
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان:

همایش روز جهانی صنایع دستی 
 در کرمان برگزار می شود
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 تردد  از هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
به سمت کرمان ممنوع است

 استاندار کرمان :

تعویق در دریافت دوز دوم واکسن 
کرونا مسئله ای ایجاد نمی کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: به دلیل 
اختالل در ورود واکسن به کشور، امیدواریم تزریق 

واکسن در هفته جاری از سر گرفته شود و تعویق در دریافت دوز دوم مسئله ای در 
بحث ایمنی بخشی ایجاد نمی کند.دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا از ابتدا تاکنون در حوزه 
علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: بیش از 70 درصد سالمندان باالی 70 سال دوز اول 

واکسن را دریافت کرده اند و نوبت دوم سر موعد تزریق می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان می گوید 
که طرح سنجش سالمت نوآموزان از یکم تیرماه در سراسر استان 

کرمان آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.عباس صفوی صبح امروز شنبه -۲۲ 
خرداد- در نشست با اصحاب رسانه از آمادگی ۴۳ پایگاه ثابت، ۱۱۳ پایگاه سیار و پنج 
پایگاه تخصصی سنجش در این استان برای سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان 
و پیش دبستان خبر داد.به گفته ی او در برنامه سنجش تعهد داریم ۶۵ تا 70 هزار کالس 

اولی و ۳۵ هزار نفر پیش دبستانی را مورد سنجش قرار دهیم.

آغاز طرح سنجش سالمت 
نوآموزان از یکم تیرماه

 ۱۵۶ پایگاه در استان کرمان آماده ی اجرای طرح  هستند

صفحه 4 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
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تباهی امنیت غذایی با 
 تصمیم های ستاد تنظیم بازار

سیدمحسن هاشمی
یادداشت مهمان

بازار مس اصفهان و زنجان بازار مس اصفهان و زنجان 
پررونق تر از کرمان است پررونق تر از کرمان است 

حمایت از الیگارشی ورود نهاده های دامی، بی 
توجهی به واردات واکسیناسیون و داروهای 
محصوالت  صادرات  ممنوعیت  و  دامی 
دامی از یک سو و واردات محصول نهایی 
دامی و کشاورزی با ارز دولتی به بهانه 
ی تامین حداقل معیشت مردم، موجب 
تولیدی  ای  جزیره  واحدهای  تعطیلی 
 دام سبک و پرورش ماکیان شده است.

با باالرفتن هزینه های تولید شامل گران شدن تا 
چندین برابر نهاده های خوراکی، واکسیناسیون، 
زیر  خدمات  و  انسانی  نیروی  دستمزد 
ساخت)برق، مواصالتی و...( از یک سو و کنترل 
نابخردانه قیمت محصول دامی و ماکیان از 
سوی دولت، موجب شده تا قیمت تمام شده 
محصوالت بسیار باال رود و تولید کنندگان برای 
رهایی خویش از فشار تورمی نهاده ها و مداخله 
دولت در کنترل قیمت، از ادامه این کسب و کار  
 حیاتی برای معیشت جامعه، منصرف شوند.

و  مهمترین  که  جانی  امنیت  از  پس 
نخستین وظیفه تشکیل دولت ها است، 
امنیت غذایی و تدبیر آن جزو مهمترین 
تامین  است.  دولت  ماموریت  و  وظایف 
ماموریت های  از  پروتئین   ویژه  به  غذا 
رود. می  شمار  به  ها  دولت   نخستین 

اینکه به بهانه ارزان کردن ارزاق عمومی در 
شرایطی که نهادهای دامی و کشاورزی 
با قیمت نابرابر ارز خارجی آزاد از  الیگارشی 
داخلی تهیه می شود جفا و ظلمی است که 
بزودی موجب تعطیل شدن مراکز پرورش 
دام و طیور شده،  خروج سرمایه های کوچک 
و متوسط این صنعت اشتغالزا را از تولید رقم 
می زند. کنترل قیمت محصوالت دام و 
طیور بی تامین یک پارچه نهاده ها، بزودی 
 موجب تباهی امنیت غذایی کشور می شود.

بر دولت است تا با اجرای سیاست آزادسازی 
ورود نهاده ها، امکان ویژه خواری عده ای اندک 
را سد کند تا به میزان کفایت نهاده ها بر اساس 
نیاز بازار تنظیم شود. از سوی دیگر ضروری 
است تا با حذف ممنوعیت و عوارض صادرات 
محصوالت دامی و طیور موجب رونق بخشی به 
این صنعت مهم و حیاتی کشور در صورت تولید 

بیش از بازار داخلی شود.

تومــان  ۵00 قیمــت              ۱۴00 خــرداد   ۲۳ یکشــنبه         999 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فرش ایرانی به جای 
اروپا از افغانستان 

سر در می آورد؟

پاک سازی آبشار دلفارد به مناسبت هفته محیط زیست سمپاشی علیه پسیل پسته در شب انجام شود

۶۲ بستری جدید و ۵ فوتی در شبانه روز گذشته

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، رویکرد کالن صادراتی کشور نباید 
محدودکننده و بسته باشد و بازارهایی که در اختیار 

ایران است را نمی توان از دست داد.
بر اساس آمارهایی که از وضعیت تجارت کشور 
در طول سال ها و ماه های گذشته منتشر شده، 
میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا نسبت به سال های قبل به شدت کاهش یافته 
اما در مقابل، صادرات به برخی کشورهای همسایه 

افزایش قابل توجهی داشته است.
هرچند ایران در سال های گذشته از برنامه ریزی 
جدی برای افزایش سهم خود در بازار کشورهای 
همسایه و منطقه خبر داده اما در عین حال این 
سوال به وجود آمده که آیا با توجه به ظرفیت بازار 
کشورهای منطقه اساسا ایران نیاز به تجارت با 
کشورهای دور مانند اروپا دارد؟ این حرفها در 
روزهای اخیر در میان صحبت های بعضی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز خود 
را نشان داده اما به نظر می رسد فعاالن اقتصادی 

چندان با چنین رویکردی موافق نیستند.
– عضو هیئت  آقامیری  سید رضی حاجی 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه اظهار 
کرد: موضوع مدیریت صادراتی در نگاه کالن باید 
چند پیش فرض اصلی را در نظر داشته باشد و 
اگر فردی نگاهی جز این را مطرح کند نه تنها از 
صادرات که حتی از کل اقتصاد هیچ چیز نمی داند. 
نخستین موضوع، تولید بر اساس تقاضای موجود 
است. یعنی اگر ما یک مشتری داشتیم که میزان 
مشخصی از یک کاال را خریداری کرد اما اگر ما 
همچنان ظرفیت تولید بیشتر برای عرضه به 
سایر مشتریان را داشته باشیم، باید این کار را 

متوقف کنیم؟
وی با اشاره به وضعیت تولید نفت ایران، گفت: مثال 
اگر یک مشتری نفت ایران از ما روزانه دو میلیون 
بشکه نفت بخرد اما همچنان ظرفیت تولید بیشتر 
داشته باشیم و بازار برای صادرات این تولید نیز 
وجود داشته باشد، ما باید کار خود را متوقف کنیم 
و به همان یک مشتری قانع شویم؟ قطعا این بر 

خالف تمام اصول اقتصادی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه بازار محصوالت ایرانی در کشورهای مختلف 
متفاوت است و نمی توان وضعیت یک بازار را با 
دیگری مقایسه کرد، توضیح داد: برای مثال ما از 
دهه ها قبل و حتی در قرن های گذشته به ایاالت 
متحده آمریکا و اروپا، فرش های دست باف ایرانی را 
صادر می کردیم، محصولی که برای ما ارزش افزوده 
و درآمد بسیار باالیی دارد. حضور طوالنی ایران در 
بازار این کشورها باعث شده که ما ذائقه این بازار 
را به دست آوریم و با وجود آنکه فرش لزوما یک 
کاالی اولویت دار در خانوار به شمار نمی رود اما این 

بازار همواره در اختیار ما بوده است.

مدیر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکـه پسـیل پسـته از مهمترین 
آفت هـای کلیـدی در باغ هـای پسـته ایـن اسـتان 
اسـت گفت:بهتریـن زمـان سمپاشـی بـرای از بیـن 

بـردن ایـن افت شـب اسـت.
ره بـه گـرم شـدن هـوا  شـا  ناصـر طاهـری بـا ا
توصیه کرد: هفت شـب تـا هفت صبـح به دلیـل پایین 
بـودن دمـا و وجـود نداشـتن نـور خورشـید،بهترین 
زمـان بـرای سمپاشـی در باغ هـای پسـته اسـت.

او پایین بـودن دما و وجـود نداشـتن نـور و همچنین 
باال بـودن کیفیـت آب را از جملـه مـوارد مهـم در 
راسـتای تاثیر گـذاری سـموم در مبـارزه بـا پسـیل 
پسـته اعـالم و تصریح کرد: رعایـت نکـردن مـوارد 
فنی ذکـر شـده موجـب پاییـن آمـدن کارایی سـم و 

سـوختگی بـرگ و میـوه می شـود.
طاهـری گفت:اسـتفاده از آب بـا کیفیـت مناسـب در 
سمپاشـی بسـیار مهـم اسـت لـذا آب بایـد کیفیـت 
مناسـبی داشـته باشـد و از آب بـا درجـه شـوری و 

قلیایـی کـم اسـتفاده شـود.
او گفـت:در زمـان سمپاشـی علیـه پسـیل پسـته اگر 
پـی اچ آب بـاال یـا شـور باشد،سـم کیفیت خـود را از 

دسـت می دهـد.
مدیر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمان از کشـاورزان خواسـت برای مبارزه شـیمیایی 
علیـه پسـیل پسـته دوز سـم مصرفـی را طبـق نظـر 

کارشناسـان رعایـت کنند.
او افزود:کشـاورزان بـرای مبـارزه بـا پسـیل پسـته 
بایـد از سـموم توصیـه شـده سـازمان حفـاظ نباتات 
اسـتفاده کننـد و بداننـد اسـتفاده از سـموم غیر مجاز 
و غیر توصیـه شـده عـالوه بـر ضـرر و زیانـی کـه بـه 
محصـول و محیط زیسـت وارد می کند موجـب مقاوم 

و طغیانی شـدن آفـت نیـز می شـود.
مـورد  سـموم  کشـاورزان  تاکید کـرد:  طاهـری 
نیـاز خـود را بـا نظـر کارشناسـان گیاه پزشـکی از 
فروشـگاه های مجـاز و معتبـر خریـداری و فاکتـور 

دریافـت کننـد.
او گفت:زمانـی کشـاورز می خواهـد سمپاشـی کنـد 

بایـد نکاتـی ماننـد اسـتفاده از ماسک،دسـتکش و 
لبـاس کار را رعایـت و در طـول مـدت سمپاشـی از 
خوردن، آشـامیدن و اسـتعمال دخانیـات اجتنـاب 

. کننـد
ز تمـاس سـم بـا بـدن  طاهـری گفت:کشـاورزان ا
در صـورت  و  کننـد  لبـاس خـود خـودداری  و 
برخـورد سـم بـا بـدن و لبـاس بالفاصلـه نسـبت بـه 

م کننـد. قـدا ا شست و شـوی آن 
او با اشـاره به اینکه طی چند سـال گذشـته خسـارت 
پسـیل پسـته در اسـتان کرمـان بـه حداقـل رسـیده 
کـه  نی  کشـاورزا پسـته  باغ هـای  ر داشـت:  اظها
اسـتانداردها و نکات فنـی را رعایت نکننـد 70 تا ۸0 

درصـد و در برخـی مـوارد آسـیب می بینـد.
او بیان کرد: حـدود ۲00 هـزار هکتـار بـاغ پسـته در 
اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه بیـن ۲ تـا سـه نوبت 
علیـه آفـت پسـیل سمپاشـی می شـود و اگـر نـکات 
فنـی در ایـن زمینـه رعایـت شـود تعـداد سم پاشـی 
و هزینه هـای اقتصـادی کاهـش و درآمـد افزایـش 

پیـدا می کنـد.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشاورزی،سـطح 
زیر کشـت محصول پسـته را در اسـتان کرمـان ۲۱0 
هـزار هکتـار عنوان کـرد و افـزود: ۱0 هـزار هکتـار از 

ایـن مقـدار غیر بـارور اسـت.
آفـت پسـیل پسـته از اردیبهشـت آغـاز و تـا زمـان 
ز برداشـت بـه محصـول و  برداشـت و حتـی بعـد ا
درختـان پسـته آسـیب وارد می کنـد کـه بایـد بـا 

مدیریـت تلفیقـی علیـه ایـن آفـت اقـدام شـود.
او بـا بیـان اینکـه بهتریـن و موثرتریـن راه مبـارزه بـا 
ایـن آفـت بـه کار بـردن روش هـای مبـارزه تلفیقـی 
اسـت اظهار داشـت: کشـاورزان بـه منظـور مبـارزه 
بـا آفـت پسـیل پسـته در راسـتای خرید سـم،نحوه و 
زمـان سمپاشـی از نظرات کارشناسـان اسـتفاده و در 
راسـتای احیـای بـاغ و رسـیدن به باغـی شـاداب و با 

طـراوت نـکات فنـی را رعایـت کنند.
مدیر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی کرمان 
یـد در روش مدیریـت  تصریح کـرد: کشـاورزان با
ز برداشـت  ز فصـل زمسـتان تـا پـس ا تلفیقـی ا
ز جملـه  محصـول پسته،رسـیدگی هایی بـه بـاغ ا
تعمیرات،حـذف علف هـای هرز،هـرس، شـخم زدن 
و  غیر شـیمیایی  روش هـای  ز  ا اسـتفاده  زمین،
بیولوژیـک و اسـتفاده از کارت ها و نوارهـای زرد برای 
کنتـرل آفت هـا به ویـژه آفت پسـیل پسـته را بـا نظر 

کارشناسـان انجـام دهنـد.
طاهـری گفت: شـرایط اقلیمـی و آب و هوایـی اسـتان 
کرمـان و گرمـای ناشـی از تغییـرات جـوی امـکان 

طغیـان آفـت پسـیل پسـته را ممکـن می کنـد.
او ادامـه داد: اگـر بـا ایـن آفـت مقابلـه نشـود موجب 
و  پوکـی  و  میوه  پسـته، درختـان  بـرگ  ریـزش 
نخودی شـدن پسـته می شـود و اگـر بعـد از برداشـت 
هـم ایـن آفـت وجـود داشـته باشـد و از بیـن نـرود، 
موجب ریـزش جوانه های درخت پسـته در سـال بعد 

و کاهـش چشـمگیر محصـول خواهـد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
اداره  زیسـت،  محیـط  حفاظـت 
حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان 
جیرفـت بـا همـکاری دوسـتداران 
محیـط زیسـت، جوامـع محلـی و 
گردشـگران حاضـر در منطقـه بـه 
مناسـبت هفته محیط زیسـت در یک 
حرکتـی نمادیـن اقدام به پاک سـازی 

آبشـار دلفـارد نمودنـد. 

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت 
جیرفـت در برنامـه پاکسـازی آبشـار 
دلفـارد گفـت: زباله ها حاصـل حضور 
تعدادی افـراد کم توجـه در تعطیالت 
نیمه خـرداد ماه اسـت و با رهاسـازی 
آشـغال، سـبب تخریـب طبیعـت و 
محـل  ایـن  چهـره  شـدن  زشـت 

گردشـگری شـده انـد. 
قریشـی اضافـه کـرد: آبشـار دلفـارد 

مناطـق  پربازدیدتریـن  از  یکـی 
گردشـگری شهرسـتان جیرفـت می 
باشد و مسـافران نیز باید در پاکیزگی 

آنهـا احسـاس مسـئولیت کننـد.
او اظهـار کـرد: زبالـه بـرای محیـط 
زیسـت تهدیـد جـدی اسـت و اداره 
حفاظـت محیط زیسـت با مشـارکت 
ارگان هـا و نهادهـای مختلـف، بـرای 
ترویـج فرهنـگ پاسداشـت طبیعـت 

تـالش مـی کنـد و فرهنـگ سـازی 
سـمن هـا نیـز ضـروری اسـت.

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت 
جیرفـت گفـت: آمـوزش مدیریـت 
پسـماند بـرای دهیـاران و تبییـن 
خطـرات زبالـه بـرای کـودکان و 
نوجوانـان بـا آمـوزه هـای فرهنگـی و 
هنـری، از برنامـه هـای امسـال ایـن 
اداره بـرای فرهنـگ سـازی اسـت.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی 
شفیعی،سـخنگوی این دانشـگاه عصر 
شـنبه ۲۲ خـرداد مـاه بـا بیـان اینکه 
طـی ۲4 سـاعت گذشـته، ۶۲ بیمـار 
جدیـد کرونـا در بیمارسـتان های 
گفـت:  شـده اند،  بسـتری  اسـتان 
»۲۸ نفـر از آن هـا از حـوزه  دانشـگاه 
علوم پزشکی کرمان )شـامل راور، رابر، 
بافـت، بردسـیر، کوهبنـان، کرمـان، 
شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، 4 نفـر 
از حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 

سـیرجان، ۲ نفـر از حـوزه  دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان و ۲۸ نفر از 
حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 

. » هسـتند
او بـا بیـان این کـه از حـوزه دانشـکده 
علـوم پزشـکی بـم، بسـتری جدیـد 
گـزارش نشـده اسـت، افـزود: »در 
حـال حاضـر، 4۵۲ بیمـار کرونـا در 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های 

. » هسـتند
نفـر  داد:»۲۶۵  ادامـه  شـفیعی 
حـوزه   در  بسـتری  بیمـاران  از 

۲۲ نفرحـوزه   علوم پزشـکی کرمـان،
۱۰۹ نفـر  علوم پزشـکی رفسـنجان،
۱۲ نفـر در حـوزه   حـوزه  جنـوب،
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و 44 نفر 
علوم پزشـکی  دانشـکده  حـوزه   از 
سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمات 
بیمارسـتانی بـه آن ها ارائه می شـود«.

او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
تاکنون ۲۱هزار و ۸۶۱ نفر در اسـتان، 
بـه کرونـا بسـتری  بتـال  ا به دلیـل 

ند«. شـده ا
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 

علوم  پزشـکی  دانشـگاه  واگیـردار 
کرمان سـپس اظهار کرد: »متاسـفانه 
در ۲4 سـاعت گذشـته، ۵ مـورد فوتی 
بـه دلیـل ابتـال بـه ویـروس کرونـا 
گـزارش شـده کـه ۲ نفـر مربـوط بـه 
حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان و 
۵ نفـر از حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 

جیرفـت  اسـت«.  
بـه گفتـه  شـفیعی،از ابتـدای اپیدمی 
کرونـا در اسـتان تاکنـون، ۲۹۸۱ نفـر 
بـه دلیـل ابتـال بـه کوویـدـ  ۱۹ جان 

خـود را از دسـت داده انـد.

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف، مس و صنایع دستی در گفت وگو با فردای کرمان:
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لزوم مشارکت فکری صاحب نظران 
در اجرای مطلوب پروژه ملی مهر

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مشارکت 
فکری همه صاحب نظران در اجرای مطلوب پروژه مهر، سازنده است.

 سید محمد حبیب الهی در جلسه ستاد پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴0۱-
۱۴00 استان کرمان گفت: سال تحصیلی ۱۴00-۱۳99 که در حال 
برداشتن آخرین گام های آن هستیم، تجربه بسیار متفاوتی برای آموزش و 
پرورش بود از این جهت که با بحرانی مواجه شدیم که هیچ گونه پیش زمینه 
فکری و آمادگی در خصوص برنامه ریزی برای آموزش مجازی نداشتیم.او با 
اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته پنج کارگروه برای اجرای پروژه مهر 
داشتیم، افزود:۲ کارگروه آموزشی-پرورشی به منظور آمادگی آموزش های 
غیرحضوری و کارگروه سالمت و بهداشت برای نظارت بیشتر بر اجرای دقیق 
شیوه نامه های بهداشتی پارسال به کارگروه های ستاد پروژه مهر اضافه شد؛هر 
چند ضرورت تشکیل کارگروه فناوری اطالعات به واسطه رفع چالش های 
سامانه های دانش آموزی احساس می شود.حبیب الهی گفت: کارنامه امتحانات 
نهایی پایه دوازدهم در این سال تحصیلی به ما نشان می دهد تا چه اندازه در 
آموزش غیرحضوری موفق بوده ایم، اما پیش بینی می شود سال تحصیلی 
جدید را با چالش هایی از جنسی جدیدتر آغاز کنیم.او افزود:هنوز اطمینان 
نداریم شرایط کرونا در کشور به چه شکلی پیش رود،آیا مدارس صد در صد 
به صورت فیزیکی بازگشایی می شوند یا خیر؟چرا که مقرر شده اقشار زیادی 
از مردم تا آن زمان از جمله معلمان واکسینه شوند،اما، واکسینه نشدن دانش 

آموزان موضوع دیگری است.
حبیب الهی بیان کرد:چالش مهم ما در پروژه مهر سال آینده، چالش بی رغبتی 
و بی میلی دانش آموزان برای رفتن به مدرسه است که به علت تغییر سبک 
زندگی دانش آموزان رخ داده است.او افزود:تعدادی از خانواده های کم درآمد 
پارسال از حضور فرزندانشان در کالس های غیر حضوری ممانعت و فرزندان 
خود را روانه بازار کار کردند.او گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده 
حتی کالس هایی با حضور ۵0 نفر دانش آموز داشته باشیم که باید استان را 

برای ساماندهی مطلوب آماده کنیم.

تردد از هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
به سمت کرمان ممنوع شد

کرونا  ویروس  شیوع  سیر صعودی  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان گفت: این دو استان 
در وضعیت خطرناکی قرار دارند و تمامی ورودی های این دو استان 
 به شهرستان های ما باید بسته شود  و ماشین ها برگردانده شوند. 
به گزارش ایرنا، علی زینی وند روز شنبه در ستاد مدیریت کرونا اظهار داشت: 
درگزارش های اعالم شده کشوری وضعیت کروتا رو به نزول اعالم شده ولی  
استان های هرمزگان و سیستان بلوچستان وضعیت نگران کننده ای دارند 
 که کرمان به دلیل مجاورت با این استان ها یک وضعیت شکننده دارد.

وی افزود: ما مجبوریم محدودیت ها را ادامه دهیم زیرا وضعیت 
 بهتر نشده است و ما در این خصوص به شدت نگران هستیم. 
استاندار کرمان  با اشاره به اینکه انواع جهش یافته ویروس کرونا 
وجود دارد تصریح کرد: ما می دانیم که کرونا تمام نشده است و 
با نوع دیگری درگیر شویم. از واکسیناسیون   ممکن است پس 

وی اعالم کرد: ما می خواهیم ورودی استان هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان به شهرستان های ما بسته شود و به طور جدی پیگیری 
شود، دانشگاه های علوم پزشکی به طرح شهید سلیمانی تمرکز کنند 
 زیرا این هفته فرمانداری ها و نیرو های امنیتی درگیر انتخابات هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: نگرانی ما از انتخابات شورا هاست 
کنند،  می  برگزار  خانگی  جلسات  و  است  رقابتی  به شدت  که 
 فرمانداران ملزم اند تا به درستی نامزدها را تفهیم و توجیه کنند.

استاندار کرمان یادآور شد: ضروری ترین دوره کار فرمانداری ها االن است 
 و دیگر دور کاری نداریم و باید هر آنچه نیرو و توان دارند به کار گیرند.

وی در پاسخ به درخواست شهرداری کرمان در خصوص بازگشایی شهربازی 
افزود: در شهربازی ها به تشخیص کارشناس، وسایل تجمعی و ملتزم نشستن 
 چند نفره با اخذ تعهد مجوز دهند، مجوز نیز از ستاد کرونا گرفته شود.

زینی وند با اشاره به ممنوعیت تردد از استان های همجوار پرخطر گفت: 
اگر ساکن کرمان نیستند و برای ییالقات می آیند حتی اگر در کرمان 
خانه خریده باشند، باید ورودی ها بسته شود و ماشین ها برگردانده 
 شوند، زیرا استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان خطرناک اند.

وی در خاتمه یادآور شد: اگر میتینگ های انتخاباتی در جنگل و پارک ها 
برگزار می شود، محدوده آن مشخص باشد و با نظر بهداشت صندلی گذاشته 

شود، ما با این کار مخالف نیستیم.

 امانت داری آراء مردم 
خط  قرمز ماست

 فرماندار کرمان بیان کرد: رعایت اصل بی طرفی اولویت ما و امانت داری 
آراء مردم از خط قرمزهای ماست.علی بابایی در نشست با روسای ستاد 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در کرمان گفت: مشــارکت مردم در 
انتخابات مهر تاییدی است بر نظام جمهوری اســالمی و پای بندی به 
ارزش های اسالمی و خون شهیدان و همین مشارکت باعث خواهد شد 
تجربه متفاوتی را روز بعد از انتخابات در کشور مشاهده کنیم.او با بیان اینکه 
در خصوص تولید محتوا در فضای مجازی با موضوع مشارکت حداکثری 
حرکت های خوبی انجام شده، افزود: در حال حاضر معاندین دست به دست 

هم داده  و با هم افزایی به دنبال از بین بردن وحدت ماست.
بابایی گفت: دشمنان نظام در بحث ایجاد ناامنی روانی، تبلیغات منفی و 

ایجاد نارضایتی عمومی بیشتر از ما وقت می گذارند.
بابایی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات ادامه داد: مهم حضور 

مردم و مشارکت با هر روحیه و نگرش و دیدگاه سیاسی است.
او گفت: اکیپ های گشت کمیته حقوقی و پیشگیری تخلفات انتخاباتی 
در مناطق مختلف شهری مستقر بوده و هر شب به طور مرتب تبلیغات 
کاندیداها در سطح شهر را رصد می کنند و بنرهایی که در محل هایی غیر 
از ستادهای کاندیداها نصب شده باشد را جمع آوری می کنند لذا ضروری 
است کاندیداها آدرس ستادهای اصلی و شماره تماس آنها را هرچه سریعتر 
به فرمانداری اعالم کنند.بابایی با اشاره به تفاوت قانون تبلیغات در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی گفت: اندازه بنرها، مدت وتاحدی نوع 
تبلیغات در این دو متفاوت است.در بخش ریاست جمهوری کارآسان تر 
است و بیشتر توسط صداوسیما و در سطح کالن صورت می گیرد ولی در 
مورد شوراها حجم کار در شهرستان ها باالتر است.او ادامه داد: مردم انقالبی 
و والیتمدار ما همیشه به ندای رهبرشان لبیک گفته اند در این دوره هم 
قطعاً حساسیت را درک کرده و مدبرانه بهتر از گذشته وارد عرصه انتخابات 
می شوند.فرماندار کرمان عنوان کرد: انتخابات همیشه حساس بوده  ولی 
این بار برخی مشکالت مثل کمبودها و مشکالت معیشتی و... وجود دارد 
که نارضایتی هایی را سبب شده است.بابایی گفت:در جنگ تحمیلی همه 
آمدند پای کار خانم ها در بحث پشتیبانی و مردها در نبرد.ولی در جنگ 
اقتصادی تحریم ها و برخی سوءمدیریت ها و سوء اجراها مشکالتی را به 
وجود آورد.او افزود: در کرمان ۳۳0 شعبه اخذ رای داریم که ۴۸ شعبه نسبت 
 به انتخابات گذشته افزوده شده است.۱0 شعبه سیار هم آماده داریم هر جا 
نیاز شد اعزام می کنیم ضمن اینکه تعرفه رأی بسیار بیشتر از نیاز شعب و 

انتخابات های گذشته آماده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: به 
دلیل اختالل در ورود واکسن به کشور، امیدواریم 
تزریق واکسن در هفته جاری از سر گرفته شود 
و تعویق در دریافت دوز دوم مسئله ای در بحث ایمنی بخشی 

ایجاد نمی کند.
دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا از ابتدا تاکنون در حوزه علوم 
پزشکی کرمان اظهار کرد: بیش از 70 درصد سالمندان باالی 70 
سال دوز اول واکسن را دریافت کرده اند و نوبت دوم سر موعد 

تزریق می شود.
او افزود: به جز یک نوع واکسن)آسترازنکا( که زمان تزریق دوز 
دوم آن سه ماه بعد است، بقیه بعد از چهار هفته از زمان دریافت 

دوز اول باید تزریق شود.
رشیدی نژاد تصریح کرد: به دلیل اختالل در ورود واکسن به 
کشور، امیدواریم تزریق واکسن در هفته جاری از سر گرفته شود 
و تعویق در دریافت دوز دوم مسئله ای در بحث ایمنی بخشی 

ایجاد نمی کند.
او بیان کرد: در دیگر دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان 
کرمان بیش از 70 درصد سالمندان باالی 70 سال واکسن کرونا 

دریافت کرده اند.
 دکتر حسین صافی زاده معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: تعداد بستری های قطعی و مشکوک 
کرونایی هفته گذشته در کرمان مختصری نسبت به دو هفته 
گذشته کمتر شده اما در جیرفت آمار افزایشی بوده و دارد به 

آخرین پیک قبل نزدیک می شود.
او با اشاره به اینکه در سیرجان روند بستری ها رو به کنترل است، 
افزود: در بم وضعیت ثابت است و در رفسنجان افزایش مختصری 
در بستری شاهد هستیم و در مجموع تغییر چندانی در کل 

بستری های استان مشهود نیست.
صافی زاده با اشاره به اینکه تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در 
استان کرمان نیز کنترل شده، عنوان کرد: شرایط شکننده و 

ناپایداری وجود دارد و امیدواریم کنترل شود

مدیر کل بهزیستی استان کرمان از اجرای طرح 
جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از روز 

یکشنبه در کرمان خبر داد.
عباس صادق زاده در جلسه اعضای کمیسیون ماده ۱۶ کرمان با 
اشاره به اهمیت توجه و اهتمام جدی همه مسئولین و متولیان به 
مسائل اجتماعی گفت: گسترش فرهنگ پیشگیری و نقش پُررنگ 
این مساله در کاهش هزینه ها و ارتقا سالمت و رفاه اجتماعی کاماًل 

مشهود است.
او ادامه داد: همراهی و همکاری دستگاه های نظارتی با دستگاه های 

اجرایی در چارچوب قانون بسیار با اهمیت و ارزشمند است.
صادق زاده در ادامه با استناد به تجارب به دست آمده از اجرای 
طرح ها و برنامه ریزی های انجام شده، همکاری و همراهی مسئوالنه 
همه دستگاه های متولی و اثر گذار در این موضوع را خواستار شد و 
افزود: بارها عنوان کرده ام که قطعاً بهزیستی و هیچ ارگان دیگری 
به تنهایی قادر به مهار و اقدام اثربخش و ماندگار در حوزه کنترل و 
کاهش آسیب ها باالخص آسیب اعتیاد و به ویژه معضل معتادین 

متجاهر نیست.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: کسب نتیجه مطلوب 
در کنترل این معضل و پاکسازی چهره شهرها از این ناهنجاری، 
همکاری و همراهی مسئوالنه و جدی همه دستگاه های ذیربط 

را می طلبد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به 
فعالیت های گسترده بهزیستی نحوه خدمت رسانی به مددجویان 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بهزیستی به عنوان یک مجموعه 

تأثیرگذار اجتماعی وظایف مهمی بر عهده دارد.
مسعود کاشی اظهار کرد: بررسی ها نشان از تالش های خوب 
صورت گرفته در این مجموعه است و ما هم به نوبه خود همکاری و 

حمایت های الزم را با اداره کل بهزیستی خواهیم داشت.
در ادامه اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون محور جلسه 
و برنامه ریزی در خصوص اجرای مجدد طرح ساماندهی 
معتادین متجاهر پرداختند که در پایان مقرر شد با همکاری 
مقام قضائی و نیروی انتظامی طرح جمع آوری و ساماندهی 
معتادان متجاهر اجرا شود. بر این اساس به ترتیب ۳00 
نفر در سطح شهر کرمان و توابع برای معرفی به دو کمپ 
موجود در شهر کرمان، ۵0 نفر در کمپ ماده ۱۶ سیرجان 
و ۵0 نفر هم در کمپ ماده ۱۶ بم ساماندهی و وارد چرخه 

درمان شوند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )شنبه، ۲۲ خردادماه( در بازار تهران با کاهش ۱۶0 
هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۲0 خردادماه( به رقم ۱0 میلیون و ۵۱0 هزار تومان 
رسید.به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳0 دقیقه روز گذشته، ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۱۶0 هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۲0 
خرداد( به رقم ۱0 میلیون و ۵۱0 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱0 میلیون 

و ۴00 هزار تومان معامله شد.
همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 7۵0 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 7۵0 

هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال  نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶0 هزار تومان رسید. قیمت 

مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵9۵ هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و ۸7۸ دالر و ۱۴ سنت فروخته شد.  قیمت سکه 
در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج، روند نزولی را شروع کرد تا به بهای 9 میلیون 
تومان رسید. اما از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت در کانال ۱0 میلیون 

تومان در نوسان بوده است. 

سکه ۱۶۰ هزار تومان ارزان شد 
نرخ دالر در صرافی های بانکی )شنبه، ۲۲ خردادماه( با ۲۵ تومان کاهش نسبت به روز گذشته 

به رقم ۲۳ هزار و ۲9۳ تومان رسید.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۴ دقیقه روز 
گذشته با یک هزار و ۲7 تومان افزایش نســبت به روز جمعه به رقم ۲7 هزار و ۸۸۸ تومان 

رسید.
روز گذشته قیمت خرید هر دالر ۲۲ هزار و ۸۳۲ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲7 هزار و ۳۳۶ 

تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۳۵۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ 

هزار و ۵۶۶ تومان اعالم شد.  
نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۲۵7 تومان و نــرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۵۱۴ تومان 

اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و ۸۶۳ تومان فروخته 
و حواله دالر به قیمت ۲0 هزار و ۵۴۸ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ 

هزار تومانی شد و تاکنون در این محدوده نوسان داشته است.

کاهش قیمت دالر در کانال 23 هزار تومانی

شــاخص فرابورس نیز بیش از ۲۴ واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۴۵9 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۳7۳ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۶ 
هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته نماد بیمه پاسارگاد )بپاس(،  صنعتی 
مینو )غصینو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  شیر پاستوریزه پگاه فارس )غفارس(،  
ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بیمه ســامان )بســاما(،  صنعتی بهپاک )بهپاک(،  
نفت ایرانول )شرانل(، شــرکت ســرمایه گذاری پویا )وپویا( و تولید برق ماهتاب کهنوج 

)بکهنوج( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل سنگ آهن گهرزمین )کگهر(،  پلیمر آریا ساسول )آریا(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )سمگا(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(،  فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(،  بیمه تجارت 
نو )بنو(،  بیمه کوثر )کوثر(،  زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(،  بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(،  
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  کلر پارس )کلر( و ویتانا )غویتا( تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس داشتند.

شاخص فرابورس روی کانال ۱۷ هزار
کگهر در میان منفی ها

تعویق در دریافت دوز دوم واکسن 
کرونا مسئله ای ایجاد نمی کند

اجرای طرح ساماندهی 
معتادان متجاهر در کرمان 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بانک مرکزی اعالم کرد: پارســال ۲7 هزار و 
۸۴ بنگاه کوچک و متوســط تامین مالی و 
دستورالعمل اجرای طرح تامین مالی بنگاه های 

مذکور برای امسال نیز ابالغ شد. 
به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، با توجه 
به نامگذاری امسال به »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« از ســوی رهبر معظم انقالب  
و همچنین پیرو ابالغ دســتورالعمل تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
در پنج سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت 
مقرراتی، زمینه مناسب تری به   منظور تأمین 

مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. 
طبق اعالم بانک مرکزی براساس اطالعات 
دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، 
سال گذشــته ۲7 هزار و ۸۴ بنگاه کوچک و 
متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۸۵۶ هزار 
و ۴۸۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی تامین 
مالی شد. امسال نیز بانک مرکزی با توجه به 
شــرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه کشور، برای هموارسازی مسیر 
تولید ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی 
در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها، هدایــت نقدینگی جامعه به 
ســمت بخش های مولــد و تامیــن مالی 
تولیدکنندگان داخلی و تامین ســرمایه در 
گردش بنگاه های اقتصادی را هدف گذاری 
کرده است.دستورالعمل تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط ۱۵ ماده و هفت 
تبصره دارد کــه نهم خردادماه در جلســه 
کمیســیون اعتباری بانک مرکزی تصویب 
شــد. به گزارش ایرنا، براساس دستورالعمل 
ابالغی بنگاه های اقتصادی می توانند از این 
تسهیالت برخوردار شوند که از سوی کارگروه 
استانی معرفی شــوند، محصوالت آنها بازار 
فروش قابل قبولی داشــته باشد، بنگاه های 
اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از 
ظرفیت اسمی که علت تعطیلی آن از سوی 
موسسه توجیه باشد.همچنین بنگاه هایی که 
به دلیل وصول مطالبات از دستگاه های دولتی 
نتوانسته اند تعهدات خود به شبکه بانکی را 
ایفا کنند و بنگاه های اقتصادی که از میزان 
اشــتغال پایدار برخوردار باشند می توانند از 

این تسهیالت بهره مند شوند.

شــاخص کل در بازار بورس )شنبه، ۲۲ 
خردادماه( ۶ هزار و 97۳ واحد افت داشت 
که در نهایت این شــاخص بــه رقم یک 

میلیون و ۱۴۴ هزار واحد رسید.
به گــزارش ایرنــا، برپایــه معامالت روز 
گذشته بیش از پنج میلیارد و ۴۲۶ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ 

هزار و 70۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار 
و ۲9۳ واحد کاهش به ۳7۸ هزار و ۴۵۳ 
واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک 
هزار و ۴7۶ واحد افت به ۲۴۳ هزار و ۵۴۸ 

واحد رسید.
شــاخص بازار اول پنج هزار و ۶۴۴ واحد 
و شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۲۴۸ واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بــر این در بین همــه نمادها، نماد 
پاالیش نفت تهران )شتران( با ۱۶9 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۱۵0 
واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش 
)ســپ( با ۱۲۶ واحد، بــه پرداخت ملت 
)پرداخــت( با ۶9 واحــد، صنعت غذایی 
کورش )غکــورش(،  فــوالد کاوه جنوب 
کیش )کاوه( بــا ۶7 واحد،تولیدی فوالد 
ســپید فراب کویر )کویر( بــا ۶۲ واحد، 
پاالیش نفت تبریز )شــبریز( با ۶0 واحد، 
فــوالد امیرکبیر کاشــان )فجــر( با ۵7 
واحد، صنعتی زر مــاکارون )غزر( با ۴۴ 
واحد و پارس مینــو )غپینو( با ۴۱ واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۳7 واحد 
و گروه صنعتی ملی )وملــی( با ۳۶ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۵0۲ واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( با ۴۶۲ 
واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۳۵ واحد، 
گروه مپنــا )رمپنا( بــا ۴۳0 واحد، بانک 
صادرات ایران )وبصادر( بــا ۳۲0 واحد، 
شرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
۲۸۸ واحد، پارس خودرو )خپارس( با ۲۸۴ 
واحد، توسعه معادن و فرزات )ومعادن( با 
۲۵۲ واحد، سایپا )خساپا( با ۲۴9 واحد، 
فوالد خوزســتان )فخوز( با ۲۳7 واحد، 
بانک پارســیان )وپارس( با ۲۳۴ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با ۲۳۴ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( بــا ۲۲0 واحد و 
ملی صنایع مس ایران )فملــی( با ۲00 
واحد تاثیــر منفی را بر شــاخص بورس 

داشتند.

هلدینگ سرمایه گذاری راهیان سهام، جهت گسترش فعالیت ها و 
حضور در بازارهای جدید با شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه و 
بهره وری بهینه، برای گام های بلند در سال های پیش رو مهیا می شود.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
به دنبال اراده ایجاد شده در این هلدینگ، جهت گسترش فعالیت ها، 
حضور در بازارهای جدید، پایش فعالیت شرکت ها جهت رسیدن به 
جایگاه واقعی سهام هلدینگ و توجه به دانش روزآمد و ارتقای توان 
اجرایی و عملیاتی شرکت ها، هلدینگ معدنی و ساختمانی راهیان 
سهام نیز همچون دیگر شرکت های مجموعه سرمایه گذاری مس 
سرچشمه، با شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه و بهره وری بهینه، 

برای گام های بلند در سال های پیش رو مهیا می شود.
گفتنی است که، شرکت های آریا ناران، نوآوران مس، مدوار و عمران 
گستران، از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ راهیان سهام از ظرفیت 
بسیار باالیی در زمینه کاری خود برخوردارند و می توانند با حرکت 
در مسیر خط مشی جدید هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
با بالفعل شدن ظرفیت های این مجموعه شاهد افزایش بهره وری و 

سودآوری این هلدینگ باشند.
لذا در سال ۱۴00 هلدینگ راهیان سهام و شرکت های زیر مجموعه 

آن رشد چشمگیری در سودآوری خواهند داشت.

فصلی نو در فعالیت های 
هلدینگ راهیان سهام

کاهش قیمت در راه است

حسن پور: شرکت های معدنی به 
مسئولیت اجتماعی خود عمل نکردند

تامین مالی 2۷هزار 
بنگاه کوچک و متوسط 

در سال ۹۹

افت ۶ هزار واحدی 
شاخص بورس 

در معامالت دیروز 

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: مازاد تخم مرغ تولیدکنندگان صادر شد و برای اینکه 
بازار داخلی دچار مشکل نشود و قیمت آن در داخل افزایش نیابد در 
حال حاضر این صادرات متوقف شده است.حسن عباسی معروفان 
در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا صادرات تخم مرغ 
متوقف شده است یا خیر؟ گفت: قیمت هرکیلو تخم مرغ به کمتر از 
نرخ مصوب)۱۴هزارو۵00 تومان( رسیده بوده و با قیمت های هر 
کیلو ۱0 تا ۱۱ هزارتومان خریداری می شد. همین امر باعث شده بود 
تولیدکنندگان در ضرر باشند و وقتی تولیدکننده ضرر کند میل و رغبت 
تولید را از دست می دهد.وی ادامه داد: برای حمایت از تولید و استمرار 
آن تصمیم براین شد که تخم مرغ های مازاد تولیدکنندگان تا حداکثر 
۱0 هزارتن صادر شود. زیرا در این فصل مصرف تخم مرغ در کشور هم 
کاهشی است. در نهایت این صادرات انجام و قیمت تخم مرغ متعادل 
شد. در حال حاضر نیز صادرات انجام نمی شود تا بازار داخلی دچار 
مشکل نشود.سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: زمانی که احساس شد قیمت تخم 
مرغ در داخل در حال افزایش است، صادرات متوقف شد تا قیمت ها 
کاهش یابد.وی در پایان گفت:به نظر می رسد قیمت تخم مرغ در 
روزهای آینده به نرخ مصوب بازگردد و در بازار نیز قیمت آن کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، تخم مرغ در روزهای اخیر با افزایش قیمت همراه شده 
و قیمت هرشانه از آن تا مرز ۳۸ هزارتومان هم رسیده است. افزایش 
قیمتی که کارشناسان مربوطه دلیل اصلی آن را صادرات  عنوان کردند.

بعضی شرکت های صنعتی و معدنی استان کرمان به تعهدات خود در 
ارتباط با مسئولیت های اجتماعی عمل نکردندشهباز حسن پور در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای معادن و جلسه هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی استان کرمان که با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با بیان اینکه حضور حداکثری در 
پای صندوق های رای اولویت امروز کشور است اظهار داشت: از عموم 
مردم استان کرمان که زادگاه حاج قاسم است برای مشارکت حداکثری 
در انتخابات دعوت بعمل می آید.وی با بیان اینکه توسعه مشاغل خرد 
و خانگی در استان بسیار اهمیت دارد گفت: تا پایان سال ایجاد ۱۲ هزار 
فرصت اشتغال خرد و خانگی در سطح استان با مشارکت بانک رسالت 
انجام می شود.رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه 
حدود شش هزار معدن در کشور تعیین تکلیف شده افزود: این در حالی 
است که چند هزار معدن در استان کرمان بالتکلیف هستند.وی با بیان 
اینکه دغدغه اصلی بازرگانان استان تمدید کارت بازرگانی است ادامه 
داد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم این موضوع را 
پیگیری کند.حسن پور با اشاره به اینکه بیش از هزار هکتار در شهرستان 
بردسیر آماده واگذاری برای سرمایه گذاری است گفت: ۱0 میلیون تن 
آهن اسفنجی در کشور کمبود داریم که امکان احداث کارخانه با توجه 

به وجود مواد اولیه در استان کرمان وجود دارد.

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱2000۳28 هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان یزدانی نژاد 
فرزند علی بشماره شناسنامه ۳060۱866۳4 صادره از سیرجان در یک باب خانه  به مساحت 
20۳/4۱ متر مربع پالک ۱2۱6 اصلی واقع در چراغبمید بخش ۳6 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای علی باغبمید یزدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱0۵۳

تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/2۳
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/04/07

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
سه  بر  مشتمل  مغازه  باب  یک  ششدانگ  چون 
دارای  مساحت69.40مترمربع  به  فوقانی   طبقه 
پالک4۱۱0- فرعی از 920- اصلی واقع قلعه خیابان 
امام شهر منوجان قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای 
خانم کلثوم دیناربر فرزند عباس به شماره ملی ۳۱60777۵02نیاز 
به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
منتشر  فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی  ۱400/0۳/۱9آگهی 
مورخه  شنبه  روزیک   ساعت 8صبح  از  آن  تحدید  وعملیات 
۱400/04/27در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳0روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :یک شنبه ۱400/0۳/2۳

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک 40فرعی از ۳ اصلی 
واقع در  اصلی   -۳ از  دارای پالک22۳9- فرعی  به مساحت۱7.70مترمربع 
46 کرمان  اباد ( شهر کهنوج  قطعه یک بخش  چهارراه ثبت احوال )شیخ 
۳۱6007۵0۳6نیاز  ملی  شماره  به  دادخدا   فرزند  احمد کلمرزی   اقای  تقاضای  مورد 
۱400/0۳/۱9آگهی  مورخ  مالک  کتبی  درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیک 
ومالکین  مالک  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  وبه  شروع  محل  ۱400/04/۱۵در  مورخه  شنبه 
ملک  وقوع  درمحل  آگهی  این  در  مقرر  موعد  در  میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور 
از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی  و  حاضر 
ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  ۳0روز  لغایت  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ 
این صورت پس  ،در غیر  ارسال شود  دادگاه صالحه  به  تا  اسناد وامالک کهنوج تسلیم 

انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / . از 
انتشار :یک شنبه ۱400/0۳/2۳ تاریخ 

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۱۱۶

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱90۱2000۳27 هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ایمان یزدانی نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه ۳0600268۳۱ صادره از سیرجان 
در یک باب خانه  به مساحت ۱۳۱/22 متر مربع پالک ۱2۱6 اصلی واقع در چراغبمید 
بخش ۳6 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی باغبمید یزدی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱0۵4
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۳/2۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/04/07
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل 
دارای  مساحت4۵24۵مترمربع  به  نخیالت  بر 
ریحان  واقع  اصلی   -۱۵6 از  فرعی  پالک24- 
تقاضای  مورد  46 کرمان  بخش  دو  قطعه  فاریاب  شهر  اباد 
اقای محمد محمدی گوشکی فرزند شیر علی به شماره ملی 
۳0۳00479۳8نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست 
تحدیدحدوداختصاصی  ۱400/0۳/۱9آگهی  مورخ  مالک  کتبی 
8صبح  ساعت  از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  فوق   پالک 
روزچهارشنبه مورخه ۱400/04/2۳در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که 
در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳0روز واخواهی 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :یک شنبه ۱400/0۳/2۳

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
. م الف :۱۱9

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اراضی  وضعیت  وتکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع   اگهی  چون 
یک  هر  ثبت  قانون  نامه  ۱۳ایین  وماده  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مقررمورد  موعد  ودر  منتشر  ذیل  های  پالک  از 
مورخه۱400/0۳/۱9آگهی  مالکان   درخواست کتبی  حسب  دارند.لذا  حدود  تحدیدی  به 
ساعت  از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  مزبور  ۱۳قانون  ماده  تبصره  باستناد  آن  تحدید 
8صبح روزشنبه مورخه ۱400/04/۱9در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و 
مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت 
از  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با  ی  تحدید  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم 
20قانون ثبت و  باشد طبق ماده  اعتراض داشته  ارتفاقی آن  بر حدود وحقوق  مجاورین 
ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
و گواهی  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  ۳0روزدادخواست  مدت  وظرف  اعالم 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود .
ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی  ۱۱فرعی از 468اصلی دولت جمهوری اسالمی 
روستای گجگ  در  واقع  ۱79.40متر مربع  به مساحت  بهداشت  جیرفت ششدانگ خانه 

شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان 
علوم  دانشگاه  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  497اصلی  از  ۱490فرعی   
پزشکی جیرفت ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 

4۳۱2متر مربع واقع در نورک اباد  شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان –
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .
 تاریخ انتشار :یک شنبه ۱400/03/23

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی  به مساحت22۱.60 مترمربع دارای پالک887- فرعی از 22- 
اصلی واقع حسین اباد شهر کهنوج  قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای خانم ملوک بامری شاد  فرزند درگوش  
به شماره ملی ۳۵9۱20۱72۳نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ ۱400/0۳/۱9آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخه ۱400/04/22در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳0روز 
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :یک شنبه ۱400/0۳/2۳

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۱۱8

هیئت مدیره اتحادیه
شرکت های تعاونی روستائی زرند 

آگهی مزایده نوبت دوم
به  زرند  روستائی  تعاونی  های  شرکت  اتحادیه 

آالت  آهن  دارد  نظر  در  مدیره  هئیت  مجوز  استناد 
برساند. بفروش  عمومی  مزایده  طریق  از  را  ضایعاتی 

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ۷ 
روز از ساعت 8 الی ۱3 جهت بازدید از اقالم مورد مزایده و 
دریافت اسناد مزایده به آدرس زرند بلوار تختی ، اتحادیه 

شرکت های تعاونی روستائی زرند مراجعه نمایند.

حفظ محیط زیست برای زیست

برگزاری همایش روز جهانی صنایع دستی در کرمان

 

خانم محمدی که ساکن همین منطقه است 
می گوید: هر روز چندین ماشین به اطراف اینجا 
می آیند و نخاله های خودشان را خالی می کنند.حفظ 

محیط زیست برای زیست
حتی چندین بار، مردم اینجا از تخلیه ماشین ها 
جلوگیری کردند، اما آن ها چند صد متر جلوتر بار 

خود را تخلیه می کنند و می روند.
وجود گسترده پالستیک های گوناگون و پخش آن 
در محیط زیبای اینجا چهره زشتی از واقعیت تلخی 

است که مردم آن را ایجاد کرده اند.
گویی طبیعت مامنی برای ضایعات ما انسان ها 
شده است و وظیفه زمین است که آنها را در خود 

هضم کند.
ساکنان این منطقه می گویند: تنها زباله ها و نخاله ها 
نیست که محیط زیست اینجا را دچار مشکل کرده، 
بلکه معادن آهک و سنگ نیز آلودگی های بسیاری 

برای این جا به وجود آورده اند.
معادنی که اگرچه برای صاحبان آنها سودآوری دارد، 
اما با اندک وزش باد، خاکش به چشم مردم می رود 
و به گفته یکی از ساکنان اینجا حتی ریه های ما 
هم دچار مشکل شده، و آنچه البته به جایی نرسد 

فریاد است.
آلودگی سفید

یکی از بزرگ ترین معضالت امروز زیست محیطی 
ما، آلودگی انواع پالستیک یا به اصطالح آلودگی 

سفید است.
این نوع آلودگی به علت مصرف بی رویه انواع 
پالستیک مثل:کیسه پالستیکی، بطری ها، ظروف 
یکبار مصرف و دیگر وسایل پالستیکی به وجود 

می آید.
حاال استفاده نامحدود مردم از انواع پالستیک 
کشور ما را در شمار ۱0کشور پرمصرف پالستیک 
قرار داده که نتیجه آن آلودگی بیشتر و بیشتر زمین 
پاک شده است.شاید یکی از علت ها در دسترس 

بودن و ارزان بودن آن باشد و البته عادتی که به جای 
پالستیک، جایگزینی هم برای آن نمی بینیم.آقای 
ریاضی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرمان 
می گوید: روزانه ۳۵0تُن پسماند در کرمان تولید 
می شود که حدود ۳7درصد آنها زباله های خشک 
هستند و از این مقدار حدود ۱۲تُن انواع پالستیک 
تولید می شود.این یعنی اینکه هر کرمانی روزانه 
بین ۸تا۱0 کیسه پالستیک مصرف می کند و سهم 
هر شهروند در سال به طور میانگین حدود ۲هزار و 
۵00هزار کیسه است.آقای ریاضی یادآور می شود که 
بازیافت ما از این مقدار چیزی حدود 7درصد است.

حفظ محیط زیست برای زیست
حاال اگر چه به علت پیشرفت نکردن، ما هنوز سهم 
اندکی از بازیافت مواد پالستیکی را داریم، اما می توان 
با مصرف کم یا استفاده از جایگزین های سازگار، به 

محیط زیست و آلودگی کمتر کمک کنیم.
پروفسور نوروزی استاد دانشگاه کرمان می گوید: 
تجزیه یک کیسه پالستیکی در طبیعت حدود 
۵00سال طول می کشد و برای مدت ها این زباله 
بی خاصیت در طبیعت بدون اینکه تجزیه شود در 
محیط می ماند.او اضافه می کند: وقتی این ضایعات 
وارد دریا و اقیانوس می شوند، صد ها مواد خطرناک 
دیگر را نیز که در آب وجود دارد جذب خود می کنند.

حاال وقتی این مواد توسط جانوران دریایی مصرف 
شوند و بعد ما انسان ها از گوشت آنها استفاده 
می کنیم، انواع سرطان و ناباروری و ده ها مشکل 
دیگر، بدون اینکه مطلع شویم برایمان ایجاد می کنند.

معادن از کانون های آلودگی محیط زیست
اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استخراج 

معادن شامل: آلودگی آب، خاک، هوا و صوتی است.
فعالیت های معدنی مانند اغلب صنایع، موجب 
آلودگی محیط پیرامون و برخی پیامد های آن 

جبران ناپذیر است.
در استان کرمان فعالیت برخی معادن همواره با 
اعتراض ساکنان بومی همراه بوده و اگر چه برخی 
صاحبان ثروت اقداماتی را برای کاهش آالیندگی 
انجام داده اند، اما خطرات آن ها همواره باقی است.

حفظ محیط زیست برای زیست
انبوه مواد باطله معادن که در اطراف ریخته شده از 
منابع بزرگ آلودگی است این را مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان می گوید و اضافه می کند: 
این باطله ها که مثل کوه به خارج از معادن ریخته 
شده، مستعد آلودگی برای ریزگرد ها است و با 
کوچکترین وزش باد تا کیلومتر ها محیط اطراف 

خودش را تحت تاثیر قرار می دهد.
خانم مرجان شاکری می گوید: کرمان بهشت معادن 
لقب گرفته، اما اگر اقداماتی صورت نگیرد به جهنم 

محیط زیست معروف می شود.
او درباره اینکه چند درصد معادن اصالح شده و تا 
چه اندازه مقررات زیست محیطی رعایت می شود 
می گوید: بزرگ ترین معادن استان و کشور ُگل گهر 
سیرجان و مس سرچشمه است که در سال های 
اخیر اقداماتی برای این کار صورت گرفته و به نوعی 

مسئولیت پذیری خود را قبول کرده اند.
حفظ محیط زیست برای زیست

سال گذشته گل گهر سیرجان ۴0میلیارد تومان 
برای اصالح و رفع آالیندگی اقدام کرده است، اما 

کافی نیست و باید این آالیندگی ها به حداقل برسد.
او افزود: معادن کوچک نیز در برخی شهرستان ها 
به تخریب آب، درختان و محیط جانوری اقدام 
کرده اند که باید برای اصالح آن به مسئولیت خود 

عمل نمایند.
ریزگرد ها کانون جدید آالیندگی

خشکسالی های چندین ساله در استان کرمان، کار 
خودش را کرد و با خشک شدن تاالب جازموریان و 
رودخانه ها انبوهی از گردوغبار را روانه شهر ها کرده 
است آقای جزینی کارشناسی محیط زیست در این 
زمینه می گوید:کرمان اکنون غبار خیزترین استان 
کشور است و این مسئله هم منشاء داخلی دارد و هم 
از استان های مجاور مثل: یزد، سیستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبی ناشی می شود و به استان ما هجوم 

می آورند.
حفظ محیط زیست برای زیست

 او گفت: ۲۳کانون فرسایش جدی بادی در استان 

کرمان قرار دارد که به شدت آلودگی ایجاد می کنند و 
برخی از آنها بسیار پیشرفت داشته اند.

این کارشناس اضافه می کند: ما در چند ماه 
گذشته به طور متوسط در هر ماه ده روز هوای 
سالم داشته ایم و این مشکل در سال های اخیر 
تهدیدی بزرگ برای محیط زیست و انسان ها 
شده که خودش را نشان داده و کار چندانی هم 

نتوانستیم انجام بدیم.
انسان پای ثابت در نابودی محیط

در روز هایی که گرمای وانفسا بشر را کالفه کرده و او 
با اهل و خانواده اش به طبیعت پناه می برد تا لحظات 
شادی را در کنار خانواده داشته باشد، اما این محیط 
اطراف او است که خسارت آنها را آگاهانه یا ناآگاهانه در 
دل خود جای می دهد؛ و این می تواند خواه شکستن 
تنه درختی باشد، خواه آتشی به جان مرتع، خواه 

ریختن انواع زباله و خواه آلوده کردن آب و خاک.
سال گذشته به واسطه همین بی خیالی ها و به 
اصطالح سرگرم شدن ها، ده ها حریق به مراتع و 
جنگل های استان سرایت کرد و هزاران هکتار را در 

مدت چند ساعت نابود کرد.
در این زمینه مدیرکل منابع طبیعی استان می گوید: 
امسال به علت نباریدن باران و مستعد بودن زمینه، 
خطر بسیار بیشتر شده است و ما نگران محیط زیست 

استان هستیم.
انسان ها عامل ۹۵درصد آتش سوزی هستند

آقای رجبی.زاده با بیان اینکه 9۵درصد علت آتش 
سوزی ها عامل انسانی است می گوید:سال گذشته 
بسیاری از ذخیره گاه های بزرگی منابع طبیعی ما 
دچار حریق شد که در برخی از موارد به علت سخت 
گذر بودن و وزش شدید باد، چند روز طول کشید تا 
حریق مهار شود و خسارات زیادی به جنگل های 

ما وارد شد.
به نظر می رسد محیط زیست که قرن ها پناه ما بوده، 
حاال بی پناه تر از همیشه شده، اگر قرار است این 
چرخه، برای نسل های آینده هم سالی باقی بماند 
مسئولیت ما انسان ها بیشتر است، چرا که زیستن ما 

به محیط زیست پاک بستگی دارد.

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
و صنایع دســتی اســتان کرمــان از برگــزاری 
ــت  ــا رعای ــتی ب ــی صنایع دس ــش روز جهان همای
ــخ ۲۳  ــتی در تاری ــای بهداش ــی پروتکل ه تمام
خردادمــاه جــاری در محل اتــاق بازرگانــی کرمان 

خبــر داد.
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــدون فعال  فری
همایــش از اســاتید، فعــاالن و پیشکســوتان 
صنایع دســتی ایــن اســتان تقدیــر می شــود 

اظهــار کــرد: »ایــن اســتان دارای 70 هــزار 
هنرمند صنایع دســتی اســت کــه در ۱00 رشــته 
مختلــف و زیرمجموعــه هــای ایــن رشــته ها 

ــتند.« ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
و صنایع دســتی اســتان کرمــان افــزود: »بــا 
توجــه بــه اهمیــت صنایع دســتی در حــوزه 
اشــتغال و جــذب گردشــگر، یکــی از اولویت های 
اصلــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دســتی اســتان کرمــان توســعه و حمایــت 
از صنایع دســتی و هنرمنــدان ایــن حوزه اســت.«
او ادامــه داد: »ایــن همایــش بــا همــکاری 
ــرش و صنایع دســتی  کمیســیون گردشــگری، ف
اتــاق بازرگانــی و ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــود.« ــزار می ش ــان برگ ــهرداری کرم ــی ش ورزش
ــه  ــی پت ــگاه تخصص ــاح نمایش ــه افتت ــی ب فعال
کهــن کرمــان همزمــان بــا همایــش روز جهانــی 
صنایع دســتی خبــر داد و افــزود: »این نمایشــگاه 

بــا شــعار دوســتی بــا طبیعــت از تاریــخ ۲۳ 
خردادمــاه جــاری بــه مــدت یــک هفتــه در محل 
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی تــگ واقــع در خیابان 

ــود.« ــا می ش ــاب برپ ــهید کامی ش
او خاطرنشــان کــرد: »در ایــن نمایشــگاه برگزاری 
انــواع ورک شــاپ های آموزشــی، وبینارهــای 
آموزشــی و همچنیــن نشســت هــای تخصصی و 
فــروش و نمایــش آثــار هنرمنــدان صنایع دســتی 

ــم داشــت.« را خواهی

خربگزاری صداوسیام  

گزارش

آقای کارنما از ساکنان این منطقه 
می گوید:اینجا محلی برای ریختن انواع زباله 
شده و هر ساختمانی که در شهر تخریب 
می شود، اینجا محل دفن نخاله های آنها شده 
است.
او می گوید بار ها و بار ها به مسئولین شکایت 
کرده ایم و مشکل را گفته ایم، اما گوش 
شنوایی نیست.
نگاه می کنم به غیر از نخاله های ساختمان، 
انواع زباله های دیگر وجود دارد و طبیعت بی 
زبان آن ها را در دل خود جای داده است.
از کرمان به سمت منطقه خوش آب و هوای 
کوهپایه که می رویم، در گوشه گوشه آنجا نیز 
انبوه نخاله های ساختمانی به چشم می خورد.

یما
 س

دا و
 ص

س:
عک

محیط زیست امروزه خطرات بسیاری دارد، برای جلوگیری از تخریب آن باید مسئولیت پذیر باشیم.جاده ماهان 
به سمت کرمان، یکی از مکان هایی که محلی مناسب برای ریختن انواع نخاله های ساختمانی است.

قطر، جدیدترین شریک تجاری ایران
اتاق بازرگانی تهران برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و قطر یک 
تفاهم نامه همکاری جدید امضا کرد.به گزارش ایسنا، در طول سال های گذشته 
و تحت تاثیر تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت اعالم کرده که بخش 
مهمی از تمرکز اقتصادی خود را بر روی توسعه تجارت با کشورهای همسایه استوار 
خواهد کرد.آمارهایی که از وضعیت تجارت ایران در سال ها و ماه های گذشته 
منتشر شده نشان از آن دارد که ایران با وجود تمام محدودیت ها توانسته بخشی 
از ظرفیت همکاری مستقیم تجاری با کشورهای همسایه را حفظ کند. آمارها 
نشان می دهد که صرف نظر از چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری کشور در 

سال های گذشته، بخش مهمی از صادرات و واردات ایران با محوریت کشورهای 
همسایه انجام شده و در این بین امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ترکیه سهم 

قابل توجهی از آمار تجاری ایران را به خود اختصاص داده اند.
با این وجود هنوز در قیاس با ظرفیت موجود برای تجارت با کشورهای همسایه، 
ایران فاصله قابل توجهی با دست یابی به ظرفیت های بالقوه موجود در این حوزه 
دارد. براوردها نشان می دهد که کشورهای همسایه ایران در طول سال بیش از 
۱۰۰۰ میلیارد دالر واردات دارند و این در حالی است که سهم ایران از این بازار تنها 
حدود ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده می شود.در چنین شرایطی عمق بخشی به 

روابط تجاری با شرکای فعلی و تالش برای به دست آوردن شرکای جدید در منطقه 
اهمیت فراوانی دارد. در این میان قطر به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه 
در منطقه خلیج فارس که در سال های گذشته پروژه های اقتصادی گسترده ای 
را فعال کرده یکی از گزینه هایی است که بخش خصوصی ایران برای فعال کردن 
ظرفیت های تجاری با آن اعالم آمادگی کرده و امروز در یک نشست مشترک تفاهم 
نامه ای جدید میان اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و قطر به امضا رسیده 
است.حسام الدین سراج – معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران – در این 
رابطه گفته: با توجه به در پیش بودن رویدادهایی نظیر جام جهانی۲۰۲۲ فوتبال 
در قطر و اکسپوی دوبی، ایران باید بتواند از فرصت هایی که در پی برگزاری این دو 
رویداد حاصل می شود، منافعی را کسب کند.او در ادامه، انعقاد تفاهمنامه همکاری 
با اتاق مشترک ایران و قطر را گامی در جهت بهره گیری از این منافع دانست و 
گفت: در نظر داریم در قالب این تفاهمنامه، چند پروژه مشترک را طراحی کرده و 

با همکاری این اتاق مشترک به پیش برانیم.
حالج در ادامه از برنامه اتاق تهران برای برگزاری رویدادی با همکاری کشورهای 
قطر، عمان، امارات و کویت برای گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر کشور ما در شمار ۲۰ شریک تجاری 
نخست قطر نیز قرار ندارد و جایگاه ایران می تواند در فهرست شرکای این کشور 
ارتقا پیدا کند.در ادامه این جلسه، عدنان موسی پور، رئیس اتاق مشترک ایران-
قطر طی سخنانی در باب اهمیت توسعه مراودات تجاری میان دو کشور، پیشنهاد 
مشخصی درمورد توسعه صادرات صنایع دستی ایران به قطر در آستانه برگزاری 
جام جهانی فوتبال در این کشور ارائه کرد و گفت: انتظار می رود که بازار صنایع 
دستی و هدایای نفیس از ماه ها قبل در قطر رونق پیدا کند و ما می توانیم از این 
فرصت استفاده کنیم. او افزود: در بهره گیری و مدیریت استفاده از این فرصت ها 

اتاق تهران می تواند نقش محوری را ایفا کند.

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف، مس و صنایع دستی در گفت وگو با فردای کرمان:

رنا
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آقای اشرف، درباره ی مسگری کرمان با دوگانه ی خاموشی 
بازار و کم رونقی و از طرفی، رونق و سرزندگی مواجهیم. 
کدام یک به واقعیت نزدیک تر است؟ مسگری کرمان 

هم اکنون چه وضعیتی دارد؟
همان طور که اطالع دارید، مسگری در کرمان سابقه ی 
طوالنی دارد و بازار مسگران در مجموعه ی گنجعلی خان در 
زمان صفویه ایجاد شده و همچنان فعال است اگرچه مسگران 
با مشکالت زیادی مواجه هستند ولی این هنرـ  صنعت ما 
خاموش نشده و تولیدات مسگران کرمانی، در بازارها وجود 
دارد و پرطرفدار هم هستند. یادم هست زمانی که آقای فعالی 
مدیرکل میرا ث فرهنگی استان شدند، بازدیدی از بازار مسگری 
داشتند، کسانی به ایشان اطالعات غلطی داده بودند و به من 
گفتند اینجا بازار مسگران کرمان نیست، نامش را بگذارید: 
بازار مسگران اصفهان. این موضوعی است که در سال های 
اخیر مدام از آن گفته شده است اما من همان جا برای آقای 
فعالی توضیح دادم که مس در کرمان تولید می شود و با 
اصفهان و دیگر شهرها تبادل داریم. ایشان اما تاکید کردند که 
اینجا فقط باید مس کرمان باشد. بعد از آن هم بحثی مطرح 
شد که مسگری کرمان فراموش شده است. واقعیت این است 
که همان طور مس و فرش کرمان در دیگر شهرها فروخته 
می شود، مس اصفهان هم طبیعی است در بازار کرمان عرضه 
شود. البته آنچه آقای فعالی گفتند برای تاکید بر تقویت 
مسگری کرمان بود. اینکه مردم کرمان می گویند صدای 
چکش مسگرها خاموش شده و بازار از رونق افتاده؛ برمی گردد 
به تصمیمی که در دهه ی هشتاد، از سوی میراث فرهنگی 
گرفته و اعالم شد: چون بازار، یک بنای تاریخی است، چکش 
سنگینی که مسگرها می زنند، لرزه ایجاد می کند و ممکن 
است به بنا آسیب بزند. بنابراین، فقط چکش در حد قلم زنی 
را مجاز دانستند و این تصمیم باعث شد صدای مسگران در 
بازار خاموش شود اما این، به معنای نابودی و فراموشی کامل 
مسگری کرمان نیست چرا که کارگاه های مسگری به بیرون 
از بازار منتقل شد. در حال حاضر، حدود ۲۰ کارگاه مسگری 
داریم که در اطراف شهر فعالند. در مجموع اما اتفاقاتی افتاده 
که اقبال عمومی نسبت به ظروف مسی کم تر شده و جوانان 
تحصیلکرده هم چندان حاضر نیستند سراغ این حرفه بیایند. 
یادم است زمانی که پدر مرحومم مسگری می کردند، چه قدر 
تقاضا برای تولیدات باال بود، االن هم گاهی کسانی برگه ی 
مهریه به اتحادیه ارسال می  کنند که مثال ۱۰۰ کیلو مس 
کرمان مهریه شده و می خواهند قیمت آن را تعیین کنیم. این 
اتفاقا مربوط به گذشته است و اکنون مس چنین جایگاهی 
ندارد. در گذشته، اکثر ظروف آشپزخانه از مس بود ولی از 
دهه ی ۶۰ ظروف چینی و پیرکس و ... جای مسی ها را گرفت 
و دیگر کسی، لگن و سینی و کماجدان بزرگ مسی که نیاز به 
سفید شدن هم دارد، نخرید و مسگری به حاشیه رفت. ضمن 
اینکه بسیاری از تولیدات مسی گذشته، مثل چمدان های 
بزرگ فلزی یا آفتابه لگن و ... امروزه کاربرد ندارد. در سال های 
ابتدایی دهه ی ۶۰، زنده یاد پدرم و یکی دیگر از پیشکسوتان 
بازار، ابتکاری به خرج دادند و ظروف تزیینی با قلم زنی در سطح 
را رواج دادند. از آن زمان، ظروف پذیرایی و بعد پارچ و لیوان و 

قاشق چنگال هم به تولیدات مسی اضافه و در واقع، مسگری 
احیا و متناسب با سلیقه ی روز شد. اما در مجموع، شرایط 
نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است. قیمت ظروف مسی 
بسیار باالرفته است. در پی گرانی دالر، و از آنجا که ما  ورق 
مسی که در ایران تولید می شود را با قیمت بورس جهانی باید 
بخریم و حقوق و دستمزد کارگران هم زیاد شده، قیمت مس 
افزایش زیادی پیدا کرده است.سال گذشته، قابلمه ی مسی 
یک کیلویی ۱۵۰هزار تومان بود و االن قیمت آن دو برابر شده 
است. طبیعی است که خیلی ها توان خرید آن را نداشته باشند. 
یکی از مشکالت بزرگی که کارگاه های مسگری ما در حال 
حاضر دارند، کمبود کارگر و نیروی کار است. برای یادگیری 
کامل مسگری، فرد حداقل ۱۰ سال باید کنار دست استادکار 
باشد. در ایران بعد از گسترش تحصیالت دانشگاهی همه 
دنبال کار دولتی و اداری رفته و کسی سراغ مسگری نمی آید. 
بعد از جنگ روسیه در افعانستان و افزایش مهاجران افغان اما 
با حجم زیادی نیروی کار مواجه شدیم و االن اکثر کسانی که 
در کارگاه ها فعالیت می کنند، اتباع افغانستانی هستند منتها، 
وزارت کار تنها برای چهار شغل کارگر ساختمانی، خدمات 
کشاورزی، کارگر آجرپزی و صافکاری کارت برای مهاجرانی 
که اقامت دارند صادر می  کند. بنابراین، اداره کار و اماکن، اجازه 
نمی دهند از نیروی کار افغانستانی در کارگاه های مسگری 
کرمان استفاده شود و همین، مشکالتی را ایجاد کرده است. 
در حالی که اداره میراث فرهنگی اصفهان پیگیری کرده و اداره 
کار این استان برای کارگران افغان مجوز کار در کارگاه های 
مسگری داده شده ولی در کرمان این اجازه داده نمی شود. 
همین جا یادآور می شوم که مسگری تعریف خاصی دارد و 
هنرمند مسگر، به روش سنتی که بخواهد کار کند، ساخت 
یک کماجدان با در آن، حداقل هشت ساعت طول می کشد. 
ولی االن دستگاه هایی آمده و قالب می زنند و شاید روزی ۵۰۰ 
محصول تولید شود. مصنوعات مسی که صنایع دستی هستند 
مثل گلدان و پارچ هم با دستگاهی خاص تولید می شود. االن 
در بازار، قابلمه چکشی و ماشینی وجود دارد. چکشی بدنه اش 
چروک است چون چکش زده شده ولی ماشینی بدنه ای صاف 
دارد بماند که گاهی روی قابلمه ی ماشینی چند تا چکش 
می زنند تا بدنه اش شبیه نوع چکشی بشود. پس اینکه صدای 
چکش در بازار مسگری بلند باشد، از لحاظ اقتصادی هم دیگر 
مقرون به صرفه نیست.بله. چون 7۰، ۸۰ درصد کار ماشینی 
شده است. درباره ی مس، بحث سفیدگری هم مهم است. 
اگر در ظرف مسی غذا پخته نشود، قلع ۱۰، ۱۵ سال روی 
آن می ماند ولی قابلمه سفیدی که قلع روی آن آمده، وقتی 
چند بار ساییده شود، به قرمزی می رود و نیاز به سفیدگری 
دارد. کشور ما با این همه معادنی که دارد، متاسفانه معدن 
قلع ندارد و قلع مورد نیاز ما از مالزی و شیلی وارد می شود که 
بسیار هم گران شده است. یکی از دالیل افزایش قیمت مس 
همین سفیدگری است. گران شدن ظروف مسی باعث شده 
تقاضا نسبت به گذشته کمتر و این، بر رونق مسگری تاثیر 

گذاشته است.
 می گویید که مسگری کرمان رونق دارد اما چرا رونق 

مسگری اصفهان بیش از کرمان است؟
صنایع دستی مسی اصفهان و زنجان بیش تر و پررونق تر از 
کرمان است. اصفهان هم جمعیت بیش تری دارد و هم تعداد 
گردشگران آن چشمگیر است و قابل مقایسه با کرمان نیست. 

همچنین، اصفهان شهری دارای بنیه ی اقتصادی باال است. در 
کرمان کارگاه داریم که انواع ظروف مثل قندان و گلدان برای 
قلم زنی و میناکاری تولید می کند. هنرمندان این ظروف را 
می خرند و روی آن کار می کنند ولی چون کارگاهی که داریم، 
بنیه ی اقتصادی قوی ای ندارد، نمی تواند مدت دار به هنرمند 
بفروشد ولی تولیدکننده ی اصفهانی، تا شش ماه هم می دهد. 
بنابراین، هنرمند کرمانی حتی با ۱۰ درصد قیمت بیش تر، 
از اصفهان می خرد ولی از کرمان نه. چون تولیدکننده ی 
اصفهانی، شش ماه بعد پولش را می گیرد ولی کرمانی، نقدی 
می دهد. تفاوت سطح اقتصادی کرمان و اصفهان زیاد است و 
همین، بر مسگری تاثیر گذاشته است. یا درباره ی زنجان که 
چاقوسازی آن شهرت دارد؛ سال ۹4 قوه قضاییه مصوب کرد 
که خریدوفروش و نگهداری چاقو ممنوع است. آن زمان ۲۰۰ 
نفر بودند که خانوادگی و به صورت سنتی نه صنعتی، چاقو 
می ساختند. بعد از آن مصوبه که سال ۹۵ اجرا شد، مدتی، 
چاقو را با پست برای خریداران می فرستادند و وقتی دیدند 
کار سخت شده، شرکت های تعاونی تشکیل دادند و همه ی 
کسانی که در زمینه ی چاقوسازی مشغول بودند، سراغ 
مسگری آمدند. االن زنجان از اصفهان هم جلوتر رفته است. 
اگرچه زنجان همیشه جزو پنج شهر اول مس کشور بوده 

ولی از سال ۹۵ مسگری آن رونق بسیار چشمگیری گرفت.
 پس با این حساب، طبیعی است که مس زنجان و اصفهان 
به وفور در بازار کرمان داشته باشیم.  بله، طبیعی است. مس 
کرمان هم در دیگر بازارها به وفور عرضه می شود. اگر مسگران 
کرمان مثال ماهانه ۱۰ تن تولید داشته باشند، فقط ۲۰ درصد 
آن در بازار کرمان فروخته می شود و مابقی به تبریز و شیراز 
و بندرعباس و تهران ارسال می شود. صادرات خارجی هم 

داریم ولی کم است.
 در مورد مسگری، یکی از مشکالتی که همواره گفته 
شده تامین مواد اولیه است. در حال حاضر وضعیت 

چگونه است؟
یکی از مشکالت جدی مسگران، همین تامین مواد اولیه 
است. مس سرچشمه ورق مسی ندارد و فقط شمش 
به  صورت قالب های مربع شکل تولید می  کند. دو کارخانه در 
اصفهان فعال است که این شمش ها را ذوب و نورد و تبدیل به 
ورق می کند و درصد کمی برنج هم به آن می افزاید. مسگران 
کرمان و کل ایران از این کارخانه ها ورق می خرند. در کرمان 

کارخانه ی نورد ورق مس نداریم.
 صنایع مس شهید باهنر نمی تواند این ورق ها را 

تولید کند؟
مس شهید باهنر، ورق تولید می کند ولی به صورت شیت و 
مستطیلی است به ابعاد ۸۰  سانتی متر در ۱.7۰ سانتی متر. 
ولی ورقی که مسگران نیاز دارند باید گرد باشد که کارخانه ی 
اصفهان آن را تولید می کند. ورقه های تولیدی مس باهنر 
بیش تر صادراتی است و در کرمان برای قلم زنی خوب 
است چون سطحی بسیار صاف و صیقلی دارد. خلوص 
آن هم ۹۹.۹۹ درصد است در حالی که برای مسگری نیاز 
به خلوص ۹۰ درصد داریم. اگر هم مسگر بخواهد از مس 
باهنر بخرد، دفتر فروش در کرمان ندارند و باید از دفتر تهران 
خرید انجام شود و با پرداخت هزینه ی حمل، آن را به کرمان 
بیاوریم. همین را هم می گویند تولید خرده نداریم و هرکسی 
می خواهد، حداقل سه تن را باید بخرد که قیمت آن، به 

حدود 7۵۰ میلیون تومان می رسد و مسگران کرمان چنین 
توانی ندارند.

پس مسگران کرمان مجبورند ماده ی اولیه را از 
اصفهان بخرند.

بله، در ایران فقط همان کارخانه های اصفهان هستند. تمام 
ایران، حتی تبریز و مشهد و شیراز و کاشان هم از اصفهان 
ورقه های مسی را می خرند. فرآیند خرید هم این طور است که 
مثال ۲۰ میلیون تومان به حساب کارخانه واریز می کنیم و به 
واحد فروش اطالع می دهیم. ما را در نوبت می گذارند و شاید 
یک ماه طول بکشد که تماس می گیرند و تازه می پرسند: چی 
می خواهید؟ تا این حد انحصار وجود دارد. ما به آقای فعالی 
این مسائل را منتقل کرده ایم. ایشان گفتند حاضرم کمک 
کنم و وام و زمین بدهیم تا واحدی راه اندازی شود ولی بررسی 
که کردیم دیدیم کارخانه نورد در کرمان شاید ۱۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری نیاز داشته باشد و وقتی تولید شود در 

کرمان هم این میزان بازار ندارد.
ولی در ایران که بازار آن وجود دارد.

اول اینکه این میزان وام برای راه اندازی کارخانه هیچ یک 
از بانک ها نمی دهند. وقتی هم کسی با تسهیالت بانکی 
کارخانه ای راه اندازی کرد، نمی تواند با کارخانه ی اصفهان 
که از زمان پهلوی دوم فعال است و مرتب هم به روز رسانی 
شده، رقابت کند. مدتی پیش، یکی از همکاران ما به زنجان 
رفت و خم کاری ظروف مسی را یاد گرفت و از صبح تا ظهر 
۲۰۰ قندان تولید کرد ولی گفت که روزی یکی فروخته ام! 
اگر بخواهد به دیگر مس فروشان بدهد، در کرمان 4۰، ۵۰ تا 
مس فروشی داریم، روزی ۵۰۰ تا شاید نیاز باشد. اما مشتری 
نمی خرد چون به صورت مدت دار می خواهند و تولیدکننده 
نمی تواند مدت دار بفروشد. عرضه و تقاضاست که وضعیت بازار 
را تعریف می کند. اگر کارخانه راه اندازی کنیم، بازاریابی قوی ای 
نیاز است و برای رقابت، نیاز به شاخص های متعددی داریم که 
بعید می دانم فعال توانی برای آن در کرمان وجود داشته باشد.
یکی از مشکالت دیگری که مسگران برای تامین ماده ی اولیه 
دارند، خرید آن از بورس است.  در زمان ریاست جمهوری آقای 
احمدی نژاد مس وارد بورس شد. مس کیلویی 3۰ هزار تومان 
بود که بعد از این، تا ۲4۰ هزار تومان هم رسیده است. چون 
وارد بورس شده و در بورس هم ُتنی عرضه می شود. زمانی که 
آقای شریعتمداری وزیر صمت بود، سفری به کرمان داشت، از 
معاون او خواستم سهمیه  ی ورق مسی برای مسگری کرمان 
اختصاص دهند تا از این هنرـ  صنعت که بیش از 4۰۰ سال 
قدمت دارد، حمایت شود. ایشان به من گفت: مسی که ژاپن 
با فالن قیمت می خرد را بدهیم که با آن قابلمه بسازید؟ چه 

کاری است؟ مردم بهتر است قابلمه ی آلومینیومی بخرند!
برای تامین مواداولیه، خودمان که نمی توانیم کارخانه 
راه اندازی کنیم، خرید از اصفهان هم که شرایط 
ویژه ای دارد؛ راه حل چیست؟ با توجه به اینکه مس 
سرچشمه، ماده ی اولیه ی کارخانه اصفهان را تولید 
می کند و مس باهنر را هم داریم، این صنایع نمی توانند 
در این زمینه سرمایه گذاری و مشکل ماده ی اولیه 
مسگران کرمان را حل کند؟ پیشنهاد شما به عنوان 

اتحادیه چیست؟
با بررسی هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم این اقدام که 
مسگران کرمان سرمایه گذاری و کارخانه ای دایر تا مواد اولیه را 
همین جا تولید کنند، جواب نمی دهد. موضوع به همان عرضه 
و تقاضا برمی گردد. متولیان دولتی می گویند بخش خصوصی 
ما ضعیف است، وقتی ۱۰۰ واحد کاال تولید کردیم ولی در 
شهر کوچک تر با تقاضای کم تر توان رقابت با دیگر استان ها 
را نداریم، چه می توان کرد؟ همین االن، زنجان در مسگری 
از ما جلوتر زده است و خانوادگی هم کار می کنند و قطعات 
مختلف یک محصول را جداگانه می سازند و بعد به هم وصل 
می کنند و این کار، خیلی به رونق مسگری زنجان کمک کرده 
است. در کرمان اما این روحیه ی تولید گروهی هم وجود ندارد 
و مسگران کرمانی اکثریت مجبورند شغل دوم داشته باشند.

حاال اگر بپرسید خواسته ی مسگران چیست؟ می گوییم 
همان طور که دالر 4۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی اختصاص می یابد، حداقل سالی دو بار سهمیه ی 
ورق را با دالر دولتی به مسگران بدهند. اما چون مس را جزو 
کاالی اساسی نمی دانند، برای آن ارز دولتی و سوبسید قائل 
نمی شوند. در حالی که مسگری از مواریث فرهنگی ماست. 
اگرچه با هر سختی ای که بود، مسگران کرمان سعی کردند 
چراغ آن را روشن نگه دارند، اما در بازار مسگری، مغازه ها یکی 
پس از دیگری، در حال تغییر کاربری هستند. با فوت پدر 
مسگر، فرزندان کار او را ادامه نداده اند و روز به روز تعدادشان 

کم تر شده و تغییر کاربری همچنان ادامه دارد.

 بازار مس اصفهان و زنجان پررونق تر از کرمان است 

 اسام پورزنگی آبادی |فردای کرمان  

گزارش

 برخی، خاموشی بازار مسگری کرمان که 
دیگر مثل دهه های گذشته آواز چکش ها 
در آن نمی پیچد را نشانه ای بر فراموشی 
و حتی مرگ مسگری کرمان می دانند. 
محسن اشرف، رئیس اتحادیه صنف فرش 
دستباف، مس و صنایع دستی کرمان اما 
یادآور می شود که مسگران در پی تصمیم 
میراث فرهنگی در دهه ی هشتاد، از 
بازار تارانده شده اند. او به فردای کرمان 
می گوید که مسگری کرمان هنوز زنده 
است اما فعاالن این حوزه با مشکالت 
متعددی مواجهند.

راهیان سهام، هلدینگ معدنی و ساختمانی
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آغاز طرح سنجش سالمت نوآموزان از یکم تیرماه
 ۱۵۶ پایگاه در استان کرمان آماده ی اجرای طرح  هستند

عبـاس صفوی گفت: 98 درصد تعهد خود را در دو 
سـال قبل و 99.6 درصد تعهدمان در سـال گذشته 
را انجام دادیم و در سـال جاری به دنبال سنجش 
 ۱00 درصـدی دانش آمـوزان و نوآمـوزان هسـتیم.

شـیوع  دلیـل  بـه  می کنـد:  اضافـه  صفـوی 
از  سـنجش  طـرح  در  نوبت دهـی  کرونـا 
فاصلـه  و  می شـود  انجـام  اینترنـت  طریـق 
اسـت  دقیقـه   20 بعـدی  فـرد  بـا  فـرد  هـر 
شـود. رعایـت  بهداشـتی  پروتکل هـای   تـا 
بـه گفتـه ی او ۳0 هـزار و ۱۵0 نوآمـوز بـدو ورود به 
دبسـتان و پیـش دبسـتان در ایـن اسـتان طـی 
سـال گذشـته در طرح سـنجش شـرکت کردند که 
چهـار هـزار و 9۵۳ مـورد از ایـن تعـداد بـه پایگاه 

تخصصـی درمـان ارجـاع داده شـده اند.
نسبت دانش آموزان استثنایی به عادی یک 

درصد است 
رئیـس اداره آموزش و پرورش اسـتثنایی اسـتان 
اسـتان کرمـان  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
عـادی  بـه  اسـتثنایی  آمـوزان  دانـش  نسـبت 
هـزار  چهـار  حـدود  افـزود:  اسـت،  درصـد  یـک 
اختصاصـی،  مراکـز  پوشـش  تحـت  دانش آمـوز 

عـادی  مـدارس  در  تلفیقـی  هـزار  سـه  حـدود 
مراکـز  در  دانش آمـوز  هـزار   ۱2 حـدود  و  داریـم 
 مشـکالت ویـژه یادگیـری مـا خدمـات می گیرند.
ورود  بـدو  نوآمـوز   ۱۱ کـه   می گویـد  صفـوی 
سـال  طـی  اوتیسـم  بـه  مبتـال  دبسـتان  بـه 
ایـن  شناسـایی  سـنجش  طـرح  در  گذشـته 
ایـن  از  نفـر   9 کـه  شـدند  شناسـایی  اسـتان 
شـدند. ارجـاع  تخصصـی  مـدارس  بـه   تعـداد 

ادامـه داد: هـزار و 260 آمـوزگار ویـژه در ۱20  او 
تربیـت  و  تعلیـم  اسـتثنایی کار  آموزشـی  واحـد 
حـدود چهـار هـزار دانـش آمـوز بـا نیازهـای ویژه 

را بـر عهـده دارنـد.
حداکثر مبلغی که ما دریافت می کنیم، ۵0 هزار 

تومان است
صفـوی بـا اشـاره بـه اینکـه نوبت گیـری از طریـق 
طبـق  کـرد:  تاکیـد  می شـود،  انجـام  اینترنـت 
خدماتـی کـه مـا ارائـه می دهیـم، حداقـل هزینـه 
میلیـون  یـک  عـادی  بخـش  در  خدمـات  ایـن 
تومـان اسـت، امـا حداکثـر مبلغی که مـا دریافت 
می کنیـم، ۵0 هـزار تومـان اسـت و دانش آمـوزان 
صـورت  بـه  دانش آمـوز  درصـد   ۵ و  عشـایری 

رایـگان و ۱0 درصـد به شـکل نیم بهـا مـورد ارزیابی 
می گیرنـد. قـرار 

کرمان پیشرو در درمان ناشنوایی
صفـوی بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان جـزو اسـتان 
هـای پیشـرو در درمان ناشـنوایی اسـت، تصریح 
همـه  در  الزامـا  شـاید  دبسـتانی  کـرد: کـودکان 
درس هـا موفـق نباشـند کـه ایـن در طبقـه بنـدی 
عنـوان  تحـت  اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش 
دانـش آمـوز دارای مشـکل ویـژه یادگیـری قـرار 
مـی گیـرد و 24 مرکـز ویـژه در اسـتان داریـم کـه 
می دهنـد. خدمـات  عـادی  آمـوزان  دانـش   بـه 
واژه  جـای  بـه  اخیـر  سـال های  در  افـزود:  او 
اسـتثنایی، از آمـوزش و پـرورش کـودکان بـا نیاز 
ویـژه اسـتفاده می کنیـم و ایـن نیاز ویـژه تعریف 
دارد. مثـال دانـش آمـوزی کـه مشـکل شـنوایی 
دارد یـا نـوزادی کـه تـازه متولـد مـی شـود و در 
غربالگـری بهزیسـتی و دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بـه عنـوان ناشـنوای مطلـق تشـخیص داده مـی 
شـود و علـی رغـم اینکه در سـن مدرسـه نیسـت 
در مـدارس ناشـنوایی ثبـت نـام و تحـت خدمات 
حمایتـی از جملـه کاشـت حلـزون قرار مـی گیرد.

خدمات فقط برای دانش آموزان کم توان ذهنی 
نیست

اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  رئیـس 
اسـتان کرمان معتقد اسـت که خدمـات آموزش 
و پـرورش اسـتثنایی الزامـا بـرای دانش آمـوزان 
کم تـوان ذهنی نیسـت و طیف وسـیعی از جمله 
طیـف اوتیسـم، افـراد دارای مشـکالت جسـمی 
حرکتـی از خفیـف تـا شـدید، کـم تـوان ذهنـی، 
افراد دارای مشـکالت بینایی، شـنوایی و اسکلتی 

از خدمـات مـا بهره منـد می شـوند.
بسته ی مداخله به هنگام طالیی

"مداخلـه  تحولـی  بسـته  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن  در  کـرد:  تصریـح  طالیـی"  به هنـگام 
موقـع  بـه  بتوانیـم  اسـت  ایـن  هـدف  بسـته 
اختـالالت را شناسـایی و بـا کـم دسـتگاه هـای 
کمتریـن  در  را  هنـگام  بـه  مداخـالت  همـکار 
دهیـم. انجـام  موقعیـت  بهتریـن  بـا  و   زمـان 
صفـوی افـزود: در مـورد تنبلـی چشـم اگـر بـه 
پیشـرفت  از  گیـرد،  صـورت  مداخلـه  موقـع 
مـواردی  در  اسـت  ممکـن  بیمـاری کـه حتـی 
 منجـر بـه نابینایـی شـود، جلوگیـری مـی کنیم.
تحصیلـی،  جهـش  بحـث  در  داد:  ادامـه  وی 
دانـش  هـوش  آزمایـش  مرجـع  تنهـا 
مقطـع،  و  کالس  تغییـر  بـرای  آمـوزان 
اسـت. اسـتثنایی  پـرورش  و   آمـوزش 
و  دسـتگاه ها  سـایر  همـکاری  خواسـتار  او 
افـراد جامعـه در طـرح سـنجش شـد و گفـت: 
ایـن  در  توانـد  مـی  نیـز  روسـتاها  دهیـاران 
 زمینـه کمـک ویـژه ای بـه مـا داشـته باشـند.

مسائل ذهنی بخش دوم سنجش است
صفـوی بـا اشـاره بـه اجـرای برنامـه سـنجش 
سـالمت جسـمانی و آمادگی تحصیلـی نوآموزان 
و پایـه اول ابتدایـی بیـان کـرد: در ایـن برنامـه 
اندام هـای حرکتـی، بهداشـت دهـان و دنـدان، 
تـوده  بینایـی،  دسـتگاه  و  شـنوایی  دسـتگاه 
اول  اولویـت   ... و  قامتـی  راسـت  بدنـی، 
سـنجش در دانـش آمـوزان پایـه اول ابتدایـی 
اسـت. دبسـتانی  پیـش  نوآمـوزان  بعـد   و 
اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  رییـس 
اسـتان کرمـان گفت: مسـائل ذهنـی بخش دوم 
سـنجش اسـت از جملـه کـم توانی هـای ذهنی 

و آمادگـی فـرد برای تحصیل مورد سـنجش قرار 
می گیرد که با شناسـایی، در سـه گروه تقسـیم و 
 بـه تناسـب وضعیت، مداخله و درمان می شـوند.

صفـوی ادامـه داد: بچه هـای دبسـتانی ممکـن 
نباشـند کـه  موفـق  درس هـا  برخـی  در  اسـت 
اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  طبقه بنـدی  در 
ویـژه  مشـکل  دارای  دانش آمـوز  به عنـوان 
یادگیـری قـرار می گیـرد و 24 مرکـز داریـم کـه 
ایـن دانش آمـوزان مـورد آموزش هـای تکمیلـی 
قـرار می گیـرد در حالـی کـه در مـدارس عـادی 

می کنـد. تحصیـل 
سنجش را به عنوان یک تکلیف شرعی می دانیم

رئیـس آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی اسـتان 
کرمـان عنـوان کرد: تامین نیروی انسـانی انجام 
و آموزش هـای الزم بـرای اجرای طرح سـنجش 
ارائه شـده اسـت و با توجه به شـیوع کرونا نیاز 

هسـت پروتکل هـای بهداشـتی انجـام شـود که 
آمـوزش عوامـل اجرایـی، خرید تجهیـزات الزم، 
افزایـش دسـتگاه های سـنجش و فاصله گذاری 
داده ایـم. قـرار  کار  دسـتور  در  را   اجتماعـی 
او اضافه کرد: سـنجش را به عنوان تکلیف اداری 
نمی دانیم بلکه تکلیف شـرعی می دانیم زیرا هر 
دانش آمـوز دارای مشـکل که شناسـایی نکنیم و 
 آسـیب ببیند برای جامعه ما مشکل سـاز اسـت.

بـه گفتـه ی صفـوی کاهـش آسـیب از اهـداف 
سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـت و بـا توجـه 
و  تخصصـی  آموزش هـای  و  برنامه هـا  بـه 
بیمـاری  کاهـش  سـمت  بـه  پیشـگیری ها 
صـورت  فرهنگسـازی  طرفـی  از  و  می رویـم 
می گیـرد تـا دانش آمـوزان اسـتثنایی در محیـط 
عـادی بـا سـایر دانش آموزان تحصیـل کنند و از 
محیـط ایزولـه مدارس اسـتثنایی خارج شـوند.

یژه
ش و

زار
گ

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
استان کرمان می گوید که طرح سنجش 
سالمت نوآموزان از یکم تیرماه در سراسر 
استان کرمان آغاز می شود و تا پایان 
 شهریور ماه ادامه دارد.

عباس صفوی صبح امروز شنبه -22 
خرداد- در نشست با اصحاب رسانه از 
آمادگی 43 پایگاه ثابت، ۱۱3 پایگاه سیار و 
پنج پایگاه تخصصی سنجش در این استان 
برای سنجش دانش آموزان بدو ورود به 
 دبستان و پیش دبستان خبر داد.

به گفته ی او در برنامه سنجش تعهد داریم 
۶۵ تا ۷۰ هزار کالس اولی و 3۵ هزار نفر 
پیش دبستانی را مورد سنجش قرار دهیم.

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

شتران
پاالیش نفت تهران

8٬08030٪0٫3۷

کگل
۱.82٪۱4٬۵802۶0گل گهر

سپ
پرداخت الکترونیک سامان کیش

2۶٬2۷0۱٬2۵0٪۵

غکورش
صنعت غذایی کورش

38٬۱00۷۱0٪۱.9

کاوه
فوالد کاوه جنوب کیش

۱8٬0۵02۷0٪۱.۵2

وتجارت
بانک تجارت

2٬۱44- ۵2- ٪2٫3۷

وسخوز
سر. استان خوزستان

۷4۱- 38- ٪4٫88

وپارس
بانک پارسیان

2٬۷8۷- ۱4۶- ٪4٫98

فوالد
فوالد مبارکه اصفهان

9٬۶۷0-۱00- ٪۱٫02

وسکرمان
سر. استان کرمان

980- ۵0- ٪4٫8۵

وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی

9۷9-۵۱- ٪4٫9۵

وسگلستا
سر. استان گلستان

۱٬۱۷۶-۶۱- ٪4.9۳

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬۱09-۱۱۱- ٪۵

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

۱۱٬9۵0-۶20- ٪4.9۳

 های وب
داده گستر عصر نوین - های وب

8٬۷۱0-4۵0- ٪4.9۱

خودرو

قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

۶2۵٫000٫000۵۱0٫000٫000چری آریزو ۵ توربو

33۵٫000٫00032۷٫000٫000جک J4 اتوماتیک

4۱0٫000٫0003۵0٫000٫000ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت

420٫000٫000348٫000٫000ام وی ام ۳۱۵ پالس

۱3۱٫۶۶۶٫000238٫000٫000سمند سورن

۱۷2٫000٫000282٫000٫000دنا

۱0۶٫000٫000۱3۵٫000٫000تیبا 2

۱04٫000٫000۱4۵٫000٫000ساینا دنده ای

۱4۱٫000٫000۱۵0٫000٫000کوییک دنده ای

بورس ارز دیچیتال


