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رییس اتاق بازرگانی کرمان:

رویه وزارت نیرو با چشم انداز تولید انرژی 
خورشیدی همخوانی ندارد

اهالی و فعاالن زیست محیطی اعتراض کردند

قطع سپیدارهای ۷۰ ساله در »ِسُکنج« کرمان

به همت شرکت گهرزمین برگزار شد؛ 

اولین گردهمایی مدیران بومی سازی منطقه در سال ۱۴۰۰  کتابخانه مرکزی 
سیرجان؛ وعده ای که 
هرسال در هفته کتاب 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان داده می شود
استفاده از ظرفیت های قانونی، اصالح قیمت و پیش خرید انرژی 
های تجدیدپذیر را از جمله راهکارهای ترغیب سرمایه گذاران 
حوزه انرژی خورشیدی برشمرد و گفت: متاسفانه کارهای انرژی 
خورشیدی در وزارت نیرو تقریبا متوقف شده و این رویه با چشم 

انداز تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی هم خوانی ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده در جلسه انرژی خورشیدی استان کرمان 
گفت: در حال ایجاد انگیزه های اقتصادی برای راه اندازی نیروگاه 

های انرژی خورشیدی در سرمایه گذاران هستیم.
او از علل عدم ورود سرمایه گذاران در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر سخن به میان آورد و اظهار کرد: وقتی قیمت تمام 
شده انرژی درست محاسبه نشود، سیگنال های اشتباهی به 

سرمایه گذار برای رفتن به سوی انرژی خورشیدی می دهد.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان عدم توانایی دولت در 
پرداخت طلب سرمایه گذاران را از دیگر علت های استقبال 
کم سرمایه گذاران دانست و بیان کرد: شرکت های انرژی 
های تجدیدپذیر تا پایان سال قبل حدود ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان از دولت طلب دارند که ۳۰۰۰ میلیارد تومان اصل و 
۳۰۰۰ میلیارد تومان تاخیرات است و در سال ۱۴۰۰ این 
میزان به ۶.۵ هزار میلیارد تومان رسیده که دولت تاکنون 
۱۰ درصد پرداخت کرده است لذا با این بدهی سنگین 
دولت)وزارت نیرو( به نیروگاه های خورشیدی دیگر انگیزه 
ای برای سرمایه گذاری و توسعه این نیروگاه ها وجود ندارد 
بنابراین شرط اصلی ایجاد انگیزه و تشویق برای سرمایه 
گذاری این است که وزارت نیرو تعهدات خود را نسبت به 

این تولیدکنندگان است.
او استفاده از ظرفیت های قانونی، اصالح قیمت و پیش خرید 
انرژی های تجدیدپذیر را از جمله راهکارهای ترغیب سرمایه 
گذاران حوزه انرژی خورشیدی برشمرد و گفت: متاسفانه 
کارهای انرژی خوشیدی در وزارت نیرو تقریبا متوقف شده و 

این رویه با چشم انداز تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی 
هم خوانی ندارد.

طبیب زاده عنوان کرد: خوشبختانه همه مراجع ذیصالح در 
بخش خصوصی و NGO ها با یکدیگر متحد شده اند و تالش 
داریم تا در بودجه ۱۴۰۱ به انرژی خورشیدی توجه بیشتری 

شود.
او تصریح کرد: نباید از سایر انرژی ها برای تامین نیاز استان به 
انرژی غفلت کنیم و باتوجه به ظرفیت های موجود برق کشور، 
تامین برق کشور در سال های آینده برای صنعت امکان پذیر 
نیست و اگر بخواهیم از شبکه استفاده کنیم با خاموشی های 
زیادی روبه رو می شوند بنابراین صنعت باید برق مورد نیاز خود 

را تولید کند.
“حسین مهرابی” سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه مسائل را گام به 
گام حل و فصل کنید، افزود: به دنبال کلی گویی نباشیم و ما هم 

در امورهماهنگی هر کار و حمایتی بتوانیم انجام خواهیم داد.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان نیز در این جلسه گفت: تکنولوژی و دانش تولید 
سلول های خورشیدی در کشور وجود ندارد و استان کرمان در 

حال راه اندازی واحد تولیدی سلول خورشیدی است.
او با تاکید برآنکه به دنبال تکمیل زیرساخت های انرژی )آب، 
برق و گاز( صنایع هستیم، تصریح کرد: صنعت استان به ۶۲۰۰ 
مگاوات برق نیاز دارد و تاکنون توسط واحدهای صنعتی حدود 

۱۵۰۰ مگاوات تولید و ۱۰۰۰ مگاوات در حال انجام است.
رئیس سازمان صمت استان کرمان اضافه کرد: تهاترهایی که 
در این بخش مقرر بود انجام شود، متاسفانه این مهم فقط روی 

کاغذ بود و عملیاتی نشد.
او با تبیین مسیرهای پرپیچ و خم برای تخصیص آب خلیج 
فارس به صنایع استان، اظهار کرد: باید اولین گام کارگروه ها این 

باشد که بروکراسی اداری داخلی را حل کنند.

استان کرمان در سال جاری با خشکسالی جدی مواجه شده و منابع آبی در کرمان در حداقل سطح خود طی نیم قرن 
اخیر قرار گرفته است اما همچنان برداشت ۱.۱ میلیارد مترمکعبی آب از ذخیره های آبهای زیر زمینی ادامه دارد.سطح 
بسیاری از دشت ها خشک شده و فرونشست خانه های مردم را تهدید می کند اما هنوز هم برداشت بی رویه از چاه های 

آب زیر زمینی  ادامه دارد.در استان کرمان هزاران چاه غیرمجاز وجود دارد که ساماندهی آنها کاری مشکل است اما نکته 
بسیار عجیب ادامه آبیاری سنتی در استان است، در استانی که یک قطره آب هم نعمتی بزرگ محسوب می شود اما 

هزاران هکتار مزرعه و باغ با روش های غرق آبی آبیاری می شوند.

قطـع تعـدادی از درختان سـپیدار کـه اهالـی می گویند 
۶۰تـا ۷۰سـاله هسـتند در روسـتای هـدف گردشـگری 
ِسـُکنج از توابـع بخش ماهـان شهرسـتان کرمان سـبب 
اعتـراض مـردم و فعـاالن حـوزه هـای محیـط زیسـت و 

گردشـگری شـده اسـت.
مسـئوالن روسـتا می گوینـد قطـع درختـان کار نماینده 
موقوفه قنات روسـتا بـوده و قرار نبـوده درختان سـالم را 
قطـع کنند، بلکه مقرر شـده بـود تنها بخش های خشـک 

شـده درختـان را هـرس کنند.
حسـینی صفا اهـل سـکنج گفت:عـده ای در حـال قطـع 
درختـان سـپیدار بودنـد که مطلـع شـدیم و خودمـان را 
رسـاندیم و حیـن قطـع درخـت بودنـد کـه با همـکاری 

نیـروی انتظامـی مانـع ادامـه اقدامشـان شـدیم.
او می گویـد اگر اهالی مانع نمی شـدند تعداد بیشـتری از 

درختان قطع می شـد.
اگرچه بر سـر تعـداد درختان قطع شـده اختـالف آماری 

وجود دارد امـا این شـهروند تعـداد درختان قطع شـده و 
ارزشـمند سـپیدار را ۹ درخت اعـالم کرد.

این شـهروند مدعی شـد پیمانـکاری که درختـان را قطع 
می کـرده ادعـا داشـته مبلـغ باالیـی بابـت تنـه درختان 

پرداخـت کرده اسـت.
ابراهیمـی دیگر سـاکن روسـتای سـکنج نیـز با اشـاره به 
موقعیـت گردشـگری و شـمار بـاالی گردشـگران در این 
روسـتای خـوش آب و هـوا اظهارداشـت:بخش مهمـی از 
هویـت روسـتا بـه ایـن درختـان اسـت و نمی دانیـم چرا 

اقـدام بـه قطـع آنهـا کرده اند.
محمدرضا شـریعتمداری دهیار روسـتا نیـز گفت:هیچ 
گونـه مجـوزی از طـرف دهیـاری و شورای اسـالمی 
برای قطـع درخت صادر نشـده بلکـه فقـط بابت هرس 
ز  ز آنهـا ا درختـان و شـاخه های خشـک تعـدادی ا
طریق نماینـده موقوفـه با دهیـاری هماهنگـی صورت 

گرفتـه بـود.

او توضیح داد:از آنجـا که تعدادی از درختان سـالم را قطع 
کرده انـد موضوع با حضـور نیـروی انتظامی صورتجلسـه 
شـده و رونـد تشـکیل پرونـده قضایـی در مراجـع متولی 

جریـان دارد.
شـریعتمداری گفت: نماینـده موقوفه را مکلـف می کنیم 

بـرای جایگزین درختـان قطع شـده نهال چنـار بکارند.
دهیار سکنج اظهارداشت:البته برخی سـپیدارها از داخل 
تنه پـوک شـده اند و احتمـال افتادن آنهـا نیز وجـود دارد 
که باید بـا چنـار جایگزین شـوند اما بنـا بر قطـع درختان 

سـالم نبوده و مـا نیز معترض هسـتیم.
محمد سـکنجی رئیس شـورای اسالمی روسـتای سکنج 
نیـز بـا بیـان اینکـه درختـان هویـت روسـتا و متعلـق به 
روسـتا و مـال مـردم هسـتند اظهارداشـت:تعدادی از 

درختـان کـه قطـع شـده اند،سـالم بودند.
سـکنجی افزود:ما ایـن موضوع را بـرای تعییـن تکلیف و 
رسـیدگی به تخلف انجـام گرفته پیگیـری خواهیم کرد.

مدیــران  گردهمایــی  اولیــن 
بومی ســازی و نماینــدگان فنــی 
و  معدنــی  بــزرگ  شــرکت های 
صنعتــی منطقــه در ســال ۱۴۰۰ 
بــه همــت شــرکت ســنگ آهــن 

گهرزمیــن برگــزار شــد.
ــور  ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــن المل بی
ــن  ــاری اولی ــال ج ــن در س گهرزمی
گردهمایــی مدیــران بومی ســازی 
و نماینــدگان فنــی شــرکت های 
ــه،  ــی منطق ــی و صنعت ــزرگ معدن ب
آهــن  شــامل: شــرکت ســنگ 
و  معدنــی  شــرکت  گهرزمیــن، 
ــن و  ــعه آه ــر، توس ــی گل گه صنعت
فــوالد گل گهــر، فــوالد ســیرجان 
ایرانیــان، فــوالد زرنــد ایرانیــان، 
نظــم آوران صنعــت و معــدن گل گهــر 
ــا  ســیرجان و گهــرروش ســیرجان، ب
حضــور آقایــان دکتــر محمدرضــا 
خضری پــور عضــو هیات مدیــره 
و معاونــت توســعه مدیریــت و 
گهرزمیــن،  انســانی  ســرمایه 
مهنــدس علــی زهــرودی معــاون 

دکتــر  گهرزمیــن،  مهندســی 
ســلیمان نژاد مدیــر بومی ســازی 
شــرکت گل گهــر و ســایر مدیــران 
ــه و  ــرکت های منطق ــازی ش بومی س
بــا هــدف تبــادل تجربیــات و بررســی 
ئــه راه کارهــا در  را چالش هــا و ا
توســعه خودکفایــی و بومی ســازی 
ــی در ســالن  ــزرگ معدن ــع ب در صنای
شــهید  ســاختمان  کنفرانــس 
ــد. ــزار ش ــن برگ ــلیمانی گهرزمی س

گردهمایــی  ایــن  در 
مــورد  در  شــرکت کنندگان، 
ازجملــه:  مختلــف  موضوعــات 
قطعــات،  "بومی ســازی 
ــالح  ــزات"، "اص ــا و تجهی مجموعه ه
خطــوط تولیــد"، تجاری ســازی 
در  احصاشــده  فناوری هــای 
و  بسترســازی  بومی ســازی، 
مجموعه هــای  پایه گــذاری 
و  ســیرجان  در  دانش بنیــان 
اهمیــت ســرمایه گذاری در تولیــد 
نوارنقاله هــای STEEL CORD بــه 
بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

در ایــن جلســه کــه بــه  منظــور 

ــات  ــتر اقدام ــه بیش ــی هرچ هم افزای
بومی ســازی در ســطح منطقــه 
و  ســاختارها  یک پارچه شــدن  و 
فعالیت هــای گهرزمیــن و گل گهــر 
برگــزار شــد، توافــق گردیــد کــه ایــن 
ــن دو  ــی ای ــطوح مدیریت ــم در س مه
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب شــرکت م
ــران  ــی، مدی ــن گردهمای ــه ای در ادام
و نماینــدگان فنــی شــرکت های 
منطقــه از دســتاوردهای بــارز 

بومی ســازی گهرزمیــن از جملــه 
ماشــین ســنگین و پیچیــده انباشــت 
کارخانــه  ترکیبــی  برداشــت  و 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــازی ک گندله س
ــده  ــاخته ش ــی و س ــور، طراح در کش
و همچنیــن غلتک هــای در حــال 
 HPGR عملکــرد در آســیاب های
ــد  ــد کردن ــانتره، بازدی ــوط کنس خط
و بــا ســطح بــاالی فنــاوری ایــن 

محصــوالت آشــنا شــدند.

رئیس کتابخانه های عمومی سیرجان با 
اشاره به جای خالی کتابخانه مرکزی در این 
شهرستان اقتصادی، صنعتی و معدنی گفت: 
هرسال در هفته کتابخوانی وعده ساخت این 
کتابخانه داده اما بازهم فراموش می شود و 
هیچ اقدامی انجام نمی گیرد.حسن بلوردی 
افزود: سیرجان شهرستانی با اقتصاد، صنعت 
و معدن پیشرفته و از بنیه اقتصادی باالیی 
برخوردار است اما هنوز کتابخانه مرکزی 
ندارد و این درحالی است که ظرفیت ها و 
تقاضا برای کتابخوانی نیز زیاد است.به گفته 
او اینک 15 کتابخانه در شهرستان سیرجان 
فعالیت دارد که در این کتابخانه ها افزون 
بر 1۸0 هزار عنوان کتاب موجود است و 
2۳ کتابدار نیز در این بخش مشغول به کار 
هستند.بلوردی تصریح کرد: در شهرستان 
سیرجان 11 هزار نفر کتابخوان داریم که 
همه آنان در مسابقات کتابخوانی جشنواره 
رضوی شرکت کردند و نقطه عطفی در تاریخ 
کتاب این شهرستان است. رئیس کتابخانه 
های عمومی شهرستان سیرجان بیان کرد: 
با شیوع ویروس کرونا فعالیت کتابخانه ها به 
صورت مجازی در شبکه های اجتماعی ادامه 
یافت و نشست های کتابخوانی، قصه گویی، 
جمع خوانی، معرفی کتاب، حافظ خوانی 
و شعرخوانی در کتابخانه های سیرجان 
متوقف نشد.24 آبان روز کتاب و کتابخوانی 
و تا ۳0 آبان هفته کتاب و کتابخوانی نام 

گرفته است.

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مناقصات
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاري مناقصه عمومی ، بر اساس آيين نامه برگزاري مناقصات  به پيمانكار واجد 

شرایط واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ 1400/08/27 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17.
- زمان بازگشایی: ساعت 09:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/09/18.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- 
نبش میدان عاشورا- تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

  شناسه آگهی : 122574۸شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شماره 
محل تامین محل اجراي پروژهشرح موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
برآورداوليه     
)ميليون لاير(

مبلغ تضمين
رتبه مورد نیازشركت در مناقصه

حداق پایه 5 ابنیه 1،682،000،000 ریال33637داخلیشهرک صنعتی شماره2 کرمانتهیه مصالح و تکمیل سر درب  518د99  

حداق پایه 5 نیرو 318،300،000 ریال6366عمرانیشهرک صنعتی شهربابکتهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط519ع99

  امام جمعه کرمان:

دولت با سرعت نیروهای دل داده 
 انقالب را در  رده های مختلف تکمیل کند
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کرمان از نظر آب ورشکسته است
وقتی خشکسالی مقصر عدم توسعه آبیاری مکانیزه در کرمان می شود

استاندار کرمان: 

بانک ها خود  را برای تامین مالی 
کاالهای اساسی آماده کنند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه صد در صد 
مالکیت شرکت زغالســنگ مربوط به شرکت فوالد کشــور است گفت:تمام 
تعهدات این شرکت بر اساس تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در 

خصوص کارگران و پرسنل این واحد عملیاتی شود. 

واگذاری شرکت زغالسنگ 
 به بخش خصوصی کذب است 

 استاندار کرمان گفت: در آینده نزدیک نیاز زیادی به تامین منابع مالی برای 
کاالهای ضروری مردم داریم که بانک های خصوصی خود را برای این مهم 

آماده کنند تا وظیفه و نقش خود را در این حوزه انجام دهند.
علی زینی وند در نشست شورای بانک های استان کرمان با بیان اینکه بانک های خصوصی باید 
ذیل سیاست های این استان فعالیت کنند افزود: ۳5 هزار میلیارد تومان برای ناترازی بانک های 

خصوصی کشور از جیب مردم رفت و این نا ترازی را باید در استان کرمان رصد کنیم.
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به همت شرکت گهرزمین برگزار شد؛ 

اولین گردهمایی 
مدیران بومی سازی 
منطقه در سال ۱۴۰۰ 

ــدگان  ــازی و نماین ــران بومی س ــی مدی ــن گردهمای اولی
ــزرگ معدنــی و صنعتــی منطقــه در  فنــی شــرکت های ب

ســال ۱۴۰۰ بــه همــت شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن برگــزار شــد.

ادامه مطلب را در 
صفحه ۱ بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

2

قطع سپیدارهای قطع سپیدارهای ۷۰۷۰ ساله  ساله 
 در »ِسُکنج« کرمان در »ِسُکنج« کرمان

۱
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واگذاری شرکت زغالسنگ 
به بخش خصوصی کذب است 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
صد در صد مالکیت شرکت زغالسنگ مربوط به شرکت فوالد کشور 
اســت گفت:تمام تعهدات این شرکت بر اســاس تعهدات وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در خصوص کارگران و پرسنل این 

واحد عملیاتی شود. 
محمدرضا پورابراهیمی در نشســت شورای معادن استان کرمان 
افزود:مشــکات صنعت زغال ملی و قابل پیگیری است و مطالبه 

جدی ما اجرایی شدن این مهم است.
او تصریح کرد:مسائلی که اخیرا در ارتباط با واگذاری شرکت زغال 
سنگ مطرح شده از اساس واقعیت ندارد و این طرح موضوع غیر 
از دادن اطاعات غلط به جامعه و شهرستان های مرتبط با حوزه 

زغالسنگ هیچ عایدی ندارد.
او ادامه داد:اساســا هیچ موضوعی غیر از این نبوده و ساختارهای 
اداری در داخل مجموعه ها با همین مالکیت از نظر ما قابل قبول 

است به جز این هیچ موضوعیتی ندارد و ما مدافع آن هستیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی با انتقاد از 
ارائه اطاعات غلط مبنی بر حمایت و موافقت اینجانب در راستای 
واگذاری شرکت زغال سنگ از اســاس کذب است و بیشتر رفتار 

سیاسی است برای انتقام جویی و موضوعات سیاسی دیگر است. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی تصریح 
کرد:استفاده از ظرفیت کارگری برای سیاسی کاری به هیچ عنوان 
قابل قبول نیست و بنده در این خصوص به ریز با کارگران صحبت 

خواهم کرد. 
او گفت:چرا به دروغ به کارگران اعــام می کنید افرادی به دنبال 

واگذاری شرکت زغالسنگ به بخش خصوصی هستند.
او ادامه داد:این موضوع از اساس کذب است و موضوعیتی ندارد زیرا 

تصمیمات در صندوق فوالد گرفته می شود.
او گفت: این را بارها گفته ایم،مالکیت شــرکت زغال سنگ کرمان 
صد درصد مربوط به شرکت فوالد است و صندوق فوالد زیر نظر وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی است لذا طرح موضوع جعلی برای تسویه 

حساب سیاسی حتما با برخورد ما روبرو خواهد شد.

استاندار کرمان: بانک ها خود
 را برای تامین مالی کاالهای 

اساسی آماده کنند
 استاندار کرمان گفت: در آینده نزدیک نیاز زیادی به تامین منابع 
مالی برای کاالهای ضروری مردم داریم که بانک های خصوصی 
خود را برای این مهم آماده کنند تــا وظیفه و نقش خود را در این 

حوزه انجام دهند.
علی زینی وند در نشست شــورای بانک های استان کرمان با بیان 
اینکه بانک های خصوصی باید ذیل سیاســت های این اســتان 
فعالیت کنند افزود: ۳5 هزار میلیارد تومان برای ناترازی بانک های 
خصوصی کشور از جیب مردم رفت و این نا ترازی را باید در استان 

کرمان رصد کنیم.
اســتاندار کرمان عنوان کرد: بانک های دولتی تا اندازه ای نقش 
خود را در پرداخت تســهیات به خوبی ایفا کردند و درصد منابع 
مصارفشــان قابل توجیه اســت، اما بخشــی از منابع بانک های 
خصوصی از این استان است که به تناسب آن تسهیات پرداخت 

نمی کنند.
او ادامه داد: به عنوان مثال بانک پاسارگاد بیشتر منابع خود را در 
تهران جذب می کند اما ما بیش از چهل هزار میلیارد تومان طرح 
از این بانک در استان افتتاح کردیم، بانک گردشگری نیز در فوالد 
بافت سرمایه گذاری کرد اما نسبت منابع و مصارف سه درصدی 
برخی از بانک ها، خود بانک را تحت فشار قرار می دهد که برای ما 

پذیرفتنی نیست.
زینی وند افزود: در بخش اشتغال برنامه ریزی مفصلی انجام شد که 
پایش می شود و حوزه امنیتی و نظارتی به خوبی رصد آن را بررسی 
می کنند اما هدف ما مچ گیری و تحت فشار قرار دادن هیچ بانکی 
نیست اما بانک ها باید ذیل سیاست گذاری استان قرار گیرند و اگر 

اینگونه باشد منابع را هم به سمت شما سوق می دهیم.
او بیان داشت: همه منابع و مصارف بانک های خصوصی در صورت 
همکاری نکردن باید در نشست استانداری ارائه شود که بدانیم در 

استان کرمان چه اتفاقی می افتد.
استاندار کرمان افزود:باید سهم بانک ها در تامین مالی طرح های 
اشتغالزایی مشخص شود، جذب منابع شرکت های بزرگ به کرمان 
افزایش یافته اما رضایت بخش نیست و ما میزان تامین مالی نظام 

بانکی برای کان پروژه ها را باید داشته باشیم.
او تاکید کرد:باید به تناسب منابع بانکی در استان کرمان میانگین 
نسبت منابع به مصارف تا نیمه اول ســال آینده به کشور نزدیک 

شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عادی انگاری 
را بزرگترین آفت برای برهم زدن وضعیت فعلی 
بیماری کووید19 در جنوب کرمان دانست و با 
تاکید بر رعایت اصول بهداشتی به ویژه در فضاهای 

بسته تاکید کرد.
دکتر اصغر مکارم با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در جنوب 
کرمان اظهار کرد: خوشبختانه در بحث درمان کرونا و موارد جدید 
همچنان وضعیت مناسبی داریم و تاکنون آثاری از پیک ششم در 
منطقه دیده نشده اما با توجه به وضعیت بیماری در برخی استان 
ها آنچه کمک کننده است، رعایت مراقبت ها توسط کادر بهداشت 
و مردم تاکید می شود چرا که در حفظ سامت، همراهی مردم 

بیشترین تاثیر را دارد.
او عادی انگاری را بزرگترین آفت برای برهم زدن وضعیت فعلی 
بیماری کووید19 در جنوب کرمان دانست و با تاکید بر رعایت 
اصول بهداشتی به ویژه در فضاهای بسته عنوان کرد: در حال 
حاضر کمترین میزان بستری را در مراکز درمانی منطقه داریم، 
آمار ممکن است متغیر شود و فعا در منطقه و استان های مجاور 
هم که تاثیرگذار بر همه گیری بیماری در جنوب کرمان هستند، 

مشکل خاصی وجود ندارد.
مکارم با اشاره به وضعیت واکسیناسیون کرونا در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت گفت: در جنوب کرمان علی رغم نگرانی 
های کاذب برخی، با صراحت اعام می کنیم که  جزو دانشگاه 
های سرآمد استان در بحث واکسیناسیون کرونا هستیم و در حال 
حاضر ۸4 درصد جمعیت باالی 12 سال منطقه واکسن کرونا 
دریافت کرده اند و به بیش از 50 درصد هم دوز دوم تزریق شده 
است.رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه تزریق دوز 
سوم هم برای پرسنل درمانی آغاز شده، گفت: شرایط در تمامی 
مراکز هفت شهرستان برای افراد باالی ۶0 سال که جزو گروهای 
آسیب پذیر هستند یا بیماری  خاص و زمینه ای دارند، فراهم است 
تا دوز سوم واکسن را دریافت کنند.او افزود: وضعیت مناسبی از 
نظر موجودی واکسن کرونا داریم و آماده ایم برای تمام افراد باالی 
12 سال واکسن تزریق شود چرا که هر چه ایمنی جامعه باال برود 

در اپیدمی ها هم مرگ و میر کاهش خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت:چهار 
هزار و 57۳واحد مسکونی از طرح مسکن مهر در 
این استان باقی مانده که یکهزار و ۶97 واحد از این 
تعداد مشکل قضایی دارد.علی حاجی زاده افزود:مشکل 2هزار و 
19۶واحد مسکن مهر خود مالک و ۶۸0واحد در قالب پروژه های 
سه جانبه و تعاونی های مسکن در مراحل اتمام کار است که تا پایان 
سال جاری تحویل متقاضیان می شود.او اظهار داشت: 2۸هزار 
و 2۶1واحد از مجموع ۳2هزار و ۸۳4واحد طرح مسکن مهر 
استان کرمان تاکنون تحویل متقاضیان شده است.مدیرکل راه 
و شهرسازی استان کرمان گفت:به منظور تکمیل محوطه سازی و 
آماده سازی پروژه های باقی مانده مسکن مهر این استان،هم اکنون 
تعداد10پروژه با مساحت5۶هکتار و اعتبار1۶0میلیارد ریال با 
متوسط پیشرفت فیزیکی 55 درصد مراحل اجرایی را می گذرانند.او 
تصریح کرد:همچنین تاکنون برای خدمات روبنایی مسکن های مهر 
۶مدرسه با ۶7کاس با اعتبار ۳0 میلیارد ریال، 49 باب واحد تجاری 
با اعتبار200میلیارد ریال،هفت مسجد با اعتبار20میلیارد ریال و سه 

کانتری با اعتبار9میلیارد ریال اجرا شده و یا در حال انجام است.
اختصاص سهمیه احداث 120هزار واحد مسکونی به کرمان

حاجی زاده گفت:طبق سهمیه اباغی وزارت راه و شهرسازی احداث 
چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال برای کشور و 12۸هزار 

و 7۳۳ واحد برای شمال استان کرمان در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه میزان ۳2هزار و 1۸۳واحد مسکونی طی سال جاری 
در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان قرار گرفته است 
اظهار داشت:در همین راستا تاکنون ۶0هزار و 4۸7نفر در 57شهر 
طی مراحل قبلی )فازهای یک تا پنج( و 41هزار و 72۸نفر اخیرا 
و در مجموع 102هزار و 215نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که 

در مراحل پاالیش و معرفی به پروژه ها قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان عنوان کرد:ثبت نام طی دوره 
اخیر در 4۸شهر کشور انجام شده و برای 9 شهر باقی مانده در این 

استان بافاصله پس از تامین زمین ثبت نام انجام می شود.
او افزود:همچنین از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن تاکنون در 
همه شهرهای شمال استان کرمان 9هزار و ۸۳2نفر از مجموع 
۶0هزار  4۸7نفر ثبت نامی،واجد شرایط نهایی بودهاند که از این 
میزان هفت هزار و 245نفر نسبت به تکمیل مدارک در سامانه اقدام 

ملی معرفی به بانک شده اند.

ارزش دالر برای دومین روز متوالی برابر ارزهای مهم کاهش یافت.به گزارش رویترز، با وجود عبور متوسط 
تورم کشورهای عضو منطقه یورو از چهار درصد در ماه اکتبر، رئیس بانک مرکزی اروپا تلویحا احتمال افزایش 
نرخ بهره در سطح منطقه یورو را رد کرده است. کریستین الگارد با بیان اینکه چشم انداز تورمی کوتاه مدت و 
میان مدت در منطقه یورو در وضعیت نامناسبی قرار دارد، گفته است احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده 
اگر چه غیرممکن نیست اما بسیار بعید است. نرخ بهره منطقه یورو اکنون در قعر تاریخی منفی 0.25 تا منفی 
0.5 درصدی قرار دارد.پس از چندین ماه کشمکش، الیحه حمایتی عظیم یک تریلیون دالری آمریکا با هدف 
تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور با امضای جو بایدن- رئیس جمهور این کشور- به قانون 
تبدیل شد. با این الیحه انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا تقویت شود و این در حالی است که در اردوگاه 
رقیب دالر یعنی یورو، کریستین الگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با رد درخواست ها برای افزایش نرخ بهره از 
قعر تاریخی فعلی گفته است که بازارهای مالی از نظر وی هنوز آمادگی چنین چیزی را ندارند.افزایش تورم در 
اقتصادهای بزرگ اروپایی خبر خوبی برای ارز واحد اروپایی نخواهد بود. نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم باالی 
نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی مانده و طبق اعام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده 
مثبت 4.5 درصد بوده که 0.4 درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و 0.2 درصد بیشتر از انتظارات فعاالن 

اقتصادی بوده است. این نرخ تورم، باالترین تورم ثبت شده در 2۸ سال اخیر در این کشور محسوب می شود.

دومین افت متوالی دالر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان کرد:

عادی انگاری؛ بزرگترین آفت 
برای برهم زدن وضعیت فعلی 

کرونا در جنوب کرمان

۱۶۹۷ واحد مسکن مهر کرمان 
مشکل قضایی دارد

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

رئیـس گـروه دوسـتی پارلمانـی ایـران 
و برزیـل از آغـاز بـه کار و افتتـاح اتـاق 
بازرگانـی مشـترک ایـران و برزیـل خبر 
داد و گفـت کـه ایـن اتـاق و مـا در گـروه 
دوسـتی پارلمانـی ایـران و برزیـل تاش 
داریـم کـه تـراز تجـاری باالنـس شـود.

به گزارش ایسـنا، احمـد نـادری نماینده 
تهـران با اشـاره به سـفر خـود بـه برزیل، 
گفت: در این سـفر در مراسـم افتتاح اتاق 
بازرگانی مشـترک ایران و برزیل شـرکت 
کـردم. ایـن مراسـم بـا حضـور فعـاالن 
بازرگانـی برزیلـی و ایرانی، آقـای غریبی 
سـفیر ایران، محمدرضا دشـتی اردکانی 
نماینـده اردکان، مجتبـی رضاخـواه 
تهـران و مهـدی عسـگری  نماینـده 
نماینـده کـرج و بنـده و همچنیـن آقای 
قربانـی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی 

برگـزار شـد.
وی هـدف اتـاق بازرگانی مشـترک ایران 
و برزیـل را توسـعه روابط تجـاری بین دو 
کشـور خواند و افزود: تاکنون تراز تجاری 
ایـران و برزیـل بـه نفـع برزیـل بـوده لذا 
این اتـاق بازرگانـی و ما در گروه دوسـتی 
پارلمانـی ایـران و برزیل تـاش داریم که 

تـراز تجـاری باالنس شـود.
رئیـس گـروه دوسـتی پارلمانی ایـران و 
برزیـل توضیـح داد: تـاش بر این اسـت 
همان طـور کـه تاکنـون واردات از برزیل 
به ایـران وجود داشـته، صـادرات از ایران 
بـه برزیـل نیـز در دسـتور کار قـرار گیرد 
تا تـراز تجـاری باالنس شـود لذا اتـاق در 
خدمـت گسـترش و متنوع سـازی روابط 
اقتصـادی دو کشـور، خصوصـا در حـوزه 

صـادرات از ایـران خواهـد بود.
نـادری ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس  در 
مراسـم افتتـاح اتـاق بازرگانی مشـترک 
ایـران و برزیـل، ازنقـش پارلمـان هـا  و 
دیپلماسـی پارلمانی در گسـترش روابط 
همـه جانبـه دوکشـور صحبـت کـردم. 
اینکـه پارلمـان هـا بـه دلیـل رویکـرد از 
پایین به باال و برخاسـتن از بطـن مردم و 
رابطه مسـتقیم و روزانـه با مـردم، تجلی 
اراده مردمـی بـوده و می توانند بن بسـت 

هـای سیاسـی را بشـکنند.

ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــات رئیس ــو هی عض
تهــران بــا بیــان اینکــه بنــا شــده 
تخصیــص ارز 4200 تومانــی دارو تــا 
پایــان امســال ادامــه یابــد، گفــت: 
برآوردهــا از قاچــاق معکــوس داروهــای 
ــارج  ــه خ ــران ب ــدی ای ــی و تولی واردات
ــی  ــد و در برخ ــت دارن ــور حکای از کش
ــوع از کل  ــن موض ــهم ای ــا س گزارش ه
ــه 20 درصــد  داروهــای کشــور حتــی ب

نیــز می رســد.
ــه  ــات رئیس ــو هی ــی، عض ــر ریاح ناص
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــی ته ــاق بازرگان ات
ــی  ــا حــذف ارز 4200 تومان در رابطــه ب
ــرد  ــفاف ک ــردم ش ــرای م ــد ب دارو، بای
ــرغ  ــرغ و تخــم م ــا م ــن حــوزه ب ــه ای ک
ــی  ــت نهای ــی قیم ــت. یعن ــاوت اس متف
ــده  ــرف کنن ــت مص ــه دس ــه ب دارو ک
ــن  ــهمی تعیی ــاس س ــر اس ــد ب می رس
پرداخــت  بیمه هــا  کــه  می شــود 
ــا حــذف  ــن ترتیــب ب ــه ای ــد و ب می کنن
ــد  ــن خواه ــر ای ــر س ــث ب ــن ارز، بح ای
ــت  ــدر اس ــا چق ــهم بیمه ه ــه س ــود ک ب
و چــه میــزان بودجــه در اختیــار 
ــرای  ــه وی، ب ــه گفت ــرار دارد.ب ــا ق آنه
برخــی بیماری هــای خــاص، حتــی 
ــن  ــام ای ــز در تم ــی نی ــای واردات داروه
ــت  ــه دس ــت ب ــی ثاب ــا قیمت ــال ها ب س
ــی  ــده رســیده اســت؛ یعن مصــرف کنن
ــا افزایش قیمــت یا گــران شــدن دالر،  ب
ــرده  ــل ک ــتری را تقب ــهم بیش ــه س بیم
و مصــرف کننــده تغییــر قیمتــی را 

ــت. ــرده اس ــه نک تجرب
ــان  ــا بی ــران ب ــی ته ــاق بازرگان عضــو ات
ــابهی را  ــزم مش ــوان مکانی ــه می ت اینک
ــی  ــذف ارز 4200 تومان ــرای ح ــز ب نی
در نظــر گرفــت، توضیــح داد: مــا 
برنامه هایــی را در ایــن زمینــه ارائــه 
کرده ایــم کــه محوریــت ارز دولتــی 
را کنــار می گــذارد و بــا پرداخــت 
ــپس  ــه و س ــه بیم ــا ب ــه التفاوت ه ماب
از طریــق بیمــه بــه مــردم، عمــا 
فشــاری بــه مصــرف کننــده نهایــی 

نمی شــود. رد  وا
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــی تاکی ریاح
کــه بنــا شــده تخصیــص ارز 4200 
ــد،  ــان امســال ادامــه یاب ــا پای ــی ت تومان
بــه همیــن دلیــل در صورتــی کــه مــواد 
ــد،  ــته باش ــت نداش ــد قیم ــه رش اولی
قیمــت دارو نیــز افزایــش نخواهــد 
ــم حتــی در صــورت  یافــت. مــا معتقدی
ــت  ــز قیم ــی نی ــذف ارز 4200 تومان ح

ــت. ــد رف ــاال نخواه دارو ب

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: بی تردید قیمت گذاری دستوری از 
آفت های اقتصاد امروز کشور است، به همین دلیل کمیته فقهی سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی های الزم به این نتیجه رسیده که 

قیمت گذاری دستوری جایز نیست.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، »امیرهامونی« با 
اشاره به ریشه یابی تورم باال در اقتصاد کشور گفت:  وقتی سخن از 
حذف قیمت گذاری دستوری می شود باید این نکته را نیز مدنظر قرار 
داد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصوالت و کاالها، در بازار و به 
صورت غیر دستوری تعیین شود.به گفته مدیرعامل فرابورس نمی توان 
هم زمان نرخ محصولی را کنترل کرد اما انتظار داشت این موضوع اثری 
در قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران سال هاست با 
این عارضه درگیر است.وی در ادامه به دغدغه جامعه سهامداری در 
خصوص نوسان نرخ دالر اشاره کرد و گفت: تصور چسبندگی تورم به 
نرخ دالر از نگاه های غلطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده، در 

واقع، گرانی و تورم است که به دالر سیگنال حرکت صعودی می دهد.
هامونی با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دالر یک فرمول درون زاست، 
افزود: میزان تورم کشور، منهای تورم کشورهایی که بیشترین تراز 
پرداخت ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران 
شدن قیمت دالر می شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح، 
منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده ای خواهد شد، برهمین اساس 
به جای کنترل اسمی دالر باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم 

باید ریال را مدیریت و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی مشکات فعلی اقتصاد 
کشور است، گفت: به جای اینکه قیمت دالر به صورت دستوری تعیین 
شود باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را 
کنترل کرد و برای کنترل ریال هم الزم است، ریشه این مشکل که 

کسری بودجه است، برطرف شود.

قیمت گذاری دستوری
 از آفت های اقتصاد است

افتتاح اتاق بازرگانی
 ایران و برزیل

 سهم 2۰ درصدی قاچاق
 از داروهای کشور

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ایران گفت: در هشت ماهه نخست امسال 
۶40 هزار نفر، وام ازدواج دریافت کرده و 20۸ هزار نفر نیز در صف استفاده 
از این تسهیات هستند.به گزارش ایرنا، »مصطفی قمری وفا« مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی در توئیتی با عنوان »حمایت از موضوع مهم ازدواج« 
نوشت: از ابتدای سال جاری تا پایان وقت اداری 2۳ آبان، بالغ بر ۶۳9 هزار و 
۶95 نفر، به مبلغ 55۳ هزار و ۸۳1 میلیارد ریال از تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج بهره مند شده اند.وی افزود: اکنون تعداد 20۸ هزار و 72 نفر متقاضی 

نیز در صف جهت استفاده از این تسهیات هستند.
به گزارش ایرنا، براساس تبصره 1۶ قانون بودجه 1400، بانک مرکزی 
موظف است برای حمایت از ازدواج جوانان، از محل پس انداز و جاری 
قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیات قرض الحسنه ازدواج به  همه 
زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ فروردین 1۳97 است و 
تاکنون تسهیات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. 
تسهیات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 1400 برابر 
70 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله است.در قانون تاکید شده 
مسئولیت ُحسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های 
عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجراء یا تأخیر در 
پرداخت تسهیات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصاح 
است.همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیات 
را به صورت عمومی اعام کنند.بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه 
مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه 

هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

۶۴۰ هزار نفر امسال وام ازدواج
 دریافت کردند

   

کرمان یک سوم باغهای کشور را در خود جای داده 
و بخش قابل توجهی از مزارع نیز در این استان قرار 
دارد اما توسعه آبیاری مکانیزه در این منطقه خشک 

الک پشتی است.
استان کرمان در سال جاری با خشکسالی جدی 
مواجه شده و منابع آبی در کرمان در حداقل سطح 
خود طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است اما همچنان 
برداشت ۱.۱ میلیارد مترمکعبی آب از ذخیره های 

آبهای زیر زمینی ادامه دارد.
سطح بسیاری از دشت ها خشک شده و فرونشست 
خانه های مردم را تهدید می کند اما هنوز هم 
برداشت بی رویه از چاه های آب زیر زمینی  ادامه 

دارد.
در استان کرمان هزاران چاه غیرمجاز وجود دارد 
که ساماندهی آنها کاری مشکل است اما نکته بسیار 
عجیب ادامه آبیاری سنتی در استان است، در استانی 
که یک قطره آب هم نعمتی بزرگ محسوب می شود 
اما هزاران هکتار مزرعه و باغ با روش های غرق آبی 

آبیاری می شوند.
هنوز هم در بی آبی کرمان محصوالتی مانند هندوانه 
و کدو و بادمجان کشت می شود و آبیاری این 
محصوالت هم به صورت غرق آبی است، عدم وجود 
کانال های سیمانی برای انتقال آب به مزارع و تبخیر 
و جذب آب در خاک این سرمایه مهم را هدر می 
رود و در درجه اول این خود کشاورزان هستند که 

ضرر می کنند.
کشاورزی باید اقتصادی شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس تاکید می کند که با توجه به شرایط بحرانی 
استان کرمان باید استفاده از  آب اقتصادی و بهینه 

باشد.
او به کشاورزی به عنوان پر مصرف ترین بخش آب بر 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: اصالح الگوی کشت 
و جلوگیری از خرده مالکی و توسعه شرکت های 

تعاونی کشاورزی بسیار مهم است.
پورابراهیمی گفت:در بسیاری از دشت ها دیگر آب 
شرب وجود ندارد اما همچنان در حال برداشت آب 
به صورت بی رویه برای کشاورزی هستیم و این 
در حالیست که همین کشاورزان هم هر سال با 

مشکالت بیشتری مواجه می شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: آبهای موجود در کرمان بسیار ارزشمندتر 
هستند که صرف تولید هندوانه می شوند در این 
شرایط باید سازمان های کشاورزی جنوب و شمال 
استان کرمان همکاری بیشتری برای اجرای سند 

سازگاری با کم آبی در کرمان انجام دهند.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
افزود: آب باید در کرمان مدیریت شود در غیر این 
صورت شاهد مشکالت بسیاری در زمینه مهاجرت 

و اقتصاد خواهیم بود که دردسر ساز خواهد شد.
او ادامه داد: کشاورزی در کرمان باید اقتصادی و 
صادرات محور شود زیرا از اهمیت باالیی برخوردار 
است باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن 
حفظ ارزشهای کشاورزی در استان کرمان از هدر 

رفت منابع موجود نیز جلوگیری کرد.
پورابراهیمی اظهار کرد:همین خشکسالی به کاهش 
سطح زیر کشت باغ ها و مزارع منجر شده است و 
تمام مناطق استان با خشکسالی و بی آبی دست به 

گریبان شده است.
او گفت: اگر از االن فکری به حال وضعیت موجود 
نکنیم به زودی مجبور به تغییر روند زندگی می 

شویم زیرا دیگر آبی برای زندگی وجود ندارد.
مدیرانی که موجب هدر رفت آب شده اند به 

دادگاه معرفی می  شوند
در حالیکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
از هدر رفت آب در بخش کشاورزی ابزار نگرانی می 
کند که همچنان ۷۵ درصد از آبهای موجود در استان 
کرمان در بخش کشاورزی استفاده می شود و ۹۰ 
درصد از این میزان آب در زمان آبیاری هدر می رود.
در روزهای اخیر حتی استاندار کرمان به تهدید 
مدیرانی روی آورده است که از اجرای سند سازگاری 

با کم آبی در کرمان سر باز می زنند.
استاندار کرمان گفته که اگر این سند اجرا نشود 
مدیرانی که موجب هدر رفت آب می شوند را به 

دادگاه معرفی خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
نیز اظهار کرد: تمام تالشمان را برای توسعه آبیاری 
مکانیزه در کرمان انجام داده ایم که منجر به تجهیز 
۹۸ هزار هکتار از اراضی و باغات استان به آبیاری 

نوین شده است.
عباس سعیدی بیان کرد: در استان کرمان شاهد 
تغییرات اقلیمی و طبیعی چند فصل هستیم که 
مشکالت زیادی را به وجود آورده است اما با تالش 
کشاورزان، سالیانه ۲۴ هزار میلیارد تومان سود 

کشاورزی به دست می آید.
او ادامه داد: تسهیالتی برای آبیاری مکانیزه در اختیار 
کشاورزان قرار گرفته است اما هنوز شاهد استقبال 
خوبی در این زمینه نیستیم چون کیفیت آب پایین 

آمده است.
خشکسالی موجب کاهش روند توسعه 

آبیاری مکانیزه است
سعیدی بیان کرد: دلیل عدم استقبال از طرح های 
حمایتی دولت از کشاورزان، خرده مالکی، مشکالت 
کم آبی، کم بارانی و خشکسالی و درصد باالی 

شوری آب است.
او ادامه داد: ۴ میلیارد مترمکعب آب در بخش 

کشاورزی مصرف می شود و حفظ باغ ها و مزارع 
کشاورزی در استان کرمان با توجه به میزان 

اشتغالزایی بسیار مهم است.
سعیدی به جمعیت باالی کشاورزان در استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: ۷۳ درصد جمعیت استان 
کرمان در روستاها زندگی می کنند و شغلشان 

کشاورزی است.
او به افزایش سطح زیر کشت گلخانه های کرمان 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در تورم اخیر هزینه 

احداث گلخانه ها به شدت افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه ۳۳ درصد از جمعیت استان شاغل 
بخش کشاورزی هستند، ادامه داد: باید تالش کنیم 
این پتانسیل را حفظ کنیم در غیر این صورت شاهد 

بیکاری گسترده در روستاها خواهیم بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
ادامه داد: تالش می کنیم که اصالح الگوی کشت را 
انجام دهیم و محصوالت کم آب بر و با بازدهی باال در 

دستور کار باشد.
با وجود تمام مشکالت پیش رو اما حاال کرمان 
وضعیتش به جایی رسیده است که برای تامین آب 
شرب هم با مشکل جدی مواجه هستیم و مشخص 
نیست راهبرد کلی مسئوالن استان برای برون رفت 

از مشکل بی آبی چیست؟
عدم بهره وری مناسب از آبهای موجود در سال های 
اخیر موجب شده حاال کرمان از نظر آب ورشکسته 
شود و هزاران شغل در خطر جدی قرار گیرد اما 
به نظر می رسد مسئوالن استان کرمان هنوز هم 
راهکار جدی برای عبور از بی آبی و مشکالت ناشی 
از آن ندارند و سعی می کنند خود را با شرایط موجود 

سازگار کنند.
به هر روی توسعه معادن، صنایع و تولید محصوالت 
صادرات محور در بخش کشاورزی تنها راهکار برای 

برون رفت از وضعیت موجود است.

نیروهـای عملیاتـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان کرمان همزمان بـا مانور سراسـری 
تعمیرات و بهینه سـازی شـبکه برق کشـور، اقدام 
بـه اصـالح روشـنایی معابـر شـهری در کرمـان و 

شهرسـتان ها کردنـد.
نیروهای اجرایی و فنی توزیع برق شـمال همزمان 
با سـایر شـهرهای کشـور، طـی مانـور سراسـری 
تعمیرات و بهینه سـازی شـبکه های توزیع برق،با 
حضـور ۱۳۲ نفـر از همـکاران فنـی،در قالـب ۴۴ 
اکیپ عملیاتی در سطح شمال اسـتان برگزار شد، 
اقدام به اصالح و تعدیل روشـنایی معابر شهری در 

کرمان و شهرسـتان هـا کردند.
”محمـد محسـنی” معـاون بهـره بـرداری و 
دیسـپاچینگ این شـرکت با بیـان این کـه تامین 
روشـنایی شـمال اسـتان کرمان با توجه به وسعت 
جغرافیایـی و تعـدد معابر، سـهم قابـل توجهی در 
انرژی مصرفی اسـتان دارد گفت: به منظور کاهش 
مصرف بـرق در این بخش به شـکلی کـه خللی در 
روشنایی مورد نیاز شـهروندان به وجود نیاید طرح 

تعدیل روشـنایی معابـر انجـام گردید.
او افـزود: امـروز نیـز با توجـه بـه نزدیک شـدن به 
فصل زمسـتان و بـه منظـور آماده سـازی شـبکه 

توزیع بـرق بـرای ورود به فصـل سـرما، همزمان با 
مانور سراسری در کشـور، وضعیت روشنایی معابر 
شـهری، بوسـتان ها و فضاهـای سـبز و همچنین 
تابلوهای تبلیغاتی، بررسی و روشـنایی های مازاد، 

تعدیل و نقـاط آسـیب دیده، ایمن سـازی شـد.
محمد محسـنی در ادامـه به شـاخه زنـی درختان 
موجود در محدوده شـبکه هـای برق در ایـن اقدام 
فراگیـر اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: با همـکاری 
شـهرداران کلیـه شـهرهای اسـتان و شـهرداران 
مناطـق چهارگانـه شـهر کرمان ، شـاخه زنـی 
درختـان موجـود در محدوده ی شـبکه هـای برق 

انجام شـد.
او هـدف از شـاخه زنـی را جلوگیـری از خاموشـی 
های ناشـی از برخورد شـاخه های شکسـته شـده 
درختان در اثر بـارش برف یا طوفان با شـبکه های 

بـرق اعـالم کرد.
معاون بهره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیع 
نیروی برق شـمال اسـتان کرمـان در پایـان از هم 
اسـتانی هـا خواسـت بـا توجـه بـه کاهـش دمای 
اسـتان و اسـتقرار هوای سـرد با مصرف بهینه برق 
و گاز خدمتگـزاران خـود را در تامیـن بـرق پایـدار 

یـاری کنند.

الهام پی َپر 

گزارش

نماینده کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی افزود: آب باید در 
کرمان مدیریت شود در غیر این 
صورت شاهد مشکالت بسیاری در 
زمینه مهاجرت و اقتصاد خواهیم 
بود که دردسر ساز خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: کشاورزی 
در کرمان باید اقتصادی و صادرات 
محور شود زیرا از اهمیت باالیی 
برخوردار است باید به گونه ای 
برنامه ریزی شود که ضمن حفظ 
ارزشهای کشاورزی در استان 
کرمان از هدر رفت منابع موجود نیز 
جلوگیری کرد.

کرمان از نظر آب ورشکسته است

برگزاری مانور سراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق شمال استان کرمان

وقتی خشکسالی مقصر عدم توسعه آبیاری مکانیزه در کرمان می شود

زار  
: با

س
عک

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهداف »نقشه راه 
رشد غیرتورمی« گفت: با فعال کردن بازار سرمایه و 
تشکیل صندوق های پروژه محور شاهد جذب منابع 
بیشتری در پروژه ها خواهیم بود که در این صورت 
فشار مالی از بازار پول )نظام بانکی( برداشته شده و 
منابع سرگردان موجود به سمت بازار مولد خواهد 
رفت."سلمان نصیرزاده" )جمعه( در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به بخشی از نقشه راه رونق 
تولید وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی از طریق 
انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت 
های ابر پروژه  تولید پیشران اشاره کرد و افزود: 
محدودیت موجود در منابع کشور به دلیل وجود 
برخی از مشکالت در ساختارهای اقتصادی به عنوان 
محرکی محسوب می شود تا سرمایه گذاران برای 
اجرای پروژه ها به سمت منابع مختلف حرکت کنند.
وی اظهار داشت: در این مسیر باید بازار سرمایه و بازار 
اولیه فعال تری وجود داشته باشد و بازار اولیه تقویت 
شود تا بتوانیم منابع مالی بهتر با هزینه ای کمتر را 

برای تکمیل پروژه های ناتمام جذب کنیم.
به گفته نصیرزاده، در وضعیت فعلی یکی از ویژگی 
های اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران، بحث بانک 
محور بودن نظام تامین مالی و نقش پررنگی است که 

بازار پول در این فرآیند ایفا می کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اعالم اینکه طبق آمار 
به دست آمده بالغ بر ۷۰ درصد تامین مالی بنگاه 
های اقتصادی از طریق بانک و بازار پول صورت می 

گیرد، افزود: این اتفاق در شرایطی رخ داده است که 
بازار سرمایه می تواند با هزینه کمتری اقدام به تامین 

مالی پروژه ها کند.
وی ادامه داد: اگر بازار سرمایه به روشی درست و بهتر 
مورد مدیریت قرار گیرد به طور حتم کانالی مناسب 
برای اقتصاد کشور و سرمایه گذاران در راستای تامین 
منابع مالی محسوب می شود که قطعا با آثار تورمی 

کمتری هم همراه خواهد شد.
نصیرزاده اظهار داشت: تا زمان تامین منابع مالی از 
طریق بازار پول به دلیل وجود پشتوانه محدود شاهد 
تاثیرگذاری آن بر روی پایه پولی کشور خواهیم بود 
و این اتفاق منجر به ضعف در عملکرد بازار سرمایه 

می شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بزرگترین عامل 
برتری بازار پول نسبت به بازار سرمایه را می توان به 
دو عامل ربط داد که رفع آنها کمک کننده و زمینه 

ساز پویاتر شدن بازار سرمایه خواهند بود.
وی با بیان اینکه این دو عامل مربوط به بی ثباتی 
اقتصاد کشور و مساله تورم است، اظهار داشت: این 
دو عامل باعث ایجاد جذابیت در بازارهای سرمایه 
گذاری می شوند و سرمایه ها بیشتر با هدف انتفاع 
کوتاه مدت و مسایل مربوط به سوداگری به سمت 
بازار ارز، طال و مسکن پیش خواهند رفت که این امر 
باعث می شود تا کمتر شاهد ورود جریان پول به بازار 

مولد برای تکمیل پروژه ها باشیم.
نصیرزاده با تاکید بر اینکه این عامل سبب فاصله بازار 

سرمایه از کارآمدی می شود، گفت: قطعا با رفع بی 
ثباتی، بازار سرمایه به سمت کارآمدتر شدن پیش 
خواهد رفت، تشکیل صندوق های تامین مالی که 
بخشی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک 
هستند قطعا می توانند کمک کننده به فرآیند 

تامین مالی باشند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق 
های تامین مالی یا صندوق های پروژه محور  در 
پروژه های مختلف یا پروژه هایی که مولد هستند با 
سودآوری همراه خواهند بود و ضمن جذب نقدینگی 
به سمت خود، منجر به کاهش ریسک سرمایه 

گذاری می شوند.
وی ادامه داد: اوراق مشارکت را دستگاه های اجرایی 
و دولتی به صورت عام آنها را منتشر می کردند و نحوه 
تخصیص آن مشخص نبود که به چه پروژه هایی 
تعلق می گیرد، اما با ورود به صندوق های پروژه 
محور، تامین مالی فقط برای پروژه خاص صورت 
می گیرد و سود متناسب با سرمایه گذاری در اختیار 

سرمایه گذار قرار می گیرد.
نصیرزاده با بیان اینکه در مجموع باید علت و معلول 
به صورت درست مشخص شوند و در قدم نخست 
زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم فراهم شود، 
گفت: مسیری که وزیر اقتصاد به عنوان نقشه تورمی 
برای کنترل تورم، تامین مالی پروژه ها و فعال کردن 
صندوق های پروژه تعیین کرده است، نیازمند ثبات 

اقتصادی و کنترل تورم است.

به جریان افتادن پرونده مبهم سامانه ثبت حقوق 
و مزایا و اعالم رسمی سازمان اداری و استخدامی 
نشان داد که همچنان برخی دستگاه ها که 
تعدادشان کم هم نیست حتی حاضر به ورود به 
سامانه نشده و هیچ اقدامی جهت شفاف سازی 
پرداخت ها نکرده اند. در کنار آن دستگاه هایی 
مانند دیوان محاسبات و مجلس که مکلف 
به نظارت بر این جریان هستند، خودشان 
هم اطالعی از وضعیت پرداخت هایشان ارائه 
نداده اند.به گزارش ایسنا، راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت در پرداخت ها، 
زمانی به برنامه ششم توسعه آمد و در ماده ۲۹ به 
تکلیفی برای دستگاه های مشمول تبدیل شد که 
قبل از آن ماجرای فیش های نجومی پیش آمده 
و چالش و حواشی بسیاری ایجاد کرده بود؛ از این 
رو قرار شد با راه اندازی این سامانه دستگاه ها به 
سمت شفاف سازی پیش بروند ولی آنچه که در 
این سال ها اتفاق افتاد نشانی از عملکرد مثبت 
و دقیق در این رابطه نداشت.اما اخیرا سازمان 
اداری و استخدامی از برخورد با دستگاه هایی 
که برای ثبت اطالعات ورود نکرده اند خبر داد 
و اعالم کرد که در راستای اجرای قانون بودجه، 
پرداخت حقوق کارکنان در آبان ماه انجام 
نخواهد شد؛ مگر دستگاههایی که به طور کامل 

اطالعات خود را وارد کرده باشند.
گرچه در سال های اخیر درخواست افکار عمومی 

از سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اعالم 
گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا و 
پرداخت ها بی نتیجه مانده بود ولی لطیفی-

رئیس سازمان اداری و استخدامی- در تازه ترین 
اظهارات خود  از آماری جدید رونمایی کرده 
است که به نوعی نشان می دهد دستگاه هایی 
که در چند سال اخیر هم روند ورود آنها به 
سامانه مورد نقد بود، همچنان زیر بار این تکلیف 

قانونی نرفته اند.
۱۷  دستگاه مادر از ورود اطالعات 

خودداری کردند
بنابر گزارش معاون رئیس جمهور، از۱۵۰ 
دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا 
شده اند، نزدیک به ۳۰ دستگاه به طور تقریبا 
کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰درصد از 
اطالعاتشان را وارد کرده اند ولی ۱۷ دستگاه 

هیچ اطالعاتی را در سامانه ثبت نکرده اند.
کم کاری گمرک، بانک مرکزی، وزارت ورزش 
و...رئیس سازمان اداری واستخدامی اشاره ای هم 
به وضعیت دستگاه ها داشته که قابل تامل است. 
وی گفته که نهاد ریاست جمهوری تا حدودی 
وضعیت خوبی در ورود اطالعات دارد ولی از آنچه 
که مد نظر است فاصله دارد. در بین دولتی ها 
اشاره شده به اینکه دستگاه هایی مانند گمرک 
اطالعات کمی ارائه کرده و از بانک مرکزی هم 
اطالع چندانی در دست نیست. همچنین بین 

صندوق ها و یا شرکت ها اوضاع مناسب نیست. 
به عنوان مثال صندوق کار آفرینی امید هیچ 
اطالعی از حقوق های خود نداده و سازمان 
خصوصی سازی و سازمان غذا و دارو یا وزارت 
ورزش، پارک های فن آوری و دانشگاه های 

دولتی هم چنین وضعی دارند.
 نظارتی ها نظارت نشدند!

اداری  سازمان  رئیس  اظهارات  در  اما 
واستخدامی، کم کاری دستگاه های نظارتی 
در اجرای تکلیف قانون مورد توجه است . به 
گفته وی دیوان محاسبات، مجلس و سازمان 
حسابرسی در این رابطه وضع مناسبی نداشته 
و اطالعات حقوقی خود را بارگذاری نکرده اند.

این در حالی است که دیوان محاسبات که خود 
بازوی نظارتی به شمار می رود در حالی در سال 
پایانی برنامه ششم توسعه یعنی بعد از گذشت 
چهار سال هنوز حاضر به شفاف سازی حقوق 
های خود نشده که چندی پیش در گزارش 
تفریغ بودجه ۱۳۹۹ از وضع نامطلوب سامانه 
حقوق و مزایا و عدم اجرای قانون انتقاد کرده 
بود و در این گزارش تاکید داشت که در سال 
گذشته ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطالعات خود را 
در سامانه "کارمند ایران" ثبت کردند ولی در 
رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه 
اجرایی اطالعات خود را هنوز در این سامانه ثبت 

و به روزرسانی نکرده اند.

هدایت سرمایه های نقشه راه رشد غیرتورمی ۱۷ دستگاه مادر از ورود اطالعات خود خودداری کردند

آیا طرح واردات خودرو قادر به ساماندهی بازار است؟
رنا

: ای
بع

من

نمایندگان مجلس در هفته ای که گذشت، طرح اعاده 
شده ساماندهی واردات خودرو از شورای نگهبان را 
اصالح کردند، با این وجود هنوز ابهاماتی درباره موثر 
بودن اجرای این طرح در کنترل بازار و قیمت ها 

وجود دارد.
طرح ساماندهی واردات خودرو از مدتی پیش در 
رفت  و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. در 
هفته ای که گذشت نیز نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی، طرح اعاده شده از شورای 

نگهبان را اصالح کردند.
نمایندگان خانه ملت با اصالح طرح ساماندهی 
واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه 
دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کاالها 
و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت 

به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.
موافقان این طرح عنوان می کنند که اجرایی شدن 
آن می تواند منجر به یک تحول و تکان اساسی در 
بازار خودرو شود و در عین حال به ضرر دالالن 
و سودجویانی است که محاسبات حاکی است 
خودروها را با قیمت های کذایی به مشتریان 

می فروشند.
رضا  »سید  پیشتر  که  است  حالی  در  این 
فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
با توجه به برنامه ریزی ها برای تولیدات داخلی صنعت 
خودروسازی، دولت در حال حاضر برنامه ای برای 
واردات خودرو ندارد و با توجه به محدودیت هایارزی، 
دست کم تا پایان سال با واردات خودرو مخالف 

هستیم.
با این حال، »محسن صالحی نیا« رییس هیات عامل 
ایدرو گفت: این وزارتخانه در موضوع واردات خودرو 
منتظر جمع بندی نهایی مجلس شورای اسالمی و 

شورای نگهبان و نظرات جامع نظام خواهد بود.
واردات خودروهای ۸ تا 2۰ هزار دالری 

برای تنظیم بازار
در این زمینه، »حسین مقیسه« کارشناس صنعت 
خودرو بیان داشت: نگرانی فعلی تصمیم گیران 
اقتصادی، افزایش نرخ ارز با آزادسازی واردات 

خودرو است.
وی گفت: این در حالی است که اکنون شرایط 
بغرنجی را در بازار و صنعت خودروی کشور شاهدیم 
و بازار از کشش الزم برای خودروهای خارجی 
برخوردار است، بر این اساس اتخاذ یک راهکار 

بینابینی می تواند مفید باشد.
این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه  عموم 
واردکنندگان قادر به انجام واردات خودرو با استفاده 
از ارزهای در اختیار خودشان و بدون ذکر منشا ارز 
هستند، افزود: پیشنهاد می شود عدد مورد نظر 
برای واردات خودرو اعالم شود و سپس آن میزان 
رز به واردات خودروهایی در محدوده قیمتی  ا
خودروسازان داخلی )بین هشت تا ۲۰ هزار دالر( 

اختصاص یابد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با این شیوه بتوان بین 
۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد که سبب 
می شود هم انحصار خودروسازان داخلی شکسته 
شده و هم عطش بازار برای خرید خودروهای به روز 
و باکیفیت خارجی کاهش یابد و بازار خودرو به یک 

تعادل نسبی برسد.

و  محرکه  نیرو  همگن  صنایع  انجمن  رئیس 
قطعه سازان خودرو نیز به ایرنا گفت: اجازه یافتن 
واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، 
طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری از 
شرکت های توانمند ایرانی به ویژه شرکت هایی که 
در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می کردند، 

وجود دارد.
»محمدرضا نجفی منش« تاکید کرد: اگر ارز به مقدار 
کافی وجود دارد، به جای واردات خودروی کامل، 
اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا 
اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل 
تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت 

خودروسازی کارگر نخواهد بود.
با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع 
بدبین هستند و می گویند: از کجا معلوم که دوباره 
همچون سال ۹۶ درب های کشور به روی واردات 

بسته نشود؟
آنان تاکید دارند: در این صورت کسانی که امروز 
موفق به واردات خودرو می شوند سودهای سرشاری 

به جیب خواهند زد.
در این زمینه، »فربد زاوه« کارشناس خودرو به ایرنا 
گفت: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار 
محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای 
خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها 

بسیار اندک است.
وی معتقد است که مجلسی ها فراموش کرده اند که 
اصل این قانون را برای چه وضع کرده اند، زیرا حرف 
اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است 
و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال 
اگر عرضه کم است چرا باید صادرات شود؟ و اصال 

مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم 
صادر کنیم؟

زاوه بیان داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو 
از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی 
داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب 
خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می رسد کمکی 

برای تامین نیاز داخل نخواهد کرد.
وی تاکید کرد:  در این طرح محاسبات درستی را 
شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط 

رانتی را برای عده ای به دنبال داشته باشد.
درخصوص  همچنین  خودرو  کارشناس  این 
امکان پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات 
خودرو، گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به 
صورت قاچاق معکوس برمی گردد، زیرا افراد سودجو 
می توانند فقط با عوض کردن بسته بندی قطعات، 
آنها را با قیمت های باالتر به عنوان جنس خارجی در 

بازار به فروش برسانند.  
به گزارش ایرنا، مطابق اطالعات منتشره در سامانه 
بتدایی امسال سایپایی ها  کدال، در هفت ماهه ا
۲۱۱ دستگاه خودروی صادراتی کامل )CBU( و 
یک هزار و ۸۰ دستگاه اس. کی. دی )SKD یا قطعات 

نیمه کامل خودرو( صادر کردند.
به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع 
دور تازه تحریم ها، با جلوگیری از واردات خودرو به 
پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده 
خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و 
به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و 
به نظر می رسد واردات هرچند معدود خودروهای 
جدید می تواند به شکسته شدن قیمت های کاذب 

آنها در بازار بیانجامد.

ایسنا
گزارش 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو نیز به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات خودرو 
در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی 
است که در توان بسیاری از شرکت های توانمند ایرانی 
به ویژه شرکت هایی که در گذشته برای رنو و پژو 
تامین قطعه می کردند، وجود دارد.

»محمدرضا نجفی منش« تاکید کرد: اگر ارز به مقدار 
کافی وجود دارد، به جای واردات خودروی کامل، 
اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا 
اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل 
تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت 
خودروسازی کارگر نخواهد بود.

با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع 
بدبین هستند و می گویند: از کجا معلوم که دوباره 
همچون سال ۹۶ درب های کشور به روی واردات 
بسته نشود؟

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002545هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
کهنوج   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
1646صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندنواب  اللهی   شهر  آذر  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
259.03مترمربع  به مساحت  دران   احداثی  بنایی  با  از کهنوج  در ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش  پالک1542فرعی از497-اصلی مفروز و مجزی شده 
محرزگردیده  احمدی  حسین  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  قلعه گنج  اباد   درنورک  واقع  46کرمان  
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
به  انتشاراولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدورسند مالکیت متقاضی  نسبت 
تاریخ  از  اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  مدت دو ماه 
انقضای  صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/8/15- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/8/29

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140060319062000319 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ناهید ایرانمنش فرزند نوراله بشماره شناسنامه 10 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157 مترمربع پالک یکفرعی از 2065- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2065- اصلی واقع در بخش 27کرمان 
گلباف خیابان جمهوری جنب کوچه شماره 6 خریداری از مالک رسمی نعمت اله فندقاعی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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 1100
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/14

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001977 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمودزاده زرندی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 196 صادره از زرند در یک 
باب ساختمان به مساحت 346.27 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی واقع در زرند 
روستای روح آباد بلوار امام حسین ع کوچه 1 خریداری از 1مالک رسمی آقای فضل هللا ابراهیمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت 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 222
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/14

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه)یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان ( دارای پالک 
1542 فرعی از 497 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از497- اصلی به 
مساحت 259.03 متر مربع واقع در نورک اباد قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان باستناد 
رای شماره 140060319002002545- 1400/08/11هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت آذرشهر اللهی  فرزند 
نواب قرار گرفته و اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 13 ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید 
حدود دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400/08/26اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 
13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/09/24در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاور ین عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورين بر حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی 
پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : شنبه:1400/8/29

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319091003475مورخ1399/12/13هیات موضوع 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
چراغ  فرزند  مهاجری  عبدالمجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  شهرعنبر  ملک  ثبت 
بشماره شناسنامه 23صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 190/50متر مربع 
پالک - فرعی از49- اصلی قطعه 1بخش 45 کرمان  واقع در اراضی محمد اباد بی بی شهری عنبراباد  
خریداری از مالک رسمی عباس امیری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 
سند  مقررا ت  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2964
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/15 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/29

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140060319062000321 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ناهید ایرانمنش فرزند نوراله بشماره شناسنامه 10 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
42/50 مترمربع پالک 2 فرعی از 2065- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2065- اصلی واقع در بخش 
27کرمان گلباف خیابان جمهوری جنب کوچه شماره 6 خریداری از مالک رسمی ناهید ایرانمنش محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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 1102
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/14

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007759 هیات دوم مورخه 1400/8/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه فخری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از راین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 120 متر مربع تحت پالک 16703 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
899 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعد از باغ طور و طناب شرقی 13 خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 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 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 1109
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/08/29-تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/09/14

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری
نظر باینکه پروانه بهره برداری معدن فلدسپات جنت به شماره 
18527 مورخ 1394/05/21 بنام آقای احمد زارعی جالل آبادی 
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 58305
ناهید کالنتری پور – معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری

تاریخ چاپ نوبت اول : 1400/08/29 
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/09/29

نوبت اول

امام جمعه کرمان: 
دولت با سرعت نیروهای دل داده انقالب را در رده های مختلف تکمیل کند

خبر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
روحیه  نست  توا بسیج  گفت:  کرمان 
بسیجی را با فداکاری هایی که انجام داد 
در کشور به تصویر بکشد و این روحیه را 

به کشورهای دیگر صادر کند. 
، حجت االسالم حسن  یرنا به  گزارش ا
ز  علیدادی سلیمانی در خطبه های نما
جمعه این هفته در جمع نمازگزاران یاد و 
خاطره شهدای نیروی انتظامی را گرامی 
داشت و افزود: بسیج در همه عرصه های 
مهم و در همه فرمان های امام حضور و 

نقش بسزایی دارد.
شاره  ا با  همچنین  کرمان  جمعه  مام  ا
به تالش دولتمردان در راستای بهبود 

شرایط جامعه تصریح کرد: دولت انقالبی 
ما مدتی است که کار را با تمام وجود آغاز 
ین است که همه  ولین مسئله ا کرده و ا
باید تالش کنیم تا دولت بتواند به معیشت 
مردم به صورت جدی رسیدگی کند و 
جوری معیشت در دستور کار قرار گیرد 

که مردم مطمئن شوند. 
با سرعت  و  با دقت  وی گفت: دولت 
و  نقالب  ا ده  دا دل  جهادی  نیروهای 
اهل کار و انگیزه را در رده های مختلف 
تکمیل کند تا مجموعه ای همدل به این 

امور مهم به صورت جدی بپردازند. 
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره 
به اینکه آهنگ سیاست خارجی آغاز شده 

است افزود: با تمام قدرت از حق و حقوق 
مردم دفاع کنیم. 

ضمن  همچنین  کرمان  جمعه  خطیب 
لله  لگرد وفات حضرت آیت ا تسلیت سا
جعفری به جامعه دینی استان کرمان 
افزود: او مردی بود که سال ها راه خدا را 
رفت و از تریبون نماز جمعه مردم را به راه 
خدا دعوت کرد و زندگی ساده ای داشت. 
وی با اشاره به اینکه آیت الله جعفری در 
راه خطر بود تصریح کرد: او در سال های 
ز  نقالب و همچنین بعد ا ز ا ه قبل ا سیا
انقالب در میدان های خطر هشت سال 
نی  ر سلیما دفاع مقدس در کنار سردا

عزیز بود. 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 سیر نزولی قیمت انواع سکه و طال در هفته 
پایانی آبان ۱۴۰۰

قیمت انواع سکه و طال تحت تاثیر افت نرخ 
دالر و اُنس، در روزهای پایانی آبان ماه روند نزولی داشته است.

به گزارش ایرنا بازار سکه و طال در هفته پایانی آبان ماه روند نزولی 
داشت و قیمت ها تحت تاثیر نرخ ارز و انس جهانی طال گرچه در 

ابتدای هفته افزایشی بود  اما سیر کاهشی در پیش گرفت. 
قیمت سکه طرح جدید در روز شنبه رشد قابل توجهی داشت و 

با نرخ ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد و در روز یکشنبه 
۱۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

فراخوان مسابقه عکاسی هنری 
LensCulture 2۰22 منتشر شد.

مهلت: ۲۴ آذر ۱۴۰۰
این مسابقه توسط LensCulture، یک مجله عکاسی مستقر در 
هلند برگزار می شود. هدف از این رویداد تجلیل از هنرمندان با 
استعداد در سراسر جهان است که از فرآیندها و تصاویر عکاسی 
برای درک ایده های خالقانه خود استفاده می کنند. در صورت 

نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه 

متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

جکوی صخره ای زگیل دار
فلس های زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگیهای زیر رانی؛ فقط نرها 

منافذ پیش مخرجی دارند؛ فلسهای زیر دمی کوچک و صاف به فاصله پهنای سر در عقب 
مخرج گسترش یافته اند و بزرگ و پالک شکل نیستند؛ برآمدگیهای کوچک در میان 
برآمدگی های بزرگ پشتی پراکنده نیستند؛ برآمدگی های دمی ردیف حلقه ای را در 

انتهای هر حلقه دم تشکیل می دهند.
رنگ آمیزی: پشت قهوه ای یا خاکستری با ۵ نوار طولی نامنظم از نقاط تیره کوچک، 

بعضی اوقات کم و بیش با نوارهای عرضی تالقی یافته اند؛ ناحیه شکمی سفید.
زیستگاه: نواحی بیابانی یا ساحلی خشک، در زمینهای سنگالخی، صخره ای یا دارای 

سنگهای فراوان، همراه با پوشش گیاهی اندک بیشتر از نوع بوته ای؛به ندرت در خانه ها 
دیده می شوند.

عادات و رفتار: معمواًل شبها فعالند ولی گاهی در طول روز نیز دیده می شوند؛ در زیر 
یا البالی سنگها و بوته ها مخفی می شوند؛ از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند. 

پراکندگی جهانی: ایران، پاکستان. اندازه: نوک پوزه تا مخرج ۴۳ میلیمتر دم ۴۹ میلیمتر. 
مالحظات: تنها گزارش اینگونه از ایران توسط ) Annandale ۱۹۱۳( از بوشهر می باشد. 

محل نمونه تیپیک از کاچ واقع در پاکستان است./کویرها و بیابان های ایران

جسارت امید
نویسنده : باراک اوباما    

مترجم : ابوالحسن تهامی 
 the audacity of( کتاب جسارت امید
hope( دومین کتاب باراک اوباماست. 

این کتاب اولین بار سال ۲۰۰۶ در آمریکا 
منتشر شد. باراک اوباما زمانی این کتاب را 
نوشت که نماینده ی کنگره شده بود.کتاب 

با پیش گفتار باراک اوباما آغاز می شود. 
او در این پیش گفتار از اولین مسئولیت 

سیاسی اش یعنی کرسی قانون گذاری ایالت 
ایلینوی حرف می زند و بعد درباره ی سایر 

مسئولیت  ها و مبارزات انتخاباتی اش تا 
رسیدن به کنگره صحبت می کند.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

فاطمه استاد حسینی / عظمت حضور مردم 
که برای استقبال از مادر شهید آمده بودند هم 
نتوانست حس و حال مادرانه را در لحظه وصال 
فرزندش در دانشگاه رفسنجان، بعد از ۳۳ سال 

چشم انتظاری از او بگیرد. 
بی شک استقبال بی نظیر مسئولین و مردمان 
مهمان نواز رفسنجانی از مادر و خانواده 
شهید گمنام مهدی تحویلیان  تداعی گر 
استقبال مردمان مصر از خانواده عزیز مصر 
بود یوسفی گمگشته از دیار اصفهان که سالها 
بی نام ونشان عزیز رفسنجان بود در توصیف 
عزیزی اش همین بس که رفسنجانی ها به 
خود شان اجازه دادند تا نماینده ولی فقیه را 

واسطه کنند تا عزیزشان را نبرنند 
چرا؟چون همه ما انتظار را تجربه کرده ایم و 
می دانیم که انتظار چقدر سخت است اما فقط 
مادر شهید گمنام می داند۳۳ سال انتظار 

یعنی چه؟ 
انتظار؛حکایت مادرانی است که سال ها به 
شوق خبری از عزیزشان صبح از خواب بیدار 

شده و تا پایان شب چشم انتظار می مانند 
آخرین تصویر آنها جوانی است که او را در 
آغوش کشیده،از زیر قرآن رد کرده و آب 
زالل پشت سرش ریخته اند. جوانی که 
غبار قدم های رفته اش هنوز هست اما عطر 
بازگشتش به مشام نمی رسد وبعداز ۳۳سال 
خبر می آورند آقا مهدی همان یوسف 
گمگشته ات عزیز رفسنجان شده است و برای 
زیارتش باید رنج سفر را به جان بخری تا این 

فراغ پایان پذیرد. 
دوباره می خواهند یوسفت را بگذاری و بروی.
واقعا چه تصمیم سختی.اما این مادر صبور 
بداند هر تصمیمی بگیرند برای مردمان دیار 
فاتحان اروند قابل احترام است و آقا مهدی 

برایشان عزیز بوده و عزیز خواهد ماند. 
امیر سرتیپ دوم امیر غالمعلیان فرمانده 
قرارگاه جنوب شرق ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در این آیین به تشریح ویژگی های این 
شهید پرداخت و گفت:شهید تحویلیان یکی 
از خاندان ۴۸هزار و ۵۰۰شهید ارتش،سرباز 

دالور لشکر ۲۱ حمزه بود که در عملیات تک 
ارتش عراق سال ۶۷ در منطقه موسیان به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
او با استناد به بیانات همرزمان شهید تحویلیان 
گفت:بصیرتی که مدنظر رهبر معظم انقالب 
است را در شهید تحویلیان در دوران اعزام به 
خدمت می بینیم که این بصیرت نفسانی را 
درک و به موقع اجرا کرد.این شهید همواره 

الگو و سرمشق سایر همرزمانش بوده است. 
سرتیپ دوم غالمعلیان با اشاره به اینکه 
پیکر شهید تحویلیان به عنوان شهید گمنام در 
سال ۱۳۷۸در دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان 
آرمید خاطرنشان کرد:امروز مردم رفسنجان 
پاداش بزرگی به خانواده شهید تحویلیان 
دادند و چشم انتظاری به پایان رسید ما نیز از 
این خانواده درخواست می کنیم با ماندن پیکر 
این شهید گلگون در رفسنجان موافقت کنند. 
عبدالحسین کالنتری معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری نیز 
با اشاره به اینکه شهیدان شمع محفل بشریت 
هستند گفت:شهید به همین واسطه به تاریخ 
ما جهت و نور می دهد و به روزمرگی ما رنگ 

می پاشد. 
او اظهار کرد:شهدا تاریخ و هویت ما را 
می سازند؛گذشته، حال و آینده بشریت را می 
سازند؛شهید مهدی تحویلیان فضای دانشگاه 
ولیعصر رفسنجان و منطقه قلب کویر ایران 
را عطرآگین کرده و به کنش های ما جهت 
داده؛ دانشگاهیان ُعلقه ای پیدا کرده اند، 
مردم به شهید توسل دارند و در کارهای آنان 

گره گشایی کرده است. 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت هفته ای که گذشت با ورود به مدار نزولی 
و قرار گرفتن در ارتفاع یک  میلیون و ۴۱۰ هزار 
واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت 
)چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه( با ۴۶ هزار واحد کاهش 
نسبت به هفته قبل به عدد یک میلیون و ۴۱۰ هزار 
واحد رسید؛ براین اساس افت شاخص کل در هفته 

جاری ۳.۲ بود.

شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته )۱۹ 
آبان( در حالی با رقم یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحد به 
معامالت خود پایان داد که این رقم در )۲۶ آبان ماه( 

به یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد رسید.
شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۳۹۱ 
هزار و ۲۸۴ واحد بود که در هفته جاری این عدد به 
۳۸۶ هزار و ۷۵۸ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
از ۲۴۶ هزار و ۵۵۴ واحد به عدد ۲۴۳ هزار و ۶۶۲ 

واحد رسید.

تجمع مردم و کشاورزان 
اصفهان در زاینده رود

تعداد بسیاری از کشاورزان و مردم اصفهان ، روز جمعه 
در جوار پل خواجو تخصیص آب برای کشت پاییزه را از 
مسئوالن مطالبه کردند. اجرای عدالت در توزیع حقابه 
و اجرای طرح های احیای زاینده رود از طریق مجاری 

قانونی از دیگر مطالبات کشاورزان است.
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روایت پایان چشم انتظاری۳۳ سال مادر شهید مهدی تحویلیان 

روزهای پرنوسان معامالت بورس در هفته ای که گذشت

 افتتاح خط تولید واگن  باری در زرند کرمان 
خبر

خط تولید واگن های باری بخش کشاورزی و نیز معدنی با حضور معاون شرکت راه آهن 
کشور در شهرستان زرند استان کرمان افتتاح شد.

ظرفیت تولید این واگن های باری ساالنه ۵۰۰ دستگاه )۲۵۰واگن حمل غالت و ۲۵۰واگن 
لبه بلند مخصوص حمل فرآورده های معدنی( در واحد تولیدی واگن سازی زرند اعالم و 

اعتبار صرف شده برای راه اندازی این خط تولید چهار هزار میلیارد ریال بیان شده است.
این واحد تولید واگن سازی متعلق به گروه صنعتی پلور سبز است که عمده سهامش به 

صندوق فرهنگیان تعلق دارد.
حسین مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در آیین افتتاح این خط تولید 
گفت:تحول در صنعت ریلی کشور نیازمند کمک به تامین اعتبارات و افزایش ارتباطات با 
شرکت های حمل و نقل ریلی کشور است و استانداری کرمان آمادگی همکاری در این 
حوزه را دارد.عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این آیین گفت: افتخار می کنیم استان کرمان و شهرستان زرند در عرصه حمل و نقل ریلی 
کشور نقش آفرین است؛ این شهرستان افتخار دارد در تولید این محصول سرنوشت ساز در 

عرصه داخلی و خارجی نقش آفرینی کند.
عضو هیات مدیره و معاون راه آهن جمهوری اسالمی نیز در این مراسم گفت:بیش از ۲ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه ناوگان ریلی در کشور طی ۲ سال گذشته تولید شده که به نسبت مدت 

مشابه سال های قبل رشد ۶۰ درصدی داشته است.
محمد هادی ضیایی مهر از رضایت بهره برداران از تولیدات داخلی واگن زرند خبر داد و گفت: 
پشتیبانی از خط تولید واگن سازی زرند انجام شده و بازار را برای این تولیدکننده باز کردیم 

که به چشم انداز حمل و نقل ۳۰ درصد باری برسیم. 
مدیرعامل گروه صنعتی پلور سبز نیز با تشریح روند تولید این مجموعه از ابتدا تاکنون که با 
تولید ۵۰۰ دستگاه واگن مسافربری شروع شده است گفت: از امروز ساخت ۵۰۰ دستگاه 
واگن باری شروع می شود.در ادامه رئیس هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز با بیان 
اینکه سود این صندوق در شهریورماه امسال به چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است 

گفت که این رقم یعنی سود به میزان ۱۷ برابر شده است.
محمد هاشم رکن تهران بیان داشت:دولت چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق 
بدهکار است و شرکت پلور سبز و چند شرکت از محل طلب های دولت به ما داده شده است.

آگهی استخدام در استان کرمان

)سرپرست  فروش  ارشد  شغلی:کارشناس  موقعیت 
پروموترها(     
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز:

دارا بودن سابقه سرپرستی تیم فروش یا بازاریابی )تیم 
حداقل ۱۰ نفره(

سن: 25 الی 35 سال
آشنایی با ICDL )و مسلط به اکسل(

دارا بودن کارت پایان خدمت/معافیت الزام است
محل کار: کرمان
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۴۵
HR.Kerman@snapp.cab ایمیل

موقعیت شغلی:مدیر حسابرسی داخلی 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت
حداکثر سن: ۴5 سال

حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه 
های معتبر

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

cv.momtazan@gmail.com ایمیل
آدرس محل استقرار: کیلومتر ۳۰ بزرگراه کرمان- رفسنجان، کارخانه 
سیمان ممتازان کرمان

موقعیت شغلی:گرافیست و گرافیک دیزاینر
شرایط احراز    

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

مزایا:حقوق ثابت-بیمه توافقی-پاداش های انگیزشی
اطالعات تماس

تلفن ۰۳۴۳۲۴۴۲۴۰۷
 موبایل ۰۹۱۳۱۴۰۵۸۶۷
تلگرام ۰۹۱۳۱۴۰۵۸۶۷
واتساپ ۰۹۱۳۱۴۰۵۸۶۷
kermanitc@gmail.com ایمیل
آدرس کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، جنب کافه مون

استخدام گروه فناوری هایتکاستخدام سیمان ممتازان کرماناستخدام اسنپ

@isna.news از صفحه@irna_1313 از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


