
اعظمی با انتقاد از عملکرد بانک ها:

وثیقه کشاورزان خسارت دیده 
 به اجرا گذاشته شده است
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سهم اشتغال کرمان در بخش 
کشاورزی دو برابر اصفهان

الگوی توسعه استان را نصف ونیمه اجرا نکنید

تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت 
مشاغل آسیب دیده از کرونا

درخواست شرکت برق منطقه ای 
کرمان از مردم به صرفه جویی 

در مصرف انرژی برق

شهردار کرمان خبر داد:

راه اندازی اتوبوس 
کودک در مناطق 

کم برخوردار

3

افزایش ۵۰ درصدی 
پرداخت  تسهیالت  
بانک کشاورزی در 

سال گذشته 

مدیر ستادی شعب بانک
  کشاورزی در جنوب کرمان :

82 درصد صنایع 
کویری ترین شهر 

کشور فوالدی است

مدیــر شــعب 
بانک کشاورزی 

جنوب کرمان به مناسبت  سالروز تاسیس 
بانک کشــاورزی در گفتگو با کاغذ وطن 
گفت : فلسفه تاســیس بانک کشاورزی 
حمایت از بخش کشــاورزی اســت، ۸۸ 
سال از تاســیس این بانک می گذارد و با 
۱۸۸۰ شعبه در سطح کشــور کار تامین 
 مالی بخش کشــاورزی را انجام می دهد. 

شهردار کرمان از راه اندازی اتوبوس 
کودک در مناطق کم تربرخوردار 

شهر کرمان در روزهای آینده خبر داد

صفحه1 را 
بخوانید

صفحه4 را 
بخوانید
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بانـک مرکـزی بـا ابـاغ مصوبـات سـتاد ملـی 
مدیریـت کرونـا اعـام کـرد: مهلـت ثبـت نـام 

مشـاغل و کسـب و کارهای به شـدت آسـیب دیده از کرونا کـه متقاضی 
اسـتفاده از تسـهیات هسـتند تـا پایـان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ تمدیـد 
می شـود. این بانک، مصوبات هفتاد و یکمین جلسه سـتاد ملی مدیریت 
کرونا در هشـتم خرداد ماه ۱۴۰۰ درخصوص »مهلت ثبت نام و پرداخت 
تسـهیات به صاحبان کسـب وکارهای به شـدت آسـیب دیده از کرونا و 
نیز حوزه های گردشـگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل 

ریلـی و هوایـی« را بـه بانک هـای عامل ابـاغ کرد.

مردم شـریف و قدرشناس اسـتان کرمان همانطور 
که اسـتحضار دارید بدلیل کاهش نزوالت آسمانی 

در زمستان گذشـته و بهار سـال جاری و خشک سالی بی سـابقه در کشور 
منجر شـده تـا تولید نیـروگاه هـای بـرق آبی بـا محدودیـت مواجه شـود . 
گرمای زود رس فصل   بهار هم باعث شده تا کشـاورزان عزیز و زحمت کش 
در سراسـر کشـور موتور پمپ های خود را زودتر بـه کار گیرند و بخش های 

خانگی و اداری نیز از سیسـتم های سرمایشی اسـتفاده نمایند .

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه 1 را 
بخوانید

چشم ها در انتظارچشم ها در انتظار
تانکر آبرسانیتانکر آبرسانی
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

درخواست شرکت برق منطقه ای کرمان 
از مردم به صرفه جویی در مصرف انرژی برق افزایش ۵۰ درصدی پرداخت 

 تسهیالت بانک کشاورزی در سال گذشته 

سانی
اطالع ر

مردم شریف و قدرشناس استان کرمان همانطور که استحضار دارید بدلیل کاهش نزوالت آسمانی در زمستان گذشته و بهار سال جاری و خشک سالی 
بی سابقه در کشور منجر شده تا تولید نیروگاه های برق آبی با محدودیت مواجه شود . گرمای زود رس فصل   بهار هم باعث شده تا کشاورزان عزیز و 
زحمت کش در سراسر کشور موتور پمپ های خود را زودتر به کار گیرند و بخش های خانگی و اداری نیز از سیستم های سرمایشی استفاده نمایند . 

مدیر شعب بانک کشاورزی 
جنوب کرمان به مناسبت  
سالروز تاسیس بانک 
کشاورزی در گفتگو با کاغذ 
وطن گفت : فلسفه تاسیس 
بانک کشاورزی حمایت از 
بخش کشاورزی است،  با 
گذشت 88 سال از تاسیس 
این بانک ، با داشتن  یک هزار 
و 88۰ شعبه در سطح کشور، 
بانک کشاورزی کار تامین 
مالی بخش کشاورزی را انجام 
می دهد. 

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

دلیل  به  برق  مصرف  حاضر  حال  در 
مناطق گرم  در  بویژه  هوا  شدید  گرمای 
به شدت افزایش یافته در حالیکه تیر و 
مرداد ماه آغاز نشده و صنعت برق استان 
و در مجموع صنعت برق کشور با به کار 
با  و  خود  تالش  و  توان  تمامی  گرفتن 
اتخاذ تدابير و انجام برنامه ریزی های 
با جذب  از فني و غیر فنی و  اعم  الزم 
همه  در  مشترکین  همکاری  و  حمایت 
بخش ها خصوصا صنابع اعم از کوچک 

و بزرگ توانسته  تا کنون ضمن تأمین برق 
پایدار و جلوگیری از حادثه در شبکه برق تا 
حد زیاد از خاموشی های مقطعی بکاهد 
اکنون که با افزایش مستمر دما در سراسر 
کشور روز به روبه رو هستیم  در چنین 
شرايطي مسئوالن و مدیران صنعت برق 
ضمن تقدیر و تشکر از همه مشترکین در 
همه بخش ها به پاس همکاری هایشان 
با  تا  از مردم عزیز تقاضا دارند  کماکان 
انرژی خادمان خود را در  بهینه  مصرف 

این صنعت عظیم یاری نماید تا بتوانیم در 
این روزهای گرم و سوزان و کرونایی برق 
مطمئن و پایدار تأمین نماییم تا ان شاهللا 
تابستانی آسوده و خنک را سپری نموده 
و هیچکس از نعمت برق محروم نشود .

 بدین منظور چند راهکار ساده و زود بازده 
را پیشنهاد می کنیم که موجب کاهش 

مصرف و هزینه های برق می شود.
ا- خاموش کردن المپ های المانی 

و استفاده از نور طبیعی در طول روز که 
باعث کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی 

می شود . 
پر  برقی  وسایل  از  استفاده  عدم   -٢

مصرف در ساعات ۱۴ الی ۱۸ 
 ۲ - استفاده از دور کند کولر آبی و تنظیم 

دمای ۲۶ برای کولرهای گازی
غیر  برقی   ۴- خاموش کردن وسایل 

ضرور  در منزل و یا محل کار

ــعب  ــرد ش ــری عملک ــک کالنت باب
بانــک کشــاورزی در جنــوب کرمان 
را در پرداخــت انــواع تســهیالت 
بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و افــزود 
:بانــک کشــاورزی بــا پرداخــت بیش 
از ۷ هــزار میلیــارد ریــال انــواع  
تســهیالت ســرمایه در گــردش، 
قرض الحســنه   ، مکانیزاســیون 
ــتغال  ــنه اش ــرض الحس ازدواج و  ق
زایــی  در مجمــوع ۱۰ هــزار و 4۷5 
 فقــره تســهیالت اعطــا کرده اســت. 
مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی 
ــدی  ــد ۳5درص ــن رش ــه میانگی ب
در  اســتان   بانکــی  سیســتم 
ــرد  ــاره ک ــهیالت اش ــت تس پرداخ
و بیــان داشــت: جنــوب کرمــان 
رشــد  و  افزایــش  بــا  توانســته 
5۰درصــدی در پرداخت تســهیالت 
میانگیــن  از  بیشــتر  حتــی  و 
ــال  ــی در س ــرد خوب ــتانی عملک اس

 گذشــته از خــود بــه جابگــذارد. 
هرچــه  تعامــل  بــه  کالنتــری 
ســازمان   ، بانــک  بیــن  بیشــتر 
و  کشــاورزان  کشــاورزی،  جهــاد 
ســرمایه گذاران در راســتای کمــک 
بــه توســعه بخــش کشــاورزی و 
ــت و  ــد داش ــته تاکی ــع وابس صنای
گفــت: بــا توجــه بــه زمینــه مســاعد 
زیربخــش  در  گــذاری  ســرمایه 
ــاد  ــازمان جه ــه س ــه، ب دام  منطق
اســت  شــده  اعــالم  کشــاورزی 
متقاضــی ســرمایه  افــراد  از  تــا 
ــان  ــش از  زم ــن بخ ــذاری در ای گ
ــتم  ــا سیس ــتارگاه ت ــیس کش تاس
و  شــیر  توزیــع  و  آوری  جمــع 
گوشــت جهــت دریافــت تســهیالت 
تعــدادی   یــا  میــزان  هــر  بــه 
نماینــد.  معرفــی  بانــک    بــه 
مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی  
اظهــار داشــت:درخصوص تولیــد 

تنــوع بخشــی  ایجــاد  و  ثــروت 
ــت  ــه جه ــاورز و ب ــد کش ــه درآم ب
ــاورزان  ــوار کش ــاد خان ــه اقتص اینک
ــه یــک محصــول خــاص وابســته  ب
در   کشــاورزی  بانــک  نباشــد، 
پرداخــت تســهیالت در موضوعــات 
دامپــروری،  ماننــد  متنــوع 
غیــره  و  ،زنبــورداری  نوغانــداری 
اســت.  کــرده  آمادگــی   اعــالم 
اینکــه  عنــوان  بــا  کالنتــری 
در  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت 
امــکان  کــه  اســت  شــرایطی 
ــدام خاصــی در خصــوص  انجــام اق
ــح  بخشــودگی را نمــی دهــد تصری
ــکل  ــم مش ــودگی جرای ــرد: بخش ک
بزرگــی را از مــردم حــل نمــی 
ــات  ــی از مطالب ــد کم ــد و درص کن
هســتند.  جرایــم  بــه   مربــوط 
او ادامــه داد: طبــق اعــالم ســازمان 
ــر از  ــزار نف ــاد کشــاورزی ۳۰ ه جه

کشــاورزان منطقــه جنوب کرمــان در 
اثــر خشکســالی و ســرمازدگی دچــار 
خســارت شــده انــد  که در ایــن رابطه 
تــالش مــی شــود کســانی کــه بدهی 
بانکــی دارنــد از طریــق مصوبــات 
ســتاد تســهیل و رونــق تولیــد و 
ــا ســود هفــت  دریافــت تســهیالت ب
و نیــم درصــد و کســانی کــه بدهــی 
ــد "خ "  ــال از بن ــد و قب ــی دارن بانک
اســتفاده کرده انــد تنــد از تســهیالت 
 بــا ســود 2۰ درصــد اســتفاده کننــد. 
بانــک  شــعب  ســتادی  مدیــر 
کشــاورزی جنــوب کرمــان ابــراز 
امیــدواری کــرد درصــورت پیشــرفت 
ــز  ــات و تجهی ــول مطالب ــد وص فراین
ــی  ــار م ــه ، انتظ ــق برنام ــع طب مناب
ــت  ــا پرداخ ــاری ب ــال ج رود  در س
ــان   ــارد توم ــزار میلی ــش از یکه بی
تســهیالت،ظرفیت اشــتغال 5 هــزار 

ــردد. ــم گ ــر فراه نف

 مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان :
سانی

اطالع ر

بحران آب در کرمان بیداد می کند و در شرایطی سپاه، ارتش، 
نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها برای آبرسانی سیار پای کار 

آمدند، مردم حدود 8۰ نقطه شهر کرمان باید ساعت ها در 
انتظار تانکر سیار آبرسانی بنشینند.
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

هدایت کاربران به درگاه های 
جعلی به وسیله فروشندگان 

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت:سعی کنید در زمان خرید کاال های 
اینترنتی بعد از دریافت کاال پرداخت وجه را انجام دهید.

 سرهنگ امین یادگارنژاد،در خصوص ترفند های مختلف کاهبرداران 
سایبری در خرید های مجازی هشدار داد و گفت: قبل از تماس و قرار 
ماقات با فروشنده برای خرید کاال، ابتدا نام، شرکت سازنده و برخی 
اطاعات دیگر در خصوص آن را از طریق جستجو در اینترنت به دست 

آورده و از قیمت حدودی آن مطلع شوید.
او افزود: حتما قبل از انجام معامله و پرداخت هزینه،ابتدا شماره تلفن 
و نشانی طرف معامله را بررسی کرده و از صحت آن اطمینان حاصل 
کرده و سعی کنید کاالیی را انتخاب کنید که در شهر و محل زندگی 

شما واقع شده باشد.
سرهنگ یادگارنژاد با بیان اینکه پایین بودن بیش از حد قیمت می تواند 
ترفندی برای ایجاد هیجان و عجله در افراد برای خرید سریع کاال 
باشد،گفت:بهتر است هنگام خرید کاال اطمینان حاصل کنید سرقتی 
نباشد و قراردادی با احراز هویت طرفین معامله در حضور چند شاهد 
منعقد شود.او افزود:لینک های ارسالی از سوی فروشنده احتمال دارد 
درگاه فیشینگ بانکی باشد پس قبل از واریز هرگونه وجهی از طریق این 

لینک ها مطمئن شوید درگاه بانکی ارسالی فیشینگ نیست.
این مقام انتظامی هشدار داد: اگر فروشنده کاال اطاعات شخصی یا 
اطاعات بانکی خود را ارائه کرد، دلیل بر اعتماد کردن به وی نیست، زیرا 

ممکن است اطاعات شخص دیگری را اعام کرده باشد.
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت:هموطنان می توانند آخرین 
آموزش های الزم و هشدار های سایبری را از طریق راه ارتباطی سایت 
پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند و 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به 

بخش گزارش مردمی اعام کنند.

2۵ سمن فعال محیط زیست با 
معاونت اجتماعی دادگستری 

کرمان همکاری دارند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
با اشاره به این مطلب که در سال گذشته ۳۰۰ سمن در این استان 
شناسایی شده است، گفت: از این تعداد 25 سمن در حوزه حفاظت از 

محیط زیست با دادگستری فعالیت دارند.
سید مهدی قویدل در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان از 
اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان در جمع مسئوالن 
سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست افزود: مجمع 
نهادهای مردمی در ۱2 حوزه تشــکیل شده اســت که یکی از این 
موارد، مربوط به محیط زیست است و در آینده نزدیک کارگروه حفظ 
محیط زیست در معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان فعال 

خواهد شد.
او یادآور شد: در پایان سال ۹۸ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل 
نهادهای مردمی با دستگاه قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه صادر 
شده است که در این دستورالعمل توجه ویژه ای به مشارکت مردم و 
نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم 

و از جمله در حوزه زیست محیطی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با 
دستگاه قضایی، بسیار جامع و در راستای سند تحول دستگاه قضایی 
است تا دســتگاه های متولی با ظرفیت نهادهای مردمی اقدامات 

مناسبی را در پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.
قویدل به بازدید انجام شده از ســوی کارگروه حفظ محیط زیست 
معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان از مناطق حاشیه ای شهر 
و کوره های واقع در این منطقه اشاره و عنوان کرد: سامانه سجام به 
منظور دریافت گزارشات مردمی در تمامی ابعاد و پیشنهادات مربوطه 
طراحی و فعال شده اســت که تاکنون ۷۶ گزارش مربوط به محیط 

زیست و منابع طبیعی به این سامانه اعالم شده است.
او یادآور شد: از مجموع گزارشات مربوط به حفظ محیط زیست در 
سامانه سجام، 45 مورد به دادستان های مربوطه و ۹ مورد به مدیرکل 

محیط زیست ارجاع داده شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
تصریح کرد: تقاضا داریم نهادهای مردمی از ظرفیت سامانه سجام به 
نحو مطلوب استفاده کرده و گزارشات و درخواست های مربوطه را 

منتقل کنند.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان کرمان گفت: در سال گذشته 
2۸2 هزار دالر صنایع دستی این استان به صورت 
چمدانی صادر شد. فریدون فعالی در آیین گرامیداشت روز جهانی 
صنایع دستی در کرمان به صادرات ۱۰ هزار متر مربع گلیم به ارزش 
یک ونیم میلیون دالر از مبادی گمرکی کشور در سال گذشته اشاره 
و اظهار کرد: ساالنه 2۰ هزار مترمربع گلیم به ارزش ۶۰ میلیارد 
تومان و 5۰۰ هزار قطعه حصیر به ارزش 25 میلیارد تومان تولید 
می شود.او با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون قطعه سنگ قیمتی 
و نیمه قیمتی به ارزش 5۰ میلیارد تومان در استان کرمان تولید 
می شود، افزود: صادرات صنایع دستی استان از مبادی گمرکی 
مختلف انجام می شود که باید این آمار در صادرات استان کرمان 
ثبت و ضبط شود.فعالی تصریح کرد: تولیدات صنایع دستی استان 
اغلب ناشناخته است و باید با برندسازی و تبلیغات محصوالت 

هنرمندان را به مردم دنیا بشناسانیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ هزار هنرمند و صنعتگر 
صنایع دستی در ۱۰۰ رشته مشغول به فعالیت هستند، گفت: 
پرونده شهرهای کرمان به عنوان شهر ملی صنایع دستی، شهربابک 
شهر ملی فیروزه ، قلعه گنج شهر ملی حصیربافی، راین شهر ملی 
چاقوسازی و راور شهر ملی فرش تهیه شده که توسط وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال بررسی است 

تا هر چه زودتر به ثبت ملی برسد.
او بیان کرد: در تالش هستیم زنجیره ارزش و تولید محصوالت 

صنایع دستی هنرمندان کرمانی در داخل استان انجام شود.
فعالی افزود: خانه اوشیدری کرمان با اعتبار یک میلیارد تومان در 
حال مرمت برای تبدیل به بازارچه صنایع دستی است و بازار قلعه 

محمود نیز برای حضور هنرمندان در حال راه اندازی است.
او تاکید کرد: باید با برگزاری جلسات و دیدار مختلف با هنرمندان 
صنایع دستی، دغدغه های این هنرمندان را شناسایی و در رفع 
آنها تالش کنیم.گفتنی است، آیین گرامیداشت روز جهانی 
صنایع دستی با حضور برخی از مسئوالن و فعاالن این حوزه در 
اتاق بازرگانی کرمان برگزار و از تعدادی هنرمندان شاخص و 

پیشکسوت هنرهای دستی تجلیل شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان با بیان اینکه صنعت برق به 
دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق 
باالیی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است گفت: برای تولید 
هر بیت کوین معادل مصرف ۳5هزار مشترک خانگی انرژی برق 
مصرف می شود. حمید علیزاده گفت: امسال با وجود خشکسالی ها 
و کاهش نزوالت جوی و گرمای زودرس ۳5۰۰تا 4۰۰۰مگاوات 
تولید انرژی برق نیروگاه ها کاهش یافت که شاید توازن تولید و 
مصرف را برهم زد و باعث قطع برق و خاموشی های ناخواسته و 
از پیش تعیین نشده در هفته های اخیر شد.او در خصوص مصرف 
انرژی برق ادارات گفت: ادارات و سازمان ها موظفند در ساعات 
اداری 5۰درصد و بعد از ساعات اداری ۹۰درصد مصرف خود 
را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.او با بیان اینکه پیک بار از 
ساعت ۱2تا ۱۸ بعداز ظهر می باشد از مشترکین خواست تا از 
دور کند کولر استفاده کنند یا اینکه درجه کولر گازی را روی 25 
تنظیم کنند.او با اشاره به اینکه 25درصد مصرف برق کشور مربوط 
به وسایل سرمایشی است،اظهارداشت:اگر مشترکین ۱۰درصد 
صرفه جویی کنند خاموشی نخواهیم داشت.او به عقد تفاهم نامه 
همکاری با شرکت شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: 4۰درصد 
مراکز صنعتی بزرگ شمال استان با صنعت برق در پیک بار همکاری 
داشتند که امیدواریم مابقی صنایع نیز در هفته جاری نسبت به 
عقد تفاهم نامه اقدام نمایند.او اظهار داشت:صنایع به تناسب میزان 
همکاری پاداش دریافت خواهند کرد .علیزاده با اشاره به طرح برق 
امید وزارت نیرو گفت: این طرح به منظور حمایت از مشترکین 
کم مصرف و اصالح الگوی مصرف انرژی برق اجراشده است که 
بر این اساس در شمال استان کرمان ۱5درصد مشترک پرمصرف 

55درصد خوش مصرف و ۳۰درصد مشترک کم مصرف داریم.
او در پایان به استخراج غیرمجاز رمز ارزها اشاره کرد و گفت تاکنون 
در شمال استان کرمان ۱5۰۰دستگاه رمز ارز غیرمجاز کشف و 

متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

شاخص فرابورس نیز بیش از 2۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و 45۷ 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۶۷5 هزار برگه سهم به ارزش ۱۹2 
هزار و 2۳۳ میلیارد ریال دادوستد شد. دیروز نماد صنعتی مینو )غصینو(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )سمگا(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(،  بیمه کوثر )کوثر(، نفت ایرانول )شرانل(، قاسم ایران )قاسم(، توسعه 
و عمران استان کرمان )کرمان( و پاالیش نفت الوان )شاوان( تاثیر مثبت بر شاخص 
این بازار داشتند.در مقابل مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، بیمه سامان )بساما(، کلر 
پارس )کلر(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، توکاریل )توریل(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، جنرال مکانیک )رنیک(، بیمه تجارت نو )بنو( و سرمایه گذاری صباتامین 

)صبا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

فرابورس بر روی کانال
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، 24 خردادماه( در بازار تهران  1۷ هزار و 4۵۷ واحدی

با کاهش ۶۰ هزار تومانی نسبت به به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.به گزارش 
روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز، ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز یک شنبه )یکشنبه، 2۳ 
خرداد( به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
۱۰ میلیون و 55۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال  نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به 
یک میلیون و ۶۹ هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۳۱ هزار تومان 
شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۸5۷ دالر و ۸۳ سنت فروخته شد.  
قیمت سکه در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج،  روند نزولی را شروع کرد 
تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. اما از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در 

این مدت در کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده است.  

افت ۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، 24 خردادماه( با ۶۰ تومان افزایش نسبت به به 
رقم 2۳ هزار و 5۷4 تومان رسید.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت 
۱۳ و ۱5 دقیقه دیروز  با 2۶۸ تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه به رقم 2۸ 
هزار و ۶۱۰ تومان رسید.دیروز  قیمت خرید هر دالر 2۳ هزار و ۱۰۷ تومان و 
نرخ خرید هر یورو نیز 2۸ هزار و 44 تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در 
بازار متشکل ارزی 2۳ هزار و ۷2 تومان و نرخ فروش آن 2۳ هزار و 2۸2 تومان 
اعالم شد.   نرخ خرید یورو در این بازار 2۷ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ فروش آن 

نیز 2۸ هزار و ۱۹۱ تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 24 هزار و ۹۰۶ تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت 2۰ هزار و 5۶۹ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه 

وارد کانال 2۳ هزار تومانی شد و تاکنون در این محدوده نوسان داشته است.

ثبات قیمت دالر 
در میانه کانال 23 هزار تومانی

282 هزار دالر صادرات 
چمدانی صنایع دستی

 کرمان در سال گذشته

هر بیت کوین معادل 3۵هزار 
مشترک خانگی برق مصرف می کند

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران با بیان اینکه تحریم ها بهای 
تمام شده کاالها را 2۰درصد افزایش داد، 
گفت: اگرچه افت نرخ دالر، تاثیر موقت در 
بهای سهام شرکت های بورسی صادرات محور 
دارد، اما احیای برجام بسیاری از هزینه های 
تحمیلی ناشی از تحریم را منتفی خواهد 
کرد.»عباس آرگون« )دوشنبه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ایجاد ظرفیت های 
مناسب برای روند صعودی بازار اشاره کرد و 
افزود: امیدواریم در دوران دولت جدید به 
سمت استفاده از این فرصت ها پیش برویم، 
به هیچ عنوان نباید به صورت موقت سازوکار 
الزم برای معامالت بورس فراهم شود و بعد،  

این بازار به حال خود رها شود.
وی، نتیجه مذاکرات وین را به عنوان یکی از 
نگرانی های فعلی بازار عنوان کرد و گفت: به 
نظر می رسد با ایجاد موافقت در مذاکرات 
وین با کاهش شدیدی در قیمت دالر روبه رو 
نشویم، مگر آنکه به دنبال سرکوب قیمت 
دالر باشیم که به هیچ عنوان این موضوع به 

صالح اقتصاد کشور نخواهد بود.
آرگون با بیان اینکه اکنون انتظارها نسبت به 
افزایش و کاهش قیمت ها بیش از حد واقع 
است، اظهار داشت: شاید با ایجاد دسترسی 
کشور به منابع ارزی شاهد افت مقطعی 
قیمت دالر باشیم و در سهام شرکت های 
صادرات محور افتی در قیمت و معامالت آنها 
اتفاق بیفتد، اما از طرف دیگر به دلیل برداشته 
شدن محدودیت ها بسیاری از هزینه هایی 
که شرکت ها بابت تحریم های اعمال شده 
پرداخت می کردند منتفی می شود که همین 
موضوع را می توان به عنوان منفعت و نقطه 

مثبت مذکرات وین عنوان کرد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اکنون با 
وجود تحریم ها امکان نقل و انتقال پول وجود 
ندارد و به دلیل این محدودیت ها نمی توان 
کاالها را در بازارهای رقابتی به فروش رساند، 
بلکه کاالها باید فقط به افرادی خاص فروخته 
شوند و همچنین در کنار این محدودیت ها به 
راحتی امکان تامین مواد اولیه و خرید آنها 

وجود ندارد.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، 24 
خردادماه( هشت هزار و ۹۹۰ واحد رشد 
داشــت که در نهایت این شاخص به رقم 

یک میلیون و ۱5۰ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایــه معامالت دیروز 
بیش از ۶ میلیارد و 4۶4 میلیون ســهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۷ هزار 

و 4۹2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۹۰۰ 
واحد کاهش به ۳۷۶ هــزار و ۳2۸ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 5۷۹ واحد 

افت به 242 هزار و ۶2 واحد رسید.
شــاخص بازار اول ۹ هــزار و ۸۱ واحد و 
شــاخص بازار دوم ۹ هزار و ۶۰4 واحد 
افزایش داشــتند.عالوه بر ایــن در بین 
همه نمادها، نمــاد معدنی و صنعتی گل 
گهــر )کگل( با یک هــزار و 52۶ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با یک هزار و 2۷۹ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( بــا ۹5۳ واحد، 
ملی صنایع مس ایــران )فملی( با ۹5۱ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 
۹5۱ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۷24 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با ۶۹4 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 
52۰ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با 5۰۶ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۳۹۶ واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( بــا ۳5۳ واحد و کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران )حکشتی( با 
۳45 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشتند.در مقابل بانک پاسارگاد )وپاسار( 
با یک هزار و ۱۶4 واحد، بانک پارســیان 
)وپارس( با 4۶۱ واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری اســتان خوزســتان )وسخوز( با 
۱۸۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وامید( با ۱45 واحد، سیمان خاش 
)ســخاش( با ۱۱۸ واحد، تولیدی چدن 
ســازان )چدن( با ۱۱۶ واحــد، صنایع 
کاغذســازی کاوه )چکاوه( با ۹۰ واحد، 
داروســازی امین )دامین( با ۷۶ واحد و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۷۱ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.
بر پایه این گزارش، دیــروز نماد صنعت 
غذایــی کــورش )غکــورش(، لیزینگ 
کارآفریــن )ولــکار(، پــارس خــودرو 
)خپارس(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ایران خودرو )خودرو(، شــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( و پاالیش 
نفت تهران )شتران( نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.

تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت صمت و شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر برای اجرای ۳۶ طرح با سرمایه گذاری 5 میلیارد یورویی را می توان 

انقالبی در منطقه گل گهر و تکمیل زنجیره ارزش دانست.
چندی پیش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه ای را برای اجرای ۳۶ طرح بزرگ اقتصادی با 
سرمایه گذاری 5 میلیارد یورویی با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا 
کرد.تفاهم نامه ای که بخش عمده ای از آن در راستای تکمیل زنجیره 

ارزش و تولید محصوالت مختلف در این مجموعه خواهد بود.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهرکه جزو بزرگان سنگ آهن کشور 
محسوب می شود، در نظر دارد با حجم سرمایه 5 میلیارد یورویی نقش 
خود در توسعه زنجیره ارزش فوالد را افزایش داده سهم بیشتری از بازار را 
بدست آورد.بدون شک تکمیل زنجیره ارزش در کنار توسعه اکتشافات که 
از موارد یاد شده در این تفاهم نامه است، می تواند کمک بزرگی به تولید 
هرچه بیشتر گل گهر کرده و سهم ۳۰ درصدی این مجموعه در صنعت 
فوالد را افزایش دهد.گل گهر با ایجاد شرکتی مجزا در حوزه اکتشافات 
سعی بر آن دارد تا ذخایر موجود در عمق را شناسایی کرده تا نگرانی درباره 
تامین مواد اولیه برطرف شود.اما این تفاهم نامه تنها به این موارد ختم نمی 
شود. توسعه زیر ساخت ها، نوسازی ماشین آالت معدنی ، ارتقا فناوری و 
شتابدهنده ها از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه دیده شده است. 
بدون شک توسعه فعالیت های گل گهر با حجم قابل توجهی از سرمایه 
گذاری، نقش این مجموعه در بخش معدن و سهم آن از بازار داخلی و 
صادراتی را افزایش می دهد. مدیران گل گهر به درستی به درک این 
موضوع رسیده اند که بخش معدن در حوزه های زیرساختی و اکتشافی 
نیازمند سرمایه گذاری است.ثبت رکورد در تولید این مجموعه و به دنبال 
آن افزایش فروش باعث شد تا گل گهر با وزارت صمت چنین تفاهم نامه 

ای را منعقد کرده و جایگاه خود در بخش معدن را ارتقا دهد.

قدرت نمایی گل گهر با 
سرمایه گذاری ۵ میلیارد یورویی

تحریم، هزینه تمام شده 
کاالها را 2۰ درصد 

افزایش داد

شاخص بورس با رشد 
حدود ۹ هزار واحدی 

مثبت شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به رای 
دیوان عدالت اداری در اواسط خرداد ماه سال جاری، در خصوص امهال 
وام کشاورزان خسارت دیده، گفت: متاسفانه برخی از بانک ها از جمله 
بانک کشاورزی در سطح کشور بخصوص در جنوب استان کرمان بر 

خالف قانون وثیقه های کشاورزان خسارت دیده را به اجرا گذاشته اند.
ذبیح اهلل اعظمی ساردوئی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در خصوص رای دیوان 
عدالت اداری هفته پیش در خصوص بخشودگی سود، جریمه و کارمزد 
تسهیالت دریافتی کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث 
غیرمترقبه، گفت: در جریان بررسی بودجه سال ۱4۰۰ با رای نمایندگان 
مصوب شد که سود، جریمه و کارمزد تسهیالت دریافتی کشاورزان، 
دامداران و عشایر خسارت دیده در اثر خشکسالی و حوادث غیرمترقبه از 

ابتدای سال ۹4 به مدت سه سال بخشوده و امهال شود.

وثیقه کشاورزان خسارت دیده 
به اجرا گذاشته شده است

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۰۴-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
محمـد دلفـاردی  فرزنـد خـدا رحـم بشـماره شناسـنامه ۱7۲صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  وباغچـه بـه مسـاحت ۱۱۰۰متـر مربع پـالک -فرعی 
از۱۱93- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۱۱93-اصلـی قطعـه 
۶ واقـع دراراضـی سـرگدار دلفـارد جیرفـت بخش 3۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم حلیمـه کردسـتانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۲۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره۱399۶۰3۱9۰۱۴۰۰۶۴۸9-۱399/۱۲/۱۶هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 
آیلیـن احمـدی کاره  فرزنـد اسـحق بشـماره شناسـنامه 3۰۲۰۸7۲۸۴7صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲۴۶متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از5۶۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از 5۶۴-اصلی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی کهوروئیه جیرفت بخـش ۴5کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای انوشـیروان پارسـا محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۲۰
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱-تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۸۶-۱۴۰۰/۰۲/۰5هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
یاسـر امیـری فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه 5۰۶5صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۶۱۶.97متـر مربـع پـالک -فرعـی 
از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸5فرعـی از 57۴-اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخـش ۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
محمـد ابوالحسـن زاده ماهانـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۱۱9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۰۶-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
حسـن سـرحدی پوررودبارفرزنـد علیرضـا بشـماره شناسـنامه ۲صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت۱39متر مربع پالک -فرعـی از5۸۱- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از 5۸۱-اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی حسـین اباد جیرفت بخـش ۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
ابراهیـم سـیدیان  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱7

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده ۱3 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  ۱۴۰۰۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۶9۰هیـات دوم  موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طیبـه 
رحمانـی ده نـوی فرزنـد یدالـه بـه شـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از زرنـد در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲75 مترمربـع از پـالک 75۶۱ اصلـی واقـع در 
زرنـد خیابـان امیرکبیـر کوچـه ۲۱ خریـداری از مالـک رسـمی خانـم طلعـت 
نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف۱۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/3/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
مالـک  سـربیژن  صالحـی  ناصـر  چـون 
ششـدانگ  پـالک ۱۸۴فرعـی از  7۰۶-اصلی 
واقـع در بخـش ۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعالم نموده اصل  سـند 
مالکیـت پـالک اخيـر الذكر که قبـال ذیل ثبـت صفحه ۲۶3 
دفتـر۲3۱ امـالک  محلـی جیرفـت صـادر وتسـليم شـده 
اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضای 
صـدور سـند مالكيـت المثنـى پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنا 
بـه درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور تبصـره یک ماده 
۱۲۰ آييـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهی 
مـی گـردد تـا چنانچه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود اصـل سـند 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت( ظـرف مـدت ۱۰روز مراتـب را بـا 
ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی 
)۱۰روز(  آگهـی  در  مقـرر  مهلـت  انقضـای  از  پـس  اسـت 
هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهـد  بود و این 
اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمود.
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.
م الف:۱۶۷

فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای ابراهیـم حیـدری  فرزنـد میرک به شـماره 
شناسـنامه ۸3۱۰ و شـماره ملـی 3۱۶۰۰۸3۲7۶ صـادره از کهنوج 

مالـک ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پالک
۱۰۲۸ فرعـی از یـک اصلـی واقـع در شـهر کهنـوج روسـتای زه قطعـه یـک 
بخـش ۴۶ کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل صفحـه 5۱۴ دفتـر 53 محلی 
بـه شـماره چاپـی ۲93۸۰۴ سـرس الـف سـال ۸۱ صـادر و تسـلیم گردیـده، 
ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلـی تصدیق امضاء شـده اعالم نموده 
کـه سـند مالکیـت پالک فوق مفقود شـده و در خواسـت سـند المثنی نموده 
اسـت ، لـذا باسـتناد تبصـره یـک اصالحی مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کهنـوج مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

اقـدام خواهـد گردید.
اصغر  نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج.م الف :۱۳۴

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰۴۰۶-۱۴۰۰/۰۲/۰۶هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
محمدمشـایخی جمـال بـارز فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه ۱۶55صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۱۱۰.5متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از5۸۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از 5۸۱-اصلـی 
قطعـه ۲ واقـع دراراضـی حسـین ابـاد جیرفـت بخـش ۴5کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای حسـن مشـایخی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ -  تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰37۸-۱۴۰۰/۰۲/۰۴هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
الهـه گیالنی  فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 3۰۲۰3۴۲۶5۱صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  نیمـه سـازبه مسـاحت ۲7۶متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱3فرعـی از 579-
اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ۴5کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای نصرهللا گیالنـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۱۲
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ -  تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۰5-۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
درویـش جمشـیدی پـور گوشـکی  فرزند عباس  بشـماره شناسـنامه ۲79صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۴35متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۲۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از ۲۶-اصلـی 
قطعـه یـک  واقـع دراراضـی دولـت  ابـاد اسـفندقه  جیرفـت بخـش ۴۴کرمـان 
خریداری از مالک رسـمی آقای محمد حسـین ابوسـعیدی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱5روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ - تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۲5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره ۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۲۰۰۰3۱3 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن   
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
از  بهـادری  فرزنـد ماشـالله بشـماره شناسـنامه 33۱ صـادره  آقـای حمـدهللا 
سـیرجان در یـک بـاب مرغداری بـه مسـاحت ۲۰۱۶۰/5۰ متر مربع پـالک 33۶۱ 
اصلـی واقـع در صالـح آبـاد بخش 3۶ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقایان 
علـی و حسـین قلـی و احمـد همگـی خواجویـی نـژاد  محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱۰۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۲5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۰9
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
۱۴۰۰۶۰3۱9۰۱۲۰۰۰5۸9 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  ملـک سـیرجان  ثبـت  حـوزه 
محمـد آزادی پـور قهسـتانی فرزند حسـن  بشـماره شناسـنامه 9۸3 صادره از 
سـیرجان در یـک بـاب  خانـه بـه مسـاحت ۲7۲/5۰ متـر مربـع پـالک 3۰3۶ 
اصلـی واقـع در مکـی آبـاد بخـش 3۶ کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
سـید محمـد نبـوی مکـی آبـادی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱۰۶5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۲5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۰9
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای علـی گلسـتانی حتکنـی مالـک ششـدانگ پـالک 
۸۰ فرعـی از ۱۸۸73 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش ۱3 
صفحـه    ۲3۸ دفتـر  در  آن  مالکیـت  سـند  کرمـان کـه 
۲۴۶ بـه شـماره ثبـت ۴۰۱3۴ و شـماره چاپـی ۲۱۸۰۰3 ب 9۰ صـادر 
و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت جابجایـی مفقـود گردیده 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک 
مـاده ۱۲۰ اصالحـی آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب یک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر می باشـد کـه در این اگهـی ذکر 
نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس 
از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهـد شـد. م الـف ۱۰۲
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۴۰۰/۰3/۲5

بیست و پنجم خردادماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آب را 
َهدرندهیم

چشم ها در انتظار تانکر آبرسانی

 امکانات الزم برای برگزاری انتخابات مهیاست

 
 

تابسـتان هنـوز از راه نرسـیده کمبـود آب در 
مرکـز بزرگتریـن اسـتان کشـور بیـداد می کند 
و بسـیاری از مـردم ایـن کالنشـهر در گرمـای 
شـدید و طاقت فرسـای خردادمـاه مجبـور 
هسـتند سـاعت ها بـه انتظـار تانکـر سـیار 
آبرسـانی بنشـینند یا دبه در دسـت در دیگر به 
برونـد. آب  جسـت وجوی 

مـردم کرمـان هـر سـاله در فصـل تابسـتان بـا 
کمبـود آب روبه رو بودنـد اما بحران آب امسـال 
کرمان یـک ماه قبـل از آغـاز فصل گرمـا چهره 
خـود را بـه مـردم کرمـان نشـان داده و مـردم 
کویر نشـین کرمـان نگـران بی آبـی و گرمـا 
بـه انتظـار تابسـتانی گـرم و طاقت فرسـا در 
خشـک ترین سـال آبی 5۰ سـال گذشـته خود 

ند. نشسـته ا
بحـران آب و کم آبـی در کرمـان بیـداد می کند 
و در شـرایطی سـپاه، ارتـش، نیـروی انتظامی، 
هالل احمـر و دیگـر دسـتگاه ها برای آبرسـانی 
سـیار به مـردم کرمـان پـای کار آمدنـد، مردم 
حـدود ۸۰ نقطـه شـهر کرمـان بایـد در انتظار 

تانکر سـیار آبرسـانی بنشـینند.
حمیـد صمدانـی مدیـر شـرکت مهندسـی آب 
و فاضـالب شهرسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
شـهر کرمـان در زمـان پیـک مصـرف آب هزار 

و ۱4۳ لیتـر بـر ثانیـه کمبـود آب دارد اظهـار 
داشـت: شـرایط تأمین آب شـهر کرمان بسـیار 

بحرانـی اسـت.
او بـا عذرخواهـی از مـردم کرمـان کـه در ایـن 
روزهای گرم و طاقت فرسـا مجبورنـد کم آبی را 
تحمل کننـد بیان کـرد: هـر آنچه کـه در حوزه 
اختیـارات ما بود و هـر اقدامی که می توانسـتیم 
بـرای جبـران کمبـود آب کرمـان انجـام دادیم 

اما بخـت با مـا یـار نبود.
فاضـالب  و  آب  مهندسـی  شـرکت  مدیـر 
شهرسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه بارش ها در 
کرمان در سـال زراعی جاری در کرمان نسـبت 
بـه سـال گذشـته ۷۰ درصـدی کاهش داشـت 
ادامـه داد: گرمـای زودرس و بسـیار شـدید و 
مسـتمر شـبانه روزی نیز باعث اسـتفاده بیشتر 
و زودتـر از کولرهـای آبی شـده که این مسـئله 
بحـران آب در کرمـان را تشـدید کـرده اسـت.

او بـا تاکید بر اینکه تابسـتان امسـال تابسـتانی 
بسـیار سـخت و دشـواری را در پیـش داریـم 
افزود: در این گرمای شـدید و طاقت فرسا مردم 
چاره ای جـز اسـتفاده از کولر ندارند و مـا به آنها 

حـق می دهیـم.
صمدانی با اشـاره بـه اینکـه در وضعیـت عادی 
تا نخسـتین روزهـای خردادماه مشـکل خاصی 
در تأمیـن آب در هیچ نقطـه ای از شـهر کرمان 
نداشـتیم بیـان کـرد: گرمـا زودرس امسـال از 
هفتـم خردادماه باعث شـد کـه کمبـود آب در 

کرمـان از زمان خـود را نشـان دهد.
او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر چیـزی در 
حـدود هـزار و ۱4۳ لیتـر بـر ثانیـه کمبـود آب 
داریم و حـدود ۸۰ نقطه شـهر کرمان آبرسـانی 
سـیار بـا تانکـر انجـام می شـود گفـت: سـپاه، 
ارتـش، هـالل احمـر، نیـروی انتظامـی، منابع 
طبیعی و تمام تشـکیالت دولتی برای آبرسـانی 

سـیار به مـردم کرمـان پـای کار هسـتند.
فاضـالب  و  آب  مهندسـی  شـرکت  مدیـر 
شهرسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه شـهرک 
مطهـری بـه دلیـل تراکـم جمعیتی کـه در این 
منطقه وجـود دارد با بیشـترین مشـکل کمبود 
آب روبـه رو اسـت افزود: همـکاران ما تا سـاعت 
۳ بامـداد امـروز در حال آبرسـانی سـیار در این 

منطقـه بودنـد.
او با بیـان اینکـه برای جبـران کمبود آب شـهر 
کرمان هر سـاله مجبوریم که در سـاعات شـب 
ذخیره سـازی آب را داشـته باشـیم ادامه داد: از 
سـاعت حـدود ۱۱ شـب ذخیره سـازی آب در 
شـهر کرمان آغاز شـده و موقع نماز صبح فشـار 

آب شـبکه مناسـب می شود.
صمدانـی با اشـاره بـه اینکه تمـام شـهر کرمان 
درگیـر بحـران کـم آبـی اسـت تصریـح کـرد: 
2 هـزار و 2۰۰ کیلومتـر طـول شـبکه توزیـع 
آب شـهر کرمـان اسـت و البتـه طبیعـی اسـت 
کـه برخـی از مناطق شـهری بـه دلیلـی که در 
مسـیر خط لوله اصلـی آب قـرار دارند کـم آبی 

کمتـری را تجربـه کننـد و در برخـی مناطـق 
کـه در انتهـای شـبکه قـرار دارنـد افـت فشـار 
و کمبـود آب شـدیدتر باشـد و عمـدی در ایـن 

مسـئله وجـود نـدارد.
او بـا بیـان اینکه هـر کولـر آبی بسـته بـه اندازه 
آن بین ۳۰۰ تـا 5۰۰ لیتر در شـبانه روز مصرف 
آب دارد گفـت: کولرهـای آبـی کشـش آب 
بسـیار باالیـی دارنـد و جـان شـبکه آب شـرب 

را گرفته انـد.
مدیـر شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب 
ینکـه  ه بـه ا ر شـا شهرسـتان کرمـان بـا ا
ریـم  تابسـتان بسـیار سـختی در پیـش دا
بیـان کـرد: درخواسـت مـا از مـردم عزیـز 
وضـع  تحمـل  و  صرفه جویـی  کرمـان 
یـن تابسـتان را پشـت  موجـود اسـت تـا ا

یـم. ر سـر بگذا
بحـران آب شـرب در کرمـان، مشـکل سـالیان 
طوالنـی اسـت و خشک سـالی های مکـرر دو 
دهه اخیر باعث شـده کـه مردم کرمان سـال ها 
با معضـل کمبـود آب دسـت و پنجه نـرم کنند 
و هـر سـال وضعیـت آب کرمـان برتـر از سـال 
گذشـته شـود و از سـال ها قبـل هشـدار چنین 
روزهایـی داده شـده بـود امـا جـای این سـؤال 
باقی اسـت کـه در شـرایط چـرا مسـئوالن تنها 
به وعـده و حـل اورژانسـی مشـکل اکتفـا کرده 
و کاری اساسـی بـرای حل مشـکل آب در مرکز 

بزرگتریـن اسـتان کشـور نکردند.

اسـتاندار کرمان با بیان اینکـه امکانات الزم برای 
برگزاری انتخابات در این اسـتان مهیاست،گفت: 
امسـال به دلیل شـرایط کرونا فرآیند رای گیری 
از سـاعت هفت صبـح آغـاز مـی شـود، بنابراین 
حـوزه هـای انتخابیـه از سـاعت ۶ صبـح آمـاده 
باشـند رای گیری تا زمان حضور افراد در شـعبه 

تا سـاعت 2 بامـداد ادامه خواهد داشـت.
نتخابـات  علـی زینی ونـد در نشسـت سـتاد ا
اسـتان کرمان با اشـاره به همکاری هـالل احمر 
در فرآینـد انتخابـات افـزود: مقـرر شـده کـه از 

نیروهـای جمعیت هـالل احمر بـه عنـوان ناظر 
بهداشتی در شعب اسـتفاده کنیم،اما مدیرعامل 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اعـالم کـرده که 
حـدود 2۶۰ نیـرو بـرای این امـر آمـوزش دیده 
اند و این در حالی اسـت که 2 هزار و ۸42 شـعبه 
اخذ رای در اسـتان داریـم که برای ایـن موضوع 

بایـد تدبیـر فوری اندیشـیده شـود.
 اسـتاندار کرمـان تصریح کـرد: در روز انتخابـات 
دسـتگاه های پشـتیبانی احراز هویـت در فاصله 
مناسـبی از شـعبه نصـب شـوند و فرمانـداران 

مسیر شـعب سـیار اخذ رای را مشـخص کنند تا 
در آن محـدوده در زمینـه فیبر نـوری و اینترنت 

مشـکل نداشـته باشند.
او ادامه داد: در انتخابات شـوراهای شهر و روستا 
مـالک تاییـد یـا رد صالحیـت هـا فقط سـامانه 
جامع انتخابات برای فرمانداران باشـد و در بحث 
تخلیه اطالعـات تلفنی نیـز باید بـه توصیه های 
امنیتـی توجه شـود و نباید مسـائل فنی شـما را 

از مسـائل امنیتی غافـل کند.
زینی ونـد بـا بیـان اینکـه تعرفـه رای بـه مقـدار 

کافـی بـه شـعب تحویـل داده مـی شـود اظهار 
داشـت: تعرفه هـای رای بـه تناسـب جمعیـت 
توزیـع می شـود، اما فرمانـداران و مجریـان 
انتخابات به لحـاظ تعرفه خود را برای مشـارکت 

۱۰۰ درصـدی مـردم آمـاده کننـد.
او تاکید کرد: دسـتگاه احـراز هویـت در انتخابات 
امسـال یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی 
و دولت اسـت کـه از دادن رای تکـراری و یا رای 
به نام اشـخاص فـوت شـده جلوگیـری می کند.
اسـتاندار کرمان تصریـح کـرد: فرمانـداران باید 
مراقب مسـائل امنیتی در روز انتخابات باشـند و 
اگر اتفاقـی برای شـعب رخ دهد، تاثیـر منفی در 

رای گیـری خواهد داشـت.

تسنیم 

گزارش

مدیر شرکت مهندسی آب و فاضالب 
شهرستان کرمان با بیان اینکه بارش ها 
در کرمان در سال زراعی جاری در کرمان 
نسبت به سال گذشته ۷۰ درصدی کاهش 
داشت ادامه داد: گرمای زودرس و بسیار 
شدید و مستمر شبانه روزی نیز باعث 
استفاده بیشتر و زودتر از کولرهای آبی 
شده که این مسئله بحران آب در کرمان 
را تشدید کرده است.
او با تاکید بر اینکه تابستان امسال 
تابستانی بسیار سخت و دشواری را در 
پیش داریم افزود: در این گرمای شدید و 
طاقت فرسا مردم چاره ای جز استفاده از 
کولر ندارند و ما به آنها حق می دهیم.

هر
س: م

عک

بحران آب در کرمان بیداد می کند و در شرایطی سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها برای آبرسانی سیار پای کار آمدند، 
مردم حدود 8۰ نقطه شهر کرمان باید ساعت ها در انتظار تانکر سیار آبرسانی بنشینند.

82 درصد صنایع کویری ترین تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا
شهر کشور فوالدی است بانـک مرکزی بـا ابـاغ مصوبات سـتاد ملـی مدیریـت کرونا 

اعـام کـرد: مهلـت ثبـت نـام مشـاغل و کسـب و کارهـای 
بـه شـدت آسـیب دیده از کرونـا کـه متقاضـی اسـتفاده از 
تسـهیات هسـتند تـا پایـان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ تمدیـد 

. د می شـو
بـه گـزارش بانـک مرکـزی، ایـن بانـک، مصوبـات هفتـاد 
و یکمیـن جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا در هشـتم 
خرداد مـاه ۱۴۰۰ درخصـوص »مهلت ثبـت نـام و پرداخت 
تسـهیات بـه صاحبـان کسـب وکارهای بـه شـدت آسـیب 
دیده از کرونا و نیز حـوزه های گردشـگری، ورزش و جوانان، 
فرهنگ و هنـر و حمل و نقل ریلـی و هوایی« را بـه بانک های 

عامـل ابـاغ کرد.
بـر ایـن اسـاس، مهلـت ثبـت نـام مشـاغل و کسـب و 
کارهـای بـه شـدت آسـیب دیـده از کرونـا متقاضـی اخـذ 
تسـهیات کرونایی تا پایان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ و با شـرایط 
دسـتورالعمل ابـاغ شـده قبلـی توسـط کارگـروه اقتصادی 

مقابلـه بـا کرونـا تمدیـد مـی شـود.
بانک ها و مؤسسـات اعتبـاری موظف به پرداخت تسـهیات 
کرونایی اعـم از تسـهیات جدید یـا تسـهیات مراحل قبل 

تا پایان آبـان ماه ۱۴۰۰ هسـتند.
مهلت ثبت نام مشـاغل و کسـب و کارهای به شـدت آسـیب 
دیـده از کرونـا بـرای دریافـت تسـهیات مصوب سـتاد ملی 
کرونا در بخش هـای گردشـگری، ورزش و جوانـان، فرهنگ 
و هنـر و حمـل و نقـل ریلـی و هوایی تـا پایـان شـهریور ماه 
۱۴۰۰ مطابـق همـان دسـتورالعمل و شـرایط اباغـی قبلی 

تمدیـد می شـود.
مشـاغل و کسـب و کارهـای بـه شـدت آسـیب دیده نظیـر 
مهدکودک هـا، تاالرهـا، پارک هـای آبـی و شـهربازی ها کـه 
پیـش از ایـن مشـمول برخـورداری از تسـهیات کرونایـی 
نبوده انـد مطابـق دسـتورالعملی کـه از سـوی کارگـروه 
فوق ابـاغ خواهد شـد، مشـمول برخـورداری از تسـهیات 

خواهنـد شـد.

بازپرداخـت اقسـاط تسـهیات کرونایـی اخذ شـده توسـط 
مشـاغل و بنـگاه هـای موضـوع بنـد )۵( اعـم از تسـهیات 
کرونایـی قبلـی و یـا تسـهیات جدیـد موضـوع بنـد )۵(، تا 

پایـان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ امهـال می شـود.
تمامـی تسـهیات ۵۰.۰۰۰ میلیـارد ریالـی مصـوب تبصره 
مـاده )۲( دسـتورالعمل پرداخـت تسـهیات بـه واحدهـای 
کسـب وکار بـه شـدت آسـیب دیده از کرونـا مصـوب سـتاد 
هماهنگـی اقتصـادی دولـت به بخـش حمـل و نقـل ریلی و 
هوایـی اختصاص می یابـد تا عاوه بـر ۳۵ هزار میلیـارد ریال 

مصـوب قبـل، معـادل ۱۰  هـزار و ۲۰۰ میلیارد ریـال صرف 
بنگاه های بخش یادشـده شـود و چهـار هـزار و ۸۰۰ میلیارد 
ریال بقیه نیز مطابـق مصوبات جلسـه ۳۷ کارگـروه مقابله با 
پیامدهـای اقتصـادی کرونا بـرای پرداخـت به شـرکت بهره 

بـردار متـرو کان شـهرها اختصاص مـی یابد.
فهرسـت مشـاغل و کسـب و کارهای به شـدت آسـیب دیده 
مشـمول حمایـت اقتصـادی سـال ۱۴۰۰ مصـوب کارگروه 
مقابله بـا پیامدهـای اقتصـادی ناشـی از کرونا، طـی نامه ای 
توسـط معاون اقتصـادی رئیس جمهوری اباغ شـده اسـت.

 علـی رغـم توصیه هـا و حتـی دسـتور اکیـد رئیس 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت به اسـتقرار صنایع 
آب بـر بـر نزدیکـی سـواحل، کرمـان بـه تقلیـد از 
اصفهـان و یـزد راه صنعتی شـدن را طی کـرده، اما 
نـه بـا اسـتقرار صنایـع کوچـک و یـا توسـعه قطعه 
سـازی بلکـه بـا قطـب فـوالدی شـدن. طرحـی که 
بارهـا در جلسـات سـازمان صمـت مطـرح شـده و 
مهـدی حسـینی نـژاد دربـاره اش گفتـه :»تا سـال 
۱۴۰۴ کرمـان قطب فوالد کشـور می شـود.«اکنون 
۲۴ مـورد از ۲9 مـگا پروژه هـای اسـتان مرتبـط 
بـا صنعـت فـوالد اسـت و وابسـته بـه سـنگ آهن. 
سـنگی آهنی کـه چنـدی پیش دیـوان محاسـبات 
کشـور از اتمام ذخایرش تا ۱۸ سـال دیگر خبر داده 
بـود و همیـن مسـئله نگرانی تامیـن خـوراک را هم 
بـه بحث های مربـوط به  تامیـن آب ایـن کارخانه ها 
افـزود. مهـدی حسـینی نـژاد، امـا معتقد اسـت که 
کرمان حداقل تا ۵۰ سـال دیگر ذخیره سـنگ آهن 
دارد و آب ایـن فوالدی هـا هم بـا پروژه هـای انتقال 

آب فراهـم اسـت.
بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه بـرای تحقـق 
هدف چشـم انداز ۱۴۰۴ و دسـتیابی به ۵۵ میلیون 
تـن فـوالد بـه ۱6۰ میلیـون تـن سـنگ آهـن نیاز 
اسـت. برنامـه ریـزی کرمـان ایـن اسـت کـه یـک 
پنجم این میـزان را تولید کنـد. حـدود ۱۱ میلیون 
تن فوالد کـه حداقل نیاز بـه ۳۲ میلیون تن سـنگ 

آهن نیـاز دارد.
دیـوان محاسـبات کشـور امـا از سـال پیـش اعام 
کـرد کـه ذخایـر سـنگ آهن تـا ۱۸ سـال دیگـر به 
اتمـام می رسـد. در گزارشـی کـه دیوان محاسـبات 
کشـور منتشـر کـرده اسـت قیـد شـده کـه ذخیره 

قطعی سـنگ آهـن ایـران حـدود ۳.۳ میلیـارد تن 
برآورد شـده.  بـا توجه بـه برنامـه ریزی هـای انجام 
شـده، تحقـق تولیـد ۵۵ میلیون تـن فوالد خـام در 
افـق ۱۴۰۴، ۱۴سـال پس از ایـن تاریـخ کل ذخایر 
به اتمام می رسـد. موضوعی که اردیبهشـت امسـال 
مـورد تاییـد انجمـن سـنگ آهـن کشـور نیـز قرار 
گرفت.  سـعید عسـگرزاده، دبیر انجمن سـنگ آهن 
ایران گفته بـود: »مـا نیازمند یک جهـش بزرگ در 
اکتشـاف هسـتیم، حتی با تغییرات و اصاحات آرام 
و کمـی افزایـش بودجـه پاسـخگوی نیاز اکتشـافی 

سـنگ آهن نیسـت.«
براسـاس اطاعات ارائه شده توسـط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، طی سـال ۱۳9۸ و شـش ماهه اول 
سـال ۱۳99 در مجمـوع ۵۷ فقره اکتشـاف سـنگ 
آهـن صـادر شـده کـه هیـچ یـک از آنهـا منتـج به 
گواهی کشـف یـا پروانـه بهره برداری نشـده اسـت.

 حسـینی نژاد بـه »کاغذ وطـن« می گویـد: »ذخایر 
سـنگ آهنی کـه اثبات شـده بیشـتر از این هاسـت 
و مـا حداقل تـا ۵۰ سـال دیگـر ذخیره سـنگ آهن 
داریـم.« بـه گفتـه او اکتشـافات جدیـدی هـم در 
حال بررسـی اسـت و این ذخایر بیشـتر  هم خواهد 
شـد:»در شـرکت مس اکتشـافات جدیـدی صورت 
گرفتـه کـه رسـما توسـط  مدیـر عامـل مـس اباغ 
خواهـد شـد. طـی ایـن بررسـی ها مـا تـا سـه برابر 
پروانه هـای اکتشـافات قبلـی ، ذخیـره داریـم و تـا 

صـد سـال دیگـر هـم تامین هسـتیم.«
حسـین نـژاد پیـش تـر در مـورد تامیـن آب ایـن 
صنایـع هم گفتـه بود کـه آب ایـن صنایـع از طریق 
خط انتقـال آب بـه خلیج فـارس و تصفیـه فاضاب 

تامیـن می شـود.

 الگوی توسعه استان را نصف ونیمه اجرا نکنید
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6۷.۴درصـد روستانشـینان کرمـان کشـاورزند. به 
بیـان دیگـر کویری تریـن اسـتان کشـور چهارمین 
اسـتان در بخـش اشـتغال کشـاورزی اسـت. رونـد 
سـه سـال 96 تـا  9۸ نشـان مـی دهـد که همـواره 
اشـتغال بخش کشـاورزی بـاالی 6۵ درصـد بوده و 
صنعت حول و حوش 6 تا 9 درصـد. برخاف ادعای 
مسئوالن استانی اشـتغال بخش صنعت روند نزولی 
هـم داشـته اسـت و از 9.۱درصـد در سـال 96 بـه 
6.6درصد در سـال 9۸ رسـیده اسـت. نکتـه جالب 
آنکه بی آبـی و کاهش قیمت محصوالت کشـاورزی 
به دلیل نداشـتن الگوی کشـت اگر چـه از جمعیت 
شـاغان بخـش کشـاورزی زدوده اسـت امـا ایـن 
افـراد جایگاهـی در هیـچ یـک از بخش هـای دیگـر 

صنعت، خدمـات و سـاختمان نداشـته اند.
 یـک دهه اسـت کـه کرمـان الگـوی توسـعه یـزد و 
اصفهـان را دنبـال مـی کنـد. اصفهانـی کـه جرقـه 
پیشـرفتش ذوب آهـن بـوده و یـزدی کـه توسـعه 
اش را از شـرکت هـای کوچـک و متوسـط شـروع 

کـرد. کرمـان امـا بـا تبعیـت از ایـن دو اسـتان بـه 
دنبال توسـعه صنایـع فوالدی رفـت. برنامـه ای که 
در بلنـد مـدت از دیـد مهـدی حسـینی نـژاُد باعث 
اسـتقرار شـرکت هـای کوچک و متوسـط و شـکل 
گرفتن یـک زنجیـره ارزش و اشـتغال زایی بیشـتر 
اسـتان میشـود. او طی مصاحبـه های خـود بارها از 
سـهم آب بخش کشـاورزی خورده گرفته و راه حل 
توسـعه اسـتان را در صنعتی شدن و توسـعه معادن 
دانسـته اسـت. مبحثی که از دید او به مرور از سـهم 
اشتغال بخش کشـاورزی کاسـته و افراد را به سمت 

صنعـت سـوق می دهـد.
پایش اطاعـات مرکـز اطاعـات راهبـردی وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی امـا مطلـب دیگـری 
را نشـان می دهـد.  اگـر اقتصـاد روسـتاییان را به ۴ 
بخش کلی کشـاورزی، صنعت،خدمات و ساختمان 
تقسـیم کنیم. سـهم اشـتغال بخـش کشـاورزی در 
اسـتان از سـال 96 تا 9۸ روند صعودی داشـته. 96 
حـدود 66 درصـد روستانشـینان کرمـان کشـاورز 
بودند، سـال بعـدش  هـم 6۵.9درصد. سـال 9۸ اما 
با وجـود کاهش اشـتغال بخـش کشـاورزی از ۲۴۱ 
هـزار و ۴۳۲ نفر در سـال 9۷ بـه ۲۳6 هـزار و 9۰6 

نفـر در سـال 9۸ بـاز هـم سـهم بخـش کشـاورزی 
نسـبت به سـایر بخـش ها بیشـتر بـوده و ایـن عدد 
به 6۷.۴درصد رسـیده اسـت. در سـال 9۸ نسـبت 
به سـال 9۷ حـدود ۱۵ هزار نفـر از کار بیکار شـدند 
کـه  ۴ هـزار و ۵۲۷ نفـر از بخـش کشـاورزی بودند. 
جمعیتی کـه هیچ یـک راهی بـه صنعـت نیافتند و 

عمـا خانه نشـین شـدند .
مجموعـا از ۱۵هـزار نفـری کـه در سـال 9۸ بـه 
جمعیـت بیـکاران روسـتایی کرمـان اضافه شـدند، 
حـدود ۵ هـزار نفـر از بخـش کشـاورزی بودنـد و ۴ 
هـزار نفـر هـم از هـر کـدام از بخـش هـای خدمات 
و سـاختمان سـازی. در ایـن بیـن ریـزش بخـش 

اشـتغال صنعـت حـدود ۲ هـزار نفـر بـوده اسـت.
اگر چـه کرمان بر ایـن باور اسـت که الگوی توسـعه  
اصفهـان و یـزد را دنبـال کـرده و کلید این توسـعه 
را در صنعـت می بینـد اما پایـش وضعیت اشـتغال 
روسـتاییان ایـن دو اسـتان نشـان مـی دهـد مه هر 
دو در کنـار بخـش صنعـت بـه خدمـات هـم توجه 
ویـژه ای داشـتند. نکتـه دیگـر آن که هـر دوی این 
استان ها سـهم اشـتغال بخش کشـاورزی آن نصف 
ماسـت. یـزد در سـال 96بالـغ بـر ۳۲.۱درصـد از 

روسـتاییان کشـاورز بودنـد کـه در سـال 9۸ ایـن 
درصـد را بـه ۲6.6درصـد رسـانده اسـت. درصـد 
اشـتغال بخـش صنعـت امـا کاهـش مایمـی هـم 
داشـته و از ۲9.۳درصـد بـه ۲۸.۱درصـد رسـیده 
اسـت. طی این سـه سـال اما این اسـتان توجه ویژه 
یا بـه بخـش خدمـات داشـته و سـهم اشـتغال این 
قسـمت را از ۲۵درصد به ۳۲ درصد رسـانده اسـت.
اصفهـان نیـز که بـه عنـوان دومیـن الگوی توسـعه 
اسـتان شـناخته مـی شـود طـی ایـن دوسـال 
سـهم اشـتغال بخـش کشـاورزیش را بیـن ۳6 تـا 
۳6.۷درصـد نگـه داشـته اسـت . در هـر دوی ایـن 
دو اسـتان اصفهـان و یـزد کـه بـه عنـوان الگوهای 
کرمـان در توسـعه یـاد مـی شـوند سـهم اشـتغال 
بخش کشـاورزی نصف ماسـت. نکته جالب  ارتقای 
دو بخـش خدمـات و صنعـت به مـوازت هم اسـت. 
بـه طوریکـه برخـاف کرمـان کـه سـهم اشـتغال 
بخـش خدماتـش روی ۱۷درصـد درجـا می زنـد. 
اسـتانی هماننـد اصفهـان ۳۲.۵درصـد از اشـتغال 
روسـتاییانش در بخـش خدمـات بـوده اسـت. ایـن 
رقـم البتـه در دو سـال بعـد کاهـش داشـته و بـه 

۲۷.۳درصـد رسـیده اسـت.

سهم اشتغال کرمان در بخش کشاورزی دو برابر اصفهان

 مرضیه قاضی زاده|پیام ما
 گزارش

اگر چه کرمان بر این باور است که الگوی توسعه  اصفهان 
و یزد را دنبال کرده و کلید این توسعه را در صنعت 
می بیند اما پایش وضعیت اشتغال روستاییان این دو 
استان نشان می دهد مه هر دو در کنار بخش صنعت به 
خدمات هم توجه ویژه ای داشتند. نکته دیگر آن که 
هر دوی این استان ها سهم اشتغال بخش کشاورزی 
آن نصف ماست. یزد در سال ۹۶بالغ بر 32.1درصد از 
روستاییان کشاورز بودند که در سال ۹8 این درصد 
را به 2۶.۶درصد رسانده است. درصد اشتغال بخش 
صنعت اما کاهش مالیمی هم داشته و از 2۹.3درصد 
به 28.1درصد رسیده است. طی این سه سال اما این 
استان توجه ویژه یا به بخش خدمات داشته و سهم 
اشتغال این قسمت را از 2۵درصد به 32 درصد رسانده 
است.
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  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کفش باز

شهردار کرمان خبر داد:

راه اندازی اتوبوس کودک 
در مناطق کم برخوردار

معرفی کتاب

خبر

ایــن کتــاب، داســتان زندگــی فیــل نایــت و از آن مهــم 
تــر داســتان برنــد نایکــی اســت. کفــش بــاز واقعــا یــک 
ــان  ــان، صاحب ــران، کارآفرین ــرای مدی ــوب ب ــاب خ کت
کســب و کار، نوجوانــان و… اســت کــه مــی تــوان در آن 
ــه  ــی ک ــه های ــرد. تجرب ــی را کســب ک ــای ناب ــه ه تجرب
ــا را  ــد آن ه ــر نتوانی ــچ جــای دیگ ــن اســت در هی ممک

ــد. ــه دســت بیاوری ب
ــا ســختی هــا و دردســرهای بســیار  نایکــی کــه فیــل ب
زیــاد آن را از هیــچ ســاخت، در ســال ۲۰۱۷ بــر اســاس 
ــر  ــد برت ــانزدهمین برن ــس ش ــه فورب ــدی مجل رده بن

ــت. ــا اس دنی
ــت  ــده اس ــا آم ــه دنی ــط ب ــواده اى متوس ــت در خان نای
ــا  ــت، ام ــوده اس ــگاه ب ــی دانش ــم دو و میدان ــو تی و عض
ــته  ــن رش ــتاره در ای ــک س ــه ی ــود ب ــز نتوانســته ب هرگ

ــود. ــل ش تبدی

شهردار کرمان از راه اندازی اتوبوس کودک در مناطق کم تربرخوردار شهر کرمان در روزهای آینده 
خبر داد.سید مهران عالم زاده، در نشستی که با حضور دبیر ستاد شهر دوستدار کودک شهرداری برگزار 
شد، با بیان اینکه این اقدام در راستای شهر دوستدار کودک شهر کرمان با رویکرد اجتماعی و مرتبط با 
حوزۀ کودک و نوجوان انجام می شود، افزود: این طرح با هدف آموزش و پرورش کودکان در حوزه های 
فرهنگی، هنری و ورزشی اجرا می شود.او با اشاره به ضرورت دلچسب و جذاب بودن آموزش ها براساس 
اقدامات خاص تخصصی، ادامه داد: شیوۀ درست آموزش ها موجب می شود تا کودکان و نوجوانان تشویق 
شده و در برنامه ها حضور پیدا کنند.شهردار کرمان، از در نظر گرفتن هفت محلۀ کمتر برخوردار شهر 
کرمان به عنوان محله های هدف در اجرای طرح اتوبوس کودک خبر داد و خاطرنشان کرد: البته در اجرای 
این طرح، شهرداری تنها عهده دار همۀ اقدامات نیست؛ بنابراین، برای اجرای بهتر طرح، از پیشنهادها 
و راه کارهای ارایه شده استقبال می شود.عالم زاده افزود: پیشنهاد می کنم هر شخص یا ارگانی که در 
زمینه ای خاص اثرپذیری و کارایی دارد، در راستای خدمت به بچه های محله های کمتر برخوردار در 
این طرح با شهرداری کرمان همکاری کند.او با بیان اینکه این اتوبوس در حال حاضر برای محله های 
هدف محدودۀ شهر کرمان در نظر گرفته شده است، گفت: احتمال دارد در آینده این اتوبوس حاشیۀ 
شهر را نیز که به نوعی با مشکالت و مسائل خاصی درگیر هستند، پوشش دهد.شهردار کرمان اظهار 
امیدواری کرد به لحاظ اجتماعی کاری همه جانبه در محله های کمتر برخوردار انجام دهیم؛ زیرا این 

اقدام برای همۀ کودکان شهر است.
عالم زاده هدف و نتیجۀ نهایی طرح اتوبوس کودک برای مناطق کم برخوردار شهر کرمان را آموزش 
در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و شهروندی دانست و گفت: با نگاهی اجتماعی و با هدف افزایش 

خودآگاهی کودکان، نقش پرورشی نیز در موضوعات مختلف به صورت پُررنگ دیده می شود.
در این نشست،دبیر ستاد شهر دوستدار کودک شهرداری کرمان نیز از رایزنی با نهادها و ارگان های 
مختلف از جمله اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و غیره در جهت مشارکت در طرح اتوبوس کودک خبر داد و گفت: طی فراخوانی ۳۰ نفر 
متخصص جهت همکاری داوطلبانه اعالم آمادگی کرده اند.سارا کارگر جهرمی به اعالم آمادگی 
سازمان های مختلف شهرداری برای آموزش های شهروندی و مهارت های ارتباطی کودکان اشاره 
کرد و گفت:آموزش های شهروندی از موضوعات مهم و مطرح از سوی دفاتر تسهیل گری اعالم شده 
است.او جمع آوری اطالعات الزم برای تعیین مهم ترین اولویت های آموزشی در مناطق محروم را نیز از 
رویکردهای اجرایی طرح برشمرد و افزود: این آموزش ها با اعالم دفاتر تسهیل گری و براساس نیاز مناطق 
انجام می شود.کارگر جهرمی ادامه داد: بر این اساس اطالعات جمعیتِی هفت محلۀ هدف، جمع آوری و 

همچنین سرفصل آموزش ها براساس رده سنی مشخص شده است.
دبیر ستاد شهر دوستدار کودک شهرداری کرمان، راه اندازی کتابخانه های کوچک با همکاری نهاد 
کتابخانه های عمومی استان کرمان،.برای پوشش دادن کتاب های مختص کودکان در اتوبوس کودک 
و در نظر گرفتن بازی و ورزش برای کودکان و نوجوانان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل 

آموزش و پرورش را نیز از  جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این طرح برشمرد.
کارگر جهرمی افزود:اتوبوس کودک با همکاری سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان در حال 
طراحی و تجهیز است.او ادامه داد:عالوه بر راه اندازی اتوبوس کودک در محله های کم برخوردار، ایجاد 
زمینۀ الزم برای بازی های خیابانی و ایجاد ایستگاهی در این زمینه و راه اندازی شورای محلی کودک و 
نوجوان نیز از برنامه های آیندۀ دبیرخانه ستاد شهر دوستدار کودک در محله های کمتر برخوردار است.
در ادامه،مجری اجرای طرح اتوبوس کودک گفت: آموزش ها براساس نیاز مناطق و رده سنی در دو 
شیفت صبح و عصر به کودکان ارایه می شود.راضیه منتظر افزود:برنامه های آموزشی و فرهنگی به منظور 
برآورد اثربخشی در برنامه ریزی،اجرا و سنجش، به صورت مقطعی فاز بندی شده است.او ادامه داد:بر این 
اساس زمان بندی اجرایی اولیه طرح، سه  ماه در نظر گرفته شده و پس از آن با سنجش و ارزیابی، فازهای 
بعدی اجرا خواهد شد.الزم به ذکر است؛محله های »سرآسیاب«،»ماه بنی هاشم«، »پامنار«، »شهرک 
صنعتی«،»قلعه محمود« و »شرف آباد« و »اهلل آباد«،از محله های در نظر گرفته شده در طرح اتوبوس 

کودک هستند.

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
انتخاب اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۰:۰۰آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  تاپکيش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال شگويا
۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱5:۰۰)دوره( مالی منتهی به۱399/۱۲/3۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.-تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 3۰/۱۲/۱399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره-تعیین پاداش هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال شپترو
)دوره( مالی منتهی به۱399/۱۲/3۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۰:۰۰

ااستماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.-تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 3۰/۱۲/۱399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال لخانه
)دوره( مالی منتهی به ۱399/۱۲/3۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 3۰/۱۲/۱399- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سيستم 
)همکاران(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال 
)دوره( مالی منتهی به ۱399/۱۲/3۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۵۰۹:۰۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 3۰/۱۲/۱399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار- انتخاب اعضای 
هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

گوشی
قیمتنوع گوشی

FE Galaxy S۲۰  ۱۰,۴8۹,۰۰۰سامسونگ

Galaxy M۶۲۹,۴۵۰,۰۰۰سامسونگ 

۵G Galaxy A۳۲ ۷,۰۵۰,۰۰۰سامسونگ

Galaxy A۲۱s۴,۰۳۵,۰۰۰سامسونگ

Galaxy A۱۲۳,8۳۰,۰۰۰سامسونگ 

Galaxy A۰۱ ۲,۱۷۹,۰۰۰سامسونگ

Lite ۱۱ Mi 8,۱۵۰,۰۰۰ شیائومی

Pro Poco X۳۶,۳۲۰,۰۰۰شیائومی

Redmi Note۴,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰شیائومی

۷i nova ۵,۱۹۰,۰۰۰ هوآوی

Y۷a۳,۷۴۰,۰۰۰ هوآوی

Y۷p ۳,۲۰۰,۰۰۰هوآوی

۱۱Pro Max Apple iPhone۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۱ Apple iPhone۲۱,۰۰۰,۰۰۰

)X( ۱۰ Apple iPhone۱۴,۰۰۰,۰۰۰

وسخوز
سر. استان خوزستان

۷۰۹-۲۵- ٪۳٫۴۱

وسلرستا
سر. استان لرستان

۶۲۹۱۴٪۲٫۲8

ثامید
توسعه و عمران امید

۱٬۵۶۹۴۵٪۲٫۹۵

وتجارت
بانک تجارت

۲٬۲۶۰۱۰۳٪۴٫۷8

آسیا 
بیمه آسیا

۱٬۷۴۹8٪۰٫۴۶


