
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

سرعت رشد تورم ایران 
 در میان ۱۰ کشور نخست جهان
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 زندگی در حاشیه های کرمان درد دارد
 تپه های نخاله ساختمانی،زمین خاکی،کالف های سردرگم سیم برق و ...تصویر مشترک شهرک صنعتی،صیاد شیرازی، ۱۴ معصوم،شیشه گری،بنی هاشم و ...

 در حاشیه شهر کرمان است؛حاشیه های کر مان درد می کند. روایت حاشیه نشینی متِن دردمندی شهر کرمان است.

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان 

از اوج گیری مجدد کرونا

سبزپوشی بورس در آغاز هفته با 
رشد ۳۶ هزار واحدی شاخص

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا اظهار کرد:کمی نگران افزایش 

موج بیماری هستیم که شاید به ایام پیش رو، بازگشایی هایی که بعد از ماه صفر انجام 
می شود و افرادی که از زیارت برگشته اند، مربوط باشد.

استاندار کرمان با تشریح ظرفیت های مختلف و متنوع این 
استان در بخش های گردشگری گفت:به طور مثال ظرفیت 

گردشگری معدن با ۵۰۰ متر حفاری زیرزمین متروکه شده که باید برای جذب گردشگر 
آماده سازی شود.علی زینی وند در آیین گرامی داشت روز گردشگری در محل اتاق 
بازرگانی کرمان با اشاره به شرایط چهار فصل این استان که کویر و دیگر مظاهر طبیعت 
را در کنار هم دارد اظهارداشت:کرمان ظرفیت های گردشگری بسیاری دارد که برای 

فعال سازی آنها نیاز به مطالبه عمومی همه مردم و مسئوالن است.

استاندار ضمن تشریح ظرفیت ها انتقاد کرد

گردشگری معدن کرمان با ۵۰۰ متر 
حفاری زیرزمین متروکه شده است

صفحه ۱ را 
بخوانید
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صفحه ۱ بخوانید
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لطفا در این مورد 
 ِسرچ نکنید!

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

همه استان های کشور همه استان های کشور 
به جز به جز ۲۲ استان شمالی  استان شمالی 

 دچار فرونشست شده اند دچار فرونشست شده اند

این را بنا به تجربه عرض می کنم 
بیماری  درباره  لطفا  و  لطفا  که 
های احتمالی خود و نزدیکانتان 
نکنید. جستجو  اینترنت   در 
اینترنتی  سرچ  با  بود  قرار  اگر 
نوع  و  برسیم  درمان  و  دوا  به 
را تشخیص دهیم  بیماری خود 
که نیازی نبود بندگان خدا هفت 
چند  و  عمومی  پزشکی  سال 
بخوانند. تخصصی  هم   سال 
برای  آشنایان  از  یکی  بار  یک 
بیماری مادرش که کمر درد بود در 
اینترنت سرچ کرد و با عالئمی که 
مادرش داشت او با جستجوهای 
اینترنتی اش به این نتیجه رسید که 
 مادرش دچار سرطان بدخیم است.
روزها خودخوری می کرد و ناراحت 
و ناالن بود. وقتی به او پیشنهاد 
دادم چرا به یک پزشک متخصص 
مراجعه نمی کند می گفت می ترسم 
 پزشک نیز این فرضیه را تایید کند.
سرتان را درد نیاروم نشان به آن نشان 
که به پزشک فوق تخصص ستون 
فقرات مراجعه کردند و پس از گرفتن 
ام آر آی پزشک به آنها گفته بود یک 
 دیسک خفیف است و دیگر هیچ.

**
را  همکاران  از  یکی  بار  یک 
غمگین  و  ناراحت  که  دیدم 
پاسخ  که  حالی  در  نشسته 
داشت. دست  در  را   آزمایشش 
علت ناراحتی اش را جویا شدم 
متن  گوگل،  طریق  از  گفت 
نوشته شده آزمایش را ترجمه  و 
از طریق گوگل هم بررسی کردم 
 من تومور بدخیم پروستات دارم!
ایشان هم بعد مراجعه به پزشک 
از  خبری  نه  بود  شده  متوجه 
 تومور هست نه هیچ چیز دیگر.
لطفا درباره نوع بیماری هایتان به 

جستجو در اینترنت اعتماد نکنید.

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              14۰۰ مهــر   11 یکشــنبه         1۰79 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

رفسنجان 
میزبان جشنواره 

بین المللی 
فیلم کودکان و 

نوجوانان شد

استاندار ضمن تشریح ظرفیت ها انتقاد کرد

گردشگری معدن کرمان با ۵۰۰ متر حفاری 
زیرزمین متروکه شده است

اجرای طرح ویژه برخورد با خودرو های پالک 
مخدوش و شیشه دودی در کرمان

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان از اوج گیری مجدد کرونا

۶۸ بستری جدید و ۱۱ فوتی 
در شبانه روز گذشته

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی رفسـنجان از اکـران 
فیلم هـای بیسـت و چهارمیـن 
جشـنواره بیـن المللـی فیلـم 
در  نـان  نوجوا و  کـودکان 

رفسـنجان خبـر داد.
 ایمـان محمدآبـادی در جمـع 
خبرنـگاران گفت:مفتخریـم 
بـرای دومیـن سـال پیاپـی بـا 
مشـارکت بخـش خصوصـی، 
شـهرداری و شـورای شـهر و 
نـان،  جوا سـینمای  انجمـن 
فیلم هـای  اکـران  میزبانـی 
بیسـت و چهارمیـن جشـنواره 
بیـن المللـی فیلـم کـودکان و 
نوجوانـان را بـه عهـده بگیریم.
او بـا بیـان اینکـه رفسـنجان 
جـزو 1۰ شـهر مجـاز کشـور 
حضـوری  اکـران  بـرای 
ایـن  اسـت،افزود:در  آثـار 
دوره از جشـنواره، عـالوه بـر 
اکـران حضـوری در سـینما 
گلسـتان امیـن، پلتفرم هـای 
نیـز  تیـوا  و  فیلیمو،هاشـور 
را  فیلم هـا  آنالیـن  پخـش 
خواهنـد داشـت و عالقمندان 
ایـن ظرفیـت  از  ننـد  می توا
کننـد. اسـتفاده  جشـنواره 

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی رفسـنجان بـا اشـاره 
فیلم هـا  نمایـش  اینکـه  بـه 
نـان  بـرای کـودکان و نوجوا
اسـت،  رایـگان  رفسـنجانی 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
امـکان بهـره منـدی از ۵۰ 
بـه  درصـد ظرفیـت سـالن 
دلیـل ضـرورت رعایـت شـیوه 
نامه هـای بهداشـتی، همراهان 
و والدیـن نمی توانند در سـالن 

حضـور داشـته باشـند.
محمدآبادی با اشـاره بـه اینکه 
فیلم هـای جشـنواره از 1۶ الی 
۲1 مهرماه در سـینما گلستان 
امین اکـران می شـوند، یادآور 
شـد: جـدول نمایـش فیلم هـا 
و نحـوه اخـذ بلیـط بـه زودی 

اطالع رسـانی خواهد شـد

استاندار کرمان با تشریح ظرفیت های 
مختلف و متنوع این استان در بخش های 
گردشگری گفت:به طور مثال ظرفیت 
گردشگری معدن با ۵۰۰ متر حفاری 
زیرزمین متروکه شده که باید برای جذب 

گردشگر آماده سازی شود.
علی زینی وند در آیین گرامی داشت روز 
گردشگری در محل اتاق بازرگانی کرمان 
با اشاره به شرایط چهار فصل این استان 
که کویر و دیگر مظاهر طبیعت را در کنار 
هم دارد اظهارداشت:کرمان ظرفیت های 
برای  که  دارد  بسیاری  گردشگری 
فعال سازی آنها نیاز به مطالبه عمومی همه 

مردم و مسئوالن است.
او با اشاره به ضرورت ایجاد کمپ هتلینگ 
در کرمان اضافه کرد:باید از ظرفیت ها و 
مزیت های استان استفاده کنیم؛ جنگل های 
وسیع پسته و نخلستان های ما را هیچ جای 
دنیا ندارند و در آینده باغات وسیع گردو را 

خواهیم داشت.
زینی وند ابراز داشت:هیچ جای دنیا سردار 
سلیمانی ندارد،باید حتما گلزار شهدای 
کرمان را در اندازه گردشگری اسالمی 
بسازیم و برای مسلمانان و غیرمسلمانان 

برنامه داشته باشیم.
او ادامه داد:برنامه ای برای گردشگری از 
کرمان تا روستای قنات ملک رابر)زادگاه 
شهید سلیمانی( تعریف شده اما در اجرا از 

برنامه عقب هستیم.
زینی وند با تاکید بر ضرورت شکل گیری 
مطالبه عمومی در حوزه گردشگری گفت: 
تنها در این حالت آینده گردشگری کرمان و 
توازن توسعه محقق می شود، به شرطی که 
همه نخبگان پای کار بیایند و اسناد تدوین 

شده را به عنوان مطالبه از همه مدیران 
پیگیری کنند.

او ادامه داد: در این صورت کرمان طی پنج 
سال آینده شهری خواهد شد که کسی در 

ذهنش هم تصور آن را نخواهد کرد.
زینی وند اظهارداشت: اینک گردشگری 
کرمان در حوزه ساختار، توسعه و تبلیغات 
به دالیلی از جمله کم توجهی و تحمیل 

برخی شرایط در تراز این استان نیست.
استاندار کرمان گفت: گردشگری استان 
کرمان بسیار کوچک است اما در برنامه 

راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.
گفتمان  کرد:خوشبختانه  تصریح  او 
گردشگری بین متولیان این حوزه ایجاد 
شده که باید ادامه یابد و حتی به نسبت 

استان های مشابه تالش بیشتری شود.
استاندار کرمان افزود:گردشگری در جهان 
متوقف نمی شوند و ما با افزایش سرعت 
توسعه، ظرفیت های پنهان و مغفول خود را 

باید فعال کنیم.
زینی وند بیان داشت: نیاز داریم که برای ایده 
ها و برنامه ها سند و راهبرد مصوب کنیم و 
در صورتی که آن را انجام ندهیم، برنامه ها 

شخص محور می شود.
او با بیان اینکه برنامه سند محور در اسناد 
ملی و استانی قابل تصویب و برنامه ریزی 
است گفت: در دنیا محورهای گردشگری 
تعریف شده و ما در فالت مرکزی مثلث 
گردشگری داریم که پیش از کرونا تمامی 
تورهای جنوب شرق آسیا و اروپا در این 

مثلث گردشگری اتفاق می افتاد.
استاندار کرمان گفت: ابتدا باید کرمان به این 
مثلث اضافه شود که در سند ملی گنجانده 
شده اما باید جا بیفتد که بهترین زمان 

برای آن نیز دوره جدید گردشگری پس 
از کرونا است.

و  تشکل  ها،  انجمن  داشت:  بیان  او 
تور لیدرهای ما در استان های همجوار 
بسیار قوی، هدفمند و در ارتباط با دنیا عمل 
می کنند اما تورلیدرهای استان نیز در تراز 

کرمان در سطح بین المللی فعال نیستند.
استاندار کرمان یادآور شد: کرمان پایتخت 
مقاومت دنیاست،شهید سلیمانی زنده است 
زیرا حتی پس از شهادت این شهید واالمقام 
چیزهای بسیاری برای ما تولید شده اما 
روی آن برندسازی  به صورت محوری کار 

نکرده ایم.
او با بیان اینکه هرجای تاریخ را ورق می 
زنیم، کرمان برجسته است که باید آن 
را تقویت کنیم افزود: در شرایط جدید 
گردشگری نیاز به تالش و هم افزایی داریم 
که گردشگری ما از دنیا کنار گذاشته نشود.

زینی وند گفت:کرمانی ها در همه جای 
دنیا حضور دارند اما باید هر کدام روی 
صفحات شخصی خود بخشی از کرمان را 

معرفی کنند.
استاندار کرمان همچنین عنوان کرد: 
توانستیم هم گفتمانی و اجماع نظر را برای 
توازن بخش های مختلف استان ایجاد کنیم، 
احداث هلدینگ های گردشگری مصوبه 
اقتصاد مقاومتی و شورای معادن دارد و هر 
کدام از بنگاه های اقتصادی کم کاری کنند 

می توانیم به آنان بشدت بتازیم.
او در ادامه همچنین افزود:مدیرانی که کار 
را معطل تکلیف وضعیت مدیریت شان می 
گذارند،امروز باید عوض شوند که کار را 

معطل نگذارند.

رئیس پلیس راهور استان کرمان از اجرای 
طرح برخورد با رانندگان دارای خودرو های 
پالک مخدوش، شیشه دودی و تغییر 
وضعیت در کرمان خبر داد.سرهنگ امیر 
معین الدینی با اشاره به وظایف پلیس 
راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها 
اظهار داشت: پلیس وظایف متعددی 
را به عهده دارد که همه آنها به نوعی با 
نظم و امنیت جامعه در ارتباط است.او 
با بیان اینکه اجرای همه قوانین، نظم 
اجتماعی را به دنبال داشته و بستر و 

زیرساخت انجام کارهای روزمره ما را 
فراهم می کند افزود:یکی از طرح هایی 
که به تازگی در دستور کار پلیس قرار 
گرفته اجرای طرح برخورد با رانندگان 
دارای خودرو های پالک مخدوش، شیشه 
دودی و رانندگانی که با تغییر وضعیت 
اقدام به تغییر استاندارد وسیله نقلیه 
خود کرده اند به صورت ویژه در سطح 
شهر  در حال اجرا است.سرپرست پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان کرمان بیان 
کرد:شکایات زیادی در ارتباط با دستکاری 

پالک خودروها،دودی کردن شیشه 
خودروها،تغییر ظاهر خودروها،تغییر 
ارتفاع،استفاده از بوق های زننده و پرصدا 
و … به پلیس رسیده بود.او با عنوان اینکه 
1۰ روز گذشته در جلسه ای که با مقامات 
دادسرا و نظامی کرمان داشتیم و راهکارها 
و چالش های این موارد بررسی شد ادامه 
داد:تصمیم گرفته شد تا با دستور مقام 
قضایی،توقیف این خودروها در دستور کار 
قرار گرفته و برخورد با این موارد در دستور 

کار ویژه راهنمایی و رانندگی قرار گیرد.

علوم پزشکی کرمان  دانشگاه  رئیس 
در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
اظهار کرد:کمی نگران افزایش موج 
بیماری هستیم که شاید به ایام پیش رو، 
بازگشایی هایی که بعد از ماه صفر انجام 
می شود و افرادی که از زیارت برگشته 
اند، مربوط باشد.دکتر حمیدرضا رشیدی 
نژاد افزود: نیاز به همکاری دو سه دستگاه 
داریم برای گرفتن تست از افرادی که از 
عراق برگشته اند و باید اسامی و آدرس 
این افراد به ما داده شود ه از آنها تست 

رپید گرفته می شود.
رشیدی نژاد در ادامه با اشاره به روند 

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان 
بیان کرد: ظرفیت تزریق واکسن دو تا سه 
برابر کاری است که در حال حاضر انجام 
می شود، وجود دارد و واکسن تامین شده 
و هیچ محدودیتی نداریم.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در پایان اظهار کرد: 
در اوج پیک کرونا مرگ و میرها در سطح 
استان به 1۸۰ نفر در هفته رسید و اکنون 
به 4۸ نفر رسیده ه امیدواریم این روند 

کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.
او با اشاره به روند نزولی بیماری در استان 
کرمان عنوان کرد: کاهش موارد ابتال به 

کرونا در استان مشهود است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر 
شنبه 1۰ مهرماه با بیان اینکه طی 
بیمار   ۶۸ ۲4 ســـاعت گذشــته، 
جدیـد کرونا در بیمارستانهای استان 
بستری شدهاند، گفـت:»41 نفـر از 
آنها از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمان)شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، 14 نفـر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، یک نفر از 
حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۵ 
نفر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفت هســتند «. او با بیان اینکه 
7 نفر از حوزه دانشگاه علـوم پزشـکی 
رفسنجان، بستری جدیـد گزارش شـده 
اسـت، افزود: »در حال حاضر، 4۶1 بیمار 
کرونا در بیمارستانهای استان بستری 
هستند«.شـفیعی ادامـه داد:» ۲97 
نفـر از بیماران بستری در حـوزه علـوم 
پزشـکی کرمان، ۲4 نفـر حـوزه علـوم 
پزشـکی رفسنجان ، ۳۶ نفـر حـوزه 
جنـوب، ۲1 نفـر در حـوزه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی بـم و ۸۳ نفـر از حـوزه 
سیرجان  پزشـکی  علـوم  دانشکده 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی 

به آنهـا ارائـه میشـود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۳9 هـزار و 749 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، 11 مـورد فوتـی بـه دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شـده کـه 
۸ نفر مربوط به حـوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ، ۲ نفر از حـوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اسـت«. 
به گفته شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا 
در اسـتان تاکنون، 47۲۸ نفـر یـه دلیـل 
ابتال بـه کوویـدـ  19 جـان خـود را از 
دسـت داده انـد.او همچنین تعداد دز 
واکسنهای تزریق شده استان کرمان در 
نوبـت اول را یک میلیون و 4۲۲ هـزار و 
۲۳7 دز و نوبت دوم ۶۲۲ هـزار و ۲۸9 دز 

عنـوان کـرد. 

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 آگهی مناقصه
آگهی مناقصه شرکت مخابرات ایران)منطقه کرمان( در نظر دارد  اجرای کابل کشی کابل 
مسی و کانالی  در شهرستان جیرفت جهت جمع آوری مرکز )زیر ساخت( را از طریق 
برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران در سایت 

www.Tci.ir  یا به سایت مخابرات کرمان www.kerman.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

)سهامی خاص(شماره 35/40-11-1400 )یک مرحله ای(
منطقه کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ت اول
نوب

شماره : 49 /الف /7-14۰۰م

آگهی مناقصـه 
برآورد  با  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  ستاد  خودرو  تامین  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

18/08۹/584/000 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار  ۹04٫4۷۹,۲00ریال را از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر و به 
شماره ۲000005۹63000064 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه با حداقل رتبه 5 و همچنین صالحیت ایمنی معتبر صادره از اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 1۹ روز چهارشنبه مورخ 0۷/۲1/ 1400 به سامانه ستاد 

مراجعه نمایند.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرسwww.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرسwww.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ ارائه پاکات و تحویل ضمانتنامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ1400/08/03.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 1۹ روز دوشنبه مورخ1400/08/03.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ : 1400/08/05.

 الزم بـه ذکـر اسـت در زمـان بازگشـایی پاکـت هـای ) الـف، ب و ج( یـک نفـر نماینـده از هـر کـدام از شـرکت کننـدگان مـی توانـد در جلسـه 
بازگشـایی پـاکات حضور داشـته باشـد.

آدرس: کرمان - بلوار ۲۲ بهمن - نبش بلوار ساوه - شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان - دفتر قرار دادها
تلفن 03433۲۲۲۲8۲

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 
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ساخت مستند »ره صد ساله«
 با موضوع تاریخچه صنعت 

پسته رفسنجان 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی رفسنجان گفت:مستند»ره صد ساله« 
با موضوع تاریخچه پسته به مناسبت یکصد سالگی صنعت پسته 

در این شهرستان ساخته می شود.
علی غالمرضاپــور با اعالم این خبــر عنوان کرد:اتــاق بازرگانی 
رفسنجان در صدد است تاریخ شفاهی و اقتصادی رفسنجان را در 

قالب یک مستند تهیه و تدوین کند.
او افزود:این مســتند در مرحله اول با محوریت پسته و تاریخچه 
شکل گیری صنعت پسته و تاثیر آن در اقتصاد شهرستان در قالب 
مصاحبه با شخصیت های اقتصادی و فعاالن حوزه صنعت پسته 

شهرستان آغاز می شود.
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی رفسنجان با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر با تعدادی از فعاالن حوزه پســته با موضوع تاریخچه پسته 
مصاحبه شده که در قالب کلیپ تهیه و منتشر خواهد شد، گفت: 
کشت قابل توجه پسته و صنعتی شدن پسته از اوایل سال 1۳۰۰ 
در رفسنجان آغاز شده و براساس منابع موجود، قریب به یکصد سال 
است که از شکل گیری صنعت پسته در این شهرستان می گذرد 
و این صنعت گسترش پیدا کرده و رفسنجان به عنوان قطب پسته 
کشور شناخته شــده و در مقاطعی در بازار جهانی تاثیر بسزایی 

داشته است.
او با اشاره به اینکه زحمات فعاالن حوزه صنعت پسته باعث شده 
پسته جایگاه امروزی خود را کســب کند و به عنوان پایه و محور 
اصلی اقتصاد شهرستان نقش داشته باشد، افزود:یکی از اهداف این 
مستند، ذکر نام و تجلیل از بزرگان و بیان دستاوردها و تاثیر آن در 

صنعت پسته است.
غالمرضاپور با تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری با کشاورزان، تجار 
و فعالین حوزه پسته، گفت: مرحله اول این پروژه، تاریخ شفاهی 
و اقتصادی رفسنجان با عنوان »ره صدساله« با موضوع تاریخچه 
پسته خواهد پرداخت و در مراحل بعدی حوزه های دیگر اقتصاد 

شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اخذ رضایت اولیای دم 
برای ۷ مددجوی زندان جیرفت

در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان و جمعی از 
مقامات ارشد قضایی استان از زندان جیرفت و با همت دستگاه قضایی 
و زندان این شهرستان، رضایت اولیای دم برای هفت محکوم به قصاص 
اخذ شد.یداهلل موحد در این رابطه اظهار کرد:در جریان سفر سه روزه به 
جنوب استان کرمان و بازدید از زندان شهرستان جیرفت زمینه آزادی و 

رای باز شدن ۵۳ مددجوی واجد شرایط این زندان فراهم  شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود:با تمهیدات دادستان 
جیرفت و مجموعه زندان جیرفت ۵۳نفر از مددجویان آزادی خود را 

به دست آوردند.
موحد همچنین از اخذ رضایت اولیای دم برای 7 مددجو و رهایی آنها 
از قصاص خبر داد و افزود:طی سال جاری 74 جلسه صلح و سازش و 
۲۳ جلسه در مورد رضایت اولیای دم از قصاص در شهرستان جیرفت 

برگزار شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور شد: در جریان بازدید 
از زندان شهرستان جیرفت 7۰۰ بسته  معیشتی جهت توزیع در بین 

خانواده مددجویان نیازمند این شهرستان آماده و توزیع شده است.
او با اشاره به این مطلب که زندان یکی از ابزارهای حاکمیتی برای برخورد 
با مجرمان جرایم خطرناک است که امنیت و آرامش مردم و جامعه را 
دچار اخال ل می کنند، گفت:باید درباره جرائم مهمی که امنیت عمومی 
جامعه را به خطر می اندازد و با نهایت سختی و شدت عمل برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر دسته بندی مددجویان زندان ها و 
تدوین نقشه جرائم آنها نیز تاکید کرد و ادامه داد:با رده بندی جرائم آن ها 
می توان برنامه ریزی های دقیق را برای اصالح و تربیت این مددجویان 
انجام داد.او در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردهای سفر شورای قضایی 
استان به جنوب کرمان گفت:در راستای اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع تولید،از کارخانه تولید آرد 

در شهرستان جیرفت بازدید شد.
او بیان کرد:با ورود دستگاه قضایی استان کرمان و رفع موانع حقوقی 
و قضایی،این واحد تولیدی مجددا فعالیت خود را آغاز نموده و از بیکار 

شدن ۲۳ نفر جلوگیری شده است.
موحد تصریح کرد:قوه قضائیه در راستای سیاست های جدید و سند 
تحول قضایی،حمایت قانونی ویژه از واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و از این رو ستاد حمایت 
حقوقی و قضایی از اقتصاد مقاومتی به صورت مستمر در دادگستری 

کل استان کرمان برگزار می شود

معاون راهداری استان کرمان گفت: ۸۰۰ تابلوی غیر 
مجاز که طی پارسال در حریم راه ها،بدون اخذ مجوز 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استا ن نصب 
شده بود، حذف شدند.احسان عراقی زاده، معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره به اینکه افراد 
حقیقی و حقوقی تحت هیچ شرایطی مجاز به نصب تابلو های تجاری 
خود در محدوده حریم راه های استان نیستند،گفت:طی پارسال 
حدود ۸۰۰ تابلوی غیر مجاز که در حریم راه ها و بدون اخذ مجوز اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نصب شده بود، با کمک 
راهداری استان حذف شدند.او به دیگر اقدامات انجام شده حوزه 
نگهداری راه پرداخت و افزود:این فعالیت ها شامل: لکه گیری و حذف 
چاله و خرابی آسفالت به میزان یک هزار و ۵۳۰ متر مربع،عملیات 
درزگیری آسفالت به طول ۵۲هزار متر طول،تسطیح حریم راه و 
اصالح شیب شیروانی راه ها به میزان ۲۸ هزار و ۸۰۰ متر،پاکسازی 
شانه و حاشیه راه به طول ۸۰۰ کیلومتر، شانه سازی یا تعریض شانه 

و اصالح افتادگی شانه راه در ۲۳ هزار و ۸۰۰ متر انجام شده است.
عراقی زاده اظهار داشت:شستشو و رنگ آمیزی یک هزار و ۸۳۲مورد 
ابنیه فنی موجود از قبیل:دیوار های حایل، پل های عابر پیاده،گالری ها 
و دیواره تونل ها،حفاظ های بتنی،تکمیل و احیای خط کشی ها با 
اولویت خطوط میانی به طول۲7۰ کیلومتر،تعمیر و اصالح 19مورد 
سیستم روشنایی نقطه ای و طولی و تونل ها و نقاط پرتصادف، تعمیر 
و اصالح 1۳ مورد سیستم روشنایی نقطه ای در محل تقاطع ها، 1۵۳ 
مورد جلوگیری از تجاوز به حریم راه ها، اصالح و بازسازی 9۵ متر 
مربع عالئم اخطاری و انتظامی عملیاتی شده است.او تصریح کرد:در 
حوزه ماشین آالت راهداری برنامه ریزی کاهش مصرف سوخت 
ماشین آالت سبک،سنگین و نیمه سنگین برنامه ریزی شده که 
منجر به کاهش ۲1درصدی مصرف سوخت ماشین آالت برای 

بهره وری و استفاده صحیح از ماشین آالت راهداری شده است.
عراقی زاده در خصوص افزایش بهره وری در معاونت راهداری 
این اداره کل افزود:استفاده از ماشین آالت راهداری در پروژه های 
امانی،افزایش ضریب بهره وری در ارتقا کیفی پروژه های در دست 
اقدام،آموزش کارشناسان بخش های مختلف راهداری،آموزش 
سرویس و نگهداری ماشین آالت به اپراتور های ماشین آالت سنگین 
و نیمه سنگین،آموزش عملی کار با خودرو های سنگین در بحران 
سیل و برف به صورت میدانی و با استفاده از پرسنل مجرب و آزموده 
برای ارتقای توان راهداری و بهره وری حداکثری از عملکرد این 

بخش است.

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم گفت:چهار مجموعه مرمت 
شده در بزرگ ترین بنای خشتی و گلی جهان به زودی 

با حضور وزیر میراث فرهنگی رونمایی می شود.
محسن قاسمی با اعالم این خبر افزود: رونمایی برج فرمانده 
قشون،برج کاله فرنگی، عمارت دروازه دوم و مجموعه پایگاه پژوهشی 
میراث فرهنگی در خانه سیستانی به زودی با حضور وزیر میراث 
فرهنگی در ارگ بم رونمایی می شود.او افزود:از آنجا که مردم بم دوست 
داشتند عمارت کاله فرنگی زودتر به پایان برسد تا خاطرات قدیم 
برایشان تداعی شده و از باال بتوانند شاهد نخلستان ها و باغشهر زیبای 
بم باشند،ما طبق خواسته مردم عمل کردیم ولی درست این بود که اول 
حصار را تکمیل می کردیم که در حال حاضر تکمیل حصار در دستور 
کار قرار گرفته و آنچه که بعد از تکمیل خواهید دید متفاوت تر از حال 
خواهد بود.قاسمی تصریح کرد:مرمت فاز اول خانه سیستانی ها توسط 
آلمانی ها بیش از هفت سال به طول انجامید، فاز دوم آن توسط خود 
مجموعه پایگاه جهانی کمتر از هفت ماه تکمیل شد و سعی کردیم 
سرعت عمل را باال ببریم تا شاکله ارگ نمایان شود و بتوانیم کار را هرچه 
سریع تر به پایان برسانیم.مدیر پایگاه میراث جهانی بم افزود: مرمت 
چایخانه ارگ را که روزانه پذیرای صدها نفر توریست خارجی و ایرانی 

بود به پایان رساندیم و به زودی این مجموعه نیز فعال خواهد شد.
او از تکمیل خانه میرزا اکبر و یخدان بیرونی ارگ بم خبر داد و گفت:این 
دو مجموعه تاریخی جزو بهترین ها هستند که اگر بتوانیم مجموعه 
یخدان را به پایان برسانیم،جلسات و محفل شعرخوانی را در آنجا بر پا 

کرده و این محفل و بنای تاریخی در هم ادغام شده و جان می گیرند.
قاسمی به برج اصطبل اشاره و بیان کرد: اصطبل ارگ یکی از زیباترین 
مجموعه های ارگ است که در بیشتر عکس ها و فیلم صحرایی تاتارها 

خودنمایی می کند که بناست تا پایان سال جاری به اتمام برسد .
مدیر پایگاه میراث جهانی بم با اشاره به اینکه کارهای کارشناسی و 
پژوهشی در دستور کار این پایگاه قرار خواهد گرفت،افزود:در دولت 
جدید امیدواریم اعتبارات خوبی به این مجموعه تخصیص داده شود تا 
شاهد اتمام سریع تر و بازسازی مجموعه ارگ بم و حضور گردشگران از 

سراسر دنیا در این مجموعه باشیم.
او خاطرنشان کرد:درب بزرگ ترین بنای خشتی و گلی جهان به روی 
تمامی گردشگران داخلی و خارجی باز است و می توانند لحظات خوشی 

از بازدید در این مکان داشته باشند.

حذف ۸۰۰ تابلوی غیر مجاز 
از جاده های استان کرمان

به زودی از چهار مجموعه 
مرمت شده ارگ بم 

رونمایی می شود

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اقتصاد 
کشــور بدون اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی از دشواری هایی که امروز به آنها 

دچار شده، خارج نخواهد شد.
او توضیح داد: آمارهای جهانی نشان می دهد 
که نام ایران در لیست 1۰ کشور با باالترین 
سرعت رشــد تورم قرار دارد. در صدر این 
جدول نام هایی همچون ونزوئال، ســودان 
و زیمبابوه را مشاهده می کنیم و ایران نیز 
همراه این کشورها در میان  1۰ مورد اول 

قرار می گیرد.
شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران نیز بر تنزل مصــرف کالری در ایران 
صحه می گذارد؛ چنانکه از سال 1۳9۶ به 
بعد، بیش از ۵۰ درصــد مردم کمتر از حد 
الزم )۲1۰۰ در روز( کالری مصرف کرده اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به 
اثرات فقر اقتصــادی بر تحوالت جمعیتی 
شــهرها و افزایش مهاجــر، تصریح کرد: 
سیاست های غلط اقتصادی، تأثیرات خود 
را با سیل مهاجرت از روســتاها و مناطق 
محروم به کالن شهرها نشــان داده است. 
تبعات این بحث، پدیده حاشیه نشــینی 
برای کالن شهرهایی نظیر مشهد بوده که 
در پی آن، هزینه خدمات شــهر را افزون و 
دشــواری های مدیریتی را نیز دوچندان 
می ســازد. این شــهر همین حاال یکی از 
بزرگ ترین بافت های حاشــیه ای کشور را 

داراست.
رئیس اتاق ایران گفت: اگــر امروز بعضی 
آسیب ها و معضالت اجتماعی نظیر اعتیاد، 
تکدی گری و...، ســیمای شــهرهای ما را 
مخدوش کــرده، باید یکــی از مؤلفه های 
مؤثر بــر آن را در بحث اقتصاد جســتجو 
کرد. درحالی که اگر چــرخ تولید بچرخد، 
بساط اشــتغال و فعالیت اقتصادی فراهم 
باشد و معیشــت مردم تأمین گردد، این 
آسیب ها نیز از پِی آن نقش می بازند. پس اگر 
سرمایه گذاری و یا برنامه ریزی مؤثری برای 
مقابله با معضالت اجتماعی انجام می گیرد، 
باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، 

منجر شود.

شــاخص کل بازار بورس دیروز )شنبه، 
1۰ مهرماه( بــا ۳۶ هــزار و 497 واحد 
افزایش در جایــگاه یک میلیون و 47۳ 

هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از هفت میلیارد و 7۶ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
7۲ هزار و ۸7۳ میلیارد ریال داد و ستد 

شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار 
 هزار و ۳1 واحد افزایــش به 4۲4 هزار و 
۸۲۵ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
دو هزار و ۵4۳ واحد رشد به ۲۶۸ هزار و 

۶۵ واحد رسید.
شــاخص بازار اول ۳۰ هزار و ۵74 واحد 
و شاخص بازار دوم ۶1 هزار و ۵۸9 واحد 
افزایش داشتند. عالوه بر این در بین همه 
نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با ســه هزار و ۶4۲ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار و ۶۲ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با یک هزار و 7۸1 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با یک هزار و 741 واحد، 
گسترش نفت وگاز پارسیان )پارسان( با 
یک هزار و 7۰۳ واحد، پتروشیمی پارس 
)پارس( با یک هزار و 4۰4 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 
۳79 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با یک هزار و ۳79 واحد و شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با یک هزار و ۳4۲ واحــد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل ســیمان فارس و خوزســتان 
)ســفارس( با ۶۲ واحد، آســا پرداخت 
پرشین )آپ( با ۵۶ واحد، آلومینیوم ایران 
)فایرا( با 47 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با 4۵ واحد، پرداخت الکترونیک سامان 
کیش )ســپ( با 44 واحد، گروه صنعتی 
ملی )وملی( با ۳۸ واحد، البرز دارو )دالبر( 
با ۳1 واحد و بانک خاورمیانه )وخاور( با 
۳1 واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس 

داشتند.
برپایه ایــن گزارش، دیــروز نماد آریان 
کیمیاتــک )کیمیاتک(، پــارس فوالد 
ســبزوار )فســبزوار(، پاالیــش نفــت 
بندرعباس )شــبندر(، معدنــی دماوند 
)کدما(، شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت اصفهان 
)شــپنا( و ایران خــودرو )خــودرو( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه میزان 
آبـی کـه درون زمیـن فـرو مـی رود بـا میـزان آب اسـتخراج 
شـده متناسـب نیسـت، گفـت: همیـن امـر باعـث بـروز پدیده 
فرونشسـت در همـه جـای کشـور به جـز اسـتان های گیـالن و 
مازندران شـده اسـت. به گزارش ایرنا از سـازمان زمین شناسـی 
و اکتشـافات معدنی کشـور، "علیرضا شـهیدی" پیش بینی کرد: 
اسـتان های گیـالن و مازنـدران نیـز در سـال  های آینـده دچار 

فرونشسـت شـوند.
رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـاف معدنـی کشـور بـا 
بیان اینکه از ۶۰۶ دشـت موجود در کشـور بیش از ۳۰۰ دشـت 
ممنوعه هسـتند، خاطرنشـان کرد: این دشـت ها دچـار وضعیت 

قرمـز شـده اند و بقیه دشـت ها نیـز شـرایط مناسـبی ندارند.
وی تصریح کـرد: یکـی از بحرانی ترین مناطق کشـور دشـت های 
اسـتان اصفهان اسـت که با فرونشسـت جدی مواجه شـده است.
معـاون وزیر صنعـت با بیـان اینکـه میزان فرونشسـت در شـهر 
اصفهـان حـدود ۱۶ سـانتیمتر اسـت، هشـدار داد: زبانه هـای 
فرونشسـت وارد شـهر شـده و قسـمت های مرکـزی و بافـت 

تاریخـی شـهر را نیـز تحـت تاثیـر قـرار گرفته اسـت.
رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور 
یادآور شـد: بر اسـاس آمارهای موجـود در اتحادیه اروپـا اگر در 
منطقـه ای چهـار میلی متـر فرونشسـت ایجـاد شـود آن منطقه 
وارد شـرایط بحرانـی می شـود و وقتـی مـا در ایـران صحبـت از 
سـانتی متر می کنیـم بایـد متوجـه شـویم کـه دچـار شـرایط 

بسـیار حـادی شـده ایم.
فرونشسـت یـا مـرگ تدریجـی زمیـن وقتـی رخ می دهـد کـه 
آب خوان هـا یـا سـفره های آب زیرزمینـی بـه شـدت افـت 
می کننـد و بـا از دسـت رفتـن مقاومت الیه هـای باالیـی زمین، 
شـکاف های عمیـق و یـا در مـوارد شـدیدتر، چاله هایـی با عمق 
بیـش از ۶۰ متـر و قطـری بیـش از همیـن میـزان را در زمیـن 
ایجـاد می کننـد. میانگیـن میـزان فرونشسـت زمیـن در ایران 
براسـاس برخـی تحقیقـات، سـالیانه به بیـش از ۲۵سـانتی متر 
می رسـد، آمـاری کـه در واقع آژیـر خطری بـرای حیـات فالت 

مرکـزی ایران اسـت.

همه استان های کشور به جز 2 استان 
شمالی دچار فرونشست شده اند

سرعت رشد تورم 
ایران در میان ۱۰ کشور 

نخست جهان

سبزپوشی بورس در 
آغاز هفته با رشد ۳۶ 
هزار واحدی شاخص

ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــک عض ی
ــی  ــودهای کالن و ب ــت س ــا دریاف ــوان ب ــی ت ــرد: نم ــد ک تاکی
ــرد.  ــداری اســالمی ک ــای بانک ــردم، ادع ــاب از م حســاب و کت
ــهر  ــت و پیرانش ــردم سردش ــده م ــور نماین ــین پ ــال حس کم
ــود در  ــخصی خ ــه ش ــالمی در صفح ــورای اس ــس ش در مجل

ــت: ــر، نوش توییت
ــذف  ــاظ، ح ــِر الف ــا تغیی ــا ب ــور، رب ــداری کش ــام بانک »  در نظ
ــی  ــودهای کالن و ب ــت س ــا دریاف ــوان ب ــی ت ــود. نم ــی ش نم
حســاب و کتــاب از مــردم، ادعــای بانکداری اســالمی کــرد. راه 
اصــالح اقتصــاد کشــور، از اصــالح نظــام پولــی و بانکــی کشــور 
ــر  ــد، ب ــودمنِد نق ــازنده و س ــای س ــار و پیامده ــذرد.  آث ــی گ م
ــازنده و  ــِد س ــن نق ــرز بی ــاف، م ــت. انص ــیده نیس ــی پوش کس
تخریــب اســت. نمــی تــوان بــه بهانــه ســوء اســتفاده دشــمن، 
نقــد ســازنده و درون گفتمانــی را تعطیــل کــرد. رســانه هــای 
معانــد بداننــد مــردم ایــران عزیــز مصمــم تــر از قبــل پایبنــد 

ــد.« ــالمی و انقالبن ــام اس ــته نظ و دلبس

ِربا با تغییر الفاظ
 از نظام بانکداری حذف نمی شود

بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال 
حاکی از تولید ۴۲۹ هزار و ۴۱۴ دستگاه 
خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در نیمه 

نخست امسال است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این 
میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال 
قبل )تولید ۴۲۵ هزار و ۶۹۵ دستگاه خودرو( 

رشد ناچیز ۸۷ صدم درصدی نشان می دهد.
بر پایه این گزارش، در ۶ ماهه نخست امسال 
گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید 
۲۰۵ هزار و ۹۳۴ دستگاه خودرو شد و عنوان 

بزرگترین خودروساز کشور را از آن خود کرد.
این گروه صنعتی توانست در این مدت ۱۳۵ 
هزار و ۵۸۷ دستگاه در گروه پژو، ۲۵ هزار و ۷۳۸ 
دستگاه در گروه سمند، ۲۵ هزار و ۶۲۶ دستگاه 
دنا، ۱۴ هزار و ۱۳۰ دستگاه رانا، ۲ هزار و ۶۸۹ 
دستگاه هایما، ۲ هزار و ۶۱ دستگاه تارا و ۱۰۳ 

دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کند.
این  تولیدات  جمع  گزارش،  این  پایه  بر 
۶ ماهه ابتدایی امسال در  خودروساز در 
هم سنجی با پارسال )۲۱۱ هزار و ۶۵۰ دستگاه( 
۲.۷ درصد کاهش داشته است. آبی پوشان جاده 
مخصوص در شهریور ماه امسال ۳۵ هزار و ۹۷۸ 

دستگاه خودرو تولید کردند.
رشد نیم درصدی تولیدات سایپا

برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت 
گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ 
کشور موفق به تولید ۱۶۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه 
خودرو شد که شامل ۱۴۳ هزار و ۴۹۳ دستگاه 
خودرو در خانواده تیبا، ۱۰  هزار و ۹۵۲ دستگاه 
سایپا ۱۵۱ )وانت پراید(، ۹ هزار و ۷۳۳ دستگاه 
شاهین، ۱۳۰ دستگاه آریو و همچنین ۱۹۵ 
دستگاه خودروی صادراتی کامل )CBU( و 
۹۶۰ دستگاه اس. کی. دی )SKD یا قطعات 

نیمه کامل( بود. 
این میزان تولید در مقایسه با ۶ ماهه نخست 
۹۹ )تولید ۱۶۴ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو( 
رشد ناچیز ۵۳ صدم درصدی نشان می دهد. 
نارنجی پوشان جاده مخصوص در شهریور ماه 
امسال ۳۳ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو تولید 

کرد.
رشد ۱۷.۳ درصدی تولیدات پارس خودرو

همچنین  امسال  ماه  شهریور  پایان  تا 
پارس خودرویی ها موفق به تولید ۵۸ هزار و ۱۷ 
دستگاه خودرو شامل ۳۱ هزار و ۵۵۱ دستگاه 
در گروه کوئیک )کیو ۲۰۰(، ۱۴  هزار و ۹۱۶ 
دستگاه کوئیک معمولی، ۱۱ هزار و ۵۳ دستگاه 

در گروه ساینا )اس۲۰۰( و ۴۹۷ دستگاه در 
گروه برلیانس شدند. این میزان تولید در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷.۳ درصدی 

نشان می دهد.
جمع تولیدات این خودروساز در شهریورماه 

امسال ۱۴ هزار و ۲۵۰ دستگاه به ثبت رسید.
به گزارش ایرنا، بررسی مهمترین برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ 
حاکی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت 
است. با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ 

درصدی در این بخش پیش بینی شده است.
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
همین ارتباط  بیان داشت: عده ای می گویند 
که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات 
خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس 
معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی 

است که می تواند به افتخار ملی تبدیل شود.
وی افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله 
برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی 
شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال 

خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

کارشـناس بـازار سـرمایه بـه تاثیـر فـروش 
اوراق بـا نـرخ سـود بـاال و تاثیـر آن بـر رونـد 
معامـالت بـازار اشـاره کـرد و گفـت: آفـت و 
ترمـز سـرمایه گذاری در کشـور نـرخ بـاالی 
سـود بانکـی و اوراق اسـت کـه این امـر باعث 
می شـود تا سـرمایه گذاران بـا تعلل اقـدام به 
تصمیم گیـری بـرای سـرمایه گذاری در بـازار 

سـهام کننـد.
»امیرعلی امیرباقـری« )شـنبه( در گفت و گو 
با خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا به رونـد معامالت 
بـورس در هفتـه ای که گذشـت اشـاره کرد و 
افزود: در هفته نخسـت پاییز روندی مشخص 
در معامـالت بـازار سـهام حاکم نبـود و فضای 
موجـود در بـازار پـر از فضـای ابهـام بـود کـه 
منجر به تردید سـهامداران برای ورود سرمایه 

هایشـان به ایـن بازار شـد.
وی اظهـار داشـت: بـه دلیـل  وجـود چشـم 
اندازهـای مثبـت و منفـی، خریـداران و 
فروشـندگان قادر بـه اتخاذ تصمیم مشـخص 
بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن بـازار نبودنـد 
کـه ایـن امـر باعث شـد تـا رونـدی غالـب در 
معامـالت هفته گذشـته بـازار وجود نداشـته 
باشـد.امیرباقری اظهـار داشـت: در شـرایط 
فعلی مهمترین مشـکل بازار در وجـود برخی 
از ابهامـات و نرخ سـود بدون ریسـک خالصه 

. د می شـو
وجود دو ابهام داخلی و خارجی

 در معامالت بورس
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکه 
ابهامـات حاضـر در معامـالت بورس ناشـی از 
دو بعد داخلـی و خارجی اسـت، گفـت: از بعد 
خارجـی مهمتریـن ابهـام فعلـی بـازار، مقوله 
برجـام، رفـع تحریـم هـا و آزادسـازی منابـع 
ارزی اسـت که مـی توانند تـا حـدودی منجر 
بـه ایجاد فشـار بـر روند معامـالت بازار سـهام 
شـود.وی اظهـار داشـت: ایـن موضـوع بایـد 
مـورد توجه قـرار گیـرد کـه نـرخ ارز متاثـر از 
پارامترهای اقتصادی اسـت و مسایل سیاسی 
چندان تاثیر شـدیدی بر روند بـازار ارز ندارند 
و عمدتـا فرآیندهای سیاسـی فقـط می توانند 

منجـر بـه ایجـاد شـتاب در روندها شـوند.
امیرباقـری نقدینگی در کشـور را در مرز چهار 
میلیـون میلیـارد تومـان اعـالم کـرد و افزود: 
بـا توجـه بـه اینکـه اکنـون رشـد اقتصـادی 
خاصی در اقتصـاد ایران وجود نـدارد؛ بنابراین 
نقدینگـی متاثـر از تـورم خواهد شـد و ارزش 
آن تحـت تاثیـر ایـن اتفـاق بـا کاهـش همراه 

می شـود.
این کارشـناس بازار سـرمایه با تاکید بر اینکه 
پیش بینی های انجام شـده حاکی از آن است 

که رشـد اقتصـادی ایـران در میان مـدت رخ 
خواهد داد، افزود: در شـرایط حاضـر و با توجه 
بـه حجـم نقدینگـی موجـود در کشـور، مهار 

تـورم اجتناب ناپذیر اسـت.
وی بـه ابهامـات موجـود در کشـور و تاثیر آن 
بر معامالت بازار سـرمایه اشـاره کـرد و گفت: 
در بعـد داخلی هنـوز همچنان سیاسـت های 
کالن اقتصـادی بـر روی ریـل اصلـی فعالیت 

خـود قـرار نگرفتند.
نرخ باالی سود بانکی

آفت سرمایه گذاری در کشور 
امیرباقـری بـه تاثیر فـروش اوراق با نرخ سـود 
باال و تاثیـر آن بـر روند معامـالت بـازار تاکید 
کـرد و گفت: آفـت سـرمایه گذاری در کشـور 
نرخ باالی سـود بانکـی و اوراق اسـت کـه این 
امر باعث می شـود تا سـرمایه گـذاران با تعلل 
اقدام بـه تصمیم گیـری برای سـرمایه گذاری 

در بـازار سـهام کنند.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اعتقـاد بـر 
اینکـه بهتـر اسـت تـا هـر چـه زودتـر در این 
زمینـه چـاره ای اندیشـیده شـود، گفـت: این 
امر عـالوه بر اینکه باعـث تاثیرگـذاری بر روند 
معامـالت بـازار و افزایش حجـم نقدینگی می 
شـود، در شـرایط فعلـی می توانـد بـه عنـوان 

یکـی از پایه هـای تـورم تلقی شـود.

 در نیمه نخست ۱۴۰۰؛

تولید خودروسازان بزرگ به حدود ۴۳۰ هزار دستگاه رسید
سود باالی بانکی، ترمز رشد بورس

ده قلم اول کاالهای وارداتی کشورمان در این مدت را تلفن همراه، ذرت، سویا، روغن دانه 
آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، روغن پالم و روغن خام تشکیل می دادند.

رئیس کل گمرک ایران:

۵/3 میلیون تن کاال در شهریور ترخیص شد
ادا

 ش
بع:

من

رئیـس کل گمرک ایـران گفـت: در شـهریور ماه 
سـال جاری بـا توجـه بـه ترخیـص ۵ میلیـون و 
۳۰۰ هـزار تـن کاالهـای ضـروری بـه ارزش ۶ 
میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون دالر، رکـورد تـازه ای از 
سـوی گمـرک در ترخیـص کاالهـای وارداتی به 

ثبـت رسـید.
بـه گـزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و دارایـی 
)شـادا(، مهـدی میراشـرفی افـزود: آهنگ رشـد 
سـریع ترخیـص کاالهـای وارداتـی از گمرک در 
شـهریور ماه امسـال کـه منجر بـه افزایـش قابل 
توجـه ترخیـص کاالهای اساسـی، ماشـین آالت 
خط تولید و اقالم واسـطه ای شـده، تـراز تجاری 
کشـور را بـه نفـع واردات اقـالم ضـروری تغییـر 

د. دا
معـاون وزیـر اقتصـاد با اشـاره بـه رشـد تجارت 
خارجـی کشـور در نیمـه نخسـت سـال جاری 
اظهارداشـت: تجـارت خارجـی ایـران در ایـن 
مـدت بـا حفـظ رونـد رشـد صـادرات، بـه ۴۵ 
میلیـارد دالر رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 
۴۷ درصـد رشـد نشـان  به سـال قبـل  مشـا
می دهـد. در ایـن مـدت ۷۹ میلیـون و یکصـد 
هـزار تـن کاال بیـن ایـران و کشـورهای مختلـف 

جهـان مبادلـه شـد.
 رئیـس کل گمـرک ایـران بـا اعـالم ایـن خبـر 

گفـت: در نیمـه نخسـت سـال جاری ۶۰ میلیون 
تـن کاال بـه ارزش ۲۱ میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون 
دالر از سـوی جمهوری اسـالمی ایران بـه خارج 
از کشـور صـادر شـد که نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال گذشـته از لحـاظ وزن ۳۰ درصـد و از نظر 

ارزش ۶۱ درصـد افزایـش داشـت.
وی افزود: مهمتریـن کشـورهای مقصد صادرات 
ایـران بـه ترتیـب چیـن بـا ۱۴ میلیـون و ۸۰۰ 
هزار تن کاال بـه ارزش ۶ میلیـارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر، عـراق بـا ۱۳ میلیـون و ۹۰۰ هـزار تـن بـه 
ارزش ۳ میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون دالر، ترکیـه با 
۷ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تـن بـه ارزش ۲ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیـون دالر، امـارات متحـده عربـی با ۵ 
میلیـون و ۸۰۰ هـزار تـن بـه ارزش ۲ میلیـارد و 
۲۰۰ میلیـون دالر و افغانسـتان بـا ۲ میلیـون و 
۵۰۰ هزار تن بـه ارزش یک میلیـارد دالر بودند. 
 میراشـرفی اضافـه کـرد: گاز طبیعی مایع شـده، 
تیلـن، محصـوالت نیمـه تمـام  نـول، پلی  ا متا
آهنـی، شـمش آهـن، پروپـان، اوره، بنزیـن، 
قـالم  ز مهمتریـن ا تـد ا میله هـای آهنـی و کا
صادراتـی کشـور در مـدت مذکـور بـوده اسـت.
یـران درخصـوص آمـار  رئیـس کل گمـرک ا
کاالهای وارداتی در شـش ماهه نخسـت امسـال 
اظهارداشـت: در این مـدت ۱۹ میلیـون و یکصد 
هزار تـن بـه ارزش ۲۳ میلیـارد و یکصـد میلیون 
ز نقـاط مختلـف جهـان وارد کشـورمان  دالر ا
شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال ۹۹، 

از حیـث وزن ۱۵ درصـد و از لحـاظ ارزش ۳۷ 
درصـد رشـد داشـت.

معـاون وزیـر اقتصـاد عمده تریـن کشـورهای 
طـرف معاملـه واردات بـا کشـورمان را امـارات 
متحـده عربی بـا ۵ میلیـون و ۹۰۰ هـزار تن کاال 
بـه ارزش ۷ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون دالر، چیـن 
بـا یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار تـن بـه ارزش ۵ 
میلیـارد دالر، ترکیـه بـا ۲ میلیـون و یکصد هزار 
تـن بـه ارزش ۲ میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون دالر، 
سـوئیس با یک میلیون تـن بـه ارزش ۹۰۰ هزار 
دالر اعـالم کـرد و گفـت: ده قلـم اول کاالهـای 
وارداتی کشـورمان در ایـن مدت را تلفـن همراه، 
ذرت، سـویا، روغـن دانـه آفتابگـردان، کنجالـه 
سـویا، گنـدم، جـو، شـکر، روغـن پالـم و روغـن 

خـام تشـکیل می دادنـد.
 رئیـس کل گمرک با اشـاره بـه تمهیـدات فراهم 
شـده از سـوی این سـازمان و سـایر دسـتگاه های 
دخیـل در امـر تجـارت گفـت: از مجمـوع ۱۹ 
میلیـون و یکصـد هـزار تـن کاالی وارداتـی بـه 
کشـور در ۶ ماهـه نخسـت امسـال، ۱۴ میلیـون 
و ۳۰۰ هـزار تـن آن مربـوط بـه ۲۵ قلـم کاالی 
اساسـی بـه ارزش ۸ میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون 
دالر بـوده اسـت کـه ۷۵ درصـد کل کاالهـا را 
تشـکیل می دهـد، کاالهایـی کـه ارز ترجیحـی 
بـه آنها تعلـق گرفتـه ۱۲.۴میلیـون تن بـه ارزش 
۷میلیـارد دالر بود  که بـه لحاظ وزنـی ۶۵ درصد 
کل کاالهـای ترخیـص شـده را شـامل می شـود.

 میراشـرفی تصریـح کـرد: نکتـه قابـل توجـه آن 
اسـت که بـا توجـه بـه تدابیـر اندیشـیده شـده، 
سـرعت باالیـی در ترخیـص کاالهـای ضـروری، 
ماشـین آالت و اقالم واسـطه ای تولید در شهریور 
ماه سـال جاری از سـوی گمـرک صـورت گرفت 
بـه نحـوی کـه میانگیـن وزنـی واردات کـه در 
پنـج ماهـه نخسـت امسـال ماهانـه  ۲ میلیـون 
و ۷۰۰ هـزار تـن بـود در شـهریور مـاه تقریبـًا 
۲ برابـر شـده و بـه ۵ میلیـون و ۳۰۰ هـزار تـن 
افزایـش پیدا کرد و بـه لحاظ ارزش نیـز میانگین 
کاالهای ترخیص شـده کـه در پنج ماهـه ابتدای 
سـال جاری ۳ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون دالر بـود 
در شـهریور مـاه بـه ۶ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون 
دالر رسـید کـه ایـن در واقـع یـک رکـورد تـازه 
در ترخیـص کاال از گمـرک اسـت و دلیـل منفی 
شـدن تـراز تجـاری در شـهریور مـاه نیـز همین 

امـر می باشـد.
ز قلمـرو  نزیـت کاال ا میراشـرفی مجمـوع ترا
یـران در نیمـه نخسـت  جمهـوری اسـالمی ا
امسـال را ۵ میلیـون و ۸۵۶ هـزار تن اعـالم کرد 
که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل ۸۸ درصد 

رشـد نشـان می دهـد.
وی تأکیـد کـرد: بررسـی آمـار تجـارت خارجی 
کشـور در ۶ ماهـه نخسـت سـال جاری حاکـی 
از تـداوم رشـد صـادرات و همچنیـن مدیریـت 
واردات کاال بـا محوریت تأمین کاالهای اساسـی 

مـورد نیـاز جامعـه و نهاده هـای تولیـد اسـت.

شادا
گزارش 

معاون وزیر اقتصاد عمده ترین کشورهای طرف 
معامله واردات با کشورمان را امارات متحده 
عربی با ۵ میلیون و 9۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۷ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر، چین با یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد دالر، ترکیه با 
2 میلیون و یکصد هزار تن به ارزش 2 میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون دالر، سوئیس با یک میلیون 
تن به ارزش 9۰۰ هزار دالر اعالم کرد و گفت: 
ده قلم اول کاالهای وارداتی کشورمان در این 
مدت را تلفن همراه، ذرت، سویا، روغن دانه 
آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، 
روغن پالم و روغن خام تشکیل می دادند.

   

تپه های نخاله ساختمانی،زمین خاکی،کالف های 
سردرگم سیم برق و ...تصویر مشترک شهرک 
صنعتی،صیاد شیرازی، ۱۴ معصوم،شیشه گری،بنی 
هاشم و ...در حاشیه شهر کرمان است؛حاشیه های 
کر مان درد می کند. روایت حاشیه نشینی متِن 
دردمندی شهر کرمان است.نخاله های ساختمان، 
زمین خاکی، باغ پسته، خانه های ناهمگون، خانه های 
نوساز و قدیمی ساز، خانه های احداث شده براساس 
اصول مهندسی و غیر مهندسی، زمین های خالی، 
خانه های در حال احداث، سیم های برقی که مانند 
موهای دختری که چند روز شانه شان نکرده در ارتفاع 
حدود ۲ متری از زمین، مرد معتادی فرزند به بغل و ... 
مناظر اولیه ایست که از منطقه مرزی بین محله های 
۱۴ معصوم و شیشه گری دیده می شود.در وسط محله 
ایستادیم،آقای احمدی گفت که بدون همراهی یکی از 
معتمدین محله نمی توانیم گزارش تهیه کنیم و بسیار 
خطرناک است و رو به ما کرد و گفت چطور با هیچ کس 
هماهنگ نکردید؟ گفتیم ما تصور کردیم مانند کوره 
های شهرک صنعتی و سایر حاشیه هاست. از خودرو 
پیاده شد و به درب یکی از مغازه ها رفت و در این فاصله 
دختری حدود ۱۲ ساله با قلیان بزرگ که قلیان یک 
سر و گردن از دختر ک باالتر بود، آرام از کنارمان رد شد 
که بعد از چند دقیقه آقای احمدی برگشت و گفت 
پسر این خانم مغازه دار کل محله را می شناسد و قرار 
شده همراهیمان کند. بعد از گذشت حدود ۲۰ دقیقه 
آقا مهدی آمد.از خودرو که پیاده شدیم چند خانم به 
سمتم آمدند یکی از آنها می گوید:از روستاهای رابر 
به دلیل کم آبی و خشک شدن درختان مان به امید 
زندگی بهتر به کرمان آمدیم اما وضعیت زندگی مان 

در روستا بهتر بود.
محو تماشای اسب سیاه زیبایی که در زمین خالی 
در حال چریدن بود، شده بودم و به صدای آقا 
مهدی که می گفت: دو نفر چند ماه پیش بر اثر برق 
گرفتگی در اینجا جان خود را از دست دادند، نیز 
گوش می دادم که با شنیدن این جمله تماشای 
اسب را رها کردم و به سمت آقا مهدی رفتم و او 
در ادامه گفت: هفته گذشته نیز به دلیل اتصالی 
ترانس برق دست یکی از اهالی قطع شد.خانم های 
منطقه آمدند و سفره دلشان را برایم باز کردند. آنها 
از ناامنی و بی آبی می نالیدند و در این میان یک 
جوان زباله گرد در سطل زباله خالی دنبال روزی 
اش بود؛مثل اینکه قصه تلخ نابرابری ها، تبعیض ها، 
نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی 
تمامی ندارد در میانشان حتی خانواده شهید و 
جانباز نیز هست.طبق گفته اهالی ۶ماه آب آنها 
قطع است، از یکی از بانوان پرسیدم آب خود را در 
این چند ماه از کجا تامین می کرده اند؟ گفت:از 
طریق منبع آب خیریه ای که در این محله است، 
تامین می کنیم.او اظهار کرد:اهالی این منطقه از 
همه جای استان هستند و برخی نیز اهل شهر 
کرمان هستند که اینجا اسکان گزیده اند که در این 
میان یکی از خانم ها پاکت نامه ای به دستم داد و 
گفت روی آن شماره همراهم را یادداشت کن و در 
ادامه گفت:همسر جانباز اعصاب و روان هستم و این 
نامه را به دست آقای رئیسی برسانید. نامه را گرفتم.

همانطور که با اهالی صحبت می کردم به دنبال 
همکارانم می گشتم تا در تیررس نگاه هم باشیم 
دیدم که در روی پشت بام یکی از خانه ها در حال 
عکاسی هستند.یکی دیگر از خانم ها گفت:تانکر 
آبی دارم و در این چند ماه می روم از اداره آب یا 
تانکر هایی که در میدان ها هستند آب خریداری 

می کنم و چاره ای به غیر از این نداریم.
در بعضی زمان ها ما به یادشان می افتیم

درباره وضعیت برق شان پرسیدم که یک خانه را نشانم 
دادند و گفتند از سال ۱۳۶۲ کنتور برق دارد ولی 
بهای آزاد می دهد. به ما کنتور نداده اند در حالی که ما 
حاضریم با هر قیمتی که بگویند انشعاب برق خریداری 
کنیم.یک خانم دیگر بازویم را گرفت و گفت:می گویند 
همه اهالی این محل، گردی)تصور می کنم که معتادین 
به هروئین و شیشه را گردی می گویند( هستند اما همه 
معتادین این منطقه از باال شهر می آیند و اهل اینجا 
نیستند.همانطور که همه آنها با هم صحبت می کردند 
یکی از خانم ها گفت:مگر در تهران معتاد نیست؟ یکی 
دیگر می گوید: مگر پنج انگشت مانند یکدیگرند؟هر 
کسی یک چیزی می گفت که صحبت های یکی از آنها 
بسیار جالب،تکراری و دردآور بود که می گفت:موقع 
انتخابات کاندید ها اینجا حاضر می شوند و می گویند 
به ما رای بدهید ما مشکل شما را حل می کنیم و بعد 

از انتخابات دیگر آنها را نمی بینیم تا انتخابات بعدی.
دیگری می گوید: موقع انتخابات این منطقه حاشیه 
نیست و صندوق های سیار انتخابات می آیند و از مردم 
رای می گیرند.یکی دیگر از خانم ها می گوید ما مردم 
مظلوم،پول دادیم و این زمین ها را خریده و خانه ای را بنا 
کرده ایم.در پاسخ به این سوالم که شما زمین ها را از چه 
کسی خریده اید، گفتند:اینجا باغات پسته و کوره های 
آجرپزی بوده و ما از صاحبان آنها خریداری کردیم و 
افرادی در اینجا زندگی می کنند که از سال ۵۷ کنتور 
برق دارند چگونه است که در سال ۵۷ این زمین ها 
دولتی نبودند و اکنون دولتی شده اند؟متاسفانه افراد با 
زور زیاد پرونده سازی کرده اند که اینجا از سال ها قبل 
متعلق به مسکن و شهرسازی است و برخی اوقات نیز 

می گویند که این منطقه مال شهرداری است.
بانوی دیگری می گوید:چرا اولین ساختمانی که در 
اینجا بنا شد،با لودر آن را تخریب نکردند که اکنون 

بیش از ۶۰۰۰ نفر در اینجا ساکن نشوند؟
یک خانم دیگر می گوید: رابط بهداشت این منطقه 
بودم که چند سال پیش خانه بهداشت و مدرسه 
اینجا را تعطیل کرده و به روستای الله آباد منتقل شان 
کردند به طوری که شبانه تجهیزات آنها را بردند تا 
مردم متوجه نشدند و وقتی هم اعتراض می کنیم به ما 

برچسب می زنند و مسئله را سیاسی جلوه می دهند.
یک خانه نشان دادند و گفتند،این خانه از سال ۴۲ در 
اینجا احداث شده و کنتور آب و برق دارد و بیش از 
۲۰ سال از عمر ما در این منطقه بدون آب و برق و هر 
گونه امکانات رفاهی تمام شد.یک خانه قدیمی نشانم 
دادند و گفتند صاحب این خانه جوانی اش را به پیری 
کرد و ُمرد  و آرزوی داشتن آب و برق و خدمات رفاهی 
را با خود به گور برد. که مرا یاد شعر حاشیه قیصر امین 
پور انداخت که می گوید"مادرم می گوید: پدرت هم 
حاشیه نشین بود، در حاشیه به دنیا آمد، در حاشیه 

جان کند و در حاشیه مرد"
همسر جانباز اعصاب و روان می گوید:در زمستان نیز به 
درستی سهمیه نفت ما را نمی دهند و زمستان پارسال 

از شدت سرما خودم و همسرم رفتیم از باغ پسته هیزم 
جمع کرده و آوردیم با هیزم خودمان را گرم می کردیم.

در جمع تعدادی دیگر رفتم و درباره مدرسه 
فرزندانشان پرسیدم که گفتند:در اینجا دو مدرسه 
غیرانتفاعی دخترانه و پسرانه است که فقط تا کالس 
سوم آموزش می دهند و بچه هایمان برای ادامه 
تحصیل یا باید به داخل شهر یا روستای الله آباد بروند.

یکی از خانم ها می گوید:مغازه دارم.همه اهالی اینجا 
افراد سالم و خانواده دار هستند و در این لحظه یک 
مرد میانسال که کمی قوزش بیرون زده بود صدا کرد 
و گفت جواب سوال های این خانم را می دهی؟ مرد 
آرامی بود، گفت: ۱۶سال راننده ام و در ترمینال زندگی 
می کنم،اهل نگار هستم)نگار یکی از بخش های 
شهرستان بردسیر است( و سرمان را کاله گذاشتند 
و این زمین ها را به ما فروختند و سندهای این منطقه 

همه دستی هستند، بعد خداحافظی کرد و رفت.
در همین لحظه معتادی که مشخص بود ماه هاست 
حمام نرفته و روی خاک ها می خوابد را نشانم دادند و 
گفت:نمی دانم چگونه است که قاچاقچیان مواد مخدر 
ساکن در این منطقه را دستگیر می کنند و پس از چند 
روز می بینیم که دوباره برگشته اند سرکارشان. ای 
کاش نیروی انتظامی و دادگستری در خصوص این 
صحبت اهالی بررسی های دقیقی انجام می دادند و 
مشکل را ریشه ای حل می کردند. با نوشتن این صحبت 
های اهالی به دنبال تایید یا تکذیب این مدعا نیستم 

بلکه هدف، حل مشکل مردم اهالی است.
دختران فقیر ایرانی هم ناموس مان هستند

آقا مهدی گفت:خانه همه قاچاقچیان این منطقه 
مشخص است،زنان و دختران ما بعد از غروب آفتاب 
جرات بیرون آمدن از خانه را ندارند چون معتادین به 
شیشه که سالمت عقل ندارند در کوچه ها پرسه می 
زنند.در پاسخ این سوالم که گفتم آیا معتادین شیشه تا 
به حال برای شما مزاحمت ایجاد کرده اند؟ آقا مهدی 
معتادی که از کوچه می گذشت را نشانم داد و گفت: 
شلواری که به پای این آقا می بینی مال من است، این 

آقا یک روز بدون لباس به مغازه ام آمده بود.
دو خانم دیگر نیز گفتند:معتادین اینجا برخی اوقات 
لخت می شوند،همین طور که اهالی در این باره حرف 
می زدند نگاهم به چشمان معصوم دو دختری که 
ایستاده بودند و گره روسری شان را سفت می کردند 
و دائم دست به پیشانیشان می کشیدند که مبادا 
مویشان بیرون باشد افتاد، رگ غیرتم متورم و صورتم 
داغ شده و عرق کرده بودم، سرم تیر می کشید 
و با خود گفتم کدام مسئول حاضر است تا دختر 
معصومش چنین صحنه هایی را ببیند؟ اینان هم 
اگر چه فقیرند، اما دختران و ناموس ایرانند.اینقدر 
همهمه بود که برخی صحبت ها را متوجه نمی شدم 
و فقط صدای یکی را شنیدم که می گفت خانمی بیوه 
است و تحت پوشش هیچ دستگاه حمایتی نیست.

یک خانم دیگر می گوید: خانم متاهل ۲۵ ساله ای 
چند روز قبل به علت انفجار گاز پیک نیک دچار 
سوختگی ۹۵ درصد شده است. عکسش را نشانم 

دادند خانم جوان و زیبایی بود.
آقا مهدی درخواست کرد تا با او در چند کوچه قدم 
بزنم تا ببینم در این منطقه آلونکی وجود ندارد و همه 
اش خانه است، هر چه به اطرافم نگاه کردم تا همکارانم 
را ببینم و به آنها اشاره کنم که دارم به کدام سمت می 
روم ندیدمشان. با آقا مهدی در کوچه ها قدم زدیم و او 

از عشقش به والیت و حاج قاسم و اینکه در ایام شهادت 
حاج قاسم پذیرای زوار بوده است و اینکه همه اهالی این 
منطقه والیتمدار هستند، گفت.بوی بد گاوداری اذیت 
می کرد در همین حال آقا مهدی گفت: متاسفانه بسته 
های حمایتی به افراد مستحق داده نمی شود به طور 
مثال به آقایی که در این منطقه ۷ یا ۸ فرزند دارد و یک 
پایش کوتاه است، تا کنون هیچ بسته حمایتی نداده 
اند و از مسئولین باال دستی درخواست دارم که بر نحوه 

توزیع بسته های معیشتی نظارت کنند.
در حین قدم زدن در کوچه ها، خانه های در حال 
ساخت و نوساز مشاهده کردم که برایم این سوال پیش 
آمد که اگر اینجا ساخت و ساز غیرقانونی است پس چرا 
کسی جلوی ساخت و سازها را نمی گیرد و اگر نیست 

چرا خدمات به مردم ارائه نمی شود؟
اگر از همان ابتدا به جای آنکه چوب قانون را بر سر 
این مردمی که سرشان کاله رفته، بزنیم، می رفتیم با 
کسانی که این زمین ها را به این مردم بدبخت و ساده 
فروخته اند برخورد می کردیم امروز با این دردها و زخم 

هایی که هرگز التیام نمی یابند، مواجه نمی شدیم.
از یک بانویی پرسیدم، آیا خیریه به شما بسته معیشتی 
می دهد؟ گفت: نه. ما برنج و روغن نمی خواهیم به ما 

فقط آب و برق بدهند دیگر هیچ نمی خواهیم.
اسباب بازی  ای از جنس خاک

صدای خنده کودکانی که در کوچه ها بازی می کردند 
و خاک تنها اسباب بازی شان بود که اگر چشم هایت را 
ببندی و فقط به خنده هایشان گوش کنی، روحت را 
قلقلک می دهد. این کودکان که در خاک ماوا گرفته و 
برخی اوقات با رفتارهای ناشایسته معتادین مواجه اند، 
بخشی از آینده کشور هستند.به یک محله دیگر که به 
باغ اسداللهی مشهور است رفتیم خانم ها دورم جمع 
شدند و گفتند اینجا اگر کسی بیمار شود اورژانس نمی 

آید چون هیچ آدرسی وجود ندارد.
خانمی که دارای لهجه زیبایی بود گفت: در زمستان 
ها برق نداریم و بچه های ما نمی توانند در شب درس 
بخوانند که در همین حین چند پسر جلو آمدند 
و گفتند اینترنت اینجا خوب نیست و برای درس 
خواندن باید در کوچه بنشینیم تا به اینترنت وصل 

شویم.
خانم لهجه دار افزود:اکنون قیمت هر کیلو حبوبات به 
۵۰هزار تومان رسیده و همین طور سایر اقالم خوراکی 
نیز گران شده است،نمی دانیم با این حقوق کارگری 

همسرانمان چگونه شکم فرزندانمان را سیر کنیم.
یکی دیگر از اهالی با اشاره به قیمت سرسام آور لوازم 
التحریر می گوید:همسران ما کارگران روی میدان 
هستند و االن نزدیک به دو ماه به دلیل گران شدن 
سیمان، کاری نیست که همسرانمان سرکار بروند. 
سه فرزند مدرسه ای دارم و نتوانستم حتی یک جفت 
کفش برای آنها خریداری کنم.این خانم می گوید: 
دخترم که مدرسه می رود به او می گویند بوی نفت 
می دهی، او خجالت می کشد.یکی دیگر از خانم ها 
می گوید: کپسول گاز هم دیگر نیست و امروز به ما 
گفته اند کپسول از حاال به بعد کارتی شده است و ما 
سه یا چهار روز به دلیل نداشتن کپسول نمی توانیم 

غذا درست کنیم.
خانم دیگری می گوید:معتادین این محله ها اهل اینجا 
نیستند و اهالی اینجا همه با شخصیت و متدین هستند 
فقط بی بضاعت هستند که زن و مرد تالش می کنیم از 
فقر بیرون بیاییم اما دولت باید آب و برق به ما بدهد و ما 

پول انشعابات آب و برق پرداخت می کنیم.
خانم "آرام" دستم را گرفت و گفت بیا خانه مرا بیا ببین، 
شهرداری چندین بار اخطار تخریب خانه ام را داده 
است، به خانه اش رسیدم خانه ای بلوکی بود و آنقدر 
اتاقش کوچک بود که کمد و اجاق گازش روی حیاط 
بودند با تعجب پرسیدم روی حیاط آشپزی می کنی، 

گفت: خانه مان کوچک است و مجبورم.
آرام بیان کرد:فرزندان دخترم سوم دبستان و دوم 
راهنمایی و پسرم دوم دبیرستان است و هزینه ثبت 
نامشان را نتوانستم بدهم و در ادامه با بغض گفت: 
مدرسه پسرم گفته اند که ۶۰۰ هزار تومان شهریه 
بدهم و هر چه می گویم ندارم باورشان نمی شود و فقط 
یک گوشی همراه داریم که نمی دانم چکار کنم چون 
کالس های آنها با هم شروع می شود. ماهی ۱۰۰ هزار 

تومان هم باید هزینه اینترنت بدهم.
تشنگی و ضربات بی رحمانه خورشید توان ادامه راه را از 
ما گرفته بود،از آقا مهدی و از کوچه های خاکی، مادرانی 
که زخم زندگی نای حرف زدن را از آنها گرفته و پدرانی 
که دیگر بار زندگی کمرشان را راست نگه نمی دارد؛ 

خداحافظی کردیم.

 ایسنا 

گزارش

یکی دیگر از خانم ها می گوید ما مردم مظلوم، 
پول دادیم و این زمین ها را خریده و خانه ای 
را بنا کرده ایم. در پاسخ به این سوالم که شما 
زمین ها را از چه کسی خریده اید، گفتند: 
اینجا باغات پسته و کوره های آجرپزی بوده 
و ما از صاحبان آنها خریداری کردیم و افرادی 
در اینجا زندگی می کنند که از سال ۵۷ کنتور 
برق دارند چگونه است که در سال ۵۷ این 
زمین ها دولتی نبودند و اکنون دولتی شده اند 
؟ متاسفانه افراد با زور زیاد پرونده سازی کرده 
اند که اینجا از سال ها قبل متعلق به مسکن و 
شهرسازی است و برخی اوقات نیز می گویند 
که این منطقه مال شهرداری است.

زندگی در حاشیه های کرمان درد دارد
چوب قانون، بر سر مردمی که سرشان کاله رفته

نا  
یس

س: ا
عک

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 ۱40060۳۱90780062۱۳ 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 علی رضا محمدیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳ صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 200 
مترمربع پالک 24642 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 
22 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی  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 777
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵
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 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱90780060۱۱ 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 مجید دهقانی 
قناتغستانی  فرزند اسداله بشماره شناسنامه 298028۱26۳ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱8۱ 
مترمربع پالک 24722 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان کوچه آسیاباد جنوبی شرقی ۱6 سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای محمد حائری کرمانی  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 794
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵
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 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱90780060۱9 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 ابراهیم باغگلی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 6۳ صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱2۵ مترمربع پالک ۱6662 فرعی 
از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان شهرک 
صنعتی شهرک تور و طناب کوچه 8 سمت چپ درب چهارم سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم کتایون سروشیان 
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 809
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵

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 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078006022 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 صغری اسدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 964 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
2۵۳.88 مترمربع که مقدار 9۱.7۵ مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف استو در اجاره مالک متن می باشد پالک 
22۱۵۱ فرعی از ۱78۳ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان بلوار جهاد خیابان یاسین کوچه ۱0خریداری از مالک 
رسمی آقای سیدکاظم طباطبائی 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 80۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵

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 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078006۱78 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 علیرضا رضائی 
گرکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4820009699 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه ذر حال ساخت به مساحت 
2۱0 مترمربع پالک ۱670۱ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی واقع در بخش 
2 کرمان آدرس کرمان بلوار شهیدان محمدی کوچه 24 خریداری از مالک رسمی خانمها صغری و ربابه رشید فرخی 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 799
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵

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
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱40060۳۱907800۵966 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانمها زهرا، ناهید، ندا و فاطمه همگی بنی اسدنگاری  فرزندان محمدعلی بشماره 
شناسنامه های ۳۱70۱8۵799 و 8۱ و ۱708 و 88 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب کارگاه ) با کاربری 
عرصه مسکونی( که نسبت سهام هرکدام یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد به مساحت 6۳8.۱۵ 
مترمربع پالک 248۱ فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران خیابان دهخدا کوچه 
4 سمت چپ قطعه سوم خریداری از مالک رسمی آقای علی ایالقی 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 797
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 14000401۹06۹000۲0۲/1  

)شماره بایگانی140000۲03 (
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه سواری پراید به شماره  

پالک انتظامی7۵ ایران _۵66 ط 26، مدل  ۱۳8۳ به رنگ سفید، تیپ جی تی ایکس، به 
شماره موتور 0۱0۳۱7۱7 و شاسی شماره 228۳409۱94 و خودرو مذکور تا مورخه ۱40۱/2/۱9 
دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و الستیکهای جلو 80درصد، عقب زیر ۵0  درصد سالم و 
دارای زاپاس می باشد، وضعیت بدنه: سالم می باشد، وضعیت موتوری: موتور سالم و آماده 
به کار می باشد. با توجه به موارد فوق میزان ارزیابی در لحظه بازدید حسب نظر کارشناس 
تصادفات و خبره به مبلغ 490.000.000ریال )  چهارصد و نود میلیون ریال( ارزیابی شده در روز 
دوشنبه مورخ ۱400/7/26  از ساعت 9 الی ۱2 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده ) 490.000.000(ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و محل برگزار خواهد شد.
ضمنا جهت بازدید از خودوری مذکور مورد مزایده به آدرس زرند پارکینگ انتظام مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی مزایده در یک نوبت: روز یکشنبه مورخ ۱400/7/۱۱
م الف ۱78

حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
آقای نظر مارندگان بشماره شناسنامه 74 باستناد شهادتنامه و گواهی  

فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97/4/۱400 تقدیم 
مرحوم  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  دادگاه  این 
مصطفی مارندگانی به شماره شناسنامه ۳7۱۱0۱4909 در تاریخ۱400/4/۱۳ در اقامتگاه 

دائمی خود به علت سوختگی فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱. خانم گلستون مارندگانی فرزند مراد به شماره شناسنامه ۱28۵ محل صدور حوزه 

خاش مادر متوفی. 
2. آقای نظر مارندگانی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 74 محل صدور حوزه 

خاش پدر متوفی. 
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده ۱۳۵ مورخه 
۱400/6/22 در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به 
تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 
946 و 94۵ قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس. از پرداخت 
و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول متوفی یک ششم سهم مادر و بقیه آن به پدر متوفی ارث تعلق می گیرد. 

این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.
م الف 27

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

آگهی حصر وراثت
شماره   دادخواست  بشرح   284 شناسنامه  دارای  ابراهیم   فرزند  کامرانی   هللا  لطف  اقای 

۱4002۱92000۱70۱76۱مورخ۱400/6/28 توضیح داده شادروان ابراهیم کامرانی فرزند شهقلی بشناسنامه۵ در 
تاریخ۱۳9۳/9/2۱ در شهرقلعه گنج –چاه زنگی فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 

۱-لطف هللا کامرانی به شماره ملی ۵8698۳208۱فرزند متوفی
2-محمود کامرانی به شماره ملی ۳۱602۵929۳فرزند متوفی

۳-شکرهللا کامرانی به شماره ملی ۵8699۳۵792فرزند متوفی
4-شهاب کامرانی به شماره ملی ۳۱602۵9۳07فرزند متوفی
۵-علی کامرانی به شماره ملی ۵8699۳4427فرزند متوفی

6-نصرهللا کامرانی به شماره ملی ۵8698۳2098فرزند متوفی
7-کلثوم شهدوست زاده به شماره ملی ۳۱60۵829۵7فرزند متوفی

8-جمال کامرانی به شماره ملی ۳۱602۵92۵0فرزند متوفی
9-زینب کامرانی زاده به شماره ملی ۳۱6026۱298فرزند متوفی

۱0-ماه بی بی کامرانی به شماره ملی ۵8699۳44۱9فرزند متوفی
۱۱-ملوکان شهدوست به شماره ملی ۵8699۳۵784فرزند متوفی

۱2-صفا ملک کامرانی به شماره ملی ۳۱۵0۱98208فرزند متوفی
۱۳-جهان خاتون کامرانی به شماره ملی ۳۱۵0۱98۱94فرزند 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

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
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078006۱86 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 مهدی زارعی  
فرزند مجید بشماره شناسنامه 2980۱6۵۵۳0 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98.۳۵ مترمربع 
پالک 607 فرعی از 4220 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 4۳)گلستان( شرقی یک 
خریداری از مالک رسمی آقای مهدی محمد رفیع  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 787
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵
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
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۵77۱ 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 اسمعیل حجتی 
نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2۵74 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۱7.72 مترمربع 
که مقدار ۳2.88 مترمربع از عرصه ششدانگ آن متعلق بوقف است پالک ۱۳۵9 فرعی از 2786 اصلی واقع در بخش ۳ 
کرمان آدرس کرمان جاده شرف آباد کوچه اوراقی طهمورثی سمت چپ کوچه 2  خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا 
بنازاده 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 80۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵

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
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  آگهی موضوع 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078006209 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 محسن 
کریمی ده مالئی فرزند علی بشماره شناسنامه 29807۳4489 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱40 مترمربع پالک ۱67۱۱ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی واقع در بخش 
2 کرمان آدرس کرمان بزرگراه امام بلوار شهیدان محمدی ۱6 سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای محمد باقر 
مقتدر 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 796
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/2۵

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

ما حاشیه نشین هستیم، مادرم می گوید:پدرت هم حاشیه نشین بود،در حاشیه به دنیا آمد،در حاشیه جان کند و در حاشیه مرد. من هم در حاشیه به دنیا آمده ام، ولی نمی 
خواهم در حاشیه بمیرم، برادرم در حاشیه بیمارستان مرد، خواهرم همیشه مریض است، همیشه گریه می کند گاهی در حاشیه گریه،کمی هم می خندد. مادرم می گوید:سرنوشت 

ما را هم در حاشیه صفحه تقدیر نوشته اند ... )قیصر امین پور(



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 ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱۳۱488684     4۳2۱۳684-8۵- 0۳4
تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳2487477

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 . 

۱079 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱400 مهــر   ۱۱ یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 برگزاری ۶۰جلسه کمیته تایید صالحیت 
مدیران کنترل کیفیت در ۶ماه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان، در ۶ 
ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰جلسه کمیته تایید صالحیت مدیران 

کنترل کیفیت در اداره کل استاندارد استان کرمان برگزار گردید، که 
تعداد ۱۱ جلسه آن مربوط به کمیته تایید صالحیت مدیران کنترل 

کیفیت برای کنترل حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی بوده 
است. همچنین نتیجه این جلسات پس از بررسی مدارک و مستندات 

موجود منجر به  صدور  ۵۸ پروانه تایید صالحیت برای مدیران 
کنترل کیفیت واحدهای تولیدی گردید. 

جشنواره تصویرسازی 
»مرواریدهای موالنا« منتشر شد.

مهلت ثبت نام و ارسال نمونه کار: ۱ آذر ۱۴۰۰
اهداف جشنواره:

 تصویرسازی در قالب های نقاشی/عکاسی/خطاطی/گرافیک بر 
روی ابیات منتخب از موالنا )مرواریدهای موالنا(.

گسترش پیام عشق و شادی.
ترویج اندیشه موالنا.

Instagram.com/morvaridhamolana  :اینستاگرام
www.morvaridha.com  :وب سایت

سنجاب ایرانی 
سنجاب ایرانی جثه ای متوسط، دمی بلند و پشمالو دارد که از نصف 

طول بدن بلندتر است. موهای پشت به رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای و زیر 
بدن زرد رنگ است. رنگ موهای سر و سطح پشتی دم قرمز حنایی و سطح زیرین 

دم روشنتر است. به طور کلی هرچه از نواحی شمالی جنگل های زاگرس )کردستان( 
به طرف جنوب )فارس( پیش برویم از رنگ حنایی دم کاسته می شود. به طوری که 
در قسمت های جنوبی، ممکن است رنگ به زرد نخودی تغییر یابد. طول سر و تنه 
این جاندار ۱۹۲ تا ۲۳۰ میلیمتر، درازای دم آن ۱۲۸ تا ۱۳۸ میلیمتر، اندازه پاها 

۵۲ تا ۵۵ میلیمتر و درازای گوش آن ۲۷ تا ۲۹ میلیمتر است. در ایران در مناطق 
جنگلی زاگرس، از سردشت واقع در آذربایجان غربی تا مناطق چهارمحال، لرستان، 

کهگیلویه و فارس مشاهده می شود. در حال حاضر تعداد زیادی از این حیوان در 
منطقه حفاظت شده دنا مشاهده می شود. در اوایل سال ۱۳۸۶ محیط بانان منطقه 

سفیدکوه در استان لرستان تعداد زیادی سنجاب ایرانی را که متخلفان در حال حمل 
آنها بودند کشف کرده و در طبیعت رهاسازی کردند. این سنجاب روزها فعال است. 

به طور معمول به صورت انفرادی بر روی درختان زندگی می کند، برای تغذیه گاهی 
اوقات روی زمین نیز دیده می شود. 

حیوان بسیار فعال و چابکی است، در 
موقع احساس خطر به وسیله ناخن 

های بلند و تیزش به سرعت از درختان 
باال می رود و با استفاده از دم بلند 
و پشمالوی خود که به ایجاد تعادل 
کمک می کند از شاخهای به شاخه 

دیگر می پرد، اگر چنانچه از درختان 
بلند به پایین بیفتد به ندرت مجروح 

می شود. النه را در سوراخ درختان 
ایجاد می کند و سطح آن را به وسیله 

علف های نرم مفروش می سازد. در 
مناطق سردسیر، زمستان ها کمتر 

مشاهده می شود. /بیابان ها و کویرها

کتاب بتا
نویسنده: هاله حامدی فر    
انتشارات: امین آتنا

کتاب بتا اثر دکتر هاله حامدی فر 
روایتی عاشقانه از کارآفرینی در 

ایران است. کتابی که می توان آن 
را زندگی نامه شرکت سیناژن و یا 
خاطرات تولید یک دارو نیز نامید. 

نویسنده در این کتاب از کارآفرینی، 
تولید، جنگیدن برای رسیدن به رویاها 
و البته از مشکالت مسیر تا رسیدن به 

موفقیت صحبت می کند.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

فملی در گزارش ماهانه شهریور ماه، از 
افزایش ۷۲درصدی فروش محصوالت خود 
نسبت به ماه گذشته خبر داد و به درآمد 
هشت هزار و ۶۷۴ میلیاردتومانی دست 
یافت. شرکت صنایع مس ملی ایران با انتشار 
گزارش ششمین ماه سال مالی خود توانست 
از درآمد هشت هزار و ۶۷۴ میلیاردتومانی 
عبور کند. با نگاه به مقدار تولید این شرکت، 
مشاهده می شود که فملی توانسته بیش از 
پنج میلیون و ۱۱۸ هزار تن سنگ سولفور، 
۱۱۵ هزار تن کنسانتره مس و بیش از ۱۱۸ 
هزار تن اسید سولفوریک تولید و مجموع 

تولیدات خود را در شهریورماه به بیش از پنج 
میلیون و ۱۱۸ هزار تن انواع محصول برساند.
فملی در شهریورماه،بیش از۳۲۰ هزار تن 
»سنگ سولفور« به فروش رساند. همچنین 
حدود ۱۱۸ هزار تن »اسید سولفوریک« 
به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته 
۱۲درصد و نسبت به میانگین ۱۱۸ هزار 
گذشته، دو درصد افت داشته است. نرخ 
فروش کنسانتره مولیبدن با ثبت ۳۴۵ 
میلیاردتومانی نسبت به ماه گذشته بیش 
از ۷۹درصد کاهش یافت است این در حالی 
است که نرخ فروش کاتد مس با افزایش 

۸۵درصدی نسبت به ماه گذشته، رقم هفت 
هزار و ۱۱۸ هزار تومان را ثبت کرده است. 
همچنین این رقم نسبت به میانگین ۳۴۵ 
میلیارد گذشته بیش از ۹۰ درصد، جهش 

داشته است.
به طور کلی مبلغ فروش فملی با افزایش 
۷۹درصدی همراه شده و عددی حدود 
هشت هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در 
گزارش این شرکت ثبت شده است. البته این 
مقدار نسبت به شهریورماه ۱۳۹۹ که رقم 
چهار هزار و ۳۲۰ هزار تومان بود، جهشی 

بیش از ۱۰۲درصدی ثبت کرده است.

آیین تجلیل از ناشنوایان شاغل در شرکت 
سنگ آهن گهرزمین با حضور مسئوالن این 

شرکت برگزار شد.
محمدرضا خضری پور عضو هیئت مدیره 
و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
شرکت گهر زمین در آیین تجلیل از ناشنوایان 
شاغل در شرکت سنگ آهن گهرزمین گفت: 
ناشنوایان جزو بهترین همکاران ما هستند و 
بیش از آنچه که از آن ها توقع می رود، توانایی 

هایشان را نشان داده اند.
او خطاب به ناشنوایان افزود: اجازه ندهید 

ناشنوایی برای شما ایجاد محدودیت کند.

خضری پور تصریح کرد:ناشنوایان می توانند با 
تقویت توانایی های خود در زمینه های دیگر 
به اهداف خود دست یابند؛ چنانچه برخی از 
دانشمندان و مهندسان توانمند کشور ما از 

ناشنوایان هستند.
عضو هیئت مدیره گهر زمین بر ارتقای 
معیشت کارکنان ناشنوا تاکید کرد و بیان 
داشت:هیئت مدیره و مدیرعامل گهرزمین 

به وجود همکاران ناشنوا افتخار می کنند.
در پایان این مراسم از ناشنوایان شاغل در 
شرکت سنگ آهن گهرزمین و ناشنوایانی 
که با این شرکت همکاری دارند، تجلیل شد.

کارخانه صنعتی تولیدی 
بطری های شیشه ای

کارخانه شیشه و گاز )وابسـته به بنیاد مستضعفان انقالب 
اسـالمی( در سـال ۱۳۳۹ با هدف تولید بطری ، شیشـه و 
نوشابه مصرفی شرکت نوشابه سـازی کانادادرای تأسیس 
و فعالیـت خـود را در سـال ۱۳۴۱ بـا یـک کـوره کوچـک 

آغـاز کرد.
پس از بهـره بـرداری از اولیـن کـوره کارخانه و بـا توجه به 
افزایش تقاضا ، در سـالهای بعد شـرکت با احـداث کوره ها 
و خطوط تولید جدید دامنه فعالیت خود را وسـیع تر کرد.
در ایـن کارخانه انواع بطری مشـتمل بر بطریهای نوشـابه 
،شـیر پاسـتوریزه، آبمیوه، آبلیمویی، روغن زیتـون و انواع 
شیشـه های جار در سـایز های مختلف جهت بسته بندی 
ُسـس ، مربا، ترشـی، خیارشـور، زیتون و ... تولید می شود.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

درآمد ۸ هزار و ۶7۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی مس

تجلیل از ناشنوایان شاغل در شرکت سنگ آهن گهرزمین

افزایش قیمت طال ۱۸ عیار 
خبر

اونس جهانی در بـازار دیروز ۱۰ مهر بـه ۱۷۶۱ دالر رسـید. قیمت طـال ۱۸ عیار به یک 
میلیـون و ۱۶۶ هـزار تومان افزایـش یافت. در بـازار دیـروز اونس جهانی طال بـه ۱۷۶۱ 
دالر رسـید. قیمت طال ۱۸ عیـار یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان ثبت شـد. قیمت سـکه 
در سـایت اتحادیه طـال در کانـال ۱۱ میلیـون و ۹۰۰ هزار تومان اعالم شـد. نیم سـکه 
دیروز بـا افزایـش ۰.۴۸ درصـدی، از ۶,۱۰۰,۰۰۰ )شـش میلیون و یکصد هـزار( تومان 
به ۶,۱۳۰,۰۰۰ )شـش میلیون و یکصد و سـی هـزار( تومان رسـید. ربع سـکه دیروز با 

رشـد ۰.۱۹ درصدی به سـه میلیون و ۶۰۹ هـزار تومان تومان رسـید.
فعـاالن بـازار طـال می گویند بـه دلیـل ناآرامی هـای منطقه بـه نظر می رسـد کـه روند 
افزایش قیمت طال ادامه داشـته باشـد اما نایب رئیـس دوم اتحادیه طال بـه تجارت نیوز 
گفـت: فاکتورهـای پیش بینـی قیمت طـال زیـاد شـده و هـر روز در منطقـه اتفاق های 

جدیـدی رخ می دهـد و بـه همین دلیـل روند قیمـت طال قابـل پیش بینی نیسـت.
محمـد کشـتی آرای توضیـح داد: در آسـتانه روز ۲۸ صفـر خریـد و فـروش طـال بـه 
پایین ترین سـطح رسـیده اسـت. علی رغم اینکه در سـال های گذشـته با گران شـدن 
طال اکثر مـردم خریـدار بودند اما امسـال نـه خریـداری در بازار مشـاهده می شـود و نه 

فروشـنده ای.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس فروش بیمه
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت، دورکاری

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت 
قانونی در مدت قرارداد کارشناس برای آقایان

داشتن حداقل 2۵ سال سن
 متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم 
استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به ایمیل 
یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس 

حاصل نمایند.اطالعات تماس
موبایل ۰۹۱۲۹۷۲۵۰۲۴- واتساپ ۰۹۱۲۹۷۲۵۰۲۴
roustaei@gmail.com.as.m۹ ایمیل

موقعیت شغلی:کارمند فروشگاه
شرایط احراز: جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
توانایی کار گروهی در فروشگاه

ظاهری آراسته
برخوردار از سالمت جسمی

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
حداکثر سن ۴۰ سال

پرداخت به موقع حقوق و مزایا
آموزش و ارتقاء سریع شغلی

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

موقعیت شغلی:حسابدار
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل تحصیالت کارشناسی
حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

تسلط کامل بر نرم افزار اکسل
آشنایی با سایر ابزار آفیس

آشنایی کامل با نرم افزارهای حسابداری
مزایای توافقی

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
اطالعات تماس واتساپ ۰۹۲۲۰۴۶۲۱۳۲

استخدام دیرگداز آذر ماهان کرماناستخدام دیلی مارکتاستخدام بیمه سامان نمایندگی 11۶۶

eghtesadonline از صفحه اینستاگرامeghtesadnews_com از صفحه اینستاگرام

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

»حمزه امیر محمدی« مدیر 
خبرگزاری میزان در کرمان شد

بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری 
استان کرمان و با موافقت رئیس مرکز 

رسانه قوه قضاییه، »حمزه امیر محمدی« به سمت 
مدیر رسانه و ارتباطات دفتر استانی مرکز رسانه و 

خبرگزاری میزان در کرمان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان 

کرمان،در متن انتصاب مدیر رسانه و ارتباطات دفتر 
استانی مرکز رسانه و خبرگزاری میزان در کرمان 
آمده است: »ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی 

در سمت جدید،مستدعی است دستور فرمایید 

خبر


