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تومــان  500 قیمــت              1400 مهــر   10 شــنبه         1078 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

جنوب کرمانی ها 
 در صف سیلندر گاز

کاهش عرضه زغال   سنگ کاهش عرضه زغال   سنگ 
دومین اقتصاد جهان را دومین اقتصاد جهان را 

 تهدید می کند تهدید می کند

بیش از ۷۰ درصد بازار
 لوازم خانگی در اختیار 

داخلی هاست

نزدیک به ۸۰ میلیون 
دوز واکسن کرونا 

وارد کشور شد
طبق اعالم گمرک ایران، از نیمه بهمن سال گذشته 
تاکنون بیش از 7۹ میلیون دوز واکســن وارد کشور 
و تحویل نمایندگان وزارت بهداشــت شده است. بر 
اســاس آمارهای گمرک ایران از نیمه بهمن ســال 
گذشته تاکنون بیش از 7۹ میلیون دوز واکسن وارد 
کشور و تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.
از 15 بهمن ۹۹ تا هفتم مهر سال جاری ۶0 محموله 
واکســن کووید -1۹ از طریق فرودگاه امام خمینی 
وارد کشور شــده و پس از انجام تشریفات گمرکی به 
طور حمل یکسره شــبانه روزی و از پای پرواز به طور 
مســتقیم تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد. بر 
اســاس این گزارش، طی این مدت 7۹ میلیون دوز 
واکسن از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره 

جنوبی، اتریش و هند وارد ایران شده است.

 صف های طوالنی سیلندر گاز در جنوب کرمان مردم را کالفه کرده و کمبود گاز موجب 
 بروز مشکالت زیادی برای ساکنان این شهرستان ها شده است.

 ایستادن مردم جنوب کرمان در صف نفت و گاز عادی شده است

 طرح توسعه متوازن کرمان 
در مرحله عملیاتی قرار دارد

رفع مشکل ۶ محور 
ارتباطی منوجان در دستور 

کار راهداری قرار گرفت

لزوم همکاری شرکت های 
صنعتی و معدنی 

برای توسعه گردشگری

اسـتاندار کرمـان با بیـان اینکـه محرومیـت در برخـی شهرسـتان های این اسـتان 
از جملـه بافـت، ارزوئیه و  رابر به  عنوان شـهر سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 
وجود دارد گفت:اجـرای برنامه توسـعه متوازن در کرمان شـعار نیسـت و در مرحله 

عملیاتی قـرار گرفته اسـت.

فرماندار منوجان با اشاره به بازدید مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از 

محورهای این شهرستان گفت: رفع مشکل ۶ محور 
ارتباطی منوجان در دستور کار سازمان راهداری 

جنوب کرمان قرار گرفت.

بهرامی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
کرمان گفت: شرکت های صنعتی و معدنی از 

ظرفیت های این استان به شمار می روند و باید 
در توسعه صنعت گردشگری این استان نیز نقش 

مهمی را ایفا کنند.

 مرجان شاکری مدیرکل 
محیط زیست استان: 

جنوب استان 
در صنعتی شدن 

سلیقه به خرج دهد

سخنگوی انجمن 
تولیدکننــدگان 

لوازم خانگی با بیان اینکه 70 تا 80 درصد 
بازار لوازم خانگی در اختیار داخلی ها است، 
تاکید کرد که با حمایت هایی که حاال از 
صنعت لوازم خانگی انجام شده، الزم است 
تولیدکنندگان برنامه ریزی طوالنی مدت 
داشته باشند، سرمایه گذاری خود را توسعه 
دهند و کیفیت کاالهــا و خدمات پس از 
فروش را دور از انتظار باال ببرند.حمیدرضا 
غزنوی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این 
که ممنوعیت کاالی نهایی لوازم خانگی 
مربوط به سال 1۳۹7 است و پیش از آن 
هم کره ای ها از ایران رفته بودند، اظهار کرد: 
در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و 
فقط زمینه برای حمایت از تولید کنندگان 
داخلی و برنامه ریزی بلندمدت آنها فراهم 

شده است.  

صفحه3را 
بخوانید

بازگشایی تدریجی 
مدارس استراتژی 
آموزش و پرورش 

کرمان است
مدیرکل آموزش 
و پرورش استان 

کرمان گفت:استراتژی آموزش و پرورش 
بازگشایی تدریجی مدارس با رویکرد حفظ 
سالمت دانش آموزان و ارائه آموزش های 
ترکیبی است.احمد اسکندری نسب در 
نماز جمعه  خطبه های  از  قبل  سخنان 
افزود:بر اساس بررسی  های انجام شده آموزش 
حضوری موثرترین نوع آموزش است.او 
اظهار داشت:کرونا بزرگترین اختالل آموزشی 
و شرایط مبهم و ناخواسته ای را ایجاد کرد 
و اولین مکانی که تحت تاثیر قرار گرفت، 
مدارس بودند که تعطیل شدند.او با بیان اینکه 
آموزش و پرورش نیازمند تعامل و همکاری 
همه مردم و دستگاه های دولتی و غیردولتی 
است گفت: همه باید به کمک آموزش و 
پرورش در راستای پیگیری آموزش به 
صورت حضوری بیایند.او اظهار داشت: 710 
مدرسه زیر 10 نفر در استان کرمان وجود 
دارد که از این تعداد ۲۲5 مورد با جمعیت زیر 

پنج نفر دانش آموز فعالیت دارند.
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بازگشایی تدریجی مدارس استراتژی 
آموزش و پرورش کرمان است

 امام جمعه جیرفت: اقدام شهید لندی بیانگر ایثارگری نسل جوان است

با همت مصلحین و سران طوایف ۴ گروگان 
 پس از ۵۰ روز  از بند دو  گروه گروگانگیری آزاد شدند 

لزوم همکاری شرکت های صنعتی و معدنی 
برای توسعه گردشگری

۸۸ بستری جدید 
و 1۴ فوتی در 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان شبانه روز گذشته
پرورش  و  آموزش  گفت:استراتژی 
بازگشایی تدریجی مدارس با رویکرد 
حفظ سالمت دانش آموزان و ارائه آموزش 

های ترکیبی است.
احمد اسکندری نسب در سخنان قبل 
از خطبه های نماز جمعه افزود:بر اساس 
بررسی  های انجام شده آموزش حضوری 

موثرترین نوع آموزش است.
او اظهار داشت:کرونا بزرگترین اختالل 
آموزشی و شرایط مبهم و ناخواسته ای 
را ایجاد کرد و اولین مکانی که تحت تاثیر 
قرار گرفت، مدارس بودند که تعطیل 
شدند.او با بیان اینکه آموزش و پرورش 
نیازمند تعامل و همکاری همه مردم و 
دستگاه های دولتی و غیردولتی است 
گفت: همه باید به کمک آموزش و پرورش 
در راستای پیگیری آموزش به صورت 

حضوری بیایند.
او اظهار داشت: 710 مدرسه زیر 10 نفر در 
استان کرمان وجود دارد که از این تعداد 
۲۲5 مورد با جمعیت زیر پنج نفر دانش 

آموز فعالیت دارند.
او گفت: ۳0 درصد مدارس استان کرمان 
زیر ۳0 نفر دانش آموز دارند که آموزش در 
این مدارس هم اکنون به صورت حضوری 

در حال پیگیری است.
اسکندری نسب خاطرنشان کرد:مدارس 
هم اکنون به صورت مجازی و ترکیب 
آموزش حضوری و مجازی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حال فعالیت 
هستند و بعد از آبان ماه با تکمیل روند 
واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان 
تمامی مدارس آموزش را به صورت 

حضوری پیگیری می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت:اطلس دسترسی دانش آموزان به 
آموزش برای تک تک دانش آموزان به 
صورت منطقه ای، محلی، مدرسه ای و 
استانی تدوین و طراحی شده و پوشش 
حداکثری دانش آموزان در زیست بوم 
کرونا راهبرد اصلی آموزش و پرورش 

استان کرمان است.
اسکندری نسب اظهار داشت: بیش از 
۹5 درصد فرهنگیان واکسینه شده اند 
و واکسیناسیون دانش آموزان 1۲ تا 18 
سال در سراسر استان کرمان در حال 

پیگیری است. 
او از رشد میانگین نمره ورقی دانش آموزان 
در امتحانات نهایی سال 1400 خبر داد 
و گفت: حضور بنگاه های اقتصادی در 
پیگیری آموزش در مناطق محروم موثر 
بوده و قبولی حدود 40 نفر دانش آموز 
منطقه جنوبی استان کرمان در رشته 
پزشکی اقدامی موثر در راستای شکل 

گیری عدالت آموزشی در استان است .
او از درخشش قابل توجه دانش آموزان 
سراسری  کنکور  در  کرمان  استان 
1400خبر داد و گفت:دانش آموزان 
کرمانی در کنکور سراسری 1400 حدود 

400 رتبه زیر هزار کسب کردند.
اسکندری نسب به رشد 700 درصدی 
مشارکت های مردمی در آموزش و 
پرورش استان استان نسبت به سه سال 
گذشته اشاره کرد و با توجه به بهره برداری 
از ۲ هزار و 500 کالس درس در سه سال 
اخیر، میانگین سرانه فضای آموزشی در 
استان رشد داشته و به میانگین کشوری 

رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با 
بیان اینکه مهر ماه و شروع سال تحصیلی 
نقطه عزیمت برای تمدن سازی و جامعه 
پذیری است گفت: آموزش در ۳0 درصد 
مدارس استان به صورت حضوری پیگیری 
می شود.او ادامه داد:آموزش و پرورش 
زیرساخت اصلی توسعه و پیشرفت کشور 
است و در جامعه موضوعی مهم تر از تعلیم 
و تربیت،کارگزارانی مهم تر از»معلم« 
سرمایه هایی مهم تر از دانش آموزان و 
سازمانی مهم تر از مدارس برای تحول 

نداریم.
او با بیان اینکه آموزش و پرورش مهمترین 
دستگاه زیرساختی و فرهنگی کشور 
است اظهار داشت:بیش از نیمی از مردم 
با مدارس و نظام تعلیم و تربیت ارتباط 

مستقیم دارند.
اسکندری نسب بیان کرد:ماه مهر و شروع 
سال تحصیلی نقطه عزیمت برای تمدن 
سازی و جامعه پروری است و به همین 
دلیل مهر، جشن ملی خرد و عید دانایی 
است؛ لذا خداوند خود را معلم و هدف 
رسالت پیامبران را بعثت یعنی برانگیختن 
جامعه برای هدایت و تعلیم و تربیت معرفی 
می کند.مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان با بیان اینکه بدون تردید نهاد 
تحول و توسعه یک جامعه نهاد آموزش 
و پرورش است گفت:سازمان تحول در 
جامعه مدرسه، واحد تحول کالس درس 
و کارگزار تحول معلمان هستند و به حق 
می توان ادعا کرد که حد یک جامعه را 
حد آموزش و پرورش و معلمان آن جامعه 

تعیین می کنند.

امام جمعه جیرفت گفت: شهید لندی 
الگو و سرمشقی برای جوانان و نوجوانان 
است زیرا این شهید نشان داد نسل امروز 
نیز همچون دوران دفاع مقدس برای 
 ایثارگری در هنگام نیاز آماده هستند.
میثم  ایرنا، حجت االسالم  گزارش  به 
تارم در خطبه های این  هفته نماز جمعه 
جیرفت افزود: اقدام شهید لندی، کاری 
ایثارگرانه و فداکارانه بود که آموزه های 
اسالمی را تجلی بخشید و یاد شهید فهمیده 
ها را زنده کرد. وی ادامه داد: والدینی که 
موفق به تربیت چنین فرزندان عزت 
آفرینی می شوند شایسته تقدیر و تجلیل 
 بوده لذا باید این والدین را تقدیر کرد.

وی تصریح کرد: انسان بواسطه ایثار 
به  می تواند  زندگی  در  فداکاری  و 
شود. نائل  ایمان  درجات   باالترین 

و  اجتماعی  نیکوکاری  افزود:  وی 
خدمت رسانی به نیازمندان یکی دیگر 
از آموزه های دینی مهم و ارزنده اسالمی 
است.  خطیب جمعه جیرفت ادامه داد: 
ارزش های اخالقی دینی از ویژگی های 
بارز دین مبین اسالم و رسالت خاتم 
االنبیا )ص( به شمار می رود. وی بر لزوم 
توجه بیشتر به بیانه گام دوم انقالب تاکید 
و گفت: گسترش خدمت رسانی  کرد 
از  مستضعفین  به  کمک  و  اجتماعی 
است. ایران  اسالمی  انقالب   برکات 

حجت االسالم تارم در بخش دیگری از 
سخنان خود به اتفاقات مرز ایران  با 
کردستان عراق و ارمنستان اشاره کرد 
با دخالت  اتفاقات قطعا  این  و گفت: 
صهیونیست ها روی داده و همه بدانند 
جمهوری اسالمی دارای سعه صدر بوده و 
 هیچگاه عجوالنه تصمیم نخواهد گرفت.

او با بیان اینکه پاسخ ایران به صهیونیست ها 
در هر کجای دنیا که باشند قاطع و 
فراموش ناشدنی خواهد بود، افزود: نظام 
مقدس جمهوری اسالمی این حق را 
می داند. محفوظ  خود  برای   همواره 

امام جمعه جیرفت به موضوع برجام اشاره 
کرد و گفت: آمریکا از برجام خارج شده و 

حق دخالت در مسائل برجام و مشروط 
دانستن آن را ندارد و این ایران اسالمی 
 که در جایگاه تعیین شرط قرار دارد.

تارم افزود: دولت جمهوری اسالمی ایران با 
وجود اینکه همواره زمینه گفت وگو را فراهم 
کرده اما مسائل کشور را به مذاکرات خارجی 
بویژه برجام گره نخواهد زد. وی ادامه داد: گره 
نزدن واردات واکسن به پذیرفتن تعهدات 
خارجی و عضویت در سازمان همکاری های 
 شانگهای نمونه بارزی از این مهم است.
وی روز میراث فرهنگی و وقف را گرامی 
داشت و گفت: واقف یکی از بهترین کارهای 
نیکی بوده که بعد از مرگ، پرونده انسان را باز 

می گذارد و سعادت آفرین است.

استان  دادگستری  کل  رئیس 
از  گروگان پس   4 آزادی  از  کرمان 
50 روز با همت مصلحین و حکمین 
متنفذین محلی در کهنوج  و  قرآنی 
 و یکی از استان های مرزی خبر داد.
یداهلل موحد در تشریح این خبر افزود: 
به دلیل اختالف مالی بر سر خرید و 

طرفین  از  یکی  خودرو،  یک  فروش 
معامله اهل استان فارس اقدام به ربایش 
یک پیرمرد کهنوجی می کند و در 
ادامه خانواده طرف دیگر معامله نیز 
یکی از اعضای خانواده ربایندگان و 
 ۲ نفر از همساالن وی را می ربایند.

ربوده  پیرمرد  خاطرنشان کرد:  وی 

شده در یکی از استان های مرزی و 
نوجوانان ربوده شده  نیز در مناطقی از 
 شهرستان کهنوج نگهداری می شدند.
وی با اشاره به اقدامات هماهنگ دستگاه 
جهت  انتظامی  و  اطالعاتی  قضایی، 
شناسایی عامالن این گروگانگیری و با 
تاکید بر لزوم حفظ سالمت گروگانها،عنوان 

کرد: در نهایت با ورود مصلحین و حکمین 
قرآنی و سران طوایف شهرستان کهنوج 
این  اقدامی هماهنگ، طرفین  در  و 
 معامله اقدام به آزادی گروگانها کردند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان 
ادامه داد: گروگان ها با سالمت کامل ساعاتی 

قبل به آغوش خانواده خود بازگشتند.

بهرامی رییس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی کرمان گفت: شرکت 
های صنعتی و معدنی از ظرفیت های 
این استان به شمار می روند و باید در 
توسعه صنعت گردشگری این استان 

نیز نقش مهمی را ایفا کنند.
با  نشست  در  بهرامی  محمدرضا   
فعاالن صنعت گردشگری شهرستان 
رفسنجان با اشاره به اینکه کشور 
ایران از لحاظ داشتن جاذبه های 
گردشگری جزو ده کشور دنیا قرار 
دارد اظهار کرد: متاسفانه این کشور از 
نظر جذب توریست در بین کشورهای 

دنیا از رتبه خوبی برخوردار نیست که 
دلیل آن عدم دیدگاه گردشگری در 
برخی از مدیران است.رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی کرمان افزود: 
متاسفانه در چند سال اخیر شاهد 
خشکسالی زیادی بودیم و بدون شک 
تا چند سال آینده منابع معدنی و نفتی 
نیز به اتمام خواهد رسید بنابراین باید 
دیدگاهها را نسبت به گردشگری تغییر 
دهیم و توسعه آن را در اولویت کار قرار 
دهیم.او ادامه داد: با وجود کرونا در 
تعدادی از کشورهای خارجی همچنان 
گردشگران در حال رفت و آمد هستند 

و گردشگری از محورهای اصلی توسعه 
آنها به شمار می رود.

بهرامی بیان کرد: برای توسعه یک شهر 
باید مردم آن شهر گردشگری را باور 
کنند و برای ورود گردشگران آموزش 

های الزم را فرا گیرند.
او با اشاره به اینکه منابع دولتی برای 
توسعه زیرساخت های گردشگری و 
تبلیغات محدود است خاطرنشان کرد: 
شرکت های صنعتی و معدنی ظرفیت 
های خوبی در این زمینه هستند که 
امیدواریم از این ظرفیت به نحو احسن 

استفاده شود.

علـوم  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر 
جمعه ۹ مهرماه با بیان اینکه طی ۲4 
ســـاعت گذشــته، 88 بیمار جدیـد 
کرونا در بیمارستانهای استان بستری 
شدهاند، گفـت:»45 نفـر از آنها از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان)شامل 
بردسیر، کوهبنان،  بر،بافت،  را راور، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 1۶ 
نفـر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۹ نفر از حوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی بم و 1۳ نفر از حـوزه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت هســتند «. 
او با بیان اینکه 5 نفر از حوزه دانشگاه 
بستری  رفسنجان،  پزشـکی  علـوم 
جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: 
»در حال حاضر، 4۶۳ بیمار کرونا در 

بیمارستانهای استان بستری هستند«.
از  نفـر   ۲75 داد:»  ادامـه  شـفیعی 
بیماران بستری در حـوزه علـوم پزشـکی 
کرمان، ۲8 نفـر حـوزه علـوم پزشـکی 
رفسنجان ، 47 نفـر حـوزه جنـوب، ۲5 
نفـر در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بـم و 88 نفـر از حـوزه دانشکده علـوم 
و  هستند  بستری  سیرجان  پزشـکی 
ئـه  را ا آنهـا  به  بیمارستانی  خدمات 

میشـود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۳۹ هـزار و ۶81 نفـر در اســـتان، بـه 
دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«. 
مدیر گروه مبـارزه بـا بیماریهای واگیردار 
دانشــگاه علوم پزشکی کرمان سپس 
اظهار کرد:»متاسفانه در ۲4 سـاعت 
گذشـــته، 14 مـورد فوتـی بـه دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شـده کـه 
8 نفر مربوط به حـوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ، ۲ نفر از حـوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت ، یک نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، یک 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 
۲ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان اسـت». به گفته شفیعی،از 
ابتدای اپیدمی کرونا در اسـتان تاکنون، 
4717 نفـر یـه دلیـل ابتال بـه کوویـد 
ـ 1۹ جـان خـود را از دسـت داده انـد.او 
دز واکسنهای تزریق شده  همچنین تعداد ُ
استان کرمان در نوبـت اول را یک میلیون 
و ۳۹4هـزار و 5۹4 دز و نوبت دوم ۶15 

هـزار و 54۶ دز عنـوان کـرد. 

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي    
  شماره 1400/41/ع 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز در محل 
گورابهای  منطقه چاه دراز ، گلخانه ها و دهکده گردشگری " خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/7/20 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه در یکی از روزهای چهارشنبه و یا شنبه مورخ 
1400/7/14 و 1400/7/17مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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جنوب استان در صنعتی شدن 
سلیقه به خرج دهد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه رفع موانع 
تولید جنوب با تاکید بر حفظ حقوق عامه از مسئوالن ارشد استان 
خواست که برای توسعه جنوب استان و اجرای طرح های صنعتی و 
بهره برداری از معادن کلیه الزامات زیست محیطی را رعایت کنند.
در جلســه کارگروه رفع موانع تولید که با ریاست معاون اقتصادی 
استاندار در سالن شهید مرتضوی اســتانداری برگزار شد شاکری 
با اشاره به اینکه همواره جنوب استان یکی از مهمترین قطب های 
کشاورزی کشور بوده اذعان داشــت: ما به عنوان مسئول موظف 
هستیم در توسعه صنعتی و معدنی این نگین با ارزش سلیقه به خرج 
دهیم.او افزود: جنوب استان مهد تمدن و گنجینه بی بدیل کشور و 
استان است و اگر در شروع کار توسعه نتوانیم در حفظ این ارزش ها 
موفق باشیم، مسلما در برابر نســل آینده شرمسار خواهیم بود. او 
تاکید کرد مردم با فرهنگ جنوب استان مردمی به حق مطالبه گر 
هستند و مطالبات زیست محیطی این مردم نجیب مسئولیت ما را 
برای حفظ حقوق عامه و محیط زیست منطقه افزایش می دهد .در 
پایان شاکری از مسئوالن خواست با صادرکنندگان مجوزهای بدون 

ضابطه برخورد قانونی صورت پذیرد.

نزدیک به ۸۰ میلیون دوز 
واکسن کرونا وارد کشور شد

طبق اعالم گمرک ایران، از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون بیش 
از 7۹ میلیون دوز واکسن وارد کشور و تحویل نمایندگان وزارت 
بهداشت شده است. بر اساس آمارهای گمرک ایران از نیمه بهمن 
سال گذشته تاکنون بیش از 7۹ میلیون دوز واکسن وارد کشور و 

تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.
از 15 بهمن ۹۹ تا هفتم مهر سال جاری ۶0 محموله واکسن کووید 
-1۹ از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شده و پس از انجام 
تشریفات گمرکی به طور حمل یکسره شبانه روزی و از پای پرواز 
به طور مستقیم تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد. بر اساس 
این گزارش، طی این مدت 7۹ میلیون دوز واکســن از کشورهای 
چین، ژاپن، ایتالیا، روســیه، کره جنوبی، اتریش و هند وارد ایران 
شده اســت.مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک گفت: تا دو 
روز آینده دو محموله آسترازنکا از طریق فرودگاه امام وارد کشور 
می شود.او افزود: یکی از این محموله ها فردا ساعت 4 بعد از ظهر از 
یونان و محموله دیگر روز شنبه با پرواز لوفت هانزا از طریق کشور 

اتریش به کشور وارد می گردد.

رفع مشکل ۶ محور ارتباطی 
منوجان در دستور کار راهداری 

قرار گرفت
فرماندار منوجان با اشاره به بازدید مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان از محورهای این شهرستان گفت: رفع مشکل 
۶ محور ارتباطی منوجان در دستور کار سازمان راهداری جنوب کرمان 
قرار گرفت.محمد محمودی افزود:محورهای ارتباطی دارای مشکل 
منوجان شامل بجگان -دهکهان، قلعه - حسین آباد، چغوکی - زیارت 
فضل بن عباس، بن مغ - سکنان، چاه عباس و آب باد بی بی - جغین 
اســت.او به بازدید مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان از محور ارتباطی آب باد بی بی - جغین اشاره کرد و از قرارداد ۲ 
میلیارد تومانی به منظور رفع مشکل ۲ کیلومتر از این محور خبر داد 
و اظهار داشت: طبق پیگیری های سازمان راهداری جنوب کرمان 
طی ۲ ماه آینده زیرسازی و احداث پل های این محور انجام و بالفاصله 
آسفالت آن توسط پیمانکار انجام می شود.فرماندار منوجان با بیان 
اینکه عملیات بازگشایی و ابنیه محور بجگان - دهکهان با اعتبار پنج 
میلیارد تومان آغاز شد، گفت: این محور حداکثر تا ۶ ماه آینده تکمیل 
و بالفاصله عملیات آسفالت این طرح انجام می شود.وی ادامه داد: طبق 
قول مدیرکل راهداری جنوب کرمان مقرر شد تا زمان تکمیل عملیات 

زیرسازی این محور، عملیات آسفالت نیز زودتر انجام شود.
محمودی به مشکالت محور قلعه به حســین آباد نیز اشاره کرد و از 
برگزاری مناقصه این طرح خبر داد و گفت: بزودی پیمانکار مشخص 
و اعتبار این طرح تامین می شــود.فرماندار منوجان از آغاز عملیات 
آسفالت محمر چغوکی به زیارت فضل بن عباس طی هفته آینده خبر 
داد.وی با بیان اینکه اعتبار رفع مشکل محور بن مغ به سکنان تامین 
شده است، اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی طی ماه های آینده 

بازگشایی این محور انجام می شود.
وی به بازدید از محور روستای چاه عباس بخش آسمینون به روستای 
مازوق گران )رودان ( اشاره کرد و گفت: مطالعات این طرح نیز انجام 

شده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

با حضور سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، 
دو پروژه استخر مجموعه ورزشی باران و مجموعه 
ورزشی فیت کمِپ شهربابک به بهره برداری رسید.

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جواناِن دولت سیز دهم،سفر 
خود به استان کرمان را از شهرستان سیرجان آغاز کرد و همچنین 
در شهربابک عالوه بر بازدید از مجموعه ورزشی تختی و استادیوم 
ورزشی مس، استخر مجموعه ورزشی باران و مجموعه ورزشی 

فیت کمِپ شهربابک را افتتاح کرد.
استخر مجموعه ورزشی باران با زیربنای هزار و 440 مترمربع 
فضای استخر و 550 متر مربع فضا های تفریحی شامل استخر 
بزرگساالن، استخر کودکان، سونا خشک، سونا بخار، سونا خشک، 
جکوزی، حوضچه آب سرد و دیگر فضا های در نظر گرفته شده 

برای بوفه و مکان های تفریحی آبی است.
پیگیری برای اخذ زمین از سال ۹4 و شروع ساخت ساختمان 
از اواخر سال ۹5 صورت گرفته است.برای احداث این مجموعه 
حدود 8 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی هزینه شده است.
عملیات ساختمانی استخر اسفند ۹8 به پایان رسید و قرار بود 

فروردین ۹۹ افتتاح شود که به دلیل شیوع کرونا انجام نشد.
مجموعه ورزشی فیت کمِپ شهربابک در سال 1400به مساحت 
800 متر در دو بخش چمن مصنوعی به مساحت 500 متر، سالن 
آمادگی جسمانی به مساحت ۳00 متر و بخش های جانبی شامل 
سالن کنفرانس، اتاق ماساژ و کافی شاپ به همت بخش خصوصی 

)باشگاه فرهنگی ورزشی شقایق( مجهز شده است.
ایده این مجموعه ورزشی پس از بررسی نیاز های ورزش شهرستان 
شهربابک به منظور سالمت اجتماعی و قهرمان پروری در باشگاه 
فرهنگی ورزشی شقایق به همت کارشناسان تربیت بدنی داده 

شد که با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال مجهز شده است.
این مجموعه تحت نظر کارشناسان تربیت بدنی در حیطه های 
آمادگی جسمانی آقایان، ورزش بزرگساالن، ورزش کودکان، 
فیتنس بانوان، بدنسازی تخصصی رشته های ورزشی، آموزش 
فوتبال، آکادمی دروازه بانی، ماساژ ورزشی و ریلکسی و برنامه های 

آموزشی خدمات ارائه می دهد.
در حال حاضر 1۲ نفر از کارشناسان تربیت بدنی در این مجموعه 
مشغول بکار شده اند که با برنامه ریزی های انجام شده این تعداد 

حداقل به ۲0 نفر خواهد رسید.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان از تصویب ۶ مصوبه برای حل مشکالت 5 
طرح و واحد صنعتی و معدنی در نهمین جلسه رفع 
موانع تولید جنوب کرمان خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان،نهمین جلسه رفع موانع تولید 
جنوب کرمان با حضور دکتر مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری، نویدی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری، مهندس مروجی فرد رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان و همچنین تعدادی از مسئولین و سرمایه 
گذاران در محل استانداری کرمان برگزار شد.رئیس سازمان 
صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان در این خصوص گفت: در 
این جلسه مشکالت 5 طرح و واحد صنعتی و معدنی در جنوب 
کرمان بررسی شد. او افزود: مشکالت بررسی شده مربوط به طرح 
های شرکت توسعه وسرمایه گذاری البرز کویر کرمانیا، شرکت 
سنوس، شرکت آب معدنی زالل سبزواران، سرزمین جلگه های 
آفتابی و شرکت آراد شیمی می باشد.مهندس مروجی فرد تصریح 
کرد:مشکالت ۳ طرح مربوط به تامین آب می باشد که مصوب شد 
آب منطقه ای موارد را بررسی و جهت حل مشکل با واحد های مذکور 
همکاری کند.او تصریح کرد: یکی از طرح های صنعتی نیز در حوزه 
محیط زیست با مشکل روبرو شده که مقرر شد برای رفع مشکل 
کارگروه قضایی تشکیل شود.مروجی فرد گفت: یکی از طرح ها نیز 
در با فسخ قرارداد محل اجرای طرح در شهرک صنعتی منوجان روبرو 
شده که مقرر شد به این طرح یک سال زمان جهت اجرای کامل طرح 
و اخذ پروانه بهره برداری داده شود.او گفت: جهت رفع مشکالت طرح 
و واحدهای مذکور، جمعا ۶ مصوبه با هماهنگی اعضا جلسه تصویب 
شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان همچنین 
ضمن تشکر از همراهی مسئولین دولتی در استان تاکید کرد: 
بزرگترین راه حل فقر اقتصادی و کمبود اشتغال و بیکاری موجود 
در جنوب استان، حل مشکالت واحدهای تولیدی می باشد که این 
مهم نیازمند هماهنگی و تالش بیشتر مسئولین دولتی بوده تا ان شا 
اهلل شاهد شکوفایی اقتصادی و رفع معضالت و مشکالت بیشتر این 

منطقه در آینده ای نزدیک باشیم.

رئیـس انجمـن ملـی خرمـای ایـران گفـت: قیمـت انـواع خرمـا از کیلویـی 10 
هزارتومان شـروع می شـود و به 70 هزارتومان می رسـد. خرمای 70 هزارتومانی 
خرمای پیـارم اسـت کـه مخصـوص صـادرات بـوده و مصـرف داخلـی آن کم و 

حـدود ۲0 درصد اسـت.
محسـن رشـید فرخی، رئیـس انجمـن ملـی خرمـای ایران بـا اشـاره بـه اینکه 
برداشـت خرمای جدید آغاز شده اسـت، گفت: متوسط برداشـت خرما در کشور 
همیشـه بین یـک میلیـون و ۲00 تـا یـک میلیـون و ۲50 هـزار تن بوده اسـت 
که البتـه این عـدد در برخـی سـال ها بیشـتر و در برخی سـال ها نیز بـه کمتر از 
یک میلیون تن رسـیده اسـت.وی ادامـه داد: قیمت خرما نسـبت بـه قیمت های 
تورمی کشـور رشـد چندانی نداشـته اسـت. از طرفی همیشـه قیمت هـا در بازار 
بر اسـاس سیسـتم عرضه و تقاضـا تعییـن می شـود و باید بـه گونه ای باشـد که 
صادرکننـده بتواند آن را در بـازار خارجی عرضـه کند، تولیدکننـده از فروش آن 

راضی باشـد و در تـوان خریـد مصرف کننده نیز باشـد.

حداقل قیمت خرما چقدر است؟

افتتاح 2 پروژه ورزشی 
در شهربابک

تصویب ۶ مصوبه جهت 
حل مشکالت واحدهای 

صنعتی و معدنی 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه 70 تا 80 درصد بازار 
لــوازم خانگی در اختیار داخلی ها اســت، 
تاکید کرد که با حمایت هایــی که حاال از 
صنعت لوازم خانگی انجام شده، الزم است 
تولیدکنندگان برنامه ریزی طوالنی مدت 
داشته باشند، سرمایه گذاری خود را توسعه 
دهند و کیفیت کاالهــا و خدمات پس از 
فروش را دور از انتظار باال ببرند.حمیدرضا 
غزنوی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این 
که ممنوعیت کاالی نهایــی لوازم خانگی 
مربوط به سال 1۳۹7 اســت و پیش از آن 
هم کره ای ها از ایران رفتــه بودند، اظهار 
کرد: در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده 
و فقط زمینه برای حمایت از تولید کنندگان 
داخلی و برنامه ریزی بلندمدت آنها فراهم 
شده است.  البته به گفته وی عالوه بر اینکه 
در حال حاضر کاالی قاچاق در بازار وجود 
دارد، به طور قانونی هــم کاال از طریق ته 
لنجی، ملوانی و مرزنشینان وارد و در بازار  
سایر اســتان ها عرضه می شود.  سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی ابراز 
امیدواری کرد که بــا مصوبه جدید جلوی 
واردات کاالهایی با مشــابه تولید داخل از 
طرق یاد شــده هم گرفته شــود و تصریح 
کرد: مصرف کاالهای خارجی رفاه زودگذر 
خواهد داشــت، اما آثار مخربی بر اقتصاد 

کشور می گذارد.  
غزنوی در ادامه درباره نگرانی هایی که درباره 
انحصار در صنعت لوازم خانگی و امکان دچار 
شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو به 
وجود خواهد آمد، اظهار کرد: صنعت خودرو 
در ایران از سوی دولت اداره می شود و ۹5 
درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. 
اما در صنعت لــوازم خانگی حدود 1500 
واحــد فعالیت می کننــد. بنابراین در این 
صنعت انحصار نیست. اما عده ایی صنعت 
شکست خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار 
داده اند. با این حال تولیدات داخلی به لحاظ 
قیمت و کیفیت تنوع زیــادی دارند.  وی با 
بیان اینکه برای رسیدن به کیفیت مطلوب 
و منطقی شدن قیمت ها باید به تولید انبوه 
برسیم، گفت: برای رسیدن به این اهداف 
باید بازار داشته باشیم، بنابراین از ورود غیر 
منطقی کاالهای خارجی جلوگیری شود تا 

به یک کشور صنعتی تبدیل شویم.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت هفته ای که گذشت به مدار صعودی 
بازگشت و در ارتفاع یک میلیون و 4۳7 هزار 
واحدی به کار خود پایان داد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت 
)چهارشنبه، هفتم مهرماه( با 51 افزایش نسبت 
به هفته قبل به عدد یک میلیون و 4۳7 هزار 
واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص کل در 

هفته جاری حدود ۳.۶ درصد بود.
شــاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته 
گذشته )۳1 شهریورماه( در حالی با رقم یک 
میلیون و ۳8۶ هزار واحد به معامالت خود پایان 
داد که این رقم روز گذشته )چهارشنبه، هفتم 
مهرماه( به یک میلیون و 4۳7 هزار واحد رسید.

شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته 
415 هزار و 4۹5 واحد بود که در هفته جاری 
این عدد به 4۲0 هزار و 7۹8 واحد و شاخص 
قیمت )هــم وزن( از ۲۶۲ هزار و 177 واحد به 
عدد ۲۶5 هزار و 5۲4 واحد رسید.در چهار روز 
معامالتی این هفته بورس، نمادهای شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، 
پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر(، سپید ماکیان )سپید(، 
آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( و گــروه دارویی برکت )برکت( 
در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.در 
هفته ای که گذشت ســایر واسطه گری های 
مالی، شیمیایی، فرآورده های نفتی، چند رشته 
ای صنعتی، اطالعات و ارتباطات، محصوالت 
کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، محصوالت 
چوبی، فلزات اساسی، استخراج سایر معادن، 
خودرو و قطعات، کاشی و ســرامیک، رایانه، 
فنی و مهندسی، اســتخراج کانه های فلزی، 
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش 
فنی، الستیک و پالستیک، محصوالت چرمی، 
صنایع غذایی به  جز قند و شــکر، محصوالت 
کاغذی، اســتخراج نفت، گاز جز اکتشافات، 
دستگاه های برقی، عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم، واسطه گری های مالی و پولی، سیمان، 
آهک و گچ، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، 
خرده فروشی و محصوالت فلزی جزو صنایع 
مثبت بازار بودند.همچنین پیمانکاری صنعتی، 
ماشین آالت و تجهیزات، چاپ، وسایل ارتباطی، 
فعالیت های هنری، سرگرمی و خالقانه، سایر 
حمل و نقل، بیمه و بازنشستگی، فعالیت های 
کمکی به جز نهادهای مالی واسط، مخابرات، 
منسوجات، هتل و رستوران و استخراج ذغال 
سنگ از جمله صنایعی بودند که بازدهی منفی 

را در بازار ثبت کردند.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی 
وضعیت اقتصاد ایران در 10 سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ 
داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب 
نشده است؟به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹0، اقتصاد 
ایران تحت تاثیر تحریم های بین المللی یا تحریم های یک جانبه آمریکا قرار 
داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین المللی و نقل و انتقال 
ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکالت داخلی نیز 
همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی 
را تشدید کرده اند.محمد قاسمی  رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران  با 
اشاره به برنامه های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصالحات 
اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در 10 سال 
گذشته بسیار پررنگ دانسته است.او در پاسخ به این سوال که چرا مشکالت 
عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ 
می گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل 
اقتصادی نیست. اگر می گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی 
چه در داخل و چه در سطح بین الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که 
این طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف 
مسئله اول کشور است.قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان 
می کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور 
وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که 
مشکالت اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه های پراکنده و سنتی 
در این باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ 
یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده 
می شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام مند بخش پولی، 
مالی و تجارت بین الملل را در بر می گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد 
رشد بهره وری است در این صورت همه این ها باید در خدمت بهره وری و 
نوآوری باشند.رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران سومین دلیل تداوم 
وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست گذاری اقتصادی در 
کشور بیان کرده و می گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست گذار 
مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این ها در انواع شوراهای عالی و 

نهادها پراکنده شده است.

چرا حال اقتصاد ایران 1۰ سال 
است که خوب نمی شود؟

بیش از ۷۰ درصد بازار
 لوازم خانگی در اختیار 

داخلی هاست

بازگشت رشد به بورس 
در نخستین هفته پاییز

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس یازدهم از برگزاری جلسه ای در راستای بررسی افزایش 

قیمت برنج با متخصصین کشاورزی در حوزه برنج خبر داد. 
محمد جواد عسکری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت 
برنج ایرانی، اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس یازدهم امروز شنبه) دهم مهر ماه( جلسه با 
متخصصان حوزه کشاورزی دارد تا علت های افزایش قیمت برنج 
در کشور بررسی شود. تصمیم گرفتیم پیش از جلسه با دولتمردان، 

موضوع را کارشناسی کنیم.

نرخ دالر در یک ماه گذشته در کانال ۲7 هزار تومان محبوس مانده 
بود، اما در هفته ای که گذشت افزایش تقاضا نرخ دالر را به کانال ۲8 
هزار تومانی رساند که تحلیلگران در مورد میزان تداوم آن اختالف 
نظر دارند.بازار ارز در شهریور ماه شاهد چندین موج صعودی و 
نزولی متفاوت بود که در نهایت هیچ کدام نتوانستند بهای ارزهای 
پر معامله این بازار را از کانال های قیمتی خود خارج کنند. با این 
وجود تحوالت هفته گذشته، بسیاری از تحلیلگران بازار ارز را به این 
باور رساند که حصارهای قیمتی تثبیت شده در این ماه، شکسته 
شده اند.عملکرد بازار ارز در هفته ای که گذشت را می توان به دو 
نیمه تقسیم کرد. تا پیش از روز دوشنبه و تعطیلی اربعین حسینی، 
روند حاکم بر بازار در ادامه وضعیت روزهای گذشته بود که طی آن 
معامله گران با احتیاط نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می کردند 
و اخبار مثبت و منفی رسانه ها نیز توان الزم را برای خروج دالر از 
کانال ۲7 تومان و یورو از کانال ۳۲ تومان ایجاد نمی کردند. اما در 

این هفته شرایط متفاوت شد.

علت های افزایش قیمت برنج 
در کمیسیون کشاورزی مجلس 

بررسی می شود

سقف شکنی دالر 
در هفته ای که گذشت

   

سه دهه از اتصال استان کرمان به شبکه گاز کشور 
می گذرد اما در جنوب کرمان که در فاصله اندکی 
با مناطق نفت خیز و پاالیشگاه های جنوب کشور 
قرار دارد وضعیت توسعه شبکه گاز بسیار نامطلوب 

است.
روند کند و الک پشتی اتصال شهرها و روستاهای 
هفت شهرستان جنوبی کرمان به شبکه گاز در 
حالی ادامه دارد که تنها منبع تامین سوخت 
خانگی برای مردم گاز و نفت است این در حالیست 
که مردم این مناطق برای دریافت سوخت مورد 
نیاز همیشه با مشکالتی مواجه بوده اند و ایستادن 
در صف گاز در تمام ایام سال و صف نفت در طول 
زمستان برای ساکنان این شهرستان ها عادی 
شده است.همچنین می توان به کمبود بنزین در 
ایستگاه های سوخت برخی از این شهرستان ها 
نیز به ویژه شهرستان فاریاب اشاره کرد. اما طی 
روزهای اخیر بار دیگر مردم این مناطق با کمبود 
سیلندر گاز مواجه شده اند، شهر کهنوج از جمله 
محدود مناطقی ست که به شبکه گاز متصل شده 
اما بسیاری از مردم هنوز اشتراک خانگی ندارد و 

شبکه خانگی در آن ایجاد نشده است.
گرانی بیش از حد خریداری اشتراک و لوله کشی 
خانگی در شهر محرومی مانند کهنوج موجب 
شده بسیاری از مردم توان استفاده از شبکه گاز 

سراسری را نداشته باشند.
بسیاری از شهرهای کوچک و روستاهای این 
شهرستان نیز از همین شبکه نیز بی بهره هستند 
و از این لحاظ در کنار مردم سایر شهرستان های 

جنوب استان کرمان قرار می گیرند.
محمد از شهروندان کهنوجی، از جمله این افراد 

است که می گوید: طی روزهای اخیر با کمبود 
جدی سیلندر گاز مواجه شده ایم و این در حالیست 
پخت و پز و آب گرم همه خانه ها به وجود این 

سیلندرها وابسته است.
تکرار همیشگی مشکل کمبود گاز 

در جنوب کرمان 
او می افزاید: در جنوب کرمان شاهد لوله کشی گاز 
در شهر کهنوج هستیم اما اکثر مردم از این امکان 
استفاده نمی کنند چون به خصوص در سال جاری 
هزینه شبکه گاز خانگی به شدت گران شده است.

او می گوید: یک مغازه ۵۰ متری هزینه ای معادل 
۱۰ میلیون تومان برای گازکشی پرداخت کرده 
است و پرداخت چنین هزینه هایی در تورم سال 
جاری و مشکالت عدیده ای که برای کشاورزان 
جنوب کرمان به دلیل افت قیمت محصول روی 

داده غیر ممکن است.
»سه روز است در صف های گاز سرگردانم و برای 
پخت و پز به هیزم روی آورده ام« این حرف یک 
زن کهنوجی به نام انسیه مظاهری است، وی 
می گوید:سرپرست خانوار هستم و در خانه ای 
خشت و گلی روزگار می گذارنم و هزینه زندگی 
ام را از راه کارگری در مزارع و یا فروش سبزی 
می گذرانم.او می گوید: مسئوالن عرضه گاز را کم 
می کنند که مردم در آستانه فصل سرما مجبور 
شوند به سمت لوله کشی گاز بروند اما ما نان 
خوردن را هم با کارگری تأمین می کنیم و چطور 
می توانیم چنین هزینه های هنگفتی بپردازیم، 
بیشتر از نیمی از شهر علمک نصب نکرده اند وابسته 
به شبکه توزیع سیلندر گاز هستند در این شرایط 
انصاف است که مردم را چنین در صف های طوالنی 
سرگردان کنند؟ هر روز صبح سیلندر را از یک 
کوچه به کوچه دیگر می برم که شاید بتوانم اجاق 

خانه ام را روشن کنم.

سرگردانی مردم برای 
تامین سوخت خانگی 

اما این مشکل فقط در کهنوج وجود ندارد در 
شهرهایی که به شبکه گاز سراسری نیز وصل 

نیستند مردم با کمبود شدید گاز مواجه هستند.
در قلعه گنج عباس حورانی می گوید: اینجا یک روز 
در میان بنزین نیست و به تازگی مشکل گاز هم به 

آن افزوده شده است.
او می گوید: مردم شهرهای محرومی مثل فاریاب، 
قلعه گنج و رودبار سال هاست در حسرت گاز 
سراسری هستند اما هیچ خبری از گاز نیست به 
تازگی هم که هر چند ماه یک بار با مشکل تامین 
سیلندر گاز مواجه می شویم و همیشه این سوال 
را می پرسیم در کشوری که روی گاز است و در 
شهرهایی که شبکه گاز سراسری ندارند چرا نباید 
یک شبکه پایدار توزیع سوخت وجود داشته باشد.
مگر مسئوالن نمی دانند که مردم گاز خانگی را با 

سیلندر تأمین می کنند
او گفت: از مسئوالن می خواهیم دلیل کمبود گاه 
و بی گاه سوخت در شهرستان های جنوب استان 
کرمان را بررسی کنند. مگر مسئوالن نمی دانند 
مردم محروم این مناطق چاره ای جز تهیه سیلندر 
گاز برای مصرف خانگی ندارند چطور امکان دارد 
چند روز سهمیه جنوب کرمان کاهش یابد و 

مسئوالن بی خبر باشند؟
  CNG نبود جایگاه سوخت

در جنوب کرمان
او با اشاره به نبود »سی ان جی« در جنوب کرمان 
گفت: این یک حقیقت تلخ است که نیمی از مردم 
جنوب کرمان خودرو دوگانه سوز دارند اما ایستگاه 
سوخت »سی ان جی« در این شهرستان ها وجود 
ندارد و نمی توانیم از امکاناتی که مردم شهرهای 
دیگر استفاده می کنند بهره مند شویم چون 

مسئوالن طی سال های اخیر کاری برای انتقال 
گاز به جنوب کرمان انجام نداده اند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت موجود 
در خصوص کمبود سیلندر گاز و تأخیر در اجرای 
کامل شبکه گاز سراسری در جنوب کرمان بیان 
کرد:انتظار داریم با تخصیص اعتبار الزم و برطرف 
کردن موانع موجود زمینه انتقال گاز به همه 

مناطق ایجاد شود.
تسریع در حل مشکل تامین گاز 

در جنوب کرمان
ذبیح الله اعظمی گفت: طبیعی است که تا زمانی 
که این شبکه ایجاد نشده و یا مردم در شهرها 
و روستاها از گاز خانگی بهره مند نشده اند باید 
زمینه تأمین سوخت مردم مهیا شود تا کمترین 
مشکل در این بخش وجود داشته باشد.او با اشاره 
به سردسیر بودن برخی از مناطق جنوب کرمان 
مانند ساردوئیه گفت: شدت سرمای هوا در پاییز 
و زمستان در برخی از مناطق به حدی است که 
مردم برای تامین سوخت با مشکل جدی مواجه 
می شوند که این مناطق باید در اولویت قرار گیرند.

اعظمی خواستار برنامه ریزی مسئوالن برای 
جبران کم کاری سال های گذشته شد و افزود: 
تالش های خوبی در حال انجام است که باید 
عملیاتی شود و پوشش گاز در جنوب کرمان به 
حداکثر برسد.او بیان کرد: اینکه مردم در اپیدمی 
کرونا ساعت ها در صف گاز منتظر بمانند قابل قبول 
نیست و باید مشکل توزیع سیلندر گاز در اسرع 

وقت برطرف شد.
مردم منتظرند که مسئوالن یک بار برای همیشه 
تا زمان اتصال شهرهای جنوبی کرمان به شبکه 
گاز سراسری مشکالت موجود در خصوص توزیع 

سیلندر گاز را رفع کنند.

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه محرومیـت در 
برخی شهرسـتان های این اسـتان از جمله بافت، 
ارزوئیه و  رابر به  عنوان شـهر سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی وجـود دارد گفت:اجـرای برنامه 
توسـعه متـوازن در کرمـان شـعار نیسـت و در 

مرحلـه عملیاتـی قـرار گرفته اسـت.
علـی زینی ونـد در دیـدار وزیـر ورزش و جوانان با 
سـمن های جوان کرمان افزود: نامتوازنی اسـتان 
کرمـان واقعیـت دارد، لـذا توسـعه متـوازن بایـد 

عقیـده مدیران باشـد.
او اظهار داشـت: ۷۲۲ تشـکل مردم نهاد در استان 

کرمـان وجـود دارد کـه ۲۲ درصـد از ایـن میزان 
در حـوزه ورزش و جوانان فعال هستند.اسـتاندار 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: اگـر جوانان بـه میدان 
بیایند کشـور را مـی توانیـم به خوبـی اداره کنیم.

توسعه باید متوازن باشد
نماینـده مـردم بافت،رابـر و ارزوئیـه در مجلـس 
شـورای اسـالمی نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 
نام گذاری شـعار سـال بـه معنـای واقعـی فرمان 
مقام معظم رهبری اسـت لذا توسـعه باید متوازن 
باشـد و بـرای اسـتفاده متـوازن از امکانـات هیچ 

کـس معتـرض نمی شـود.

صمداللـه محمـدی بـا اشـاره بـه اینکه سـه هزار 
گـروه جهـادی بـه عنـوان بزرگتریـن ثـروت در 
اختیـار وزارت ورزش و جوانـان قـرار دارد 
افزود:ارزشـمندترین ثروت نیروی انسـانی اسـت 
و این گـروه هـا صادقانه پـای کار می ایسـتند لذا 

بایـد از آن اسـتفاده کنیـم.
او خطـاب بـه وزیـر ورزش و جوانـان بیـان 
داشـت:برنامه خودتـان را در پاسـخ بـه دغدغـه 
گروه هـای جهـادی مشـخص کنیـد، جوانـان ما 
دغدغه  رفـع معضـالت اجتماعـی از جمله طالق 
و خودکشـی را دارند و از ایـن وزارت انتظار داریم 

کـه برنامـه خـود را اعـالم کنـد.
رزوئیـه در  بـر و ا ا ینـده مـردم بافـت، ر نما
مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه توجـه 
ویـژه وزارت ورزش و جوانـان به حـوزه ورزش 
گفـت: ایـن توجـه در حـوزه جوانـان بیشـتر 

حالـت شـعاری اسـت.
او ادامـه داد: در صورتـی کـه اصـالح سـاختار و 
تشـکیالت را در حیطـه فعالیـت وزارت ورزش و 
جوانان داشـته باشـیم  مشـکالت رفع می شـود و 
در این خصوص گروه های جهادی در تشـکیالت 

و سـاختار دیده شـود.

مهر

گزارش

»سه روز است در صف های گاز 
سرگردانم و برای پخت و پز به هیزم 
روی آورده ام« این حرف یک زن 
کهنوجی به نام انسیه مظاهری است، 
وی می گوید:سرپرست خانوار هستم 
و در خانه ای خشت و گلی روزگار 
می گذارنم و هزینه زندگی ام را از راه 
کارگری در مزارع و یا فروش سبزی 
می گذرانم.

او می گوید: مسئوالن عرضه گاز را کم 
می کنند که مردم در آستانه فصل سرما 
مجبور شوند به سمت لوله کشی گاز 
بروند اما ما نان خوردن را هم با کارگری 
تأمین می کنیم و چطور می توانیم 
چنین هزینه های هنگفتی بپردازیم.

جنوب کرمانی ها در صف سیلندر گاز

 طرح توسعه متوازن کرمان در مرحله عملیاتی قرار دارد

 صف های طوالنی سیلندر گاز در جنوب کرمان مردم را کالفه کرده و کمبود گاز 
موجب بروز مشکالت زیادی برای ساکنان این شهرستان ها شده است.

ایستادن مردم جنوب کرمان در صف نفت و گاز عادی شده است

هر  
س: م

عک

ــا  ــت: ب ــس گف ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
توزیــع ارز ۴۲۰۰ تومانــی، رانــت وســیعی بــه برخــی 
از دالالن رســید، افســار بــازار بــه دســت آنهــا افتــاد 
و قیمت هــای امــروز کاالهــای اساســی و نوســان 
قیمت هــا و نابســامانی بــازار نهاده هــا از نتایــج 
توزیــع ایــن نــوع ارز اســت کــه بــا حــذف آن شــرایط 

ــود. ــر ش ــد بهت ــی می توان ــای دام ــازار نهاده ه ب
ــا، پــس از آنکــه تبعــات  ــه گــزارش روز جمعــه ایرن ب
ــان  ــی در هم ــت ارز ترجیح ــنگین سیاس ــیار س بس
ماه هــای ابتدایــی عیــان شــد، دولــت تصمیــم گرفت 
آن را صرفــا بــه کاالهــای اساســی ماننــد نهاده هــای 
دامــی تخصیــص دهــد، امــا ایــن تصمیــم نیــز 
نتوانســت از حجــم خرابی هــای ایجــاد شــده توســط 

ــد. ــور بکاه ــاد کش ــت در اقتص ــن سیاس ای
ــای حــذف ارز  ــت ســیزدهم، زمزمه ه ــا شــروع دول ب
ــکار  ــود. راه ــنیده می ش ــه ۱۴۰۱ ش ۴۲۰۰ از بودج
جایگزیــن جــدی ایــن سیاســت ارزی،  موضــوع 

ــت. ــدی اس ــای نق ــن کاال و یارانه ه ب
ــو  ــوروزی« عض ــه ن ــت الل ــتا »رحم ــن راس در همی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ کمیســیون کشــاورزی در گف
ــات  ــار داشــت: ارز ۴۲۰۰ صدم ــا اظه اقتصــادی ایرن
ــرد.  ــی وارد ک ــای دام ــازار نهاده ه ــه ب ــیاری را ب بس
ــه  ــرا ب ــدای اج ــاید در ابت ــی ش ــت ارز ترجیح سیاس
ــت گذار  ــا سیاس ــود، ام ــوب ب ــوک ارزی خ ــل ش دلی
ــازار آزاد می رفــت. بایــد رفتــه رفتــه بــه ســمت ارز ب

ــرخ دالر  ــن ن ــاال رفت ــا ب ــفانه ب ــه داد: متاس وی ادام

ــه دنبــال خــروج نهــاده دام از  آزاد، خیلــی از افــراد ب
چرخــه تامیــن تــا مصــرف هســتند تــا آن را بتواننــد 
ــا توزیــع  ــه قیمــت آزاد بفروشــند. از آنجایــی کــه ب ب
ارز ۴۲۰۰، عمــال رانــت وســیعی بــه برخــی از دالالن 
ــاد و  ــا افت ــه دســت آن ه ــز ب ــازار نی رســید، افســار ب
ــی  ــه ارز ۴۲۰۰ چــه بالی ــم ک ــم ببینی حــاال می توانی
بــر ســر بــازار نهاده هــای دامــی، قیمــت مــرغ و تخــم 
مــرغ آورده اســت. قیمت هــای امــروز کاالهــای 
اساســی و تالطــم بســیار بــاالی قیمتــی ایــن کاالهــا 
ــی،  ــای دام ــازار نهاده ه ــر ب ــر س ــه ب ــی ک و بالهای
ــه ارز  ــت؛ نتیج ــرغ آورده اس ــم م ــرغ و تخ ــت م قیم

ــت. ــوده اس ــی ب ۴۲۰۰ تومان
تاســیس  بــا  بســیاری  دالالن  فــزود:  ا وی 

ــور  ــی مح ــا بازرگان ــه عمدت ــوری ک ــرکت های ص ش
بودنــد، ارز ۴۲۰۰ از دولــت گرفتنــد. متاســفانه 
ــا نهــاده دامــی  ــت ارز ۴۲۰۰، ی دالالن پــس از دریاف
وارد نکردنــد یــا اینکــه اگــر هــم وارد کــرده باشــند، 
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــطه ب ــد واس ــا چن آن را ب
رســانده اند کــه در نتیجــه آن کاال بــا قیمــت 
بســیار باالتــر از قیمــت مصــوب آن بــه دســت مــردم 
ــه  ــن ب ــش از ای ــرد: پی ــح ک ــد.نوروزی تصری می رس
درخواســت هــای مــا در ایــن زمینــه توجهــی نمــی 
ــاد  ــی جه ــر کنون ــیزدهم و وزی ــت س ــا دول ــد ام ش
کشــاورزی رویکــرد بســیار متفاوتــی دارنــد و در 
کمیســیون کشــاورزی نیــز بــا وی رایزنی هایــی 
انجــام شــد تــا بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ و بهبــود 
ــد و  ــی بردارن ــی قدم ــای دام ــازار نهاده ه ــرایط ب ش
ــی نداشــته  ــده ارز ۴۲۰۰ تومان ــم ســال آین امیدواری
ــت  ــه وضعی ــاورزی ب ــیون کش ــیم.عضو کمیس باش

ارز ۴۲۰۰ در بودجــه اشــاره کــرد و گفــت: مــا 
تالش هــای بســیاری را بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ 
ــی متاســفانه  ــی در بودجــه ۱۴۰۰ داشــتیم، ول تومان
ــا  ــم. ام ــت دوام بیاوری ــار دول ــل فش نتوانســتیم مقاب
ــن  ــرای ای ــری اساســی ب ــا فک در ســال ۱۴۰۱، حتم
موضــوع خواهــد شــد و کمیســیون کشــاورزی 
ــرای واردات  ــص ارز ۴۲۰۰ ب ــذف تخصی ــان ح خواه

نهاده هــای دامــی اســت.
نــوروزی ادامــه داد: در روزهایــی کــه بودجــه ۱۴۰۰ 
ــه  ــابق پیشــنهاد ارائ ــت س ــه دول ــد، ب ــن می ش تدوی
ــه در  ــم ک ــده را دادی ــه مصرف کنن ــی ب ــه ریال یاران
ــع  ــی مناب ــه راحت ــرخ آزاد، ب ــه ن ــروش ارز ب ازای ف
آن حاصــل می شــد امــا متاســفانه دولــت بــه 
ــرد  ــول نک ــوع را قب ــن موض ــف ای ــای مختل بهانه ه
ــف  ــای مختل ــص ارز ۴۲۰۰ در بخش ه ــه تخصی و ب

ادامــه داد.

 ساماندهی بازار نهاده های دامی با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی

کاهش عرضه زغال   سنگ، 
دومین اقتصاد جهان را تهدید می کند

رنا
: ای

بع
من

بهای زغال   سنگ در بازارهای جهانی در مسیر رشد 
لی  مستمر قیمتی حرکت می کند و هیچ سیگنا
ز صعود  نسته است ا ظرف هفته   های اخیر نتوا
بقه آن جلوگیری کند. در حال حاضر،  بی   سا
ز محموله   های زغال   سنگ در دنیا  نرخ برخی ا
فزایش ۲۳۰درصدی  مسال ا بتدای ا نسبت به ا
داشته است. برتری تقاضا نسبت به عرضه، یکی 
ز مهم ترین دالیل رشد قیمت زغال   سنگ در  ا
بازارهای جهانی با محوریت چین بوده است. در 
یط، کسری گاز طبیعی در کشورهای  ین شرا ا
یجاد تقاضای  روپایی و رشد بهای آن، زمینه ا ا
جدید برای زغال   سنگ حرارتی در این مناطق و 
همچنین امکان رشد مجدد قیمتی این انرژی را 
فراهم می کند. افزایش مستمر بهای زغال   سنگ 
ا  ین محصول، چین ر رتی و کسری عرضه ا حرا
نرژی  ا ین  به   عنوان بزرگ ترین مصرف کننده ا
در دنیا با چالش   های جدی روبه رو کرده است؛ 
ا  ین کشور ر یع ا بتدا گریبان صنا چالشی که ا
گرفت، اما در حال حاضر، زندگی بخشی از مردم 
این کشور را نیز با دشواری های جدید روبه رو کرده 
است. نزدیک شدن به روزهای سرد سال در چین، 
آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از انرژی 
گرمایی در این کشور از زغال   سنگ حرارتی تامین 
ند بر چالش   های دومین اقتصاد  می شود، می توا

دنیا در زمینه تامین انرژی بیفزاید.
گام  نرخ  رشد  مسیر  در  همچنان  زغال   سنگ 
حال  شامل  قیمت  فزایش  ا ین  ا رد.  برمی دا
زغال   سنگ حرارتی و زغال   سنگ کک   شو می شود. 
گرمای کم   سابقه هوا در کشورهای نیمکره شمالی 
ز دالیل  در تابستان سال جاری میالدی یکی ا
افزایش ملموس تقاضا برای برق بود و از آنجا که 
سهم قابل توجهی از تولید برق در دنیا به   خصوص 
در چین از زغال   سنگ حرارتی تامین می شود، این 
گرمای بی   سابقه به رشد تقاضا برای زغال   سنگ 
حرارتی منجر شد. متناسب با افزایش تقاضا برای 
رتی، میزان عرضه این محصول  زغال   سنگ حرا
فزایش پیدا نکرد و همین  رهای جهانی ا زا به با
موضوع زمینه صعود کم سابقه بهای این کاال را 
در بازارهای جهانی فراهم کرد. بهای زغال   سنگ 
نه زغال   سنگ  یا hard« تحویل در پا رتی » حرا

»Dalrymple« واقع در استرالیا )DBCT( روز 
سه   شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ به ۳۴۱دالر به ازای 
هر تن رسید. این در حالی بود که این محصول در 
روزهای ابتدایی ژانویه امسال به قیمت ۱۰۲دالر 
به ازای هر تن مورد دادوستد قرار    گرفت. به این 
ین محصول در بازه زمانی ۹ماهه رشد  ترتیب ا

۲۳۵درصدی داشته است.
به  رتی  حرا زغال   سنگ  بهای  بقه  کم   سا صعود 
افزایش هزینه و در نتیجه قیمت تمام شده تولید 
برق در بسیاری از مناطق دنیا منجر شده است؛ 
مناطقی که بخشی از انرژی  برق خود را بر پایه این 

انرژی تامین می کنند.
نتشار آالینده   های  حرکت دنیا به سمت کاهش ا
کربنی باعث شد تا ظرف سال های اخیر از میزان 
کتشافی و استخراجی در معادن  لیت   های ا فعا
زغال   سنگ دنیا کاسته شود. در واقع با توجه به 
سیاست   های حذف آالینده   های کربنی، کمتر 
فعال معدنی انتظار افزایش تقاضا برای زغال   سنگ 
و رشد قیمتی برای این محصول را داشت. همین 
موضوع باعث شد تا در سال های اخیر از میزان 
تولید و عرضه این محصول معدنی به بازارهای 
دنیا کاسته شود. همزمانی کاهش عرضه با رشد 
وج   گیری قیمت در  تقاضا در سال جاری باعث ا

این بازار شد.
زغال   سنگ  مصرف کننده  بزرگ ترین  چین، 
در دنیاست که عالوه بر تولید داخلی، بخش 
قابل توجهی از نیاز خود به این محصول را از طریق 
واردات تامین می کند. در سال گذشته به ترتیب 
نادا و  ندونزی، روسیه، مغولستان، کا ، ا لیا استرا
ایاالت متحده آمریکا بیشترین سهم را در تامین 

نیاز این کشور به زغال سنگ برعهده داشتند.
ه   های گذشته، تنش   های تجاری بین  ظرف ما
لیا شدت گرفت و همین موضوع بر  چین و استرا
واردات زغال   سنگ چین از این کشور تاثیر منفی 
گذاشت. در عین حال شدت گرفتن شیوع کرونا در 
مغولستان در ماه   های اخیر باعث شده است تا روند 
ز این کشور برای چینی   ها با  تامین زغال سنگ ا
اخالل و کاهش قابل مالحظه روبه رو شود و همین 
موضوع بر کسری عرضه و رشد قیمت زغال   سنگ 

در این کشور افزوده است.
کمبود گاز در اروپا به تقویت 

بهای زغال   سنگ می   انجامد
ظرف هفته   های اخیر کشورهای اروپایی با مشکل 

تامین انرژی روبه رو شدند؛ افزایش تقاضا و کمبود 
تولید گاز طبیعی در این منطقه به رشد کم سابقه 
بهای گاز طبیعی در این کشورها انجامیده است. 
یط برآورد می شود که کشورهای  ین شرا در ا
اروپایی با سرمای کم   سابقه زمستان روبه رو شوند 
ین کشورها  ین موضوع بر تقاضای مصرفی ا و ا
برای گاز بیفزاید. افزایش سرما و کمبود گاز در 
ز  ز گا روپایی، زمینه شیفت تقاضا ا کشورهای ا
به زغال   سنگ برای تولید برق در این کشورها را 
فراهم می کند که این موضوع نیز از رشد قیمتی 

زغال   سنگ حرارتی در دنیا حمایت خواهد کرد.
استمرار ریسک تامین امن

 و تقویت قیمت در بازار
چینی   ها خواهان افزایش سریع واردات زغال سنگ 
به منظور تامین برق مصرفی خود هستند. برق 
ز زغال   سنگ حرارتی در این کشور به  تولیدی ا
مصرف خانگی و مصارف صنعتی می رسد و حتی 
ین کشور نیز  ز آب مصرفی در ا تامین بخشی ا
وابسته به برق است. از همین رو باید گفت، واردات 
زغال   سنگ برای بخش   های مختلف در این کشور 
از اهمیت زیادی برخوردار است. وابستگی زیاد 
چین به زغال سنگ در صنعت برق موجب شده 
ر افزایش  است تا ریسک نوسان نرخ در این بازا
یابد، همچنین تامین امن آن به یکی از دغدغه   های 
این کشور بزرگ بدل شود. این در حالی است که 
سخت   گیری   های زیست   محیطی موجب شده است 
تا با کاهش عرضه، بهای زغال   سنگ در بزرگ ترین 
فزایش یابد، تا  ر مصرف این کاال در جهان ا بازا
جایی که شاهد سهمیه   بندی برق در چین هستیم؛ 
رخدادی که غیرمنتظره است، ولی چاره آن تنها 
ز سوی دیگر،  ردات جست وجو می شود. ا در وا
ز چین هنوز  تامین گرما در بخش   های بزرگی ا
ین ریسک  برا با زغال   سنگ صورت می گیرد؛ بنا
تامین امن زغال   سنگ برای این کشور جدی است 
و نگرانی ها ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، رشد 
بهای زغال   سنگ می تواند به تحریک عرضه منجر 
شود و شاید به مرور زمان بتوان انتظار داشت که از 

شدت بدبینی   ها به این بازار کاسته شود.
ز کاهش عرضه زغال   سنگ،  کمبود برق ناشی ا
قتصاد  ا دومین  صنعت  ز  ا بزرگی  بخش   های 
بزرگ دنیا را فلج کرده است. افزایش تقاضا برای 
زغال   سنگ در عین محدودیت تقاضا باعث رشد 
ین  کم   سابقه بهای این محصول شده است. در ا

ردات  یط مقامات چینی خواستار رشد وا شرا
ین کشور با هر قیمتی  رتی در ا زغال   سنگ حرا
هستند؛ چرا که کمبود و قطع برق خسارات 
بسیاری در این زمان برای بخش   های مختلف به 

وجود آورده است.
اجتماعی  نه   های  رسا و  خبری  سازمان های 
گزارش   ها و پست   هایی را منتشر کردند که نشان 
می دهد، کمبود برق در شمال شرق چین باعث 
خاموش شدن چراغ   های راهنمایی، آسانسورهای 
ه ۳G و همچنین  مسکونی و پوشش تلفن همرا
ز  ا یکی  حتی  است.  شده  نه   ها  کارخا تعطیلی 
مقامات جیلین هشدار داد که کمبود برق می تواند 

در هر زمان منابع آب را هم مختل کند.
لیان، محل زندگی  شهرهایی مانند شنیانگ و دا
بیش از ۱۳میلیون نفر، تحت تاثیر قرار گرفته   اند و 
کارخانه   های متعلق به تامین   کنندگان شرکت های 
 )TSLA. O( و تسال )AAPL. O( جهانی مانند اپل
دچار اختالل شده   اند. هان جون، فرماندار استان 
جیلین با جمعیت نزدیک به ۲۵میلیون نفر، روز 
دوشنبه در گفت   وگو با شرکت های برق محلی 
گفت که باید »کانال   های متعددی« برای تضمین 
یجاد شود و چین باید منابع  عرضه زغال   سنگ ا
بیشتری را از روسیه، مغولستان و اندونزی تامین 
ین استان همچنین تیم   های  فزود: ا کند. وی ا
دهای تامین در  ردا ا برای تنظیم قرا ویژه   ای ر

منطقه همسایه مغولستان اعزام می کند.
ز  ا ۴۴درصد  که  زد  تخمین  ساکس  گلدمن 
کمبود  ثیر  تحت تا چین  صنعتی  لیت   های  فعا
، باعث کاهش  لقوه ر گرفته و به   طور با برق قرا
یک درصدی رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 
در سه ماهه سوم و کاهش ۲درصدی از اکتبر تا 
دسامبر شده است. در یادداشتی که روز سه   شنبه 
منتشر شد، آمده است که پیش بینی رشد تولید 
ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ از ۸/۲ به ۷/۸ 
درصد کاهش می   یابد. کمبود برق به دلیل کمبود 
نتشار  منابع زغال   سنگ، تشدید استانداردهای ا
فزایش تقاضا در صنعت،  نه   ای و ا گازهای گلخا
قیمت زغال   سنگ را به اوج خود رسانده است. از 
هفته گذشته در بسیاری از مناطق شمال   شرقی 
وج مصرف سهمیه   بندی اجرا  چین در ساعات ا
نه   های دولتی مبنی  شده که باعث گزارش رسا
بر قطع برق در بسیاری از شهرها شده و نگرانی 

شهروندان را برانگیخته است.

ماین نیوز
گزارش 

کمبود برق ناشی از کاهش عرضه زغال   سنگ، 
بخش   های بزرگی از صنعت دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
را فلج کرده است. افزایش تقاضا برای زغال   سنگ 
در عین محدودیت تقاضا باعث رشد کم   سابقه بهای 
این محصول شده است. در این شرایط مقامات چینی 
خواستار رشد واردات زغال   سنگ حرارتی در این 
کشور با هر قیمتی هستند؛ چرا که کمبود و قطع 
برق خسارات بسیاری در این زمان برای بخش   های 
مختلف به وجود آورده است.

سازمان های خبری و رسانه   های اجتماعی گزارش   ها 
و پست   هایی را منتشر کردند که نشان می دهد، 
کمبود برق در شمال شرق چین باعث خاموش شدن 
چراغ   های راهنمایی، آسانسورهای مسکونی و 
پوشش تلفن همراه 3G و همچنین تعطیلی کارخانه   ها 
شده است. حتی یکی از مقامات جیلین هشدار داد 
که کمبود برق می تواند در هر زمان منابع آب را هم 
مختل کند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۶۲۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید پوریزدان پناه کرمانی 
فرزند عطااله بشماره شناسنامه ۱۰۶۰ صادره کرمان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۱/۱۲ مترمربع پالک ۲۴۷۲۷ فرعی 
از ۲۷۸۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش ۳ کرمان آدرس خیابان کرمان ابوذر شمالی 
نبش کوچه ۱۹ خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم 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 ۷۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۱۹-۹۹/۸/۶هیات  فاقدسند رسمی  ساختمانهای 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میر دوست شمبوئی رودباری فرزند سهراب بشماره شناسنامه ۳۸صادره ازرودبارجنوب 
در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۵۶۷۶۳۱متر مربع پالک ۲فرعی از۴۲۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
از  اباد یار احمدی قطعه سه  بخش۴۶کرمان خریداری  ۴۲۱اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –روستای عباس 
ورثه مالکین مشاعی سهراب شمبوئی وماه روز شمبوئی وقسمتی نیز در مالکیت خود متقاضی می باشد  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
را  اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  به این 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۷– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۱۰

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۴۱۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم حسین پور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ۳۳ صادره از رفسنجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶۹ مترمربع پالک ۳۲۶ فرعی از 
۲۷۸۵ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم خیابان امام حسین شمالی یک  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 ۷۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۰۳۴۲ هیات  دوم مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بالمعارض متقاضی آقای امیر محمدی قناتغستانی  فرزند محمود بشماره شناسنامه ۸۴۰ صادره کرمان در ششدانگ 
۱۹ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در بخش ۶ حوزه ثبت منطقه  یک باب خانه به مساحت ۲۱۲/۵ مترمربع پالک شماره 
دو کرمان آدرس کرمان شهرک هشت بهشت کوچه ۲۹ منزل آخر سمت چپ  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای سید جواد حسینی گوهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم 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 ۷۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۲۰۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهسا حیات بخش عباسی 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه ۲۹۸۰۰۲۷۳۳۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۸ مترمربع که 
مقدار ۷۱.۵۶ متر مربع از شش دانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد پالک ۲۲۲۷۲ فرعی از ۱۷۸۳ 
اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان خیابان جهاد خیابان یاسین کوچه ۱۴ بعد از چهارکوچه سمت راست خریداری از 
مالک رسمی آقای سیدحسین طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 ۷۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم زهرا حلمی مالک ششدانگ پالک ۵۰۳فرعی از ۵۷۱-اصلی واقع 
ادعا واعالم  ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده  با  در بخش۴۵کرمان 
نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت۴۶۸۱۶صفحه ۱۹۰ 
دفتر۲۵۱ امالک  محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز 
این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده 
وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰روز 
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(هیچگونه ادعایی 
از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:342

آگهی تحدید حدود اختصاصی
دارای  ان   در  احداثی  بنای  با  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
یک  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -  ۸۳۵ از  فرعی   ۸۴ پالک 
قلعه  در  واقع  مربع  متر   ۸۲۵.۹۲ مساحت  به  اصلی  از۸۳۵-  فرعی 
شماره  رای  باستناد  کرمان   ۴۶ بخش  پنج  قطعه  اتشنشانی  روبروی  منوجان  شهر 
سکینه  مالکیت  در  کهنوج  ثبت  در  مستقر  ۱۴۰۰/۰۲/۱۲هیات   -۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۴۲۹
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی  و  گرفته  قرار  فرزند حسین  طاهری 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
لذا حسب درخواست کتبی  دارد.  به تحدید حدود  نیاز  و  نگرفته  مقرر مورد واخواهی قرار 
مالک مورخه ۱۴۰۰/۷/۷اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر 
و عمليات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۸/۹در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در 
معرفی  با  تحدیدی  عمليات  ین  مجاور  مراجعه  عدم  در صورت  حاضرو  ملک  وقوع  محل 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : شنبه:۱۴۰۰/۷/۱۰

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف:224

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ  مالک  حلمی  زهرا  خانم  چون 
در  واقع  ۵۷۱-اصلی  از  ۵۰۷فرعی  پالک 
شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان 
شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
دفتر۲۵۱   ۱۱۴ ثبت۴۶۷۵۱۶صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر 
امالک  محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای 
مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی 
وبرحسب  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک 
مراتب  ثبت  قانون   – نامه  ۱۲۰آیین  ماده  یک  دستورتبصره 
در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی 
اصل  ارائه  با  را  مراتب  ۱۰روز  مدت  (ظرف  است  نوبت  )یک 
سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای 
هیچکس  از  ادعایی  )۱۰روز(هیچگونه  آگهی  در  مقرر  مهلت 
مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مریم ریسی  فرزند 
 ۶۰۶۹۷۶۳۰۹۲ ملی  شماره  به  چراغ 
از عنبراباد مالک ششدانگ یک  صادره 
باب خانه دارای پالک ۹۴ فرعی از ۱۸۸ اصلی  واقع در 
رودبار جنوب – شهرک انقالب کوچه انقالب ۴قطعه سه 
بخش ۴۶ کرمان صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم  دو 
برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاء شده اعالم نموده 
که سند مالکیت پالک فوق مفقود  گردیده و درخواست 
یک  تبصره  باستناد  لذا  است.  نموده  را  المثنی  سند 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک  نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان رودبار جنوب مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال 
پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد گردید.
علی رحمانی خالص–رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان رودبار جنوب –م الف :176

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ  مالک  حلمی  زهرا  خانم  چون 
در  واقع  ۵۷۱-اصلی  از  ۵۰۲فرعی  پالک 
شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان 
شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت۴۶۵۲۷صفحه ۱۹۰ دفتر۲۵۱ امالک  
محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره 
یک ماده ۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا 
نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (

ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(

هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره 
وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام 

مالک اقدام خواهد نمود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:343

بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۶در وقت فوق العاده جلسه شعبه اجرای احکام مدني بخش ساردوئیه 

بتصدي امضاء کننده نیل تشكيل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد
*آگهی مزایده *

اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه در اجرای نیابت شماره ۱۴۰۰۲۱۹۹۰۰۰۶۴۷۵۲۷۷ صادره 
از شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان جیرفت در پرونده شماره کالسه ۹۷۰۰۲۹ اجرایی در نظر دارد ملک مورد 
دعوی خواهان واقع در دلفارد جاده آبشار سمت چپ معروف به کراء یک واحد مسکن ویالیی در باغچه ای 
به مساحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع مشتمل بر تعدادی درخت سرد سیری شامل گردو گالبی سیب هلو با امتیاز 
آب و برق که فاقد سند ثبتی می باشد اعم از عرصه و اعیان و امتیازات مبلغ۱۷/۰۰/۰۰۰/۰۰۰هفده میلیارد ریال 
طبق نظریه کارشناسی برآورد گردیده به فروش برساند و تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده است لذا مزایده 
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴روز شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ساردوئیه با حضور 
نماینده دادگاه برگزار می گردد و قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی به 
شماره حساب ir۱۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰)جهت دریافت شناسه واریز با شماره ۰۳۴۴۳۲۷۰۹۰۲ تماس 
حاصل نمائید(في المجلس ما بقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد در صورت انصراف متقاضی ده 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید می گردد بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل 
می توانند تا پایان ساعت اداری پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۲به دایره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک 
مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجرای احکام نموده 
ورسید اخذ نمایند و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمنا آدرس ملک :بخش ساردوئیه- 

دهستان دلفارد جاده آبشار سمت چپ معروف به کراء می باشد. . 
دادورز واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه - پیمان آستانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۰۲۳۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم عباس ابراهیم پور فرزند 
احمد بشماره شناسنامه ۳ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۰/۲۷ مترمربع پالک ۲۴۴۴۴ فرعی از 
۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس خیابان کرمان مالک اشتر جنوبی کوچه ۲۵ جنب تیر برق نهم خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود مصباح محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 ۶۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

۱۰۷۸ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ مهــر   ۱۰ شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فتحعلی اویسی به کما رفته 
و شرایط خوبی ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس فتحعلی اویسی، 
بازیگر تلویزیون و سینما، بر اثر سکته مغزی، به کما رفته است 
و حال خوبی ندارد.محمد شیری، بازیگر تلویزیون، با اعالم این 
خبر گفت: »متاسفانه آقای اویسی، چندی پیش بر اثر سکته 

مغزی به کما رفته است و حال خوبی ندارد.«او افزود: »ایشان در 
بیمارستانی در تهران بستری است و از مردم عزیز می خواهم برای 

سالمتی اش دعا کنند.«فتحعلی اویسی، بازی در مجموعه های 
تلویزیونی »شهر قشنگ«، »کمربندها را ببندیم«، »دارا و ندار«، 

»زیر زمین«، »باغچه مینو« و ... را در کارنامه دارد. 

فراخوان رقابت عکاسی سیاه و سفید 
LensCulture

نشریه عکاسی LensCulture در هلند، به 
دنبال استعدادهای جدید در زمینه عکاسی سیاه و سفید است.

در سایت فراخوان آمده است، عکاسی سیاه و سفید ماندگار، 
امروزی و کالسیک است. »سیاه و سفید« به هر نحوی همیشه 
مد روز و محبوب بوده و به همین دلیل LensCulture به دنبال 
بهترین و درخشان ترین هنرمند در عکاسی سیاه و سفید است.

عقرب زرد بیابانی خاورمیانه
این عقرب از خانواده بوتیدائه است که به عقرب زرد فلسطینی و اسامی دیگری 

نیز شهرت دارد که عموما نامهایی محلی است. برگردان ترکیب واژه نام علمی عقرب به فارسی به 
معنی دم صاف پنج تکه است. عقرب عموما دارای رنگ زرد زیتونی است و بند آخر دم آن رنگ تیره 
متمایل به قهوه ای سوخته دارد. طول عقرب در محدوده ۳۰ تا ۷۷ میلیمتر و میانگین ۵۵ میلیمتر 
است. پراکندگی جهانی عقرب در شمال و مرکز آفریقا، خاورمیانه از فلسطین اشغالی تا هندوستان 

و آسیای میانه است. پراکندگی آن در ایران در اکثر نواحی بیابانی و ریگزار ها قابل مشاهده است.
این عقرب در مجموعه عقرب های بسیار خطرناک سمی قرار می گیرد. سم قوی این عقرب ترکیبی 

از نوترکسین با درصدی مهلک است. محل گزش عقرب در انسان بسیار دردناک است. سم این 
عقرب قادر نیست یک فرد بالغ را از پا درآورد ولی در مورد کودکان و افراد سالخورده می تواند بسیار 
خطرناک باشد )در افراد دارای عارضه قلبی و آلرژی می تواند به مرگ فرد منجر شود(.در افرادی که 
دارای آلرژی هستند سم این عقرب می تواند موجب آنافیالکسی ردد که یک واکنش آلرژیک است 

و می تواند موجب مرگ گردد. این واکنش آلرژیک مجموعه ای از افت فشار خون، خارش شدید 
و تورم گلو است.این عارضه واکنشی طبیعی در بدن انسان نسبت به سم است که به دلیل غلظت 
زیاد سم و واکنش بدن موجب آن میگردد. در صورتی که نیش این عقرب عامل مرگ تشخیص 

داده شود عارضه اصلی که موجب مرگ می گردد اِدم ریه است. ادم  ریه  مجموعه ای  از عالیم  وخیم  
و تهدید کننده  حیات  ناشی  از نارسایی  احتقانی  قلب  است. عالیم آن تعریق ، رنگ پریدگی ، تنفس  
سریع ، افت  فشار خون ، بی قراری  و اضطراب ،کبودی  ناخن ها و لب ها، کوتاهی  نفس  شدید، گاهی  
همراه  خس خس ، سرفه ، در ابتدا ممکن  است  سرفه  بدون  خلط  باشد، ولی  بعداً می تواند با خلط  

کف آلود حاوی  رگه های  خون  همراه  گردد. در صورتی که فرد گزیده شده سریعا به مراکز درمانی 
انتقال یابد در بیشتر موارد، عالیم  با درمان  
قابل  کنترل  است . درمان  ادم  ریه  معمواًل با 
بهبود قابل  توجه  و مؤثر همراه  است . با این  

حال  بیماری  قلبی  زمینه ای  ایجاد کننده  ادم  
ریه  نیازمند درمان  مادام العمر خواهد بود. 

درمان  در جهت  کاهش  مایعات  اضافه ، بهبود 
عملکرد قلب  و ریه ، و اصالح  هر گونه  اختالل  

زمینه ای  طرح ریزی  می گردد. مراقبت  شخصی  
در منزل  در مورد ادم  ریه  مناسب  نیست . 
این  وضعیت  یک  اورژانس  بوده  و مستلزم  

مراقبت های  طبی  ویژه  است . تأخیر در درمان  
آن  ممکن  است  منجر به  مرگ  گردد./کویرها 

و بیابانهای ایران

زندگی عزیز    
نویسنده: آلیس مونرو

مترجم: مژده دقیقی 
انتشارات: ماهی 

زندگی عزیز آخرین مجموعه داستان 
آلیس مونرو، نویسنده کانادایی برنده 

جوایز معتبر ادبی از جمله نوبل ادبیات 
سال 2۰13 است. این کتاب شامل 1۴ 

داستان کوتاه است. سبک نوشته های 
مونرو به این صورت است که معموال 

ساده می نویسند و از زندگی ها و 
ماجراهای بسیار معمولی روزمره حکایت 
می کند. مخاطب از دل سادگی غالب بر 

داستان به عمق تفکر او می رسد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان 
برگزیده پنجمین دوره ممیزی عملکرد 
"ایمنی، بهداشت و محیط زیست" شرکت 
های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران، ایمیدرو که روز گذشته 
با حضور آنالین رئیس هیات عامل ایمیدرو 

برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.
به گزارش ماین نیوز، در پنجمین دوره 

ممیزی عملکرد HSEE ایمیدرو )در سال 
۹۹(، ۴۴ ارزیابی و عملکرد شرکت های 
تابعه ایمیدرو در ۵ سطح )خیلی ضعیف، 
ضعیف، متوسط، خوب و عالی( بررسی 
شدند که براساس امتیازات، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با بیشترین امتیاز در "سطح 
عالی" این ارزیابی قرار گرفت.در این ممیزی، 
 ،HSE شاخص هایی نظیر زیرساخت های
 ،HSE کنترل ایمنی عملیات، کمیته های
مدیریت سبز، پسماند، آب و فاضالب، فضای 
سبز، پیمانکاران، ریسک، آموزش، مشارکت 
کارکنان، معاینات طب کار، پایش آالینده 
های محیط، کار و محیط زیست، سیستم 
واکنش در شرایط اضطراری و ... ارزیابی 

می شود.

نرخ دالر در یک ماه گذشته در کانال 
۲۷ هزار تومان محبوس مانده بود، اما در 
هفته ای که گذشت افزایش تقاضا نرخ 
دالر را به کانال ۲۸ هزار تومانی رساند که 
تحلیلگران در مورد میزان تداوم آن اختالف 
نظر دارند.بازار ارز در شهریور ماه شاهد 
چندین موج صعودی و نزولی متفاوت بود که 
در نهایت هیچ کدام نتوانستند بهای ارزهای 
پر معامله این بازار را از کانال های قیمتی 
خود خارج کنند. با این وجود تحوالت هفته 

گذشته، بسیاری از تحلیلگران بازار ارز را به 
این باور رساند که حصارهای قیمتی تثبیت 
شده در این ماه، شکسته شده اند.عملکرد 
بازار ارز در هفته ای که گذشت را می توان به 
دو نیمه تقسیم کرد. تا پیش از روز دوشنبه 
و تعطیلی اربعین حسینی، روند حاکم بر 
بازار در ادامه وضعیت روزهای گذشته بود 
که طی آن معامله گران با احتیاط نسبت به 
خرید و فروش ارز اقدام می کردند و اخبار 
مثبت و منفی رسانه ها نیز توان الزم را برای 

خروج دالر از کانال ۲۷ تومان و یورو از کانال 
۳۲ تومان ایجاد نمی کردند. اما در این هفته 
شرایط متفاوت شد.بازار ارز طی سال های 
اخیر بیش از هر مسئله دیگری به موضوع 
تحریم های اقتصادی علیه کشور حساس 
بوده و هر اقدامی یا خبر مثبت یا منفی که 
از سوی فعاالن این بازار جدی گرفته شود، 
می تواند به یکباره روندهای حاکم بر بازار را 
دگرگون سازد و دقیقا از همین زاویه است 
که بازار از روز سه شنبه این هفته، شرایط 
کامال متفاوتی را نسبت به یک ماه گذشته 

تجربه کرد.

مدرسه تاریخی »شوکتیه« 
بیرجند 

مدرسه شوکتیه یا مدرسه شوکتی از بناهای تاریخی شهر بیرجند 
در استان خراسان جنوبی است که سومین مدرسه ایرانی به شیوه 
جدید پس از مکتب  خانه  های سنتی است. پس از مدرسه عالی 
دارالفنون و پس از مدرسه ابتدائی رشدیه تبریز، مدرسه شوکتیه 

بیرجند سومین مدرسه از نوع مدارس جدید در ایران محسوب می  
شود. این بنا ابتدا در سال ۱۳۱۲ هجری قمری ) ۱۲۶۹ هجری 

شمسی( تحت عنوان حسینیه شوکتیه توسط محمد ابراهیم خان 
علم )شوکت الملک دوم( ساخته شد و در ماه ذی الحجه سال 
۱۳۲۶ هجری قمری برابر با ۱۲۸۲ هجری شمسی به مدرسه 

تبدیل شد. بنای این مدرسه از اجزا و عناصر معماری ایرانی از قبیل 
ورودی، هشتی، دهلیز ها، ایوان، حجره  های اطراف صحن، شاه  

نشین و حمام تشکیل شده  است.در باالی درب ورودی کتیبه ای 
سنگی نصب شده که اشعار شوکت الملک موسس شوکتیه بر آن 
حک شده است. مدرسه شوکتیه در سال ۱۳۵۶ با شماره ۱۳۷۱ 

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است

عکس: ایسنا

سنا
: ای
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کسب رتبه نخست عملکرد HSE شرکت گل گهر در ممیزی ایمیدرو

سقف شکنی دالر در هفته ای که گذشت

باند قاچاق سوخت در ریگان متالشی شد
خبر

دادسـتان ریگان گفت: شـبکه گسـترده و باند قاچاق سـوخت در این شهرسـتان مورد 
ضربه سـنگین نیروهای امنیتـی و انتظامی قرار گرفت و متالشـی شـد.

علی سـخنگو افزود: شـبکه گسـترده، باند قاچاق و محل دپوی سـوخت با اطالع رسانی 
سـربازان گمنام امام زمـان )عج( و اقدام مشـترک فرماندهـی انتظامی و یـگان تکاوری 

۱۱۴ امام رضا )ع( شـرق اسـتان کرمـان مورد ضربه قـرار گرفت.
او تصریح کـرد: در این اقدام عالوه بر کشـف سـالح و مهمات غیرمجاز، حجم گسـترده 

ای مشـتقات نفتی قاچاق و اسـناد دولتی نیز کشـف شد.
دادسـتان ریگان ادامه داد: در این عملیات بیش از ۴۰۰ کارت سـوخت و همچنین دهها 

پالک و خودروهای مینی بوس کشـف و ضبط شـد.
سـخنگو عنـوان کرد: ایـن شـبکه گسـترده قاچاق سـوخت بـه صـورت لوله گـذاری و 

مخـازن زمینـی در مرکـز شـهر ریـگان فعالیت مـی کرد.
او ادامه داد: این شـبکه گسـترده در چندین منزل شهروندان ریگان کشف شـد و برآورد 

اولیه سـوخت قاچاق در این باند ۲۰ هزار لیتر اسـت.

آگهی استخدام در استان کرمان

ASP.NET Full Stack موقعیت شغلی: برنامه نویس
شرایط احراز: جنسیت: آقا، خانم

نوع قرارداد:تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای
Senior - سطح ارشدیت: ارشد

دارای سابقه کار
مزایا:بیمه 

امریه سربازی
ساعات کاری منعطف

محل اسکان در صورت غیر مقیم بودن
حقوق دریافتی : بر اساس توانمندی بصورت توافقی

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: گرافیست
شرایط احراز: جنسیت: خانم 

نوع قرارداد: پاره وقت، دورکاری
دور کاری از خانه با داشتن کامپیوتر و اینترنت در منزل

مسلط به ایالستر یتور و فتوشاپ
حداقل ساعت کار ماهانه ۱۰۰ ساعت و حقوق دریافتی ۱.۵۰۰.۰۰۰ 

میلیون می باشد.
۵ ساعت کار در روز و در ۵ روز هفته

میزان حقوق ساعتی  ۱۵ هزار تومان می باشد.
امور مالی شفاف و تسویه هر ۲ هفته

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند

موقعیت شغلی:
مهندس برق و الکترونیک

شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
حداکثر سن 2۸ سال

آشنایی با بردهای الکترونیکی
مزایا:

طبق ضوابط اداره کار

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

استخدام صنایع آلومینیوم هزاراستخدام پایش گستر پرموناستخدام پایش گستر پرمون

صفحه اینستاگرام  »دولت گرام« تصویری از  ورود رییس جمهور به 
ایالم منتشر کرد.

امیر عبدالهیان در صفحه اینستاگرام خود عکسی از دیدارش با همتای 
فرانسوی خود در حاشیه حضور در سازمان مال منتشر کرد

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟
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