزار و ۷4 واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۹۳۸ واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با ۵۷۵ واحد 
و معدنی و صنعتی چادرملــو )کچاد( با 
۵۶۷ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.
بر پایه این گــزارش، دیروز نماد لیزینگ 
کارآفرین )ولکار(، گــروه دارویی برکت 
)برکت(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا(، صنعتــی غذایــی کــورش 
)غکــورش(، ملــی صنایع مــس ایران 
)فملی( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران با صدور اطالعیه 
های جداگانه ای از پذیرش گندله سنگ آهن شرکت سنگ آهن گهر 
زمین و سنگ آهن دانه بندی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط در 
بازار اصلی این بورس خبر داد. براین اساس گهر زمین پس از پذیرش 
کنسانتره خود این بار گندله را در بورس کاال پذیرش کرده تا از سازوکار 

شفاف عرضه و تقاضا در کشف قیمت و معامالت خود استفاده کند.
براساس این اطالعیه، پذیرش گندله سنگ آهن شرکت سنگ آهن 
گهر زمین و سنگ آهن دانه بندی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط 
پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و یکمین جلسه کمیته 
عرضه در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱4۰۰ در بازار اصلی بورس کاالی ایران مورد 
تصویب قرار گرفت.گفتنی است، پذیرش کنسانتره شرکت سنگ آهن 
گهر زمین در دویست و نود و نهمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۸ تیر 
ماه و پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کاالی ایران 

مورد تصویب قرار گرفته بود.

گندله»گهرزمین«
بورسکاالییشدند

لزومتقویتساختارسازمان
اموالتملیکیکرمان

افتشاخصبورس
درنخستینروز
معامالتیهفته

جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این 
بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در تیرماه 
کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از 
انواع نرخ های بهره در بازار پول است که به نرخ های سود یا بهره در سایر 
بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و 
زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، 
دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از 
بانک مرکزی استقراض می کنند.هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه 
۱۸.۱۲ درصدی در نوسان بود اما گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد 
بازار بین بانکی، نشان می دهد که مانند ماه های قبل نرخ سود بین بانکی 
روند کاهشی را طی می کند و بر همین اساس نیز وارد کانال ۱۷ درصدی 
شده است. نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و در 
کانال ۱۸ درصدی در نوسان بود اما در نهایت با ادامه مسیر نزولی این نرخ 
در تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شد.این در حالی است که کارشناسان 
اقتصادی نسبت به کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی 
هشدار می دهند و معتقدند که این امر اثرات تورمی شدیدی در پی دارد. 

گروه صنعتی ایران خودرو پنج محصول خود را با موعد تحویل 
حداکثر یک ساله از امروز )یکشنبه، ۲۰ تیرماه( به مدت سه روز 

عرضه می کند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از ایران خودرو، در این طرح پنج محصول 
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، رانا پالس، سورن پالس، دنا پالس 

توربوشارژ دستی و اتوماتیک عرضه می شود. 
موعد تحویل همه خودروها از خرداد تا مرداد ماه سال آینده 
تعیین شده است. مشتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبت نام، در 
روز چهارشنبه این هفته از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان 
نهادهای ناظر تعیین خواهند شد. متقاضیان می توانند از امروز تا روز 
سه شنبه )۲۲ تیرماه( با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام در این طرح 
اقدام کنند. به گزارش ایرنا، در بهار امسال ایران خودرو با تولید 
۱۱۱ هزار و ۵۹۸ دستگاه خودرو رشد ۱.۷ درصدی در هم سنجی 

با پارسال ثبت کرد.

نرخسودبینبانکی
به۱۷.۹۵درصدرسید

عرضه۵محصولدرطرحپیشفروش
یکسالهایرانخودرو

آگهی دعوت مجمع عمومی 
شرکت تعاونی فجر شهرستان زرند نوبت اول

رساند  تعاونی می  اعضا شرکت  اطالع کلیه  به  بدینوسیله 
سه  روز   1400/4/22 تاریخ  در  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
شنبه ساعت 17 عصر در محل محوطه شرکت غدیر با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد لذا از کلیه اعضا جهت 

شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه:
1_ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2_ انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
هیئتمدیرهشرکتتعاونیفجرشهرستانزرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی-برابررایشماره۱۳9960۳۱90۱4005558-۱۳99/۱۱/۱۱هیاتاول_موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجیرفتتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیدولتجمهوریاسالمیایرانبهنمایندگیدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهداشتبه
مساحت۳92مترمربعپالک–فرعیاز602–اصلیمفروزومجزیشدهاز۳فرعیاز602_اصلیقطعهدوواقعدراراضی
دربمزارشیخبختیاردلفاردجیرفتبخش45کرمانخریداریازمالکرسمیآقایرستمزینلیمحرزگردیدهاست.لذا
بهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱5روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی

استدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/04/06-تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/04/20

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
تکلیف تعیین قانون موضوع _ اول ۱400/02/05هیات شماره۱40060۳۱90۱400۳88- رای برابر
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجیرفت
تصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایموسیطاهریسروتمینفرزندکرمبشمارهشناسنامه
۱08۳صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت250/5مترمربعپالک–
فرعیاز574–اصلیمفروزومجزیشدهازپالک65فرعیاز574_اصلیقطعهدوواقعدر
اراضیکالغآبادجیرفتبخش45کرمانخریداریازمالکرسمیآقایسیداکبرهاشمیرضا
محرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱5روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،
ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.م.الف.۱80
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/04/06
تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/04/20

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

اراضیو هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
ساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

دوم ۱۳99/09/۱۱هیات -۱۳9960۳۱90۱400428۳ شماره رای برابر
اراضیوساختمانهای ثبتی قانونتعیینتکلیفوضعیت _موضوع
جیرفت ملک ثبت حوزه ثبتی واحد در مستقر رسمی سند فاقد
سرجاز مالئی فردین آقای متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات
فرزندسیفهللابشمارهشناسنامه۳020۱۳۳7۳4صادرهازجیرفت
– پالک مربع 260متر  مساحت به   خانه باب یک ششدانگ در
فرعی ۱6 ازپالک شده مجزی  و مفروز اصلی – 579 از فرعی

بخش45 جیرفت رهجرد اراضی در واقع دو قطعه اصلی _579 از
کرمانخریداریازمالکرسمیآقایامرهللاگیالنیمحرزگردیده
۱5 فاصله به نوبت دو در مراتب عموم اطالع منظور به لذا است.
سند صدور به نسبت اشخاص که صورتی در شود می آگهی روز
انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضی مالکیت
و ادارهتسلیم این به را اعتراضخود ماه دو بهمدت آگهی اولین
اعتراض، تسليم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید، اخذ از پس
در بدیهیاست نمایند. تقدیم بهمراجعقضایی را دادخواستخود
صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.م.الف.۱56
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/04/06
تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/04/20

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت-
پالک  ششدانگ مالک   کار برزه محمد اقای چون
با 45کرمان بخش در واقع 574-اصلی  از 4۳94فرعی
ارائهدوبرگشهادتشهودتصدیقشدهادعاواعالمنموده
ثبت6044صفحه ذیل قبال که الذكر اخير پالک مالکیت سند  اصل
۳25دفتر42امالکمحلیجیرفتصادروتسليمشدهاستبعلت
جابجایمفقودگردیدهازاینادارهتقاضایصدورسندمالكيتالمثنى
پالکفوقرانمودهلذابنابهدرخواستنامبردهوبرحسبدستورتبصره
یکماده۱20آييننامه-قانونثبتمراتبدریکنوبتآگهیمی

به نسبت معامله انجام مدعی اشخاصی یا شخص چنانچه تا گردد
ملکمرقومویاوجوداصلسندمالکیتموردادعانزدخودمیباشند
ازتاریخانتشارآگهی)یکنوبتاست(ظرفمدت۱0روزمراتبرابا
ارائهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهکتبابهادارهثبتاسنادوامالک
شهرستانجیرفتاعالمنمایندبدیهیاستپسازانقضایمهلتمقرر
درآگهی)۱0روز(هیچگونهادعاییازهیچکسمسموعنخواهدبودو
اینادارهوفقضوابطومقرراتنسبتبهصدورسندمالکیتالمثنی

بناممالکاقدامخواهدنمود.
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف:205

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره۱۳9960۳۱90۱4004976-۱۳99/۱0/2۱_هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجیرفت
بشماره محمد فرزند  مسکونی مباشرزاده اله روح آقای متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات
شناسنامه۱2صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت۳0۳/۳9مترمربعپالک–
فرعیاز۱–اصلیمفروزومجزیشدهازپالک8فرعیاز۱_اصلیقطعهیکواقعدراراضیمحمد
آبادمسکونجبالبارزجیرفتبخش۳4کرمانخریداریازمالکرسمیآقایحسینحسامعارفی
محرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱5روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،
ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.م.الف.۱76
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/04/06
تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/04/20

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

برابرآراصادرههیاتحلاختالفموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستانزرندتصرفاتمالکانه
وبالمعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابشرح
زیربهمنظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله۱5روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبمدت

دوماهاعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمتقدیمنماید.
امالکواقعدربخش۱۳کرمانشهرستانزرند

زرند  از صادره ۱082 شناسنامه بشماره علی فرزند جرجافکی زاده رجب اله حجت آقای 
زرند_شهرک در واقع اصلی پالک2286 از مترمربع ۳20.۱0 بهمساحت خانه باب یک در
شیخی. ده ابولی حاجی آقای رسمی مالک از خریداری 2 غربی 5 کوچه سجاد امام
زرند از صادره شناسنامه262 بشماره حسین فرزند ندوی عرب حمیدرضا آقای 
زرند در واقع اصلی 2۳49 پالک از مترمربع 280 مساحت به خانه باب یک در
زرندی. ذکائی محمد آقای رسمی مالک از خریداری عربزاده شهید خیابان
زرند از ۱048صادره شناسنامه بشماره حسن فرزند کوهبنانی پورمیرزائی محمدرضا آقای
زرند در واقع اصلی  از2۳68 بهمساحت2۱۱مترمربعپالکفرعی2۳0 بابخانه دریک
زرندی. کارگر خانم فاطمه رسمی مالک از خریداری یک حکمت کوچه حکمت خیابان
صادره شناسنامه۳080۱۱7557 بشماره غالمرضا فرزند احمدآبادی یزدانپناه احسان آقای
اصلی 2۳68 از فرعی 2۳0 پالک مترمربع  مساحت22۱.۱5 به خانه باب یک در زرند از
رهنما. اکبر آقای رسمی مالک از خریداری ۱6 اسالمیکوچه عطااله خیابان زرند در واقع
در زرند از صادره شناسنامه۱2۳۱ بشماره محمد فرزند پوررشیدی امید آقای
در واقع اصلی 2۳89 پالک از مترمربع 24۱.۳8 مساحت به خانه باب یک
طهرانی. پروین خانم رسمی مالک از خریداری ۱4 کوچه تختی خیابان زرند
در زرند از صادره 2070 شناسنامه بشماره محمد فرزند زرندی متصدی زهرا خانم
24۳۱ از فرعی 82 پالک از مترمربع 62.70 مساحت به تجاری مغازه ششدانگ
علیزاده. اکبر آقای رسمی مالک از خریداری خرداد ۱5 بلوار زرند در واقع اصلی
دریک زرند از بشمارهشناسنامه8784صادره فرزندحسین بابگهری زمانی آقایمحسن
بابخانهبهمساحت268.94مترمربعازپالک8فرعیاز5068اصلیواقعدرزرندشهرک
محمدی. محمود اقای رسمی مالک از خریداری 8 اباد عباس شهدای خیابان آباد عباس
باب یک در زرند از صادره 729 شناسنامه بشماره قاسم فرزند دهقانی رضا آقای
خیابان زرند در واقع اصلی 6۳65 پالک از مترمربع  ۳50.50 مساحت به خانه
زرندی. زاده حسن حاجعلی آقای رسمی مالک از خریداری 22 کوچه فردوس
زرند از صادره شناسنامه488۳ بشماره عباس فرزند سبلوئی زاده حسن حامد آقای
بلوارآیتهللا ازپالک756۱اصلیواقعدرزرند دریکبابخانهبهمساحت۳00مترمربع
حکمت. مجتبی اقای رسمی مالک از خریداری راست دست دوم فرعی ۳ هاشمیکوچه
در زرند از صادره 920 شناسنامه بشماره رضا فرزند چاکینی زاده عرب محسن آقای
واقع اصلی 7566 از فرعی 2 پالک از مترمربع 262.5  مساحت به خانه باب یک
ابراهیمی. اله فضل آقای رسمی مالک از خریداری ۱0 کوچه مقدس دفاع بلوار در
در زرند از صادره 65۱ شناسنامه بشماره رضا فرزند چاکینی زاده عرب محمد آقای
در واقع اصلی  7566 از فرعی 2 پالک از مترمربع 262.5 مساحت به خانه باب یک
ابراهیمی. اله فضل اقای رسمی مالک از خریداری ۱2 کوچه مقدس دفاع بلوار زرند
آقایسعیدعربزادهچاکینیفرزندمحمودبشمارهشناسنامه۱۱۳7صادرهاززرنددریکباب
خانهبهمساحت20۱.60مترمربعازپالک7577اصلیواقعدرزرندخیابانشهیدصدوقیکوچه

۱خریداریازمالکرسمیاقایعلیاکبرتهامیزرندی.مالف۱۱4
تاریخانتشارنوبتاول:۱400/4/20
تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/5/4

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
بشمارهشناسنامه765 اعشریشعبجره اثنی فاطمه خانم
باستنادشهادتنامهوگواهیفوتوفتوکپیشناسنامهورثه
درخواستیبشماره64/4/۱400تقدیمایندادگاهنمودهچنین
بهشماره اشعارداشتهاستکهشادروانمرحومعلیغفوریشعبجره
شناسنامه22درتاریخ۱400/۳/۳۱دراقامتگاهدائمیخوددرگذشتهوورثه

حینالفوتویعبارتنداز:
شناسنامه شماره به حسین فرزند شعبجره اسالمی آمنه خانم .۱

۳09۱۳00099محلصدورحوزهزرندمادرمتوفی.
2.خانمفاطمهاثنیاعشریشعبجرهفرزندعلیبهشمارهشناسنامه765

محلصدورحوزه۱زرندهمسرمتوفی.
۳.خانمزهراغفوریشعبجرهفرزندعلیبهشمارهشناسنامه۳080094204

محلصدورحوزه2زرندفرزندمتوفی.
شناسنامه شماره به علی فرزند شعبجره غفوری زهره خانم .4

۳080۳۱۳299محلصدورحوزهزرندفرزندمتوفی.
5.آقایرضاغفوریشعبجرهفرزندعلیبهشمارهشناسنامه۳080۱۳6888

محلصدورحوزه2زرندفرزندمتوفی.

شناسنامه شماره به علی فرزند شعبجره غفوری ابوالفضل آقای .6
۳080۳70287محلصدورحوزه2زرندفرزندمتوفی.

برارثبشماره ازتشریفاتقانونیومالحظهگواهینامهمالیات پس
شورای 4 شعبه العاده فوق وقت در ۱400/4/۱5 مورخه 64 پرونده
حلاختالفکیانشهروطغرالجردبهتصدیامضاکنندگانزیرتشکیل
945 و 946 _907 ،ماده باستناد و پروندهکار مالحظه از پس و
قانونآییندادرسیمدنیگواهیمینمایدکهورثهدرگذشتهمنحصر
ان دارایی و ندارد دیگری وارث و بوده باال در یادشده اشخاص به
شادروانپسازپرداختوانجامحقوقودیونیکهبرترکهتعلقمی
گیرد.ازکلماترکاموالمنقولوقیمتاموالغیرمنقولمتوفییک
هشتمسهمهمسرویکششمسهممادروبقیهبههرپسردوبرابر

هردخترارثتعلقمیگیرد.
اینگواهینامهبرایمبلغبیشترازپانصدمیلیونریالدارایارزشقانونی

است.
مالف۱۳

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

 
    

ایران،ســومین تولیدکننــده صنایع دســتی از 
ــل  ــگاه قاب ــا جای ــت ام ــوع در دنیاس ــث تن حی
تاملــی در صــادرات آن ندارد.آن طورهــم کــه 
نایــب رییــس انجمــن صنایع دســتی اتــاق 
ــان از  ــتان کرم ــد اس ــان می گوی ــی کرم بازرگان
لحــاظ وزنــی اولیــن تولیدکننــده صنایع دســتی 
ــر در ۱۰۰  ــزار صنعت گ ــت و ۷۰ ه ــران اس در ای
هســتند. فعالیــت  بــه  مشــغول  رشــته 
ــگاه صــادرات صنایع دســتی و فرش اســتان  جای
ــره  ــوب ت ــته مطل ــای گذش ــال ها و دهه ه در س

بــوده اســت.
مرتضــی شــجاع می گویــد در دوران صفویــه 
ــرامیک  ــزرگ س ــدگان ب ــی از تولیدکنن ــا یک م
دنیــا بودیــم و بســیاری از آثــار ســرامیکی که در 
ــه  موزه هــای دنیــا نگهــداری می شــود متعلــق ب

ــت. ــان اس کرم
ایــن قدمــت را در وجــود کاروانســرای کوزه گران 
کرمــان هــم می تــوان دیــد. کاروانســرایی کــه به 
اعتقــاد شــجاع کرمان جــز معــدود اســتان هایی 
اســت کــه در گذشــته چنیــن فضایــی را مختص 
کارهای ســفالی و ســرامیک داشــته اســت و این 
نشــان می دهــد کــه تولیــد ایــن محصــول در آن 

زمــان اهمیــت زیادی داشــته اســت.

صنایعدستیکرمانازگمرکاتسایر
استانهاصادرمیشود

بــا ایــن حــال گزارشــات گمــرک نشــان از صفــر 
بــودن عــدد صــادرات صنایع دســتی اســتان 

دارد.
ــه اعتقــاد میــراث فرهنگــی  ایــن موضــوع امــا ب

ــتان درســت نیســت. اس
ــز  ــتان نی ــتی اس ــع دس ــن صنای ــس انجم ریی
ــد  ــت و می گوی ــق اس ــراث مواف ــدگاه می ــا دی ب
صــادرات ایــن محصــوالت بــه صــورت چمدانــی 

ــت. اس
ــدد  ــرای رد ع ــی تراش ب ــی کاش ــه محمد عل البت
صفــر اعــالم شــده از ســوی گمــرک صرفــا 
صــادرات چمدانــی را علــت نمی دانــد. او معتقــد 
ــع دســتی کرمــان از گمــرکات  اســت کــه صنای

ــود. ــادر می ش ــا ص ــتان ه ــایر اس س
کاشــی تراش می گویــد متاســفانه فرهنگــی 
ــد  ــه شــده اســت کــه معتقدن ــان نهادین در کرم
مــرغ همســایه همیشــه غــاز اســت و خودمــان را 
نمی بینیــم. تجــار شــهرهای دیگــر قابلیت هــای 
ــی  ــا تاجــران کرمان ــد ام ــدا می کنن اســتان را پی
ــه صنایــع دســتی  هیچ وقــت اهمیــت خاصــی ب

نمی دهــد.
بازارهدفراشناسایینکردیم

بــه گفتــه ی او تجــار اســتان هایی از جملــه 
ــه  ــیراز ب ــی ش ــران و حت ــهد، ته ــان، مش اصفه

صــورت عمــده محصــوالت مــا را خریــداری 
می کننــد و بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فــارس می فرســتند.
اگــر چــه کاشــی تراش معتقــد اســت صنعتگران 
ــی  ــی معرف ــه خوب ــان را ب ــی محصوالتش کرمان
نکــرده و از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی هم 
بــرای تبلیغــات هزینــه نشــده امــا نایــب رییــس 
انجمــن صنایــع دســتی اتــاق بازرگانــی کرمــان 
ــی در صــادرات  ــه مشــکل اصل ــد اســت ک معتق

ــازار هــدف اســت. ــوان در شناســایی ب عــدم ت
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــد متناس ــد بای ــجاع می گوی ش
بــازار هــدف، محصــول تولیــد کنیــم و اگــر 
ــازار  ــم ب ــر کنی ــت فک ــه اصال ــا ب ــم صرف بخواهی

جهانــی را از دســت می دهیــم.
برنامهایبرایصادراتنیست

او معتقــد اســت کــه بــرای صــادرات محصــوالت 
صنایع دســتی پروپــوزال و برنامــه ای وجــود 
ــا  ــرای کج ــی را ب ــه کاالی ــم چ ــدارد و نمی دانی ن

مــی شــود صــادر کــرد.
ــرای  ــتی ب ــع دس ــن صنای ــس انجم ــب ریی نای
ــرای  ــد ب ــن موضــوع می گوی ملمــوس شــدن ای
مثــال زمینــه پتــه کرمــان قرمــز اســت امــا ایــن 
ــج  ــیه خلی ــاکنان حاش ــه س ــورد عالق ــگ، م رن
فــارس نیســت و وقتــی محصــول ارســال شــده 

بازمی گــردد علــت را نمی دانیــم.
او اضافــه می کنــد در کشــورهای مســلمان 

نقــوش انســانی و حیوانــی کراهــت دارد و 
ــد،  ــائل را نمی دان ــن مس ــده ای ــا تولیدکنن گاه
بایــد نهادهایــی را ایجــاد کنیــم کــه هــم 
ــوط  ــم مباحــث مرب ــد و ه استانداردســازی کنن

بــه صــادرات را شــفاف ارائــه دهــد.
برگزاریاستارتآپهادرحوزه

صنایعدستی
بــه اعتقــاد رییــس هیــات مدیــره انجمــن 
ــظ  ــد ضمــن حف صنایع دســتی، محصــوالت بای

ــوند. ــه روز ش ــت ب اصال
کاشــی تراش می گویــد صنعتگــران اســتان 
انگیــزه و احســاس رقابــت نــدارد و اگــر کیفیت و 
طراحــی بــاال باشــد بــازار بــه ســمت مــا می آید.

او اضافــه می کنــد کــه کیفیــت محصــوالت 
ــا  ــتارت آپ ه ــزاری اس ــد و برگ ــا یاب ــد ارتق بای
ــد  ــول می توان ــت در محص ــاد خالقی ــرای ایج ب

ــد. ــا باش راهگش
مشــکالت صنایــع دســتی امــا بــه اینجــا ختــم 
نمی شــود. آن طــور کــه نایــب رییــس صنایــع 
دســتی اتــاق بازرگانــی کرمــان می گویــد 
ــان  ــم در می ــتی ه ــع دس ــای واردات صنای پ

ــت. اس
ــد  ــوع می گوی ــن موض ــا ای ــت ب ــن مخالف او ضم
تعرفــه وارداتــی در صنایــع دســتی خیلــی پایین 
اســت و دولــت بایــد تعرفــه را افزایــش دهــد تــا 

بتوانیــم رقابــت کنیــم.
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۴ هزار خانوار کرمانی منتظر واحدهایی هستند که نه آب 
دارند و نه هزینه تمام شده شان مشخص است. هیچ کس 
نمی داند نهایتًا هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی 
چقدر خواهد بود. حتی خود سازنده ها! در زمان ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن، قرار بود قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی بین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان. سقفش را هم در نظر بگیریم برای 
یک واحد ۸۰متری می شود۲۸۰میلیون تومان. وزیر 
راه و شهرسازی در آغاز ثبت نام مبلغ تمام شده رو حدود 
۳۰۰میلیون تومان اعالم کرده بود و صبح دیروز معاون 
وزیر راه و شهرسازی حرف ۱۵۰ میلیون تومان آورده 
سرمایه گذار و ۲۵۰میلیون تومان وام را پیش کشید. 

موضوعی که البته بدون احتساب هزینه زمین است.
تا آبان ۹۹ حدود ۳۶ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن 
اسم نوشته بودند که حدود ۱۹ هزار نفرشان از صافی 
سازمان  راه و شهرسازی رد شدند و در نهایت ۱۷ هزار نفر 

۱۷باقی ماندند. 
6۰هزارنفردرآرزویخانهدارشدن

تعداد ثبت نام کنندگان رفته رفته بیشتر شد تا در نهایت 
به ۶۰هزار نفر در استان کرمان رسید. تا جایی که محمد 
جواد فدایی، استاندار پیشین کرمان، این استان را به عنوان 
استان پیشرو در طرح اقدام ملی مسکن خواند. استانی 
که در مرحله اجرا نه تنها از باقی استان ها عقب ماند بلکه 
مرکزیتش حتی نتوانست پا به پای شهرستان هایش 

پیش برود. 
یکدهمثبتنامکنندگانباقیماندند

علی حاجی زاده، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان 
در شورای مسکن استان، جزییات ثبت نام کنندگان را 
این گونه تشریح می کند: » در ۵ مرحله بیش از ۶۰ هزار 
نفر در استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۹ هزار نفر 
واجد شرایط هستند و تاکنون بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر 

کارهایشان آغاز شده است.«
قریب به ۴ هزار نفر از این ۵ هزارو ۸۰۰نفر درشهر 
کرمان اند. افرادی که به امید خانه دار شدن پیش 
پرداخت ۴۰ میلیون تومان را پرداختند و به انتظار دریافت 
تسهیالت برای شروع پروژه نشستند. پروژه ای که حاال در 
جلسه ای که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار 
شد، ابعاد جدیدی از آن به اطالع حاضرین و خبرنگاران 
حاضر در جلسه رسید. محمود محمود زاده معاون وزیر راه 
و شهرسازی در ارتباطی که به صورت ویدئو کنفرانس با او 
برقرار شد از حقایقی سخن گفت که حاکی از مشکالت زیر 
ساختی و مالی این پروژه  در کنار بحث آب است. به گفته 
محمودزاده  برای اتمام این پروژه آورده مردم به رقم ۱۵۰ 
میلیون تا ۲۰۰ تومان خواهد رسید و رقم تسهیالت نیز به 

بیش از ۲۵۰میلیون تومان خواهد رسید. 
طرحاقدامملیمسکن

برایگروههایضعیفنیست
این افزایش میزان آورده در شرایطی رخ داده که هدف 
طرح اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار دادن اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه بود. حاال اما محمود زاده 
می گوید:»واقعیت این است که  ظرفیت گروه های متوسط 

و ضعیف این در این عددها نیست  و وزارت راه و شهرسازی 
در تالش است که راه حل جدیدی پیدا کند.«

از سال ۹۹ که پروژه اقدام ملی مسکن در کرمان نمود 
جدی به خود گرفت ۵مکان برای آن تعریف شد. شامل۳.۹ 
هکتار زمین های حاجی آباد، ۵.۱ هکتار زمین های بلوار 
سیدی، زمین های کارخانه خانه سازی، هنرستان رضوان 
و ستاد اجرایی حضرت امام)ره(. از این ۵مکان اما تنها 
زمین های ستاد اجرایی حضرت امام بود که اول آبان 
۹۹ با حضور رییس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس 

به افتتاح شد. 
میزان تعهد هزار و ۱۱۶ واحد مسکونی بود. مدتی بعد اما 
به علت خط خوردن باقی اراضی به دلیل مشکل آب تنها 
زمین های ستاد اجرایی حضرت امام باقی ماند. مسئله ای 
که عمال منجر شد تا ظرفیت این پروژه ۴ برابر شود و به 

۳هزا رو ۸۰۰واحد مسکونی برسد. 
حتیآبساختوسازنداریم

معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که به هیچ 
عنوان نباید این زمین ها را ول کرد: »فرصت ستاد 
اجرایی حضرت امام را از دست ندهید و به هر ترتیب 
که شده مردم از آن  استفاده کنند.« زمین های ستاد 
اجرایی حضرت امام)ره( اما حتی قادر به تامین آب 
ساخت و ساز خود هم نیستند. در این جلسه جعفر 
صادقی، نماینده ستاد اجرایی حضرت امام)ره( از 
محمد طاهری، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمان خواست تا  آب شرب موقت این پروژه را 
تامین کند. وضعیت آب استان به قدری بحران است 
که شرکت آب و فاضالب  حتی در صورت ساخت این 

پروژه امکان تامین آب شرب آنها را ندارد و باید تا زمان 
ساخت اقدامی ملی برای مشکل آب کرمان صورت 
گیرد. چالشی که البته در این جلسه به آن پرداخته 
نشد. استاندار کرمان در این جلسه از مدیر شرکت آب 
و فاضالب استان خواست تا تمام توان خود را برای حل 
مشکل آب موقت این پروژه بگذارد. طاهری اما صرفا 
نسبت به تامین آب شرب حداقلی کارگران و مهندسان 
این پروژه تا زمان تکمیل ساخت تعهد داد. آب مورد 
نیاز برای عملیات ساخت و ساز معضل دیگری بود که 

تصمیم گیری در آن به جلسات بعد موکول شد. 
نرخزمینراازمردممیگیریم

به طور کلی این پروژه ۴ هزار واحدی در سه مبحث کلی 
آب، پروانه ساخت و ساز و هزینه تمام شده دچار مشکل 
است. نکته جالب آنکه وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد 
که برای کاهش هزینه ها در این پروژه شهرداری به عنوان 
یک نهاد خصوصی از قید هزینه صدور پروانه ساخت 
و ساز بگذرد. اما ستاد اجرایی حضرت امام حاضر به 
اختصاص این زمین ها به صورت رایگان به مردم نشد. سید 
مصطفی آیت اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کرمان در این باره به»کاغذ وطن« گفت: » در 
هنگام واگذاری هزینه تمام شده زمین به نرخ امروز بدون 

ارزش افزوده ناشی از اصالح کاربری محاسبه می شود.«
در این وانفسا همچنان هیچ صحبتی از تعداد طبقات، 
هزینه تقریبی هزینه تمام شده و مدت تحویل صورت 
نگرفته است. موضوعات پایه و اساسی که بن مایه هر نوع 
سرمایه گذاری هستند و حاال حتی ثبت نام کنندگان از 

دانستنشان محروم مانده اند.

با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
بیان این که سهم ماینرها در قطعی شبکه 
برق کمتر از یک درصد است از سیاست 
نیرو در حوزه سرمایه گذاری در بخش 
نیروگاهی انتقاد کرد و گفت که صحبت از 
تاثیر ماینرها در قطعی برق بهانه ای برای 
سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی ها است. در 
طول هشت سال دولت آقای روحانی مسیر 
سرمایه گذاری در اقتصاد کشور در حوزه 
نیروگاهی کور شده است و موضوع استخراج 
ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل شده که 

قابل قبول نیست.
او با بیان این که بیش از ۵۵ درصد ظرفیت 
تولید برق توسط برق خصوصی انجام می شود 
یادآور شد: وزارت نیرو سیاست های اشتباهی 
در حوزه تصمیمات سرمایه گذاری در صنعت 
برق داشته و اگر قرار باشد ظرفیت بخش 
خصوصی استمرار و افزایش یابد باید از بخش 
خصوصی حمایت کنیم. یکی از سیاست 
های وزارت نیرو طی این سال ها قیمت 
گذاری دستوری است. وقتی بهای تمام 
شده از قیمتی که می خرند باالتر باشد هیچ 
نیروگاهی امکان ادامه فعالیت ندارد. وقتی 
نیروگاه موجود نمی تواند کار کند شما انتظار 
دارید نیروگاه جدید ایجاد شود که با کسری 

برق و خاموشی ایجاد نشویم؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که بیش از ۳۵ هزار 
میلیارد تومان تعهدات دولت به نیروگاه های 
مبلغ  این  گفت:  است،  بخش خصوصی 
سال هاست پرداخت نشده این شرکت ها چه 
طور می توانند روی پای خودشان بایستند. 
نکته دیگر عدم امکان مجوز برای صادرات 
برق است. اگر امکان صادرات وجود داشت 
ظرفیت جدید اضافه می شد چرا که این 
امر در پرتوی مشوق های صادراتی انجام 
می شود، بنابراین خطای فاحش وزارت نیرو 
سرکوب سرمایه گذاری در صنعت نیروی 

کشور بوده است.
پورابراهیمی با بیان این که در طول پنج سال 
گذشته یک نیروگاه جدید به ظرفیت کشور 
اضافه نشده، تصریح کرد: این در حالی است 
که طی سال های اخیر هم مصرف خانگی به 
دلیل افزایش جمعیت روبه رشد بوده و هم 
مصرف صنعتی افزایش یافته است. مسلم 
است که این فاصله بیشتر می شود و ما با 
چالش روبه رو می شویم. از سویی بحرانی 
مانند کم آبی هم می آید و دو سه نیروگاه 
برق آبی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. ما این 
را قبول داریم اما مسیر حرکت چه می شود. 

تعهد وزارت نیرو این بوده که حداقل ۵۰۰۰ 
مگاوات در طول برنامه ساالنه به ظرفیت 
نیروگاه های کشور اضافه کند که به این تعهد 

عمل نکرده است.  
وی ادامه داد: مجموع برق مصرفی مزارع 
ماینینگ براساس گزارش بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون 
اقتصادی به این صورت بوده؛ حدود ۳۲۰ 
مگاوات مجوزهای رسمی طبق قانون صادر 
شده و حدود ۳۵۰ مگاوات تقریبا برآورد 
می شود که غیررسمی باشند که البته باید 
با آنها محکم و قاطع برخورد شود و آنها به 
صورت رسمی مجوز بگیرند. اما صحبت ما 
این است که مجموع این مزارع اعم از رسمی 
و غیررسمی روی هم ۷۰۰ مگاوات است 
که در مقابل ۶۵ هزار مگاوات کمتر از یک 
درصد و حدود یک درصد است و صحبت از 
این موضوع به عنوان عمل قطعی برق بهانه 
ای برای فرار از بی کفایتی وزارت نیرو است و 
ما برهمین اساس پرونده ای طبق ماده ۲۳۴ 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در 
موضوع تخلفات وزارت نیرو در حوزه سرمایه 
گذاری در کمیسیون اقتصادی نهایی کردیم 
که به زودی آن را به صحن علنی می آوریم 

و به دستگاه قضایی کشور ارجاع می کنیم.

ــا  نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس ب
بیــان اینکــه ســال هــا از منابــع زیرزمینــی و 
ــه،  ــرداری درســت صــورت نگرفت آب بهــره ب
ــا  ــق ۳۷۰ ی ــا عم ــاط ت ــی نق ــت: در برخ گف
۳۸۰ متــری زمیــن بهــره بــرداری از آب 
انجــام شــده کــه مشــکالت متعــدد از جملــه 

ــال داشــته اســت. ــه دنب ــن را ب ــش زمی ران
دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در جلســه 
ــن،  ــی زمی ــات مل ــز تحقیق ــدازی مرک راه ان
مســکن و راهســازی در اســتان کرمــان از 

اهمیــت وجــود ایــن مرکــز ســخن بــه میــان 
آورد و اظهــار کــرد: ایــن موضــوِع بســیار 
ــتان  ــفانه اس ــه متاس ــرا ک ــت چ ــی اس مهم
ــمالی آن در  ــای ش ــژه مرزه ــه وی ــان ب کرم
معــرض فرونشســت زمیــن قــرار گرفتــه 

اســت.
او بــا بیــان اینکــه ســال هــا از منابــع 
زیرزمینــی و آب بهره بــرداری درســت 
صــورت نگرفته، گفــت: در برخــی نقــاط 
ــن بهــره  ــری زمی ــا ۳۸۰ مت ــا عمــق ۳۷۰ ی ت

ــکالت  ــه مش ــده ک ــام ش ــرداری از آب انج ب
ــه دنبــال  متعــدد از جملــه رانــش زمیــن را ب

داشــته اســت.
ــر  ــک خط ــه ی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدی ب زاه
جــدی کرمــان را تهدیــد مــی کنــد، تصریــح 
ــک  ــهری ی ــت ش ــاماندهی مدیری ــرد: س ک
ــورد  ــد آن را م ــه بای ــت ک ــم اس ــوع مه موض

ــم. ــرار دهی ــه ق توج
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــی  ــاِت مل ــان کــرد: مرکــز تحقیق مجلــس بی

ــی  ــن، مســکن و راهســازی در اســتان م زمی
ــده و از  ــران آم ــتاد بح ــک س ــه کم ــد ب توان
اوضــاع وخیــم جلوگیــری کنــد و بعدهــا نیــز 
ــگیرانه وارد  ــم و پیش ــات مه ــوزه اقدام در ح
شــده و بــر اســاس آخریــن تکنولــوژی هــای 
ــاهد  ــا را ش ــت ه ــا گسس ــردارد  ت روز گام ب

نباشــیم.
ــز  ــن مرک ــز کــردن ای ــه کــرد: متمرک او اضاف
کــه مــی توانــد محوریــت آن در جنوب شــرق 

باشــد، یــک ضــرورت در کرمــان بــود

دولـت درحالـی اقـدام بـه واگـذاری حدود 
۶ هـزار معـدن کـرده که کمتـر از یـک ماه 
بـه پایـان کارش باقـی مانده و کارشناسـان 
معتقدنـد ایـن واگـذاری شـتابزده هیـچ 

دسـتاوردی بـرای صنعـت نـدارد.
 چند روزی اسـت که خبر واگـذاری معادن 
در دقیقـه ۹۰ توسـط دولـت بـه موضـوع 
داغـی در جامعه تبدیل شـده بـه طوری که 
چنـد روز پیـش معـاون قضایـی دادسـتان 
کشـور شـخصًا به ایـن موضـوع ورود کرد و 
تمام دادسـتان هـای کشـور را ملـزم کرده 
تـا از واگـذاری معـادن در کل کشـور تـا 

تشـکیل دولـت آینـده جلوگیـری کننـد.
ز معـادن  ر ا گـذاری ۶ هـزا موضـوع وا
غیرفعـال کشـور البتـه بـه افراد و شـرکت 
ر  رای صالحیـت موضـوع بسـیا هـای دا
خـوب و مفیـدی اسـت کـه مـی توانـد در 
یـش تولیـد کشـور کمـک  فزا راسـتای ا
کنـد؛ ایـن موضـوع چنـدی پیـش توسـط 
رزم حسـینی وزیـر صمـت البته به شـرط 
ینـدگان  نونـی و نظـارت نما اجـرای قا
و معتقـد بـود کـه  بـالغ شـد. ا مجلـس ا
فعال سـازی معـادن راکـد جـزء مطالبات 
قتصـادی و  مسـئوالن نظـام، فعـاالن ا
معدنـی اسـت و بایـد در راسـتای افزایـش 

تـوان تولید داخـل کشـور هرچه سـریعتر 
انجام شـود. همچنیـن وی اذعـان کرد که 
اگـر ایـن کار صـورت نگیـرد ممکن اسـت 
در آینده توسـط مسـئوالن قضایی کشـور 

بـه دلیـل تـرک فعـل محاکمـه شـود.
امـا نکتـه جالـب موضـوع اینجاسـت کـه 
معـادن غیرفعـال کشـور درسـت یـک مـاه 
مانـده به پایـان دولـت دوازدهم به سـرعت 
و عجلـه در حال واگذاری هسـتند و سـوال 
ایـن اسـت آیا ایـن معـادن بـه افـراد دارای 
صالحیـت واگـذار مـی شـود و یـا اینکه در 
انجـام امور ایـن مزایـده ها بـاز هـم رانت و 

فسـاد وجـود دارد؟
در  معـدن  کارشـناس  صمـدی  سـعید 
گفـت وگـو با تسـنیم بـا اشـاره بـه ابهامات 
آزادسـازی معادن که این روزها با حواشـی 
مختلفـی مواجـه شـده اسـت گفـت: مـا 
اعتقـاد داریـم معـادن بـزرگ کـه حداکثر 
۱۰ معدن اسـت بایـد در اختیـار دولت قرار 
داشـته باشـد و مابقی بـه بخـش خصوصی 
واگـذار شـود. هیـچ کس بـا مزایـده معادن 
مخالفتـی ندارد بلکـه حرف همه این اسـت 
که در واگذاری هـا باید اهلیـت و صالحیت 
افـراد شـرکت کننـده در مزایـده هـا مورد 

بررسـی قـرار گیرد.

وی با بیان اینکه سـوال اینجاسـت چرا بعد 
از هشـت سـال دولت تـازه بـه فکـر مزایده 
معـادن افتـاده اسـت، تاکیـد کـرد: معادن 
سـوپرمارکت نیسـتند کـه بتـوان در مدت 
زمـان کوتـاه آن هـا را مـورد مزایـده قـرار 
داد بلکـه بایـد اهلیـت و صالحیت شـرکت 
کنندگان بررسـی و سـپس رونـد واگذاری 

هـا انجام شـود.
از سـوی دیگـر حجـت االسـالم محسـن 
کرمـی دادسـتان زنجـان در گفـت وگـو با 
تسـنیم بـا اشـاره بـه ابـالغ معـاون قضایی 
دادسـتان کشـور مبنـی بـر جلوگیـری 
واگذاری هـای معـادن گفـت: تالش هـای 
الزم بـر متوقـف کـردن واگـذاری معـادن 
انجام شـده و ان شـاء اللـه که متوقف شـده 

اسـت.
کمیسـیون  عضـو  طاهـری،  مصطفـی 
صنایـع و معـادن مجلـس در گفـت و گـو 
بـا تسـنیم بـا انتقـاد از واگـذاری معـادن 
آن هـم در روزهـای پایانـی گفـت: مـا بـا 
واگذاری معادن راکـد و غیرفعـال به بخش 
خصوصـی مشـکلی نداریـم بلکـه مشـکل 
مـا این اسـت چـرا ایـن معـادن در روزهای 
پایانـی دولـت و آن هـم بـه شـکل عجوالنه 

واگـذاری مـی شـوند.

باحذفچهارپروژه،کلساختوسازطرحاقدامملیمسکنرویزمینهایبلداالمینسوارشد

ساخت و ساز در زمین های بی آب

پورابراهیمی:

سهم ماینرها در قطعی برق کمتر از یک درصد است
برداشت آب از عمق زمین، موجب فرونشست زمین در استان کرمان شده است

واگذاری شتابزده معادن به نفع این صنعت نیست

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

علیحاجیزاده،مدیرکلراهوشهرسازی
استانکرماندرشورایمسکناستان،
جزییاتثبتنامکنندگانرااینگونه
تشریحمیکند:»در۵مرحلهبیشاز6۰
هزارنفردراستانثبتنامکردندکهازاین
تعداد۱۹هزارنفرواجدشرایطهستندو
تاکنونبیشاز۵هزارو۸۰۰نفرکارهایشان
آغازشدهاست.«
قریببه۴هزارنفرازاین۵هزارو۸۰۰نفر
درشهرکرماناند.افرادیکهبهامیدخانه
دارشدنپیشپرداخت۴۰میلیونتومان
راپرداختندوبهانتظاردریافتتسهیالت
برایشروعپروژهنشستند.



روزنامهاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادیاستانکرمان
صاحبامتیاز:موسسهمطبوعاتیپیامآوران

مدیرمسئول:روحهللاخدیشی
زیرنظرشوراینویسندگان

نشانیکرمان:خیابانشهیدبهشتی،کوچهشماره۱0،نبششرقی2
نشانیجیرفت:خیابانمسجدجامعکوچهبنبستنرسیدهبیمهمرکزیایران

اولینساختمان،سمتچپطبقهاول

جیرفت:0۳4-4۳2۱۳684-8509۱۳۱488684
تلفنخانهکرمان:0۳4-۳2487477

ایمیلتحریریه:
kaghazevatan@gmail.com

ایمیلسازمانآگهیها:
kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیراجرایی:حمیدباقری
مدیرداخلی:سمیهخدیشی
گرافیک:فاطمهخواجویی
صفحهآرایی:نداصفاریان

خبر:محمدساردویی

عکس:یاسرخدیشی
روابطعمومی:شیواکرمی

توزیع:اصغرصانعی
حسابدار:فاطمهسلیمانی

نمایندهروزنامهدرعنبرآباد:ارشادپگاه

نظراتنویسندگاندیدگاهشخصیآنانبودهولزومادیدگاهروزنامهنیست.
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

مارادنبالکنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سکه

بیشترینافزایشمالکیتحقوقیبورستهران

اطالعیههایمجامع

طال

بیشترینحجمعرضهبورس

ارز

بیشترینتاثیرمثبتدرشاخصکلبورستهران

رمپنا
گروه مپنا

15٬850750٪4٫97

پارس
پتروشیمی پارس

173٬9901٬610٪0٫9۳

اخابر
مخابرات ایران

8٬950120٪۱٫۳6

کنور
توسعه معدنی و صنعتی صبانور

57٬8102٬740٪4٫98

شنفت
نفت پارس

52٬0802٬480٪5

همای
همای آگاه

10٬000-٪0

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬109-111-٪5

وسفارس 
سر. استان فارس

979-51-٪4٫95

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

9٬780-510-٪4٫96

ثشرق
سر. مسکن شمال شرق

5٬920-310-٪4٫98

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوانشغلی:مدرسآلمانی
شرایطاحراز:جنسیت:خانم،آقا

نوعقرارداد:تماموقت،پارهوقت،دورکاری
مدرکتحصیلیلیسانسیاباالتر

ارائهگواهیمرتبطبهزبان
مدرکگوتهبرایآلمانی

سابقهتدریس-نیتیوبودناستاد
ارائهمدرکیاگواهیمربوطبهتحصیلیاتدریسیازندگی

درکشورمربوطه
مزایا:حقوقعالی-بسترسازیرشدبرایاساتید

محیطآرام
gamatehran@gmail.com  :ارسال رزومه

عنوانشغلی:کارشناسفروشوبازاریابیحضوری
شرایطاحراز:جنسیت:خانم،آقا

نوعقرارداد:تماموقت
روابطعمومیباال

سنبین2۵الی3۵
امکانرفتنبهسفر۱۵الی2۰روزدرماه

دارایخودروشخصیوگواهینام
مزایا:حقوقثابت-پورسانت

بیمه-بیمهتکمیلی

ارسال رزومه به واتساپ و شماره تماس: ۰۹۱۲۸۵۷۱۴۶۳
estekhdam@jonoobgan.com :ارسال رزومه به ایمیل

عنوانشغلی:کارشناساستقرارنرمافزار
شرایطاحراز:جنسیت:خانم،آقا

نوعقرارداد:تماموقت
آشناباBPMN-آشناباحوزههایکسبوکاریبازرگانی

نظیرخرید،فروشوقراردادها
دارایمدرککارشناسیمدیریت،بازرگانی،کسبوکار،

مهندسیصنایعیامالیوحسابداری
دارایحداقل3سالسابقهدرسمتکاریمشابه

اولویتباافراددارایتجربهدرحوزهاستقرارنرمافزاراست
مزایا:بیمه-وام-پاداش

شمارهتماس:۰2۱۴۹2۸6۴33
ارسالرزومهبهواتساپ:۰۹2۱۰6۷۵۰۵۱

صنایع شیمیایی کرمان زمینمجموعه آموزشی گاما 

پیش فروش پنج محصول ایران خودرو با موعد تحویل حداکثر یکسال 
 Khabareqtesadi به مدت سه روز-  از صفحه

تصویب قیمت شیر خام
           Khabareqtesadi از صفحه

اینستاگراماینستاگرام
درتوییترچهمیگویند؟ 

کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر

بازسازی عرصه های منابع طبیعِی 
تخریب شده از معادن

معرفی کتاب

خبر

ــر  ــاب کــه ســال ۲۰۱۷ منتشــر شــده، کاتل ــن کت در ای
ــن  ــت. ای ــرده اس ــی ک ــی را معرف ــدی بازاریاب ــل بع نس
ــا  ــت و در آن ب ــر اس ــای کاتل ــد آق ــرات جدی ــاب نظ کت
توجه بــه تغییــرات دنیــای بازاریابــی نکاتی بــرای اصالح 
دیــد ســنتی بازاریابــی بیان  شــده و نکاتــی کامــاًل جدید 
ــن کتــاب بعــد از  نیــز بررســی  شــده اســت. مطالعــه ای

ــود. ــه می ش ــر توصی ــی کاتل ــت بازاریاب ــاب مدیری کت
ــرات  ــا تغیی ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــاب ب ــن کت ای
بازاریابــی در دنیــای دیجیتــال پیــش بروید و مشــتریان 
بیشــتری جــذب کنیــد. امــروزه افــراد زمــان کمتــری را 
به توجــه بــه برندهــا اختصــاص می دهنــد و بــا برندهای 
بســیاری در اطــراف خــود برای انتخــاب مواجه هســتند. 
ــرار  ــا ق ــروی آن ه ــد و روب ــد برخیزی ــما بای ــن ش بنابرای
بگیریــد و توجــه مخاطــب را جلــب کنیــد و پیــام خــود 

ــد. را منتقــل کنی

رئیــس اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل منابــع طبیعــی اســتان کرمــان گفــت: 
عرصه هــای منابــع طبیعــِی اســتان کرمــان کــه در اثــر فعالیــت و بهــره بــرداری 

ــد، احیــا و بازســازی می شــوند. معــادن، تخریــب شــده ان
ــای  ــازی عرصه ه ــا و بازس ــرح احی ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــور ب ــرین فرامرزپ  نس
ــرداری  ــره ب ــت و به ــر فعالی ــه در اث ــان ک ــی در ســطح اســتان کرم ــع طبیع مناب
معــادن، تخریــب شــده اند، گفــت: بــرای دســتورالعمل اجرایــی مــاده ۲۵ قانــون 
ــای  ــازی محدوده ه ــا و بازس ــرح احی ــرای ط ــی، اج ــاده ۱۷ اصالح ــادن و م مع
تخریــب یافتــه معــادن در دســتور کار اداره کل منابــع طبیعــی اســتان قــرار دارد.

او افــزود: برابــر مصوبه کمیتــه تعامــل بیــن اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
ــر طــی امســال  و ســازمان صمــت اســتان، معــدن آهــن واقــع در شهرســتان راب

بــرای احیــا و بازســازی معرفــی و انتخــاب شــده اســت.
ــع طبیعــی  ــه اینکــه بازســازی و احیــای عرصه هــای مناب ــا اشــاره ب ــور ب فرامرزپ
ــای  ــن راهکار ه ــی از اصولی تری ــی یک ــای معدن ــده ناشــی از فعالیت ه آســیب دی
ــه ایجــاد  ــادن، دســتیابی ب ــت مع ــد از فعالی ــار بع ــان ب ــار زی ــرل آث ــم در کنت مه
ــرای تجدیــد حیــات طبیعــی و اســتفاده از ســایر  محیطــی مناســب و مطلــوب ب
ــال  ــادن در س ــون مع ــب قان ــس از تصوی ــزود: پ ــت، اف ــادن اس ــای مع قابلیت ه
ــاده ۱۷  ــون و م ــن قان ــاده ۲۵ ای ــا در م ــازی و احی ــوع بازس ۱۳۹۰ و درج موض
اصالحیــه مربوطــه، وظیفــه بازســازی و احیــای معــادن بر عهــده ســازمان جنگل 

ــزداری کشــور گذاشــته شــده اســت. ــع و آبخی ــا، مرات ه
او اظهــار داشــت: در ایــن خصــوص و از محــل اعتبــارات مــاده ۲۵ قانــون معــادن 
ــه  ــه اســالمی ب ــه صــورت اســناد خزان ــال ب ــارد ری ــغ ۱۷ میلی طــی امســال مبل
ــاص داده  ــن اداره کل اختص ــه ای ــده ب ــب ش ــای تخری ــاء عرصه ه ــور احی منظ

ــت. ــده اس ش
ــزداری اســتان  ــع طبیعــی و آبخی ــت اداره کل مناب رئیــس اداره حفاظــت و حمای
ــه منظــور اجــرای پــروژه احیــاء و بازســازی، عملیــات احــداث دو بنــد  کرمــان ب
ــیاب  ــر و آس ــتان راب ــاد شهرس ــدوم آب ــز پ ــای آبخی ــی در حوزه ه ــنگ و مالت س
ــزار  ــًا ۲ه ــات مجموع ــا حجــم عملی ــت ب ــع در شهرســتان باف ــه شــرقی واق جفت

ــت. ــام اس ــال انج ــب در ح مترمکع
آثارمخربفعالیتهایمعدنیبرعرصههایمنابعطبیعی

او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد معــادن اســتان در صــورت تخصیــص 
اعتبــار کافــی و پــس از بررســی محدوده هــای تخریــب یافته بــدون مــاده معدنی 

امــکان احیــا و اصــالح آنــان بــرای اهــداف ســازمان جنگل هــا وجــود دارد.
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــه برنام ــه چنانچ ــادن متروک ــر مع ــالوه ب ــور افزود:ع فرامرزپ
ــایش  ــدید فرس ــی و تش ــب اراض ــری از تخری ــور جلوگی ــه منظ ــال ب ــادن فع مع
ارائــه شــود، شــرایط پایــداری را در معــادن بــه همــراه خواهــد داشــت کــه ایــن 
امــر نیازمنــد تعامــل بیشــتر بیــن ســازمان های مرتبــط و بهــره بــرداران معــادن 

ــت. اس
او بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیت هــای معدنــی آثــار مخــرب زیــادی بــر عرصه هــای 
منابــع طبیعــی دارد و جبــران خســارت های وارد شــده ناشــی از عملیــات 
اکتشــاف و بهــره بــرداری دشــوار و بعضــًا غیرممکــن اســت، گفــت: ایــن معــادن 
پــس از بهــره بــرداری و پایــان ذخیــره معدنــی یــا نداشــتن کیفیــت مناســب رها 

ــد. ــا وارد می کن ــر زیســت بوم ه ــار مخــرب بســیاری ب ــن آث ــد و ای ــده ان ش

وتجارت
بانک تجارت

2٬613-17- ٪0٫65

وسکرمان 
سر. استان کرمان

596-25-٪4٫03

ثبهساز
بهساز کاشانه تهران

2٬10244٪2٫14

خودرو 
ایران خودرو

2٬010-61- ٪2٫95

خساپا 
سایپا

1٬839-55- ٪2٫9

 زیرساخت فناوری اطالعات
و ارتباطات پاسارگاد آریان

قیمت)تومان(سال ساختنوع خودرو

SE 131 1398123,500,000پراید

SX 1400130,750,000تیبا صندوق دار

SE 111 1399136,810,000پراید

EX 1399138,690,000تیبا هاچبک

EX 1399147,690,000ساینا دنده ای

1399155,000,000کوییک دنده ای

1399202,940,000سمند LX ساده

LX 1399208,630,000رانا

1399212,940,000پژو 206 تیپ 2

1399223,130,000پژو SLX 405 بنزینی

1399238,130,000برلیانس H230 دنده ای

1399244,000,000پژو پارس سال

ELX 1399244,500,000سمند سورن

1399247,060,000سمند LX EF7 بنزینی

175٫000٫000300٫000٫000پژو 207 دنده ای

خودروهایصفرکیلومترزیر2۵۰میلیونتومان
ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خبهمن
انتشاراوراقبهادارغیرقابلتبدیلیاتعویضباسهام1400/04/20۱5:00بطور فوق العاده  

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای نوری
1400/04/20۱6:00سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399  

استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.
تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالیمنتهیبه۳0/۱2/۱۳99

انتخابحسابرسوبازرسقانونی
انتخابروزنامةکثیراالنتشار

تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیئتمدیره
تعیینپاداشهیئتمدیره

تصمیمگیریدرخصوصافزایشسرمایه1400/04/20۱5:۳0آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعادهوپخش
تطابقاساسنامهشرکتبانمونهاساسنامهسازمانبورس

تصمیمگیریدرخصوصافزایشسرمایه1400/04/20۱۱:00آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعادهکیا

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهپکرمان
برایسال)دوره(مالیمنتهیبه۳0/۱2/۱۳99

1400/04/2010:30

استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.
تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالیمنتهیبه۳0/۱2/۱۳99

انتخابحسابرسوبازرسقانونی
انتخابروزنامةکثیراالنتشار

تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیئتمدیره
تعیینپاداشهیئتمدیره


