
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال خبر داد

تشدید نظارت ها و پایش 
مصرف انرژی برق مشترکین 
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فرار از تاالب
 صد درصد تاالب جازموریان خشکیده و خشکی و کم بارشی حرارت را تا 15 درجه باالتر برده است

اختصاص ۲۲درصد تخت های 
بیمارستانی جنوب کرمان به کرونا 

رشد 1۹۳ درصدی صادرات 
بخش معدن در فروردین 

برقی کردن چاه های کشاورزی با 
انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد

بررسی آمارهای رســمی حاکی از صادرات بیش از 
۶۶۷ میلیون دالری محصوالت حوزه معدن و صنایع 

معدنی در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ است که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۹۳ درصدی نشان 
می دهد.به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در نخستین ماه سال جاری بیش از چهار 
میلیون و ۳۹۳ هزار تن انواع محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۵۸۱ 

هزار و ۳۴۷ دالر صادر شد.
بیشترین میزان صادرات در این مدت مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با ۴۰۶ 

میلیون و ۳۴۸ هزار دالر بود که ۶۰.۸ درصد صادرات را به خود اختصاص داد.
صادرات زنجیره فوالد در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشد ۲۰۳ درصدی داشته است.

نیر  با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت توا
و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، برای 

نخستین بار در کشور، برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
کلید خورد.به گزارش ایسنا، براساس این تفاهم نامه ۶۰ هزار چاه کشاورزی در طول سه 
سال برقدار خواهد شد. در همین خصوص علی مبینی دهکردی - مدیرعامل شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت گفت: در فاز اول این طرح، ۱۱ هزار چاه کشاورزی از طریق انرژی 

های تجدیدپذیر برقی خواهد شد.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت از اختصـاص ۲۲ درصد 
تخت های بیمارسـتانی منطقـه جنوب کرمـان به کرونـا خبر داد.

اصغـر مـکارم  تعـداد تخـت هـای کرونایـی منطقـه جنـوب کرمـان را ۱۹۲ عـدد 
برشـمرد و گفت: قبل از شـیوع کرونـا تعداد تخـت هـای بیمارسـتانی منطقه جنوب 
کرمـان ۷۴۴ عدد بـوده کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده این عـدد بـه ۸۳۵ تخت 

اضافه شـده اسـت.
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 افتتاح نمایشگاه 
تخصصی پته کهن 

در کرمان
نمایشگاه تخصصی پته کهن 
کرمان با حضور مدیر کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان و رئیس کمیسیون گردشگری، فرش و 
صنایع دستی اتاق بازرگانی این استان افتتاح شد. 
فریدون فعالی در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه 
با تاکید به برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه های 
صنایع دستی در سطح استان کرمان اظهار کرد: 
»این استان دارای ۱۰۰ رشته مختلف صنایع دستی 
است که در سطح ملی و بین المللی حرف برای گفتن 
دارند و برگزاری این گونه نمایشگاه ها به معرفی این 

رشته ها و هنرمندان بومی کمک زیادی می کند.«

تداوم اصالح 
شاخص بورس با افت 

سه هزار واحدی

وام اجاره در کرمان
 ۲5 میلیون تومان شد

صفحه ۲
را بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید

۳

۳
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ادامه مطلب را در صفحه۳ بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۳ بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ خــرداد   ۲۴ دوشــنبه         ۱۰۰۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

نخل داران نگران تابستاننخل داران نگران تابستان

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

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

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1400/03/25 تا تاریخ 1400/04/01.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/15.
o-زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز  چهارشنبه تاریخ 1400/04/16.

o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

165/ج99/3

ایاب و ذهاب عوامل نظارتی در 
پروژه های راهسازی و مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب 

استان کرمان

1،028،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
به صورت مقطوع20،542،388،095

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

مناقصه واگذاری امور لنژری بیمارستان شهید باهنر کرماندرمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
23/13/4/1400

واگذاری امور لنژری بیمارستان شهید باهنر کرمانموضوع مناقصه
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

9/600/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

480/000/000 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز یکشنبه مورخ 1400/3/30دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1400/4/12سامانه ستاد ایران

از ساعت13 روز یکشنبه مورخ 1400/4/13بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10روز دوشنبه  مورخ 1400/4/7 در محل امور اداری بیمارستان باهنر کرمان  برگزار خواهد شد.

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

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

م.الف 5061

کمیته امداد ۹۰۰ فقره جهیزیه 
به زوج های جوان کرمان اهدا کرد

۷۱ بستری جدید و ۳ فوتی در شبانه روز گذشته

پرداخت ۹۲۱ میلیون یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی

اختصاص ۲۲درصد 
تخت های بیمارستانی 
جنوب کرمان به کرونا 

مدیـرکل کمیتـه امداد امـام خمینی 
)ره( اسـتان کرمـان از اهـدا ۹۰۰ 
فقـره جهیزیـه از ابتدای سـال جاری 
تاکنـون بـه زوج هـای جـوان تحـت 
حمایت این نهاد در کرمـان خبر داد.

 یحیی صادقی روز گذشته در تشریح 
این خبـر به رسـانه هـا افـزود: ترویج 
و گسـترش فرهنگ اصیل اسالمی در 
برپایی ازدواج های آسـان، کم هزینه و 
پایـدار را از اولویت هـای کمیته امداد 
در ازدواج جوانـان تحـت حمایـت 
اسـت و در این راسـتا فرهنگ سـازی 
و توسـعه ازدواج آسـان یکـی از 

موضوعاتـی اسـت کـه در اولویـت 
فعالیت هـای کمیتـه امـداد اسـتان 

کرمـان قـرار دارد.
او ادامـه داد: ۹۰۰ فقـره جهیزیـه 
 ۵۰۰ و  میلیـارد   ۱۳ ارزش  بـه 
بتـدای سـال  میلیـون تومـان از ا
جـاری تاکنـون از محـل اعتبـارات 
کمیتـه امـداد بـه زوج هـای جـوان 
تحـت حمایـت ایـن نهـاد اهدا شـده 
اسـت.مدیرکل کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی )ره( اسـتان کرمان بـا بیان 
اینکـه هم اکنـون بیـش از ۴۰۰ زوج 
تحـت حمایـت ایـن نهـاد در نوبـت 

دریافـت جهیزیـه قـرار دارنـد اظهار 
داشـت: همراهی و مسـاعدت خیران 
و نیکـوکاران در راسـتای تامیـن 
جهیزیـه زوجیـن تحت حمایـت این 
نهاد نقش مهمـی در تأمیـن جهیزیه 
آن هـا دارد لـذا در راسـتای انجـام 
هرچـه بهتـر ایـن امر خیـر تأکیـد بر 

همـکاری خیـران داریـم.
چهـار هـزار و ۲۷۱ فقـره جهیزیـه 
 ۳۵۵ و  میلیـارد   ۲۱ ارزش  بـه 
میلیـون تومـان طـی سـال گذشـته 
بـه زوج هـای تحـت حمایـت کمیته 
امداد اسـتان کرمان اهدا شـده است.

پیام ما - ساکنان دلگان  که نزدیک ترین روستا به تاالب جازموریان است، در گرمایی کشنده 
زندگی می کنند. از میان آنها کسی حاضر نیست در روز روشن، قدم به تاالب بگذارد، حتی 
برای چرای دام. هر کس که در تاالب کشاورزی یا دامداری داشته، عقب کشیده است. یک 
عده به جیرفت پناه برده اند و عده ای دیگر به بندرعباس و بسیاری هنوز سرگردان اند. گرما 

چنان سوزان است که چند روز پیش جان مردی ۲۸ ساله دلگانی و فرزندش کوچکش را 
گرفته و تن هایشان را ۲۸ ساعت بعد در بیابان جازموریان یافته اند. ستاد مدیریت بحران به 
حالت آماده باش درآمده است. نقشه های هوایی بحران را اینطور به تصویر می کشد: صد درصد 
 تاالب جازموریان خشکیده و خشکی و کم بارشی حرارت را تا ۱۵ درجه باالتر برده است.

روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
ــدی  ــر مه ــکی کرمان،دکت علوم پزش
شفیعی،ســخنگوی ایــن دانشــگاه 
عصــر یکشــنبه ۲۳ خــرداد مــاه 
ــاعت  ــی ۲۴ س ــه ط ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــد کرون ــار جدی ــته، ۷۱ بیم گذش
در بیمارســتان های اســتان بســتری 
ــا  ــر از آن ه ــت: »۲۶ نف ــده اند، گف ش
از حــوزه  دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــت،  ــر، باف ــامل راور، راب ــان )ش کرم
کرمــان،  کوهبنــان،  بردســیر، 
ــر  ــه(، ۷ نف ــد، ارزوئی ــهربابک، زرن ش
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــوزه دانش از ح
ــر از حــوزه  دانشــگاه  ســیرجان، ۳ نف
علــوم پزشــکی رفســنجان و ۲۵ نفــر 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش از ح

جیرفــت هســتند«.

ــوزه  ــر از ح ــه ۱۰نف ــان این ک ــا بی او ب
دانشــکده علــوم پزشــکی بــم، 
بســتری جدیــد گزارش شــده اســت، 
افــزود: »در حــال حاضــر، ۴۱۵ بیمــار 
کرونــا در بیمارســتان های اســتان 

ــتند«. ــتری هس بس
شــفیعی ادامــه داد:»۲۵۱ نفــر 
از بیمــاران بســتری در حــوزه  
ــوزه   ــان،۱۹ نفرح ــکی کرم علوم پزش
علوم پزشــکی رفســنجان،۹۵ نفــر 
حــوزه  جنــوب،۲۱ نفــر در حــوزه  
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و ۲۹ نفر 
از حــوزه  دانشــکده علوم پزشــکی 
و  هســتند  بســتری  ســیرجان 
خدمــات بیمارســتانی بــه آن هــا ارائه 

. » د می شــو
ــی  ــدای اپیدم ــرد: »از ابت ــار ک او اظه

تاکنــون ۲۱هــزار و ۹۳۲ نفــر در 
اســتان، به دلیــل ابتــال بــه کرونــا 

بســتری شــده اند«.
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای 
واگیــردار دانشــگاه علوم  پزشــکی 
کــرد:  اظهــار  ســپس  کرمــان 
ــته،  ــاعت گذش ــفانه در ۲۴ س »متاس
ــه  ــال ب ــل ابت ــه دلی ــی ب ــورد فوت ۳ م
ــا گــزارش شــده کــه ۲  ویــروس کرون
نفــر مربــوط بــه حــوزه دانشــگاه علوم 
ــوزه  ــر از ح ــان و ۵ نف ــکی کرم پزش
ــوم پزشــکی رفســنجان   دانشــگاه عل

اســت«.  
بــه گفتــه  شــفیعی،از ابتــدای اپیدمی 
ــا در اســتان تاکنــون، ۲۹۸۴ نفر  کرون
بــه دلیــل ابتــال بــه کوویــدـ  ۱۹ جان 

ــت داده اند. ــود را از دس خ

دولــت در ســال گذشــته بــرای 
ــه  ــر یاران ــون نف ــش از ۹۲۱ میلی بی
ــت  ــی پرداخ ــزار و ۵۰۰ تومان ۴۵ ه
کــرده اســت.  بیــش از ۱۰ ســال 
اســت کــه قانــون هدفمنــدی 
ــه اجــرا در آمــده  ــه مرحل یارانه هــا ب
ــی  ــواره مبلغ ــال ها هم ــن س و در ای
ــه نقــدی در هــر  تحــت عنــوان یاران
مــاه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار 
ــزار و ۵۰۰  ــود در  ۴۵ ه ــز می ش واری

ــت. ــوده اس ــت ب ــان ثاب توم
ــه  ــت یاران ــغ پرداخ ــه مبل ــا این ک ب

نقــدی در گــذر زمــان و بــا توجــه به 
ــز  شــرایط تورمــی و اقتصــادی ناچی
ــا ســاالنه و در  ــه نظــر می رســد، ام ب
ــود  ــه خ ــادی را ب ــغ زی ــوع مبل مجم
ــوری  ــه ط ــت ؛ ب ــاص داده اس اختص
که طــی ایــن ســال هــا حــدود ۴۰۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بابــت همیــن 
یارانــه ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی 
هزینــه شــده اســت. تازه تریــن آمــار 
دریافتــی از ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا در رابطــه بــا جریــان 
ــان  ــا پای ــدی ت ــه نق ــت یاران پرداخ

ــه  ســال گذشــته نشــان می دهــد ک
ــون و ۸۲۷  ــدود  ۲۴ میلی ــه ح ماهان
هــزار و ۱۲۷ خانــوار  دریافــت یارانــه 
نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــته ان داش
ــزار و ۵۰۷  ــون و ۱۴۶ ه که  ۷۷ میلی
ــزار و ۵۰۰  ــدی ۴۵ ه ــه نق ــر یاران نف
ــه در  ــد ک ــت می کنن ــی دریاف تومان
ــته  ــال گذش ــاه س ــوع در ۱۲ م مجم
ــون و ۳۴۰  ــرای ۹۲۱ میلی ــت ب دول
ــه  ــت یاران ــر پرداخ ــزار و ۲۵۰ نف ه

ــت. ــام داده اس ــدی انج نق

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت از 
اختصـاص ۲۲ درصد تخت های بیمارسـتانی 

منطقـه جنوب کرمـان بـه کرونا خبـر داد.
اصغـر مـکارم  تعـداد تخـت هـای کرونایـی 
منطقه جنوب کرمـان را ۱۹۲ عدد برشـمرد 
و گفـت: قبـل از شـیوع کرونـا تعـداد تخـت 
هـای بیمارسـتانی منطقـه جنـوب کرمـان 
۷۴۴ عـدد بـوده که بـا پیگیـری هـای انجام 
شـده ایـن عـدد بـه ۸۳۵ تخـت اضافه شـده 

اسـت.
او افـزود: تمامـی زیرسـاخت هـای درمانـی 
بویـژه اکسـیژن  در بیمارسـتان هـای منطقه 
جنـوب کرمـان بـرای بخـش هـای کرونایی 

برنامـه ریزی شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
بـه تبلیغـات انتخاباتـی شـوراها و ریاسـت 
جمهـوری در منطقـه جنـوب کرمان اشـاره 
کرد و گفـت: داوطلبین انتخابـات و هواداران 
آن هـا از برگـزاری تجمعـات انتخاباتـی در 

فضاهـای سربسـته خـودداری کننـد.
او افـزود: تجمعـات در فضـای بسـته سـبب 
افزایـش چرخـه انتقـال ویـروس در جامعـه 
مـی شـود از ایـن رو توصیـه مـی شـود کـه 
بـه منظـور پیشـگیری از فراگیـر شـدن 
ویـروس کرونـا نامزدهـا از برگزاری نشسـت 
ها و تجمعـات در فضـای سربسـته بپرهیزند 
و همـکاری الزم را بـا سـتاد شهرسـتانی 
کرونا داشـته باشـند.مکارم خواسـتار رعایت 
دسـتورالعمل هـای بهداشـتی و مصوبـات 
سـتاد کرونـا توسـط تمـام اقشـار جامعـه به 
ویژه نامزدهـا و هـواداران انتخاباتی شـد و بر 
عـدم حضـور در مـکان هـای شـلوغ، رعایت 
فاصله اجتماعی، اسـتفاده مداوم از ماسـک و 
شسـت و شـوی مداوم دسـت ها تاکیـد کرد.
او پیشـگیری را بر درمـان مقدم تر برشـمرد 
و گفـت: بـا رعایـت دسـتورالعمل هـای 
بهداشـتی و مصوبـات سـتاد کرونـا شـاهد 
کاهـش چرخـه ویـروس کرونـا در جامعـه 

خواهیـم بـود.

رنا
س:ای

عک

نخل های سوخته؛ این بار از بی آبی

وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف 
وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به 
۷۰ میلیون تومان خبر داد؛ در دیگر 

کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 
۴۰ و ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

شاخص کل در بازار بورس )یکشنبه، 
۲۳ خردادماه( سه هزار و ۶۶۳ واحد افت 

داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و ۱۴۱ هزار واحد رسید.
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تشکیل پرونده ترک فعل برخی مدیران 
کرمانی در راستای مدیریت منابع آبی

دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان از تشکیل پرونده ای 
مربوط به ترک فعل برخی مدیران در راستای تامین و مدیریت منابع 
آبی استان خبر داد و گفت: در این رابطه، توضیحات مقامات وزارت نیرو 
و تعدادی از مقامات استانی نیز اخذ شده و پرونده در دست رسیدگی 

قرار دارد.
 دادخدا ساالری شامگاه شنبه در شورای راهبردی مدیران ارشد استان 
کرمان با موضوع منابع آب استان افزود: مشکل اصلی موجود در حوزه 
آب، مربوط به مدیریت منابع آبی است زیرا در راستای تامین آب، راه 
های متعددی در دسترس قرار دارد و اگر مدیریت منابع آبی مورد توجه 
قرار نگیرد، هیچ یک از راه های تامیــن آب اثرگذاری الزم را به دنبال 

نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای دارای منابع آبی گسترده نیز به 
موضوع مدیریت  آب با نگاه ویژه ای می کنند و در بسیاری از موارد شاهد 
تفکیک کاربری های مختلف آب در این کشورها هستیم تا منابع آبی به 

خوبی مدیریت شده و مورد استفاده قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با تاکید بر این مطلب که 
متاسفانه مدیریت مناسبی در حوزه آب در سطح کشور و استان کرمان 
وجود ندارد، یادآور شد: هدر رفت ۳۰ درصد آب تصفیه شده در استان 
در مسیرهای انتقال نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گرفته 

و رفع شود.
ساالری تصریح کرد: با توجه مناسب به موضوع مدیریت آب، منابع آبی 
موجود نیز کفایت کرده و جوابگوی نیاز مردم خواهد بود اما اگر مدیریت 

الزم صورت نگیرد، با انتقال آب نیز مشکل استان حل نخواهد شد.

 با بحران مدیریت منابع آب 
در استان کرمان روبه رو هستیم

رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با تاکید بر اینکه با بحران 
مدیریت مصرف آب در تمامی بخش ها روبه رو هستیم، گفت: ارزش 
اقتصادی آب در کشور باید جدی گرفته شود زیرا اگر نگاه اقتصادی 
به آب نداشته باشیم، ارزش آب در بین مدیران و مردم توجیه پذیر 
نخواهد بود. یداهلل موحد در شورای راهبردی مدیران ارشد استان 
کرمان با موضوع منابــع آب با تاکید بر این مطلــب که مدیریت 
مصرف منابع موجود مهم تر از تامین آب اســت، افزود: با حداقل 
۱۰ درصد صرفه جویی در هر یک از بخش های صنعتی، کشاورزی و 

شرب،شاهد تحوالت بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
او بــا تقدیــر از تالش های انجام شــده بــه منظــور تامین آب 
شرب، کشــاورزی و صنعــت در شــهرهای مختلــف اســتان 
کرمان، افزود: در اینکه با بحران جدی تامین آب شــرب، صنعت و 
کشاورزی در استان کرمان روبه رو هستیم تردیدی وجود ندارد و 

باید بررسی کرد که چرا به این نقطه رسیده ایم.
موحد با اشاره به اینکه در دهه ۶۰ در هر نقطه از استان کرمان که 
نیاز به حفر چاه بود، حداکثر در عمق ۲۰ متری، آب های زیرسطحی 
در دسترس بود، گفت: سیاســت های کلی و مدیریت هایی که در 
حوزه بهره برداری و مصرف آب از گذشــته تاکنون داشــته ایم با 
اشکاالت جدی مواجه بوده و در نهایت منجر به بحران های کنونی 

شده است.
او بیان کرد: بــا تصویب قانون توزیــع عادالنه آب و با اســتناد به 
تبصره ذیل ماده ۳ این قانون،مجوزهای بسیاری صادر و چاه های 
غیرمجازی حفر شد و مورد بهره برداری قرار گرفت و در ادامه آن 

اتفاقاتی که نباید در کشور رخ می داد، رخ داده است.
رئیس کل دادگســتری استان کرمان با اشــاره به اقدامات انجام 
شــده به منظور جلوگیری از سوء اســتفاده قانونی از منابع آبی 
موجود،تصریح کرد: اگر بخواهیم مســاله آب را در دراز مدت حل 
کنیم؛باید به مدیریــت مصرف منابع آب موجــود توجه ویژه ای 

صورت گیرد.
او با اشاره به هزینه های باالی تامین آب و سرمایه گذاری های کالن 
انجام شده در این زمینه،عنوان کرد: با اقدامات انجام شده به منظور 
مدیریت منابع آب های زیرسطحی و سیالب ها و با احداث سدهای 

سیرجان،بافت، جیرفت و بم بخشی از مشکالت حل شده است.
موحد خاطرنشــان کرد: به منظور مدیریت منابع آبی موجود در 
استان کرمان باید یک برنامه جامع،مبنایی و اساسی تدوین و به 
شکلی قاطع و جدی اجرایی شود و در این رابطه تمامی دستگاه ها 

باید همت و همراهی الزم را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

کرمان  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
گفت: همکاری مسئوالنه و پررنگ دستگاه های 
اجرایی وتشکل های مردم نهاد، تنها راه خروج از عقب 
افتادگی تاریخی این استان در بحث مناسب سازی 
است.علیرضا احمدی پور در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی استان در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اهمیت توجه 
هرچه بیشتر متولیان وبرنامه ریزان شهری در سطح استان به مبحث 
مناسب سازی از همکاری و اقدامات ارزشمند انجام شده توسط 
دستگاه های اجرایی در سطح استان قدردانی کرد و افزود: با توجه به 
تالش های گسترده و اقدامات قابل قبول شهرداری ها و متولیان امر 

در این حوزه هنوز از وضعیت مطلوب فاصله داریم . 
او ادامه داد: همکاری مسئوالنه و پررنگ دستگاه های اجرایی 
وتشکل های مردم نهاد،تنها راه خروج از عقب افتادگی تاریخی 
استان کرمان در بحث مناسب سازی است تا بتوانیم با همدلی 
موجود در سطح جامعه در این زمینه با جلب توجه تشکل های 
مردمی ومجموعه های موثر و ناظر در همه سطوح اجرایی، شاهد 
رفع هرچه بیشتر موانع در همه ابعاد در سطح شهرهای استان باشیم. 
معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: مناسب سازی 
محیط های شهری کوچک ترین خدمتی است که جامعه می تواند 
به افراد دارای معلولیت ارائه کند و امیدوارم که شخص استاندار با 

ورود به این مسئله فضای کرمان برای معلوالن مناسب سازی شود.
او از انتخاب شهر ماهان به عنوان شهر پایلوت مناسب سازی معابر 
برای معلوالن )شهر بدون مانع( در استان نام برد و افزود:اعتبارات 
خوبی بالغ بر۲۵۰ میلیون تومان برای این منظور در نظر گرفته شده 
که ظرف مدت سه سال اجرایی خواهد شد.در این نشست با توجه به 
اهمیت و ضرورت تسریع در مناسب سازی محیط و اماکن عمومی و با 
استناد به مصوبات جلسات قبل)۹۹(ستاد مبنی بر موافقت با انتخاب 
شهرهای بدون مانع)ماهان، سیرجان،بم،جیرفت،رفسنجان(و 
تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان جهت شهر ماهان،طی یک 
برنامه زمانبندی سه ساله بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و 
معماری برای افراد دارای معلولیت نسبت به مناسب سازی محیط و 
اماکن عمومی شهر مذکور اقدام شود.همچنین مقرر شد با توجه به 
نامه رئیس شورای عالی استان ها مبنی بر تاکید به شوراهای اسالمی 
استان در رابطه با اختصاص حداقل یک هزارم بودجه به ردیف 
مناسب سازی محیط و معابر و اماکن عمومی تابعه شهرداری ها و 
دهیاری های سراسر استان پیگیری الزم بعمل آید و نتیجه و گزارش 

آن به دبیرخانه منعکس گردد.

مهندس سلیمانی از تشدید نظارت و پایش مصرف 
مشترکین تجاری و اداری در هفته جاری خبر داد 
و گفت:با مشترکین که از خط قرمز عبور کنند 
طبق قانون برخورد خواهد شد. او با تقدیر از مدیران توزیع برق 
کرمان به خاطر نظارت و مراجعه حضوری به فروشگاه ها و تذکر به 
مشترکین تجاری برای رعایت الگوی مصرف گفت:در هفته جاری 
کلیه امورها موظف هستند پایش و کنترل مصرف مراکز تجاری 
شهرستان خود را در دستور کار قرار دهند. او با اشاره به برگزاري 
انتخابات ریاست جمهوري در کشور،تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان  در این مقطع زماني و به دلیل حساسیت هاي ویژه 
این روزها، آمادگي الزم را در تامین برق  حوزه های اخذ رای براي 
مقابله با مشکالت احتمالي ایجاد کرده است.محمد سلیمانی افزود:تا 
۷۲ ساعت قبل از انتخابات هیچ گونه خاموشی با برنامه ای نخواهیم 
داشت و  مدیران امورها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا دو روز پس 
از انتخابات نیز تعمیرات و اصالح شبکه منجر به خاموشی نداشته 
باشند.او به استخراج غیرقانونی رمز ارزها توسط مشترکین صنعت 
برق اشاره کرد و گفت:مردم می توانند آگاهی خود درباره استفاده 
غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات توانیر در 

بخش گزارش تخلف رمز ارز ثبت کنند تا رسیدگی شود.
او با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق برای استخراج 
رمز ارزها میتواند به شبکه توزیع آسیب جدی وارد کند از مدیران 
امورها خواست تا ضمن تشدید کنترل و شناسایی متخلفین را به 
مراجع قضایی معرفی نمایند. سلیمانی با بیان اینکه مشترکین 
خانگی سهم عمده ای در مصرف انرژی برق داشته اند، از مدیران امورها 
خواست تا نسبت به کنترل مصرف مشترکین خانگی و تذکر یا اخطار 
به صورت تماس تلفنی با مشترکین پرمصرف درهفته جاری اقدام 
نمایند.او اظهار داشت: طبق مصوبه سازمان پدافند غیرعامل کشور 
همه مراکز حساس و حیاتی باید مجهز به مولد اضطراری تامین 
برق باشند.او از آمادگی این شرکت برای کمک به دستگاه هایی که 
مولد دارند اما نیاز به تعمیر و نگهداری دارند خبر داد و افزود: همکاران 
توزیع برق شمال استان آمادگی دارند در این زمینه به دستگاه ها 
کمک رسانی کنند تا مولدهای آنان آماده بکار شوند.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان با اشاره به سرقت تجهیزات 
شبکه توزیع خواستار بسیج و سازماندهی همه ظرفیت ها و امکانات 

برای مقابله با سارقین و جلوگیری از تخریب شبکه شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )یکشنبه، ۲۲ خردادماه( 
در بازار تهران با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ 
میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه روز گذشته، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز  )شنبه، ۲۲ 
خرداد( به رقم ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز 
گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۷۳ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۵۲ 
هزار تومان شد.همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و ۸۷۸ 

دالر و ۱۴ سنت فروخته شد.   

رشد 150 هزار تومانی نرخ سکه

شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار 
و ۴۳۴ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۸۸ هزار برگه سهم 
به ارزش ۸۷ هزار و ۳۶ میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته نماد پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، صنعتی مینو )غصینو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بهمن 
دیزل )خدیزل(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شیر پاستوریزه پگاه فارس 
)غفارس(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سیمان ساوه )ساوه( و تولید برق 

ماهتاب کهنوج )بکهنوج( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه تجارت نو )بنو(،  
بیمه کوثر )کوثر(، ویتانا )غویتا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، کلر پارس 
)کلر(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای( و مدیریت انرژی تابان هور )وهور( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
گهرزمین در میان منفی های فرابورس

معاون بهزیستی کرمان بر 
مناسب سازی معابر معلوالن تاکید کرد

تشدید نظارت ها و پایش 
مصرف انرژی برق مشترکین 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بررسی آمارهای رســمی حاکی از صادرات 
بیش از ۶۶۷ میلیون دالری محصوالت حوزه 
معدن و صنایع معدنی در نخستین ماه سال 
۱۴۰۰ است که در هم سنجی با پارسال رشد 

۱۹۳ درصدی نشان می دهد.
به گزارش روز یکشــنبه خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، در نخستین ماه ســال جاری بیش از 
چهار میلیون و ۳۹۳ هزار تن انواع محصوالت 
حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۶۶۷ 

میلیون و ۵۸۱ هزار و ۳۴۷ دالر صادر شد.
بیشترین میزان صادرات در این مدت مربوط 
به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط 
با ۴۰۶ میلیون و ۳۴۸ هزار دالر بود که ۶۰.۸ 

درصد صادرات را به خود اختصاص داد.
صادرات زنجیــره فــوالد در مقایســه با 
فروردین ماه پارسال رشــد ۲۰۳ درصدی 

داشته است.
رتبه دوم صادرات در این مــدت به مس و 
محصوالت پایین دستی رسید. کارخانجات 
ایرانی در فروردین ماه بیش از ۵۵ میلیون و 
۶۸۰ هزار دالر مس و محصوالت پایین دستی 
صادر کردند که حاکی از رشد ۱۷۷ درصدی 

است.
همچنین »سایر معدن و صنایع معدنی« با 
۵۴.۸ میلیون دالر )رشــد ۲۵۶ درصدی(، 
زنجیره ســیمان بــا ۴۴.۵ میلیــون دالر 
)رشــد ۶۵ درصدی(، زنجیره آلومینیوم و 
محصوالت با ۲۷.۵ میلیون دالر )رشد ۲۴۸ 
درصدی(، زنجیره روی با ۲۴ میلیون دالر 
)رشد ۲۷۷ درصدی(، آهن اسفنجی با ۱۵.۷ 
میلیون دالر )رشد ۲۹۲ درصدی(، سنگ 
آهن دانه بندی با ۱۴.۶ میلیون دالر )رشد 
۶۰۲ درصدی(، انواع ســنگ و محصوالت 
مرتبط با ۱۱.۲ میلیون دالر )رشــد ۲۳۰ 
درصدی( و زنجیره سرب با ۳.۴۸ میلیون 
دالر )رشــد ۴۶۱ درصــدی( در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند.
همچنین بیشترین میزان رشد صادرات با ۲ 
هزار و ۳۸ درصد متعلق به انواع محصوالت 
ســفال، آجر، ســرامیک و کاشــی بود. در 
فروردین ماه امسال بیش از چهار هزار و ۱۷۱ 
تن از این محصوالت به ارزش ۲.۵ میلیون 

دالر صادر شد.

شــاخص کل در بازار بورس )یکشنبه، ۲۳ 
خردادماه( سه هزار و ۶۶۳ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۱۴۱ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشته 
بیش از پنج میلیارد و ۱۰۶ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و 

۷۳۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 
۲۲۰ واحد کاهش به ۳۷۷ هزار و ۲۳۳ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷۸۵ واحد افت 

به ۲۴۲ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۴۸۴ واحد و شاخص بازار 

دوم ۱۴ هزار و ۹۳۶ واحد کاهش داشتند.
عالوه بر ایــن در بین همــه نمادها، نماد 
معدنی و صنعتی گل گهــر )کگل( با ۳۷۴ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۲۴۶ 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۱۹۵ واحد، 
پتروشــیمی نوری )نوری( با ۱۸۱ واحد، 
پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( با ۱۵۱ 
واحد، پارس خودرو )خپارس( با ۱۳۳ واحد، 
پرداخت الکترونیک سامان کیش )سپ( با 
۹۶ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۹۲ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملــو )کچاد( با ۸۳ 
واحد و گروه بهمــن )خبهمن( با ۷۰ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با یــک هــزار و ۵۰۲ واحد، نفت 
و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ۳۶۵ 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۲۷۹ واحد، بانک 
پارســیان )وپارس( با ۲۱۴ واحد، پاالیش 
نفت تهران )شــتران( با ۱۴۹ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۱۴۶ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری استان خوزستان )وسخوز( 
با ۱۴۰ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
۱۲۸ واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وامید( با ۱۲۰ واحد تاثیر منفی را بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد صنعت 
غذایی کورش )غکورش(، لیزینگ کارآفرین 
)ولکار(، ایــران خودرو )خــودرو(، پارس 
خودرو )خپارس( سایپا )خساپا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( و شــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز گذشــته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه دو میلیــارد و ۴۰۵ هزار برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال 

دادوستد شد.

هر چند هنوز در ایران رمز ارزها متولی مشخصی ندارند و میزان تاثیر 
استخراج کنندگان رمزارز بر خاموشی های اخیر مشخص نیست، اما 

بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید برق آمادگی دارد.
به گزارش ایسنا، از ابتدای خرداد امسال و همزمان با افزایش میزان 
مصرف برق در کشور تحت تاثیر گرمای هوا، وزارت نیرو اعالم کرد 
که چاره ای جز خاموشی های برنامه ریزی شده ندارد.هر چند در 
روزهای بعد با مدیریت میزان مصرف، میزان خاموشی ها کاهش یافت 
اما همچنان مسئوالن وزارت نیرو از باال بودن میزان مصرف در قیاس 
ظرفیت تولیدی شبکه سخن می گویند و معتقدند در خطر خاموشی 
همچنان وجود دارد.با وجود آنکه با توجه به افزایش اقبال به رمز ارزها 
در ماه های گذشته، پس از اعالم خاموشی های سال جاری، انگشت 
اتهام به سمت آنها رفت اما کارشناسان این عرصه معتقدند علت اصلی 
خاموشی ها کاهش سرمایه گذاری در این حوزه و کمبود ظرفیت تولید 
برق است.از سوی دیگر با توجه به اینکه رمز ارزها هنوز در ایران متولی 
خاصی ندارند، آمار دقیقی از میزان فشار آنها بر شبکه برق نیز ارائه نشده 
و در کنار مجازها، آمار دقیق استخراج کنندگان غیرمجاز نیز همچنان 
نامعلوم است. در چنین شرایطی فرزین فردیس – عضو اتاق بازرگانی 
تهران – می گوید در کنار لزوم تعیین تکلیف قانونی رمز ارزها در ایران، 

بخش خصوصی می تواند در حوزه تولید برق نیز سرمایه گذاری کند.
او با بیان اینکه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی با ضعف دانش 
تخصصی به ویژه در حوزه فناوری های جدید مواجهند به سایت اتاق 
بازرگانی تهران گفته: به واسطه شتاب تغییرات فناورانه و تکنولوژیک، 
افراد تصمیم ساز فرصتی برای به روزرسانی خود نداشته و نتیجه آن 
می شود که به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع، فرصت و پنجره طالیی 
این پدیده های نوین از دست رفته و بسته می شود. نکته حائز اهمیت 
دیگر آنکه، برخی افراد در الیه های تصمیم سازی و تصمیم گیری، غرض 
ورزانه با موضوعات تکنولوژیکی برخورد کرده و منافع شخصی را به 

منافع ملی ترجیح می دهند.

بخش خصوصی برای 
رمز ارزها برق تولید می کند؟

رشد 1۹۳ درصدی
 صادرات بخش معدن 

در فروردین 

تداوم اصالح 
شاخص بورس با افت 

سه هزار واحدی

وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ 
به ۷۰ میلیون تومان خبر داد؛ در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به 

ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ستاد ملی کرونا مبلغ وام ودیعه مسکن برای سال 
۱۴۰۰ را به تصویب رساند. طبق اعالم محمد اسالمیـ  وزیر راه و 
شهرسازیـ  تسهیالت کمک ودیعه اجاره در سال جاری ۷۰ میلیون 
تومان برای شهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کالنشهرها و ۲۵ 

میلیون تومان برای سایر شهرها در نظر گرفته شده است.
متقاضیان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه 
tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که تا کنون 
موفق به دریافت آن نشده اند. بنابراین آنطور که اسالمی گفته به کسانی 

که سال گذشته وام را دریافت کردند تعلق نخواهد گرفت.
با اینکه اسالمی درباره نرخ سود تسهیالت برای سال جاری صحبت 
نکرد، احتماال با نرخ سال گذشته یعنی ۱۳ درصد و روش بازپرداخت 

همانند قبل خواهد بود.
بنابراین گزارش، تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان 
وام کمک ودیعه اجاره در سال ۱۳۹۹ در تهران، کالنشهرها و سایر 
شهرها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان بود که از اوایل مردادماه 
۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت پرداخت آن 
تا پایان اسفندماه به اتمام رسید.  سود این تسهیالت ۱۳ درصد بود. 
نحوه بازپرداخت آن بدین صورت بود که در روش اول، گیرندگان وام 
)مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفا 
سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در 
روش دوم، متقاضیان می توانستند وام را سه ساله دریافت کنند و در 
مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران 
ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کالنشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها 

۱۶۰ هزار تومان پرداخت می کردند.

با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت توانیر و شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت، برای نخستین بار در کشور، برقی کردن چاه های کشاورزی 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد.به گزارش ایسنا، براساس 
این تفاهم نامه ۶۰ هزار چاه کشاورزی در طول سه سال برقدار خواهد 
شد. در همین خصوص علی مبینی دهکردی - مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت گفت: در فاز اول این طرح، ۱۱ هزار چاه 
کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر برقی خواهد شد.به گفته وی 
براساس این تفاهم نامه، کشاورزان بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و 
تجهیزات مورد نیاز شبکه، هزینه ای پرداخت نخواهند کرد و تنها برای 
خرید تجهیزات اختصاصی مانند ترانس هزینه خواهندکرد.مبینی 
دهکردی با بیان این که این تفاهم نامه براساس مصوبه سال شورای 
اقتصاد و قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور میان دو شرکت به امضا رسید، 
خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد ۱.۶ میلیارد دالر از 
محل صرفه جویی سوخت مایع چاه های کشاورزی برای برقی کردن 
چاه های کشاورزی با سوخت گازوئیل، اختصاص یافته است.وی با 
اشاره به این که با اجرای این کار تنوع بخشی در منابع تولید برق بیش 
از گذشته پیگیری خواهد شد، افزود: با اجرای این طرح صنعت سلول 
های خورشیدی توسعه خواهد یافت و بسترهایی برای فعالیت این 

صنعت در مقیاس های بزرگتر فراهم خواهد شد.

وام اجاره در کرمان
 ۲5 میلیون تومان شد

برقی کردن چاه های کشاورزی با 
انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد

کاغذ اقتصادی

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره14006031901400007-1400/01/28هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ماشالله 
رشیدی گمین فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 139صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه 
مشتمل برباغچه به مساحت 2725.24متر مربع پالک 54فرعی از164- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 6فرعی از164 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی سرچشمه مسکون جبالبارز جیرفت  
بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی عارفی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:132
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000008-1400/01/08هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محدثه مشایخی فرزند قدرت 
هللا بشماره شناسنامه 1283صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 460متر مربع 
پالک -فرعی از556- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 556-اصلی قطعه 5 واقع 
دراراضی سنگ سفید ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمد 
صادق فاطمی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:136
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000575-1400/02/21هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی امیری گور فرزند عزیزهللا 
بشماره شناسنامه 3صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 521.98متر 
مربع پالک -فرعی از509- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 509 -اصلی قطعه6 
واقع دراراضی گور ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود خان 
فهیمی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:138
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت  
خواهان رونوشت حصر وراثت توران انیشه  فرزند عزیزبه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده  

به کالسه 140021920000656411از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان قاسم رئیسی آبسردو در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 

الفوت ان منحصر است به :
امیرعباس رئیسی ابسردوفرزند قاسم 2- امیرسام رئیسی ابسردوفرزند قاسم)فرزندان پسر   -1
متوفی(3- سمیه رئیسی ابسردوفرزند قاسم4- سودابه رئیسی ابسردوفرزند قاسم5- سمیرا رئیسی ابسردوفرزند 
قاسم6- فاطمه رئیسی ابسردوفرزند قاسم7- پروین رئیسی ابسردوفرزند قاسم8- پریسا رئیسی ابسردوفرزند 
قاسم9- زهرا رئیسی ابسردوفرزند قاسم10- زینب رئیسی ابسردوفرزند قاسم11-آیلین رئیسی ابسردوفرزند 
قاسم)فرزندان دختر متوفی(12- توران انیشه فرزند عزیز)همسر دائمی متوفی(13- نخواه بهروز فرزند چراغ )مادر 
متوفی(اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 
ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب –امید بلوچ جعفری .رییس شورای حل 
اختالف شماره یک حسین کوهستانی .استان کرمان .شهرستان رودبار جنوب –بلوار امام –بلوار عدالت –ساختمان 
دادگستری –روبری اداره برق .

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000466-1400/02/11هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود امیرمحمدی نژاد دولت 
ابادی فرزند رحمان بشماره شناسنامه 1068صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
220متر مربع پالک -فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کوکب 
پارسا مطلق  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:135
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000541-1400/03/18هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هاجر احمدی نمچ فرزند 
کرامت بشماره شناسنامه 362صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253متر 
مربع پالک -فرعی از582- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 582 -اصلی قطعه 
پارسا  مالک رسمی جالل  از  اباد جیرفت بخش 45کرمان خریداری  دراراضی خالق  واقع  دو 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:137
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
دوم  شماره140060319014000384-1400/03/04هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید فاریابی فرزند 
صاحب بشماره شناسنامه 3020160758صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
482.20متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 65 فرعی از 574 
-اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم 
ابراهیمی گرجی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:149
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی  
و شماره    302 شناسنامه شماره  فرزند حسین  بی جاللی  بی  زر  خانم  به  وسیله  بدین 

ملی 3160238296 صادره از کهنوج ساکن کهنوج )بعنوان ورثه مرحوم حمید دادخدایی( 
مندرج  مهریه  استناد  به  مهریه  وصول  جهت  دادخدائی  فائزه  خانم  شود که  می  ابالغ 
ازدواج شماره 9074 دفتر 161 کهنوج علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  در سند 
140000065 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1400/02/29مامور، محل اقامت شما به شرح 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط  آئین  به تقاضای بستانکار طبق ماده 18  بنا  لذا   ، متن سند شناخته نشده 
از  از روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز  یک مرتبه در یکی 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج

اگهی حصر وراثت   
حصروراثت   خواسته  به  درسه  لیال  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  احتراما 

تاریخ  در  ش5369441618  ش  به  احمد  فرزند  درسته  مراد  شادروان  داده  توضیح 
-1: از  عبارتند  فوق  حین  ووارث  نموده  فوت  مرکزی  اباد  1399/10/10درروستای سعید 

پسر  )فرزندان  مراد  فرزند  درسته  محمد  مراد3-  فرزند  درسته  حسن   -2 مراد  فرزند  درسته  حسین 
خانم    -6) دخترمتوفی  مراد)فرزندان  فرزند  لیالدرسته  مراد5-   فرزند  درسته  صالحه  متوفی(4- 
طهماسبی سعید اباد فرزند درگوش)همسر دائمی متوفی(  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار 
محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشخاص باشد یک ماه از نشر 

آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد – 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو .بهروز عربی.م الف :128

اگهی حصر وراثت   
دادخواست   33339بشرح  شناسنامه  دارای  حسن  فرزند  اوریا   مهدی  اقای 

شادروانخانم  داده  توضیح  14002192000070807مورخ1400/3/13  شماره 
زهوردیناری فرزندعباس بشناسنامه7849در تاریخ1400/02/28 در شهرقلعه گنج  

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-مهدی اوریا به شماره ملی 3390317333همسر متوفی
2-یزدان اوریا به شماره ملی 3381681834فرزند متوفی 
3-آرتان اوریا به شماره ملی 3382805979فرزند متوفی

4-کنیزخاوربه شماره ملی 1828903851مادر متوفی
5-عباس دیناری به شماره ملی 3390177833پدرمتوفی     

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد ذمه(    
به موجب اجراییه صادره بر روی سند نکاحیه شماره 11820 مورخ 24 /12 /97  

اجرایی کالسه  پرونده  126 شهر کرمان  ازدواج شماره  توسط دفترخانه رسمی 
9900170 له: خانم سحر کامیابی فرزند علی به شماره ملی 2980664715 علیه 
آقای محمد امین الماسی فرزند کرامت به شماره ملی 2994095823 به عنوان متعهد تشکیل 
و نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده در اجرای ماده واحده قانون 
اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین  مقررات  و   1386 مصوب  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح 
رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد و امالک کشور از ملک بازداشت شده ارزیابی الزم توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات 
اجرایی نسبت به ملک مورد مزایده موازی نود و چهارم سهم مشاع از دو هزارو شانزده  سهم 
عرصه و اعیان متن سهم چهار سهم و ده بیست و یکم سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ 
پالک 154 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 44 کرمان قدرالسهم آقای محمد امین الماسی به 
آدرس: بخش اسفندقه را نموده لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره 1808 صفحه 22 دفتر امالک 
جلد 10 به نام آقای محمد امین الماسی ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است 
به مزایده گذاشته می شود حدود اربعه به شرح ذیل: شماال :مرزیست بطول چهارصد و شش  
متر و به شماره باقیمانده 153 فرعی از 25 اصلی شرقا : در دو قسمت اول )خاکریزیست (به 
طول یکصدو پنج  متر به 22اصلی دوم )خاکریزیست( به طول سیصد و سی و یک   متر به 22 
اصلی جنوبا:در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است.  اول )خاکریزیست( بطول سیصد و 
چهل و دو متر   به 22 اصلی دوم )خاکریزیست( است به  طول شصت و شش متر به 22اصلی 
سوم بطول دویست و هشتاد و هشت متربه جاده خاکی حد فاصل اراضی باقیمانده غربا : در 
پنج قسمت اول )خاکریزیست( بطول یکصد و بیست و نه متر به شماره باقیمانده 153 فرعی 
از 25 اصلی  دوم ) خاکریزیست (  بطول نود و شش متربه شماره باقی مانده 153 فرعی از 
25 اصلی سوم)خاکریزیست( بطول دویست و پنجاه و شش متر به شماره باقیمانده 153فرعی 
از 25اصلی چهارم )خاکریزیست( بطول دویست و سه متر  به شماره باقیمانده 153فرعی از 

25اصلی پنجم ) خاکریزیست( بطول هشتاد و هفت متر به شماره باقیمانده از 153 فرعی از 
25 اصلی به آدرس: بخش اسفندقه را نموده رو که برابر نظریه3320/1407 - 99/10/25 هیات 

کارشناسان رسمی دادگستری: پالک 154 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش
44 کرمان که ششدانگ پالک فوق الذکر به مساحت300/000 مترمربع بصورت  باغ پسته مثمر 
عمدتا ارقام احمد آقایی کله قوچی و اکبری مشتمل بر ساختمان مسکونی اتاق نگهبانی و انبار 
بوده که از محل یک حلقه چاه عمیق با منصوبات برقی  از طریق سیستم آبیاری تحت فشار 
)قطره ای( مشروب میگردد سهام آقای محمد امین الماسی مطابق متن سند به میزان چهار 
سهم و ده بیست و یکم سهم مشاع از نود وشش سهم موازی سیزده هزار و نهصد و هشتاد و 
هشت متر مربع میباشد که مدعیست تمامی سهام ایشان باغ پسته است نتیجه ارزیابی : با 
توجه به موقعیت ملک و ضعیت و کیفیت آب و خاک سن و نوع درختان لذا  ارزش امالک 
مبلغ)21/000/000/000(ریال  به  جمعا"  فروش  امکان  و  اشتراكات  و  امتیازات  با کلیه  موصوف 
میباشد. که مبنا و پایه مزایده  نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت 9 الی 12 صبح روز 

چهارشنبه مورخه1400/04/02
در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و 
به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و 
مزایده ابطال و تجدید می گردد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و 
تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده 
برنده مزایده می باشد ضمن الزم به ذکر است از آنجایی که مال مورد مزایده سهم مشاع میباشد 
این اداره به موجب مقررات جاری نسبت به تحویل مال هیچ گونه تکلیفی ندارد. م. الف. 163

جواد فاریابی ثبت اسناد و امالک جیرفت 

اگهی حصر وراثت   
اقای موسی محمدی توریگی  فرزند علی دارای شناسنامه 2 بشرح دادخواست  

بلی خانم  داده شادروان  توضیح  140021920000471214مورخ1400/2/22  شماره 
تاریخ1400/2/20در  در  بشناسنامه230  دادی  مرحوم  فرزند  توریگی  محمدی 

شهرقلعه گنج   فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-مختار محمدی توریگی  به شماره ملی 3160355837تاریخ تولد 1347/5/17) فرزند متوفی(     
2-عیسی محمدی توریگی  به شماره ملی 3160355829تاریخ تولد 1345/6/19) فرزند متوفی(     

3-موسی محمدی توریگی  به شماره ملی 3161040181تاریخ تولد ---  ) فرزند متوفی(     
4-تاجی محمدی توریگی  به شماره ملی 3161040309تاریخ تولد 1349/1/2)فرزند متوفی (

5-مهری محمدی توریگی  به شماره ملی 3160065847تاریخ تولد ---  ) فرزند متوفی(     
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی 
دعوت از بستانکاران شرکت ) شرکت تعاونی مسکن در حال تسویه کارکنان صندوق 
قرض الحسنه امین و ادارات دولتی ( به شماره ثبت 5084 و شناسه ملی 10630123108 
در اجرای ماده 5  22اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت )شرکت تعاونی 
مسکن در حال تسویه کارکنان صندوق قرض الحسنه امین و ادارات دولتی( به شماره 
انحالل آن در صفحه 44 روزنامه  ثبت 5084 و شناسه ملی 10630123108 که آگهی 
رسمی کشور به شماره 139630419585000966 مورخه 1396/03/28 درج گردیده است 
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک 
مثبته ادعای خود به نایب رییس هئیت تسویه خانم مهناز فهیمی نژاد به آدرس: کرمان 
چهارراه کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان، کدپستی 7614853115 و شماره تماس 
09131405584 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای 

احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
شرکت تعاونی مسکن در حال تسویه کارکنان صندوق قرض الحسنه امین

تاریخ انتشار: نوبت اول : 1400/03/24
نوبت دوم : 1400/04/23- نوبت سوم : 1400/05/24

هئیت تسویه – آقای محمود گروسی و خانم مهناز فهیمی نژاد

نخل داران نگران تابستان

 افتتاح نمایشگاه تخصصی پته کهن در کرمان

 
 

طبق آمـار رسـمی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
میزان تولیـد خرما در سـال گذشـته ۱ میلیون 
و ۳۲۰ هـزار تن بـود که نسـبت به سـال قبل تر 
حـدود ۷۰۰ تـا ۸۰۰ هزار تـن افزایش داشـت. 
البتـه بـه گفتـه مسـئوالن، کیفیـت خرمـای 
سـال گذشـته هم بـاال بـود، زیـرا بارندگی های 
مناسـب ابتـدا و انتهای سـال و افزایـش نیافتن 
کـرد. مسـاعد  را  شـرایط  هـوا  دمـای 
 امسـال امـا تکلیـف نخـل داران هنـوز روشـن 
بـه  بارندگـی  توجـه  قابـل  نیسـت.کاهش 
ویـژه در اسـتان های گرمسـیری بـه عنـوان 
گرمـای  خرمـا،  اصلـی  تولیدکننده هـای 
زودهنـگام و افزایـش دمـا نسـبت بـه میانگین 
بلند مـدت، خشکسـالی و کمبـود آب و در 
کنـار ایـن مـوارد شـیوع کرونـا بـر تولیـد و 
کیفیـت محصـول خرمـا تاثیر گذاشـته اسـت. 
برخـی اسـتان ها از کاهـش تولیـد محصـول 
نـد و در اسـتان هایی کـه هنـوز  خبـر داده ا
تـا زمـان رسـیدن محصـول وقـت مانـده هـم 
پیش بینی هایـی در ایـن بـاره وجـود دارد. 

نخل داران کرمان در انتظار تیر ماه
تولید سـاالنه  خرمـای کرمان حـدود ۴۰۰ هزار 
تـن اسـت. در جنـوب کرمـان حـدود ۳۱ هـزار 
هکتـار نخلسـتان و در شـرق اسـتان کـه یکـی 
اسـت،  ایـران  مناطـق  خرما خیزتریـن  از 
حـدود ۴۰ هـزار هکتـار نخلسـتان وجـود 
دارد و سـاالنه به طـور متوسـط ۲۰۰ هـزار تـن 
خرمـا از آن برداشـت می شـود. محصـول غالب 
نخلسـتان های شـرق اسـتان خرمـای مضافتی 
اسـت. پیش بینـی می شـود اگـر آفـت خاصـی 
رخ ندهـد، تولید خرما امسـال نسـبت به سـال 

گذشـته ۱۰ تـا ۲۰ درصد کاهش داشـته باشـد 
چون سـال بـاروری نخل ها نیسـت و بـه همین 
دلیـل محصـول درختـان خـود بـه خـود کـم 
خواهد بـود. از آنجایـی که خرما هنوز نرسـیده، 
تعییـن اینکـه در مجمـوع تولیـد امسـال چـه 
میزان و شـرایط چگونـه خواهد بود، زود اسـت 

و از اواخـر تیـر مشـخص خواهـد شـد.
جدی تریـن نگرانـی امـا مربوط به خشـکیدگی 
خوشـه  خرمـا و یکـی از اصلی ترین دالیـل آن، 
گرمـای شـدید هواسـت کـه هم اکنـون شـرق 
اسـتان را فرا گرفته. اگر این خشـکیدگی که در 
تیر نمایـان می شـود رخ بدهـد، کاهش شـدید 
محصول حتمی اسـت و اگر رخ ندهـد، احتماال 
تـا ۱۸۰ هزار تُـن خرما از نخلسـتان های شـرق 

برداشـت می شـود.
خرمـا و درخـت خرمـا در برابـر هـوای گـرم تا 
دمـای ۴۴ درجـه تحمـل دارد و دمـای بیشـتر 
از ایـن موجب مـرگ سـلول های پوسـت خرما 
و تبخیـر آب می شـود. پـس از آن، پژمردگـی 
ناگهانـی میوه ها در قسـمت خارک آن هـا اتفاق 
می افتـد و سـپس ایـن خشـکیدگی به سـرعت 

خوشـه ها را فـرا می گیـرد.
کاهـش شـدید بارندگـی و افزایش دمـای هوا، 
تاثیر مسـتقیمی بر شـدت گرفتن خشـکیدگی 
خوشـه های خرمـا دارد کـه امسـال در اسـتان 
کرمـان هـر دو ایـن پدیده هـا یعنـی کاهـش 
شـدید بـاران و افزایـش دمـا بـه وقوع پیوسـته 
اسـت.برای جلوگیـری از خشـکیدگی خرمـا 
کـه هـر سـال خسـارت هنگفتـی روی دسـت 
کشـاورزان می گـذارد، اقداماتی صـورت گرفته 
از جملـه اینکـه در بـم بـه  صـورت پایلـوت 
آبیـاری تاجی انجام شـده اسـت. در ایـن روش، 
شـیلنگ های آبیاری قطـره ای به تـاج درختان 

منتقـل شـد.

گفتـه می شـود اثـرات ایـن آبیـاری بـر کاهش 
خشـکیدگی مطلـوب بـوده و حتـی محصـول 
برداشـت شـده براق تر، خوشـمزه تر و درشت تر 

شـده است. 
راه حـل اساسـی بـرای جلوگیـری از عارضـه  
خشـکیدگی امـا اسـتفاده از سیسـتم پاشـش 
آب اسـت مشـابه کاری کـه در نخلسـتان های 
عربسـتان انجام می دهند که در حـال حاضر در 
هیچ یـک از نخلسـتان های ایـران وجـود ندارد. 
کشـاورزان خرمای کرمـان منتظر تیر هسـتند 
تـا بداننـد نتیجـه زحمـات یک سـاله  آن هـا در 

باغ هـای خرمـا چـه خواهـد بود.
خشکیدگی خرماها در 

سیستان وبلوچستان 
کشـاورزان  فعالیـت   عمـده  خرمـا  تولیـد 
و باغـداران سیستان وبلوچسـتان محسـوب 
می شـود و بخـش مهـم گـردش مالـی اقتصـاد 
کشـاورزی اسـتان وابسـته بـه تولیـد و فـروش 
خرماسـت. سـطح زیرکشـت محصـوالت باغی 
سیسـتان و بلوچسـتان ۹۲ هـزار و ۷۶۰ هکتـار 
اسـت کـه ۶۱ درصـد آن را خرمـا تشـکیل 

. هـد می د
 سیسـتان و بلوچسـتان در واقـع بـا ۵۷ هـزار و 
۱۶۲ هکتـار نخلسـتان یکـی از مناطـق مهـم و 

اسـتراتژیک تولیـد خرمـای کشـور اسـت. 
 ۷۰نـوع خرمـا در ایـن خطـه پـرورش می یابـد 
کـه کشـت آن هـا زمینـه اشـتغال بیـش از ۴۰ 
هزار نفـر را فراهـم کرده اسـت. ربـی، مضافتی، 
هلیلـه، زاهـدی، پیـارم، نـگال و کوتومـی 
ارقـام خرمـای تولیـدی ایـن اسـتان اسـت که 
عـالوه بـر صـادرات داخلـی بـه کشـورهای 
حـوزه خلیج فـارس، اروپـا و روسـیه نیـز صادر 
می شود.بیشـترین نخلسـتان های سیسـتان 
و بلوچسـتان در سـراوان، ایرانشـهر، نیکشهر و 

سیب وسـوران واقع شـده اند و خرمای مضافتی 
و ربی بیشـترین سـطح زیرکشـت خرمـای این 

اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده  اسـت. 
بـا وجـود ظرفیت هـای یـاد شـده امـا کاهـش 
متوالـی بارندگی و تـداوم خشکسـالی در ۲ دهه 
اخیر، سیستان و بلوچسـتان را با مشکل زیادی 
روبـه رو کـرده کـه یکـی از تبعـات ایـن پدیـده 
افزایـش دمـا، خسـارت بـه نخل هـای مثمـر و 

خشـکیدگی و ریـزش آن هاسـت. 
بـه سـایر مناطـق  جنـوب اسـتان نسـبت 
از اسـتعداد بالقـوه بهتـری بـرای توسـعه 
نخلسـتان ها و تولیـد خرمـا برخـوردار اسـت و 
این برنامـه مورد توجـه متولیان امر نیز هسـت، 
اما کمبـود منابع آبی ناشـی از خشکسـالی مانع 

اجـرای ایـن طـرح شـده.
در مجموع خشکسـالی  تاثیر منفی بـر زندگی و 
اقتصاد کشـاورزان استان گذاشـته در حالی که 
کشـاورزی منبع ارتزاق  ۷۰درصد مردم اسـتان 
اسـت. بـرای مثـال در شهرسـتان های دلـگان، 
ایرانشـهر و بزمـان گرمـای بیـش از حد ناشـی 
از خشکسـالی پـی در پی موجـب بـروز عارضه 
خشـکی خوشـه خرمـا و کاهـش قابـل توجـه 

تولیـد محصول شـده اسـت. 
برداشـت خرما در سیسـتان بلوچسـتان حدود 
۶ مـاه طول می کشـد، زیرا بـه دلیل تنـوع ارقام 
کشـت شـده برخـی خرماهـا زودرس هسـتند 
و برخـی دیـررس. خرمـای زودرس در اواخـر 
خـرداد و دیـررس در آبـان برداشـت می شـود. 
بـا وجـود ایـن بایـد دیـد کـه آیـا خشکسـالی 
مجالـی بـه نخلسـتان های اسـتان می دهـد تـا 
میوه هـای شـیرینش را راهـی بازارهـا کنـد یـا 
نـه؟ بـه طـور میانگیـن بیـش از ۲۳۶ هـزار تن 
انـواع خرما تولیـد و پس از برداشـت روانـه بازار 

مصـرف می شـود.

نمایشگاه تخصصی پته کهن کرمان به مناسبت هفته 
صنایع دستی با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان و رئیس 
کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق 

بازرگانی این استان افتتاح شد.
 فریدون فعالی در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه 
با تاکید به برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه های 
صنایع دستی در سطح استان کرمان اظهار کرد: 
»این استان دارای ۱۰۰ رشته مختلف صنایع دستی 

است که در سطح ملی و بین المللی حرف برای گفتن 
دارند و برگزاری این گونه نمایشگاه ها به معرفی این 

رشته ها و هنرمندان بومی کمک زیادی می کند.«
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به اینکه نمایشگاه تخصصی پته 
کهن توسط نجمه محمدی و همکاران او در بخش 
خصوصی برپا شده است افزود: »در این نمایشگاه 
بیش از ۱۰۰ نوع پته فاخر به نمایش درآمده که 
ظرافت و کاربردی بودن آنها به خوبی مشهود است.«

او با بیان اینکه این نمایشگاه می تواند الگویی برای 
دیگر هنرمندان صنایع دستی این استان برای 
نمایش درآوردن تولیدات خود در رشته های مختلف 
صنایع دستی باشد بیان کرد: »یکی از مهم ترین 
شاخصه های این نمایشگاه دوخت محصوالت پته  
با الیاف طبیعی است که با شعار این نمایشگاه که 

دوستی با طبیعت است همخوانی دارد.«
او تاکید کرد: »امیدواریم پس از طی دوران کرونا 
بتوانیم تولیدات صنایع دستی هنرمندان کرمانی را 

در نمایشگاه های ملی و بین المللی معرفی کنیم تا 
قدمی برای حمایت از هنرمندان این خطه برداشته 

باشیم.«
فعالی با اشاره به اینکه نمایشگاه مذکور از تاریخ 
۲۳ خرداد ماه جاری به مدت یک هفته در محل 
مرکز نوآوری و شتابدهی تگ واقع در خیابان 
برپا می شود خاطرنشان کرد:  شهید کامیاب 
»در این نمایشگاه برگزاری انواع ورک شاپ های 
آموزشی، وبینارهای آموزشی و همچنین نشست 
های تخصصی و فروش و نمایش آثار هنرمندان 

صنایع دستی را خواهیم داشت.«

همشهری آنالین 

گزارش

کاهش شدید بارندگی و افزایش دمای 
هوا، تاثیر مستقیمی بر شدت گرفتن 
خشکیدگی خوشه های خرما دارد 
که امسال در استان کرمان هر دو این 
پدیده ها یعنی کاهش شدید باران و 
افزایش دما به وقوع پیوسته است.
برای جلوگیری از خشکیدگی خرما که 
هر سال خسارت هنگفتی روی دست 
کشاورزان می گذارد، اقداماتی صورت 
گرفته از جمله اینکه در بم به  صورت 
پایلوت آبیاری تاجی انجام شده است. در 
این روش، شیلنگ های آبیاری قطره ای به 
تاج درختان منتقل شد.
گفته می شود اثرات این آبیاری بر کاهش 
خشکیدگی مطلوب بوده و حتی محصول 
برداشت شده براق تر، خوشمزه تر و 
درشت تر شده است.

هر
س: م
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کاهش چشمگیر بارندگی، خشکسالی و افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت در کنار کمبود آب، زندگی نخل ها 
و نخلداران را با مشکل روبرو کرده است.

نخل های سوخته؛ این بار از بی آبی

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

اعالم جزئیات پرداخت مالیات خریداران سکه 
معـاون درآمدهـای مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور، شـرایط و جزئیـات پرداخـت مالیـات مقطـوع 
دریافت کنندگان سـکه در سـال ۱۳۹۹ را اعـالم کرد که 
بر اسـاس آن تا ۵ قطعه سـکه مشـمول مالیات نمی شود.
به گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا از رسـانه مالیاتـی ایران، 
»محمـد مسـیحی« بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل ابالغی 
تبصره مـاده )۱۰۰( قانـون مالیات های مسـتقیم گفت: 
همـه اشـخاص حقیقی خریـدار سـکه از بانـک مرکزی 
ایـران کـه در سـال ۱۳۹۹ نسـبت بـه دریافـت حداکثر  
۱۵۵ قطعـه سـکه اقـدام کرده انـد، تـا پایـان خردادماه 
جـاری مهلـت دارنـد از تسـهیالت مالیـات مقطـوع 

برخـوردار شـوند.
وی ایـن گـروه خریـداران سـکه را از نگهـداری اسـناد و 
مـدارک موضـوع قانـون مزبـور و نیـز تسـلیم اظهارنامه 
مالیاتی معاف دانسـت و  افزود: با اسـتناد بـه بخش اخیر 
تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مسـتقیم اصالحی 

مصـوب ۱۳۹۴، مالیـات اشـخاص موضـوع این گـروه از 
مودیان که اظهارنامـه مالیاتی خود را در موعـد مقرر ارایه 
کنند، براسـاس رسـیدگی به اسـناد و مدارک ارایه شـده 

تعییـن خواهد شـد.
به گفته مسـیحی، براسـاس دسـتورالعمل هـای ابالغی، 
خریداران سـکه مکلفند بـا مراجعه بـه سـامانه عملیات 
الکترونیـک مودیـان مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتـی به 
نشانی  my.tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات متعلق 
به شـرح بند )۲( این دسـتورالعمل اقدام کنند تا مشمول 
جریمه دیرکـرد موضوع مـاده )۱۹۰( قانـون مالیات های 

مسـتقیم اصالحی مصوب ۱۳۹۴ نشـوند.
معـاون درآمدهـای مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتـی بـه 
میـزان مالیات مقطـوع قابـل پرداخت اشـخاص حقیقی 
دریافت کننده سـکه بر اسـاس تعداد سـکه تحویلی طی 
سـال۱۳۹۹ نیـز اشـاره کـرد و گفـت: تـا ۵ قطعه سـکه 
مشـمول مالیات نمی شـود، نسـبت به مـازاد ۵ سـکه تا 

میزان ۱۵ سـکه به ازای هر قطعه سـکه ۹ میلیون و ۶۰۰ 
هزارریال مالیات مقطوع، نسـبت به مازاد ۱۵ تا  ۲۵ سکه 
بـه ازای هر قطعـه سـکه، ۱۲ میلیـون و ۸۰۰ هـزار ریال 
مالیات مقطـوع و در نهایت نسـبت بـه مـازاد ۲۵ تا ۱۵۵ 
سـکه به ازای هر قطعه ۱۶ میلیون ریـال، مالیات مقطوع 

تعلـق مـی گیرد.
وی در خصـوص مودیانـی کـه امـکان پرداخـت مالیات 
مقطوع را به صـورت کامل تا پایان خردادماه سـال ۱۴۰۰ 
ندارند نیـز گفت: مالیـات مقطوع تعیین شـده حداکثر تا 

چهار مـاه به صورت مسـاوی تقسـیط می شـود.
مسـیحی یادآور شـد:  افرادی که در سـال ۱۳۹۹ نسـبت 
به دریافت بیش از ۱۵۵ قطعه سـکه از بانک مرکزی اقدام 
و همچنین مشـاغلی که حسـب سـوابق پرونده بـا مجوز 
صادره از سـوی مراجع ذی ربط به شـغل خریـد و فروش 
سکه اشـتغال دارند، مشـمول این دسـتورالعمل نبوده و 
مکلف بـه تسـلیم اظهارنامه مالیاتـی و پرداخـت مالیات 

متعلق در موعد مقرر )پایـان خردادماه ۱۴۰۰( هسـتند.
وی افـزود: از آنجا کـه مطابق حکـم تبصره مـاده )۱۰۰( 
قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شـده طبـق بند )۲( 
دسـتورالعمل، در صورت عدم تسـلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعـد مقرر قطعـی و وفق مقـررات قابل وصول اسـت 
بنابراین اوراق قطعی همه مشـموالن موضوع بند )۱( این 
دسـتورالعمل، یک ماه پس از سررسـید پرداخت مالیات 

صادر و بـه مؤدیان ذیربـط ابالغ خواهد شـد.
معاون درآمدهای مالیاتی سـازمان امور مالیاتی کشـور 
گفت: آن دسـته از مشـموالن این دسـتورالعمل که به 
مالیات قطعی شـده اعتـراض داشـته باشـند، اعتراض 
آنهـا برابـر مقـررات در هیـات حـل اختـالف مالیاتـی 
موضـوع تبصـره )۱( مـاده ۲۱۶ قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم اصالحـی مصـوب ۱۳۹۴  قابـل رسـیدگی 

خواهـد بود.
مسـیحی آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد 
سـال ۱۳۹۹ دریافت کنندگان سـکه از بانـک مرکزی را 
روز دوشـنبه )۳۱ خردادمـاه جـاری( اعالم کـرد و  افزود:  
در صورت عـدم پرداخـت مالیات و یا حسـب مـورد عدم 
تسـلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم 

خواهند شـد.

صد درصد تاالب جازموریان خشکیده و خشکی و کم بارشی حرارت را تا 15 درجه باالتر برده است.
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جازموریان تا ده سال پیش رتبه اول پرورش شتر را 
داشت اما امروز این جایگاه را پیشکش استان های دیگر 
کرده است. دامداران دیگر انگیره ای برای رفتن به تاالب 
ندارند. ایمان کهوری، از فعاالن محیط زیست منطقه 
به »پیام ما« می گوید: »دیگر در تاالب گله گوسفند و 
شتر نمی بینید اما تا ۵ سال پیش در منطقه گله های 

پنج، شش هزار تایی گوسفند بود.«
با شروع خشکسالی و افزایش درجه حرارت اوضاع 
عوض شده. کمتر کسی است که جرات پا گذاشتن به 
این محدوده را داشته باشد. محمد حسین افشار، عضو 
کمپین احیای هلیل و نجات جازموریان به »پیام ما« 
می گوید: »امسال حتی آب خوردن هم برای دام ها 
گیر نمی آید. مردم از تاالب فراری اند و رفت و آمد به 
شب ها و صبح زود ختم شده. اوضاع چنان است که 
برای تحقیقاتی که در خرداد ماه داشتیم هیچ کس 
حاضر نشد در طول روز ما را به تاالب ببرد. محلی ها 
می گویند که گرمای هوا حتی ماشین را میانه راه نگه 
می دارد.« این حرف ها را محمد سالخورده از فعاالن 
محیط زیست منطقه هم تایید می کند. او به »پیام 
ما« می گوید: »شدت گرما به حدی است که حتی به 
میانساالن توصیه شده که از خانه بیرون نیایند. چنین 
گرمایی در جازموریان بی سابقه بوده. از ساعت نه بعد 

اصال نمی  شود از خانه بیرون رفت.«
پدر و پسر قربانی شدند

دیگر کسی از تلف شدن شتر و دام در جازموریان 
تعجب نمی کند. همین سه روز پیش تاالب از میان 
اهالی منطقه دو قربانی گرفت. جسد پدر ۲۸ ساله و 
فرزند هفت ساله اش را در بیابان های گرم جازموریان 
در نزدیکی روستای دمیتان از بخش جلگه چاه هاشم 
پیدا کردند. گرما آنها را کشت. افشار می گوید این روزها 
دمای هوا مرز ۵۵ درجه را هم رد می کند: »وقتی آبی 
در تاالب نباشد دما به یکباره ۱۰ تا ۱۵ درجه افزایش 
می یابد و به دلیل کم بارشی از هیچ سرسبزی هم 

خبری نیست.«

دلگان به حالت آماده باش درآمد
سامانه های هواشناسی دیروز نشان می دادند که دما 
در هامون جازموریان به ۴۹ درجه رسیده است. در 
هفته گذشته، متوسط دمای هوا در دلگان در چند 
روز نزدیک به ۵۰ درجه و بیش از آن بوده و آلودگی 
زیست محیطی جازموریان و حرکت ریزگردها در هوا 
مردم را آزار داده؛ طوری که ستاد مدیریت بحران این 

شهرستان به حالت آماده باش در آمده است.
روز شانزدهم خرداد، دلگان با بیشینه دمای ۵۰.۳ 
درجه سلسیوس، گرمترین شهر کشور شد. به گفته 
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، این باالترین 
دمای این شهر در چند سال اخیر بوده است. از آن روز 
ه بعد، روز به روز هوا گرمتر شده، چنان که محمدرضا 
مسعود به »پیام ما« می گوید، گرمای هوا مانع از هر 
گونه رفت و آمد شده و کولرهای گازی را ۲۴ ساعته 
روشن نگه داشته است. »اصال نمی شود از خانه بیرون 
رفت، اگر دامی بیرون باشد و سایه ای نباشد مرگش 
قطعی است.« تاکنون ۱۰ راس گاو و ۶۰ گوسفند 

روستاییان دلگان در اثر گرمی هوا تلف شده اند.
و  کرمان  استان  دو  میان  جازموریان 
سیستان و بلوچستان است. ۴۲ درصد در حوزه 
سیستان و بلوچستان و ۵۸ درصد در حوزه کرمان. 
مدیریت این تاالب بر اساس تصمیماتی که در سازمان 
حفاظت محیط زیست صورت گرفته شده به استان 

کرمان واگذار شده است.
بارندگی های سال پیش باعث توفان شد

مرجان شاکری، مدیر کل حفاظت محیط زیست 
کرمان به »پیام ما« می گوید تمامی وسعت تاالب 
جازموریان خشکیده و بارش ها نه تنها تاثیری در بهبود 
اوضاع نداشته بلکه باعث بروز توفان های گرد و غبار 
شده. »۹۱ ورودی شامل رودخانه و سیالب ها وارد 
تاالب جازموریان می شد و آن را تغذیه می کرد، اما 
متاسفانه ما درگیر دو دهه خشکسالی بوده ایم. هر چند 
در دو سال گذشته جازموریان به واسطه سیالب ها 
مرطوب شد اما این سیالب ها حاال تبدیل به مشکل 
دیگری شده. در این مدت بارندگی شدید رخ داد 
و تا حدودی تاالب آبگیری شد، اما این اتفاق باعث 

شد ریزدانه ها شسته و وارد بستر تاالب شوند.« به 
گفته او همین ریزدانه ها تاالب را به کانون ریزگرد 
تبدیل کرده است و در موسم وزش بادها به کشاورزان 
زهکلوت، رودبار جنوب و سایر سکونتگاه های اطراف 
تاالب آسیب می زند و زندگی شان را با توفان شن به 

هم می ریزد.
عالوه بر خشکسالی، سدهای ساخته شده در طول 
مسیر مثل سد جیرفت هم مانع ورود آب به تاالب 
شدند و شرایط را بحرانی کردند. و حاال مدیرکل محیط 
زیست استان کرمان می گوید که حتی در صورت 
اختصاص یافتن حقابه تاالب از سد جیرفت، باز هم 
جازموریان احیا نمی شود. »فاصله تاالب تا سد جیرفت 
زیاد است و در طول مسیر این آب جذب منابع آب 

زیرزمینی می شود و به مرکز تاالب نمی رسد.«
مبدا جازموریان، مقصد هر کجا که آب باشد

طبق نقشه های هوایی سر تا سر تاالب جازموریان 
خشک و بی آب است. مردم محلی که بیشترشان 
کشاورز و دامدارند، با از دست دادن شغلشان راهی 
جیرفت و بندرعباس شده اند. افشار، عضو کمپین 
احیای هلیل و نجات جازموریان می گوید: »دیگر 
کسی در حاشیه تاالب زندگی نمی کند. همه به 
روستاهایی که چاه آب دارد مهاجرت کرده اند و دست 
از هندوانه و گوجه کاشتن در دل تاالب کشیده اند.« 
به گفته او مقصد اصلی این مهاجران جیرفت و 
بندرعباس و کرمان است. »زندگی این مردم روی 
هواست. تاکنون ۳۰ درصد افراد به سمت حاشیه 
جیرفت، کرمان و بندرعباس رفته اند. با تداوم این 
شرایط تا دو سال دیگر اطراف تاالب خالی از سکنه 
می شود. حال آنکه بیشتر جوان های روستا راهی 

کیش و جیرفت شده اند.«
ز این روزگار خشکی و  نی که تا قبل ا کشاورزا
گرما در حاشیه و درون تاالب محصوالت آب بر 
می کاشتند، حاال در فصل زراعی به روستاهای 
دولت آباد می روند تا بتوانند کارگر یکی از گلخانه ها 
باشند. افشار زندگی این کشاورزان کپرنشین 
گونه  این  را  باد  دولت آ روستاهای  در حاشیه 
وصف می کند: »حاشیه نشینی حوالی روستاهای 

دولت آباد شکل گرفته است. همه این افراد قبال 
ز  کشاورز و خود مالک بودند، حاال با بی آبی و ا
بین رفتن کشت و کارشان ناچار شدند که خانه و 
زندگی شان را رها کنند و کارگر گلخانه های این 
روستاها شوند. درآمد چندانی هم ندارند و این 

مهاجرت فقط به کار معاش روزانه شان می آید.«
قاچاق سوخت و تریاک بیشتر شد

آسیب های ناشی از خشک شدن جازموریان فقط به 
مهاجرت ختم نشده. کهوری، فعال محیط زیست 
مشکل حادتر را افزایش قاچاق سوخت و تریاک از 
جازموریان می داند. او می گوید: »جایی که قبال به وفور 
گله های گوسفند و شتر دیده می شد حاال تبدیل شده 
به محل اصلی قاچاق سوخت و تریاک. محلی ها از این 

طریق کسب درآمد می کنند.«
مالچ پاشی مشکل را حل می کند؟

مالی  وضعیت  بر  خشکسالی  اثر  بر  عالوه 
زندگی   گرد و غبار  و  توفان  برخاستن  مردم، 
اندک  و  کرده  مخدوش  را  جازموریان نشینان 
درآمدشان را از بین برده است. راهکار منابع طبیعی 
برای کنترل این شرایط مالچ پاشی در حاشیه تاالب 
بوده است. از چهار سال پیش به طور جدی این 
سیاست دنبال شده و مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان از برنامه  مالچ پاشی 
۸۰۰هکتار از اراضی روستاهای اطراف این تاالب 
خبر داده است. مشخص نیست که تاکنون چقدر 
از این اراضی مالچ پاشی شده اما شاکری مالچ پاشی 
تاالب و حاشیه آن را بی اثر می داند: »نمی توان گفت 
می رویم کف تاالب مالچ می پاشیم تا مشکل گرد و غبار 
حل شود. اصال چنین چیزی در دنیا و در قوانین 
محیط زیستی پذیرفته نیست. تاالب باید احیا شود.« 
او معتقد است که قبل از هر اقدامی باید نزدیک به 
۸هزار چاه غیرمجاز در نزدیکی تاالب مسدود شود 
و حقابه تاالب از سد جیرفت گرفته شود. شاکری 
می گوید: »آب منطقه ای می گوید حقابه تاالب را رها 
کرده، اما اختالف نظری بین ما و آن ها وجود دارد و 
به نظر می رسد این اداره ورودی های خارج از سد در 

زمان بارندگی را هم جز حقابه تاالب می شمارد.«

فرار از تاالب

 مرضیه قاضی زاده|پیام ما
 گزارش

ساکنان دلگان  که نزدیک ترین روستا به تاالب 
جازموریان است، در گرمایی کشنده زندگی می کنند. 
از میان آنها کسی حاضر نیست در روز روشن، قدم 
به تاالب بگذارد، حتی برای چرای دام. هر کس که 
در تاالب کشاورزی یا دامداری داشته، عقب کشیده 
است. یک عده به جیرفت پناه برده اند و عده ای دیگر 
به بندرعباس و بسیاری هنوز سرگردان اند. گرما چنان 
سوزان است که چند روز پیش جان مردی ۲8 ساله 
دلگانی و فرزندش کوچکش را گرفته و تن هایشان را ۲8 
ساعت بعد در بیابان جازموریان یافته اند. ستاد مدیریت 
بحران به حالت آماده باش درآمده است. نقشه های 
هوایی بحران را اینطور به تصویر می کشد: صد درصد 
تاالب جازموریان خشکیده و خشکی و کم بارشی 
حرارت را تا 15 درجه باالتر برده است.
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توجه به محیط زیست در کنار توسعه 
صنایع، معادله ای ُبردُبرد است

معرفی کتاب

خبر

کتاب اثر آلـن دوباتن، نویسـنده و فیلسـوف سوئیسـی اسـت 
کـه دوره دکتـرای فلسـفه در دانشـگاه هـاروارد را رهـا کـرد تا 
کتاب هـای فلسـفی قابـل فهمی بـه زبـان سـاده بنویسـد. در 
دنیای امـروز مسـئله »عالقه داشـتن به شـغل« یـک موضوع 
پیش پاافتاده محسـوب می شـود. تقریبًا هـر فردی در شـرایط 
»عادی« اگر از پـدر و مادر یا مشـاور و یا هرکس دیگری سـوال 
بپرسـد که: چه شـغلی برای من مناسب اسـت؟ معمواًل جواب 

این خواهد بـود: شـغلی که بـه آن عالقـه داری.
در گذشـته و در بخش عمده ای از تاریخ بشـر، مسـئله عالقه به 
هیچ وجه مطرح نبود و شـما باید کاری می کردیـد که ضروری 
بود، مانند شـخم زدن زمین، پرورش حیوانات، کار در معدن و… 
. اما بـا آمدن مدرنیته این مناسـبات نیـز تغییر کرد و امـروزه به 
دلیل »ایدئولـوژی نویِن کار و شـغل« دیگر هر فـردی می تواند 
به شـغلی فکر کند که هـم از آن پـول دربیـاورد و هـم رضایت 
درونی اش را تامین کند. در دنیای امروز کار خوب، اساسـًا کاری 
محسـوب می شـود که ژرف ترین بخش های خویشـتن ما را به 

کار گیـرد. به عبـارت دیگر مـا را عالقه مند به کار کـردن کند.

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان بـا تاکید بر اینکـه توجه به محیط زیسـت 
در کنار توسـعه صنعت یک معادله بُردبُرد اسـت گفت: مردم حق اسـتفاده از محیط زیسـت 

سـالم و در کنار آن برخورداری از رفاه و توسـعه یافتگـی را دارند.
 مرجان شـاکری  با اشـاره به اینکه محیط زیسـت سـرمایه و حق فرزنـدان و آیندگان اسـت 

افـزود: بایـد از این امانت خـدادادی حفاظت شـود تا بـرای آیندگان نیـز بماند.
او تاکید کرد: حال محیط زیسـت کرمان خوب نیسـت زیرا این استان پتانسـیل های فراوان 

زیسـت محیطی دارد که نیازمند توجه بیشتر است.
او به شـرایط خاص و ظرفیـت، تنوع اقلیمـی و وجود گونه هـای مختلف جانـوران، گیاهان و 
معادن در اسـتان کرمان اشـاره کرد و اظهار داشـت: رسـانه به عنـوان بـازوی توانمند محیط 

زیسـت می توانند کمـک قابل توجهی بـه رشـد و تعالی محیط زیسـت کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان ادامه داد: این اداره کل در سـال جاری بیش 

از ۷۰ درصد رشـد بودجه ای داشـته است.
او با بیان اینکه بودجـه فعلی اداره کل حفاظت محیط زیسـت کرمان هنوز هم کافی نیسـت 

گفت: طی سـه سـال اخیر رشـد بودجه تملک اسـتانی در این بخش سه برابر شـده است.
او افزود: اضافه شدن واحد آموزشی محیط زیست برای دانشـجویان از پیگیری های این دوره 
مدیریتی اسـت و ما می خواهیم در آینده اسـتانداران و مسـئوالنی روی کار بیایند که دغدغه 

زیست محیطی داشته باشند.
شاکری تصریح کرد: سـازمان حفاظت محیط زیسـت در برخورد با هیچ تخلفی تعارف ندارد 

و کسی که منافع شـخصی خود را به سیسـتم ترجیح دهد به او رحم نمی کنیم.
او با اشـاره به اینکه سـال گذشـته تعداد زیادی واحد متخلف را در راسـتای آالیندگی محیط 
زیسـت در کرمان معرفی کردیم تاکیـد کرد: با کوتاهی افراد مماشـات نکردیـم و بدون ترس 

و واهمه افـراد متخلف و سـودجو را حذف کردیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان اظهار داشـت: برنامه احیای تاالب جازموریان 

آماده اجرا اسـت و در این راسـتا هیچ راهی جز حرکت گام به گام و بـا برنامه نداریم.
او ادامـه داد: طبق برنامه تنظیم شـده ۱۰ سـاله از سـوی دسـتگاه هـای اجرایی می تـوان به 

احیـای تـاالب جازموریان طی ایـن مدت زمـان امیـدوار بود.
او اظهار داشـت: برای حذف چاه های مجاز و غیرمجاز در جازموریان که منبع معیشتی دارند 
باید برنامه جایگزین داشته باشیم و زمانی در راسـتای رفع یک مشکل خرد جمعی و مطالبه 

عمومی اتفاق بیفتد مشـکل برطرف می شود.
شـاکری همچنین با اشـاره به سـوال خبرنگاران مبنی بر قرار گرفتن محل دفن زبالـه ها در 
منطقه باالدست سد شـهیدان امیرتیموری تصریح کرد: شـرکت آب منطقه ای و شهرداری 

در این اتفاق مقصر هسـتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اسـتان کرمان همچنین به مشـکالت کارخانه روی و سرب 
ابـارق از توابع شهرسـتان بم اشـاره و تصریح کـرد: در بخش صنعـت و به منظـور حفاظت از 
محیط زیسـت تبعات زیسـت محیطی را باید به حداقل رسـاند که می طلبـد تمهیداتی در 

مدیریت باطله ها و پسـاب ایـن کارخانه اعمال شـود.
او با اشـاره به اقدامات مثبت و تاثیرگذار سـمن های زیست محیطی در اسـتان کرمان گفت: 
عملکرد سـمن ها کمتر اعالم می شـود ادامه داد: کرمان جزو هشت اسـتانی برتر در راهبری 

سـمن ها است.
او شعار امسال هفته محیط زیست را بازسازی اکوسیستم عنوان کرد.

خودرو
قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

-----479٫000٫000ام وی ام X22 – اتوماتیک

855٫000٫000680٫000٫000ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت

509٫000٫0000486٫000٫000جک S3 اتوماتیک

504٫800٫000440٫000٫000چری آریزو 5 دنده ای

197٫055٫000390٫000٫000پژو 207 اتوماتیک

140٫000٫000234٫000٫000پژو پارس

405 GLX 196٫000٫000توقفتولیدپژو

131٫666٫000238٫000٫000سمند سورن

390٫000٫000438٫000٫000دنا پالس توربو اتوماتیک

180٫000٫000210٫000٫000رانا پالس

106٫000٫000135٫000٫000تیبا 2

104٫000٫000145٫000٫000ساینا دنده ای

149٫000٫000155٫000٫000کوییک آر
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