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سرقت ها مانع اصلی توسعه ارتباطی 
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان کرمان:

برگزاری حضوری مدارس 
متوسطه دوره دوم در کرمان

معاون راهداری:
خسارت۲۵۰۰ کیلومتری بارندگی ها 

به راه  های روستایی کرمان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر 

از راه های شنی و روستایی این استان بر اثر بارندگی های اخیر آسیب دیده که نیاز به تیغ زنی 
و بازسازی دارد.احسان عراقی زاده افزود:بیشتر راه های شنی و روستایی استان کرمان بر اثر 
بارندگی های اخیر آسیب دیده اند و خودروهای راهداری در حال بازسازی مسیرها هستند.او 
با بیان اینکه کارها به صورت همزمان در حال رسیدگی است اظهار داشت: همچنین راهداران 
۲۰۰ متر مکعب ریزش برداری ترانشه و ۱۳۰ کیلومتر پاکسازی قنوات در حاشیه راهها را انجام 

داده اند و فعالیت راهداران در محورهای ارتباطی استان کرمان در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:آموزش حضوری در مدارس 
متوسطه دوره دوم استان کرمان از ۱۵ آبان ماه آغاز شده است.احمد 

اسکندری نسب در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان با ارائه گزارش اقدامات صورت 
گرفته در خصوص آمادگی مدارس برای آموزش حضوری، اظهارکرد:مهمترین هنر مدیران مدارس 
در جریان بازگشت به آموزش های حضوری، طراحی و اجرای یک برنامه با کیفیت با حداکثر بهره وری 

در یادگیری است.

رنا
س: ای

عک

مستمر  عرضه  ابتدای  از 
سیمان در بورس کاالی ایران 

در تاریخ ۹ خرداد ماه تا پایان معامالت روز گذشته در 
مجموع ۱۹ میلیون و ۹۰۵ هزار تن سیمان در بورس 
کاال عرضه شد که در پایان ۱۵ میلیون و ۸۴۹ هزار 
تن آن مورد معامله قرار گرفت و به گواه آمار با عرضه 
های مستمر و پرحجم شرکت های سیمانی در بورس 
کاال، شاهد ثبات قیمت این محصول در سراسر کشور 
هستیم. عرضه رسمی و مستمر سیمان سرانجام 
پس از سال ها انتظار با ورود ۱۰ شرکت سیمانی به 
رینگ معامالتی بورس کاال و عرضه ۸۳ هزار و ۲۰۰ 
تن سیمان آغاز شد که در نهایت ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن 

محصول در این روز مورد معامله قرار گرفت.

وزیر صمت: روزانه ۷۰۰ 
دستگاه به تولید خودرو 

افزوده می شود

حجم معامالت سیمان 
در بورس کاال از مرز

۱۵ میلیون تن گذشت

مهندس عتیقی مدیر عامل گل گهر :

تجربه ۳ غول بورسی 
پشت تجلی است

صفحه ۳
را بخوانید 

صفحه ۲را 
بخوانید

۳

۱
۳

۲

ادامه مطلب را در صفحه۲ بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ آبــان   ۱7 دوشــنبه         ۱۱۰4 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

خصوصی سازی نگران کنندهخصوصی سازی نگران کننده
کمیته امداد کرمان 

آمادگی ایجاد ۵ هزار 
نیروگاه خورشیدی را دارد

مدیران خاطی را به دستگاه قضا معرفی می کنم

مهندس عتیقی مدیر عامل گل گهر مطرح کرد

 تجربه ۳ غول بورسی پشت تجلی است

۹۵ درصد معتادان متجاهر بهبود یافته 
به چرخه اعتیاد بازمی گردند

گفت:در  کرمان  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیروگاه های  تجهیزات  تامین  صورت 
خورشیدی،آمادگی ایجاد پنج هزار نیروگاه 

خورشیدی را در سطح استان داریم.
امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی  یحیی 
جلسه  در  کرمان  خمینی)ره(استان  امام 
کارگروه اشتغال منطقه سه کرمان اشتغال و 
توانمندسازی مددجویان را یکی از اولویت های 
ابالغ خیلی از  مهم این نهاد دانست و گفت:
اعتبارات حوزه اشتغال در مهرماه و افزایش 
سقف تسهیالت تبصره ۱۶از ۵۰میلیون تومان 
به ۱۰۰میلیون تومان با کمک شورای پول و 
اعتبار از اصلی ترین دالیلی بوده که باعث شده 
حوزه اشتغال کمیته امداد استان به برنامه 

مدنظر خود نرسد.
او افزود: در بحث صندوق ضمانت مددجویان 
نیز ابهاماتی در دستورالعمل بود که بعضی از 
بانک دستورالعمل را نپذیرفتند و با رایزنی های 
انجام شده که تا پایان آبان ماه نیز این مشکل 

برطرف خواهد شد.
میزان  تحقق  بحث  تصریح کرد:در  صادقی 
اشتغال تعهد شده طی امسال هیچ نگرانی 
نداریم و میزان تعهدی که درزمینٔه اشتغال 

داده ایم محقق خواهد شد.
برای  است  این  ما  گفت:درخواست  او 
شرکت های  که  اجتماعی  مسئولیت های 
صنعتی و معدنی دارند از ظرفیت آن ها درزمینٔه 
تامین تجهیزات نیروگاه های خورشیدی برای 
مددجویان استفاده شود و در حال حاضر شرکت 
گل گهر در حال انجام این مسئولیت اجتماعی 

خود است.
صادقی با بیان اینکه با اجرای طرح نیروگاه های 
خورشیدی برای مددجویان هر خانواده میانگین 
ماهیانه سه میلیون تومان درآمد کسب می کند 
افزود:بیشترین آمار اجرای طرح نیروگاه های 
خورشیدی در بین ادارات کمیته امداد سراسر 
کشور مربوط به کمیته امداد استان کرمان است.

تجهیزات  تامین  صورت  تصریح کرد:در  او 
نیروگاه های خورشیدی با کمک شرکت های 
صنعتی و معدنی استان،کمیته امداد آمادگی 
برای  خورشیدی  نیروگاه  هزار  پنج  ایجاد 

مددجویان در سطح استان را دارد.
صادقی بیان کرد:با توجه به اینکه شرکت های 
صنعتی و معدنی کد بازرگانی دارند می توانند 
قطعات مورد نیاز برای ایجاد نیروگاه های 
خورشیدی را وارد کنند که اگر از این ظرفیت 
استفاده شود و با توجه به قرارداد تضمینی ۲۰ 
ساله خرید برق تولیدی مددجویان با کمک 
دولت ما یقین داریم ظرف یک تا دو سال آینده 
کل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 

به درآمد باثباتی خواهند رسید

وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرمان  استان  کل  دادگستری  جرم 
۹۵درصد معتادان متجاهر بهبود  گفت:
یافته به علت ضعف در ارائه حمایت های 
اجتماعی،پس از خروج از مراکز درمانی 

مجدد به چرخه اعتیاد بازمی گردند.
سید مهدی قویدل در کارگاه تربیت مربی 
مهاجر)مدیریت مهارت و دانش رفتار 
معتادان بهبود یافته( در کرمان اظهار 
کرد:مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بروز 
بسیاری از مشکالت اجتماعی مانند بیکاری 
و افزایش شمار زندانیان تاثیرگذار است به 
طوری که آمار زندانیان4۶ درصد به طور 
مستقیم و ۶۸ درصد به طور غیر مستقیم 

برگرفته از معضل اعتیاد است.
یکی  همچنین  اعتیاد  افزود: او 
طالق،خودکشی،موجب  از عوامل 
فرار دختران،همسرآزاری و کودک آزاری 
است و عواملی مانند فقر،تبعیض،گسترش 
حمایت های  کاهش  نشینی،  حاشیه 
افزایش آن در جامعه  باعث  اجتماعی 

می شود.
قویدل با اشاره به اینکه اعتیاد عالوه 
بر اینکه عامل خیلی از آسیب ها و جرایم 
می باشد، معلول کم توجهی و تعلل در اجرای 
وظایف قانونی دستگاه ها و تورم،فقر،بیکاری 
و ... نیز هست، تصریح کرد:در قوانین مرتبط 
و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر 
معتادانی که معرفی نامه از مراکز ماده 
۱۵ ندارند و یا متجاهر محسوب می شوند 
مجرمند و با دستور مقام قضایی برای درمان 
به مراکز ماده ۱۶ارجاع شده و حداقل به 

مدت یک ماه در مراکز نگهداری می شوند.

کرمان  استان  دادگستری  معاون 
هدف  با  مهاجر  بیان کرد:دوره 
سوء  به  مبتال  بهجویان  توانمندسازی 
مصرف روانگردان مستقر در کمپ،در 
راستای پرهیز از لغزش ها،تقویت باورهای 
مذهبی،پیشگیری از لغزش و عود بهبود 
یافتگان، فعالیت های مثبت اجتماعی، 
گسترش ارتباطات مثبت و پرهیز از روابط 

نامناسب برگزار می شود.
ماندن  مغفول  به  با توجه  اظهار کرد: او 
آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان 
با  می توان  مسئول  دستگاه های  بین 
اجرای صحیح برنامه از بازگشت مجدد و 
۹۵درصدی معتادان متجاهر بهبود یافته 

به چرخه اعتیاد پیشگیری کرد.
امیدواریم با همراهی،  قویدل بیان کرد:
با  مربیان  پیوند  و  همکاری،انسجام 
و همچنین  سازمان ها  سایر  و  معاونت 
ماده  مراکز  بین  پیوند خوبی  ایجاد  با 
۱۶بتوان چرخه معیوب فعلی را با حضور 
مستمر،فراگیر،علمی و کاربردی مربیان 

اصالح کرد.
او گفت:بایستی ضمن عملیاتی کردن آیین 
نامه مراقبت پس از خروج و برابر شیوه نامه 
بومی استان،سهم هریک از دستگاه ها را 
اجرایی و عملکرد هریک بررسی و اعالم 
شود،همچنین با توجه به اینکه ماده۱۵و 
۱۶ناقص اجرا می شود،درخواست می شود 
مربیان در این دوره ها با تحلیل و گزارش 
جامع خود مقام قضایی را برای صدور 
دستورات کاربردی و اجرایی یاری کنند 
و خودشان نیز پیگیر اجرای این دستورات 

باشند.

ا عامل اصلی  رتباطات وفناوری اطالعات استان کرمان سرقت ها ر مدیر کل ا
و  نست  دا کرمان  استان  های  شهرستان  سطح  در  رتباطی  ا توسعه  جلوگیری 
ین سرقت ها برنامه ویژه ای در نظر گرفته شود نتظار می رود برای ا  گفت ا

مسعود الهامی در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطالعات 
ز کابل منطقه ای وسیع و  نه با قطع و سرقت بخشی ا متاسفا شهرستان بم گفت :
پرجمعیت، ارتباطات آن ها برای ماه ها قطع خواهد شد و  با توجه به اینکه شرکت 

مخابرات یک بخش خصوصی بوده و  از طریق درآمد هزینه ای مدیریت می شود 
بنابراین این سرقت های مکرر جلوی توسعه را گرفته به طوری که بخش نگهداری 

اداره مخابرات زانو زده است.

استاندار کرمان تخطی از قوانین را جرم دانست و تاکید 
کرد:هر مدیرکلی که از اجرای برنامه های سازگاری با کم 
آبی سر باز زند،با امضای خودم به دستگاه قضایی معرفی 
ر  برنامه بسیا نید که سازگاری با کم آبی، می کنم و بدا

 مهمی است و این برنامه قانون و تمرد از آن جرم است.
علی زینی وند در جلسه سازگاری با کم آبی استان کرمان 
با اشاره به وضعیت آبی استان گفت:برنامه های سازگاری با 

کم آبی برای استان کرمان بسیار مهم و جدی است.

اســتاندار کرمــان تخطــی از قوانیــن را جرم 
دانســت و تاکیــد کرد:هــر مدیرکلــی کــه از 
اجــرای برنامه هــای ســازگاری بــا کــم آبــی 
ســر بــاز زند،بــا امضــای خــودم به دســتگاه 
ــه  ــد ک ــم و بدانی ــی می کن ــی معرف قضای
ســازگاری با کــم آبی،برنامــه بســیار مهمی 
ــرد از آن  ــون و تم ــه قان ــن برنام ــت و ای اس

ــرم اســت. ج
ــا  ــازگاری ب ــه س ــد در جلس ــی زینی ون عل
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــم آب ک
وضعیــت آبــی اســتان گفت:برنامه هــای 
ســازگاری بــا کــم آبــی بــرای اســتان 

ــت. ــدی اس ــم و ج ــیار مه ــان بس کرم
ــت  ــی نیس ــه پذیرفتن ــر آنک ــد ب ــا تاکی او ب
کــه دســتگاهی بــه وظیفــه خــود در زمینه 
ــد و در  ــل نکن ــی عم ــم آب ــا ک ــازگاری ب س

ادامــه بــا انتقــاد شــدید از اظهار نظــر برخی 
از مدیــران مبنــی بــر اینکــه بــه برنامه هــای 
ســازگاری بــا کــم آبــی اعتقــادی 
ندارند،اظهار کرد:ایــن برنامــه تصویــب 
شــده اســت،مگر اجــرای برنامه هــای دولت 

ــت؟ ــی اس ــه خواه ــت دل ب و حاکمی
اســتاندار کرمــان در ادامــه از بخــش 
کشــاورزی ســخن بــه میــان آورد و تصریــح 
ــوان  ــی ت ــاورزی نم ــه کش ــرد: در زمین ک
حــرف پوپولیســتی)عوام گرایانــه( زد، 
ــا  ــه ب ــوند ک ــه ش ــاورزان توجی ــد کش بای
فرونشســت زمیــن مواجــه هســتند و بایــد 
بــه ســمت مکانیــزه کــردن آبیــاری و دانش 
ــا  ــد ت ــان کــردن کشــاورزی ســوق یابن بنی
ــر  ــن براب ــن بخــش چندی ــرداری ای ــره ب به

شــود.

زینی ونــد عنــوان کرد:برنامــه ســازگاری بــا 
کــم آبــی بر  اســاس کارهــای کارشناســی و 
بررســی های زیــاد تدوین شــده و پشــتوانه 
ــا کــم  علمــی دارد و اگــر ســند ســازگاری ب
ــالی ۱۰۰۰  ــرا س ــت چ ــی نیس ــی علم آب

هکتــار از اراضــی پســته بایــر مــی شــود.
او خطــاب به دســتگاه هــای اجرایــی گفت: 
برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی یــک برنامــه 
عــادی و دل بخواهــی نیســت ایــن برنامه با 

ــر و کار دارد. امنیت کشــور س
اســتاندار کرمــان دربــاره کاهــش آب 
مصرفــی فضــای ســبز اظهــار کــرد: صرفــه 
جویــی در آب فضــای ســبز بــه معنــای بــی 
روح شــدن شــهر نیســت بلکــه شــهرداران 
باید بــه ســمت کاشــت گونــه های کــم آب 
بــر، جداســازی آب شــرب از فضــای ســبز و 

مکانیــزه کــردن آبیــاری ســوق یابنــد.
هــای  ســازمان  کــرد:  اظهــار  او 
ــتان  ــوب اس ــمال و جن ــاورزی ش جهاد کش
ــی  ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــه س ــان از برنام کرم
عقــب هســتند و بایــد دســتگاه هایــی کــه 
ــرای آنهــا در ایــن برنامه مشــخص  تکلیف ب
شــده هــر چنــد مــاه یک بــار گــزارش ارائــه 

دهنــد.
ــازگاری  ــه س ــرد: برنام ــد ک ــد تاکی زینی ون
ــه  ــت بلک ــاب نیس ــک انتخ ــی ی ــم آب ــا ک ب
یــک اضطــرار اســت البتــه اگــر در فرهنــگ 
مصــرف آب کاری نکنیــم حتــی اگــر پنــج 
ــا  ــاز ب ــارس بیاوریم،ب ــج ف ــه آب از خلی لول
کــم آبــی مواجــه هســتیم و بایــد خطــرات 

ــه مــردم بگوییــد. حفــر چــاه هــا را ب

ــاورزی  ــن کش ــدرن تری ــرد: م ــان ک او بی
دنیــا در بخشــی از اســتان کرمــان در حــال 
اجراســت و وقتــی مــا چنیــن علمــی داریم 
نبایــد گذاشــت کــه ســاالنه چندیــن هکتار 

از باغــات و مــزارع اســتان خشــک شــود.
بیان کرد:برنامــه  کرمــان  اســتاندار 
ــی یــک برنامــه فنــی  ــا کــم آب ســازگاری ب
ــل اجــرا و ضروری تریــن برنامــه اســتان  قاب
اســت و هیــچ کوتاهــی در اجــرای آن 
پذیرفتــه نیســت و مــی تــوان آن را در کمتر 

ــرد. ــی ک ــال اجرای ــج س از پن
علــی رشــیدی مدیرعامــل شــرکت آب 
ــن  ــز در ای ــان نی ــتان کرم ــه ای اس منطق
جلســه بــا اشــاره بــه کســری شــدید آب در 
ــوان  ــت: آبخ ــور، گف ــف کش ــق مختل مناط
ــور  ــق کش ــیاری از مناط ــا در بس ــای م ه
بــه خصــوص بــا خطــر فرونشســت مواجــه 

هســتند.
او بــه تعریــف ســازگاری بــا کــم آبــی 
پرداخــت و اظهــار کــرد: تصمیــم گیری هــا 
و برنامه هــای راهبــردی بایــد براســاس 

ــود. ــاذ ش ــه اتخ ــر منطق ــم ه اقلی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه اســتان 
ــه  ــد برنام ــه بای ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــان ب کرم
ریزی هــا متناســب بــا اقلیم اســتان باشــد، 
ــا کــم  ــرد: در ســند ســازگاری ب ــح ک تصری
ــی مقــر شــد کــه اســتان کرمــان ۱۹۸۰  آب
ــه  ــاز صرف ــب آب در دو ف ــون مترمکع میلی
ــد ۱۰۳۰  ــاز اول بای ــه در ف ــد ک ــی کن جوی

ــود. ــق ش ــب آن محق ــر مکع ــون مت میلی
ــا  ــازگاری ب ــرد س او خاطرنشــان کرد:عملک
کــم آبــی اســتان هفتــه آینــده در کارگــروه 
ملــی ســازگاری بــا کــم آبــی مــورد ارزیابی 

قــرار مــی گیــرد

مدیرعامـل گل گهـر بـا اشـاره بـه حمایـت 
سـهامداران بـزرگ معدنـی و فلزی از سـهام 
تجلـی، آینـده شـرکت های پروژه محـور را 
مثبت ارزیابی کرد. ایمـان عتیقی مدیرعامل 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر با اشـاره 
بـه اینکـه ۱7 درصد از سـهام شـرکت تجلی 
توسـعه معـادن و فلـزات  متعلق بـه گل گهر 
اسـت، گفـت: یکـی از مزیـت هـای شـرکت 
تجلـی نسـبت بـه شـرکت های بورسـی و 
فرابورسـی این اسـت کـه سـهامداران اصلی 
آن خوش نـام و پربنیه هـای صنعت هسـتند 
و ایـن موضـوع بـه تبـع تاثیـر مسـتقیم بـر 
این شـرکت مـی گـذارد و عـالوه بـر آن، تیم 

مدیریتـی شـرکت تجلـی از متخصصـان 
بـازار سـرمایه، صنعت معـدن و فوالد کشـور 
هسـتند؛ پیـش بینـی مـی کنـم ایـن علـم، 
آگاهـی و تجربه ای کـه در سـهامداران اصلی 
و همچنین تیـم مدیریتی این شـرکت وجود 
دارد، تجلـی را تبدیل به یکی از شـرکت های 

موفـق در بـورس کنـد.
مدیرعامل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در پاسـخ به این پرسـش که نگاه شما نسبت 
به سـبد فعالیـت اقتصـادی تجلی چیسـت، 
تصریـح کـرد: شـرکت تجلی بـه عنـوان یک 
شـرکت نوپـا، از تجربه سـه شـرکت در حوزه 
معـدن و صنایـع معدنی اسـتفاده مـی کند و 

زنجیره تولید فوالد از جمله کنسـانتره و  آهن 
اسـفنجی را در پروژه هـای خود دیده اسـت؛ 
همچنین زیرسـاخت هایـی همچـون ریل و 
جـاده را در برنامـه ی خـود دارد. ایـن برنامـه 
هـا نشـان دهنده ایـن اسـت که این شـرکت 
با یک علـم کامل نسـبت بـه فـوالد، معدن و 

زیرسـاخت ها قـدم بر مـی دارد.
وی افـزود: مدیـران تجلـی بـه شـکل جدی 
بـه دنبـال اکتشـافات نیـز هسـتند کـه اگـر 
بتواننـد ایـن موضـوع را بـه نتیجـه برسـانند 
جزء اتفاقـات و دسـتاوردهای خوب شـرکت 

تجلـی خواهـد بـود.
عتیقـی در ارتبـاط بـا رویکرد بـازار سـرمایه 

نسـبت بـه شـرکت تجلی گفـت: حـدود ۲۵ 
موضـوع در پیش بینی بازار سـرمایه و  برآورد 
شـرکت هـای بورسـی تاثیـر گـذار اسـت، 
پرسـش هایی همچون سـهامداران شـرکت 
چـه کسـانی هسـتند؟ پـروژه های  شـرکت 
ها از چـه جنسـی اسـت؟ حمایـت آینـده از 
ایـن شـرکت چگونـه خواهـد بـود؟ از جمله 
مهمتریـن ایـن پرسـش هاسـت. بـا توجـه 
بـه آن کـه شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و 
فلزات حـوزه فعالیـت خـود را معـدن، فوالد 
و زیـر سـاخت دیـده اسـت و سـهامداران آن 
شـرکت هایی همچون گل گهر و چـادر ملو و 
توسـعه معاون و فلـزات معادن اسـت، به تبع 

در بـازار سـرمایه امنیتـی را برای کسـانی که 
می خواهند در ایـن عرصه وارد شـوند، ایجاد 

مـی کند.
وی ادامـه داد: فعالیـت شـرکت تجلـی، 
فعالیت توانمنـد اقتصادی، معدنـی،  فوالدی 
و زیرسـاختی اسـت و حمایت از این سـهم با 
توجه بـه ابزارهـا و امکاناتـی که سـهامداران 
عمـده آن دارنـد، مسـتحکم اسـت. پیـش 
بینـی مـن ایـن اسـت کـه ایـن سـه موضوع 
مهـم )سـهامداران، جنس پـروژه هـا، آینده 
شـرکت(  عـالوه بـر اتفاقـات خوبی کـه برای 
شـرکت رقم خواهد زد، سـهام این شرکت را 

بـه سـهمی پربنیـه تبدیـل کند.
وی بـا مثبـت ارزیابـی کـردن تامیـن مالـی 
تجلـی از بـازار سـرمایه بـه عنـوان اولیـن 
شـرکت پـروژه محـور گفـت: امروز شـرکت 
تجلی بـه عنـوان اولین شـرکت سـهامی عام 

پروژه محـور در بورس وارد شـده اسـت که با 
توجه بـه مزیت هـای شـرکت تجلـی، اولین 

تجربـه، تجربـه خوبـی خواهـد بود.
عتیقـی در ارتبـاط بـا اسـتقبال از شـرکت 
هـای پـروژه محـور در بـورس تشـریح کرد: 
کسـب سـود از بـازار سـرمایه، ۲۰ درصد از  
انگیزه خرید سهام بورسـی است، ۸۰ درصد 
مرتبط بـا رشـد سـهام اسـت؛ بنابرایـن اگر 
امروز گل گهـر از تجلی حمایت مـی کند به 
ایـن دلیل اسـت که هرچقـدر قیمت سـهام 
تجلـی رشـد کنـد، تاثیـر آن بـر قیمـت گل 
گهر بیشـتر مـی شـود و به طـور کلـی روند 
مثبتـی بـرای تجلـی پیش بینـی می شـود؛ 
در واقـع »ومعـادن«، »کگل« و »کچـاد« 
نمـاد سـه شـرکت عظیـم بورسـی هسـتند 
که پشـت هر شـرکتی قرار بگیرنـد، آن را به 

جلـو مـی برند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 نگرانی کارگران معادن دولتی زغال سنگ کرمان از یک واگذاری
مدیرعامل گل گهر با اشاره به حمایت 

سهامداران بزرگ معدنی و فلزی از سهام 
تجلی، آینده شرکت های پروژه محور را 

مثبت ارزیابی کرد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
از هفته بعد روزانه 7۰۰ دستگاه خودرو 

بیشتر در کشور تولید خواهد شد، از عرضه 
خودروهای کف پارکینگ خودروسازان 

تا ۲ ماه آینده خبر داد.
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حل مشکل ۲ واحد تولیدی 
جیرفت در جلسه رفع موانع 

تولید در حوزه قضایی 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
از حــل مشــکل ۲ واحــد تولیــدی جنــوب کرمــان در 
ــی  ــوزه قضای ــد در ح ــع تولی ــع موان ــه رف ــن جلس چهارمی

خبــر داد.
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــرد در ای ــی ف ــدس مروج ــان، مهن ــوب کرم ــارت جن تج
خصــوص گفــت: بــا تشــکیل چهارمیــن جلســه رفــع موانــع 
ــه  تولیــد در حــوزه قضایــی طــی امســال، مشــکل ۲ کارخان

ــد. ــل ش ــت ح ــتان جیرف ــدی شهرس تولی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
توضیــح داد: اولیــن کارخانــه کــود شــیمیایی جنــوب 
ــود،  ــرو شــده ب ــا مشــکل محیــط زیســتی روب کرمــان کــه ب

ــد. ــرح ش ــه مط ــن جلس در ای
ــا توجــه بــه نیــاز مبــرم منطقــه بــه کــود  او تصریــح کــرد: ب
ــه عنــوان مــواد اولیــه مــورد نیــاز کشــاورزان و  شــیمیایی ب
ــن  ــه در جلســه، مشــکل ای ــای صــورت گرفت ــا بررســی ه ب

ــه حــل شــد.  کارخان
ــده در  ــرح ش ــکل مط ــن مش ــزود: دومی ــرد اف ــی ف مروج
ــون  ــن زیت ــد روغ ــه تولی ــه کارخان ــوط ب ــه مرب ــن جلس ای
بــود کــه متاســفانه ایــن کارخانــه از ۲ ســال قبــل بــه دلیــل 
مشــکالت مالــی و بدهــی هــای بانکــی تعطیــل بــوده و امید 
اســت بــا مصوبــات حاصــل از ایــن جلســه و همــت ســرمایه 
ــن  ــدد ای ــت مج ــاهد فعالی ــل و ش ــکالت آن ح ــذار، مش گ

ــیم. ــت باش ــدی در جیرف ــد تولی واح
او ضمــن تشــکر از حــوزه قضایــی و دســتگاه هــای اجرایــی 
ــذاری در  ــرمایه گ ــت از س ــت کمــک و حمای ــتان در جه اس
ــن دو  ــا حــل مشــکالت ای ــرد: ب ــح ک ــان، تصری ــوب کرم جن
ــذاری در  ــرمایه گ ــال س ــارد ری ــدی، ۱4۰ میلی ــد تولی واح
جنــوب کرمــان فعــال و بــرای ۱۵ نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــد. ــد ش ــتغالزایی خواه اش
ــوزه  ــد در ح ــع تولی ــع موان ــه رف ــت جلس ــر اس ــایان ذک ش
ــتری  ــس کل دادگس ــد رئی ــر موح ــور دکت ــا حض ــی ب قضای
اســتان، ســاالری دادســتان، مهنــدس مروجــی فــرد رئیــس 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــعیدی س ــدس س و مهن
ــذاران  ــرمایه گ ــتان و س ــران کل اس ــان، مدی ــوب کرم جن

ــد. ــزار ش برگ

برگزاری حضوری مدارس 
متوسطه دوره دوم در کرمان

ــوزش  ــان گفت:آم ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــان از ۱۵  ــتان کرم ــدارس متوســطه دوره دوم اس حضــوری در م

ــده اســت. ــاز ش ــاه آغ ــان م آب
احمــد اســکندری نســب در نشســت شــورای معاونــان 
آمــوزش و پــرورش اســتان بــا ارائــه گــزارش اقدامــات 
ــوزش  ــرای آم ــدارس ب ــی م ــه در خصوص آمادگ ــورت گرفت ص
ــان  ــدارس در جری ــر مدیران م ــن هن حضوری، اظهارکرد:مهمتری
ــک  ــرای ی ــی و اج ــوری، طراح ــای حض ــه آموزش ه ــت ب بازگش
ــری اســت. ــره وری در یادگی ــر به ــا حداکث ــت ب ــا کیفی ــه ب برنام

ــن و  ــت آرام،تدریجی،ایم ــت بازگش ــه سیاس ــاره ب ــن اش او ضم
اقتضایــی مــدارس بــه فعالیت هــای حضــوری آموزشــی و تربیتی 
مــدارس گفت:اقتضایــی بــودن بــه معنــای آن اســت که بــا توجه 
بــه شــرایط و اقتضائــات مــدارس دوره هــای تحصیلــی و شــرایط 
ــا  ــزوم فعالیت ه ــورت ل ــود و در ص ــزی می ش ــه برنامه ری جامع
ــون  ــب تاکن ــد شد.اسکندری نس ــد خواه ــا کن ــریع ی تعدیل،تس
ــال  ــدارس در س ــایی م ــوی بازگش ــدف الگ ــی از ه ــش مهم بخ
ــزار  ــدود ۲۰۰ه ــبختانه ح ــت و خوش ــده اس ــق ش ۱4۰۰محق
دانــش آمــوز کــه عمدتــاً در مناطــق روســتایی و عشــایری 
ــد  ــدا کرده ان ــری در شــرایط حضــور را پی هســتند،فرصت یادگی
ــوزان  ــد کل دانش آم ــش از ۳۰ درص ــادل بی ــی مع ــه جمعیت ک

اســتان را تشــکیل می دهــد.
اسکندری نســب بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــدارس در دوره 
ــاز  ــرورت ب ــت و ض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــطه دوم اظهار کرد:ب متوس
ــی  ــتاد مل ــم س ــا تصمی ــوزش حضوری،ب ــدارس و آم ــدن م ش
کرونــا مــدارس متوســطه دوم از دیــروز بازگشــایی شــد.مدیرکل 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان افزود:بر اســاس ایــن تصمیــم 
ــان  ــم از ۱۵ آب ــم و دوازده ــم، یازده ــای ده کالس درس پایه ه
ــکل  ــه ش ــتی ب ــای بهداش ــیوه نامه ه ــه ش ــت هم ــا رعای ــاه ب م

ــود. ــد ب ــوری خواه حض
اسکندری نســب تصریــح کــرد:دو نکتــه مهــم در بحــث 
بازگشــایی مدارس،فاصله گــذاری اجتماعــی و تغذیــه اســت 
کــه بایــد توســط مدیــران مــدارس طبــق فرم هایــی کــه آمــاده 
ــا مــدارس واجــد ویژگی هــای  ــد مــورد توجــه قرار گیــرد ت کردن
ــه صــورت دائمــی  ــدارس را ب ــد بازگشــایی م الزم باشــد و بتوانن

ــند ــته باش داش
بازگشایی مدارس منوط به انجام واکسیناسیون

 دانش آموزان نیست
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
واکسیناســیون دانش آمــوزان بیــان کرد:تاکنــون ۹۲ درصــد 
دانش آمــوزان اســتان کرمــان دوز اول واکســن کرونــا را دریافــت 
ــه  ــد ک ــق کردن ــز دوز دوم را تزری ــد و حــدود ۲۵ درصــد نی کردن
ــیون  ــام واکسیناس ــه انج ــوط ب ــدارس من ــایی م ــه بازگش البت
ــه  ــه چنانچ ــان اینک ــا بی ــوزان نیست.اسکندری نســب ب دانش آم
ــه  ــکوک ب ــی مش ــه کس ــد ک ــاس کنن ــدارس احس ــران م مدی
ــدارس  ــور وی در م ــع از حض ــاً مان ــت قطع ــا اس ــه کرون ــال ب ابت
شــوند،گفت:همچنین طبــق ســامانه ســیب وزارت بهداشــت 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی از حضــور دانش آمــوزان مبتــال 

خــودداری می شــود.
اســکندری نســب در پایــان گفت:آمــوزش حضــوری در مــدارس 
دوره متوســطه اول و دوره ابتدایــی نیــز از اول آذرمــاه برقــرار 

ــد. ــد ش خواه

قتصادی  ا مور  ا هماهنگی  سرپرست 
استانداری کرمان گفت: امسال کل اعتبارات 
مشاغل خانگی استان 4۸ میلیارد تومان است 
که با ظرفیت حدود ۲ هزار میلیارد تومانی که بنیاد برکت 
دارد و همچنین ظرفیت بانک رسالت، قابل مقایسه نیست.
حسین مهرابی در جلسه کارگروه اشتغال استان ویژه 
شهرستان های رفسنجان، انار و شهربابک در سالن شهید 
هنری دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان اظهار کرد: اگرچه 
بیکاری که در شمال استان وجود دارد اما خیلی نگران 
ز پتانسیل های  کننده نیست ولی باز هم نباید غافل ا

شهرستان های شمالی و غربی استان باشیم.
او با بیان اینکه 4۰ کارگروه در استان داریم، اظهار کرد: هر 
چه جلسات این کارگروه ها در شهرستان ها برگزار شود 

بهتر جواب می گیریم.
او بیان کرد:مصوبات جلسات در شهرستان ها نیز به عنوان 
مصوبه گروه کاری و نهایتا در شورای برنامه ریزی مصوب 
می شود و قابلیت اجرا پیدا می کنند لذا باید مصوبات 

کارشناسی شده را بنویسیم.
قتصادی استانداری کرمان  مور ا سرپرست هماهنگی ا
یادآور شد: آمار نرخ بیکاری هم در بحث مشاغل ایجاد شده 
و هم بیکاری باید راستی آزمایی شود. در بحث اشتغال 
ز مهاجرت  ریم چرا که ا در روستاها تاکید بیشتری دا

روستانشینان جلوگیری می کند.
مهرابی عنوان کرد:برای شهرستان های مهاجرپذیر مانند 
رفسنجان، سیرجان، زرند و کرمان باید برنامه خاصی 
داشته باشیم و باید از ظرفیت دهیاری ها برای سنجش 
مهارت ها و نیازمندی هایی که در روستاها و مناطق است، 

استفاده شود.
کرمان  استانداری  قتصادی  ا مور  ا هماهنگی  معاون 
خاطرنشان کرد: بنیاد برکت حرکت خوبی شروع کرده و در 
آینده نزدیک جلسه خوبی با این بنیاد در استان خواهیم 
داشت.االن نزدیک به ۶ هزار طرح آماده بنیاد برکت برای 
اجرا در روستاها دارد که یک ششم منابع آن را سرمایه  گذار 
و خیر و مابقی بنیاد برکت تامین می کند که ظرفیت خیلی 
خوبی است و باید از آن استفاده کنیم. ما هم زیرساخت ها 

را آماده کردیم.
مهرابی افزود: امسال کل اعتبارات مشاغل خانگی استان 
4۸ میلیارد تومان است که با ظرفیتی که بنیاد برکت که 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و بانک رسالت دارد، قابل 

مقایسه نیست.

فرمانده انتظامی کوهبنان از دستگیری سارق و 
مالخر طال و جواهرات سرقت شده از یک منزل 
خبر داد و گفت: با تالش ماموران اموال سرقتی 

به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال تحویل مالباخته شد.
سرهنگ صمداهلل ترابی، فرمانده انتظامی کوهبنان گفت: در 
پی وقوع یک فقره سرقت طال و جواهرات از منزلی در شهر 
کوهبنان دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی در 
این پرونده، موفق به شناسایی سارق و مالخر شدند که ضمن 
هماهنگی قضایی در عملیات های جداگانه آنان را دستگیر و 
اموال سرقت شده شامل زیورآالت و سکه های طال را کشف 

کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان با اشاره به اینکه سارق 
سابقه زیادی در کارنامه خود دارد بیان داشت: متهمان پس 
از اعتراف به این سرقت، برای سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شدند و اموال مسروقه نیز به ارزش تقریبی یک 

میلیارد ریال به مالباخته تحویل داده شد.
سرهنگ ترابی در پایان از شهروندان خواست منزل خود 
را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند و در صورت 
مشاهده افراد مشکوک در نزدیکی منازل خالی از سکنه، 
بالفاصله موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به 

پلیس گزارش کنند.

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــای شــنی و روســتایی  ــر از راه ه ــزار و ۵۰۰ کیلومت ــت: ۲ ه ــان گف کرم
ــه  ــاز ب ــه نی ــده ک ــر آســیب دی ــای اخی ــر بارندگی ه ــر اث ــن اســتان ب ای

ــازی دارد. ــی و بازس ــغ زن تی
ــای شــنی و روســتایی اســتان  ــی زاده افزود:بیشــتر راه ه احســان عراق
کرمــان بــر اثــر بارندگــی هــای اخیــر آســیب دیــده انــد و خودروهــای 

راهــداری در حــال بازســازی مســیرها هســتند.
او بــا بیــان اینکــه کارهــا بــه صــورت همزمــان در حال رســیدگی اســت 
اظهــار داشــت: همچنیــن راهــداران ۲۰۰ متــر مکعــب ریــزش بــرداری 
ترانشــه و ۱۳۰ کیلومتــر پاکســازی قنــوات در حاشــیه راههــا را انجــام 
ــان  ــد و فعالیــت راهــداران در محورهــای ارتباطــی اســتان کرم داده ان

در حــال انجــام اســت.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــدود  ــبب مس ــر س ــای اخی ــی ه ــبختانه بارندگ ــت: خوش ــان گف کرم
شــدن هیــچ یــک از محورهــای ارتباطــی بــرون شــهری اســتان کرمان 

ــت. ــده اس نش
ــان  ــی کرم ــای ارتباط ــی از محوره ــه در برخ ــاران از روز جمع ــارش ب ب
آغــاز شــده و بنــا بــر اعــالم هواشناســی ایــن اســتان تــا روز ســه شــنبه 

هفتــه جــاری ادامــه خواهــد داشــت.

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز گفـت: در اجرای طرح یـک هفته ای انـواع کاالی قاچاق 

بـه ارزش ۱۰۳ میلیـارد ریال کشـف شـد.
سـردار عبدالرضـا ناظـری در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: در راسـتای 
لعالـی( یکـی از  اجـرای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه ا
اولویت هـای ماموریتـی ناجا در سـال جـاری برخورد بـا قاچـاق کاال و ارز 
اسـت که این مهـم طی اجـرای یک طـرح یـک هفتـه ای در دسـتور کار 

پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان کرمـان قـرار گرفت.
او افـزود: طـی اجـرای ایـن طـرح و بـا تـالش بـی وقفـه مامـوران پلیس 
اقتصادی در سراسـر اسـتان انواع لـوازم آشـپزخانه، فرآورده هـای نفتی، 
کاالی دخانـی، پوشـاک، دام و برخـی اقالم خوراکـی و مصرفـی دیگر که 
در مجموع ارزش آن ها از سـوی کارشناسـان بیـش از  ۱۰۳ میلیارد ریال 

برآورد شـد، کشـف و در این رابطـه ۱۲۵ متهم دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه توقیـف ۶7 دسـتگاه انواع 
خودروی سـبک و سـنگین و تشـکیل ۱۰۳ فقره پرونـده در رابطـه با این 
کشـفیات، تصریح کرد: اجـرای اینگونـه طرح ها هم راسـتا با فرمایشـات 
مقام معظـم رهبـری و با توجه به شـرایط خـاص ناشـی از بیمـاری کرونا 
بـا جدیت تـداوم خواهـد داشـت و قطعا بـا همکاری خـوب شـهروندان با 

پلیس نتایـج ارزشـمندتری نیـز حاصل خواهد شـد.

معاون راهداری:
خسارت۲۵۰۰ کیلومتری بارندگی ها 

به راه  های روستایی کرمان

کشف ۱۰۳ میلیارد کاالی قاچاق 
در طرح یک هفته ای پلیس کرمان 

قیمت سکه در بازار تهران )یکشنبه، ۱۶ آبان ماه( با ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه به رقم 
۱۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز 
ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز شنبه 
به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه 

سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۸ هزار تومان رسید. قیمت 

هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۹۱ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر و به قیمت یک هزار و ۸۱۸ 

دالر و ۵۰ سنت ارزش گذاری شد.  
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. 
دیروز نرخ دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر و با قیمت ۲7 هزار تومان معامله می شد. قیمت انس 
جهانی طال نیز با توجه به تعطیلی بازارها تغییری نداشت. قیمت سکه از روز گذشته با توجه به رشد 

انس جهانی طال و نرخ ارز افزایش یافته است.  

 سکه وارد کانال ۱۲ میلیون تومانی شد
هر دالر در صرافی های بانکی دیروز )یکشنبه، ۱۶ آبان ماه( در مقایسه با روز شنبه بدون تغییر قیمت 
به ارزش ۲7 هزار و 7۳ تومان داد و ستد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز 
در ساعت ۱۳ دیروز در مقایسه با روز کاری شنبه با ۱۰۸ تومان کاهش برابر ۳۰ هزار و ۹7۳ تومان بود.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۵۳7 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۳۶۰ تومان بود. 
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵4۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و 
7۸۹ تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و 
۹۶۹ تومان اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز یکشنبه، حواله یورو به نرخ ۲۶ هزار و 
۹۰۳ تومان فروخته و حواله دالر به بهای ۲۳ هزار و ۲7۱ تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت دالر 
از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و همواره در این محدوده نوسان داشت و حتی در مقطعی به 
سمت رقم ۲7 هزار تومان نیز حرکت کرد. در شهریورماه نرخ دالر نزولی یا ثابت بوده است. البته برای 
چند روزی در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان نیز معامله می شد اما این شرایط دوامی نداشت.براساس 
این گزارش، از یازدهم مهرماه نرخ دالر کاهشی شد. قیمت دالر در هفته های گذشته در کانال ۲۶ هزار 
تومان نوسان داشت و در هفته نخست آبان ماه به کانال ۲7 هزار تومان صعود کرد، اما دوباره در محدوده 

۲۶ هزار تومان در نوسان بود، که از روز گذشته وارد کانال ۲7 هزار تومان شده است. 

کاهش قیمت یورو و ثبات نرخ دالر
شـاخص کل بازار بـورس دیـروز )یکشـنبه، ۱۶ آبان مـاه( بـا ۹ هـزار و ۶۸۹ واحـد کاهش در 

جایـگاه یـک  میلیـون و 4۳۰ هزار واحـدی قـرار گرفت.
 به گزارش روز یکشـنبه ایرنـا، در معامالت دیـروز بیش از ۱۳ میلیـارد و 4۲۳ میلیون سـهم، 

حق تقـدم و اوراق بهادار بـه ارزش ۸۲ هـزار و ۱۵۰ میلیارد ریال داد و سـتد شـد.
همچنین شـاخص کل )هم وزن( با یک هـزار و ۵۵۸ واحد کاهـش به ۳۸4 هـزار و ۶۹۶ واحد 

و شـاخص قیمت )هم وزن( بـا ۹۸۲ واحد افت بـه ۲4۲ هزار و 4۰۳ واحد رسـید.
شـاخص بازار اول پنج هـزار و ۸۳۹ واحـد و شـاخص بـازار دوم ۲۳ هـزار و 4۹۰ واحد کاهش 

شتند. دا
عالوه بر این در بیـن همه نمادهـا، گروه مپنـا )رمپنا( بـا ۵۹۸ واحـد، ایران خـودرو )خودرو( 
با ۵۶4 واحد، پتروشـیمی نوری )نوری( بـا ۵۵۹ واحد، مخابـرات ایران )اخابر( بـا 44۹ واحد، 
سـایپا )خسـاپا( با ۲7۲ واحد، بانک تجـارت )وتجـارت( با ۲۶۹ واحد، سـایر اشـخاص بورس 
انرژی )انـرژی( با ۱7۹ واحد، گـروه بهمن )خبهمن( با ۱7۶ واحد، گروه پتروشـیمی سـرمایه 
گذاری ایرانیـان )پترول( بـا ۱۵۵ واحد و بانک پارسـیان )وپـارس( با ۱۲۶ واحـد تاثیر مثبت 

بر شـاخص بورس داشـتند.

 شاخص بورس نزولی شد

سرپرست هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمان اعالم کرد

۴۸ میلیارد تومان میزان 
اعتبارات مشاغل خانگی استان 

کرمان در سال جاری

طال و جواهرات سرقتی 
تحویل مالباخته شد

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس از پایان بررسی الیحه رتبه بندی 
معلمان در ایــن کمیســیون خبر داد. 
به گــزارش خانه ملــت، علیرضا منادی 
ســپیدان در تشــریح نشســت دیروز 
)یکشنبه، ۱۸ آبان ( کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس، عنوان کرد: 
در نشســت امروز بررســی مواد الیحه 
رتبه بندی مجلس به پایان رســید و این 
الیحه با اعمال تغییراتــی راهی صحن 

مجلس می شود.
نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر 
در مجلــس افــزود: برابر نظــر اعضای 
کمیسیون برای معلمان با رتبه آموزشیار 
معلم ۲۵ درصد، مربی معلم 4۵ درصد، 
استادیار معلم ۶۰ درصد، دانشیار معلم 
7۰ درصد و اســتاد معلم 7۵ درصد به 
مجموع حقوق، مزایــا و فوق العاده های 
مســتمر و ارقــام منــدرج در احــکام 

کارگزینی معلمان افزوده می شود.
منادی تصریح کرد: همچنین براســاس 
مصوبه کمیســیون آمــوزش، معلمان 
نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق 
و فوق العاده های اعضــای هیئت علمی، 
مربی آموزشــیار و مربی دانشــگاه های 
وزارت علــوم دریافتی کمتری داشــته 
باشــند و این بند مهم با نظر کمیسیون 

باقی ماند.
وی، یکــی دیگــر از تغییــرات الیحه 
رتبه بندی معلمان را، حذف بند مربوط 
به لزوم تمام وقت بودن معلمان برشمرد 
و گفت: بــا نظــر اعضای کمیســیون، 
موضــوع مربوط بــه تمام وقــت بودن 
معلمان وزارت آموزش و پرورش حذف 
شــد تا نگرانی ها از بابــت تدریس ۳۰ 
ســاعته معلمان در آمــوزش و پرورش 

برای معلمان برطرف شود.
رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس از ارائه الیحه رتبه بندی 
به صحن مجلس خبر داد و یادآور شــد: 
این الیحه بــا تغییرات اعمال شــده در 
کمیســیون راهی صحن مجلس خواهد 

شد.

با توجه بــه ارزیابی های صــورت گرفته 
دیروز »شــاهین« با افزایــش ۸ میلیونی 
قیمت در بازار عرضه شد و عنوان بیشترین 
رشــد قیمت را از آن خود کرد و خانواده 
»کوییک« هم با رشــد ۲میلیون تومانی 
کمترین رشد قیمت در بازار خودرو داشته 

است. 
به گفته فعاالن بازار اســتارت رشد قیمت 
خــودرو از هفته گذشــته زده شــد. این 
روند طی روزهای گذشــته بشتر در بازار 
پرتیراژهای ایران خودرو دیده می شــد و 
سایپایی ها یا رشد اندک قیمت داشتند و 
یا با ثبات قیمت در بازار عرضه می شدند. 
روندی که دیروز شکسته شد و سایپایی ها 
در رشد قیمت از ایران خودرویی ها پیشی 
گرفتند. به گفته فعاالن بازار خودرو نوسان 
رو به باالی نرخ دالر یکی از عوامل اثرگذار 
بر رشد قیمت در بازار خودرو محسوب می 
شــود، اما آنچه این روزها بر بازار خودرو 
اثرگذاشته اســت به عرضه اندک و قطره 
چکانی خودرو در بازار باز می گردد. عرضه 
محدود خودرو در بازار موجب شــده تا به 
گفته فعــاالن این بازار بــا وجود تقاضای 
اندک شاهد رشــد قیمت خودرو در بازار 
باشیم، چرا که دارندگان خودروهای صفر 
نیز در شــرایط کنونی تمایلــی به عرضه 
خودرو ندارند که ایــن امر نیز بر قیمت در 

بازار اثر گذار بوده است.
با توجه بــه ارزیابی های صــورت گرفته 
دیروز »شــاهین« با افزایــش ۸ میلیونی 
قیمت در بازار عرضه شد و عنوان بیشترین 
رشــد قیمت را از آن خود کرد و خانواده 
»کوییک« هم با رشــد ۲میلیون تومانی 
کمترین رشد قیمت در بازار خودرو داشته 
است.  از جمله محصوالت سایپا که دیروز 
مورد ارزیابی قــرار گرفته انــد، می توان 
به »شــاهین«، »کوییکR «، »کوییک 
معمولی«، »تیبــا صندوقدار«، »تیبا۲« و 

»ساینا« اشاره کرد.
رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که 
قیمت »شاهین« دیروز با رشد ۸ میلیونی 
تومانی در بــازار بــه ۳۳7 میلیون تومان 

رسید.
 »تیبــا صندوقــدار«  هم دیروز رشــد 
4 میلیونی قیمت داشــت و در بازار ۱۶۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شــد،  »تیبا 
۲ معمولی« هم رشــد ۳ میلیون تومان را 
تجربه کرد و قیمت آن بــه ۱7۱ میلیون 
تومان رسید. »ســاینا« هم در بازار دیروز 
رشد ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و در 

بازار  ۱7۰ میلیون تومان قیمت خورد.

سنگ آهن گهر زمین از خرید ۱۰۰ درصد سهام شرکت غیر بورسی 
دارنده مجوز ساخت نیروگاه به قیمت ۳۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پیام آوران معدن و فوالد: شرکت سنگ آهن گهر زمین 
از خرید ۱۰۰ درصد سهام شرکت غیر بورسی دارنده مجوز ساخت 
نیروگاه به قیمت ۳۵۰ میلیارد تومان خبر داد و برای دو روز کاری با 

توقف نماد روبرو شد.
براین اساس، کگهر اعالم کرد: طبق اعالم رسمی وزارت نیرو مبنی بر 
کمبود ۱۵ هزار مگاوت برق و از آنجا که برق یکی از مهمترین ابزار های 
تولید در صنایع بزرگ و کوچک است و طبق تکلیف وزارت صنعت 
مبنی بر اینکه شرکت های صنعتی و معدنی مکلف به سرمایه گذاری 
در این حوزه جهت تامین مصارف هستند این شرکت پس بررسی ها 
فراوان، اقدام به تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت پرتو انرژی آذر ارس 
دارنده مجوز ساخت نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در منطقه آزاد 

ارس به قیمت ۳۵۰ میلیارد تومان کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: انتظار 
می رود رئیس جمهور هرچه سریع تر جلسه شورای عالی مسکن را 
جهت انجام هماهنگی های بین دستگاهی برای آغاز ساخت ساالنه 

یک میلیون واحد مسکونی تشکیل دهد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: در اولین 
جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد 
بالفاصله رییس جمهور جلسه بعدی را برگزار کند، اما با گذشت سه 

هفته هنوز این جلسه از سوی رییس جمهور تشکیل نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: این امر می تواند به تولید مسکن آسیب وارد 
کند. درخواست بنده از رئیس جمهور این است که به سرعت جلسه 
شورای عالی مسکن را تشکیل دهد تا کارهایی که بر روی زمین مانده 

و نیاز به هماهنگی دارد انجام شود.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: باید هماهنگی بین دستگاه ها از 
جمله بانک ها، وزارت صمت برای تامین مصالح، وزارت اقتصاد برای 
زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی است هرچه سریع تر 
انجام شود تا شاهد تسریع در شروع ساخت یک میلیون واحد 

مسکونی در سال باشیم.

 گهر زمین ۱۰۰ درصد سهام دارنده
 مجوز ساخت نیروگاه را خرید

هرچه سریع تر جلسه شورای عالی
 مسکن تشکیل شود

 پایان بررسی الیحه
 رتبه بندی معلمان 

در کمیسیون آموزش 

وضعیت قیمت
 خودروهای داخلی 

در بازار 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از هفته بعد روزانه 7۰۰ 
دستگاه خودرو بیشتر در کشور تولید خواهد شد، از عرضه خودروهای 

کف پارکینگ خودروسازان تا ۲ ماه آینده خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خانه ملت، سیدرضا فاطمی امین با بیان 
اینکه از هفته بعد تعداد تولید خودروسازان افزایش می یابد، گفت: از 
هفته بعد روزانه 7۰۰ دستگاه خودرو بیشتر در کشور تولید خواهد 
شد؛ ایران خودرو ۵۰۰ دستگاه و سایپا ۲۰۰ دستگاه روزانه بیشتر تولید 
می کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خبرهایی مبنی بر اینکه 
عرضه خودرو توسط خودروسازان طی هفته های اخیر کاهش یافته 
است، عنوان کرد: از هفته آینده عالوه بر اینکه تیراژ تولید خودروسازان 
رشد می یابد، عرضه خودروهایی که به دلیل نبود قطعه در کف پارکینگ 
خودروسازان وجود دارند نیز آغاز می شود.فاطمی امین در پاسخ به اینکه 
چه زمانی خودروهای کف پارکینگ خودروسازان صفر می شود، افزود: 
هرچند وجود خودرو در کف پارکینگ خودروسازان به میزان ۱۵ روز 

تولید معقول است اما در حال حاضر این تعداد بیش از حد شده است.
وی اضافه کرد: تا ۲ ماه آینده انباشت غیرمتعارف خودروهای کف 

پارکینگ رفع می شود.

وزیر صمت: روزانه ۷۰۰ دستگاه 
به تولید خودرو افزوده می شود

کاغذ اقتصادی

   

مدیــر کل ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات 
ــی  ــل اصل ــا را عام ــان ســرقت ه اســتان کرم
جلوگیــری توســعه ارتباطــی در ســطح 
ــت و  ــان دانس ــتان کرم ــای اس ــتان ه شهرس
ــرقت  ــن س ــرای ای ــی رود ب ــار م ــت انتظ گف
ــود ــه ش ــر گرفت ــژه ای در نظ ــه وی ــا برنام ه
مســعود الهامــی در جلســه بررســی وضعیــت 
رتباطــی و فنــاوری  زیرســاخت هــای ا
ــفانه  ــت :متاس ــم گف ــتان ب ــات شهرس اطالع
ــه  ــل منطق ــا قطــع و ســرقت بخشــی از کاب ب
ــا  ــات آن ه ــت، ارتباط ــیع و پرجمعی ای وس
بــرای مــاه هــا قطــع خواهــد شــد و  بــا 
ــک  ــرات ی ــرکت مخاب ــه ش ــه اینک ــه ب توج
ــد  ــق درآم ــوده و  از طری ــی ب ــش خصوص بخ
هزینــه ای مدیریــت مــی شــود بنابرایــن 
ــعه  ــوی توس ــرر جل ــای مک ــرقت ه ــن س ای
ــداری  ــه بخــش نگه ــوری ک ــه ط ــه ب را گرفت

اداره مخابــرات زانــو زده اســت.
او بیــان کــرد: هزینــه هایــی کــه بــرای 
ــی و  ــای ارتباط ــبکه ه ــداری ش ــش نگه بخ
ــا  ــرقت ه ــد از س ــا بع ــداری آن ه ــن پای تامی
ــعه  ــش توس ــوان در بخ ــی ت ــود را م ــی ش م

ــرد ــتفاده ک اس
نقاط کور جاده ای دلیل سرقت های 

باتری سایت ها و کابل های مخابراتی 
است

ــای  ــالش ه ــود ت ــا وج ــه داد: ب ــی ادام الهام
فــراوان و ســرمایه گذاری زیــاد کــه در بخش 
ارتباطــات در چنــد ســال اخیــر شــده اســت 
امــا در ســطح شهرســتان های اســتان شــاهد 
ــاط در  ــی ارتب ــاده ای و قطع ــور ج ــاط ک نق
بخشــی از جــاده هــا هســتیم کــه بــه واســطه 
ــل  ــا و کاب ــایت ه ــای س ــری ه ــرقت بات س

ــت . ــی اس ــای مخابرات ه
او تاکیــد کــرد: ســرقت هــا نــه بــه مخابــرات 
اســتان کرمــان ضــرر وارد کــرده بلکــه 
ــرض  ــز در مع ــردم را نی ــی م ــاط عموم ارتب

ــت . ــرار داده اس ــر ق خط
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اســتان 
ــتاهای  ــی از روس ــت: برخ ــان اظهارداش کرم
شهرســتان بــم در دو ســال اخیــر بــه شــبکه 
فیبرملــی وصــل شــده کــه نقطــه عطفــی در 
ــتایی  ــروم روس ــاط مح ــات نق ــوزه ارتباط ح

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
بــه گفتــه او روســتاهایی ماننــد طــرز ، 
ــق  ــروژه از طری ــن پ ــک در ای دریجــان و مرغ

ــل  ــه از مح ــتایی ک ــات روس ــروژه ارتباط پ
ــرات  ــکاری مخاب ــا پیمان ــت و ب ــارات دول اعتب

اســتان بــود منتفــع شــدند .
د: در مســیر فیبــر  لهامــی توضیــح دا ا
ــل  ــه دلی ــتاها ب ــن روس ــی از ای ــوری برخ ن
ارتباطــات رادیویــی کــه داشــتند در معــرض 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــد ک ــی بودن ــداری و ناامن ناپای
فیبــر خاکــی شــاهد پایــداری و پارامترهــای 
کیفــی باالتــری در ارتباطــات ایــن روســتاها 

ــود ــم ب خواهی
۶۵ روستا به شبکه اینترنتی مطلوب 

متصل شدند
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: از ۱۲۶ روســتای 
بــاالی بیســت خانــوار شهرســتان بــم حــدود 
۶۵ روســتای فاقــد اینترنــت بــه شــبکه 
اینترنتــی مطلــوب متصــل شــدند کــه در دو 
هفتــه آینــده بــه اپراتورهــای موبایــل همــراه 

ــد . ــد ش ــل خواهن ــل متص اول و ایرانس
الهامــی افــزود: بــرای تامیــن دسترســی 
اهالــی روســتاهای کــرک و مجموعــه منطقه 
ــراه اول  ــور هم ــه اپرات ــایتی ب ــتان س دارس
ــد از  ــزات آن بع ــت و تجهی ــده اس ــالغ ش اب

ــد . ــد ش ــب خواه ــتان نص ــه اس ــال ب ارس
تمــام مــدارس شــهری و روســتایی بــه زودی 

بــه اینترنــت پرســرعت متصــل مــی شــوند
او مــی گویــد از مجمــوع مــدارس شهرســتان 
ــهری و ۷۶  ــه ش ــداد ۸۰ مدرس ــز تع ــم نی ب
ــا همــکاری اپراتورهــای  مدرســه روســتایی ب
ــی  ــی ارتباط ــبکه مل ــه ش ــراه ب ــت و هم ثاب

ــد. ــده ان ــل ش ــرعت متص ــت پرس اینترن
او عنــوان کــرد: تمــام مــدارس شــهری و 
ــت پرســرعت  ــه اینترن ــه زودی ب روســتایی ب
متصــل خواهنــد شــد و نگهــداری و پایــداری 
شــبکه ارتباطــات مــدارس هــم به مــدت ۱۰ 
ــود. ــا خواهــد ب ــکار م ــر عهــده پیمان ســال ب

الهامــی دربــاره مشــکالت مطــرح شــده 
نشــجویان  بگاه دا شــهرک دوســتی)خوا
ــع  ــکی و مجتم ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
آمــوزش عالــی( بیــان کــرد: ارتباطاتــی 
ــتر  ــود دارد در بس ــهرک وج ــن ش ــه در ای ک
کابــل هوایــی اســت و متاســفانه بــا توجــه به 
ــهرک  ــن ش ــه در ای ــادی ک ــای زی ــرقت ه س
صــورت گرفتــه تاکیــد شــده کــه حتمــا 
کابــل خاکــی شــود کــه امیدواریــم بــا کمک 
و همــکاری مســئولین شهرســتان در جهــت 
تامیــن زیرســاخت هــای عمرانــی در اختیــار 
مخابــرات قــرار دهنــد تــا مســیر کابل مســی 
کــه در شــهرک دوســتی قــرار دارد در مســیر 

ــرد. ــرار گی ــی ق امن
موضوع تشعشعات مضر شبکه 

ارتباطات سیار شایعه است
او درخصــوص موضــوع تشعشــعات مضــر 
یــن  رتباطــات ســیار گفــت: ا شــبکه ا
موضوعــات در حــد شــایعه اســت و هیــچ 
مقالــه علمــی مســتند و محکمــی بــرای 
ــدا  ــوان پی ــل نمــی ت ضــرر تشعشــعات موبای
ــن  ــر در ای ــب نظ ــع صاح ــام مراج ــرد و تم ک
ــرژی اتمــی و  ــازمان ان ــه س خصــوص از جمل
وزارت بهداشــت و درمــان هیــچ زمــان اعــالم 
نکردنــد کــه ایــن تشعشــعات مضــر هســتند.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اســتان کرمان 
ــوی  ــت جل ــا ممانع ــهروندان ب ــرد: ش ــان ک بی
توســعه بخــش ارتباطــات کــه خودشــان هــم 
نیازمنــد آن هســتند ایســتادگی نکننــد زیــرا 
مــا در حــوزه اســتانداردها بــه عنــوان مجــری 

عمــل مــی کنیــم .
او دربــاره اســتاندارد شــبکه ارتباطــات ســیار 
ــزود: هــر جایــی شــهروندی از تشعشــعات  اف
ــا در  ــا ب ــد م ــکایت کنن ــیار ش ــات س ارتباط
ــن  ــتاندارد بی ــزات اس ــتن تجهی ــار داش اختی
المللــی و حســب فرآینــد ملــی کــه بــه 
ــت  ــده اس ــالغ ش ــط اب ــای ذی رب ــتگاه ه دس
ــادی  ــای متم ــرای روزه ــزات را ب ــن تجهی ای
در محــل مــورد شــکایت نصــب خواهیــم 

ــرد. ک
 بــه گفتــه الهامــی گــزارش مســتند و پرینــت 
ــرژی اتمــی  ــه ســازمان ان ــزات ب شــده تجهی
ــازمان  ــن س ــن ای ــود همچنی ــی ش ــال م ارس
نیــز پــس از بررســی ســطح ســیگنال هایــی 
کــه در اطــراف ســایت تشعشــع دارد در 
اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی وزارت 

ــد. ــی ده ــرار م ــان ق ــت و درم بهداش
تمام سطح تشعشعات در پایین ترین 

سطح قرار دارند
ــه  ــی ک ــرد: از تمــام شــکایت های ــه ک او اضاف
در بخــش مضــرات تشعشــع داشــتیم هــر آن 
ــا نظــر دقیــق  ــم ب چــه آزمایــش انجــام دادی
ســازمان انــرژی اتمــی در پاییــن تریــن 
ســطح تشعشــعات ســایت هــا در حــال 

ــتند. ــانی هس ــات رس خدم
الهامــی مــی گویــد از مــردم مــی خواهیــم بــا 
ــوی توســعه ارتباطــات  شــنیده هایشــان جل
را نگیرنــد زیــرا بــا ممانعــت هــا بخــش عمده 
ای از جمعیــت شهرســتان از ایــن توســعه بی 

نصیــب مــی شــوند.
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اســتان 
کرمــان گفــت: شــهرک دوســتی هــم کــه از 

وضعیــت ارتباطــی شــکایت داشــت بــه دلیل 
ــی  ــکل ارتباط ــا مش ــا ب ــت ه ــن ممانع همی
ــم  ــال و نی ــرا در ۲ س ــده اســت زی ــه ش مواج
گذشــته  همــکاران مــن در بخش همــراه اول 
ســایتی را مختــص شــهرک دوســتی طراحی 
ــه  ــه جامع ــوب ب ــیگنال مطل ــا س ــد ت کردن
دانشــگاهی مســتقر در این شــهرک برســانند 
ــه  ــدند ک ــرو ش ــی روب ــت های ــا ممانع ــا ب ام
ــرا  ــه اج ــا فاصل ــایت ب ــن س ــد ای ــث ش باع
ــه ســازی هــای  ــا بهین ــون ب شــود و هــم اکن
انجــام شــده در حــال ســرویس دهــی اســت.
ــه  الهامــی تاکیــد کــرد: شــهرک امــام هــم ب
ــرای  ــکاران ب ــاد هم ــای زی ــکایت ه ــم ش رغ
طراحــی و نصــب ســایت مراجعــه کــرده انــد 
ــرو  ــه روب ــن منطق ــردم ای ــت م ــا ممانع ــا ب ام
شــدند و از آن جــا کــه تجهیــزات ســایت هــا 
بســیار گــران قیمــت هســتند و مــا از لحــاظ 
منابــع تجهیزاتــی بــه دلیــل تحریــم هــا 
ــت  ــورت ممانع ــتیم در ص ــار هس ــت فش تح
ــزات حتــی از اســتان هــم خــارج  ــن تجهی ای

ــد. ــد ش خواه
مردم در منازل از اپراتورهای 

ثابت استفاده کنند
ــردم از  ــد م ــش از ح ــتفاده بی ــاره اس او درب
اپراتورهــای ســیار توضیــح داد: بــه طورکلــی 
ــی  ــوژی موبیلیت ــل تکنول ــای موبای ســایت ه
ــی در  ــردم زمان ــی رود م هســتند و انتظــار م
جــای ســاکن هســتند و بــه دیتــا نیــاز دارنــد 
ــه  ــت و شــرکت هــای پروان از اپراتورهــای ثاب
ــتفاده  ــات اس ــد وزارت ارتباط ــورد تایی دار م
ــات  ــبکه ارتباط ــک وارد ش ــا ترافی ــد ت کنن

ــود. ــیار نش س
الهامــی ادامــه داد: منابــع ســایت هــا محدود 
اســت و ســایت هــای ســیار نمــی تــوان 
ــای  ــا پهن ــد ام ــل کن ــاد را تحم ــک زی ترافی
ــت قــدرت تحمــل بیشــتری  ــد ســایت ثاب بان

رد دا
ــادی  ــای زی ــذاری ه ــه او ســرمایه گ ــه گفت ب
ــه  ــده ک ــام ش ــت انج ــت ثاب ــش اینترن در بخ
مغفــول مانــده اســت و الزم اســت بــا فرهنگ 
ــردم از  ــه م ــطح جامع ــی در س ــازی عموم س
اپراتورهــای ثابــت کــه خدمــات بهتــری ارائه 

ــد . ــد اســتفاده کنن مــی دهن
ــع و مشــکالت  ــت موان ــن جلســه وضعی در ای
ارتباطــی و زیرســاختی ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در بخــش هــای عمرانــی و ارتباطی 
ــع  ــد ایــن موان بررســی شــد کــه مقــرر گردی
توســعه هــر چــه ســریعتر در کارگــروه ویــژه 

ــود . ــرف ش ای برط
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گفتگو

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان کرمان گفت: با وجود تالش 
های فراوان و سرمایه گذاری زیاد که 
در بخش ارتباطات در چند سال اخیر 
شده است اما در سطح شهرستان های 
استان شاهد نقاط کور جاده ای و قطعی 
ارتباط در بخشی از جاده ها هستیم که 
به واسطه سرقت باتری های سایت ها و 
کابل های مخابراتی است .

مسعود الهامی تاکید کرد: سرقت ها 
نه به مخابرات استان کرمان ضرر وارد 
کرده بلکه ارتباط عمومی مردم را نیز 
در معرض خطر قرار داده است .

سرقت ها مانع اصلی توسعه ارتباطی
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان کرمان:

یم
سن

س: ت
عک

از ابتــدای عرضــه مســتمر ســیمان در بــورس 
ــان  ــا پای ــاه ت ــرداد م ــخ ۹ خ ــران در تاری کاالی ای
معامــالت روز گذشــته در مجمــوع ۱۹ میلیــون 
ــه  ــورس کاال عرض ــیمان در ب ــن س ــزار ت و ۹۰۵ ه
ــن  ــزار ت ــون و ۸۴۹ ه ــان ۱۵ میلی ــه در پای ــد ک ش
ــار  ــواه آم ــه گ ــت و ب ــرار گرف ــه ق ــورد معامل آن م
ــا عرضــه هــای مســتمر و پرحجــم شــرکت هــای  ب
ســیمانی در بــورس کاال، شــاهد ثبــات قیمــت ایــن 

ــتیم.  ــور هس ــر کش ــول در سراس محص
عرضــه رســمی و مســتمر ســیمان ســرانجام 
پــس از ســال هــا انتظــار بــا ورود ۱۰ شــرکت 
ســیمانی بــه رینــگ معامالتــی بــورس کاال و 
ــد  ــاز ش ــیمان آغ ــن س ــزار و ۲۰۰ ت ــه ۸۳ ه عرض
ــول در  ــن محص ــزار و ۱۰۰ ت ــت ۲۱ ه ــه در نهای ک
ایــن روز مــورد معاملــه قــرار گرفــت. در شــرایطی 
ــفاف  ــا از غیرش ــال ه ــه س ــرادی ک ــی اف ــه برخ ک
ــدازی در  ــنگ ان ــال س ــه دنب ــازار ب ــن ب ــودن ای ب
ــزم  ــا ع ــد، ام ــیمان بودن ــدن س ــی ش ــیر بورس مس
ــی  ــذاران و همراه ــت گ ــووالن و سیاس ــدی مس ج
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان ســیمان 
کشــور باعــث شــد تــا روزهــای راه انــدازی بــورس 

ــور  ــزی کش ــع فل ــی صنای ــران و رهای ــزات ته فل
از قیمــت گــذاری دســتوری و نفــوذ پرقــدرت 
دالالن، ایــن بــار در صنعــت ســیمان تداعــی 
شــود. از آن تاریــخ بــه بعــد تــالش هــای گســترده 
ــدگان  ــرش تولیدکنن ــد پذی ــرای تســهیل رون ای ب
و خریــداران ســیمان در بــورس کاال بــه همــت 
ــه  ــا اینک ــت ت ــکل گرف ــف ش ــای مختل ــش ه بخ
ــدن  ــی ش ــه بورس ــارها علی ــه فش ــود ادام ــا وج ب
ســیمان و همزمانــی ایــن موضــوع بــا قطعــی بــرق 
ــذاران  ــت گ ــرای سیاس ــرایط را ب ــا، ش ــه ه کارخان

ــرد. ــر ک ــخت ت س
در ایــن میــان امــا ابالغیــه هشــتم شــهریور وزارت 
صمــت مبنــی بــر ممنوعیــت خریــد و فــروش 
ــود  ــردی ب ــورس کاال، آب س ــارج از ب ــیمان خ س
ــیمان  ــازار س ــوذ ب ــر نف ــای پ ــطه ه ــر واس ــر پیک ب
کــه همــه تــالش هــای خــود در جهــت بازگشــت 
صنعــت ســیمان بــه مســیر قیمــت گــذاری 
دســتوری و فرآیندهــای غیرشــفاف گذشــته را 
بربــاد رفتــه مــی دیدنــد. طــی ایــن مــاه هــا نیــز بــا 
ــاالن  ــا فع ــی ب ــم اندیش ــراوان و ه ــای ف ــالش ه ت
صنعــت ســیمان، مســیر ورود شــرکت هــا بــه 

بــورس کاال آســان تــر از گذشــته شــد بــه طوریکــه 
ــرش  ــورس پذی ــیمانی در ب ــرکت س ــروز ۷۲ ش ام
شــده و شــمار زیــادی خریــدار هــر هفتــه از تــاالر 
ــد. ــی کنن ــاز م ــن نی ــورس کاال، تامی ــالت ب معام

ــی  ــازار فیزیک ــیمان در ب ــالت س ــق معام ــا رون  ام
ــه  ــنبه هفت ــود و از یکش ــان کار نب ــورس کاال پای ب
ــپرده  ــی س ــالت گواه ــاه معام ــان م ــته ۹ آب گذش
ــرای  ــد ب ــکان خری ــا ام ــدازی شــد ت ســیمان راه ان
مشــتریان خــرد و از طریــق کــد ســهامداری آنــان 
فراهــم شــود. در نخســتین هفتــه راه انــدازی ایــن 
معامــالت و پــس از پذیــرش ۱۱ انبــار شــرکت 
هــای ســیمانی درمجمــوع ۴۷۶ هــزار گواهــی 
ســپرده معــادل ۴۷۶ تــن ســیمان موجــود در 
ــد  ــه رون ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــا م انباره
پذیــرش انبارهــا ادامــه دارد و هــم اکنــون ۱۷ انبار 

ــد. ــده ان ــاد ش درج نم
ــاالی  ــا عرضــه هــای مســتمر و ب ــه گــواه آمــار، ب  ب
ــه در  ــر هفت ــی ه ــیمان ط ــی س ــون تن ــک میلی ی
ــه ســرعت آرام  ــن محصــول ب ــازار ای ــورس کاال، ب ب
گرفــت و ایــن موضــوع بیانگــر اهمیــت توجــه 
ــه  ــا ب ــه و تقاض ــام عرض ــه نظ ــذاران ب ــت گ سیاس

ــن رو  ــت. از ای ــت کاالهاس ــت در قیم ــای دخال ج
ــک  ــه ی ــز عرض ــاه نی ــان م ــنبه ۱۵ آب ــروز ش دی
میلیــون و ۱۵۱ هــزار تــن ســیمان تیــپ یــک و دو 

ــام  ــورس انج ــیمانی در ب ــرکت س ــوی ۶۳ ش از س
شــد کــه در نهایــت ۸۷۶ هــزار و ۲۵۵ تــن از ایــن 

ــید.  ــروش رس ــه ف ــا ب ــه ه محمول

حجم معامالت سیمان در بورس کاال از مرز ۱۵ میلیون تن گذشت

نگرانی کارگران معادن دولتی زغال سنگ کرمان از یک واگذاری

خصوصی سازی نگران کننده
رنا
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شـماری از کارگـران شـرکت معـادن زغال سـنگ 
مقابـل  یکشـنبه  روز  دولتـی(  کرمان)بخـش 
سـاختمان ایـن شـرکت حضـور یافتنـد و نگرانـی 
خـود را از آنچه احتمـال واگـذاری این شـرکت به 
بخش خصوصـی خواندنـد، بـه ایـن شـکل نشـان 

دادند.
بـه گـزارش ایرنا تجمـع ایـن کارگـران در اعتراض 
بـه آنچـه خصوصی سـازی ایـن شـرکت خواندنـد 
در حالی اسـت کـه چنـدی پیـش عفت شـریعتی 
نماینده مـردم زرنـد و کوهبنان و عضو کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس در گفـت وگو بـا خبرنـگار ایرنا 
تصریـح کـرد کـه واگـذاری شـرکت زغال سـنگ 
کرمـان بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم )از 
طریق شـرکت سـرمایه گـذاری فـوالد( به اسـتناد 

مصوبـه هیـات وزیـران منتفی شـده اسـت.
خبر منتفی شـدن ایـن واگـذاری ۱۷ مرداد سـال 
جـاری منتشـر شـد شـریعتی گفته بـود: سـاختار 
جدید صنـدوق بازنشسـتگی فوالد کشـور با لحاظ 
مالکیـت ۱۰۰ درصـدی شـرکت سـرمایه گذاری 
صندوق فوالد در زغال سـنگ و همچنیـن مالکیت 
۱۰۰ درصـدی بازنشسـتگان فـوالد در شـرکت 
سـرمایه گذاری صنـدوق فـوالد تعریـف می شـود.

نماینده مردم زرنـد و کوهبنان در مجلس شـورای 
اسـالمی همچنیـن تاکیـد کـرده بـود: بـه علـت 
مغایـرت قانونی مصوبـه هیات وزیـران در واگذاری 
شـرکت زغال سـنگ کرمـان، ابطـال آن توسـط 
کمیسـیون اقتصـادی از طریـق هیـات تطبیـق 

مصوبات دولـت یا دیـوان عدالت اداری در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.

باوجـود ایـن اظهـارات نماینـده مجلـس، امـروز 
شـماری از کارگـران ایـن شـرکت کـه شمارشـان 
حـدود ۵۰ نفـر بـرآورد مـی شـد بـا حضـور مقابل 
سـاختمان این شرکت خواسـتار شـفاف سازی در 
خصـوص آنچه ادعـای واگذاری شـرکت بـه بخش 
خصوصـی از طریـق یـک شـرکت سـرمایه گذاری 

خوانـده شـده، بودند.
این کارگـران مدعی شـدند که یا واگـذاری منتفی 
نشـده یـا شـفاف سـازی در ایـن زمینـه صـورت 
نمی گیـرد و کارگـران نگـران هسـتند؛ ایـن افراد 
همچنیـن بـه ایـن بهانـه سـایر درخواسـت هـای 
خـود مبنـی بـر اعمـال کامـل مزایـای مربـوط 
بـه ضریـب ۲ مشـاغل سـخت و زیانبـار، تکمیـل 
سـوابق بیمه ای برخی کارگـران و همچنین بعضی 

نیازهـای رفاهـی را نیـز مطـرح کردنـد.
یکـی از نماینـدگان ایـن کارگـران بـه نـام م.ز 
اظهارداشـت: ما کارگران می خواهیـم زیرمجموعه 
صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد و شـرکت تهیـه و 
تولیـد معـادن ایـران بمانیـم زیرا بـا واگـذاری این 
شـرکت بـه بخـش خصوصـی وضعیـت کارگـران 

افـت خواهـد کـرد.
تجمـع ایـن کارگـران در حالـی اسـت که شـرکت 
معـادن زغـال سـنگ کرمـان اینـک بـا مشـکل 
مدیریتـی نیـز مواجـه اسـت و مدیرعامل شـرکت 
در محـل شـرکت حضـور نـدارد؛ منابـع قضایـی 
چنـدروز پیـش از کشـف اختـالس ۱۰ میلیـارد 
ریالی در این شـرکت و بازداشـت برخـی مدیرانش 

خبـر داده بودنـد.

در خبری که به نقل از بازرسـی کل اسـتان کرمان 
طـی اواخـر مهرمـاه امسـال منتشـر شـد آمـده 
بـود: در بررسـی عملکـرد شـرکت زغـال سـنگ 
کرمان مشـاهده شـد مدیـر روابـط عمومـی و امور 
ورزش شـرکت ذغال سـنگ بـا مشـارکت مدیریت 
شـرکت و بـا همـکاری تعـدادی از فروشـندگان 
کاال، بیـش از ۱۰ میلیـارد ریـال از وجـوه شـرکت 
را اختـالس کـرده انـد.در این خبـر قید شـده بود: 
پـس از ارسـال گزارش بـه مرجـع قضایی مسـئول 
روابط عمومی و امـور ورزش شـرکت باحکم قاضی 
پرونده بازداشـت و متهم دیگر از تاریخ دسـتگیری 
مدیـر روابط عمومـی بـه محـل شـرکت مراجعتـی 
نداشـته اسـت.پس از انتشـار ایـن خبـر، در فضای 
مجازی اسـتان کرمـان خبر دیگـری از سـوی این 
شـرکت منتشـر و اعـالم شـد کـه مدیرعامـل بـه 
علـت بیمـاری در مرکـز درمانـی بسـتری بـوده 
اسـت؛ پـس از آن بـود که ششـم آبـان مـاه جاری 
فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان نیـز در 
خبـری اعـالم کـرد: در عملیـات مامـوران پلیـس 
بـط  امنیـت اقتصـادی، مدیرعامـل و مدیـر روا
عمومـی یکـی از شـرکت هـای معدنـی در کرمان 
بـه جـرم اختـالس دسـتگیر و بـه مرجـع قضایـی 

معرفـی شـدند.
در این خبر دربـاره جزییـات این رویداد بـه نقل از 
سـردار عبدالرضا ناظـری آمده بـود: برابـر گزارش 
واصلـه از بازرسـی کل اسـتان کرمـان مبنـی بـر 
اختـالس در یک شـرکت معدنـی، مامـوران پلیس 
امنیـت اقتصادی بـا توجه بـه مدارک و مسـتندات 
موجـود، طـی عملیاتـی مدیر روابـط عمومـی این 
شـرکت را بازداشـت کردند.ناظـری ادامـه داد:  

مامـوران در ادامـه بـا انجـام اقدامـات تخصصـی و 
هماهنگـی هـای قضایـی، مدیرعامـل فـراری این 
شـرکت را نیز با همـکاری پلیس امنیـت اقتصادی 

تهـران بـزرگ دسـتگیر کردند.
خبرنـگار ایرنا کـه روز یکشـنبه در جمـع کارگران 
در مقابـل سـاختمان ایـن شـرکت حاضـر شـده 
بـود کسـب اطـالع کـرد کـه طـی چنـدروز آینده 
مسـئوالن صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد کشـور یـا 
دیگـر مجموعـه هـای مرتبط قرار اسـت به اسـتان 
سـفر کنند و در جلسـه بـا مدیـران اسـتانی درباره 
وضعیـت و تعییـن تکلیـف مسـائل این شـرکت به 

تصمیـم برسـند.
برخـی منابع همچنیـن احتمـال دادند کـه ممکن 
اسـت در سـفر مسـئوالن کشـوری باالدسـتی 
شـرکت زغـال سـنگ کرمـان، مدیرعامـل جدیـد 
این شـرکت نیز معرفی شـود امـا خبرگـزاری ایرنا 
تا ایـن لحظـه )زمان انتشـار خبـر( نمی توانـد این 

موضـوع را تاییـد یـا رد کند.
مـا نشـان مـی دهـد  یرنـا ا پیگیـری خبرنـگار ا
کـه کارگـران کـه شـایعاتی را مبنـی بـر احتمال 
یـن شـرکت بـه بخـش خصوصـی  ری ا گـذا ا و
طـی چندوقـت اخیـر از منابـع مختلـف رسـمی 
پـس  ن و دلوا ند، نگـرا یـا غیررسـمی شـنیده ا
هسـتند و درصورتـی کـه شـفاف سـازی الزم به 
همـراه اطالعـات جامـع و اقنـاع کننـده بـرای 
آنان صـورت گیـرد نگرانـی کارگـران نیـز از بین 

خواهـد رفـت.
آنطـور کـه روی پایـگاه اطـالع رسـانی شـرکت 
معـادن زغـال سـنگ کرمـان آمـده، تاریخچـه 
تاسـیس این شـرکت به سـال ۱۳۵۳ بر می گردد.

ایرنا
گزارش 

این کارگران مدعی شدند که یا واگذاری منتفی 
نشده یا شفاف سازی در این زمینه صورت نمی گیرد 
و کارگران نگران هستند؛ این افراد همچنین به این 
بهانه سایر درخواست های خود مبنی بر اعمال کامل 
مزایای مربوط به ضریب ۲ مشاغل سخت و زیانبار، 
تکمیل سوابق بیمه ای برخی کارگران و همچنین 
بعضی نیازهای رفاهی را نیز مطرح کردند.

یکی از نمایندگان این کارگران به نام م.ز اظهارداشت: 
ما کارگران می خواهیم زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی فوالد و شرکت تهیه و تولید معادن ایران 
بمانیم زیرا با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی 
وضعیت کارگران افت خواهد کرد.

تجمع این کارگران در حالی است که شرکت معادن 
زغال سنگ کرمان اینک با مشکل مدیریتی نیز مواجه 
است و مدیرعامل شرکت در محل شرکت حضور 
ندارد؛ منابع قضایی چندروز پیش از کشف اختالس 
۱۰ میلیارد ریالی در این شرکت و بازداشت برخی 
مدیرانش خبر داده بودند.

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

منطقه دو کرمان
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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
۱40060۳۱9078006575هیات  شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  مقدم  حسینی  امید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
در  کرمان  از  صادره   ۱784 شناسنامه  بشماره  حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱60/0۳ مترمربع 
مجزی  و  مفروز  اصلی   ۳98۲ از  فرعی   6۱48 پالک 
شده از پالک 4 فرعی از ۳98۲ اصلی واقع در بخش 
 40 کوچه  دستغیب  خیابان  کرمان  آدرس  کرمان   ۲
خریداری از مالک رسمی خانم عصمت وزیری محرز 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله ۱5  نوبت  دو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 96۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱400/08/0۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱400/08/۱7

محمودی مهدی زاده - رئیس ثبت است و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
پالک  ششدانگ  مالک  افشار   محمد  جان  اقای  چون 
4۳۳فرعی از 549- اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل 
سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت ۱6599صفحه ۳46دفتر 
99 امالک  محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده 
لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲0آیین 
نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت 
است (ظرف مدت ۱0روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز(هیچگونه ادعایی از 
هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :435

آگهی فقدان سند مالکیت
چون اقای ناصر دلفاردی  مالک ششدانگ پالک ۳99۳ 
فرعی از 705- اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو 
برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل 
سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت 58۲۲۳صفحه ۲79دفتر 
5۱ امالک  محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده 
نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲0آیین  به درخواست  بنا  لذا 
نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت 
است (ظرف مدت ۱0روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز(هیچگونه ادعایی از  است پس 
هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :436
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 گشت ارشاد ۳ به زودی اکران می شود
سعید سهیلی کارگردان فیلم »گشت ارشاد ۳« 

از اکران این فیلم خبرداد. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،سعید سهیلی کارگردان فیلم 
»گشت ارشاد ۳« با انتشار عکسی در فضای مجازی از اکران این 

فیلم خبرداد.
 فیلم سینمایی »گشت ارشاد« در سال ۹۱ و »گشت ارشاد ۲« 
در سال ۹۵ ساخته شد و هر دو فیلم در گیشه با استقبال خوب 

مخاطبان همراه شدند و پیش بینی می شود با فعالیت عادی 
سینما ها و اکران »گشت ارشاد ۳« این اتفاق در سری سوم فیلم 

هم تکرار شود.

فراخوان رقابت بین المللی طراحی پوستر 
Hahnenkamm ۲۰۲۳ منتشر شد.

مهلت: ۲4 آذر ۱4۰۰
باشگاه اسکی Kitzbheler و BTVare به دنبال پوستر جدید 
مسابقات Hahnenkamm Racing در سال ۲۰۲۳ است و از 

تمامی عالقه مندان دعوت می کنند تا مسابقه طرح های خود را 
ارائه دهند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی 

»دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت 
هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و 

… استفاده کنید.

قرقی
مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، ۲۸ سانتیمتر و پرنده ی ماده ۳۸ 

سانتیمتر طول دارد و از نرها بسیار بزرگتر و حدودا هم اندازه ی نر طرالن اند. پروازی بسیار 
تند با بال زدن نهای سریع دارند. انتهای بدن الغر و دم بلند و باریک با انتهای مستطیل 

شکل و سر کمتر جلو آمده است. زیر تنه سفید است که در آن راه راه عرضی نزدیک به هم؛ 
به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره دیده می شود. روتنه، در پرنده ی نر، به خاکستری پر رنگ 

با گونه های خرمایی و لکه ی سفیدی در پس گردن، و در پرنده ی ماده، قهوه ای مایل 
به سیاه با نوار آبرویی پیوسته باریک به رنگ سفید، که تا پشت سر امتداد دارد. دیده می 

شود. در پرنده ی نر، زیر دمگاه سفید و روی دم خاکستری است که در آن نوارهای عرضی 
سیاه رنگ به چشم می خورد. در پرنده ی ماده، زیر دمگاه و زیر تنه سفید است و در آن 

راه راه عرضی قهوه ای کمرنگ مشاهده می شود. پرنده ی نابالغ شبیه پرنده ی ماده به نظر 
می رسد اما قهوه ای رنگ تر است. هنگام شکار در باالی پر چین های و حصار ها و در زیر 

درختان گشت زده و با حرکتی سریع به پرندگان و پستانداران کوچک حمله می کند.
زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی روستاها و شهرها و نواحی جنگلی، درخت زارها و بیشه ها 

به سر برده و در بوته ها یا بیشه ها آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و فراوان است.
حفاظت: این پرنده، در زمره ی پرندگان حمایت شده است. بنابراین، برای حفاظت از 

آن، اقدامات ویژه حفاظتی، خصوصا در مناطق تولید مثلش در آذربایجان شرقی و غربی، 
ضروری است./کویرها و بیابان های ایران

بیگانه    
نویسنده: آلبر کامو

ترجمه: خشایار دیهیمی
انتشارات: ماهی

کتاب بیگانه یکی از بهترین کتاب های 
آلبر کامو است. رمانی که در سال 

۱۹۴۰ به پایان رسید اما در سال ۱۹۴۲ 
به همت انتشارات گالیمار و با حمایت 
آندره مالرو منتشر شد. آلبر کامو در 

این رمان به یک زندگی پوچ می پردازد 
و تجربه احساس پوچی را پیش روی 

خواننده قرار می دهد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

۱۷۶ قلم تجهیزات پزشکی و درمانی به 
ارزش پنج میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال 
ز شیوع ویروس  به منظور پیشگیری ا
کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی 
یران  لحسنه مهر ا توسط بانک قرض ا

به کادر درمان استان کرمان اهدا شد.
لحسنه  مدیر امور شعب بانک قرض ا
مهر ایران استان کرمان در حاشیه آیین 
اهدای این اقالم به دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در جمع خبرنگاران افزود: این 
تجهیزات پزشکی شامل ۱۷ دستگاه 
بارکدخوان، ۷۵ دستگاه پالس اکسی 
متر، ۶۵ دستگاه تب سنج )ترمومتر(، 
۱۵ دستگاه اکسیژن ساز و چهار دستگاه 

ترالی اورژانس است.

یاد شده  اقالم  گفت: حسین خزاعی 
عتبار پنج میلیارد ریال تهیه و با  با ا
هدف کمک به درمان بیماران کرونایی 
نشگاه علوم پزشکی کرمان اهدا  به دا

شده است.
او اظهار داشت: ۲۸ اردیبهشت ماه سال 
جاری نیز از سوی بانک قرض الحسنه 
یران در استان کرمان ۵۳۳ قلم  مهر ا
تجهیزات پزشکی و درمانی به ارزش سه 
میلیارد  ۸۰۰ میلیون ریال به دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان اهدا شد.
لحسنه  مدیر امور شعب بانک قرض ا
مهر ایران استان کرمان ادامه داد: از 
ابتدای اجرای طرح شهید سلیمانی و  در 
راستای همدلی و همراهی با مدافعین 

سالمت و تحقق مسئولیت اجتماعی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در عرصه 
سالمت ۷۰۶ قلم تجهیزات پزشکی به 
ارزش بیش از ۹ میلیارد ریال به دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان اهدا شده است.
خزاعی خاطرنشان کرد: در طرح شهید 
ر  سلیمانی در مجموع حدود ۲۵ هزا
قلم تجهیزات پزشکی شامل دستگاه 
لی،  ترا و  مانومتر  اکسیژن،  کپسول 
دستگاه ضدعفونی کننده UV دستگاه 
تب سنج لیزری و دستگاه پالس اکسی 
متر، در میان ۶۳ دانشگاه علوم پزشکی 
و ۱۳۶۰ مرکز بهداشتی منتخب و پایگاه 
سالمت در سراسر کشور توزیع شده 

است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
از  کرمان،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
برگزاری مانور های پدافند غیرعامل با حضور 

آتش نشانان در شهر کرمان خبر داد.
رضا میرزایی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: اهمیت 
پدافند غیرعامل، به اندازه ای است که رهبر 
معظم انقالب فرمود ه اند پدافند غیرعامل، یک 
اصل برای همیشه است و نباید با هیچ بهانه 

و توجیهی متوقف شود.او با بیان اینکه این 
مانور ها با آغاز هفته پدافند غیرعامل شروع 
شده است، افزود: برگزاری مانور در محل جایگاه 
سی ان جی واقع در ابتدای محور »کرمان-
ماهان« با کمک مدیریت بحران و سازمان 
آتش نشانی شهرداری و دیگر ارگان های 
امنیتی و امدادی، مانور پدافند غیرعامل »مواد 
شیمیایی« در مرکز جمعیت هالل احمر واقع 
در بلوار »آیت الله هاشمی رفسنجانی«، مانور 

پدافند غیرعامل مقابله با »اعمال خرابکارانه« در 
ایستگاه راه آهن کرمان، مانور مقابله ای در محل 
»سیلوی گندم« شهر کرمان در محور »کرمان-
ماهان« و مانور پدافند غیرعامل با کمک نیروی 

انتظامی شهرستان کرمان، از آن جمله است.
میرزایی با اشاره به اینکه این مانور ها طی سه 
روز متوالی برگزار شده است، گفت: در این 
مانور ها اقداماتی نظیر ایمن سازی محیط حادثه 

و نجات مصدومان انجام شد.

او از حضور ۳۰ نفر آتش نشان و هشت خودروی 
اطفای حریق و نجات سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در این 
مانور ها خبر داد و افزود: در این مانورها، توان 
عملیاتی آتش نشانان در مسیر های غیر قابل 

تردد سنجیده شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان هدف از برگزاری این 
مانور ها را سنجش توان عملیاتی و آمادگی 
آتش نشانان و نیرو های امدادی در حوادث 

طبیعی و غیرطبیعی بیان کرد.

برداشت پیاز قرمز 
از مزارع کشاورزی

 شهرستان ازنا - لرستان
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اهدای پنج میلیارد ریال تجهیزات درمانی کرونا به بیمارستان های کرمان

میزان آمادگی آتش نشانان کرمانی برای حوادث سنجیده شد

مخابرات منطقه کرمان در شش ماهه اول سال 
۱۴۰۰  رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد

خبر

نشست هم اندیشـی و تقدیر از فعاالن عرصه ارتباطات شـرکت مخابرات ایران یکشنبه 
۱۶ آبـان مـاه با حضـور مدیر عامـل، رییـس و اعضای هیـات مدیـره و معاونان شـرکت 

مخابـرات ایران و مدیـران مناطق مخابراتی کشـور برگزار شـد.
به گزارش روابـط عمومی مخابرات منطقه کرمـان، با اعالم نتایج ارزیابی عملکرد شـش 
ماهه منتج به شـهریور ۱۴۰۰ شـرکت مخابـرات ایران، مخابـرات منطقه کرمـان  رتبه 

برتر کشور را کسـب کرد.
گفتنی اسـت در این هم توسـط اعضای هیئـت مدیـره و مدیرعامل  شـرکت مخابرات 
ایـران از مهندس حسـینی مدیر مخابرات منطقه کرمان تقدیر شـد. شـایان ذکر اسـت 
در این ارزیابی، اسـتان های تهـران ، یزد، خراسـان جنوبی،کرمان و اصفهـان ۵ رتبه  ی 

برتر  کشـور را به خـود اختصـاص دادند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: حسابدار 
شرایط احراز   
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
مزایا

حقوق اداره کار
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 

ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۲۱۲۵۷۷۲
موبایل ۰۹۱۳۳۴۱۷۸۴۹
واتساپ ۰۹۱۳۳۴۱۷۸۴۹
kavirreilmahan@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: برنامه نویس سی شارپ 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: پاره وقت، پروژه ای، کارآموزی، دورکاری

ترجیحا مجرد، ۳۵ ساله، ساکن کرمان
html آشنایی کامل به سی شارپ و

متعهد و با انگیزه
دارای روحیه کار گروهی

با حداقل یک سال سابقه کار
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس: موبایل ۰۹۲۱۷۸۰۲۲۸۲
واتساپ ۰۹۲۱۷۸۰۲۲۸۲

موقعیت شغلی:کارشناس فروش میدانی 
شرایط احراز :

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت
شرح موقعیت شغلی:

کارشناس فروش شهرستان مسئولیت مذاکره و عقد قرارداد 
با وندورها و پروسه نگهداری از آنها را برعهده دارد.

مزایا: فرصتی جذاب برای آموزش تکنیک های روز فروش
حقوق پایه ۵ میلیون تومان

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

استخدام مدرن سامانه استخدام یک شرکت معتبر در کرماناستخدام یک شرکت معتبر در کرمان
غذارسان اطلس )اسنپ فود(

از صفحه titrevarzeshi@نگرانی از کاهش منابع بانک خون در کشور در اینستاگرام ایرنا

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


