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 تامین آب ۵۱۹  روستا روی هوا
 غفلت نمایندگان مجلس و حذف بخشی از بودجه تامین آب استان

بازگشت شاخص بورس به روند صعودی با ۱۴ هزار واحد رشد 

گل گهر مثبت »فملی« پرتراکنش 

 اعزام ۸  کامیون راهداری 
از جنوب کرمان به بندر امام  

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: 
با توجه به  اهمیت جابه جایی کاالهای اساسی و نهاده های دامی، 

طرح ملی به  منظور تخلیه بارهای موجود در بندر امام خمینی)ره( آغاز شده است که با توجه به 
حساسیت موضوع و کمک در جهت تسریع روند تخلیه این اداره کل هم در حد توان لجستیکی 
برای پیشبرد این مهم اقدام کرده است.  جمیلی گفت: با توجه به اهمیت جابه جایی کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی در کشور و بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده جهت جلوگیری از ایجاد 
وقفه در تامین کاالهای اساسی و ضرورت حمل کاالهای موجود در انبارهای بندر امام خمینی)ره( 
۸ دستگاه کامیون از مجموعه ماشین آالت این اداره کل به مقصد بندر امام خمینی)ره(  برای 
حمل کاالی اساسی و نهاده های دامی اعزام شده است. او بیان کرد: به منظور تسریع در حمل 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی، بر اساس هماهنگی انجام شده از سوی سازمان راهداری و حمل  
و نقل جاده ای کشور، امکان صدور بارنامه از بندر امام خمینی)ره( برای شرکت های حمل ونقل 

استان فراهم شده است، تا ناوگان حمل  و نقل کاالی استان ها بدون وقفه انجام شود.

شاخص کل در بازار بورس دیروز )یکشنبه، ۲۰ تیر ماه( ۱۴ هزار و ۵۳۸ 
واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۸۵ 

هزار واحد رسید. به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشته بیش از هفت میلیارد و ۴۲۲ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با پنج هزار و ۱۱۹ واحد افزایش به ۳۹۷ هزار و ۶۰۶ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۲۶۲  واحد رشد به ۲۵۳ هزار و ۳۶۷ واحد رسید.
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افزایش ۱۹۲ واحدی فرابورس

 روز مثبت گهرزمین
شــاخص  دیــروز 
فرابــورس نیز حدود 
۱۹۲ افزایش داشت 

و بر روی کانال ۱۸ هــزار و ۶۱۸ واحد ثابت ماند. 
همچنین در این بازار دو میلیــارد و ۷۳۹ میلیون 
برگه ســهم به ارزش ۱۲۶ هــزار و ۴۳۳ میلیارد 
ریال دادوستد شد. دیروز نماد پتروشیمی مارون 
)مارون(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی تندگویان 
)شــگویا(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی )ســمگا(، بیمه 
تجارت نو )بنو(، فوالد هرمــزگان جنوب )هرمز(، 
تولید برق عســلویه مپنا )بمپنا( و بیمه ســامان 
 )بساما( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

سفره های زیرزمینی 
کرمان دیگر ظرفیت 

استحصال ندارند

۱۳۹ بستری جدید و ۱۰ 
فوتی در شبانه روز گذشته

صفحه ۳
را بخوانید 

صفحه ۱ را 
بخوانید
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ادامه مطلب را 
در صفحه۲ بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ تیــر   ۲۱ دوشــنبه         ۱۰۲۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مردم بزرگترین مردم بزرگترین 
تولیدکننده مرغ در صف تولیدکننده مرغ در صف 

بازگشت شاخص بورس به روند 
صعودی با ۱۴ هزار واحد رشد

گل گهر مثبت »فملی« 
پرتراکنش 

 رئیس کمیته ارزی و بورسی اتاق بازرگانی استان کرمان :

 سهام داران از خرید سهام میدکو غافل نشوند

قطاری که روی ریل نرفت
کمبود اعتبار راه آهن بم-جیرفت را به تعطیلی کامل کشاند

عوامل  تهدیدکننده معامالت بورس

ــازار بــورس دیروز )یکشــنبه،  شــاخص کل در ب
ــد  ــد رش ــزار و ۵۳۸ واح ــاه( ۱۴ ه ــر م ۲۰ تی
ــه رقــم  داشــت کــه در نهایــت ایــن شــاخص ب
ــه  ــید. ب ــد رس ــزار واح ــون و ۲۸۵ ه ــک میلی ی
ــته  ــالت روز گذش ــه معام ــا، برپای ــزارش ایرن گ
بیــش از هفــت میلیــارد و ۴۲۲ میلیــون ســهم، 
حــق تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۵۳ هــزار و 

ــال داد و ســتد شــد. ــارد ری ۹۱۴ میلی
ــج  ــا پن ــم وزن( ب ــاخص کل )ه ــن ش همچنی
ــزار و  ــه ۳۹۷ ه ــش ب ــد افزای ــزار و ۱۱۹ واح ه
ــا  ــم وزن( ب ــت )ه ــاخص قیم ــد و ش ۶۰۶ واح
ســه هــزار و ۲۶۲  واحــد رشــد بــه ۲۵۳ هــزار و 

ــید. ــد رس ۳۶۷ واح
شــاخص بــازار اول ۱۵هــزار و ۶۰ واحــد و 
شــاخص بــازار دوم ۱۴ هــزار و ۴۷۸ واحــد 

افزایــش داشــتند.
ــاد  ــا، نم ــه نماده ــن هم ــن در بی ــر ای ــالوه ب ع
فــوالد مبارکــه اصفهــان )فــوالد( بــا دو هــزار و 
۷۰ واحــد، ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی( 
بــا یــک هــزار و ۱۱۰ واحــد، معدنــی و صنعتــی 
ــیمی  ــد، پتروش ــا ۸۵۸ واح ــر )کگل( ب گل گه
ــا ۷۹۰ واحــد، پاالیــش  پردیــس )شــپدیس( ب
نفــت اصفهــان )شــپنا( بــا ۷۰۹ واحــد، 
پتروشــیمی جــم )جــم( بــا ۴۹۵ واحــد، ایــران 
خــودرو )خــودرو( بــا ۴۴۱ واحــد، شــرکت 
ســرمایه گذایــر غدیــر )وغدیــر( بــا ۴۳۶ واحد، 
پاالیــش نفــت تهــران )شــتران( بــا ۴۱۶ واحــد 
ــا ۳۸۷ واحــد  ــارس( ب ــارس )پ و  پتروشــیمی پ

ــورس داشــتند. ــر شــاخص ب ــت ب ــر مثب تاثی
ــن  ــذاری تامی ــرمایه گ ــرکت س ــل ش در مقاب
ــرکت  ــد، ش ــا ۸۲۴ واح ــتا( ب ــی )شس اجتماع
ــهمدا(  ــدان )وس ــتان هم ــذاری اس ــرمایه گ س
بــا ۹۸ واحــد، شــرکت ســرمایه گــذاری ســهام 
عدالــت اســتان خراســان رضــوی )وســرضوی( 
ــو  ــی چادرمل ــی و صنعت ــد، معدن ــا ۸۸ واح ب
ــا ۸۴ واحــد، شــرکت ســرمایه گذاری  )کچاد( ب
ــد،  ــا ۶۷ واح ــهرمز( ب ــزگان )وس ــتان هرم اس
ســیمان فــارس )ســفار( بــا ۶۵ واحــد، شــرکت 
ســرمایه گــذاری اســتان گلســتان )وسگلســتا( 
بــا ۶۰ واحــد و شــرکت ســرمایه گذاری اســتان 
اصفهــان )وســصفا( بــا ۵۲ واحــد تاثیــر منفــی 

ــورس داشــتند. ــر شــاخص ب را ب
ــروز نمــاد لیزینــگ  ــن گــزارش، ام ــه ای ــر پای ب
ــکار(، شــرکت ســرمایه گــذاری  ــن )ول کارآفری
ــت  ــروه مدیری ــتا(، گ ــی )شس ــن اجتماع تامی
ارزش ســرمایه صندوق بازنشســتگی کشــوری 
)ومدیــر(، گــروه دارویــی برکــت )برکــت(، ملی 
صنایــع مــس ایــران )فملــی(، ایــران خــودرو و 
)خــودرو( و پاالیــش نفــت اصفهــان )شــپنا( در 

نمادهــای پُرتراکنــش قــرار داشــتند.

رئیس کمیته ارزی و بورسی اتاق بازرگانی استان 
کرمان در پی سواالت تخصصی جمعی از عالقه مندان 
به سرمایه گذاری در بورس نوشت: افق بورس با تمام 
فراز و نشیب هایش روشن است و در این حال ورود 
میدکو به بازار بورس با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های 
فرصت  یک  دارد  بزرگ  هلدینگ  این  که  بزرگی 

کم نظیر برای شهروندان عزیز زرندی جهت مشارکت 
 در یک سرمایه گذاری مطمئن و سودده می باشد.
مظفر محمدی با ابراز خرسندی از پیوستن شهرستان 
زرند در ردیف قطب های قدرتمند فوالد در سطح 
خاورمیانه، ادامه می دهد: اکنون زرند نام خود را در 
صنعت فوالد، فراتر از قطب بزرگ و یک قدرت نوظهور 
صنعتی در کشور به سرمایه گذاران تحمیل کرده است 
و نگاه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی 
 داخلی و خارجی را به سمت خود جلب کرده است.

وی افزود: پیشنهاد می کنم زرندی ها با مشارکت در 
خرید سهام میدکو سهم عمده ای از این شرکت را در 
بازار بورس خریداری کنند چرا که یقین دارم منافع 
آن به اقتصاد شهرستان بازخواهد گشت و سرانه ی رفاه 
 اجتماعی شهروندان را به درجه ی باالیی خواهد رساند.
او همچنین بیان داشت: این فرصت ویژه به تعبیر امام 
علی )علیه السالم(: “الفرصه السحاب المره” چونان ابر 
می ماند که به سرعت از آسمان عبور خواهد کرد، و 
بهتر است زرندی ها از این فرصت بوجود آمده نهایت 
بهره برداری را با مشارکت در خرید سهام میدکو نصیب 

خود و شهرستان نمایند.

۲هزارو ۱۰۰روستای استان مشکل آب دارند. روستا هایی که یا فاقد شبکه آبرسانی اند 
ما وضعیت  د ا ین تعدا ز ا رند. ۶۰۰روستا ا ویا با وجود شبکه آبرسانی، آب شرب ندا
رند. ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ طی جلسه ای در تهران  تصمیم گیری شد،  بغرنج تری دا
برای آبرسانی به ۵۰۰روستای فاقد شبکه آبرسانی ۲۵۰میلیارد تومان توسط آبفا و 

ر بود آبرسانی به این روستاها تا  ۵۰۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ اخذ شود. قرا
شهریور ۱۴۰۰به اتمام برسد. صورت جلسه ای که با تغییر استاندار به فراموشی سپرده 
شد. پیگیری های »کاغذ وطن« اما حاکی از این است که با وجود ادعای سازمان آب و 
فاضالب مبنی بر ابالغ این تفاهم نامه، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اطالعی 

از آن ندارد. هر چند که رودری محقق شدن اعتبار ماده ۵۶ این صورت جلسه را به 
ند. این سازمان پیگیر پروژه جدیدی است که  دلیل استانی بودن پروژه بعید می دا
با سفر رییس مجلس به استان وعده داده شده و آبرسانی حدود ۵۱۹روستا را شامل 
 می شود. تفاهم نامه ای که حتی در خوش بینانه ترین حالت ممکن به امسال نمی رسد.

راه آهـن جیرفت-بـم کـه سـال ۹۷ توسـط وزیـر 
نـکار  ه کلنـگ زنـی شـده بـود؛ بـا خـروج پیما را
بـه دلیـل کمبـود اعتبـار رسـما متوقـف شـد. کـم 
نیسـت پـروژه هایـی نیمـه تمـام در اسـتان کرمـان  
کـه هیـچ وقـت طبـق برنامـه پیـش بینـی شـده 
نـد.  تـر نرفته ا عملیاتـی نشـده و از روی کاغـذ فرا
ز ایـن پروژه هـای بـی سـرانجام  راه آهـن  یکـی ا
بم-جیرفـت اسـت، پروژه ای کـه کلنگش را اسـالمی 
 وزیـر راه و شهرسـازی در آبـان ۹۷ بـر زمیـن زد.
پـروژه ی ریلـی ای بـا طـول بیـش ۱۰۰ کیلومتـر، 
کـه قـرار بـود بـه شـبکه راه آهـن کشـور متصـل 
شـده و از جنـوب اسـتان تـا بنـدر جاسـک ادامـه 
رسـیده  خبرهـای  مـا  ا حـاال  باشـد.  داشـته 
و  رد  دا پـروژه  یـن  ا کامـل  توقـف  ز  ا حکایـت 

 اصلی تریـن مشـکل آن نیـز تامیـن اعتبـار اسـت.
در ابتـدا ردیـف بودجـه ایـن پـروژه بـرای معاونـت 
سـاخت وزارت راه بـود. تیـر ۹۸ تـا دی مـاه بـه راه 
آهـن سـپرده شـد؛ امـا سـرانجام بعـد از دی مـاه 
همیـن  برگشـت.  سـاخت  معاونـت  بـه  ره  دوبـا
ز دالیـل عقـب مانـدن  جـا بـه جایـی نیـز یکـی ا
ز زمـان پیـش بینـی شـده خـود بـود.  پـروژه ا
ر  نـکا شـرکت »محـور گسـترش شـرق« کـه پیما
ایـن پـروژه بـود اسـفند ۹۹ در نامـه کـه بـه امضای 
»عبـاس خطیبی« معاون شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیربناهـای حمـل و نقل رسـیده؛ درخواسـت خروج 
از پـروژه را داده اسـت. یکـی از مدیـران شـرکت 
پیمانـکار بـه »کرمـان نـو« می گویـد: ایـن پـروژه 
هیـچ اعتبـاری نداشـت و یـک ریـال هـم پـول داده 
 نشـد؛ بـه همیـن دلیـل مـا از پـروژه خـارج شـدیم.
او ادامـه داد: بخش زیـادی از ایـن پروژه تونل اسـت 
و بـه قیمـت امـروز نزدیـک بـه ۱۰ هـزار میلیـارد 
تومـان اعتبـار می خواهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
بنـا بـر گفتـه یـک منبـع آگاه ایـن پـروژه امسـال 
تنهـا ۵ میلیـارد تومـان بودجه داشـته اسـت. »انجم 
شـعاع« مدیـر طرح هـای شـرکت  سـاخت وزارت راه 
در اسـتان کرمـان نیـز بـا تاییـد خـروج پیمانـکار 
می گویـد: در صـورت تامیـن اعتبـار بایـد پیمانـکار 
 جدید گرفته شـود و در حـال حاضر پیمانـکار ندارد.
با ایـن شـرایط می تـوان گفـت راه آهـن بم-جیرفت 
رسـما متوقـف شـده و حـاال بـا پایـان عمـر دولـت 
نتظـار تصمیمـات دولـت  تدبیـر و امیـد بایـد در ا

آینـده باشـد.

یـک کارشـناس بـازار سـرمایه بـه چهـار ریسـک 
تهدیـد کننـده معامـالت بـورس کـه بایـد مـورد 
توجه سـهامداران قـرار بگیرد اشـاره کـرد و گفت: 
از جملـه ریسـک های کنونـی بـازار، وقـوع بحران 
انرژی )آب و برق( در کشـور اسـت که تـا حدودی 

صنایـع را بـا چالـش مواجـه کرده اسـت.
"امیرعلـی امیرباقری" )یکشـنبه( در گفـت و گو با 
خبرنـگار اقتصـادی ایرنا بـه روند معامـالت بورس 
در هفته دوم تیرماه اشـاره کـرد و افـزود: در هفته 
گذشـته بازار سـهام بـه سـمت تعـادل در عرضه و 
تقاضـا پیـش رفـت و ضمـن تفکیـک راه سـهام از 
یکدیگـر عمدتـا نـگاه هـا بـه سـمت سـهامی بود 
که از بنیـاد و آینـده روش تـری برخـوردار بودند.
وی بـا بیـان اینکـه اکنـون چنـد ریسـک بـه بـازار 
افزوده شـده اسـت که باید مورد توجه سـهامداران 
قـرار بگیرد، اظهار داشـت: نخسـتین ریسـک فعلی 
بازار، بحث شـیوع ویـروس کرونا در کشـور اسـت، 
از آنجایی که هنـوز این بیماری مهار نشـده اسـت؛ 
بنابرایـن ایـن ریسـک همچنـان در بخـش تولیـد 

و تقاضـا وجـود دارد کـه ایـن موضـوع تا حـدودی 
فضـای کسـب و کار را بـا رکـود مواجه مـی کند.

ینکـه موضـوع دوم کـه  میرباقـری بـا بیـان ا ا
اخیـرا مطـرح شـده اسـت و انتظـار مـی رفـت تـا 
تحلیلگـران  آن را در پیـش بینی هـای خود لحاظ 
کننـد، مقولـه مرتبـط بـا بحران انـرژی در کشـور 
اسـت، افـزود: بـا توجه بـه ذخیـره آبـی کشـور تا 
حدودی صنایع بـا بحران برق و آب مواجه شـدند، 
اکنون ایـن موضوع در بـازار به عنوان یک ریسـک 
نوظهـور به وقوع پیوسـته اسـت و مـی تواند بخش 
تولیـد را تحـت تاثیـر خـود قـرار دهـد؛ بنابرایـن 
سـرمایه گـذاران بایـد نـگاه ویـژه ای بـه سـهامی 
داشـته باشـند که تاثیرپذیر از این مقوله هسـتند.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه گفـت: در بحـث 
سـوم بـا توجـه بـه کاهـش درآمدهـای دولـت 
و اصـالح نظـام مالیاتـی، مباحـث مالیاتـی مـی 
تواند بیـش از گذشـته بـر سـرمایه شـخصی افراد 
و بخـش تولیـد تاثیر داشـته باشـد که بـه نظر می 
رسـد دولـت جدیـد مباحـث مالیاتـی را بـا تمرکز 

بیشـتری پیگیـری کنـد و راه فـرار مالیاتی با سـد 
روبـرو شـود.

وی بـا بیان اینکـه در علـم اقتصاد مباحـث مرتبط 
بـا مالیات ماننـد یک شمشـیر دو لبه اسـت، اظهار 
داشـت:  این موضوع همانطـور که مـی تواند مفید 
واقـع شـود بـه همـان میـزان هـم بخـش تولید و 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی را تحـت تاثیر 
خود قـرار مـی دهـد؛ بنابرایـن بایـد به طـور حتم 
در ایـن  بخـش،  کارشناسـی هـای الزم صـورت 
بگیـرد و  مطالعـات تطبیقـی انجـام شـود تـا در 

آینـده در ایـن حـوزه دچار مشـکل نشـویم.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکـه به 
لحـاظ تکنیکـی موضوعـی کـه در هفتـه گذشـته 
مـورد توجـه فعـاالن بـازار سـرمایه قـرار گرفـت 
مباحـث مرتبـط بـه سـفته بـازی، فضـای مجازی 
و تاثیـر آن بـر بازار سـرمایه اسـت، گفـت: در بازار 
فرابـورس عمدتـا فاصلـه قیمتـی یک ریال اسـت، 
همین امـر می توانـد عملیـات سـفته بازانـه را در 
ایـن بـازار مهیـا کنـد که بـه نظـر مـی رسـد باید 
در میـان مـدت یـک همگرایـی بیـن قوانیـن و 
دسـتورالعمل های اجرایی بین بـورس و فرابورس  
داشـته باشـیم تـا بنیـاد سـهام بـر رونـد قیمتـی 
تاثیرگـذار باشـد و عملیـات سـفته بازانـه نتوانـد 
واقعیـات اقتصـادی موجود در شـرکت هـا را مهار 
کنـد؛ بنابرایـن در مـورد فاصلـه قیمتـی در بـازار 

فرابـورس بایـد بازنگـری هایـی صـورت گیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه تیرمـاه فصـل مجامـع اسـت و 
بازار سـرمایه در این فصـل، تحرکـی مضاعف را به 
خود مـی بینـد، اظهار داشـت: ایـن اتفاق نـه تنها 
آورده نقـدی را بـرای سـرمایه گـذاران با خـود به 
همـراه دارد بلکـه اسـتراتژی کالن شـرکت هـا در 
میـان مـدت و بلندمـدت در مجامـع مطـرح مـی 
شـود و سـهامداران می توانند سـواالت خود را در 
این مجامع عنـوان کننـد؛ بنابراین ایـن فصل یک 
اسـتراتژیک بـرای بازار سـرمایه اسـت که بـه نظر 
می رسـد خبرهـای خوبـی در مجامع از نظـر آمار 

تولیـد و فروش شـنیده شـود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي 
شماره ۱400/۱8/ع
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مدیریتقراردادهاومعامالتپیشنهاداتبدوننیازبهذكردلیلوبدونجبرانخسارتمختارمیباشد.
شرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

 نابسامانی بازار مرغ در رفسنجان

استاندار کرمان با اشاره به سطح ایستابی چاه های 
استان کرمان اظهار کرد:این سرزمین کهن تشنه 

است و عمق تشنگی آن به ۴۰۰ متر رسیده و 
سفره های زیرزمینی آن دیگر ظرفیت استحصال 

ندارند و باید به آنها آب تزریق کرد.

دکتر مهدی شفیعی  گفت:» ۶۶ نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 

رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه(، ۱۲ نفر از حوزه دانشکده علوم 

پزشکی سیرجان، ۱۵ نفر از حوزه  دانشگاه علوم 
پزشکی بم و ۳۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.
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طرد کامل اتباع غیرمجاز 
دستگیر شده در کرمان 

 مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری کرمان گفت:روز 
گذشته ۶۵۰ نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر شده در استان کرمان، 
جهت طرد از کشور به مرز اعزام شــدند و حدود ۳۲۰ نفر که در 

اردوگاه مراقبتی ماهان و بم هستند به مرز اعزام می شوند.
علی شــفیعی در ارتباط با طرح تشــدید جمع آوری و طرد اتباع 
غیرمجاز در اســتان کرمان اظهار کرد: به دنبال جمع آوری افراد 
غیرمجاز اتبــاع خارجــی،اداره کل اتبــاع و مهاجرین خارجی 
استانداری کرمان با همکاری نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیــش از ۴۱ هزار نفر را جهت طرد از کشــور به مرز اعزام 

کرده است.
او افزود:مشکالت اخیر کشور افغانستان و آشفتگی مرز دوغارون 
و بیماری کرونا،روند طرد اتبــاع غیرمجاز را با کندی مواجه کرده 
بود که با پیگیری های انجام شــده در تیرمــاه ۶۰۰۰ نفر از اتباع 
غیرمجاز توسط نیروی انتظامی که در سطح استان پراکنده بودند، 

جمع آوری و به مرز اعزام شدند.
شفیعی گفت: دو مرحله اعزام اتباع غیرمجاز را برای طرد از کشور 
داشتیم که بعد از آن مشــکالتی در مرز دوغارون ایجاد شد و کار 

متوقف ماند.
او افزود: روند جمع آوری اتباع غیرمجاز توســط نیروی انتظامی 
در حال انجام است و همه ورودی ها و خروجی ها توسط نیروهای 

امنیتی و اطالعاتی کامال رصد می شود.
شفیعی ادامه داد: طرح تثبیت اوضاع اتباع خارجی در استان نیز 
دنبال می شود و با کمک دانشگاه علوم پزشکی که خط مقدم مبارزه 
با بیماری کروناویروس هستند، در حوزه اتباع خارجی غیرمجاز و 

جلوگیری از سرایت بیماری تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
مدیرکل اتباع و مهاجــران خارجی اســتانداری کرمان در پایان 
اظهار کرد: همه قوانین و مقررات بین المللی در رابطه با طرد اتباع 

غیرمجاز رعایت شده است.

سفره های زیرزمینی کرمان 
دیگر ظرفیت استحصال ندارند

اســتاندار کرمان با اشاره به سطح ایســتابی چاه های استان کرمان 
اظهار کرد:این سرزمین کهن تشنه است و عمق تشنگی آن به ۴۰۰ 
متر رسیده و سفره های زیرزمینی آن دیگر ظرفیت استحصال ندارند 

و باید به آنها آب تزریق کرد.
علی زینی وند در آیین افتتاح پروژه اضطراری تامین آب شهر کرمان با 
تاکید بر آنکه شرمنده مردم کرمان هستیم،گفت: با افتتاح این پروژه 

بخشی از کمبود آب شرب شهر کرمان جبران می شود.
استاندار کرمان با اشاره به سند سازگاری با کم آبی استان کرمان عنوان 
کرد:هیچ راهی جز اجرای سند سازگاری با کم آبی نداریم و دیگر باید با 
کشاورزی سنتی خداحافظی کرد و اگر جایی مقاومت بود باید در ابتدا 

با گفتمان و سپس از راه قانونی با آن مقابله کرد.
او با بیان این مطلب که باید از قطره قطره آب در کرمان بهره جست، 
عنوان کرد:قرار نیســت باغات و مزارع خشک شــوند،بلکه باید با 

تکنولوژی آنها را سرسبزتر و پرثمرتر کرد.
ضرورت مدیریت آب در استان کرمان

زینی وند بر لزوم مدیریت آب در اســتان کرمان تاکید کرد و افزود: 
باید برداشت آب از چاه های کشاورزی به سرعت کاهش یابد و بخش 

صنعت با چاه های آب خداحافظی کند.
او تاکید کرد: با مدیریت مصرف می توان هم کشاورزی و هم صنعت را 
داشته باشیم ضمن آنکه دشت های کرمان را از فرونشست حفظ کنیم.

استاندار کرمان لزوم بهره برداری بهینه از آب در بخش کشاورزی را 
مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: تنها راه چاره رفع مشکل آب شرب 
شهر کرمان انتقال آب خلیج فارس است و امیدواریم ظرف یک سال 

آینده این آب وارد شبکه آب شهر شود.
پروژه اضطراری تامین آب شرب شــهر کرمان شامل حفر و تجهیز 
هفت حلقه چاه با اعتبار ۴۲۰میلیارد ریال است که اجرای این پروژه 
چهار ماه به طول انجامید که طول خط انتقــال ۶۸۰۰ متر و طول 
اجرای خط برق آن ۲۰ کیلومتر است و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب به شبکه 

تزریق می کند.

 اعزام ۸  کامیون راهداری
 از جنوب کرمان به بندر امام  

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: با 
توجه به  اهمیت جابه جایی کاالهای اساسی و نهاده های دامی، طرح 
ملی به  منظور تخلیه بارهای موجود در بندر امام خمینی)ره( آغاز 
شده است که با توجه به حساسیت موضوع و کمک در جهت تسریع 
روند تخلیه این اداره کل هم در حد توان لجستیکی برای پیشبرد این 
مهم اقدام کرده است.  جمیلی گفت: با توجه به اهمیت جابه جایی 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی در کشور و بر اساس برنامه ریزی به 
عمل آمده جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در تامین کاالهای اساسی 
و ضرورت حمل کاالهای موجود در انبارهای بندر امام خمینی)ره( ۸ 
دستگاه کامیون از مجموعه ماشین آالت این اداره کل به مقصد بندر 
امام خمینی)ره(  برای حمل کاالی اساسی و نهاده های دامی اعزام 
شده است.او بیان کرد: به منظور تســریع در حمل کاالهای اساسی 
و نهاده های دامی، بر اســاس هماهنگی انجام شده از سوی سازمان 
راهداری و حمل  و نقل جاده ای کشور، امکان صدور بارنامه از بندر امام 
خمینی)ره( برای شرکت های حمل ونقل استان فراهم شده است، تا 

ناوگان حمل  و نقل کاالی استان ها بدون وقفه انجام شود.
مدیرکل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای جنوب اســتان کرمان 
افزود: علی رغم کمبود کامیون ملکی و بومی منطقه جنوب استان 
کرمان برای انجام هماهنگی های بیشتر، جلساتی برای تسریع در 
حمل کاالهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی)ره( با شرکت های 
حمل ونقل کاال و انجمن های صنفی حمل  و نقل کاالی جنوب کرمان 
برگزار و از ظرفیتهای اندک هم بهترین بهره را در جهت حمل کاالهای 

اساسی مورد نیاز مردم خواهیم گرفت.
جمیلی بیان کرد: به منظور افزایش انگیزه و تسریع در حمل کاالها تا 
اطالع ثانوی امکان صدور بارنامه برای کلیه شرکت های حمل ونقل کاال 
)به استثنای شرکت حمل ونقل فعال در بخش سیمان، فرآورده های 
نفتی، ترافیکی و فوق سنگین( از مبداء بندر امام خمینی)ره( به تمام 

نقاط استان برای کاالهای ذرت، جو و کنجاله سویا فراهم شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: 
در شــرایط کنونی و نیاز مردم به کاالهای اساســی وظیفه ما را در 
مجموعه راهداری و حمل و نقل سنگین تر می کند که امیدواریم با 
همدلی و همراهی این خانواده بزرگ از این شرایط هم عبور کنیم و 
این مجاهدت قشر فعال حوزه حمل و نقل بار دیگر برگ زرین دیگری 

در پرونده خدمتی به مردم ثبت خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان کرمان گفت:نگاه اقتصادی به 
مقوله درمان اعتیاد آفتی است که در سطح جامعه 

و مراکز درمانی و مراقبتی با آن مواجه هستیم.
سید مهدی قویدل در جلسه پیشگیری از اعتیاد با اشاره به اینکه 
معضل اعتیاد خود علت وقوع برخی جرایم است،اظهار کرد:از یک 
سو بیماری اعتیاد موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود و از 
سوی دیگر اعتیاد معلول علت های دیگری در سطح جامعه است.

او عنوان کرد:متاسفانه آنطور که باید و شاید به این آسیب اجتماعی 
توجهی نشده و درمان ها اغلب مقطعی و به صورت مسکن موقت 
بوده و یا در برخی مواقع در حد آمار و ارقام به مقوله اعتیاد توجه 
شده است.قویدل تصریح کرد:در بحث اعتیاد تاکنون از برنامه ششم 
توسعه، سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست 
قوه قضائیه غفلت شده و آنطو رکه باید این برنامه ها اجرا و عملیاتی 
نمی شوند در حالیکه اگر به صورت حقیقی ورود کنیم بسیاری از 
مشکالت حل خواهد شد.این مقام قضایی با تاکید بر اینکه نگاه 
اقتصادی به مقوله درمان اعتیاد آفتی است که در سطح جامعه 
و برخی از مراکز درمانی و مراقبتی با آن مواجه هستیم،همچنین 
موازی کاری و وجود مدل های متعدد درمان اعتیاد که بعضا 
بسیاری از این مدل ها خودساخته و غیرعلمی هستند از دیگر 

چالش های حوزه درمان اعتیاد محسوب می شوند.
او بیان کرد:مراکز مختلف و دستگاه های دولتی که درگیر 
پیشگیری از اعتیاد و کاهش آن هستند، به دلیل عدم انسجام و عدم 
همگرایی به موفقیت های چشمگیر دست پیدا نمی کنند، ضمن 
اینکه مافیای اقتصادی که از موضوع اعتیاد نفع می برند موجب 
می شوند تا هر روز آمار انواع مواد مخدر افزایش یابد بنابراین متناظر 
با این تهاجمات و برنامه ها بسیار عقب بوده و نمره پایینی در این 
زمینه کسب کرده ایم.قویدل با یادآوری اینکه کاهش سن مصرف 
مواد مخدر و افزایش مصرف در هر دو جنسیت جامعه نگران کننده 
است، گفت: قصد داریم آئین نامه مراقبت پس از خروج را در سال 
جاری عملیاتی کنیم چراکه در سال گذشته شیوه نامه بومی ترک 
اعتیاد توسط این معاونت تدوین و طراحی و سهم هر دستگاه 
مشخص شده است.او تاکید کرد: متاسفانه جامعه متولی امر کاهش 
مبارزه با اعتیاد صرفا به دستگیری معتادین و تحویل آنها به  مراکز 

ترک اعتیاد اکتفا کرده اند در حالیکه این شیوه مردود است.

 دادستان سیرجان با اشاره به دستگیری عامالن 
توزیع سواالت کنکور سراسری و تقلب در این آزمون 
ملی در سطح کشور گفت: یکی از اعضای این باند اهل 
سیرجان است که توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل 
اطالعات استان کرمان و اداره اطالعات سیرجان شناسایی و دستگیر 
شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، محسن 
نیک ورز افزود: ماموران وزارت اطالعات قبل از برگزاری کنکور 
چندین باند که از طریق فضای مجازی ادعای فروش سواالت را 
داشتند شناسایی و دستگیر کردند.او ادامه داد:همچنین یک باند 
کشوری که با همکاری داوطلبان کنکور قصد تقلب را داشتند حین 

برگزاری کنکور شناسایی شدند و به دام افتادند.
نیک ورز افزود: فعالیت این گروه از چندین ماه پیش از سوی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( تحت رصد بوده و این باند هفته گذشته در 
چندین استان از جمله کرمان و همچنین در تهران مورد ضربه 
قرار گرفت.او تصریح کرد: برخی اعضای این باند از دانشجویان 
نخبه و اساتید بودند که با شیوه ای بسیار خاص و به شکل گروهی به 

داوطلبان مورد نظر حین برگزاری کنکور تقلب می رساندند.
این مقام قضایی ادامه داد: شیوه و شگرد این گروه به این شکل بود 
که داوطلب کنکور در روز امتحان پس از توزیع سواالت از طریق 
موبایل از آنها عکس می گرفت و به یکی از اعضای باند تقلب ارسال 
می کرد. آنان نیز سواالت را در اختیار یک گروه بزرگ علمی قرار 
داده و به سرعت با توجه به تعداد باالی افراد، پاسخ را استخراج و 
تحویل می دادند،سپس پاسخ های صحیح در اختیار افرادی که در 
امر کلیدزنی سواالت تبحر خاصی داشتند قرار گرفته و کلید پاسخ 
صحیح استخراج و از طریق وسایل الکترونیکی به داوطلب کنکور 

ار سال می شده است.
دادستان سیرجان اضافه کرد: یکی از افرادی که در این باند نقش 
تولید فوری کلید را داشته،دانشجوی سیرجانی است که در رشته 
پزشکی تحصیل می کند و از سوی ماموران اداره اطالعات دستگیر 

شد.
نیک ورز گفت: اعضای این باند بسیار حرفه ای بوده و شیوه جاسازی 
و انتقال موبایل و دیگر ابزار الکترونیکی به داخل جلسه کنکور را به 
داوطلب آموزش می دادند و به ازای هر آزمون مبلغی تا حدود ۲۰ 

میلیون تومان را دریافت می کردند.

اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان کرمان از آغاز عملیات مرمتی بازار 

قلعه محمود کرمان خبر داد.
 مجتبی شــفیعی اظهــار کــرد:»در این 
عملیات مرمتی استحکام بخشی، نما چینی 
و اندود گچ بخشــی از این بــازار تاریخی با 
اعتباری معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال انجام می شود.«
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
افزود: »در سالهای گذشته نیز فعالیت های مرمتی همچون سبک سازی و اندود کاه گل، 

سقف پوشی و همچنین سیمگل نمای کوچه این بازار انجام شده است.«
او با اشاره به اینکه قدمت بازار قلعه محمود کرمان به قرن هشتم تا دوره قاجار باز می گردد 
بیان کرد: »این بازار که به عنوان قدیمی ترین بازار این شهر شهرت دارد دارای حمام، آب 

انبار، تکیه و مسجد است.«
شفیعی افزود: »این بنای تاریخی دارای یک راسته به طول ۲۸۵ متر و یک مسیر فرعی در 
سمت غرب است و در دو طرف کل راسته بازار، حجره هایی با کاربری اقتصادی و تجاری 
موجود بوده است که با گذشت زمان کاربری خود را از دست داده           اند و در حال حاضر هفت 
حجره با کاربری های بقالی، آهنگری، نانوایی، لحاف دوزی و خیاطی مشــغول به فعالیت 

هستند.«
او خاطرنشان کرد: »این بازار دارای دو ورودی اصلی از سمت خیابان های امام)ره( و احمدی 
)شهید مطهری( است که در جهت شمالی جنوبی قرار گرفته است و در سمت شرقی این 

بازار سه ورودی فرعی وجود دارد که به خیابان سام )پیروزی( می رسد.«

به گــزارش روابــط عمومی علوم پزشــکی 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،ســخنگوی این 
دانشگاه عصر یکشنبه۲۰ تیرماه با بیان اینکه 
طی ۲۴ ساعت گذشــته، ۱۳۹ بیمار جدید 
کرونا در بیمارســتان های اســتان بستری 
شده اند، گفت:» ۶۶ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شــامل راور، رابر، بافت، 
بردســیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، ۱۲ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان، ۱۵ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هستند«.او با بیان این که ۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش 

شده است، افزود: »در حال حاضر، ۷۴۶ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شــفیعی ادامه داد:»۳۶۲ نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشــکی کرمان، ۶۴ نفرحوزه  
علوم پزشکی رفسنجان،۱۸۲ نفر حوزه  جنوب، ۷۱ نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۶۷ 
نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۲۵ هزار و ۸۳ نفر در استان، به دلیل ابتال به 

کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰ مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۷ 
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 

یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۳۲۲۱ نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱۹ 

جان خود را از دست داده اند.

۱۳۹ بستری جدید و ۱۰ فوتی در شبانه روز گذشته آغاز عملیات مرمتی بازار قلعه محمود کرمان

نـرخ دالر در صرافی هـای بانکـی )یکشـنبه، ۲۰ تیرمـاه( بـا ۱۷ تومان افزایش نسـبت 
به روز شـنبه به رقـم ۲۴ هـزار و ۴۸۰ تومان رسـید.

به گـزارش روز یکشـنبه خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا، قیمت فـروش یورو در سـاعت ۱۳ 
امروز بـا پنج تومـان افزایش نسـبت بـه روز شـنبه بـه ۲۹ هـزار و ۳۵۹ تومان رسـید.  
دیـروز قیمـت خریـد هـر دالر ۲۳ هـزار و ۹۹۵ تومـان و نـرخ خرید هـر یـورو نیز ۲۸ 
هـزار و ۷۷۷ تومان بـود. عـالوه بر ایـن، نـرخ خریـد دالر در بـازار متشـکل ارزی ۲۴ 
هـزار و ۹ تومـان و نـرخ فـروش آن ۲۴ هـزار و ۲۴۸ تومـان اعـالم شـد.    نـرخ خرید 
یورو در این بـازار ۲۸ هزار و ۴۹۷ تومـان و نرخ فـروش آن نیز ۲۸ هـزار و ۷۵۶ تومان 

اعالم شـد.
همچنیـن در سـامانه نیمـا در معامالت شـنبه حوالـه یورو بـه قیمت ۲۶ هـزار و ۲۳۳ 
تومـان فروخته و حوالـه دالر به قیمـت ۲۲ هزار و ۱۲۰ تومـان معامله شـد. به گزارش 
ایرنـا، دالر از هشـتم خردادمـاه وارد کانـال ۲۳ هـزار تومانـی شـد و در ایـن فاصله به 

سـوی کانـال ۲۴ هزار تومـان خیز برداشـت.

نوسان دالر در میانه کانال ۲۴ هزار تومان 

 قیمـت هـر قطعـه سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح جدیـد )یکشـنبه، ۲۰ تیرمـاه( در بـازار 
تهران بـا کاهش ۱۰ هـزار تومانی نسـبت بـه روز شـنبه بـه رقـم ۱۰ میلیـون و ۶۵۰ هزار 

تومـان رسـید.
بـه گـزارش روز یکشـنبه خبرنـگار اقتصـادی ایرنا، در سـاعت ۱۳ دیـروز ارزش هـر قطعه 
سـکه تمام بهـار آزادی طـرح جدید بـا کاهـش ۱۰ هـزار تومانی نسـبت به روز گذشـته به 
رقـم ۱۰ میلیـون و ۶۵۰ هـزار تومان رسـید و سـکه تمـام بهـار آزادی طرح قدیـم نیز ۱۰ 

میلیـون و ۴۵۰ هـزار تومان معامله شـد.
همچنیـن روز گذشـته نیم سـکه بهـار آزادی پنـج  میلیـون و ۶۵۰ هـزار تومان، ربع سـکه 
سـه میلیـون و ۶۰۰ هـزار تومـان و سـکه یـک گرمـی نیـز ۲ میلیـون و ۲۵۰ هـزار تومان 

قیمت خـورد.
عالوه بـر ایـن، در بازار طـال نیز نـرخ هر گـرم طـالی ۱۸ عیار بـه یـک میلیـون و ۶۱ هزار 
تومان رسـید. قیمت هـر مثقال طال نیـز چهار میلیـون و ۵۹۷ هـزار تومان شـد. همچنین 

هر اونـس جهانی طـال نیز امـروز یک هـزار و ۸۰۸ دالر و ۸۵ سـنت قیمـت خورد.

کاهش قیمت سکه

دیـروز شـاخص فرابورس نیـز حـدود ۱۹۲ افزایش داشـت و بـر روی کانـال ۱۸ هزار و 
۶۱۸ واحـد ثابت مانـد. همچنیـن در ایـن بـازار دو میلیـارد و ۷۳۹ میلیون برگه سـهم 
بـه ارزش ۱۲۶ هـزار و ۴۳۳ میلیـارد ریـال دادوسـتد شـد. دیـروز نمـاد پتروشـیمی 
مارون )مارون(، سـنگ آهـن گهرزمین )کگهـر(، سـهامی ذوب آهن اصفهـان )ذوب(، 
پتروشـیمی تندگویـان )شـگویا(، مدیریـت انـرژی تابان هـور )وهـور(، گروه سـرمایه 
گـذاری میـراث فرهنگـی )سـمگا(، بیمـه تجـارت نـو )بنـو(، فـوالد هرمـزگان جنوب 
)هرمـز(، تولیـد بـرق عسـلویه مپنـا )بمپنـا( و بیمـه سـامان )بسـاما( تاثیـر مثبـت بر 

شـاخص فرابـورس داشـتند.
همچنین پتروشـیمی زاگـرس )زاگـرس(، صنعتی مینـو )غصینـو(، تولید نیـروی برق 
دماونـد )دماوند(، توسـعه مسـیر برق گیـالن )بگیالن(، شـرکت سـرمایه گـذاری صبا 
تامین )صبا(، بـرق و انرژی پیوند گسـتر پـارس )بپیونـد( و صنایع ماشـین های اداری 

ایـران )مادیـرا( با تاثیـر منفی بر شـاخص فرابـورس همـراه بودند.

 افزایش ۱۹۲ واحدی فرابورس

 روز مثبت گهرزمین

نگاه اقتصادی به درمان اعتیاد، 
آفت جامعه است

دستگیری یکی از عامالن باند 
تقلب کنکور در سیرجان

خبر

خرب

خبرخبرخبر

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
»علیرضا  به  نامه ای  در  ایران  فوالد 
رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواستار بازنگری در محدودیت ابالغی 

فعالیت کارخانجات زنجیره فوالد شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از انجمن یاد 
شده، »بهرام سبحانی« در این نامه آورده 
است: محدودیت های اخیر ابالغی برای 
کارخانجات زنجیره فوالد کشور که حداکثر 
۱۰ درصد از دیماند مصرفی آنها را مجاز 
شمرده است، در عمل موجب تعطیلی 
واحدهای تولیدی در این زنجیره آن هم 
در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 

شده است.
وی بیان داشت: این مساله به طور قطع 
تبعات نامطلوبی بر تنظیم بازار داخلی 
و  داشت  خواهد  فوالدی  محصوالت 
همچنین موجب اخالل در روند صادرات 
و ارزآوری فوالد کشور خواهد شد، این 
در حالی است که واحدهای تولیدی که 
به تعطیلی اجباری مکلف شده اند، از 
هیچ گونه حمایتی برای جبران  هزینه های 
مالی، بیمه ای و کارگری خود برخوردار 
نمی شوند.سبحانی در این نامه ادامه داد: 
با این حال، با توجه به تفاوت فاحش بین 
مصرف برق در حلقه های مختلف زنجیره 
فوالد، ضروری است با بازنگری فوری در 
ابالغیه اخیر، دست کم امکان فعالیت و 
تولید برخی خطوط تولیدی در این زنجیره 
فراهم شود. بر پایه این گزارش، مصرف 
میانگین برق در هر ساعت بر اساس تولید 
فعلی کشور در واحدهای کنسانتره سازی 
۳۳۵، گندله سازی ۴۴۵، احیا مستقیم 
آهن اسفنجی ۴۴۸، ذوب و فوالدسازی سه 
هزار و ۷۱۷، نورد مقاطع طویل ۱۷۸ و نورد 

مقاطع تخت ۲۱۸ مگاوات است.
به گفته این مقام صنفی، میزان مصرف 
برق زنجیره فوالد فقط در حلقه ذوب و 
فوالدسازی بیشتر از سایر صنایع است و 
سایر حلقه های زنجیره فوالد مصرفی مشابه 
سایر صنایعی دارند که در حال حاضر مجاز 

به فعالیت هستند.

بررســی خبرنــگار ایرنــا از کارخانجات 
تایرسازی حاکی از تولید بیش از ۶۳ هزار 
و ۸۴۸ تنی آنها در سه ماهه نخست امسال 
اســت. آماری که در هم سنجی با پارسال 

رشد سه درصدی نشان می دهد.
این میزان تولید مشتمل بر پنج میلیون و 
۸۹۵ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر است که از این 
نظر نیز رشد ۲ درصدی در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال مشاهده می شود.
بیشترین میزان تولید در این مدت مربوط 
به تایرهای سواری با ۳۶ هزار و ۸۹۲ تن 
)۵۷.۸ درصد از کل تولید( و پنج میلیون 
و ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ حلقه )۸۶.۶ درصد از 
کل تولید( بود که از نظر وزنی رشــد یک 
درصدی داشــته، اما از نظــر تیراژ بدون 

تغییر مانده است.
در سه ماهه نخست امســال همچنین ۶ 
هزار و ۸۴۸ تن انواع تایر وانتی )رشد ۲۵ 
درصدی( و ۱۳ هزار و ۴۷۰ تن تایر باری 
و اتوبوسی )رشــد پنج درصدی( توسط 

شرکت های داخلی تولید شد.
همچنین در بخش تایرهای کشــاورزی 
سبک شاهد افت ۲۶ درصدی تولید با ۸۰۲ 
تن بودیم، اما در بخش تایرهای کشاورزی 
سنگین با چهار هزار و ۷۱۴ تن تولید، یک 

درصد رشد اتفاق افتاد.
برپایه این گزارش، تایرسازان در مدت یاد 
شده یک هزار و ۱۲۴ تن انواع تایر راه سازی 
و صنعتی نیز تولید کردند که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته افت ۲۶ درصدی 

داشته است.
برپایه آمارهای تولید کارخانجات، در بهار 
امسال چهار هزار و ۲۴۱ تن تایر دوچرخه 
و موتور )رشد ۴۵ درصدی(، ۲ هزار و ۳۵۸ 
تن تیوب )رشد ۱۲ درصدی( و یک هزار و 
۳۶۱ تن فلپ، تسمه نقاله، شیلنگ و غیره 

در کشور تولید شد.
 به گزارش ایرنا، پیشتر سخنگوی انجمن 
صنعت تایر پیش بینی کرد:  این صنعت در 
ســال جاری همچون سال گذشته بتواند 
به رکوردشکنی در تولید بپردازد و این بار 

رشد ۲۶ درصدی را به ثبت برساند.
»مصطفی تنها« به ایرنا گفــت: با وجود 
برنامه ریزی شرکت ها برای افزایش تولید، 
اما در نهایت همه چیز به چگونگی جذب 
تولیدات از ســوی بازار بســتگی خواهد 

داشت.
وی ادامه داد: اگر شرایط بازار تغییر کند، 
برنامه های تولید نیز دســتخوش تغییر 
خواهد شــد، مگر اینکه فرصت صادرات 

داده شود.

تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در سومین 
ماه سال جاری به بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشر شده 
از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک 
در خرداد سال جاری به ۳۳۰۸ میلیون عدد رسیده که ارزش این 
تراکنش ها در مجموع به بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد تومان می رسد 
که نسبت به اردیبهشت رشدی معادل ۹.۵۳ درصد در تعداد و 
۱۵.۱۲ درصدی در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد 
اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در خرداد سال جاری نسبت به 

ماه گذشته معادل ۱۵.۱۲ درصد بوده است. 
سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت

در خرداد ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های 
انجام شده ۶.۳۲ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۴ درصد بوده 
و این در حالی است که کارت خوان های فروشگاهی بیش از ۹۰ 
درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۲۳ درصد مربوط به خرید 
کاال و خدمات، ۷.۵ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ 
تلفن همراه و معادل ۴.۲۷ درصد مربوط به مانده گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده در خرداد معادل 
۹۲.۵۴ درصد موفق و ۷.۴۶ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی 

که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۸ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۹ درصد 
به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۲ درصد به دلیل خطای شاپرکی، 
۱۰.۶۲ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۸۲  درصد به 
دلیل خطای کاربری و ۰.۴۶ درصد به علت خطای کسب و کار 

بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به 
نقدینگی در خرداد ماه سال جاری نیز ۱۶.۵۷ درصد بوده و این 
در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 

نقدینگی در این ماه تنها ۲.۱۱ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در خرداد سال جاری، ابزار کارت خوان 
فروشگاهی با ۳۱۳ تراکنش به ازای هر کارت خوان در مکان نخست 
قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۳۰ تراکنش به ازای هر ابزار و 
پذیرش موبایلی با ۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در 

مکان های بعدی قرار می گیرند.

ایرانی ها چقدر تراکنش 
بانکی دارند؟

فوالدسازان خواستار 
بازنگری در محدودیت 

ابالغی فعالیت 
کارخانجات شدند

رشد ۳ درصدی تولید 
تایر در بهار ۱۴۰۰

نایب رئیـس کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـالمی از جلسـه فوق العـاده ایـن کمیسـیون دربـاره 

قطعی بـرق خبـر داد.
ابراهیـم عزیـزی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: امـروز 
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای 
اسـالمی جلسـه فوق العاده ای درباره موضـوع قطعی بـرق برگزار 

. می کنـد
وی ادامـه داد: این جلسـه مربـوط به بررسـی میـزان تاثیر قطعی 
بـرق بـر مبـادالت امنیتـی بـا نـگاه امنیـت زا خواهـد بـود کـه 
مسـئوالنی از بخش هـای مختلـف بـرای حضـور در آن دعـوت 

ند. شـده ا

جلسه فوق العاده کمیسیون 
امنیت ملی درباره قطعی برق

کاغذ اقتصادی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

خانم صغری عرب نژاد خانوکی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه ۶۷ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
۹۲۰.۴۰ مترمربع  از پالک ۲۶۷ اصلی واقع در خانوک خریداری از مالک رسمی آقای عباس نخعی.

 آقای عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل بشماره شناسنامه۴۶۱ صادره از زرند در ششدانگ مغازه به 
مساحت ۲۶.۷۵ مترمربع از پالک ۶۰۵۴  اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین خریداری از مالک رسمی آقای 

حسین اسالمی.
آقای عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل  بشماره شناسنامه۴۶۱ صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت ۵۷۵.۶۰ مترمربع از پالک ۶۰۵۴ اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه عمار خریداری از مالک رسمی 

آقای حسین اسالمی.
آقای عبدالرضا اسالمی علی آبادی فرزند عبدالجلیل بشماره شناسنامه۴۶۱ صادره از زرند در ششدانگ مغازه به 

مساحت ۲۸.۸۵ مترمربع از پالک ۶۰۵۴
اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه عمار خریداری از مالک رسمی آقای حسین اسالمی.

م الف ۱۱۵- تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۵
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
با توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در 
مالکیت افراد ذیل قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ مالکین بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید 
حدود از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۶ در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده۸۶ 
ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به 

دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
۱. پالک ۴ فرعی از ۶۱۳۹ اصلی مورد تقاضای خانم مهال دادخواه فر فرزند علی ششدانگ محوطه حیاط )جهت 
الحاق به پالک ۱ فرعی از ۶۱۳۹ اصلی( بمساحت ۱۱ مترمربع واقع در مزرعه شاهرخ آباد بخش ۱۳ کرمان به نشانی 
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۲هـزارو ۱۰۰روسـتای اسـتان مشـکل آب دارنـد. 
روسـتا هایی کـه یـا فاقـد شـبکه آبرسـانی اند ویـا بـا 
وجود شـبکه آبرسـانی، آب شـرب ندارند. ۶۰۰روسـتا 
از این تعـداد اما وضعیـت بغرنج تری دارنـد. ۳۱ تیرماه 
۱۳۹۹ طـی جلسـه ای در تهـران  تصمیم گیری شـد، 
برای آبرسـانی به ۵۰۰روسـتای فاقد شـبکه آبرسـانی 
۲۵۰میلیـارد تومان توسـط آبفا و ۵۰۰میلیـارد تومان 
از محل مـاده ۵۶ اخذ شـود. قرار بـود آبرسـانی به این 
روسـتاها تـا شـهریور ۱۴۰۰بـه اتمـام برسـد. صورت 
جلسـه ای که بـا تغییر اسـتاندار به فراموشـی سـپرده 
شـد. پیگیری هـای »کاغـذ وطـن« امـا حاکـی از این 
اسـت کـه بـا وجـود ادعـای سـازمان آب و فاضـاب 
مبنـی بـر ابـاغ ایـن تفاهـم نامـه، سـازمان مدیریت 
وبرنامـه ریـزی اسـتان اطاعـی از آن نـدارد. هـر چند 
کـه رودری محقق شـدن اعتبار مـاده ۵۶ ایـن صورت 
جلسـه را به دلیل اسـتانی بودن پـروژه بعیـد می داند. 
این سـازمان پیگیـر پـروژه جدیدی اسـت که با سـفر 
رییس مجلس بـه اسـتان وعده داده شـده و آبرسـانی 
حـدود ۵۱۹روسـتا را شـامل می شـود. تفاهـم نامه ای 
کـه حتـی در خوش بینانـه تریـن حالـت ممکـن بـه 

امسـال نمی رسـد.
 جزییات صورت جلسه  آخر تیر ۱۳۹۹

در صورتجلسـه ۹۹/۴/۳۱ قید شـده ۷۶۰روستا تحت 
پوشـش تامیـن آب قـرار ندارنـد، از ایـن تعـداد حدود 
۵۰۰ روسـتا در پیوسـت اسـتفاده از منابـع صنـدوق 
توسـعه ملـی هسـتند.  بـرای تامیـن آب ایـن پانصـد 
روسـتا حـدود ۷۰۰ تـا ۹۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار 
نیاز اسـت. آبرسـانی کـه با توجه بـه اختصاص سـاالنه 
۱۰۰میلیـارد تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملـی 
حدود ۷ تا ۹ سـال طـول می کشـد.  نکته جالـب آنکه 
بـرای تامیـن آب ۲۶۰ روسـتای باقیمانـده هـم هیـچ 

برنامـه ای در نظـر گرفته نشـده اسـت.
در این جلسـه کـه در زمـان سـکانداری محمـد جواد 
فدایـی،  اسـتاندار پیشـین کرمـان برگـزار شـده مقرر 
شـده تا ۲۵۰ میلیارد تومان توسـط آبفا و۵۰۰میلیارد 
تومان از محل مـاده ۵۶اختصاص داده شـود. اعتباری 
کـه در صـورت تحقـق، ایـن ۵۰۰ روسـتا را تـا پایـان 

شـهریورماه بـه آب می رسـاند.

تفاوت ارقام اعالمی شرکت آبفا
 با متن صورت جلسه

عبـاس سـلطانی، معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب 
شـرکت آبفـای کرمـان بـه »کاغـذ وطـن« می گویـد 
کـه بـا اتمـام مطالعـات، تفاهـم نامـه ایـن موضـوع از 
وزارتخانه مربوطه به سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
فرسـتاده شـده و شـرکت آبفا منتظـر اباغ آن اسـت. 
ارقام اعامی از سـمت سـلطانی امـا تفاوت فاحشـی با 

موافقـت نامـه ۳۱ تیرمـاه دارد.
به گفتـه سـلطانی، ۳۵۰میلیارد تومـان از محـل ماده 
۵۶، مبلـغ ۱۵۰میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات 
اسـتانی، ۱۵۰میلیارد تومان از محل اعتبارات پیوست 
قانـون و ۱۰۰ میلیـارد تومـان هـم از اعتبارات بسـیج 
سـازندگی برای آبرسـانی به ایـن ۵۰۰ روسـتا در نظر 

گرفته شـده اسـت.
سـرجمع ۶۵۰میلیـارد تومـان  برای آبرسـانی بـه این 
۵۰۰روسـتا در نظر گرفته شـده کـه البته هنـوز اباغ 
نشـده و کارهای اجرای آن هم صـورت نگرفته. البته به 
گفته معـاون بهره برداری و توسـعه آب شـرکت آبفای 
کرمان، موافقـت نامه های اولیه ۱۵۰ میلیـارد تومان از 
این اعتبار تنظیم شـده و تنها اعتبار مـاده ۵۶در انتظار 

اعـام موافقت نامه اسـت.
بی اطالعی از صورتجلسه

درحالـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان از ابـاغ ایـن 
موافقت نامه از وزارتخانه با سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریزی خبـر می دهد که جعفـر رودری، رئیس سـازمان 
مدیریـت وبرنامه ریـزی اسـتان کرمان از ایـن موضوع 
ابراز بـی اطاعـی می کنـد. رودری بـه »کاغـذ وطن« 
می گوید:»بنـده از ایـن تفاهـم نامـه اطاعـی نـدارم و 
تاکنـون نیـز چنیـن تفاهـم نامـه ای بـه بنـده منتقل 

نشـده است.«
هر چند رئیس سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی در آن 
جلسـه حضور نداشـته اسـت، امـا معتقد اسـت تامین 
اعتبـار از محـل مـاده ۵۶ بـرای پروژه هـای اسـتانی 
تعریـف نشـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بخش 
عمـده ای از این اعتبـار از محـل تامین ماده ۵۶ اسـت.

ماده ۵۶ قانـون الحاق مـوادی به قانون  تنظیم بخشـی 
از مقـررات مالـی دولت اسـت. در این ماده اشـاره شـده 
که چون محدودیـت تامین منابع مالـی در حوزه تامین 
اعتبارات دولتی وجود دارد، سازوکارهایی برای  استفاده 
از منابـع تامین مالـی خـارج از بودجه تعریف می شـود. 

بدین صورت که یک تامین کننـده مالی همچون بانک، 
سـرمایه گذار بخش خصوصی و یا حتی پیمانکار، منابع 
مالی مورد نیـاز اجرای پـروژه را تامین کـرده و  دولت در 
سـنوات بعد از محل ردیف های دیده شـده در بودجه به 
صورت قسـطی و همراه وبا سـود این پول را به پیمانکار 

پرداخـت می کند.
بـه گفتـه رودری امـا بحـث ضمانـت دولـت بـرای 
پروژه هـای صرفا ملـی و یا ملی -اسـتانی تعریف شـده 
و پروژه هایـی که جنبه اسـتانی دارنـد خود بـه خود از 
این روند حـذف شـده اند. او می گوید:» بـه دلیل اینکه 
ردیـف تامیـن ضمانـت از طرف دولـت برای اسـتان ها 
انجـام نشـده، هیـچ اسـتانی تاکنـون نتوانسـته از این 

طریق بـه نتیجـه برسـد و بودجـه بگیرد.«
یـک ردیـف ملـی امـا در قانـون بودجـه بـرای تامیـن 
منابع مالی از مـاده ۵۶ تعریف شـده، ردیفـی که البته 
تمـام سـاز و کارش ملـی  اسـت و سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی اسـتان در آن نقشـی نـدارد. در ایـن 
ردیف مجموعا ۶ اسـتان کرمان، کردسـتان، سیستان 
و بلوچسـتان، خوزسـتان، چهارمحـال و بختیـاری و  
خراسـان جنوبـی دیـده شـده اند. اسـتان هایی کـه 
قـرار اسـت از مـاده ۵۶ بـرای تامیـن منابـع مالـی آب 

اسـتفاده کننـد.
حـذف بخشـی از بودجـه تامیـن آب شـرب 

کرمـان
نکتـه اینجاسـت که ایـن اسـتان ها از بودجه آب سـال 
۱۴۰۰ بـه نوعـی خـط خوردنـد. مجموعـا ۷هـزا رو 
۳۰۰میلیارد تومان بـرای تامیـن آب در بودجه ۱۴۰۰ 
در نظـر گرفتـه شـده کـه اسـتان کرمـان به همـراه ۵ 
اسـتان دیگر از یکـی از سـتون های آن خـط خوردند. 
در ایـن سـتون کـه مجمـوع اعتبـار آن ۲هـزارو ۶۰۰ 
میلیـارد تومـان اسـت مقابـل نـام اسـتان یک سـتاره 
گذاشـته شـده کـه در توضیحـات آن آمـده اسـت که 
این اسـتان به همراه ۵ اسـتان دیگـر از اعتبـارات ماده 
۵۶ اسـتفاده خواهنـد کـرد. اعتباراتـی کـه در مقابـل 
رقم نقد بودجه مصداق همـان مثل معـروف نقد را ول 

کـردن و چسـبیدن به نسـیه اسـت.
نمایندگان غفلت کردند

رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اما این موضوع 
را ناشـی از غفلـت نماینـدگان مجلس هنـگام تنظیم 
بودجـه می دانـد: » این یـک جور غفلت اسـت کـه  در 
مجلـس اتفاق افتـاده و به جـای اینکه اسـتان هایی که 

دچـار مشـکل اساسـی آب هسـتند در اولویـت تامین 
مالی قـرار گیرنـد از این اعتبـار محروم شـدند.«

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی امـا امیدوار 
اسـت که با پیگیری شـرکت آب و فاضاب، استانداری 
و مجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مبلغی 
بالـغ بـر ۱۴۰ تـا ۱۵۰ میلیـارد تومـان از محـل 
ردیف هـای بودجه به اسـتان واگـذار شـود. مبلغی که 
در کنـار ۱۵۰ میلیـارد تومان کـه از مجمـوع ۷ هزار و 
۲۰۰ میلیـارد تومـان به اسـتان اختصاص یافته سـهم 
منابع تامین آب شـرب را به بـاالی ۳۰۰ میلیارد تومان 

می رسـاند.
به گفتـه رودری مبلغ اعتبار اسـتان  از محـل ماده ۵۶ 
کـه در قالـب پـروژه ملـی بـا ۵ اسـتان دیگـر پیگیری 

می شـود بالغ بـر ۳۵۰میلیـارد تومـان خواهـد بود.
ایـن پـروژه البتـه در قالـب تعریـف تامیـن آب شـرب 
بـرای  ۵۱۹روسـتا از ۱۱شهرسـتان ارزوئیـه، جیرفت، 
رفسنجان، رودبار، ریگان، زرند ، سـیرجان، شهربابک، 

فهـرج، قلعه گنـج، و رابـر خواهـد بود .
بایـد توجه داشـت کـه قـرار گیـری ایـن روسـتاها در 
لیسـت تامین اعتبار از محل مـاده ۵۶ الزامـا به معنای 
نیاز آب شـدیدتر این روستاها نیسـت، بلکه باید امکان 
تامین اعتبار این روسـتاها از محل مـاده ۵۶ نیز محقق 
باشـد و پیمانکار و یا سـرمایه گـذاری حاضر بـه هزینه 
کرد از جیب خـود وبعد بازپرداخت چند سـاله از منابع 

دولت باشـد.
در مجمـوع بـرای تامیـن آب ایـن ۵۱۹ روسـتا که در 
قالـب ۱۱شهرسـتان و ۱۴ مجتمـع آبرسـانی اسـت ، 
۳۵۰میلیـارد تومـان از محـل مـاده ۵۶، ۱۵۰ میلیارد 
تومـان از محـل بودجـه ۱۴۰۰ و ۱۵۰ میلیـارد تومان 
هـم بـا توجـه بـه درخواسـت و پیگیـری اسـتان از 
ردیف هـای بودجـه اختصاص پیـدا کرده. هـر چند که 
اعتباراتـی که از بودجه تعریف شـده برای حل مشـکل 

آب کل اسـتان اسـت نه صـرف این ۵۱۹روسـتا.
نکتـه دیگر آنکـه اگـر این رقـم را کنـار مبلغ ۷ هـزار و 
۵۰۰میلیـارد تومـان بـرای حل مشـکل آب ۲ هـزار و 
۱۰۰روسـتا بگذاریـم خواهیـم دید کـه به هیـچ وجه 
کافی نیسـت. موضوعی که از رییس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی نیـز بـه آن اشـاره دارد و بعیـد می داند 
که این ۵۱۹ روسـتا تا پایان سـال بـه آب برسـند. این 
سـازمان البتـه پیگیـر اختصاص منابـع دیگـری برای 

تامیـن آب این روسـتا اسـت.

نماینده کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی یکی 
از دالیـل اصلـی کـم آبـی کرمـان را سیسـتم شـبکه ی 
آبرسـانی دانسـت و گفـت: »آمـار نشـت آب در کرمـان 
نگران کننده اسـت، بیـش از ۴۰ درصد نشـت آب داریم 
و باید برای نوسـازی شـبکه ی آب رسـانی اقدامـی انجام 

دهیـم«.
وی همچنین افـزود: »مسـیر انتقـال آب از خلیج فارس 

بـه شـهر کرمـان را بـا قاطعیـت و مجدانـه در دسـتور 
قـرار داده ایـم و ظـرف یـک مـاه آینـده طـی توافقـات 
صـورت گرفتـه عملیاتـی می شـود و تـا سـال آینـده به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید«.
به گزارش روابـط عمومی دفتـر نماینده مـردم کرمان و 
راور در مجلس شورای اسامی، محمدرضا پورابراهیمی 
در آییـن افتتـاح پـروژه ی اضطـراری آبرسـانی به شـهر 

کرمـان بیـان کـرد: »اگـر کارشـکنی وزارت نیـرو در 
اجـرای پـروژه ی  انتقـال آب نبود امـروز به جـای افتتاح 
پـروژه ی اضطـراری ۲۰۰ لیتـر در ثانیـه، از خـط انتقال 
خلیج فارس اسـتفاده می کردیـم، این کارشـکنی عاوه 

بـر بـرق در آب نیز وجـود دارد«.
وی افـزود: »متوسـط مصرف بخش کشـاورزی اسـتان 
پنـج درصـد از میانگیـن کشـور باالتـر اسـت و اصـاح 

الگـوی کشـت بـا وجـود شـرایط فعلـی یـک ضـرورت 
اسـت«.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان این کـه 
سـاالنه شـش میلیارد مترمکعـب آب در اسـتان کرمان 
برداشت می شـود، یادآور شـد: »۹۵ درصد آب در بخش 
کشـاورزی مصرف می شـود در حالی که میانگین کشور 
۹۰ درصـد اسـت و مصـارف صنعت و شـرب نسـبت به 

اسـتحصال آن ناچیز اسـت«.
وی یکـی از دالیـل اصلـی کـم آبـی کرمـان را سیسـتم 
شـبکه ی آبرسـانی دانسـت و گفت: »آمار نشـت آب در 
کرمان نگران کننده اسـت. بیش از ۴۰ درصد نشـت آب 
داریم و باید برای نوسـازی شـبکه ی آب رسـانی اقدامی 

انجـام دهیم«.

پورابراهیمـی افـزود: »می تـوان از ظرفیـت بخـش 
خصوص برای نوسـازی شـبکه ی آبرسانی شـهر کرمان 

اسـتفاده کـرد«.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: »مسـیر انتقـال آب از 
خلیج فـارس به شـهر کرمان را بـا قاطعیـت و مجدانه در 
دسـتور قرار داده ایم و ظرف یک ماه آینـده طی توافقات 
صـورت گرفتـه عملیاتـی می شـود و تـا سـال آینـده به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید«.
پورابراهیمی گفت: »ظرفیت مجلس شـورای اسـامی و 
کمیسـیون اقتصادی را پای کار آوردیـم و در این زمینه 
دو هزار میلیـارد تومان فاینانـس بانکی انجـام دادیم که 
اگـر نبـود کار انتقـال آب خلیج فـارس بـه کرمـان نیـز 

پیـش نمی رفـت«.

غفلت نمایندگان مجلس و حذف بخشی از بودجه تامین آب استان 

 تامین آب ۵۱۹ روستا روی هوا

پورابراهیمی خبر داد:

هدررفت 40  درصدی آب در شبکۀ توزیع کرمان
 پروژۀ انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان مرداد ماه شروع می شود

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

این استان ها از بودجه آب سال ۱۴۰۰ به نوعی 
خط خوردند. مجموعا ۷هزا رو ۳۰۰میلیارد تومان 
برای تامین آب در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده 
که استان کرمان به همراه ۵ استان دیگر از یکی 
از ستون های آن خط خوردند. در این ستون که 
مجموع اعتبار آن ۲هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان است 
مقابل نام استان یک ستاره گذاشته شده که در 
توضیحات آن آمده است که این استان به همراه ۵ 
استان دیگر از اعتبارات ماده ۵۶ استفاده خواهند 
کرد. اعتباراتی که در مقابل رقم نقد بودجه مصداق 
همان مثل معروف نقد را ول کردن و چسبیدن به 
نسیه است.
نمایندگان غفلت کردند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اما این موضوع 
را ناشی از غفلت نمایندگان مجلس هنگام تنظیم 
بودجه می داند: » این یک جور غفلت است که  در 
مجلس اتفاق افتاده و به جای اینکه استان هایی که 
دچار مشکل اساسی آب هستند در اولویت تامین 
مالی قرار گیرند از این اعتبار محروم شدند.«

 
     

قصه ناتمـام صف هـای مرغ بـرای گرفتـن یک یا 
دو قطعه مرغ در رفسـنجان همچنـان ادامه دارد.
شـهری کـه بزرگتریـن تولیدکننده مرغ اسـتان 
اسـت و اکنون مردمش نیازمند؛ چـون مرغ هایی 
کـه سـهمیه مـردم رفسـنجان اسـت بـا دسـتور 
مقامات ارشد اسـتان به سمت شـهرهای جنوبی 
و خود شـهر کرمـان پـرواز می کنند و سـفره های 

رفسـنجانی ها خالـی می مانـد.
کارگـروه اقـدام مـرغ در اسـتان بـا اقدامـی 
غیرمنصفانه عامل تشـکیل مجدد صف های مرغ 
در رفسـنجان شـده و بـه گفتـه عرضه کننـدگان 
مـرغ فقـط یـک سـاعت مـرغ اسـت مابقـی روز 
مرغـی نیسـت کـه عرضـه کنیـم و تعطیـل 
می کنیـم تـا روز بعـد و صف هـای جدیـد و 
درگیری هایـی کـه بعضـی مواقـع بـا الفاظی که 
ناشـی از نارضایتی مردم اسـت مواجه می شـویم 

و مجبوریـم صبـوری کنیـم.
امـا کاسـه صبـر مرغ فروشـی ها هـم دیگـر 
لبریـز شـده اسـت، حـدود پنج ماه اسـت کـه در 
رفسـنجان کمبـود مـرغ داریم و بـا قیمـت رو به 
افزایشـی گوشـت قرمـز تنهـا دلخوشـی مـردم 
خرید یـک قطعه مـرغ برای خانـواده یـا پذیرایی 
از مهمان شـده اسـت که آن هـم با ایـن وضعیت 

مواجـه شـده اسـت.
به گفتـه محمـد شـهرآبادی مدیرعامل شـرکت 

تعاونی مرغداران رفسـنجان، تولید در رفسنجان 
بیـش از مصرف هم هسـت و بـا برنامه ریزی هایی 
که این شـرکت کـه زنجیـره تولیـد دارد هیچگاه 

نگذاشـته اند کمبـود مرغ در بـازار ایجاد شـود.
شـهرآبادی امـا اختیـار توزیـع تولیداتـش را از 
دسـت خـود خـارج می دانـد و می گویـد: تولیـد 
مـا بیـن ۳۰ تـا ۷۰ تـن مـرغ در روز اسـت کـه 
تنهـا ۴۰ درصـد مصـرف مـردم رفسـنجان بـه 
دست شـان می رسـد و مابقـی طبـق دسـتور 
کارگروه اقدام مـرغ به کرمان، جیرفـت، عنبرآباد 
و سـایر شـهرهایی که هیچ برنامه ای بـرای تولید 

مـرغ ندارنـد، ارسـال می شـود.
دود آماده خوری شهرهای کرمان در چشم 

مردم رفسنجان
امـا دود ایـن آماده خـوری در شـهرهای دیگر هم 
بدجور به چشـم مـردم رفسـنجان رفتـه و آنها را 
ناراضی گذاشـته، مگر می شود اسـتاندار که مقام 
ارشد استان اسـت مردم شـهرهای دیگر را ببیند 
امـا حـق مـردم رفسـنجان را نبینـد و در جهـت 

تضییـع آن تصمیم گیـری کند؟
بـه گفتـه شـهرآبادی، گاهـی اتفاقـی می افتـد و 
اسـتان از مـا کمـک می خواهـد؛ آن هـم زمـان 
محـدود به مـدت ۱۰ یـا ۲۰ روز امـا نـه اینکـه 
مـا بیـش از ۵ مـاه اسـت کـه درگیـر ایـن اوضاع 
هسـتیم و علی رغـم تولید بـاال باید مراکـز عرضه 
شهرسـتان دسـت نیاز به اسـتان های دیگـر دراز 
کننـد و مـرغ مـورد نیازشـان را از آنجـا تامیـن 

کننـد.

کمبود ۶۰ درصدی 
سرانه مصرف مردم رفسنجان

شـهرآبادی سـرانه مصرف مرغ مردم رفسـنجان 
را ۲۵ تـن در روز عنـوان می کند و سـهمیه ای که 
به این شهرسـتان اختصاص داده می شـود را ۱۰ 
تا ۱۵ تـن، کـه حـدود ۴۰ درصـد نیاز اسـت، که 
مـردم هـم گاهـی مجبـور می شـوند بـرای تهیه 
مرغ به شـهرهای همجـوار سـفر کنند و رنـج راه 
را به جـان بخرند تـا سفره هایشـان خالـی نماند.

مدیرعامل شـرکت تعاونـی مرغداران رفسـنجان 
همچنیـن از تولیـد در ایـن شـرکت ماننـد روال 
قبـل حتـی باالتـر از قبـل یـاد می کنـد و معتقد 
اسـت: مسـائلی کـه در شـهرهای دیگـر اسـتان 
بـرای جوجه ریـزی می آورنـد، بهانـه اسـت چـرا 
که اگـر این مشـکات و مسـائل بـود ما هـم این 

مشـکات را داشـتیم!
او با اشـاره بـه اینکه مشـکاتی در حوزه واکسـن 
و دارو هسـت، امـا نـه در حـدی کـه نشـود 
جوجه ریـزی انجـام داد، بنابراین دلیل نمی شـود 
خیلـی راحـت تولیـد مـا را بر دارنـد و بـه دسـت 
مصرف کننـدگان در شـهرهای دیگـر برسـانند.
واردات مرغ استان های دیگر با قیمت گران تر

اماعلی رغـم اینکـه مـرغ تولیـدی رفسـنجان 
بـا قیمـت ۲۴۹۰۰ تومـان عرضـه می شـود، 
امـا کمبـود آن موجـب شـده مراکـز عرضـه، از 
اسـتان های دیگـر مـرغ تأمیـن کنند و بـا قیمت 
۳۰ تـا ۳۲ هزارتومـان بـه دسـت مصرف کننـده 
برسـانند که این موضـوع هم اجحـاف دیگری در 

حـق مـردم رفسـنجان اسـت.
کـه  حالـی  در  اسـت:  معتقـد  شـهرآبادی 
خودمـان تولید کننـده هسـتیم، صـاح نیسـت 
کـه از شـهرهای دیگـر مـرغ وارد کنیم)بـرای  
مـا زشـت اسـت(، تصریـح می کنـد: اگـر اختیار 
تولیدمان را داشـتیم ظـرف دو روز کل بـازار مرغ 
شهرسـتان را تأمیـن می کردیـم و نیازی بـه این 

نبـود. صف کشـیدن ها 
اما تدبیر دیگری که در اسـتان بـه کار بردند که در 
واقـع نهایت بی تدبیری سـت، کوتاه کردن دسـت 
بسـیج اصناف از بازار مرغ و نظـارت و نحوه توزیع 
مـرغ در شهرسـتان اسـت کـه بتواننـد به راحتی 
سـهمیه مرغ رفسـنجان را بار زده تا بـا نارضایتی 
مـردم رفسـنجان رضایت مـردم دیگر شـهرهای 

اسـتان را جلب کنند.
حذف بسیج اصناف از نظارت بر نحوه توزیع 

مرغ با تصمیم استان
پیش از ایـن بسـیج اصنـاف از زمان کشـتار مرغ 
تا مرحلـه توزیع بر ایـن عملیات نظارت داشـت و 
توانسـته بود بازار را کنترل کند و البته مسـئوالن 
شهرسـتان رفسـنجان هم بر این اذعان دارند که 
تاش بسـیج اصناف سـتودنی اسـت و توانسـته 

بـازار مـرغ را آرام کند.
اما هـدف کارگـروه اقـدام از حذف بسـیج اصناف 
از توزیع و نظارت مرغ پر واضح اسـت و متاسـفانه 
بـا حـذف آن، تشـکیل صف هـا، کمبـود مـرغ، 
نارضایتی مردم و مسـئوالن شهرسـتان دوباره از 

سـر گرفته شـده است.

فارس

گزارش

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران 
رفسنجان سرانه مصرف مرغ مردم 
رفسنجان را ۲۵ تن در روز عنوان 
می کند و سهمیه ای که به این 
شهرستان اختصاص داده می شود را ۱۰ 
تا ۱۵ تن، که حدود ۴۰ درصد نیاز است، 
که مردم هم گاهی مجبور می شوند 
برای تهیه مرغ به شهرهای همجوار 
سفر کنند و رنج راه را به جان بخرند تا 
سفره هایشان خالی نماند.
شهرآبادی همچنین از تولید در این 
شرکت مانند روال قبل حتی باالتر از 
قبل یاد می کند و معتقد است: مسائلی 
که در شهرهای دیگر استان برای 
جوجه ریزی می آورند، بهانه است چرا 
که اگر این مشکالت و مسائل بود ما هم 
این مشکالت را داشتیم!

رنا
: ای

س
عک

بیش از ۵ ماه است که با بردن سهمیه مرغ مردم رفسنجان به سایر نقاط استان، مردم برای خرید یک یا دو قطعه مرغ ساعت ها 
در صف می ایستند و گاهی دست خالی به خانه برمی گردند که این موضوع از بی تدبیری مسئوالن در استان ناشی می شود.

نابسامانی بازار مرغ در رفسنجان

مردم بزرگترین تولید کننده مرغ در صف 

ــان  ــتان کرم ــرق اس ــگان در ش ــدار ری فرمان
می گویــد بــه علت برگــزاری مراســم عروســی 
در شــرایط کرونایــی در یک روســتا، بخشــدار، 
ــگاری  ــهل ان ــه س ــتا ک ــورز روس ــار و به دهی
ــری در  ــن باق ــدند. امی ــخ ش ــد توبی ــته  ان داش
ــای شهرســتان  ــت کرون جلســه ســتاد مدیری
ریــگان افــزود: ایــن افــراد کــه در بخــش 

ــهل  ــت س ــه عل ــتند ب ــت داش ــی فعالی گنبک
ــا،  ــتاد کرون ــات س ــرای مصوب ــگاری در اج ان
ــز  ممانعــت از برگــزاری مراســم عروســی و نی
ــخ  ــوارد توبی ــن م ــردن ای ــانی نک ــاع رس اط
ــرار  ــه ق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــده اند.او بی ش
ــگان در مرز سیســتان و بلوچســتان  گرفتن ری
ــه  ــش یافت ــوع جه ــا از ن ــروس کرون و ورود وی

ــی  ــتان تمام ــن شهرس ــه ای ــا ب ــدی دلت هن
تجمــع  هــا در ایــن شهرســتان برچیــده 

ــد. ــد ش خواه
فرمانــدار ریــگان بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم و 
بازاریــان همــکاری خوبــی بــا ســتاد مدیریــت 
ــای شهرســتان داشــتند گفــت: رعایــت  کرون
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در ایــن شــرایط 

ضــرورت دارد.باقــری افــزود: بانــک  هــا و 
اداراتــی کــه شــیوه نامــه هــا را رعایــت نکننــد 
و شــاهد تجمــع افــراد در آنهــا باشــیم، پلمــپ 
ــزود در ورودی شهرســتان  ــد شــد.او اف خواهن
از ســمت سیســتان و بلوچســتان ایســت و 
بازرســی مســتقر شــده اســت و از ورود وسایل 

ــد. ــری می کن ــی جلوگی ــه غیربوم نقلی

توبیخ به دلیل برگزاری مراسم عروسی در ریگان



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 . 

۱۰۲۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ تیــر   ۲۱ دوشــنبه   

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 

فوالد
فوالدمبارکهاصفهان

10٬5۹0330٪3٫22

فملی
ملیصنایعمسایران

12٬۹۹0330٪۲٫۶۱

کگل
گلگهر

17٬580450٪۲٫۶۳

شپدیس
پتروشیمیپردیس

128٬۶005٬030٪۴٫۰۷

شپنا
پاالیشنفتاصفهان

12٬810530٪۴٫۳۲

همای
همایآگاه

10٬000-٪0

وسخراج
سر.خراسانجنوبی

2٬10۹-111- ٪۵

وسفارس
سر.استانفارس

۹7۹-51- ٪۴٫۹۵

وسکرشا
سر.استانکرمانشاه

1٬1۹7-۶3- ٪۵

ثنوسا
نوسازیوساختمانتهران

۹٬780-510- ٪۴٫۹۶

بورس ارزدیچیتال

آگهیاستخدامدراستانکرمان

عنوان شغلی : کمک حسابدار
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

آشنا به امور حسابداری
منظم و دقیق
انعطاف پذیر

مزایا:حقوق ثابت
بیمه-کارانه

ارسال رزومه به واتساپ: ۰۹۱۲8۳۹۱۱۹۳
behsasalamatco@gmail.comارسال رزومه به ایمیل

عنوان شغلی : حسابدار
شرایط احراز: 
جنسیت: خانم
نوع همکاری: 

تمام وقت
آشنایی به نرم افزار سپیدار

دانشجوی حسابداری نیز پذیرفته میشود
متعهد و دلسوز

حقوق بصورت توافقی

ارسال رزومه به واتساپ ۰۹۳۷۱۴۳۸۳۳۶

14E عنوان شغلی: کارراننده گریدر کاترپیالر مدل
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای گواهینامه ویژه

دارای سابقه رانندگی با گریدر
مزایا: حقوق توافقی

محل اسکان
بیمه

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۹۴۵۸۳۴
۰۹۱۴۸۹۵۶۳۸۸
آدرس: جاده بم به آدوری کیلومتر ۱۰

فروشگاه تماس مارکتبهسا سالمت مانا

محسن علیزاده از لزوم ارائه الیحه ی استفاده و استخراج رمزارزها به 
  Khabareqtesadi مجلس گفت-  از صفحه

ادامه یافتن صادرات برق به عراق، پاکستان و افغانستان
            Khabareqtesadi از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتاببرنامهریزیبازاریابی:مفاهیم،
الگوها،ساختارها،استراتژیها

افزایش نرخ نهاده های دامی 
با ارز 4۲00 تومانی

معرفیکتاب

خبر

اگــر در زمینــه برنامه ریــزی بازاریابــی قصــد 
مطالعــه کتابــی داریــد، کتــاب برنامه ریــزی 
ســاختارها،  لگوهــا،  ا مفاهیــم،  ریابــی،  بازا
اســتراتژی ها تألیــف شــده توســط علی اکبــر 

نیــد. اســالم را بخوا
ــزی  ایــن کتــاب جنبه هــا و ابعــاد مختلــف برنامه ری
ــا مالحظــات اســتراتژیک و تاکتیکــی  ــی را ب بازاریاب
ــی و  ــی علم ــا نگرش ــدت( و ب ــدت و کوتاه م )بلندم
ــی  ــدف کل ــد. ه ــرار می ده ــردی موردتوجــه ق کارب
ایــن کتــاب، بیــان تئوری هــا و آمــوزش نحــوه 
ــی  ــتراتژیک و عملیات ــزی اس ــری برنامه ری به کارگی
بازاریابــی اســت. بــه عبارتــی نحــوه طراحــی و 

اجــرای برنامه هــای بازاریابــی بیــان می کنــد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:بخشی از نهاده ها با ارز 
۴۲۰۰ تومانی توسط هیات دولت در حال تامین است و البته باید گفت که شاهد افزایش قیمت 

همین نهاده ها نیز بوده ایم.
علی باقری با تشریح مشکات دامداران در تامین علوفه و نیز تحصن چند روز پیش گاوداران در 
مقابل استانداری کرمان ضمن اینکه خشکسالی را از دالیل مهم این مشکات برشمرد با ذکر 
دیگر دالیل اظهارداشت: کرایه حمل نهاده ها از بنادر با افزایش چند برابری روبرو بوده است و در 
حال حاضر کامیون هایی که از کرمان برای حمل می فرستیم، متاسفانه باید چندین روز در نوبت 

بمانند که این شرایط را سخت تر کرده است.
او درباره دپو شدن نهاده ها در گمرک نیز گفت:بخشی از نهاده ها وارد شده که متاسفانه در حال 
حاضر کامیونی نداریم که آن را از بنادر حمل کند؛حتی در این زمینه مکاتبه و از کامیون هایی که 

مواد معدنی را به بنادر حمل می کنند خواسته شده هنگام بازگشت نهاده را حمل کنند.
باقری با اشاره به تامین ذخیره استراتژیک راهبردی نهاده و علوفه تصریح کرد:بخشی از نهاده هایی 
همچون جو و ذرت قابل ذخیره سازی استراتژیک و تامین هستند اما بخشی نیز از جمله کاه، 
بیده و ذرت علوفه ای که در فصل تولید می شوند باید توسط دامدار خریداری و در طول سال 

استفاده شود.
خشکسالی بی سابقه در ۵۰ سال گذشته

به گفته او خشکسالی سال جاری در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده که با افزایش ناگهانی قیمت 
نهاده های دامی بویژه علوفه های خشبی از جمله کاه، بیده و سیلو ذرت روبرو شده ایم.

معاون جهاد کشاورزی کرمان اظهارداشت: ۶۰ درصد علوفه دام را علوفه های خشبی از جمله 
کاه، بیده و ذرت علوفه ای تشکیل می دهد که در سال جاری به دلیل خشکسالی رویش آنها کم 

شده است.
به گفته او با شرایط خشکسالی پیش آمده قیمت نهاده ها وعلوفه های خشبی با افزایش چندین 
برابری روبرو شده است و به هر روی فشار مضاعفی روی دامدار وجود دارد و دولت هم رضایت 

ندارد که دامدار در سختی قرار گیرد.
او با بیان اینکه این اتفاق تنها مربوط به استان کرمان نیست بلکه کل کشور را درگیر کرده است 
اظهارداشت: در اینجا دامداران فشارهای زیادی متحمل می شوند و قیمت شیری که در مغازه 
به فروش می رسد نسبت به گاوداری زیاد است؛درآمد و هزینه های آنها با هم همخوانی ندارد و 

گاوداران شرایط سخت اقتصادی را تحمل می کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید کرد: اتفاقی که در حال رخ دادن 
است افزایش قیمت نهاده گ های دامی است که فشار بسیار زیادی روی گاوداران بویژه گاوهای 
شیرده داشته و شرایط طوری شده که آنها حتی انتظار سود در این شرایط سخت اقتصادی 

ندارند، زیرا وضعیت مردم را درک می کنند و می دانند معیشت مردم نیز سخت شده است.
او ضمن اینکه از رسانه ها خواست که با مسئوالن جهاد کشاورزی همراه شوند و ضمن بازدید از 
برخی گاوداری ها شرایط را از نزدیک ببیند گفت:ما می دانیم که اکثر دامداران علوفه و نقدینگی 
ندارند و از جمله استان هایی هستیم که از ابتدای سال این موارد را پیش بینی کردیم. حتی استاندار 
کرمان مکاتباتی با وزارت جهاد داشت که قرار شد یک سری بسته های حمایتی در خصوص کمک 

در اختیار گاوداران قرار گیرد.
عذرخواهی بابت افزایش نرخ شیر

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به تعیین قیمت شیر و مواد لبنی 
افزود: قیمت شیر به صورت کشوری و توسط ستاد تنظیم بازار کشور مشخص می شود و حتی 

استان تقاضا داد که ۱۰درصد از آن در اختیار خود استان قرار گیرد.
دالالنی که همیشه و همه جا هستند

او همچنین با اشاره به فعالیت دالالن در بازار سیاه گفت: دالالن در همه اصناف فعال هستند 
و سعی داریم که تشکل های دا می را فعال کنیم که یک سری مغازه هایی در سطح شهر ایجاد 
که تولید کننده خود بدون واسطه شیر را در اختیار مصرف کننده قرار دهد و هم اکنون نیز اکثر 

مغازه های سطح شهر به طور مستقیم با خود گاوداری ها در تماس هستند.

خودرو
ایرانخودرو

2٬1128۹٪4٫4

وسکرمان
سر.استانکرمان

۶1214٪2٫34

وسهمدا
سر.استانهمدان

۶57-34-٪4٫۹2

شستا
سر.تامیناجتماعی

13٬040130-٪0٫۹۹

خساپا
سایپا

1٬8۹754٪2٫۹3

آذین سازه های معین 

قیمت )تومان(سالساختنوعخودرو

SDV8 20۶13۹۹2۶3,750,000پژو

LXTU513۹۹272,500,000پژوپارس

1700cc13۹۹287,۶30,000دنامعمولی

13۹۹288,750,000امویام315هاچبکاسپرتاکسلنت

13۹82۹5,750,000جیلیGC۶اکسلنت

13۹۹300,750,000پژو207iدندهای

J413۹۹322,130,000جک

13۹۹338,500,000دناپالس1700ccدندهای

1۶00cc13۹8340,000,000آریواتوماتیک

H3013۹8351,250,000دانگفنگ

13۹۹38۹,750,000پژو207iاتوماتیک

1۶50ccاتوماتیکH33013۹۹3۹1,750,000برلیانس

خودروهای صفر کیلومتر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی
ب–دستورجلسه:ساعتتاریخمجمععنواننماد

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبطورفوقارفع
انتخاب اعضای هیئت مدیره1400/04/21۱۴:۰۰العاده

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایافق
1400/04/21۹:۰۰سال)دوره(مالیمنتهیبه30/12/13۹۹  

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 سامان
برای سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

1400/04/21۹:۰۰
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
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

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

1400/04/21۱۵:۰۰

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

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

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

1400/04/21۱۰:۰۰

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

تغییر موضوع فعالیت1400/04/2111:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  فاما


