
تعطیلی موقت موزه گنجعلیخان 
 کرمان به علت تعمیرات

1

ان
کرم

ی 
ردا

س: ف
عک

صرفه جویی  آب روی کاغذ

خربزه جایگزین کشت تنباکو 
در قلعه گنج شد

۳۰ برنامه  هفته کتاب جنوب 
کرمان تدوین شد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی جنوب کرمان از 
برنامه ریزی ۳۰ برنامه  طی هفته کتاب در این منطقه 

خبر داد.حسین اسحاقی افزود:ویژه  برنامه های مختلف کتابخوانی همزمان با هفته کتاب جمهوری 
اسالمی ایران در جنوب کرمان برگزار می شود.او به برنامه های هفته کتاب اشاره کرد و رونمایی از 
پوستر هفته کتاب، تجدید میثاق با شهدا حضور در گلزار شهدا، تجلیل از تسهیلگران و رابطان برتر 
جام باشگاه کتابخوانی، کتابداران نمونه، زنگ کتابخوانی در هنرستان هنرهای زیبا، نشست دانش 
آموزان،دانشجویان در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی،نشست آسیب شناسی نشر کتاب و نشست 

اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندان را از جمله برنامه های هفته کتابخوانی برشمرد.

حسین مهرابی در شانزدهمین جلسه گروه کاری 
اشتغال و کارآفرینی ویژه شهرستان های شرقی استان 

کرمان اظهارداشت:در بحث ایجاد اشتغال از بین شهرستان های شرقی استان کرمان،شهرستان بم 
از وضعیت مطلوب تری برخوردار است که انتظار می رود به عنوان مادر این چهار شهرستان جلسات 

و هم افزایی بیشتری برگزار کنند تا اثر مثبتی در استان کرمان در بحث اشتغال زایی ایجاد شود.

دهیار روستای سورگاه رمشک در شهرستان قلعه گنج گفت: محصول 
خربزه برای اولین بار در روستای سورگاه به بار نشست و کشاورزان کاشت 

تنباکو را رها کردند.جابر چاهانی دهیار روستای سورگاه شهرستان قلعه گنج گفت: برای اولین 
بار کشاورزان روستای سورگاه رمشک در یک تصمیم جمعی الگوی کشت را تغییر دادند و بجای 

تنباکو، خربزه و گوجه فرنگی در این روستا کشت کردند.

ایجاد اشتغال در شرق 
استان کرمان  از متوسط 
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حذف دفترچه های 
بیمه از اول دی ماه 

در کرمان
معــاون تحقیقات 
و فناوری دانشگاه 

علوم پزشــکی کرمان با بیان اینکه این استان 
پایلوت اجرای طرح پرونده سالمت الکترونیک 
است گفت:زیرســاخت های اجرای این طرح 
فراهم شده به نحوی که از اول دی ماه دفاتر بیمه 
از چرخه حذف خواهد شــد و پزشکان موظف 
هستند از طریق سامانه نسخه بیمار را بنویسند.

عباس پرداختی افزود:از اول دی ماه حداقل در ۲ 
بیمه اصلی سالمت و تامین اجتماعی دفاتر بیمه 

از چرخه درمان حذف می شوند.

سایه سنگین 
بی اعتمادی بر بورس

ارز ترجیحی برای 
دارو تا پایان امسال
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ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه2بخوانید 
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کوچ نشینان منتظر کوچ نشینان منتظر 
 تخصیص اعتبارات بمانند تخصیص اعتبارات بمانند

اجرای پ ویش اهدای 
کتاب در رفسنجان 

در هفته کتاب و 
کتابخوانی

دیوان عدالت اداری درباره کارت واکسن
رایی صادر نکرده است

تعطیلی موقت موزه گنجعلیخان کرمان به علت تعمیرات

ایجاد اشتغال در شرق استان کرمان 
از متوسط استان هم باالتر است

عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
شهرســتان رفســنجان گفــت:در هفتــه 
ــه  ــم ک ــاب را داری ــدای کت ــش اه ــاب پوی کت
ــه در  ــی را ک ــد کتاب های شــهروندان می توانن
ــد  ــا اســتفاده نمی کنن ــزل داشــته و از آنه من

را در اختیــار کتابخانه هــا قــرار دهنــد.
ــت  ــا گرامیداش ــمی ب ــیدمحمدتقی هاش س
هفتــه کتــاب و کتابخوانــی اظهار کرد:امســال 
بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب 
ــا شــعار »جــای خالــی  جمهــوری اســالمی ب
ــزار مــی  ــد« برگ ــر کنی ــاب خــوب پ ــا کت را ب

شــود.
او بیان کــرد:در حــال حاضــر هشــت 
کتابخانــه نهــادی شــامل پنــج کتابخانــه 
روســتایی و ســه کتابخانــه شــهری در 
ــد. ــت می کنن ــنجان فعالی ــتان رفس شهرس

ــه  ــای هفت ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
ــاب  ــه کت ــاب و کتابخوانی،عنوان کرد:هفت کت
و کتابخوانــی از فــردا دوشــنبه ۲4 آبــان 
آغــاز مــی شــود کــه در ایــن روز عضویــت در 
کتابخانه هــای نهــاد رایــگان اســت کــه افــراد 
ــوری  ــت حض ــز الزم نیس ــت نی ــرای عضوی ب
ــق  ــد از طری ــی توانن ــه م ــد بلک ــه کنن مراجع
ســامانه کتابخانــه هــای عمومی کشــور اقدام 

ــد. ــت کنن ــه عضوی ب
ــدای  ــش اه ــه پوی ــن هفت ــرد:در ای او بیان ک
ــد  ــهروندان می توانن ــه ش ــم ک ــاب را داری کت
کتاب هایــی را کــه در منــزل داشــته و از 
آنهــا اســتفاده نمی کننــد را در اختیــار 

کتابخانه هــا قــرار دهنــد.
عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
فعالیــت  خصــوص  در  رفســنجان 
کتابخانه هــای تحــت پوشــش ایــن نهــاد 
ــا در  ــت: کتابخانه ه ــز گف ــا نی ــام کرون در ای
ایــام وضعیــت قرمــز کرونــا تعطیــل نبــوده و 
ــم  ــرا می کردی ــد و دورکاری را اج ــال بودن فع
ــز  ــت قرم ــه از وضعی ــر ک ــان حاض ــا در زم ام
ــا ۳۰  ــه ب ــالن های مطالع ــده ایم س ــارج ش خ
ــه  ــدان ب ــان عالقمن ــرش، میزب ــد پذی درص

کتــاب هســتند.
او در خصــوص برنامه هــای نهــاد کتابخانه هــا 
بــرای احــداث کتابخانه هــای جدیــد در 
ــاد  ــاًل نه ــرد: قب ــار ک ــز اظه ــتان نی شهرس
کتابخانــه هــا زمیــن را بــرای ســاخت 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرد ام ــول می ک ــه قب کتابخان
ــاال رفتــن هزینه هــای ســاخت و ســاز، اگــر  ب
ــاد  ــار نه ــاختمانی را در اختی ــر س ــراد خّی اف
کتابخانه هــا قــرار دهنــد نهــاد از نظــر تجهیــز 

و اداره آن مســئله ای نــدارد.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری 
گفت: در خصوص ارائه کارت واکسن کرونا برای واحدهای 
صنفی هیچ رایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده 
است.مجید بشیری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی 
دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
برخی ادعاها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب 
نشدن واحدهای صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ 
افزود: سندی منتسب به دیوان در قالب دادنامه در فضای 
مجازی منتشر شد که این سند جعلی بوده و به هیچ وجه 
چنین رایی صادر نشده است.وی گفت: حتی مفاد این رای 
به نحو ناشیانه ای جعل شده و از سربرگ آرای قدیم دیوان 
که مربوط به ساختمان شش سال پیش دیوان بوده، استفاده 
شده است و به هیچ وجه مشخصات شاکی، طرف شکایت و 
شعبه صادرکننده رای مشخص نیست.بشیری افزود:  تا این 
لحظه دادنامه ای از سوی شعب دیوان عدالت اداری در این 
خصوص صادر نشده است.به گزارش ایسنا، روابط عمومی 

دیوان عدالت اداری نیز در همین خصوص اطالعیه ای صادر 
کرده است:

تصویر یک دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری در فضای 
رسانه ای و فضای مجازی در خصوص شکایت یکی از 
واحدهای صنفی از شبکه بهداشت و درمان مبنی بر این 
که به دلیل عدم ارائه کارت واکسن واحد صنفی پلمب شده 
است منتشر شده است.براساس دادنامه مذکور، شاکی در 
دفاعیات خود مبنی بر عدم تزریق واکسن اظهار داشته است 
که واکسن های فعلی، اغلب خارجی و مشکوک می باشد و 
اثربخشی طوالنی ندارد و به همین دلیل از تزریق واکسن 
امتناع کرده است و در نهایت دیوان عدالت اداری با این 
استدالل که واکسن های موجود در دوره آزمایشی هستند 
و مجوز مصرف اضطراری دارند، واحد صنفی می توانند به 
فعالیت خود ادامه دهد تا قانون اجباری بودن واکسن کرونا 
به تصویب برسد. این دادنامه به دالیل ذیل مورد تایید دیوان 

عدالت اداری نمی باشد:

 - متن رای حقوقی و قانونی نمی باشد و تمامی آرای دیوان 
عدالت اداری براساس مواد قانونی رد یا تایید می شوند  که در 

این دادنامه هیچ استدالل قانونی وجود ندارد.
-  تزریق واکسن امری ضروری بوده و برای رسیدن به ایمنی 
جمعی، کلیه آحاد مورد باید تزریق واکسن را انجام داده و 
دیوان عدالت اداری از پیشگامان تزریق واکسن برای پرسنل 

خود بود.
-  هیچ گونه شکایتی مبنی بر پلمپ واحد صنفی به دلیل عدم 

ارائه کارت واکسن در دیوان عدالت اداری ثبت نشده است.
 - تصویر دادنامه منتشر شده قدیمی می باشد به طوری که 
آدرس درج شده در پایین آن مربوط به ساختمان قدیم دیوان 
عدالت اداری می باشد در حالی که دیوان عدالت اداری حدود 
شش سال است که به ساختمان جدید منتقل شده است و 

تاریخ دادنامه مربوط به مهرماه سال جاری می باشد.
-  تمامی مواردی که بتوان دادنامه مذکور را تایید یا رد کرد 
مانند نام شاکی، شماره دادنامه، شماره پرونده و نام قاضی 
صادرکننده رای مخدوش شده است و قابل پیگیری نیست.

و نکته مهم تر اینکه شعبه صادر کننده دادنامه مذکور شعبه 
نوزدهم بدوی می باشد که در حال حاضر این شعبه غیر فعال 

می باشد و پرونده ای به آن ارجاع نمی شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از تعطیلی موقت موزه مردم شناسی 
گنجعلیخان کرمان خبر داد و گفت: »این موزه از نیمه اول 

دی ماه سال جاری دوباره بازگشایی می شود.«
مجتبی شفیعی اظهار کرد:»هم اکنون عملیات ساماندهی 
سیستم های برقی و حفاظتی موزه گنجعلیخان در حال اجرا 
است و امیدواریم این موزه از نیمه اول دی ماه سال جاری 
بازگشایی و دوباره میزبان عالقمندان و گردشگران به آثار 

تاریخی شود.«
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی استان کرمان افزود:»حمام گنجعلیخان یکی از 
آثار تاریخی مربوط به دوران صفوی شهر کرمان است که در 

ضلع جنوبی میدان گنجعلیخان قرار دارد.«
شفیعی تأکید کرد:»این حمام تاریخی به همراه دیگر بخش های 
مجموعه گنجعلیخان ۲۶ اردیبهشت 1۳4۷ با شماره ثبت ۸۲9 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.«
او با اشاره به اینکه حمام گنجعلیخان کرمان در حال حاضر نقش 
و کارکرد گردشگری دارد و به موزه مردم شناسی تبدیل شده 
است خاطرنشان کرد:»این موزه جزو بناهای شاخص تاریخی 

مورد عالقه گردشگران ایرانی و خارجی برای بازدید است.«

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمان گفت:شهرستان های استان کرمان به ۷ دسته 
تقسیم شده اند که منطقه 4 شامل چهار شهرستان شرقی 
بم نرماشیر، فهرج و ریگان است که ایجاد اشتغال در چهار 
شهرستان شرقی استان کرمان از متوسط استان هم باالتر 

است .
حسین مهرابی در شانزدهمین جلسه گروه کاری اشتغال 
و کارآفرینی ویژه شهرستان های شرقی استان کرمان 
اظهارداشت:در بحث ایجاد اشتغال از بین شهرستان های 
شرقی استان کرمان،شهرستان بم از وضعیت مطلوب تری 
برخوردار است که انتظار می رود به عنوان مادر این چهار 
شهرستان جلسات و هم افزایی بیشتری برگزار کنند تا اثر 

مثبتی در استان کرمان در بحث اشتغال زایی ایجاد شود.
ایجاد اشتغال جوانان از مسائل مهم حوزه اقتصاد 

است
او افزود:یکی از مسائل مهم حوزه اقتصاد ایجاد اشتغال پایدار 
برای جوانان است که در اقتصاد استان در این باره هدف 
گذاری شده و مقرر گردید  4۳ هزار اشتغال در دستگاه ها 
و 1۲ هزار اشتغال هم از طریق مجمع نمایندگان و بانک 

رسالت ایجاد شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
ابیان کرد:اگر بخواهیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم و تنها آمار 
و اعداد ارائه ندهیم الزمه آن ایجاد اشتغال بر مبنای مزیت 

های موجود است.
او عنوان کرد:استراتژی کلی ما درباره اعتبارات و سرمایه 
گذاری که زیربنای ایجاد اشتغال هستند توزیع ساالنه 
منابع یارانه دار در اقتصاد برای ایجاد اشتغال در قالب های 
مختلف تبصره 1۸ و 1۶ و اشتغال روستایی و رونق تولید 
است.او می گوید اگر منابع یارانه دار ما به سمت و سویی که 
مزیت داریم هدایت نشوند در آینده یکسری بیکار طلبکار 
خواهیم داشت.مهرابی تصریح کرد:در حوزه اشتغال چهار 
موضوع پنجره واحد، مرکز خدمات سرمایه گذاری، بحث 
رفع موانع و گروه کاری اشتغال اجزا و پله های پیوسته یک 
حرکت اقتصادی به شمار می روند و با یکدیگر مرتبط هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
ادامه داد:در بحث اشتغال ابتدا در پنجره واحد مجوز صادر 
شده  سپس سرمایه گذاری و مشکالت موجود رفع شده 
در نهایت واحدتولیدی اشتغال ایجاد می شود که تمام 
حلقه های پیشین و پسین اشتغال باید در نظر گرفته شوند 

زیرا جداسازی آن ها در بحث اشتغال کمک کننده است .
اعتبارات تبصره ۱۸ شاکله اصلی اعتبارات 

به شمار می روند
او تاکید کرد:اصل اشتغال در چند دستگاه صنعت و 
معدن،جهاد کشاورزی ،کمیته امداد، بهزیستی ،میراث 
فرهنگی و گردشگری و بسیج سازندگی متمرکز شده است 
که از ۳۰ دستگاه متولی ایجاد اشتغال ، 9۰ درصد بار به روی 

دوش این چند دستگاه قرار دارد.
به گفته مهرابی اعتبارات تبصره 1۸ شاکله اصلی اعتبارات به 
شمار می روند و طبق قانون کشور هر استانی که زودتر این 
اعتبارات را جذب کند می تواند از اعتبارات سایر استان های 

دیگر که جذب نکرده اند نیز استفاده کند.
او ضمن گالیه از عملکرد برخی شهرستان های استان کرمان 
برای اقدام نکردن در جذب اعتبارات تبصره 1۸ گفت: اگر 
شهرستانی قصد جذب این اعتبارات را  ندارد سهمیه اش را 

در اختیار شهرستان های دیگر قرار دهد.
الگوی استان کرمان عملکرد شهرستان های 

سیرجان، بردسیر و رفسنجان باشد
او توضیح داد:در استان کرمان نمی خواهد الگویی را دنبال 
کنید فقط کافی است ببینید مسئوالن شهرستان های 
سیرجان، رفسنجان و بردسیر چه عملکردی دارند و چگونه 
از این اعتبارات استفاده می کنند در صورتی که برخی 
فرمانداران و دستگاه های مربوطه شهرستان های اطراف 

حتی لیست متقاضیان این تسهیالت را ارسال نمی کنند.
مهرابی تصریح کرد:در پنجره واحد پاسخ استعالمات از ۳۳ 
روز به 1۶ روز رسیده است و هر دستگاهی باالی 15 روز 
استعالم جواب را ندهد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته 
می شود.به گفته او باید در بحث سرمایه گذاری و اشتغال 
فضای شفافی بوجود آوریم و از درز اعتبارات یارانه دار دوری 
کنیم.مهرابی می گوید در این جلسه توضیحاتی درباره 
اعتبارات و تسهیالت تبصره 1۸ اعالم شد که مقرر گردید 
دستگاه ها و شهرستان های چهارگانه تقاضاهای خود را 
در دبیرخانه تبصره 1۸ نهایی کنند تا بتوانیم پرداخت های 

خوبی داشته باشیم .
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
درباره نبود تقاضای تسهیالت تبصره 1۸بخش گردشگری 
چهار شهرستان شرقی استان کرمان اضافه کرد:تقاضای 
بخش گردشگری در چهار شهرستان شرقی استان یا به 
دبیرخانه ارسال نشده یا توسط دبیرخانه واصل نشده و مقرر 
گردید تا روز دوشنبه تقاضاها توسط سازمان میراث فرهنگی 

کرمان جمع بندی و به دبیرخانه تحویل داده شود .

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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شرکت خدمات حمایتي کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت(
شركت خدمات حمايتي كشاورزي جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد انجامعملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا 

انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به سایر نقاط داخل وخارج استان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو..." در بسترسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن ( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با شماره تلفن 43317881ـ  034به آدرس اينترنتي شركت www.assc.ir و آدرس پايگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات http://iets.mporg.ir  نيز مراجعه فرمائيد. 

شماره تماس پشتیبانی سامانه:1456)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان به شماره 034-33325261(

1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه : 2000001614000005 روز دوشنبه مورخه 1400/8/24
2- نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدرـ  والیت دوم  

3- هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه: از روزدوشنبه مورخه 1400/8/24لغایت ساعت19روز شنبه مورخه 1400/8/29 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری در سامانه به صورتpdf : تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخه 1400/9/9
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ بازگشائی و قرائت پاکت ج –نرخ پیشنهادی- می باشد .

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخه1400/9/10 ساعت 9 صبح 
شماره  شبای  حساب  به   ) واریزی  )فیش  نقدی  پرداخت  یا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  ریال   679.000.000  : کارمبلغ  ارجاع  فرآیند  تضمین  ونوع  میزان   -7
کارکتری  واریزسی  شناسه  با  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از  کل  داری  خرانه  بنام  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  IR250100004001039704005791نزد 

366039759263500650100000000006  قابل ارائه می باشد. 
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف ( عالوه بر بارگذاری در سامانه ، می بایستی بصورت فیزیکی و در 

پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه1400/9/9 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود .

ت اولتجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

آب را 
َهدرندهیم

سها خدیش

گزارش

 برخوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: تا وقتی که کنتور حجمی نصب نشود نه تنها ما بلکه 
میزان صرفه جویی آب هیچ دستگاهی قابل رصد نیست.

 یک سال بعد از تصویب سند سازگاری با کم آبی آب منطقه ای استان مدعی است 
که ۳۰درصد از این برنامه محقق شده است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از تعطیلی موقت موزه مردم شناسی 
گنجعلیخان کرمان خبر داد و گفت: »این موزه از نیمه اول دی ماه 

سال جاری دوباره بازگشایی می شود.«

مجتبی شفیعی اظهار کرد:»هم اکنون عملیات ساماندهی 
سیستم های برقی و حفاظتی موزه گنجعلیخان در حال اجرا است 
و امیدواریم این موزه از نیمه اول دی ماه سال جاری بازگشایی و 

دوباره میزبان عالقمندان و گردشگران به آثار تاریخی شود.«

بورس دومین روز از هفته چهارم آبان را 
سبز به کار خود پایان داد. روز گذشته 

شاخص کل بورس با بیش از ۳ هزار واحد 
رشد در محدوده یک میلیون و 44۲ هزار 

واحد قرار گرفت. 

در حال حاضر بسته ای آماده کرده ایم و 
شرایط مختلف و پیش بینی های الزم برای 
آن صورت گرفته و بر اساس تصمیم ارزی 

دولت آن را اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم 
تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود و 

برنامه ریزی و اجرا بر این اساس است.
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خربزه جایگزین کشت تنباکو 
در قلعه گنج شد

دهیار روستای سورگاه رمشک در شهرستان قلعه گنج گفت: محصول 
خربزه برای اولین بار در روستای ســورگاه به بار نشست و کشاورزان 
کاشــت تنباکو را رها کردند.جابر چاهانی دهیار روســتای سورگاه 
شهرستان قلعه گنج گفت: برای اولین بار کشاورزان روستای سورگاه 
رمشک در یک تصمیم جمعی الگوی کشــت را تغییر دادند و بجای 
تنباکو، خربزه و گوجه فرنگی در این روستا کشــت کردند.او افزود: 
کشاورزان سورگاهی از پارسال با کشت سه هکتار گوجه فرنگی برای 
اولین بار کشــت خود را تغییر دادند که این میزان امسال به بیش از 
۳۰هکتار افزایش یافته که این طرح جایگزین مناسبی برای تنباکو بوده 
است.دهیار روستای سورگاه گفت:به طور متوسط از هر هکتار گوجه 

فرنگی 5تن محصول یک روز در میان برداشت می شود.
چاهانی بیان کرد:در طرح جایگزین کشت محصول بجای تنباکو در 
مرحله اول گوجه کشت شده است و در گام بعدی محصوالت دیگر مثل 

خربزه ،پیاز و بادمجان کشت شده است.
دهیار روستای سورگاه گفت:امسال عالوه بر گوجه فرنگی برای اولین 
بار خربزه در این روستا کشت شده که به خوبی به بار نشست  و هم اکنون 
در حال برداشت این محصول هستیم.چاهانی گفت:در گام نخست 
بیش از5هکتار خربزه در این روستا کشت شده که پیش بینی می شود 
از هر هکتار ۲تن محصول برداشت شود.او افزود:این طرح که از پارسال 
با کاشت گوجه آغاز شده باعث استقبال روستاییان منطقه شده است 
و الگوی مناسبی برای سایر روستا های دهستان رمشک شده است به 

طوری که بیشتر روستا ها درحال اجرای این طرح هستند.
دهیار رمشــک گفت:برای تداوم این طرح و کشت محصوالت دیگر 
نیازمند حمایت و توجه بیش از پیش مسئوالن هستیم تا بقیه کشاورزان 
منطقه رمشک را هم دعوت و تشویق به کشت محصوالت جایگزین به 

جای محصول پر آب و مضر تنباکو کنیم.

۳۰ برنامه  هفته کتاب جنوب 
کرمان تدوین شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان از برنامه ریزی ۳۰ برنامه  
طی هفته کتاب در این منطقه خبر داد.

حسین اسحاقی افزود:ویژه  برنامه های مختلف کتابخوانی همزمان با 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در جنوب کرمان برگزار می شود.

او به برنامه های هفته کتاب اشاره کرد و رونمایی از پوستر هفته کتاب، 
تجدید میثاق با شهدا حضور در گلزار شهدا، تجلیل از تسهیلگران و 
رابطان برتر جام باشگاه کتابخوانی، کتابداران نمونه، زنگ کتابخوانی 
در هنرســتان هنرهای زیبا، نشســت دانش آموزان،دانشجویان در 
مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی،نشست آسیب شناسی نشر کتاب و 
نشست اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندان را از جمله برنامه های هفته 

کتابخوانی برشمرد.
او اهدای کتاب به کتابخانه زندان،نشست کودکان و نوجوانان در کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، برنامه کانون مســاجد )برپایی 
نمایشگاه کتاب، اهدا کتاب، تجلیل از فعاالن در مصلی نماز جمعه(، 
همایش فعاالن صنعت چاپ و نشر و تجلیل از ناشران کتابفروشان و 
چاپخانه داران برتر، رونمایی از تقریظ کتاب نوشته مادر شهید، همزمان 
با سراسر کشور افتتاح نمایشگاه نماز کلید بهشت، تجهیز کتابخانه 
مدارس روســتایی، تجهیز کتابخانه ادارات سطح شهر اهدا کتاب به 
مدارس سطح شــهر را از دیگر برنامه های هفته کتاب جنوب کرمان 
اعالم کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان،شعار بیست 
و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران را “جای خالی را با 
کتاب خوب پر کنیم” اعالم کرد و زمان برگزاری این هفته را ۲4 آبان ماه 
تا یکم آذر ماه برشمرد.او از حضور استاد بیوک ملکی نویسنده و شاعر 
بزرگ کشور در جنوب کرمان خبر داد و گفت: این حضور در راستای 
برنامه های هفته کتاب است.اسحاقی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان برنامه های متنوعی را برای این هفته 
تدارک دیده است.او با بیان اینکه کتاب برای باال بردن رشد یک جامعه 
و تعالی انسان ها، بهترین ابزارها است، گفت:فرهنگ کتابخوانی باید از 
کودکی در انسان نهادینه شود و باید کودکان خود را از سنین کودکی 

به کتابخوانی عادت دهیم.

حذف دفترچه های بیمه از اول 
دی ماه در کرمان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
این اســتان پایلوت اجرای طرح پرونده ســالمت الکترونیک است 
گفت:زیرساخت های اجرای این طرح فراهم شده به نحوی که از اول 
دی ماه دفاتر بیمه از چرخه حذف خواهد شد و پزشکان موظف هستند 

از طریق سامانه نسخه بیمار را بنویسند.
عباس پرداختی افزود:از اول دی ماه حداقل در ۲ بیمه اصلی سالمت و 

تامین اجتماعی دفاتر بیمه از چرخه درمان حذف می شوند.
او بــا بیان اینکه پزشــکان می توانند از طریق رایانه یا گوشــی تلفن 
همراه،نسخه بیماران را وارد ســامانه کنند تصریح کرد: بیمار بعد از 
مراجعه به داروخانه می تواند بدون ارائه دفتر بیمه و نسخه داروی تجویز 

شده را دریافت کند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه این 
استان در حوزه بیمه سالمت پایلوت اجرای طرح حذف دفترچه بیمه 
و نسخه نویسی الکترونیک است اظهار داشت: این طرح قابل تعمیم به 
تمام بیمه ها است و باید اجرا شود به طوری که بیمه نیروهای مسلح نیز 

به زودی به این عرصه می پیوندد.
او ادامه داد:بیمه های تکمیلی در چرخه نسخه نویسی الکترونیک بسیار 
عقب هستند و این یک معضل است زیرا ارتباط بین بیمه ها، بسیاری از 
واحدها از جمله واحدهای درمانی،داروخانه ها و مطب ها را درگیر کرده 
است.پرداختی گفت:با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک امکان 
نسخه نویسی توسط پزشکان خارج از مطب و بدون وجود دفترچه بیمه 
حتی از طریق تلفن همراه ممکن است زیرا این سامانه طوری طراحی 
شده که روی تلفن های همراه نیز باز می شود و بعد از درج دارو در پرونده 

سالمت بیمار،فرد می تواند داروی خود را از داروخانه دریافت کند.
او تاکید کرد:در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بخشی که 
مربوط به بیمه سالمت بوده انجام شده اما بخش هایی که مربوط به سایر 

نهادها است مانند زیرساخت اینترنت،انجام نشده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
همچنین همراه شدن با موج تکنولوژی برای برخی پزشکان قدیمی 
دشوار و خسته کننده اســت لذا این افراد باید از منشی برای نوشتن 
نسخ به صورت الکترونیک بهره ببرند.او با اشاره به اینکه نسخه نویسی 
الکترونیک برخالف تصور برخی پزشکان قصد جایگزین شدن ویزیت 
بیماران توسط پزشک را ندارد تصریح کرد:این طرح می تواند از تداخالت 
دارویی در مورد بیمارانی که بیماری های متعدد دارند و همچنین تکرار 

بی مورد داروها جلوگیری کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
کرمان از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی ویژه 141 هزار و ۲5۷ دانش 

آموز کرمانی با کمک نیروی انتظامی خبر داد.
صدیقه مرادی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: کارگاه آموزشی پیشگیری آسیب های 
اجتماعی ویژه 141 هزار و ۲5۷ هزار نفر از اولیا دانش آموزان نیز با 

همکاری نیروی انتظامی در استان برگزار شده است.
او با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی ویژه ۸ هزار و ۷۷1 نفر از فرهنگیان استان کرمان افزود: 
توانمند سازی اولیا، دانش آموزان و فرهنگیان الزمه کاهش 
آسیب های اجتماعی در جامعه است.مرادی از برگزاری جشنواره 
نوجوان سالم، جشنواره یاور سلیمانی، اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری در هفته های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، 
مبارزه با اعتیاد و بهداشت روان در مدارس استان خبر داد.معاون 
پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان تصریح 
کرد: محتوا های مختلف در سرفصل های پیشگیری از اعتیاد و 
رفتار های پرخطر، سبک های فرزند پروری، مهارت های زندگی 
در حوزه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش تهیه و در فضای 
مجازی برای دانش آموزان ارسال شده است.مرادی گفت: محتوای 
آماده شده با کمک پلیس فتا در زمینه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی نیز از طریق فضای مجازی در گروه های دانش آموزی، 

همکاران و اولیا ارسال شده است.
او از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدرسان و تسهیل گران در 
شبکه شاد خبر داد و افزود: هماهنگی و همکاری در کارگروه های 
مشترک من جمله کمیته فرهنگی پیشگیری استان، کمیته 
مقابله استان )زیرمجموعه فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه 

با مواد مخدر( کمیته اجرایی نماد در شهرستان راور وجود دارد.
مرادی گفت: نیروی انتظامی همکاری اثر بخشی در اجرای 
برنامه ها و مناسبت های مختلف و پاکسازی محیط اطراف 

مدارس داشته است.

فرمانـده انتظامـی اسـتان بـا اشـاره بـه نقـش 
کرمـان در پیشـگیری از انتقـال سـوخت و 
کاالی غیرمجـاز از هم افزائی پلیـس و نهادهای 
دخیـل در حـوزه جلوگیـری از قاچـاق سـوخت و کاال بـا 
اجـرای طرح هـای مسـتمر در ایـن زمینـه خبـر داد.سـردار 
عبدالرضـا ناظـری در نشسـت کمیتـه اطالعـات و عملیـات 
قرارگاه مبـارزه با قاچـاق کاالی اسـتان کرمـان اظهار کرد:بنا 
بـه شـرایط کشور،دسـتورات دینـی و همچنیـن قوانیـن و 
مقرراتـی که بـرای حفـظ سـرمایه های ملی کشـورمان وضع 
شـده،باید این احسـاس مسـئولیت در همه اقشـار اجتماعی 
وجـود داشـته باشـد کـه بـا جدیـت از ایـن امـول محافظـت 
و از زمینه هـای قاچـاق و بـه تـاراج رفتـن آن هـا جلوگیـری 
کننـد.او افزود:ایـن مسـئله چنـان حائـز اهمیـت اسـت کـه 
مقـام معظـم رهبری شـعار ایـن چند سـال اخیـر را بـه کلید 
واژه هایی مرتبـط با موازیـن اقتصـادی اختصـاص فرموده اند 
و مـا در مجموعه انتظامـی وظیفـه خـود می دانیـم بـا تمـام 
تـوان در ایـن حوزه انجـام وظیفـه کنیم کـه در همین راسـتا 
پلیـس امنیـت اقتصـادی نیـز دسـتاوردهای بزرگی داشـته 
اسـت.ناظری تصریح کرد:در همیـن رابطـه مشـکل اخیـر رخ 
داده در سـامانه های سـوخت کشـور با هوشـیاری مسـئوالن 
امـر و همراهـی و همدلـی مـردم عزیـز بـه خوبـی مدیریـت 
شـد کـه البتـه ایـن عکس العمـل خـوب از مصادیـق تـوان 
پدافنـدی در مقابـل هجمه های دشـمن نیـز بود و نشـان داد 
توانمندی هـای کشـور عزیزمـان در مقابـل تهدیـدات جدی 
دشـمن در حوزه های اقتصـادی باال اسـت و البتـه باید هرچه 
در تـوان داریـم بـرای مدیریـت کم هزینـه ایـن تهدیـدات به 

کار بگیریـم.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان ادامـه داد:در همیـن رابطه 
طـرح اخیـر ارتقـاء امنیت جنـوب و شـرق اسـتان بـا اولویت 
برخـورد بـا خودروهـای قاچاق بـر ظرف چنـد هفتـه متوالی 
اجـرا شـد و در سـایه حضـور و تـالش شـبانه روزی مامـوران 
به نتایـج خوبی دسـت پیـدا کردیـم که جهـت اسـتمرار این 
طـرح برخـی داده هـا را بـا همـکاری سـازمان ها و نهادهـای 
دخیـل در حوزه سـوخت گـردآوری کـرده ایـم تـا در اجرای 
ماموریت هـای مقابلـه بـا قاچاقچیـان کاال و سـوخت مـورد 

اسـتفاده قـرار بگیرند.

قیمــت طــال و ســکه در بــازار روز گذشــته  رونــد صعــودی داشــت. قیمــت طــال 1۸ عیــار به 
یــک میلیــون و ۲۸1 هــزار تومــان و قیمت ســکه بــه 1۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومان رســید.
ــر  ــدون تغیی ــی ب ــی بازارهــای جهان ــه دلیــل تعطیل ــروز ب ــازار دی ــی طــال در ب ــس جهان اون
مانــد. افزایــش قیمــت دالر و رســیدن بــه کانــال ۲۸ هــزار و ۷۰۰ تومــان موجب ادامــه روند 

ــازار طــال و ســکه شــد. ــا در ب ــودی قیمت ه صع
قیمــت طــال 1۸ عیــار در بــازار دیــروز در ســایت اتحادیــه طــال تهــران یــک میلیــون و ۲۸1 
هــزار تومــان ثبــت شــد. قیمــت ســکه در باالتریــن نــرخ  1۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان 
اعــالم شــد. ســکه در بــازار آزاد حــدود 1۲ میلیــون و ۶۸۰ هــزار تومــان نــرخ گــذاری شــد.
ــازار  ــالت ب ــال در معام ــس ط ــت اون ــی و قیم ــازار داخل ــرخ دالر در ب ــه ن ــش قابل توج افزای
جهانــی دو عاملــی بودنــد کــه در کنــار هــم بــر افزایــش قیمــت طــال و ســکه در بــازار ایــران 
اثــر گذاشــتند. قیمت هــر ســکه امامــی روز گذشــته در بــازار به همــراه بهبــود نســبی تقاضا 
رشــد کرد.بــر ایــن اســاس، ایــن فلــز گرانبهــای داخلــی بــه قیمــت 1۲میلیــون و ۷۰۰ هــزار 

ــرار گرفــت. ــان مــورد داد و ســتد معامله گــران ق توم

 افزایش قیمت سکه در سایه رشد دالر

بعـد از رکورد شـکنی دالر در بـازار روز شـنبه و صعـود بـه سـطح ۲۷۸۰۰تومـان، 
دیـروز قیمت ایـن ارز اندکـی کاهش یافته اسـت.به ایـن ترتیـب، در معا مـالت بازار 
آزاد قیمـت فروش هـر اسـکناس دالر آمریکا بـه ۲۸۷۰۰ و یـورو بـه ۳۲۸5۰تومان 
رسـید.در صرافی هـای رسـمی قیمـت فـروش دالر هـزار تومـان کمتـر از بـازار آزاد 

یعنـی ۲۷۷۰۰ و خریـد آن ۲۷۳5۰تومـان اعالم شـد.
یـورو هـم در صرافی هـا بـا قیمـت ۳19۰۰تومـان فروخته می شـود و نـرخ خرید آن 

از فروشـنده ۳145۰تومـان خرید و فروش شـد.
دالر در حالـی بـه ایـن قیمـت صعود کـرد کـه اخیـرا، مذاکـرات ایـران و اروپـا آغاز 
شـده و زمان برگـزاری دور بعدی مذاکرات برجام در وین هم مشـخص شـده اسـت؛ 
حتی بـا وجود اینکـه دو روز پیـش خبر رسـید کـه ۳.5میلیـارد دالر از منابـع بلوکه 
شـده ایـران آزاد شـده، دالر بـاز هـم اعتنایـی بـه ایـن سـیگنال های مثبـت نشـان 
نـداد. امـروز سـامانه نیمـا قیمـت فـروش دالر را ۲۳44۸ و یـورو را ۲۶۸۳1تومـان 

اعـالم کرد.

دالر سطح 2۸۷۰۰تومان را حفظ کرد

شــاخص کل بــورس امــروز بــا رشــد بیــش از ۳ هــزار واحدی بــه عــدد یــک میلیــون و 44۳ 
هــزار واحــد دســت یافــت.

شــاخص کل بــورس روزگذشــته ۳ هــزار و ۷۶۳ واحــد رشــد کــرد و بــه عــدد یــک میلیون و 
44۳ هــزار واحــد رســید و شــاخص هــم وزن نیــز امــروز هــزار و ۲۰۶ واحــد رشــد کــرد و به 

عــدد ۳۸9 هــزار و ۸4 واحــد دســت یافــت.
ــر  ــا، شــیراز و خبهمــن بیشــترین تاثی ــوری، کگل، رمپن نمادهــای شــاخص ســاز فخــوز، ن
مثبــت را بر رشــد شــاخص کل داشــتند و نماد شــاخص ســاز شســتا بیشــترین تاثیــر منفی 

را بــر رشــد شــاخص کل داشــته اســت.
ــای  ــی از پرتراکنــش ه ــای شســتا، شــپنا، خبهمــن، خگســتر، کاال، فســبزوار و فمل نماده
ــه عــدد ۲۰ هــزار  ــا رشــد ۶1.۳۰ واحــدی ب ــورس نیــز شــاخص کل ب ــد.در فراب امــروز بودن
ــکای  ــان و ات ــر، فجه ــجم، کوث ــو، ش ــا، غصین ــاز آری ــاخص س ــای ش ــید و نماده و 5۲9 رس
بیشــترین تاثیــر را بــر رشــد شــاخص داشــتند و نمــاد شــاخص ســاز هرمــز تاثیــر منفــی بر 

رشــد شــاخص داشــته اســت.

رونق به بازار سهام بازنگشت

برگزاری کارگاه آموزشی 
پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان تاکید کرد

هم افزایی پلیس کرمان با نهادهای 
دخیل در حوزه پیشگیری از قاچاق 

به ویژه سوخت

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
در زمینــه وضعیــت ارزی در آینــده، 
ســناریوهای مختلف را مورد توجه قرار 
دادیــم، گفت: در حال حاضر بســته ای 
آماده کرده ایم و شرایط مختلف و پیش 
بینی های الزم بــرای آن صورت گرفته 
و بر اســاس تصمیــم ارزی دولت آن را 
اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر 
ســال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود و 

برنامه ریزی و اجرا بر این اساس است.
به گزارش ایســنا، دکتر بهرام دارایی در 
نشســت کمیته دارو و غذا  کمیســیون 
بهداشــت مجلس درمورد وضعیت دارو 
و ارز ترجیحی، گفت: در جریان وضعیت 
دارو و تولیدکننــدگان قــرار داریــم و 
وضعیت و مراحــل تولید و مــواد اولیه 
دارو تا زمانی که به دســت مردم برسد، 

رصد می شود.
وی افزود: در زمینــه وضعیت ارزی در 
آینده سناریوهای مختلف را مورد توجه 
قرار دادیــم و بحث هــای علمی و فنی 
فشــرده ای را با کمک تصمیــم گیران، 
متخصصان دانشــگاهی و صنعت دنبال 
می کنیم، در حال حاضر بسته ای آماده 
کرده ایم  و  شرایط مختلف و پیش بینی 
هــای الزم برای آن صــورت گرفته و بر 
اســاس تصمیم ارزی دولت آن را اجرا 
خواهیم کــرد، البته بنا داریــم تا آخر 
ســال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود 

و برنامه ریزی و اجرا بر این اساس است.
وی ادامه داد: با توجه به نیازهای موجود 
و پیش بینی آینده، مقدار ارز بیشــتری 
در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
به ویژه تجهیز بیمارســتان های جدید و 
افزایش تخت جدید نیاز اســت و در این 
رابطه برآورد الزم به دولت اعالم شــده 
و  تصمیم گیری در ایــن رابطه بر عهده 

مجلس و دولت است.
رییــس ســازمان غــذا و دارو در مورد 
داروهای مقابله با کرونا گفت: موجودی 
در حــال حاضر بــرای دو یا ســه قلم 
داروهای مقابله با کرونا قابل قبول است 
اما در مواجهه با پیک احتمالی ششــم 

باید تمهیدات جدی تری داشته باشیم.

به گزارش رویترز، ایران ماهانه 15 میلیون 
بشکه نفت به چین صادر می کند و برای 
فروش هر بشکه نفت بین 5 تا ۶ دالر تخفیف 
می دهد. این یعنی اگر کل سال این روند 
ادامه پیدا کند، ایران ساالنه ۳۰ هزار میلیارد 
تومان تخفیف نفتی به چین می دهد. معادل 
1۰ ماه پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت 

کشور.
رویترز در گزارشی اعالم کرده بود که چین 
در سه ماه اخیر، روزانه به طور متوسط بیش 
از نیم میلیون بشکه نفت از ایران خریده 
است. یعنی حدود 15 میلیون بشکه نفت در 
ماه. نکته مهم ولی این است که ایران مجبور 
است برای فروش نفت خود به چین تخفیف 

بدهد. اما چقدر؟
معامله گران چینی به رویترز گفته اند نفت 
ایران حدود ۶ یا ۷ دالر ارزان تر از نفت 
خاورمیانه است و به جز این، ایران حدود 
5 یا ۶ دالر تخفیِف نفتی به مشتریانش 

می دهد.
این یعنی ایران ماهانه 9۰ میلیون دالر به 
چین تخفیف می دهد تا این کشور نفت 
ایران را بخرد. با دالر ۲۸ هزار تومانی، 
تخفیف نفتی ایران ماهانه دو هزار و 5۰۰ 

میلیارد تومان است.
رویترز اعالم کرده که ایران در سه ماه 
گذشته، روزانه بیش از نیم میلیون بشکه 
نفت به چین داده است. اگر این روند در کل 
سال ادامه پیدا کند، ایران ساالنه ۳۰ هزار 
میلیارد تومان به چین تخفیف می دهد تا 

این کشور مشتری نفتی ایران باقی بماند.
اتحادیه  رییس  حسینی،  حمید 
صادرکنندگان قیر و فرآورده های نفتی 
در همین باره می گوید: ایران در هر صورت 
مجبور است به مشتریانش تخفیف نفتی 
دهد.به نظر می رسد تحریم های آمریکا 
چنان سفت و سخت است که کشورها 
حاضر نیستند ریسک تجارت با ایران را 
به جان بخرند. حسینی توضیح می دهد: 
با توجه به وجود تحریم ها، ایران مجبور 
است تخفیف هایی اعمال کند تا خرید 
نفت از ایران برای مشتریان جذاب بماند و 
خریداران هم حاضر شوند ریسک تحریم ها 

را بپذیرند.
حسینی در آخر اظهار می کند: این تخفیف 
تنها مختص به چین نیست و به همه 
خریداران داده می شود. اکنون کشورهای 
دیگر مانند ونزوئال، نیجریه و لیبی نیز نفت 
خود را با تخفیف به فروش می رسانند. پس 
ایران ناچار است نفتش را با تخفیف های 

زیاد نفتی بفروشد یا اصال نفروشد.

نایب رئیس مجلس گفت: وزارت نیرو قصد دارد میزان آبرسانی 
به روستاها را از ۷۵درصد به ۹۰درصد افزایش دهد و برای انجام 
آن قرارگاه امام حسن )ع( و قرارگاه جهادی آبرسانی تشکیل شده 
است.علی نیکزاد ثمرین در تشریح نشست تعدادی از نمایندگان 
مجلس با محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم اظهار داشت: در این 
نشست، وزیر نیرو در خصوص وضعیت کشور در حوزه برق و آب 
گزارشی را ارائه کرد.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد:  وزیر نیرو اعالم کرد که کشور 
را با 1۵ هزار مگاوات کسری تولید برق تحویل گرفته  است و این 
وزارتخانه برای جبران آن تعمیرات اساسی نیروگاه ها را در دستور 
کار  قرار داده است، ازاین رو الگوی مصرف در شهرها و شهرستان ها 
را تغییر می دهند و از توان بخش خصوصی نیز استفاده می کنند.
وی با تأکید بر اینکه از توان وزارت نفت برای تأمین سوخت 
نیروگاه های تولید برق کشور استفاده می شود، عنوان کرد: وزارت 
نیرو برای مشترکین پرمصرف  تدابیری در نظر گرفته است تا هزینه 
مصرف بیش از الگوی خود را پرداخت کنند و از سوی دیگر برای 
مشترکین کم مصرف مصرف نیز مشوق هایی در نظر گرفته است 
تا برق رایگان دریافت  کنند.نیکزاد با بیان اینکه "بر اساس گزارش 
ارائه شده توسط وزیر نیرو علی رغم اعالم ورود به دوره ترسالی در 
خشکسالی قرار داریم و سال گذشته 42 درصد نسبت به سال قبل 
و 3۷ درصد نسبت به نرمال کشور کسری بارش را شاهد بوده ایم"، 
تصریح کرد: وزارت نیرو قصد دارد میزان آبرسانی به روستاها را از 
۷۵ درصد به ۹۰ درصد افزایش دهد و برای انجام آن قرارگاه  های 

امام حسن )ع( و قرارگاه جهادی آبرسانی تشکیل شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو 
قصد دارد طی 4 سال 36 پروژه عظیم را در سطح کشور بر اساس 
عدالت و توزیع جغرافیایی تکمیل کند، عنوان کرد: باید از توان 
بخش خصوصی، تهاتر فروش نفت و توان قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 

استفاده شود.

نایب رئیس مجلس: قرارگاه جهادی
 آبرسانی تشکیل شد

ارز ترجیحی برای دارو
 تا پایان امسال

 *به اندازه یارانه ۱۰ ماه
 ایران  به چین تخفیف

 نفتی داده شد

بورس دومین روز از هفته چهارم آبان را سبز به کار خود پایان داد. روز 
گذشته شاخص کل بورس با بیش از ۳ هزار واحد رشد در محدوده 
یک میلیون و 44۲ هزار واحد قرار گرفت. در حالی امروز بازار سهام با 
پیشتازی گروه خودرو و شیمیایی سبز بود که ۲۲آبان خودرویی ها سهم 

زیادی در منفی شدن بازار داشتند.
بورس از چهارشنبه هفته گذشته بیش از هر چیز دیگری تحت تاثیر 
سیگنال های خودرو و دالر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر 
می گذارد. شنبه و پس از لغو آزادسازی قیمت خودرو بازار سراسر قرمز 
بود. امروز با زمزمه هایی از احتمال برگزاری جلسه مجدد پیرامون 

موضوع قیمت گذاری خودرو، بازار سبز شد!
بازار تحت تاثیر اخبار پوپولیستی است

محمد خبری زاد، کارشناس بازار سهام، گفت: شوکی که اواخر هفته 
گذشته با انتشار خبر لغو آزادسازی قیمت خودرو به بازار وارد شد 
نااطمینانی ایجاد کرد. مردم نسبت به سیاست گذاری های دولت و بازار 

سرمایه بی اعتماد شدند.
وی ادامه داد: احساس می کنم اخباری که دیروز در خصوص 
قیمت گذاری خودرو منتشر شد برای آرام کردن جو بازار است. اما 

سرمایه گذاران مجددا به این راحتی اعتماد نمی کنند.
خبری زاد گفت: همچنان شاهد درجا زدن نرخ دالر نیما هستیم. نرخ 
دالر در بازار آزاد به ۲9 هزار تومان رسیده، اما نرخ دالر نیما همچنان 
۲۳ هزار تومان است. این اختالف از جیب سهامداران شرکت های 
صادرات محور به جیب واردات چی ها می رود. در این میان هیچ سودی 

به مصرف کننده نهایی نمی رسد.
وی به عرضه اوراق دولتی اشاره و تصریح کرد: این هفته اطالعیه عرضه 
1۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد. خریداران معموال 

بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند.
خبری زاد افزود: این صندوق ها اگر اجباری به خرید اوراق نداشته باشند، 
بخشی از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند. انتشار اوراق 
باعث تزلزل در بازار شده و بخش زیادی از نقدینگی موجود را می بلعد. 
دولت می تواند به جای عرضه اوراق سهامی که به آن نیاز ندارد را در 
بازار عرضه کند.این کارشناس بازار سهام خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر قیمت ها در سطوح ارزندگی بسیار خوبی هستند. دولت با روشی 
عاقالنه تر و کمتر پوپولیستی می تواند بازار سرمایه را سر و سامان دهد و 

در کنار آن خودش هم سود ببرد.
وی نسبت به فرار سرمایه از بورس هشدار داد و گفت: سرمایه که بترسد 
فرار می کند و به سمت بازارهای دیگر می رود. مردم در ادامه چنین 
روند نااطمینانی سرمایه خود را به دارایی فیزیکی امن تبدیل می کنند.

عدم حذف دالر ۴2۰۰ تومانی تاثیر بلندمدتی بر بازار ندارد
جواد فالحیان، کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: پس گرفتن الیحه 
حذف ارز 4۲۰۰ تومانی یک سیاست شکست خورده است. مانند دالر 

1۲۰۰ تومانی احمدی نژاد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 1۰ تا 15 درصد از بازار سهام از ارز 4۲۰۰ 
تومانی استفاده می کنند. به نظر من پس گرفتن الیحه حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی زیاد بر بازار تاثیرگذار نخواهد بود. اگرچه انتظار تاثیر کوتاه مدت 
و هیجانی وجود دارد ولی در بلندمدت بازار باهوش تر از آن است که از 

این موضوع متاثر شود.
این کارشناس بازار سهام خاطرنشان کرد: در حال حاضر در گروه غذایی 
هم اکثر نمادها از ارز آزاد استفاده می کنند و احتماال طی روزهای آینده 

نیز بیشتر تحت تاثیر افزایش دالر در بازار آزاد باشند.

سایه سنگین 
بی اعتمادی بر بورس

کاغذ اقتصادی

   

فصــل کــوچ در حالــی از راه رســید کــه 
مشــکالت عشــایر اســتان کرمــان هنــوز 
ــتند  ــور هس ــینان مجب ــت و کوچ نش پابرجاس
ــص  ــر تخصی ــان منتظ ــل مشکالتش ــرای ح ب

اعتبــار بماننــد.
در اســتان کرمــان جمعیت بســیار گســترده ای 
از عشــایر حضــور و فعالیــت دارنــد کــه بــا 
ــش  ــتند و کاه ــه هس ــادی مواج ــکالت زی مش
بارش هــا و خشکســالی نیــز بــه ایــن مشــکالت 
دامــن زده اســت و بــا وجــود کمــک مســئوالن، 
ــکالت  ــا مش ــوز ب ــان هن ــتان کرم ــایر اس عش

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی
فصــل کــوچ عشــایر آغــاز شــده بــا ایــن وجــود 
راه هــای عشــایری بــا مشــکالت زیــادی مواجه 
اســت و مســئوالن از عــدم تخصیــص اعتبــارات 
ــی از عشــایر  ــا می گویند.یک و گســتردگی راه ه
ــی از  ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ــای  ــوزه راه ه ــا در ح ــکالت م ــن مش مهمتری
ارتباطــی اســت گفــت: خیلــی از راه هــای 
عشــایری مــا در مناطــق کوهســتانی و ســخت 
گــذر اســت و مــا بــرای تــردد و حمــل تولیدات 
ــتیم. ــه هس ــادی مواج ــکالت زی ــا مش ــود ب خ
ــی و  ــم تیغ زن ــار داری ــه انتظ ــان اینک ــا بی او ب
ــا  بازگشــایی راه هــای عشــایری انجــام شــود ت
عشــایر بتواننــد راحت تــر تولیــدات خــود را بــه 
ــن  ــزود: ای ــانند اف ــده برس دســت مصــرف کنن
ــادی  ــک زی ــایر کم ــاد عش ــه اقتص ــوع ب موض

. می کننــد
یکی دیگــر از عشــایر جنــوب اســتان کرمــان با 
بیــان اینکه تامیــن آرد بــرای تهیــه نــان یکی از 
مشــکالت اساســی اســت گفت: نان قــوت غالب 
ــان در بیــن  ــوده و مصــرف ن خیلــی از عشــایر ب
عشــایر باال اســت بــا ایــن وجــود ســهمیه آردی 
کــه تخصیــص داده می شــود خیلی کم اســت و 
عشــایر مجبــور هســتند بــرای تامین نیــاز خود 

آرد را بــه صــورت آزاد خریــداری کننــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از مشــکالت 
مــا در حــوزه تامیــن علوفــه و نهاده هــای 
دامــی اســت بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــان  ــتان زی ــایر اس ــر عش ــالی های اخی خشکس
زیــادی دیدنــد و تولیــد شــیر گوشــت و 
ــادی  ــش زی ــایر کاه ــی عش ــای دام فراورده ه

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
یکــی از عشــایر اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 

ــده  ــث ش ــالی باع ــاران و خشکس ــم ب ــارش ک ب
ــود را از  ــی خ ــع آب ــادی از مناب ــداد زی ــه تع ک
ــتان  ــایر اس ــروز عش ــزود: ام ــم اف ــت بدهی دس
کرمــان نیــاز زیــادی بــه تامیــن آب بــه صــورت 

ــد. ــیار دارن س
رضــا نیکــزادی مدیــرکل امور عشــایری اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه مجموعــه اداره کل 
ــف  ــاس وظای ــان براس ــتان کرم ــایری اس عش
خــود چهــار خدمــت شناســه دار را دنبــال 
ــئله  ــن مس ــد ای ــت: بای ــار داش ــد اظه می کن
را مطــرح کنــم کــه حــل کلیــه مســائل و 
مشــکالت بــا یــک ســازمان قابــل حــل نیســت 
ــتگاه های  ــایر دس ــون س ــر قان ــت براب و الزم اس
ــایری  ــوزه عش ــکاری الزم را در ح ــی هم دولت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــند.نیکزادی ب ــته باش داش
هــر دســتگاه دولتــی بایــد بخشــی از اعتبــارات 
ســاالنه خــود را در حــوزه عشــایری هزینــه کند 
ــکاری  ــاهد هم ــل ش ــال های قب ــت: در س گف
ســایر دســتگاه های دولتــی در ایــن حــوزه 

ــر دارد. ــای تقدی ــه ج ــم ک بودی
ــا  ــان ب ــتان کرم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
ــاحت  ــد از مس ــایر ۵6 درص ــه عش ــوان اینک عن
ــزود:  ــد اف ــه خــود اختصــاص داده ان اســتان را ب
ــی در ســطح  ــی و جغرافیای ــی جمعیت پراکندگ
ــن وضــع موجــود  ــه بی ــث شــده ک اســتان باع
عشــایر و شــرایط مطلــوب فاصلــه باشــد و 
امیدواریــم بــا هــم افزایــی شــاهد کاهــش 

ــیم. ــا باش ــکالت آنه مش
ــن  ــه در حــال حاضــر بزرگتری ــان اینک ــا بی او ب
مانــع تولیــد در حــوزه عشــایری کاهــش 
بارندگــی و خشکســالی اســت ادامــه داد: 
در انتهــای ســال گذشــته و ســال جــاری، 
ــتیم  ــان داش ــتان کرم ــه در اس ــالی ک خشکس
ــت. ــوده اس ــابقه ب ــته بی س ــال گذش در 4۰ س

ــالی  ــه خشکس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزادی ب نیک
ــایر  ــه عش ــدی ب ــیب ج ــش آس ــار بخ در چه
ــا  وارد کــرده اســت گفــت: متاســفانه امســال ب
ــه مرتعــی در مناطق  کاهش ۸۰ درصــدی علوف

ــم. ــه بودی ــایری مواج عش
او بــا بیــان اینکــه خشکســالی ها باعــث شــد که 
ــه اتفــاق منابــع آبــی عشــایری از جمله  قریب ب
ــع  ــه مناب ــمه ها ک ــوات و چش ــا، قن رودخانه ه
اصلــی تامیــن آب عشــایر بودنــد از بیــن برونــد 
تصریــح کــرد: درآمــد خانوارهــای عشــایری به 

حداقــل رســیده اســت.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
تاکیــد بــر اینکــه نهــاده دامــی بایــد جایگزینی 

ــت  ــی عشــایر شــود گفــت:در هف ــه مرتع علوف
مــاه گذشــته از ســال جــاری حــدود 3۵ هــزار 
تــن نهــاده دامــی بیــن عشــایر توزیــع شــده اما 

پاســخگوی نیــاز عشــایر نبــوده اســت.
او بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط بــرای اینکــه 
عشــایر بتواننــد ســرپا بماننــد بایــد تســهیالت 
ــا نــرخ پاییــن و مــدت زمــان طوالنــی  بانکــی ب
ــار  ــزود: اعتب ــرد اف ــرار بگی ــار عشــایر ق در اختی
محــدودی در اختیــار ماســت کــه در حــال 
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــع اســت.نیکزادی ب توزی
شــرایط موجود آبرســانی ســیار بایــد جایگزین 
منابع آبــی شــود بیــان کــرد: از محــل اعتبارات 
ملــی در ســال ۹۸ و ۹۹ حــدود 14 پــروژه 
ــده و  ــیار ش ــانی س ــن آبرس ــانی جایگزی آبرس
۵۸۰ خانــوار عشــایری اســتان از ایــن پروژه هــا 
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــدند.او ب ــد ش بهره من
ــه عشــایر  ــاوگان آبرســانی ب جــاری ظرفیــت ن
ــن  ــا ای ــت: ب ــم گف ــش دادی ــر افزای ــا دو براب را ت
وجــود بــرای عبــور از شــرایط ســخت و بحرانی 
ــارات بیشــتری هســتیم. ــد اعتب ــی نیازمن فعل

مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان 
ــا  ــایری ب ــای عش ــه راه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
کوچکتریــن بارندگــی تخریــب می شــوند و 
حداقــل تــا ســه بــار در طــول ســال ایــن راه هــا 
ــت:  ــود گف ــداری می ش ــت و نگه ــالح، مرم اص
ــایری در  ــر راه عش ــزار و ۵۰۰کیلومت ــار ه چه

ــم. ــتان داری ــمال اس ش
ــایری  ــور عش ــرکل ام ــاهرخی مدی ــالم ش اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــان نی ــتان کرم ــوب اس جن
براســاس سرشــماری مرکز آمــار ایــران بیش از 
ــر جمعیت عشــایری جنوب اســتان  ۷۰ هزار نف
ــوب  ــار داشــت: عشــایر جن ــان اســت اظه کرم

ــد. ــادی دارن اســتان مشــکالت زی
ــر اســاس  ــه اینکــه ســهمیه آرد ب ــا اشــاره ب او ب
جمعیــت عشــایری تخصیــص پیــدا نمی کنــد 
و ایــن یکــی از مشــکالت اساســی عشــایر 
اســت گفــت: ســهمیه آردی کــه شــرکت 
ــد  ــا 6۰ درص ــد ۵۰ ت ــص می ده ــه تخصی غل

جمعیــت عشــایری را پوشــش می دهــد.
مدیــرکل امــور عشــایری جنــوب اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه در برخــی از 
شهرســتان ها ســهمیه آرد تخصیــص داده 
ــت و در  ــرم اس ــر 12 کیلوگ ــر نف ــه ه ــده ب ش
بعضــی از شهرســتان ها 6 کیلوگــرم تخصیــص 
داده شــده و مشــکلی اســت کــه در ســطح 
ــون  ــا کن ــزود: ت ــود اف ــل ش ــد ح ــتان بای اس
چندیــن جلســه در ایــن ارتبــاط گرفتــه شــده 

ــت. ــده اس ــل نش ــوز ح ــکل هن ــن مش ــا ای ام
ــود  ــد وج ــود تولی ــه کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــهمیه  ــایری س ــت عش ــاس جمعی دارد و براس
آرد تخصیــص پیــدا نمی کنــد بیــان کــرد: 
امیدواریــم ایــن مشــکل در ســطح ملــی 

پیگیــری و حــل شــود.
ــا بیــان اینکــه راه هــای عشــایری  شــاهرخی ب
ــن  ــا کوچکتری ــد و ب ــاخت ندارن ــًا زیرس عموم
بارندگــی دچــار مشــکل شــده و تخریــب 
ــر  ــزار کیلومت ــش از 3 ه ــت: بی ــوند گف می ش
ــه  ــرار دارد ک ــتان ق ــوب اس ــوزه جن راه در ح
ــور  ــق صعب العب ــًا در مناط ــا عموم ــن راه ه ای

هســتند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه راه هــای عشــایری 
ــزود: در  ــت اف ــادی اس ــارات زی ــد اعتب نیازمن
ــف  ــچ ردی ــا هی ــایری م ــای عش ــوزه راه ه ح
ــا  ــارات م ــی اعتب ــم و تمام ــی نداری ــار مل اعتب
اســتانی اســت کــه متاســفانه در ســال جــاری 
هنــوز اعتبــاری تخصیص داده نشــده و مشــکل 

ــت. ــده اس ــاز ش س
مدیــرکل امور عشــایری جنــوب اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه در فصــل بهــار و پاییز کــه فصل 
کــوچ عشــایر اســت، تیغ زنــی و بازگشــایی 
راه هــا را داریــم تصریــح کــرد: امســال هنــوز در 
خیلــی از شهرســتان ها اعتبــار راه هــا تخصیص 

داده نشــده اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان هایی 
ــی و  ــده تیغ زن ــص داده ش ــار تخصی ــه اعتب ک
بازگشــایی راه هــا انجــام شــده اســت گفــت: اما 
ــاری  ــکل اعتب ــا مش ــتان ها ب ــی شهرس در برخ

ــتیم. ــه هس مواج
شــاهرخی بــا بیــان اینکــه خشکســالی در 
ــایر  ــود و عش ــدید ب ــیار ش ــتان بس ــوب اس جن
بــه شــکل دســتی خــوراک دام خــود را تامیــن 
می کننــد افــزود: در شــش ماهــه نخســت 
امســال بیــش از 12هــزار تن نهــاده دامــی بین 

ــت. ــده اس ــع ش ــایر توزی عش
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حــوزه 
ــه  ــرد: کرای ــان ک ــود دارد بی ــی وج کمبودهای
ــاال اســت و حمــل نهــاده دامــی بــرای  حمــل ب
عشــایر مشــکل ســاز شــده اســت و گاهــی نیــز 
ــع  ــه موق ــاده ب ــل نه ــه حم ــتیم ک ــاهد هس ش
انجــام نمی شــود.فصل کــوچ در حالــی از راه 
ــان  ــه مشــکالت عشــایر اســتان کرم رســید ک
هنــوز پابرجاســت و کوچ نشــینان اســتان 
مجبــور هســتند بــرای حــل مشکالتشــان 

ــد. ــار بمانن ــص اعتب ــر تخصی منتظ

تسنیم

گزارش

مدیرکل امور عشایری استان 
کرمان با بیان اینکه در حال 
حاضر بزرگترین مانع تولید در 
حوزه عشایری کاهش بارندگی 
و خشکسالی است گفت: در 
انتهای سال گذشته و سال جاری، 
خشکسالی که در استان کرمان 
داشتیم در ۴۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده است.نیکزادی با اشاره به اینکه 
خشکسالی در چهار بخش آسیب 
جدی به عشایر وارد کرده است 
گفت: متاسفانه امسال با کاهش ۸۰ 
درصدی علوفه مرتعی در مناطق 
عشایری مواجه بودیم.

 کوچ نشینان منتظر تخصیص اعتبارات بمانند
مشکالت عشایر استان کرمان در فصل کوچ؛

م  
سنی

س: ت
عک

ز  قتصـادی اسـتان کرمـان ا منیـت ا رئیـس پلیـس ا
کشـف 1۲ و 4۰۰ عدد باطـری کتابی در یـک انبار در 

سـطح شـهر کرمـان خبـر داد.
سـرهنگ حمیدرضـا میرحبیبی اظهار داشـت:ماموران 
ایـن پلیـس بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی از وجـود 
مقادیـر زیـادی کاالی قاچـاق در یـک انبار در سـطح 
شـهر کرمـان مطلـع و موضـوع را در دسـتور کار قـرار 
ز شناسـایی محـل  مأمـوران پـس ا فزود: و ا ا دنـد. دا
م و  عـزا ر مـورد نظـر ا نبـا ئـی بـه ا و هماهنگـی قضا
4۰۰ عـدد باطـری  ز آنجـا 1۲ هـزار و در بازرسـی ا
نونـی را  9 وات( و فاقـد هرگونـه مجـوز قا بـی ) کتا

کشـف کردند.رئیـس پلیـس امنیـت اقتصادی اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: ارزش محمولـه کشـف شـده 
میلیـون   ۲۰۰ و  رد  میلیـا  ۶ رشناسـان  کا توسـط 
ریـال بـرآورد شـده است.سـرهنگ میر حبیبـی بـا 
اشـاره بـه دسـتگیری یـک متهـم در ایـن رابطه،بیان 
یجـاد  مـل ا ز مهمتریـن عوا قاچـاق کاال یکـی ا کرد:
مشـکالت اقتصـادی در جامعـه محسـوب می شـود که 
الزم اسـت بـا مشـارکت عمومـی و مبـارزه هدفمند با 
ایـن پدیـده، قدم هـای مفیـد و موثـری را در راسـتای 
کاهـش اثرات منفـی آن در جامعـه و حمایـت از تولید 

کننـدگان داخلـی برداریـم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کرمان:

محموله میلیاردی باطری های قاچاق در کرمان کشف شد

 برخوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: تا وقتی که کنتور حجمی نصب نشود نه 
تنها ما بلکه میزان صرفه جویی آب هیچ دستگاهی قابل رصد نیست.

 یک سال بعد از تصویب سند سازگاری با کم آبی آب منطقه ای استان مدعی است که 
۳۰درصد از این برنامه محقق شده است

صرفه جویی  آب روی کاغذ
سنا

: ای
بع

من

یکســال از تصویــب ســند ســازگاری بــا کــم 
آبــی گذشــته و مدیــر آب منطقــه ای  اســتان 
ــد  ــاالی 2۰درص ــتگاه  ها ب ــب دس ــت اغل مدعی اس
از تعهــدات خــود را انجــام دادنــد. ریــز اعــدادی که 
ــب  ــر مکع ــون مت ــامل 21۰میلی ــده ش ــالم ش اع
در حــوزه جهــاد کشــاورزی، 4۰میلیــون متــر 
ــدن  ــت و مع ــه ای، صنع ــوزه آب منط ــب در ح مکع
3۰میلیون متــر مکعــب، آب و فاضــالب 21میلیون 
متــر مکعــب اســت. جمعــا 3۰1میلیــون متــر 
ــی  ــب صرفه جوی ــارد مترمکع ــک میلی ــب از ی مکع
کــه قــرار بــود تــا ســال 14۰۵ محقــق شــود. 
ادعــای 3۰درصــدی صرفــه جویــی در منابــع آبــی 
ــارت و  ــش، نظ ــه پای ــود ک ــرح می ش ــی مط در حال
صحــت ســنجی دقیقــی  روی ایــن اعــداد صــورت 
نگرفتــه و حتــی یــک پنجــم چاه هاییی کــه متصل 
ــه کنتــور هوشــمند هســتند هــم هیــچ کاهشــی  ب

ــد. ــزارش ندادن را گ
   کارگــروه ملــی »ســازگاری بــا کم آبــی« 
ــکیل  ــت تش ــات دول ــب هی ــا تصوی ــال ۹6 وب س
ــا  ــرو و ب ــر نی ــئولیت وزی ــا مس ــی ب ــد. کارگروه ش
ــه،  ــه و بودج ــازمان های برنام ــت روســای س عضوی
ــی  ــازمان هواشناس ــت و س ــط زیس ــت محی حفاظ
و وزرای جهــاد کشــاورزی، کشــور و صنعــت، 
معــدن و تجــارت. عــالوه بــر ایــن کارگــروه، کمیته 
تخصصــی نیــز در ســطح معاونــان وزرا شــکل 
گرفــت و پیــرو آن، کارگروه هــای اســتانی نیــز 
ــر  ــرار شــد ه ــتانداران تشــکیل و ق ــا ریاســت اس ب
ــد.وزارت  ــه کن ــاره تهی ــه ای در این ب ــتان، برنام اس
نیــرو در کل کشــور 11میلیــارد مترمکعب کســری 
ــرای جبــران ایــن کمبــود،  مخــزن اعــالم کــرد و ب
ســهم هــر اســتان را مشــخص کــرد. ســهم اســتان 
ــود. رقمــی کــه  کرمــان دو میلیــارد متــر مکعــب ب
ــت  ــرار نگرف ــتان ق ــئوالن اس ــت مس ــورد موافق م
ــه  ــا صرف ــان ب ــتان کرم ــاه اس ــت ۸آذر م و در نهای
جویــی نیمــی از ایــن عــدد موافقــت کــرد تــا مجوز 

ــال  ــارس را بگیرد.ح ــج ف ــال آب از خلی ــرح انتق ط
ــر  ــان، وزی ــا اردکانی ــل از آن رض ــاه قب ــه دو م آنک
نیــرو تخصیــص آب از دریــای عمــان بــه کرمــان را 
ــی دانســته  ــا کــم آب ــه طــرح ســازگاری ب منــوط ب
ــای  ــرای تخصیــص ســهم آب اســتان از دری بود:»ب
عمــان باید طــرح ســازگاری بــا کم آبــی در اســتان 
نهایــی و تصویــب شــود ضمــن اینکــه اســتان 
کرمــان در ایــن عرصــه عقــب است.اســتانی ماننــد 
ــع کشــور  ــان از مناب ــارد توم ــزاران میلی ــان ه کرم
ــه  ــال آن هزین ــردن آب و انتق ــیرین ک ــرای ش را ب
می کنــد تــا 1۵۰ تــا 1۷۰ میلیــون مترمکعــب 
آب منتقــل کنــد و ایــن در حالیســت کــه در ســال 
ــرای کشــاورزی  ــب آب ب ــر مکع ــارد مت ــد میلی چن
ــل  ــه اص ــت ک ــه داش ــد توج ــد بای ــرف می کن مص
ــرف  ــری مص ــه آب کمت ــت ک ــن اس ــا ای ــد م تعه

کنیــم.«
*تصویب سند سازگاری

 برای گرفتن آب خلیج فارس
ــرورت  ــرای ض ــرو ب ــر نی ــد وزی ــتور اکی ــن دس ای
ــرای  ــی ب ــم آب ــرای ک ــازگاری ب ــند س ــب س تصوی
ــت  ــه صراف ــتانی را ب ــئوالن اس ــا مس ــال آب ام انتق
انداخــت.  در نهایــت دو مــاه بعــد ســند ســازگاری 
ــید. ۸آذر  ــب رس ــه تصوی ــتان ب ــی اس ــم آب ــا ک ب
ــود:  ــه ب ــه گفت ــن رابط ــان در ای ــتاندار کرم ۹۹اس
ــه اســتان  ــال آب ب ــای انتق ــر طرح ه »اجــرای دیگ
کرمــان منــوط بــه تصویــب ســند ســازگاری 
ــر  ــت وزی ــا موافق ــه ب ــود ک ــتان ب ــی اس ــا کم آب ب
ــرای  ــن ســند مجوزهــای الزم ب ــب ای ــرو و تصوی نی
تخصیــص آب در پیشــنهادات اســتان قــرار خواهــد 
ــی  ــه جوی ــن ســند اســتان صرف ــه ای ــا ب گرفت.«بن
ــال 14۰۵را  ــا س ــب آب ت ــر مکع ــارد مت ــک میلی ی
ــاد  ــازمان جه ــه آن روز دو س ــی ک ــد داد. رقم تعه
ــی  ــه جوی ــای صرف ــوب پ ــمال و جن ــاورزی ش کش
۷22میلیــون متــر مکعــب از آن را پذیرفتنــد و 
امضــا کردنــد. الباقــی نیــز بــه عهــده آب وفاضــالب 

ــود. ــه ای ب ــت و آب منطق و صنع
ــی  ــی ط ــه جوی ــب صرف ــر مکع ــون مت  3۰1میلی

ــال! ــک س ی

یــک ســال بعــد از تصویــب ایــن ســند علــی 
رشــیدی، مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان 
ــا »کاغــذ وطــن« از تحقــق  کرمــان در گفت و گــو ب
ــر  ــی خب ــتگاه های اجرای ــه دس ــدی برنام 2۰درص
می دهــد. رشــیدی ایــن آمــار را ایــن گونــه تشــریح 
می کند:»طــی ایــن یــک ســال  21۰میلیــون 
ــمال  ــاورزی ش ــاد کش ــوزه جه ــب در ح ــر مکع مت
ــوزه آب  ــب در ح ــر مکع ــون مت ــوب، 4۰میلی و جن
منطــه ای، 3۰میلیــون متــر مکعــب در حــوزه 
صنعــت و معــدن و 21 میلیــون متــر مکعــب 
توســط اداره آب و فاضــالب صرفــه جویــی صــورت 

ــت.« ــه اس گرفت
*جهاد کشاورزی جنوب:۳۶ درصد هم از 

برنامه جلوایم
 ســعید برخــوری، رئیــس ســازمان جهــاد 
ــذ  ــا »کاغ ــو ب ــز در گفت و گ ــوب نی ــاورزی جن کش
ــه  ــد از برنام ــه 136درص ــت ک ــی اس ــن« مدع وط
ــق  ــال محق ــی یکس ــوب ط ــاورزی جن ــاد کش جه
ــه  ــز از برنام ــد نی ــازمان 36درص ــن س ــده و ای ش

ــت. ــو اس جل
پیگیری هــای »کاغــذ وطــن« در خصــوص صحــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــا گوی ــار ام ــن آم ــنجی ای س
ــی  ــی دقیق ــای علم ــه مبن ــچ گون ــار هی ــن آم ای
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــیدی در پاس ــدارد. رش ن
ــار را  ــن آم ــی صحــت ســنجی ای ــدام ارگان دولت ک
ــر  ــن اعــداد ب ــد کــه ای ــه عهــده گرفتــه مــی گوی ب
ــوده اســت. ــا ب ــتگاه ه ــاری دس اســاس خــود اظه

*آماری از صرفه جویی چاه های مجهز به 
کنتور هوشمند در دسترس نیست

بــر طبــق اطالعــات ســازمان آب منطقــه ای 
اســتان کرمــان تاکنــون 4هــزار حلقــه چــاه 
ــز  ــان مجه ــتان کرم ــاه اس ــه چ ــزار حلق از 24ه
ــر کل  ــت. مدی ــمند اس ــور هوش ــتم کنت ــه سیس ب
ــوص  ــا در خص ــان ام ــتان کرم ــه ای اس آب منطق
ــن  ــه ای ــی چــاه هــای مجهــز ب ــه جوی میــزان صرف
ــرای کل  ــد ب ــور بای سیســتم می گوید: »نصــب کنت
ــوز  ــا رصــد شــود و هن ــد ت ــاق بیفت شهرســتان اتف
ــه  ــورت نگرفت ــاط ص ــن ارتب ــدی در ای ــچ رص هی

اســت.«
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان 
مدعــی اســت کــه تاکنــون پروانــه ۵هــزار و 
ــزان  2۵  ــه می ــده و ب ــل ش ــاه تعدی ــه چ 6۰۰حلق
ــه.  ــش یافت ــا کاه ــت آنه ــه برداش ــد از پروان درص
ــرای  میــزان کاهشــی کــه البتــه هیــچ شــاخصی ب
رصــد آن وجــود نــدارد و بــه گفتــه خــود رشــیدی 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــذ اتف ــتر روی کاغ بیش
ــا  ــه ب ــرای مصاحب ــذ وطــن« ب ــای »کاغ پیگیری ه
مدیر کل جهــاد کشــاورزی شــمال بی نتیجــه ماند 
امــا مدیــر کل جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان به 
عنوان بخشــی از اســتان کــه به واســطه کشــاورزی 
بیشــترین مصــرف آب اســتان را به خــود اختصاص 
داده در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اعــداد اعالمــی 
ــی  ــالم م ــه اســاس اع ــر چ ــی ب ــه جوی ــرای صرف ب
ــا وقتــی کــه کنتــور حجمــی  ــد: » ت شــود، می گوی
ــه  ــزان صرف ــه می ــا بلک ــا م ــه تنه ــود ن ــب نش نص
ــل رصــد نیســت.  ــچ دســتگاهی قاب ــی آب هی جوی
ــزان توســعه سیســتم  ــا براســاس می ــا هــم صرف م
آبیــاری قطــره ای، کشــت گلخانه ای،کشــت 
نشــایی، خــاک ورزی حفاظتــی و اســتفاده از مالــچ 
پالســتیکی در جنــوب میــران صرفه جویــی در آب 

ــم.« ــن زدی را تخمی
ایــن شــیوه محاســبه امــا نــه از ســوی کارشناســان 
آب منطقــه ای و نــه حتــی از ســوی مجریــان طرح 
تاییــد نمــی شــود. رویــا اخــالص پــور، کارشــناس 
منابــع آب و تســهیلگر اجتماعــی در ایــن رابطــه به 
ــت  ــن اس ــت ای ــد:» واقعی ــن« می گوی ــذ وط »کاغ
ــه نظــارت روشــن و واضحــی  ــی برنام ــا زمان ــه ت ک
نباشــد، تمــام ایــن اعــداد صرفــا یکســری تخمیــن 
ــه  ــال اســت ک ــن 3۰ س ــی نیســت. م ــوده و واقع ب
در ایــن حــوزه کار میکنــم و دیگــر بــه هیــچ یکــی 
ــن  ــه ای ــه گفت ــدارم.«  ب ــادی ن ــداد اعتم ــن اع از ای
کارشــناس در ســال گذشــته بــه علــت خشکســالی 
حتــی فشــار بیشــتری بــر روی منابــع اب زیرزمین 
وارد شــده و تنهــا در صورتــی مــی توانســته حجــم 
آب کاهــش یافتــه باشــد کــه چاهــی خشــک شــده 

ــد. باش

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

پیگیری های »کاغذ وطن« برای مصاحبه با 
مدیر کل جهاد کشاورزی شمال بی نتیجه ماند 
اما مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب کرمان به 
عنوان بخشی از استان که به واسطه کشاورزی 
بیشترین مصرف آب استان را به خود اختصاص 
داده در پاسخ به این پرسش که اعداد اعالمی 
برای صرفه جویی بر چه اساس اعالم می شود، 
می گوید: » تا وقتی که کنتور حجمی نصب 
نشود نه تنها ما بلکه میزان صرفه جویی آب 
هیچ دستگاهی قابل رصد نیست. ما هم صرفا 
براساس میزان توسعه سیستم آبیاری قطره 
ای، کشت گلخانه ای،کشت نشایی، خاک ورزی 
حفاظتی و استفاده از مالچ پالستیکی در 
جنوب میران صرفه جویی در آب را تخمین 
زدیم.«

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

نظر به اینکه پروانه بهره برداری معدن خاک صنعتی عیسی آباد به شماره 
تنگلی  باب  پورمیرزایی  نرجس  خانم  بنام  مورخ 95/05/23   21306
مفقود گردیده است، لذا بدینوسیله باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه 
مزبور از درجه ساقط و پروانه بهره برداری مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار 

قانونی ندارد. م الف 3539
سعید ذکا اسدی-  سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی
تاریخ چاپ نوبت اول : 1400/07/25
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/08/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۷۹۰ هیات دوم  موضوع  رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
از   ۵۳۲۴ صادره  به شماره شناسنامه  فرزند سیدحسین  زرندی  تهامی  آقای سیدعلی  متقاضی  بالمعارض 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۰۲.۵۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی 
کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۸/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۸/۲۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۷۴۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعاوض متقاضی آقای 
عبدالرضا سارانی فرزند صفر بشماره شناسنامه ۷۰۶۴ صادره از کرمان در ششدانگ سه باب مغازه مشتمل برفوقانی به 
مساحت ۱۷۷/۶۵ مترمربع پالک ۲۴۴۷۴ فرعی از ۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان بلوار رسالت 
کوچه ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۹۲

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربه اینکه آقای امیر رئیسی فرزند حسین  به شماره 
ملی ۳۰۳۱۵۵۲۲۱۰صادره از عنبرآباد مالک ششدانگ  یک 
باب خانه دارای پالک ۶۱۳فرعی از ۵۰ اصلی واقع در اراضی شهرعنبرآباد 
بخش ۴۵کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۲۴۲۲۹صفحه ۱۹۶دفتر 
۱۳۸محلی به شماره چاپی ۳۷۸۸۶۸به نام وی صادر وتسلیم گردیده 
،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق شده اعالم نموده که 
سند مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده 
است ،لذا با استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان عنبر آباد مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد گردید /م الف :۲۹۸۶
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

آگهی حصر وراثت 
نور  فرزند  دستجردی  هاجر  خانم 
بشرح   ۲۱۲۵ شناسنامه  دارای  محمد 
۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۷۹۰۲۰۸مورخ۱۴/۷/۱۷ شماره  دادخواست 

داده شادرواننور محمد دستجردی فرزند عباس  ۰۰توضیح 
بشناسنامه۲۱۲۴در تاریخ۱۳۷۰/۹/۱۰ در شهرقلعه گنج فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-هاجر دستجردی شماره ملی ۳۱۶۰۴۵۸۳۹۳تاریخ تولد 
۱۳۳۵/۳/۱۲فرزند متوفی -لذا مراتب یک نوبت در روزنامه 
چنانچه کسی  شود  می  آگهی  محلی  االنتشار  های کثیر 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
به شورای حل اختالف  آگهی  از نشر  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای 
جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
احتراما چون ششدانگ یک باب خانه وباغچه بمساحت ۶۱۷/۲۰متر مربع تحت پالک ۱۱۵فرعی از 
۴۱۸-اصلی قسمتی از ۴۸فرعی از ۴۱۸-اصلی واقع در قطعه۴بخش ۳۴کرمان واقع دراراضی روستای 

بارده موسوم به زمین میان رزان سفلی بارده جبالبارزجنوبی . آدرس :عنبر اباد –روستای بارده جبالبارز جنوبی عنبراباد
مورد تقاضای خانم سودابه احمد یوسفی فرزند محمد با ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
بشماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۷۱۱مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴در مالکیت نامبرده قرار گرفته وموضوع ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی ثبتی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ -آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسب درخواست مورخه۱۴۰۰/۱۱۰۳۰/۱۹۹۳مورخ
۱۴۰۰/۰۸/۱۳مالک بدینوسیله اگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ما ده ۱۳قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت ۸صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶در محل شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین 
رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر 
طبق ماده ۲۰قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
۳۰روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید وپس از 

گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۸/۲۴-روز :دوشنبه 

مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد

نوبت دوم

هیات مدیره شرکت تعاونی 

 )به طور فوق العاده ( نوبت اول شرکت تعاونی کشاورزی 
کارکنان آموزش وپرورش جیرفت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام شرکت تعاونی کشاورزی کارکنان آموزش وپرورش جیرف میرساند که جلسه 
مجمع عمومی عادی ان شرکت روز دوشنبه مورخ 1400/8/24راس ساعت 9در محل حسینیه فرهنگیانجنب هنرستان 

فنی تشکیل میگردد خواهشمند است در تاریخ 1400/8/24وساعت تعیین شده در محل مذکور حضور به هم رسانید.

*کلیه سهامدارن موظفند کپی کارت ملی یا شناسنامه 
به انضمام سند مالکیت دفترچه عضویت را همراه داشته 

باشند*
اشخاصی که به عنوان وکیل سهامدار در جلسه شرکت می 
کنند باید وکالت نامه کتبی مورد تایید هئیت مدیره همراه 

داشته باشند. 

دستور جلسه :
انتخابات جهت ترمیم هئیت مدیره برای مدت باقیمانده 

مسئولیت 
انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از عدم واردات محموله های جدید واکسن 
آنفلوانزا در یک ماه اخیر خبر داد.

سیدعلی فاطمی، با اشاره به از دست رفتن زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا، گفت: 
زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا از 1۰ شهریور تا 1۰ آبان بود.

وی با عنوان این مطلب که تا نیمه های زمستان نیز امکان تزریق واکسن آنفلوانزا 
وجود دارد، افزود: به نظر می رسد قرار نیست محموله جدید واکسن آنفلوانزا وارد 
کشور شود.فاطمی با گالیه از قیمت واکسن ایرانی آنفوالنزا، افزود: قول داده بودند 
قیمت واکسن ایرانی از مشابه خارجی ارزان تر باشد که چنین چیزی نبوده و همان 
۲۰۶ هزار تومان را برای فروش واکسن ایرانی تعیین کرده اند که واکسن های وارداتی 

هم همین قیمت هستند.

واکسن آنفلوانزا تمام شد
قیمت واکسن ایرانی مشابه خارجی



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۱۰۹ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ آبــان   ۲۴ دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 سینما ماشین حرکتی نو در یزدانشهر
عالقه مندان به هنر هفتم در یزدانشهر مرکز 

بخش یزدان آباد می توانند فیلم های روز 
سینمای ایران را از پشت شیشه و روی صندلی خودرو به تماشا 

بنشینند.
احمد ایزدی یزدان آبادی شهردار یزدانشهر گفت:در پی ادامه 

دار شدن محدودیت های کرونایی واحد فرهنگی و اجتماعی این 
شهرداری در حرکتی تازه طرح سینما ماشین را در دستور کار 

خود قرار داده است.
او افزود: اولین اکران این سینما شامگاه پنج شنبه 2۷ آبان در 

محل پارک کوهستان این شهر روی پرده می رود.

فراخوان بیست و یکمین رقابت بین 
 videominute المللی فیلم یک دقیقه ای

2۰2۱ منتشر شد.
مهلت: 3 فروردین 14۰1

این رقابت توسط دانشگاه Zaragoza، اسپانیا در همکاری با 
Cinemaremagnum Servicios Audiovisuales برگزار 

می شود. 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.

سنجاب زمینی پیر احمد
مشخصات:جثه کمی از سنجاب زمینی معمولی کوچک تر ، رنگ پشت 

خاکستری متمایل به قهوه ای روشن باهاله ای نارنجی تا خاکستری . زیر بدن قدری روشن تر 
و در برخی متمایل به سفید است . کلنی این حیوان برای نخستین بار توسط مولف در استان 
آذربایجان غربی در سال 13۷1 شناسائی و نام کلنی جدید از سنجاب زمینی در ایران معرفی 

شد . با توجه به مطالعات مرفولوژیک و کروموزمی انجام شده بعدی توسط محققان ایرانی 
مشخص شد که تعداد کروموزوم های این گونه ) n2 = 42 ( با سنجاب زمینی معمولی ) 36 = 

n2 ( متفاوت است این سنجاب ها شبیه سنجاب های آسیای صغیر هستند . 
اندازه ها: طول سر و تنه 1۷۰ تا 22۵ میلی متر ، طول دم 3۰ تا ۵۰ میلی متر ، پا 21 تا 41 

میلی متر ، گوش ۸ تا 16 میلی متر .
زیستگاه: مناطق استپی با خاک نرم و حاصلخیز ، اراضی کشاورزی . مناطق شیب دار را برای 

زندگی ترجیح می دهد .
پراکندگی: شمال روستای پیر احمد کندی مجاور مرز ترکیه واقع در غرب شهر بازرگان .

پراکنش جهانی: فلسطین ، سوریه ، ترکیه و ارمنستان .
عادات: از نظر عادات و رفتار شبیه سنجاب زمینی معمولی است . روز گرد است . النه زیاد 

عمیق نیست و معمواًل به وسیله یک تونل به بیرون ارتباط دارد . زمانی که جهت زنده گیری و 
انجام مطالعات تونل ورودی را حفر می نمودیم حیوان به سرعت قسمت انتهائی تونل را که در 

مجاورت النه قرار داشت مسدود می نمود 
به نحوی که فقط از طریق میله زدن یافتن 

مسیر النه امکان پذیر بود . این سنجاب 
در ماه های سرد سال به خواب زمستانی 

فرو می رود .غذا: از بخش های تازه و آبدار 
گیاهان و همچنین دانه و پیاز تغذیه می 

کند .تولید مثل: در اوایل بهار جفت گیری 
می کند و پس از حدود 2۷ روز چهار تا 
شش بچه می زاید . دوران شیرخوارگی 
حدود 2۰ روز است . احتمااًل فقط سالی 

یک بار تولید مثل می کند ./کویرها و 
بیابان های ایران

همسایه ها
نویسنده: احمد محمود    
انتشارات: امیر کبیر

این کتاب اولین رمان محمود است. 
با این حال او توانست در همین ابتدا 

سبک و سیاق نگارشش را به مخاطب 
بنمایاند. شیوه ای که تمام مشخصات 

رئالیسم را در خود گنجانده است و 
به خوبی تار و پود سیاسی، اجتماعی، 

تاریخی اهواز به عنوان سمبلی از ایران 
ان زمان را به تصویر کشیده است .

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

و شهرسازی جنوب  راه  مدیر کل 
کرمان از ادامه ساخت راه اصلی در 
محور جاسک- محمدآباد ریگان در 
راستای توسعه مناطق کمترتوسعه 
یافته خبر داد.محمد ساردویی مدیرکل 
راه و شهرسازی جنوب کرمان در 
حاشیه بازدیدی که به همراه فرماندار 
مسیر  از  رودبارجنوب  شهرستان 
رجک به محمد آباد ریگان انجام شد، 
گفت:از مجموع مسیر 4۷۷ کیلومتری 
بین استان های کرمان و سیستان 

و بلوچستان تا سواحل مکران، 226 
کیلومتر آن در حوزه استحفاظی اداره 
کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 

قرار دارد.
او بیان کرد: در این راستا تاکنون 
و  اصلی  راه  این  احداث  عملیات 
همچنین در برخی محدوده ها بهسازی 
محورشامل تعریض و روکش مسیر 
مجموعا به طول 13۵ کیلومتر در حوزه 
جنوب کرمان به اضافه 4۵ کیلومتر 
دیگر در حوزه استان هرمزگان توسط 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 
تکمیل و به بهره برداری رسیده و اعتبار 
هزینه شده در این پروژه تاکنون بالغ بر 

3۵۰ میلیارد ریال بوده است .
او در تشریح ادامه ساخت این محور 
اظهار داشت:عملیات اجرایی بازگشایی 
۵ کیلومتر از مسیر شامل 6۵۵۰۰۰ متر 
مکعب خاکبرداری،زیرسازی و ابنیه 
فنی با پیشرفت فیزیکی 3۵ درصد در 

حال اجرا است.
 ۵ کرد:  اشاره  همچنین  ساردویی 
کیلومتر دیگر از مسیر آماده عملیات 
روسازی و آسفالت است که درمرحله 
برگزاری مناقصه می باشد.همچنین 
عملیات اجرایی 16کیلومتر دیگر از 
مسیر با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در 

حال اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان 
بیان کرد:در این محدوده احداث یک 
دستگاه پل بزرگ در دستور کار قرار 
دار و  مطالعه و طراحی آن در حال 
انجام می باشد که جهت اجرای آن 
اعتباری بالغ بر 6۵۰ میلیارد ریال مورد 

نیاز است.

مسابقات چوگان گرامیداشت مرحوم دکتر آذرتاش 
آذرنوش روز چهارشنبه )1۹ آبان ماه( در باشگاه چوگان 

و سوارکاری نوروزآباد برگزار شد.

عکس: میزان

یم
سن

ع: ت
منب

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان اعالم کرد: 

ادامه ساخت راه اصلی جاسک - محمدآباد ریگان 
در راستای توسعه مناطق کمترتوسعه یافته 

اعظمی ساردوئی در تذکر شفاهی:

وزارت جهاد کشاورزی به آفات نخلستان های 
جنوب کشور رسیدگی فوری کند

خبر

خبر

نماینده مردم جیرفت در مجلس طی تذکری به وزارت جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی به 
آفات نخلستان های جنوب کشور شد. ذبیح الله اعظمی ساردوئی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آفات قرنطینه ای از جمله آفت ویرانگر 
سوسک خرما در حال نابودی نخلستان های جنوب کشور است که عالوه بر استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان، اخیراً از نخلستان استان های فارس و بوشهر هم سر درآورده است 
که در مقیاس ملی این موضوع یک فاجعه است.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه 
داد:در خصوص مگس میوه مدیترانه ای هم وضعیت به همین منوال است، طبق ماده 4 قانون حفظ 
نباتات مبارزه و کنترل این حشرات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، لطفاً هر چه سریعتر با 
تخصیص اعتبار کافی از بروز فاجعه جلوگیری کنید.او در ادامه در تذکر دیگری به وزیر ورزش و 
جوانان اظهار کرد: هوای جوانان ورزشکار با استعداد را داشته باشید و با تخصیص اعتبار در حوزه 
توسعه ورزش  مناطق محروم کمک کنید.اعظمی ساردوئی همچنین به وزیر میراث فرهنگی 
و گردشگری بیان کرد: لطفا از ظرفیت های گردشگری کشور به ویژه شرایط مطلوب جیرفت 
و عنبرآباد برای گردشگری و کشاورزی زمستانه به همراه میراث فرهنگی بی نظیر منطقه در 

خصوص توسعه صنعت گردشگری استفاده کنید.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: تاسیسات کار 
شرایط احراز    

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

تعداد: 2 نفر
با توانایی فنی باال
مزایا: حقوق ثابت

بیمه تامین اجتماعی
اطالعات تماس: تلفن ۰34324۷۸132
موبایل ۰۹36۰1۵6622- واتساپ ۰۹36۰1۵6622
آدرس خیابان امام جمعه، حدفاصل کوچه ۵ و ۷

موقعیت شغلی: حسابدار 
شرایط احراز    
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنایی با برنامه سپیدار و کار با کامپیوتر

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 ۰343212۵۷۷2- موبایل ۰۹13341۷۸4۹
واتساپ ۰۹13341۷۸4۹
kavirreilmahan@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی:کارگر سندبالست
شرایط احراز   جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سالمت جسمانی کامل

دارای کارت پایان خدمت
مزایا:حقوق ثابت- اضافه کار- بیمه-سرویس ایاب و ذهاب

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 
ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹66۵3
info@pouyan-group.com ایمیل
آدرس کرمان-کیلومتر14جاده تهران-نرسیده به کارخانه سیمان-
ابتدای کمربندی امام رضا)ع(

 یک شرکت ساختمانی معتبر
در کرمان

استخدام شرکت شکوفا صنعت پویایک شرکت معتبر در کرمان

شهردار منطقه یک کرمان خبر داد:
حذف زوائد بصری از معابر منطقه یک شهری

معامله ۱2 میلیون و ۶۹۶ هزار 
سهم در بورس کرمان

شهردار منطقه یک کرمان، از حذف زوائد بصری در سطح معابر و محله های 
محدودۀ خدماتی منطقه یک شهری خبر داد.

محمدرضا نخعی افزود:حذف آلودگی ها و زوائد بصری در راستای زیباسازی و 
بهبود منظر شهری و ایجاد فضای مناسب در شهر انجام می شود.

او از شست وشوی جداول، مبلمان شهری، تابلوهای راهنما و وسایل پارکی خبر 
داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون رنگ آمیزی جداول به میزان 

۵1 هزار متر انجام شده است.
شهردار منطقه یک کرمان بیان کرد: طی ماه های اخیر، بهسازی و مرمت 
تابلوهای شهری با رنگ آمیزی پایه ها و تعویض و رفع نقص تابلوهای راهنما 

انجام شده است.
نخعی همچنین در خصوص اقداماتی که جهت حفظ بهداشت محیط و پاکیزگی 
سطح محله ها انجام می شود، خاطرنشان کرد: ماهانه به طور میانگین 1۵۰۰ تن 

زباله از سطح منطقه یک جمع آوری و حمل می شود.
او افزود:سطح محله ها و معابر اصلی و فرعی منطقه یک ماهانه به طور میانگین به 

میزان ۸۰ میلیون مترمربع تنظیف می شود.

در بورس منطقه ای کرمان تعداد 12 
میلیون و 6۹6 هزار سهم به ارزش 
بیش از ۹۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون 
ریال معامله شد.در بورس منطقه 
ای کرمان 12 میلیون و 6۹6 هزار 
سهم به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد و 
۷۷۵ میلیون ریال  معامله شد که از 
این میزان 3۹ درصد مربوط به خرید 
سهام و 61 درصد مربوط به فروش 
سهام بوده که توسط 1۰ ایستگاه 
کارگزاری فعال در استان کرمان به انجام رسیده است.همچنین شاخص کل 

با 1۷236 واحد کاهش، به رقم 1,43۹,244 واحد رسید.


