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 کشت قراردادی پیاز به امسال نرسید
  سعید برخوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان: از زمان بحران گذشته و حاال اگر  تقاضایی به خرید هم باشد ما قبول نمی کنیم.

کنترل فرونشست در استان 
کرمان با کاهش برداشت 

آب های زیرزمینی
مدیرکل زمین  شناسی و اکتشــافات  معدنی استان 
کرمــان گفت:برای کنتــرل شــرایط و کاهش فرو 

نشست،کشاورزان باید همکاری کنند تا برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش 
پیدا کند و به موازات آن مسئله طرح انتقال آب با جدیت پیگیری شود تا منابع آب 

مطمئن تری در استان فراهم شود.

رز بخشنامه  ر ا بانک مرکزی برای ساماندهی بازا
جدیدی صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی 

۲۲۰۰ یورو شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابالغ کرده 
است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف 
خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است در صورتی که 
متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در 

فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم کنند.

مرضیـه قاضـی زاده - مدیـر سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی کـه تغییـر کـرد، تفاهـم نامـه 
کشـت قـراردادی جنـوب کرمـان روی هـوا رفـت. یـک هفتـه قبـل دکتـر اعظمـی، عضـو 
هیـات رئیسـه کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس از 
عـدم اجـرای ایـن تفاهـم نامـه خبـر داد. موضوعـی کـه  حسـین مهرابـی، معـاون هماهنگـی 

امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمـان و سـعید برخـوری رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب علتـش را تغییـر مدیـر ایـن سـازمان می داننـد. مدیـر جدیـد در نهایـت در هفتـه 
گذشـته  موافقتـش را بـا ایـن تفاهـم نامـه ابـالغ کـرده، امـا برخـوری معتقـد اسـت که دیگـر از 

 زمان بحران گذشته و حاال اگر  تقاضایی به خرید هم باشد ما قبول نمی کنیم. 

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان بازآفرینـی شـهری رادراولویـت کاری اداره کل دانسـت و گفت:تاکنون در 
همین راسـتا عالوه بر تسـهیالت بهسـازی و نوسـازی بافت فرسـوده تخصیص قیر رایـگان جهت کمک به شهرسـازی 

انجام شـده اسـت. 

ز کاهش  ه علوم پزشکی کرمان ا نشگا رئیس دا
حداقل ۲۰ درصدی بیماران بستری در استان خبر 

داد و در ادامه خطاب به مردم گفت: پروتکل ها تا زمان قطع کامل زنجیره 
باید رعایت شود و برای تزریق واکسن مردد نباشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

کاهش ۲۰ درصدی 
بستری های کرونا در کرمان

چهکسانیمیتوانند
ارزمسافرتیبگیرند؟
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یادداشت

 کرمان در سودای آب های ژرف و خط انتقال خلیج فارس کرمان در سودای آب های ژرف و خط انتقال خلیج فارس
آخرینامیدهایکرمانبرایرفعکمآبیآخرینامیدهایکرمانبرایرفعکمآبی

خطـای اول: بـر هـم زدن نظـم و 
سـاختار مالکیت آب در کشـور است 
کـه در چنـد مرحلـه و بـا تصویـب 
چنـد قانـون زیان بـار صـورت گرفته 
اسـت. بزرگ ترین خطـا با»اصالحات 
ارضـی« و »ملـی کـردن آب« آغـاز 
شـد. اصالحـات ارضـی، زمین هـای 
بـزرگ را بـه زمین هـای کوچـک 
تقسـیم کرد و انگیزه سـرمایه گذاری 
و بهـره وری را تضعیـف کـرد و قانـون 
ملـی شـدن آب باعـث شـد سیسـتم 
مالکیـت خصوصـی  از بیـن بـرود و 
حاکمیـت  کـه  شـد  ایـن  نتیجـه 
 خصوصـی آرام آرام از بیـن رفـت.

 پـس از انقـالب بـا تصویـب »قانـون 
توزیـع عادالنـه آب« بـر عمـق و 
 گسـتره خطاهای قبلـی افزوده شـد. 
ایـن قوانیـن مالکیـت انحصـاری 
منابـع آب توسـط دولـت را تحکیـم 
بخشـیدند و مالکیـت خصوصـی را از 
بیـن بردنـد. بـه ایـن ترتیـب دولـت 
مالـک بالمنـازع آب در ایران شـد در 
حالـی که نـه میـرآب عادلی بـود و نه 
 توان نظـارت بر توزیـع آن را داشـت.

شـکل گیری  باعـث  خطـا  ایـن   
»تـراژدی منابـع مشترک«شـد. در 
ادبیـات اقتصـادی، منابعـی ماننـد 
آب کـه به صـورت اشـتراکی مـورد 
می گیرنـد،  قـرار  بهره بـرداری 
همـواره در معـرض تهدیـدی بـه 
نـام »تـراژدی منابـع مشـترک« 
قـرار دارنـد. معمـوال منابع مشـترک 
از آب شـیرین گرفتـه تـا مراتـع، 
جنگل هـا و حتـی ماهیـان آب هـای 
آزاد با مشـکل تـاراج عمومـی مواجه 
می شـوند. چـون قاعـده ایـن نیسـت 
کـه هرکـس بـه انـدازه  بهره بـرداری 
کنـد، برنـده اسـت. برنـده کسـی 
 اسـت کـه بیشـتر بهره بـرداری کند.

 خطـای دوم یـک خطـای فکـری و 
یـک راهبـرد خطـا بـود 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 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.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

120/ج1400/3

تکمیلعملیاتبانددوممحور
بلوک-فاریاب)قطعهاولاز
میدانخروجیشهربلوکتا

ورودیروستایحیدرآباد(

7،298،000،000

مانتنامهبانکی)مطابق
بافرمتارایهشدهدر

اسناد(_اصلفیشواریز
وجهنقد

169،871،504،164
فهرستبهایراه،راهآهن
وباندفرودگاهسال1400و

فهرستبهایتجمیعی

نوبت اول

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/09/09 تا تاریخ 1400/09/15.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1400/10/02.

o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/10/04.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ت اول
نوب

شماره ۷۲/الف/۹-1400م 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 72/الف/9-1400م موضوع اجرای مخزن 3000 متر 
مکعبی شهر بلوک - جیرفت را با براورد 74.859.424.329  ریال همراه با ارزیابی ساده / کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند 
ارجاع کار در مناقصه 3.742.972.000 ریال و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 5 نفر و به شماره 2000005963000096 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
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 تاریخ 1400/09/07 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز پنجشنبه تاریخ 1400/09/18 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/10/04 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1400/10/04

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان - دفتر قراردادها و تلفن 034333222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای )نوبت اول( 
مزایده واگذای امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

شناسه آگهی : 1۲31۲19

شماره مزایده: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
126/28/9/1400

مزایده واگذای امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیموضوع مزایده
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

516/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

25/800/00 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8 روزشنبه مورخ 1400/9/27دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت14:30روز شنبه  مورخ 1400/9/27سامانه ستاد ایران

از ساعت 12روز یکشنبه مورخ 1400/9/28بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت10 روز دو شنبه  مورخ 1400/9/22 در محل  بیمارستان شهید بهشتی )دفترمدیریت ( برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مزایده(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
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کارشناس بیماری های خاص دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان:

تحریم ها، پانسمان بیماران پروانه ای 
را با مشکل مواجه کرده است 

به گفته کارشناس مســئول واحد بیماریهای خاص معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تحریم ها بر پانسمان مخصوص بیماران 
پروانه ای اثر گذاشته و آنها را با مشکل مواجه کرده است. پروانه فالح 
با اشاره به مشکالت بیماران پروانه ای اظهار کرد: زخمهای مربوط به 
تاولها دردناک هستند و نیاز به پانسمان مخصوص دارند؛ اکثر خانواده 
ها بی بضاعتند و هزینه معیشتی عالوه بر درمان برای آنها مشکل ساز 
شده است. فالح ادامه داد:محل اسکان برای بیماران مراجعه کننده از 
شهرستان به کرمان وجود ندارد و همچنین  هزینه ایاب و ذهاب جهت 
دریافت خدمات تخصصی ندارند. کارشناس مسئول واحد بیماریهای 
خاص، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: این 
بیماران پانسمان meplex نیاز دارند که از یک شرکت سوئدی وارد 
می شود و توسط خانه “ای بی” بین بیماران توزیع می شود؛ با تحریم 
ها ورود این پانسمان خیلی کم شده و بیماران مشکل دارند و نمی 
توانند از پانسمان معمولی استفاده کنند. او گفت: هفتاد بیمار در استان 
کرمان و سیستان و بلوچستان به این بیماری دچارند. فالح به خدمات 
کلینیک EB در بیمارستان افضلی پور اشــاره کرد و افزود: هزینه 
داروهای بیمار تا سقف ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه، ویزیت تخصصی 
بیمار در بیمارستان افضلی پور، آزمایشات مطابق با دستورالعمل، 
انجام خدمات سونو، رادیو گرافی،ام ارای، ct سالی یکبار،شنوایی و 
بینایی سنجی سالی یکبار،خدمات توانبخشی و دندانپزشکی تا سقف 
مشخص شده که همگی به صورت رایگان انجام می شود. بر پایه ی این 
  EB (epidermolysis  bullosa( گزارش،بیماری پروانه ای یا
اپیدرموالیز بولوزا بیماری ارثی بافتهای پوستی است که در پوست و 

غشای مخاطی ایجاد تاول های خون ریزی دهنده دردناک می کند.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری کرمان:

سهمیۀ سوخت خودروهای دیزلی بار 
و مسافر درون شهری مشخص شد

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان گفت: 
طبق بخشنامه کشوری، سهمیۀ سوخت ناوگان خودروهای دیزلی 
بار و مسافر درون شهری کرمان مشخص شــد. هادی خدادادی با 
اشاره به ابالغ بخشنامۀ حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشــور گفت: پیرو اطالعیۀ این 
بخشنامه، سهمیۀ سوخت گازوئیل خودروهای دیزلی بار و مسافر 
درون شهری در ماه های آبان و آذر سال جاری برای خودروهای باالی 
1۰ تن، به میزان 1۰ درصد، و خودروهای زیــر 1۰ تن، به میزان ۵ 
درصد کاهش خواهد یافت. او ادامه داد: همچنین سهمیۀ سوخت 
اتوبوس های دیزل درون شهری طی سه مرحله، به میزان ۵ درصد 
کاهش می یابد. خدادادی بیان کــرد: بنابراین، ناوگان های باری که 
سهمیۀ سوخت پایه، پاسخ گوی نیاز مصرفی آن ها نیست، باید به ازای 
هر حمل بار، نسبت به اخذ سند حمل بار شهری )باربرگ حقیقی) 
اقدام کنند. مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان 
افزود: تمام ناوگان بار و مسافر درون شهری به منظور دریافت سهیمۀ 
سوخت مبتنی بر پیمایش، در صورت تمایل می توانند با مراجعه به 
سایت www.sipaad.ir و انجام مراحل ثبت نام، بر روی خودرو خود 

دستگاه هوشمند »سیپاد« نصب کنند.

کنترل فرونشست در استان کرمان با 
کاهش برداشت آب های زیرزمینی

مدیرکل زمین  شناسی و اکتشافات  معدنی استان کرمان گفت:برای 
کنترل شرایط و کاهش فرو نشست،کشاورزان باید همکاری کنند تا 
برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش پیدا کند و به موازات آن مسئله 
طرح انتقال آب با جدیت پیگیری شود تا منابع آب مطمئن تری در 

استان فراهم شود.
علی رشیدی با بیان اینکه فرونشست از جمله مسائلی است که طی 
چند سال اخیر تقریبا بحرانی شده است، گفت:علت خاص این امر به 

دلیل بهره برداری بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی است.
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات  معدنی استان کرمان با اشاره به 
اینکه برخی از کشورها،مسئله فرونشست را زودتر از ما تجربه و آن را 
مدیریت کرده اند،ابراز کرد:در کشور و استان ما عمده برداشت منابع 
آب زیرزمینی است و این اقدام موجب به هم خوردن میزان بیالن 
آب ها زیرزمینی شده است و از سوی دیگر خشکسالی های سالیان 
اخیر مزید بر علت کسری مخزن و کمبود منابع آب زیرزمینی و در 
نتیجه نشست زمین،ایجاد درز و شکاف هایی شده که بر روی سطح 

زمین رویت می شود.
او تصریح کرد:اســتان کرمان در زمینه فرونشســت سابقه دیرین 
دارد و این مســئله در کشــور اولین بار در اســتان کرمان در سال 
1۳4۶ در دشت رفســنجان گزارش شده اســت و در دشت های 
شمالی اســتان کرمان در دهه های ۵۰ و ۶۰ نیز در شهرستان های 
سیرجان،رفسنجان،زرند و در اواخر دهه 7۰ نیز در دشت های جنوبی 
استان به دلیل توسعه کشاورزی و برداشت بی رویه از منابع آب در 
دشت های جنوب و شرق استان مسئله فرونشست را تجربه کرده اند. 
او اظهار کرد:در حال حاضر بیشترین میزان فرونشست را در مناطق 
ارزوئیه و عنبرآباد داشته ایم همچنین در مناطق دشت جنوب کرمان 
در باغین،دشــت چاری و دیگر مناطق چندین سال درگیر مسائل 
فرونشستند که در۲سال اخیر میزان این مسئله تشدید شده است. او 
ادامه داد:مناطقی که درگیر فرونشست هستند،تمام ابنیه و سازهای 
آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند و در این بین برخی از مناطق روستایی 
و شهرها بیشتر از این مسئله متأثر شده اند. رشیدی با اشاره به اینکه 
بر اساس مطالعات سازمان زمین شناسی،بیشترین میزان فرونشست 
در دهه 8۰ مربوط به دشت رفسنجان با حدود ۳۰سانتیمتر برای یک 
دوره اندازه گیری بوده است،عنوان کرد:در عنبرآباد میزان فرونشست 

18 سانتیمتر و ارزوئیه 1۳ سانتیمتر داشته ایم.
مدیرکل زمیــن  شناســی و اکتشــافات  معدنی اســتان کرمان 
ابراز کرد:اینگونه نیســت که امسال اضافه برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی داشــته باشــیم و بالفاصله اثر فرونشســت را مشاهده 

کنیم؛چرا که این اثر با تاخیر چند ساله خود را نشان می دهد.
او با بیان اینکه باید تمهیداتی برای کنترل فرونشست اندیشیده شود 
و کنترل مصرف،تنها راه چاره است تصریح کرد: وضعیت استان ما 
خشک است و از شمال تا جنوب استان نیز کشاورزی انجام می دهند و 
استفاده از منابع آب زیرزمین وجود دارد و در این شرایط باید تکالیفی 

که برای استان در سند ملی سازگاری با کم آبی آمده، انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان بازآفرینی 
شهری رادراولویت کاری اداره کل دانست و 
گفت:تاکنون در همین راستا عالوه بر تسهیالت 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تخصیص قیر رایگان جهت 
کمک به شهرسازی انجام شده است. محمد ساردویی در جلسه 
ای که با حضور فرماندار،رئیس شورای شهر و شهردار رودبار 
جنوب در محل اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان تشکیل 
شد،بیان کرد:تاکنون با توجه به اولویت کاری اداره کل عالوه 
بر تسهیالت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تخصیص قیر 
رایگان جهت کمک به شهرسازی انجام شده است.به طور کلی 
در راستای برنامه بازآفرینی شهری،تامین سرانه های شهری در 
جهت کمک به محالت ناکارآمد شهری در دستور کار داریم و 
طرح جامع شهری رودبار جنوب از جمله طرح هایی است که در 
دست اقدام است. او درخصوص طرح جامع شهری رودبار جنوب 
ادامه داد: طرح جامع شهری رودبار جنوب تاکنون پیشرفت 
فیزیکی ۶۰ درصدی داشته و انشااهلل بزودی با همکاری شورای 
شهر و شهرداری تکمیل خواهد شد. ساردویی در پایان گفت: 
شهرداری باید معابر فاقد آسفالت را در محالت بافت فرسوده 
به اداره کل راه و شهرسازی اعالم کند تا ما بتوانیم نسبت به 
تخصیص قیر رایگان اقدام کنیم. فرماندار رودبارجنوب نیز با 
بیان اینکه در رودبارجنوب دنبال توسعه پایدار هستیم گفت:یکی 
از بحث های مهم در مورد مسائل شهری رودبار جنوب، توسعه 
پایدار شهری است که دنبال توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی 
و تصمیم گیری های عقالیی،با در نظر گرفتن مالحظات مختلف 
زیست محیطی باشد. شهردار رودبار جنوب همچنین ضمن 
تشکر از همکاری اداره کل راه و شهرسازی مطالبه جدی خود 
را رسیدگی به بافت های ناکارآمد شهری عنوان کرد و  خواستار 
همکاری های الزم از سوی نهاد های مرتبط شد. رئیس شورای 
شهر رودبار جنوب هم ضمن درخواست همکاری با مجموعه 
شهرداری از خدمات اداره کل راه و شهرسازی تشکر کرد و با 
تاکید بر صحبتهای فرماندار، توسعه پایدار شهری در رودبار 
جنوب را با اضافه کردن بحث فرهنگی و ضرورت نگاه ویژه به این 

حوزه را با تکمیل زیرساخت ها خواستار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کاهش 
حداقل ۲۰ درصدی بیماران بستری در استان 
خبر داد و در ادامه خطاب به مردم گفت: پروتکل 
ها تا زمان قطع کامل زنجیره باید رعایت شود و برای تزریق 

واکسن مردد نباشید.
حمیدرضا رشیدی نژاد در ستاد استانی مقابله با کرونای استان 
کرمان از روند کاهشی تعداد بیماران در سراسر استان خبر داد 
و گفت:وضعیت استان به مراتب بهتر از هفته های قبل شده و 
آثار آن را در رنگبندی و تعداد بیماران بستری مشاهده می کنیم. 
او اظهار داشت: در بازدیدی که با حضور استاندار کرمان از مرکز 
آموزشی درمانی افضلی پور داشتیم، اشغال تخت  های بخش 

های ویژه کرونایی کم شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به سویه جدید 
ویروس کرونا و بیش از ۳۰ جهش  در آن گفت: سرعت واگیری 
این نوع ویروس به مراتب بسیار باالتر است، اما طبق گزارش 
های ارائه شده واکسیناسیون قطعا در شدت و درگیری بیماری 
موثر خواهد بود. او بر لزوم واکسیناسیون همه گروه های هدف 
تاکید و در ادامه خطاب به مردم گفت: پروتکل ها تا زمان قطع 
کامل زنجیره باید رعایت شود و برای تزریق واکسن مردد نباشید. 
رشیدی  نژاد در ادامه سخنانش اظهار کرد: برای مسافران 
خارجی در فرودگاه کرمان آمادگی انجام تست و جلوگیری از 

شیوع احتمالی سویه جدید را داریم.
او تعداد افرادی که نوبت اول واکسن کرونا را در کل استان 
دریافت کرده اند را ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و تعداد کسانی که دو 
نوبت را در تزریق کرده اند را یک میلیون و ۶1۳ هزار اعالم کرد. 
محمدصادق بصیری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمان نیز در این جلسه گفت:در رنگ بندی جدید کرونایی 
شهرستان های زرند، سیرجان و شهربابک در وضعیت نارنجی و 
شهرستان های کرمان، راور، کوهبنان، رفسنجان، بم، جیرفت، 
بافت، ارزوئیه، عنبرآباد، رودبار جنوب و قلعه گنج در وضعیت زرد 
و ۹ شهرستان دیگر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. بصیری 
عنوان کرد:با عبور از خیز پنجم و واکسیناسیون گسترده، کشور 
از وضعیت قرمز خارج شده است، اما مسئله روز با توجه به سویه 
جدید ویروس کرونا با سرعت فراگیری باالتر از آفریقای جنوبی، 

هشدار برای افرادی است که در تزریق واکسن تردید دارند.

بازآفرینی شهری در اولویت کاری 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

کاهش ۲۰ درصدی بستری های 
کرونا در کرمان

خبر

خبر

خبر

ادامه خشکسالی گسترده در استان کرمان و کاهش 
شدید منابع آبی حاال کرمانی ها را به فکر استفاده از 

آب های ژرف انداخته است.
استان کرمان چهار دهه اخیر با خشکسالی بی سابقه 
مواجه شده است و نکته عجیب اینکه در طول این 
۴۰ سال مسئوالن به جای مدیریت مصرف آب فشار 
بی سابقه ای به آب های زیرزمینی برای تامین آب 

مورد نیاز در بخش کشاورزی وارد کرده اند.
نتیجه ۴۰ سال برداشت بی رویه از آبخوان ها خشک 
شدن بسیاری از منابع آبی و افت شدید دشت های 
کرمان، رفسنجان، سیرجان، زرند، راور و ارزوئیه 
است؛ حاال کار به جایی رسیده که کرمانی ها برای 
تامین آب خوردن هم امید به آب شیرین کن های 

خلیج فارس دوخته اند.
یک سوم از باغ های کشور در استانی قرار دارد که 
طی ۵ سال اخیر شدیدترین خشکسالی ها را تجربه 
کرده است و میزان بارندگی به حداقل ممکن رسیده 

و دمای هوا نیز در حال افزایش است.
در کمال تعجب اما برداشت از هزاران حلقه چاه 
غیر مجاز در استان همچنان ادامه دارد و سطح آب 
در دشت های کرمان دیگر از افت متراژی گذشته 
و در برخی از دشتها دیگر آبی برای برداشت باقی 

نمانده است.
کرمان از شعار خارج و مسئوالن وارد کار عملیاتی 
شوند عمال تنها اقدامی که از سوی بخش خصوصی 
برای تامین آب معادن و صنایع اجرا شده است انتقال 
آب خلیج فارس به استان است که بخش کوچکی از 

نیاز استان را تامین می کند.
حاال کرمانی ها فرصت پاییز و زمستان برای تامین 
منبع مطمئن برای تامین آب شرب را در پیش رو 
دارند که هنوز اقدامی قابل توجه برای رفع مشکالت 
انجام نشده و همه چیز در دستگاه های اجرای استان 
در حد دستورالعمل و تیترهای رسانه ای و هیجانی 

باقی مانده است.
اشتغال در بخش کشاورزی حفظ شود

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان نیز در 
خصوص وضعیت آبیاری مکانیزه در استان گفت: 
سخن گفتن در خصوص هدر رفتن آب در بخش 
کشاورزی آسان است اما باید به این نکته اشاره کرد 
که حدود یک میلیون نفر در استان کرمان کشاورزی 
هستند و حفظ اشتغال این افراد ضروری است و ما 
هم هر آنچه در این سال ها توانستیم برای توسعه 

آبیاری مکانیزه انجام دادیم.
عباس سعیدی افزود: کاهش کیفیت آب های 
موجود و سخت شدن آب یکی از مشکالت عمده 
در مسیر آبیاری مکانیزه در استان کرمان است با 

این وجود در حال بررسی و رفع مشکالت هستیم.
او با اشاره به اقدامات مطلوب در این زمینه گفت: باید 
از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مکانیزه برویم 
و کشاورزان محصوالتی که به آب کم نیاز دارند اما 

بازدهی اقتصادی باال دارند روی بیاورند.
در این میان پرداختن به روش های جدید تامین 
آب حداقل برای آب شرب بسیار مهم است که می 
توان به استفاده بهینه از آب های موجود اشاره 
کرد که در این زمینه با وجود دستورالعمل های 
مسئوالن که بیشتر به مردم باز می گردد در بخش 
عملکرد مدیران کمتر توجه شده است به طوری 
که تنها در شهر کرمان بخش قابل توجهی از آب 
های شرب در شبکه به دلیل فرسودگی شبکه 

توزیع هدر می رود.
استفاده از آب در کرمان باید اقتصادی شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص 
منابع موجود آبی در استان کرمان اظهار کرد: باید 
برای استفاده از آب های موجود به حساب و کتاب 
روی بیاوریم و این آب های در دسترس که بسیار 

گرانبها هستند را از دست ندهیم.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: اگر حساب و کتاب در 
کار باشد کشاورز هم به کشت محصوالت بی ارزش 
روی نمی آورد و سعی می کند از روش های آبیاری 

مکانیزه روی بیاورد.
او توضیح داد: بهره وری در کرمان بسیار مهم است 
و در این مسیر باید کشاورزان را توجیه کنیم که از 
آبیاری سنتی دور شوند اما در کنار آن استفاده از 
راهکارهای دیگر برای تامین آب به خصوص در 

بخش شرب اهمیت فراوان دارد.
پورابراهیمی گفت: در خصوص استفاده از آب های 
ژرف در استان های همجوار استان کرمان، اقدامات 
قابل توجهی انجام شده است که باید از نتایج این 
تحقیقات و پژوهش ها به صورت ویژه و عملیاتی 
استفاده کنیم و راه آن ها را در استان کرمان ادامه 
دهیم.  او ادامه داد: اجرای طرح برداشت از آب های 
ژرف در استان کرمان حیاتی است و باید اجرایی شود 
که در همین راستا مشاور پروژه نیز مشخص شده 
است و حمایت از این طرح با جدیت ادامه می یابد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مسلما از این آب ها باید در بخش شرب 
استفاده شود و نباید این منابع در صورت در دسترس 
قرار گرفتن در بخش های دیگر و غیر ضروری 

هدر بروند.
پورابراهیمی گفت: متاسفانه از ۷۵ درصد آبی که 
در استان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است 
۹۰ درصد به دلیل آبیاری سنتی و غرق آبی هدر می 
رود و بعضا محصوالتی تولید می شود که بازار خرید 
ندارند و در برخی از موارد در زمینهای کشاورزی 
امحاء می شوند و این مساله اصال قابل قبول نیست 

چون آب در کرمان اهمیت بسیار باالیی دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی افزود: جهاد کشاورزی نباید اجازه تولید 
بی رویه محصولی را بدهد که با افت تولید مواجه 
می شود و در این میان هم هزینه نهاده ها و زحمت 
کشاورزان از بین می رود و هم آب از چرخه اقتصادی 

خارج می شود.
خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به 

زودی عملیاتی می شود
او در خصوص طرح دیگر استان کرمان برای تامین 

آب به توسعه طرح انتقال آب خلیج فارس به استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: در این خصوص مذاکرات 
زیادی در دولت گذشته و دولت جدید انجام شده 
است و خط دوم انتقال آب به شهرهای شمالی 

استان کرمان به زودی اجرا می شود.
پور ابراهیمی افزود: تامین این آب هزینه بر است و 
مردم باید توجیه شوند که از این آب باید به صورت 

مدیریت شده استفاده شود.
عمال طرح های استان کرمان برای تامین آب 
همچنان در حد مطالعه و تامین اعتبار و طرح 

است و با وجود اینکه کرمان با مشکالت جدی 
در بحث تامین آب مواجه شده است اما مدیریت 
استان کرمان همچنان نتوانسته اقدام موثری 
برای اجرایی شدن طرح ها بردارد. اینکه چه زمانی 
کرمانی ها خیالشان از بابت تامین آب شرب راحت 
می شود مشخص نیست اما پیگیری ها از اداره کل 
هواشناسی استان کرمان نشان می دهد بی آبی و 
کاهش بارندگی در استان کرمان همچنان ادامه داد 

و کرمان با مخاطره کمبود آب مواجه شده است.

خمینـی  م  مـا ا د  مـدا ا کمیتـه  مدیـرکل 
)ره( اسـتان کرمـان بـر لـزوم تسـهیلگری 
خـت  پردا سـتان کرمـان در  ا نک هـای  با
تسـهیالت اشـتغال بـه مددجویـان کمیتـه 

د تأکیـد کـرد. مـدا ا
یحیـی صادقـی، در نشسـت هم اندیشـی بـا  
رئیـس اداره امور شـعب یکـی از بانـک های 
اسـتان کرمان یکـی از اولویت هـای مهم این 

نهـاد را اشـتغال و توانمندسـازی مددجویان 
ر  نسـت و گفـت: طـی پارسـال ۳۵ هـزا دا
شـغل بـا کمـک دسـتگاه های مربوطـه در 
اسـتان کرمـان اجراشـده که ۱۳ هزار شـغل 
مربوط بـه کمیتـه امداد اسـتان بوده اسـت.

ینکـه مشـاغلی کـه بـا کمـک  و بـا بیـان ا ا
کمیتـه امداد اجـرا می شـود مشـاغل مولد و 
پایداری هسـتند افـزود:از لحـاظ کمی بیش 

از یک سـوم مشـاغل بـا کمـک کمیتـه امداد 
یجـاد می شـود. ا

صادقـی با اشـاره بـه اینکـه ۷۷ ناظر شـغلی 
کمیتـه امـداد از شـغل های ایجـاد شـده بـا 
کمـک ایـن نهـاد به صـورت مسـتمر بازدیـد 
می کننـد، تصریـح کـرد: ایـن اقـدام باعـث 
پایـداری طرح هـای اشـتغال زای ایـن نهـاد 

شـده است.

بر اسـاس اعـالم کارگـروه اشـتغال  او گفت:
ز ۹۵ درصـد  ن بیـش ا ری کرمـا ندا سـتا ا
مشـاغل ایجاد شـده بـا کمـک کمیتـه امداد 

رای اصالـت هسـتند. دا
یجادشـده بـا کمـک  صادقـی بـه مشـاغل ا
ره  شـا ه هـای مختلـف ا د در حوز یـن نهـا ا
ر و ۵۰۰  فـزود: تاکنـون ۱۰ هـزا کـرد و ا
طرح در زمینـه کشـاورزی، ۱۷ هزار و ۹۰۰ 

طـرح در زمینه دامپـروری، ۲۴ هـزار طرح 
۹۰۰ طـرح  رو در زمینـه خدمـات، ۶ هـزا
 ۷۰۰ رو در زمینـه فـرش و گلیـم، ۵ هـزا
طـرح در زمینـه صنفـی و تولیـدی، هـزارو 
 ۵ یع دسـتی،  مینـه صنا ۹۰۰ طـرح در ز
۲۰۰ طـرح در زمینـه حمل ونقـل،  رو هـزا
۸۳۰ طـرح در زمینه پـرورش طیـور، ۳۶۰ 
طـرح در زمینـه زنبورعسـل و ۴۸ طـرح در 
زمینـه آبزیـان بـا کمـک کمیتـه امـداد در 

اسـتان کرمـان اجـرا شـده اسـت.
او در ادامـه همچنیـن بـه نقـش ایـن نهـاد 
در اقتصـاد اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: در 
هفت ماهـه امسـال هـزارو ۴۸۰ تن گوشـت 
۵۰۰ تـن شـیر، ۱۰۰ تـن  قرمـز، ۶هـزارو
پشـم، ۱۹۹ تـن گوشـت مـرغ و ۵۸ تـن 
گوشـت ماهی بـا کمـک مددجویـان کمیته 

امـداد اسـتان کرمـان تولیدشـده اسـت.
در  نک هـا  با تسـهیلگری  لـزوم  بـر  و  ا
پرداخت تسـهیالت اشـتغال بـه مددجویان 
ی  ر بـرا ا نـو نـان سرپرسـت خا یـژه ز به و
کیـد کـرد و  زی آن هـا تأ نمنـدی سـا ا تو
نـک مرکـزی  عـالم با سـاس ا فـزود: بـر ا ا
نک هـا  با ن  یا مشـتر خوش حسـاب ترین 

هسـتند. د  مـدا ا کمیتـه  مددجویـان 
مـور  ه ا ر ا د ئیـس ا دقـی خطـاب بـه ر صا
شـعب یکـی از بانـک هـای اسـتان کرمـان 
گفـت: انتظـار داریـم مـدل تفکـر جهـادی 
و روان سـازی کـه در کار هـا داریـد در تمام 
شـعب بانـک ملـی اسـتان نهادینـه شـود.

صادقـی گفت:بـا توجـه بـه فرصـت کوتاهی 
کـه بـه پایـان سـال باقی مانـده درخواسـت 
نک هـا تسـهیلگری و تسـریع در  ز با مـا ا

پرداخت تسـهیالت اشـتغال بـه مددجویان 
اسـت.

او بـه اجـرای طـرح ۴۰ قسـیم حـاج قاسـم 
سـلیمانی برای سـاخت ۵۰ واحد مسـکونی 
بـه مددجویـان کمیتـه امـداد اشـاره کرد و 
گفت: این طـرح در اولین سـالگرد شـهادت 
حـاج قاسـم سـلیمانی کلنـگ زنـی شـد و 
قـرار اسـت در دومیـن سـالگرد این سـردار 
بـزرگ نیـز تحویـل مددجویـان کمیتـه 

امـداد شـود.
صادقی ادامـه داد:طـرح ۴۰ قسـیم از محل 
یـن نهـاد و همـکاری خیریـن  رات ا عتبـا ا
بـرای مددجویـان در حـال سـاخت اسـت 
سـت  ر ا ا یـن طـرح قـر ی تکمیـل ا و بـرا
د  بنیـا تسـهیالت  تومـان  میلیـون   ۱۰۰
مسـکن بـه هـر واحـد مسـکونی بـا کمـک 
بانک هـای عامـل  پرداخت شـود کـه انتظار 
داریـم بانک هـای عامـل در ایـن زمینـه نیز 

کننـد. تسـهیلگری 
مـور شـعب  ه ا ر ا د ئیـس ا ر می، یـد قوا و جا
یـن  ن نیـز در ا سـتان کرمـا نـک ملـی ا با
د در اشـتغال  مـدا م کمیتـه ا قـدا نشسـت ا
رزشـمند  نمندسـازی مددجویـان را ا و توا
دانسـت و گفت:ایـن نهـاد بـا فراهـم کردن 
ر هـای  کا مددجویـان  شـتغال  ا مینـه  ز
ر و  نـدگا نجـام می دهـد کـه ما یـی ا زیربنا

سـت. رزشـمند ا ا
نـک  با یـن  ا دگـی  ما آ ز  ا ن  یـا پا در  و  ا
ن  یـا خـت تسـهیالت بـه مددجو در پردا
کمیتـه امـداد خبـر داد و افـزود: امیدواریم 
بتوانیـم بـا ایـن اقـدام گـره ای از مشـکالت 

ز کنیـم. ن بـا مـا مددجویـان و محرو

گزارش

بازار   

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در خصوص استفاده از آب های 
ژرف در استان های همجوار استان کرمان، 
اقدامات قابل توجهی انجام شده است که باید از 
نتایج این تحقیقات و پژوهش ها به صورت ویژه 
و عملیاتی استفاده کنیم و راه آن ها را در استان 
کرمان ادامه دهیم.
پورابراهیمی ادامه داد: اجرای طرح برداشت از 
آب های ژرف در استان کرمان حیاتی است و باید 
اجرایی شود که در همین راستا مشاور پروژه 
نیز مشخص شده است و حمایت از این طرح با 
جدیت ادامه می یابد.

یس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان نیز در 
خصوص وضعیت آبیاری مکانیزه در استان گفت: 
سخن گفتن در خصوص هدر رفتن آب در بخش 
کشاورزی آسان است اما باید به این نکته اشاره 
کرد که حدود یک میلیون نفر در استان کرمان 

کشاورزی هستند و حفظ اشتغال این افراد ضروری 
است و ما هم هر آنچه در این سال ها توانستیم برای 

توسعه آبیاری مکانیزه انجام دادیم.
عباس سعیدی افزود: کاهش کیفیت آب های 

موجود و سخت شدن آب یکی از مشکالت عمده در 
مسیر آبیاری مکانیزه در استان کرمان است با این 

وجود در حال بررسی و رفع مشکالت هستیم.

 کرمان در سودای آب های ژرف و خط انتقال خلیج فارس

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تأکید کرد؛

لزوم تسهیلگری بانک ها در پرداخت تسهیالت اشتغال

آخرین امیدهای کرمان برای رفع کم آبی

زار  
: با

س
عک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
موضوع اول شماره140060319014002049-1400/06/02هیات برابررای رسمی فاقدسند ساختمانهای و
حوزه ثبتی رسمیمستقردرواحد فاقدسند وساختمانهای اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون
بشماره حسین فرزند خانه بهار خانمکنیز متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات  جیرفت ملک ثبت
شناسنامه2639صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت551مترمربعپالک-فرعی
از18-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک-فرعیاز18-اصلیقطعهدوواقعدراراضیمیاندهجیرفت
ازمالکرسمیآقایهالکورودباریمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع بخش45کرمانخریداری
سند بهصدور نسبت اشخاص صورتیکه در شود می 15روزآگهی فاصله به نوبت دردو مراتب عموم
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
خودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:439
تاریخانتشارنوبتاول:1400/08/23-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره139960319091003462-1399/12/13هیاتاولموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبتملکشهرعنبرآبادتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایناصرراستافرزندعبدالهبشماره
شناسنامه140صادرهازعنبرآباددرششدانگیکبابخانهبهمساحت544/40مترمربعپالک-فرعی
از49-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک49-اصلیبخش45کرمانقطعهیکواقعدرعنبرآباد
محمدابادبیبیشهریخیابانامامکوچه24بخش45کرمانخریداریازمالکرسمیمحمودکنت
محرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:2958
تاریخانتشارنوبتاول:1400/08/23-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/07

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319014002898-1400/07/17هیاتدوم
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
فرزند اباد سیف ساالری علی اقای متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات  جیرفت ملک ثبت حوزه
کوچکعلیبشمارهشناسنامه18صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت683/29متر
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زناناخبار شرکت ها

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات 
زنان از تجربه خشونت توسط 77 درصد زنان 

ایرانی در دوران قرنطینه خبر داد.
تهمینه شاوردی درباره شــرایط ایران در 
خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه 
زنان در دوران پاندمی کووید 1۹ و قرنطینه 
بیان کرد: نتایج مطالعه ای که اخیرا توسط 
یکی از مراکز علمی در ایران انجام شــده، 
بیانگر این است که 77.۲ درصد زنان حداقل 
یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه 
تجربه کرده بودند که از ایــن میان، ۹1.۲ 
درصد خشونت روانی، ۶۵.8 درصد خشونت 
جســمی، 4۲.۶ درصد خشونت جنسی و 
۳8.۲ درصد خشــونت منجر به صدمه را 
تجربه کرده اند؛ بنابراین این مشــکالت در 
مجموع در خانواده افزایش یافته است. وی 
با بیان اینکه برخی از شاخص های اجتماعی 
بر میزان و نوع خشــونت علیه زنان تاثیر 
گذار است، سن، میزان تحصیالت و پایگاه 
اقتصادی اجتماعی به خصوص میزان در آمد 
مرد و حتی میزان اعتیاد مردان به مشروبات 
الکلی، دخانیات یا مواد مخــدر را از جمله 
عوامل مداخله گر برای اعمال انجام خشونت 
دانست و درباره خشونت خانگی): مثال در 
خانواده هایی که از نظر وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی در سطح پایین می باشند زنان 
و دختران بیشــتر قربانی خشونت خانگی 
می شــوند. به عبارتی پایین بودن ســطح 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی می تواند این 
خشونت علیه زنان را در این خانواده ها چهار 
برابر افزایش دهد. شاوردی ادامه داد: اکثر 
مطالعات بیانگر این است که زنان جوان تر 
و دارای تحصیالت پایین بیشتر در معرض 
خشونت از سوی همســر قرار می گیرند و 
از سوی دیگر خشونت علیه زنان با »سن« 
مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان 
سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به 

همسرش کاهش پیدا می کند.
وی در پایان گفت: هر چه سن زن به هنگام 
ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او 

توسط همسرش افزایش می یابد.

تعمیرات پاالیشگاه ها، 
علت اصلی کاهش

 تولید  بنزین
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
پاالیش با اشــاره به ۳ دلیل کلی کاهش 
تولید بنزین گفت: امــکان جایگزینی و 
افزایش تولید بنزین در کشور وجود دارد 
ولی افزایش ظرفیت پاالیشــی نیازمند 

برنامه ریزی است.
در روزهای گذشــته جلیل ســاالری، 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش در 
نشست خبری خود گفت: میزان مصرف 
بنزین در آبان ماه ۹۰ میلیون لیتر در روز 
و میزان تولید بنزین کشور حدود 1۰۲ 
میلیون لیتر در روز است. با توجه به اینکه 
پیش از این ظرفیت 11۵ میلیون لیتری 
در تولید بنزین به ثبت رسیده بود، حرف 
و حدیث هایی درباره علل کاهش تولید 

بنزین در کشور منتشر شد.
در همین راستا ناصر عاشوری، دبیر کل 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پاالیش 
درباره علت کاهش تولید بنزین در کشور 
گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تولید 
بنزین پاالیشگاه ها ندارم ولی به طور کلی 
کاهش تولید بنزین یا سایر فراورده ها به 
دالیل مختلفی می تواند رخ دهد و حاصل 
یک دلیل تنها نیست. وی افزود: یکی از 
دالیل اصلی کــه می تواند باعث کاهش 
تا ۲۹ درصد باعث کاهش شود، اوورهال 
یا همان تعمیرات اساســی پاالیشگاه ها 
است. به طور مثال در روزهای گذشته ما از 
پاالیشگاه های بندرعباس و اراک بازدید 
کردیم و مشاهده کردیم که چگونه بیش 
از ۲ هزار نفر این پروژه سنگین را در کمتر 

از یک ماه باید انجام دهند.
دبیر کل انجمــن صنفــی کارفرمایان 
صنعت پاالیش ادامــه داد: افزون بر این 
دلیل باید توجه داشت که پاالیشگاه ها ۶ 
فراورده اصلی و بیش از 4۰ فراورده ویژه 
را تولید می کنند که در حالت عادی هم 
بعضی وقت ها دستور میاید که تولید یک 
محصول مانند بنزین را کم کنید و فالن 
محصول را افزایش دهید. این بحث با توجه 

به نیاز کشور تعیین می شود.
عاشوری در تشــریح دلیل سوم گفت: 
همچنین ظرفیت ذخیره سازی انبارها 
هم از دیگر دالیلی است که باعث تغییر در 
تولید پاالیشگاه ها می شود. به طور مثال 
 VB گاهی ظرفیت ذخیره سازی لوبکات یا
پر می شود و مسئولین پاالیشگاه تصمیم 
می گیرد که فراورده دیگری را جایگزین 
کند. عاشوری در پاسخ به سوالی مبنی 
بر وضعیت صــادرات فراورده های نفتی 
گفت: صادرات در تمامــی فراورده های 
نفتی جریان دارد، ولی راجع به ۶ فراورده 
اصلی که مدیریت آن در اختیار دولت است 

اطالعاتی نداریم.

بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز بخشنامه جدیدی صادر 
کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور 
ابالغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به 
صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی 
های کشور خواسته است در صورتی که متقاضیان درخواست 
خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در فهرست 
مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم کنند. براساس ابالغیه 
بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل های خدماتی  شامل 
ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، 
هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه 
ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق 
و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، 
برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره 
ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید 
امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام 
در سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، شرکت های 
اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
در آزمون های بین المللی، حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه 
اشتراک شبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و 
پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی 
خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، 
هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه 
نزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل  های حمل و ترا
مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، 
کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، 
ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت 
در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ 

یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا 
مجاز به تخصیص ارز در سرفصل های اعالمی هستند و در 
صورتیکه سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل 
های اعالمی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب 
ین خصوص  فان، بررسی و در ا نون صرا را حسب اعالم کا

اقدام کند.

چه کسانی می توانند
 ارز مسافرتی بگیرند؟

تجربه خشونت 
۷۷درصد زنان در ایام 

کرونا

وزیر راه وشهرسازی از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تثبیت قیمت سیمان و فوالد تا پایان اجرای نهضت ملی 

مسکن خبر داد.
نبوه سازان مسکن درباره  رستم قاسمی در جلسه با انجمن ا
ری واحدها نیز  باره بحث قیمت گذا نهضت ملی مسکن، در
تصریح کرد:  در کارگروه مشترکی به دنبال تهیه شیوه نامه 
قیمتی هستیم تا هم انبوه ساز بتواند کار خود را انجام دهد و 
هم اینکه بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشار کمتری به 

مردم وارد شود.
د:  کشور حدود 8۰ میلیون تن ظرفیت تولید  مه دا دا وی ا
سیمان دارد و برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 
نزدیک به ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز است؛  بنابراین چیزی 

به عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور وجود ندارد.

سیمان و فوالد در یک قدمی قیمت 
گذاری دستوری

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: 
چینی هــا، هــم ماشــین آالت بســیار خوبــی دارند 
و هــم تکنولــوژی صنعتــی. ما مســکن را دو ســاله 
می ســازیم، ولــی چینی هــا شــش ماهــه ایــن کار 
ــورت  ــد در ص ــس می توانن ــد، پ ــام می دهن را انج

ــد. توافــق منطقــی، مــا را جلــو بیاندازن
دولــت ســیزدهم بــا شــعار ســاخت چهــار 
ــر کار  ــر س ــال ب ــار س ــکن در چه ــون مس میلی
ــرای  ــزی ب ــال برنامه ری ــم در ح ــون ه ــد و اکن آم
تحقــق ایــن شــعار است.بســیاری از کارشناســان 
ــد،  ــی می دانن ــعار را رویای ــن ش ــدن ای برآورده ش
ــه  ــازی ب ــر راه و شهرس ــمی وزی ــتم قاس ــا رس ام
طــور جــدی از ایــن وعــده رییــس جمهــور 
حمایــت کــرده و گفتــه ایــن امــر کامــاًل شــدنی 

اســت.
ــه گفتــه خــود دولتمــردان، در  از قــرار معلــوم و ب
پایــان ســال ۱۴۰۱، دو میلیــون واحــد مســکونی 
ســاخته می شــود و از آنجــا بــه بعــد، پایــان 
ــد  ــون واح ــک میلی ــم ی ــال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ه س

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــکونی س مس
حــال، مدتــی اســت کــه زمزمه هایــی بــه گــوش 
ــاخت  ــرای س ــران ب ــرار اســت ای ــه ق ــد ک می رس
ایــن چهــار میلیــون مســکن از ظرفیــت چینی ها 

اســتفاده کنــد.
علیرضــا پــاک فطــرت، عضــو کمیســیون عمــران 
ــور  ــث حض ــت: بح ــه، گف ــن رابط ــس در ای مجل
چینی هــا در ســاخت چهــار میلیــون واحــد 
مســکونی را مــن هــم شــنیده ام، ولــی نــه از زبــان 
وزیــر، بلکــه در صحبت هایــی کــه در جامعــه 
اســت. در عیــن حــال، مــا در بحــث ســاخت 
مســکن، نیــروی متخصــص کــم نداریــم و حتــی 
ــروز  ــه ام ــم ک ــادی داری ــای متخصــص زی نیرو ه
بیــکار هســتند و تــوان کاری بســیار خــوب و 

ــد. ــم دارن ــی ه باالی
نماینــده شــیراز افــزود: چینی هــا می تواننــد 
برای ســاخت چهــار میلیــون مســکن ورود کنند. 
اگــر قــرار باشــد کــه چینی هــا بیاینــد، بــه اعتقاد 
مــن بایــد ابتــدا ســرمایه گذاری و ســپس شــروع 
بــه ســاخت مســکن کننــد. همچنیــن بایــد 
تکنولــوژی صنعتی ســازی خــود را برای همیشــه 

بــه مــا ارائــه دهنــد.
پــاک فطــرت تصریــح کــرد: اگــر ورود چینی هــا 
ــوژی  ــد تکنول ــول کردن ــا قب ــد و آن ه ــدی ش ج
خودشــان را در اختیــار مــا بگذارنــد مــا می توانیم 
بــه آن هــا نفــت بدهیــم و بــه نوعــی تهاتــر صورت 

ــرد. بگی

ــت:  ــار داش ــران اظه ــیون عم ــو کمیس ــن عض ای
چینی هــا، هــم ماشــین آالت بســیار خوبــی دارند 
و هــم تکنولــوژی صنعتــی. ما مســکن را دو ســاله 
می ســازیم، ولــی چینی هــا شــش ماهــه ایــن کار 
ــورت  ــد در ص ــس می توانن ــد، پ ــام می دهن را انج

توافــق منطقــی، مــا را جلــو بیاندازنــد.
وی در ادامــه گفــت: بــه نظــر مــن اگــر چینی هــا 
بخواهنــد ســاخت پروژ ه هــای مســکونی را فقــط 
به عنــوان پیمانــکار به عهــده بگیرنــد و بعــد آن را 
بــا قیمتــی دیگــر بــه پیمانکار های مــا بفروشــند، 

اصــاًل ایــن اتفــاق نیفتــد، بهتــر اســت.
پــاک فطــرت یــادآور شــد: مــن خــودم مهنــدس 
هســتم و می گویــم مهندســین خــود ما پتانســل 
ــی  ــد، ول ــازی را دارن ــن کار و صنعتی س ــام ای انج
ــن آوردن  ــد م ــت و تاکی ــرمایه اس ــا س ــث م بح
ســرمایه چینی هــا همــراه بــا تکنولــوژی و 
ماشــین آالت اســت، در غیراینصورت حضورشــان 

ــدارد. ــی ن ــی معن خیل
ایــن عضــو کمیســیون عمــران در پایــان 
ــق  ــه تواف ــن ب ــا چی ــر ب ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
ــم،  ــن کنی ــح را تامی ــط مصال ــد فق ــیدیم بای رس
چــون وضــع مــا در مصالــح خــوب اســت و در این 

حــوزه در حــال صــادرات هــم هســتیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی از ارسال اطالعات ۱ میلیون و 
۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی 
خبر داد و گفت: غالب این واحدها به اشخاص 

حقوقی اختصاص دارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره 
آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر 
خانه های اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی 
آمار آن دسته از خانه های خالی را که بر 
اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی 
کرده است. همچنین، بخش عمده خانه های 
خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به 

سازمان امور مالیاتی اعالم شده است.
*مالیات خانه های خالی حقوقی ها، 

دو برابر حقیقی ها
بر اساس اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم در آذر ماه ۱۳۹۹ که 
با عنوان قانون مالیات بر خانه های خالی 
شناخته می شود، در هر سال مالیاتی در 
مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی 
شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، بدون لحاظ معافیت های مندرج در 
ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت 
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر 

درآمد اجاره به شرح زیر می شوند:
سال اول: معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم: معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: معادل هجده برابر مالیات 

متعلقه
همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ های 
فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص 
حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، دو برابر 

میزان مذکور است.
معاون وزیر راه: ۱.۲ میلیون خانه خالی به 

امور مالیاتی معرفی شد
و  مسکن  معاون  محمودزاده  محمود 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره 
مالیات بر خانه های خالی و تکمیل اطالعات 
سامانه ملی امالک و اسکان اظهار کرد: سامانه 
ملی امالک و اسکان بر اساس اطالعات قبلی، 
در حال ثبت نام است و متقاضیانی که قباًل 
موفق به ثبت نام نشده بودند، در حال ثبت 

نام هستند.
وی افزود: درخواستم از خانوارها به خصوص 
سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت 
به تکمیل ثبت اطالعات ملکی-سکونتی 

خود در سامانه ملی امالک و اسکان کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون 

مکلفیم هر چه سریع تر لیست خانه های 
خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، 
گفت: کسانی که اطالعات خود را ثبت نکرده 
باشند، ممکن است دچار چالش شوند لذا 
درخواست داریم تا سرپرستان خانوارها هر 
چه سریع تر نسبت به درج اطالعات خود در 

سامانه اسکان اقدام کنند.
وی درباره معرفی اطالعات خانه های خالی 
اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور 
مالیاتی گفت: تا کنون آمار و اطالعات ۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی 
را به سازمان امور مالیاتی اعالم کرده ایم؛ 
بخش عمده ای از این واحدها، واحدهایی 
هستند که در اختیار نهادها، شرکت ها، 
دستگاه ها و اشخاص حقوقی هستند که 
این اطالعات در مرحله اول به سازمان امور 

مالیاتی ارسال شد.
محمودزاده بخش دیگری از این ۱.۲ میلیون 
واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص 
حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این 
واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که 
سعی کردیم در مرحله اول اطالعات مربوط 
به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به 
دستگاه مالیاتی مربوطه ارائه دهیم. منتظریم 

اقدامات بعدی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

به جای پول ساخت مسکن به چین نفت بدهیم
خانه های خالی در اختیار اشخاص حقوقی

سعید برخوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان: از زمان بحران گذشته و حاال اگر  تقاضایی به خرید 
هم باشد ما قبول نمی کنیم.

 کشت قراردادی پیاز به امسال نرسید
رنا

: ای
بع

من

مدیر سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی کـه تغییر 
کـرد، تفاهم نامـه کشـت قـراردادی جنـوب کرمان 
روی هـوا رفت. یـک هفته قبـل دکتر اعظمـی، عضو 
هیـات رئیسـه کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع 
طبیعـی و محیط زیسـت مجلس از عدم اجـرای این 
تفاهـم نامه خبـر داد. موضوعی که  حسـین مهرابی، 
معاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری کرمان 
و سـعید برخـوری رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنوب علتـش را تغییـر مدیر این سـازمان می دانند. 
مدیر جدیـد در نهایت در هفته گذشـته  موافقتش را 
با ایـن تفاهـم نامه ابـالغ کرده، امـا برخـوری معتقد 
اسـت که دیگـر از زمان بحـران گذشـته و حـاال اگر  

تقاضایـی به خریـد هم باشـد مـا قبـول نمی کنیم.
 

تفاهم نامـه حمایـت همـه جانبـه از تولیـد، اشـتغال 
مولد و تقویـت زنجیره های تولید ۱۰اردیبهشـت ماه 
بسـته شد. سـه دسـتگاه اسـتانداری، رییس سازمان 
مرکزی تعاونی روسـتایی و سـازمان جهاد کشاورزی 
سـه ضلع این تفاهـم نامـه بودنـد. در چارچـوب این 
تفاهـم نامـه قـرار بـود شـرکت های تعاونـی تولیدی 
روسـتایی ایران سـاالنه نسـبت به اجرای کشـاورزی 
قـراردادی محصـوالت سـیب زمینی، گوجـه فرنگی 
و پیـاز در سـطح ۳۰۰۰ هکتـار از اراضـی منطقـه، 
خریـد توافقـی سـاالنه ۱۰۰ هـزار تـن گوجه فرنگی، 

سـیب زمینی و پیـاز توسـط اتحادیـه مرکـزی 
تعاونی هـای روسـتایی و کشـاورزی ایـران و اتحادیه 
مرکزی شـرکت های تعاونی تولیدی روسـتایی ایران 
اقـدام کننـد. خریـد توافقـی و صـادرات سـاالنه ۵۰ 
هزار تـن گوجه فرنگـی، سـیب زمینی و  احـداث یک 
واحـد مرغـداری گوشـتی بـه ظرفیـت یـک میلیون 
قطعـه در جیرفـت از دیگر مفـاد ایـن تفاهم نامه بود. 
ایـن تفاهم نامـه نتیجه سـفر سـید محمد موسـوی، 
معـاون وزیر و رئیـس هیات مدیـره تعاون روسـتایی 
کشـور بود. ۲۰روز بعـد از انعقاد ایـن تفاهـم نامه اما 
مدیر این سـازمان تغییر کرد و اسـماعیل قادری فرد 
سرپرسـت سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی ایران را 
به عهـده گرفت. ایـن تغییـر مدیریت از دید حسـین 
مهرابی، معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری 
کرمـان اصلی تریـن علـت وقفـه در ایجاد ایـن تفاهم 
نامـه اسـت. مهرابـی بـه »کاغـذ وطـن « می گویـد: 
»تغییـر مدیریت ایـن تفاهم نامـه را دچـار وقفه کرد. 
برای پیگیری ایـن موضوع یک سـفر به تهران و سـه 
سـفر به جیرفـت داشـتیم و هنـوز در حـال پیگیری 

ایـن موضوع هسـتیم.«
 *تفاهم نامه منجر به قرارداد نشد

آن طـور که مشـخص اسـت هیـچ یـک از ایـن مفاد 
تفاهـم نامـه اجرایـی نشـده اسـت. هفتـه گذشـته 
ذبیـح اللـه اعظمـی سـاردوئی عضـو هیـات رئیسـه 
کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعـی و محیط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی در انتقاد نسـبت 
به ایـن امـر گفتـه بـود: » در اوایـل دولت سـیزدهم 

رئیس سـازمان تعـاون روسـتایی در جنوب اسـتان 
کرمـان حاضـر و مقـرر شـد بخشـی از پیـاز تولیدی 
ایـن منطقه بـه صـورت قـراردادی کشـت شـود اما 
عمال قـراردادی منعقد نشـد و متاسـفانه کشـاورزی 
قـراردادی تاکنـون در جنـوب اسـتان کرمـان اجـرا 

نشـده اسـت.«
خرید و فروش پیاز کیلویی ۶هزار تومان

به گفته عباس محمـدی از کشـاورزان عمده منطقه 
جیرفت تاکنون صرفا از کشـاورزان بـزرگ و افرادی 
که در ایـن حوزه شـرکت دارند دعوت بـه عمل آمده 
و هنـوز قـراردادی در خصوص کشـت قـراردادی در 
منطقـه منعقـد نشـده اسـت. او البتـه قیمـت پیـاز 
در جنـوب اسـتان را مقـرون بـه صرفـه توصیـف 
می کنـد:» هزینـه تمـام شـده پیـاز بـرای هـر کیلو 
۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان اسـت و اکنـون نیز بـرای پیاز 
سـفید در سـایز متوسـط بیـن ۶ تـا ۶هـزارو ۲۰۰ 
تومان برای سـایز درشـت ان تا ۶هـزار و ۵۰۰ تومان 

معاملـه می شـود.«
علـی رغم  قیمـت مناسـب پیـاز در فصل جـاری که به 
عنوان کشت پاییزه و یا طرح استمداد در جنوب استان 
شـناخته می شـود، قیمت این محصول در اردیبهشت 
ماه سـال قبل به کیلویـی هزار تومـان هم رسـیده بود. 
اواخـر فروردین مـاه  افت شـدید قیمت محصـول پیاز 
سـبب شـد تا کشـاورزان پیـاز کار محصوالت خـود را 
در زمیـن رها کننـد؛ چرا کـه هزینه برداشـت با قیمت 
فـروش همخوانـی نداشـت.  در چنیـن شـرایطی برای 
کاهش زیان مالی بیشـتر، کشـاورز مجبور به رهاسازی 

دسـترنج یک سـاله خود شـده بود.
تفاهم نامه کشت قراردادی به قوت خود 

باقیست
سـعید برخـوری، رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان در گفـت و گـو بـا »کاغذ وطـن« از 
پیگری هـای ایـن سـازمان بـرای تبدیل ایـن تفاهم 
نامـه بـه قـرارداد خبـر می دهد:»تفاهـم نامـه ای که  
بـا سـازمان تعـاون روسـتایی بسـته شـده بـه قوت 
خـود باقیسـت وبـا تغییـر رییـس سـازمان تعـاون 
روسـتایی در آن وقفـه ایجـاد شـده. بـه هر حـال ما 
پیگیـری کردیـم و رییـس جدیـد نیـز تفاهـم نامـه 
را قبـول دارد و مقـرر شـده تـا بـه زودی سـفری بـه 
جنـوب اسـتان در جهـت اجرایی شـدن ایـن تفاهم 
نامه داشـته باشـند.« هـر چند کـه برخوری از سـفر 
قریـب الوقـوع مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی بـه 
جنـوب خبر می دهـد اما ایـن را هـم اضافـه می کند 
که فعـال تمایلی به فـروش محصـول در فصل جاری 
ندارند:»۲سـال اسـت کـه پیگـر کشـت قـراردادی 
هسـتیم.  متاسـفانه آن بحثـی کـه مـا داشـتیم و 
قـراردادی کـه قـرار بـود در آن مشـارکت داشـته 
باشـند بـه عـوض شـدن رییـس سـازمان خـورد. 
مـا در جنـوب اسـتان بیشـتر در اواخـر فروردیـن و 
اردیبهشـت ماه بـه مشـکل می خوریـم کـه آن هـم 
دلیـل عمـده اش مشـکل حمـل و نقـل اسـت. در 
فصل جـاری که پیـاز بـه خوبی سـر مزرعـه خرید و 
فروش می شـود و اگـر االن هـم بخواهنـد محصولی 

خریـداری کننـد مـا قبـول نمی کنیـم.«

کاغذ وطن
مرضیه قاضی زاده 

هفته گذشته ذبیح اهلل اعظمی ساردوئی عضو 
هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
در انتقاد نسبت به این امر گفته بود: » در اوایل 
دولت سیزدهم رئیس سازمان تعاون روستایی 
در جنوب استان کرمان حاضر و مقرر شد 
بخشی از پیاز تولیدی این منطقه به صورت 
قراردادی کشت شود اما عمال قراردادی منعقد 
نشد و متاسفانه کشاورزی قراردادی تاکنون در 
جنوب استان کرمان اجرا نشده است.«

اونس جهانی طال در باالترین نرخ 17۹۲ دالر و در پایین ترین 
قیمت 17۹۲ دالر را ثبت کرد. قیمت طال 18 عیار در باالترین 
نرخ بازار با مقدار کمی افزایش روز گذشته  یک میلیون و ۲۶1 
هزار تومان و در پایین ترین نرخ یک میلیون و ۲۵7 ثبت شده 
است. قیمت سکه که جمعه با یک روند کاهشی روبه رو شده بود 

شنبه افزاش داشت و به قیمت 1۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید.قیمت نیم سکه نیز 
شش میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعالم شد. سکه در طول هفته توانست یک درصد افزایش 
قیمت را به ثبت برساند. این افزایش قیمت در حالی رقم خورد که در روز آخر هفته، فلز 
گران بهای داخلی 8۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و تا محدوده 1۲ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان پایین رفت.
با توقف رشد سکه در انتهای هفته این فلز گران بها نتوانست به باالی مقاومت 1۲ میلیون 
و 8۰۰ هزار تومانی نفوذ کند. به گفته فعاالن، اگر افت بهای اونس طال در بازارهای جهانی 

نبود، سکه حتی می توانست به باالی مرز 1۳ میلیون تومانی نفوذ کند.

سکه روی کانال1۲میلیون تومان ماند

در بازار آزاد شنبه قیمت دالر ۲۹ هزار و ۲۳۰ تومان ثبت شد. با این حال 
روز گذشته نرخ ارز در صرافی ملی همانند روزهای گذشته اعالم شد.بر این 
اساس قیمت دالر برای فروش در صرافی ملی، ۲77۵۳  تومان اعالم شد. 

نرخ خرید دالر در این صرافی نیز ۲7۲۰۳ تومان تعیین شد.
قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی  ملی ۳1۶1۲ تومان اعالم شده؛ قیمت خرید یورو نیز در این 
صرافی ۳۰۹8۶ قیمت خورده است. در صورتی که اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود، احتمال 
افت ســریع دالر وجود دارد. با این حال، برخی معامله گران اعتقاد دارند که پس از ماه ها توقف 

مذاکرات و مواضع حداکثری طرفین، دشوار است که توافق معناداری صورت بگیرد.  
این دسته امیدوارند اسکناس آمریکایی در هفته جاری به باالی مرز ۳۰ هزار تومانی برود. دالر در 
هفته گذشته نیز توانست حدود سه درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند و در صورتی که روند 

صعودی با این شدت ادامه پیدا کند، احتمال شکست مرز ۳۰ هزار تومانی وجود دارد.
با این حال، سال گذشته زمانی که اسکناس آمریکایی از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد، بازار در کمتر 

از یک هفته به جاده کاهشی بازگشت.

احتمال صعود دالر به باالی 3۰هزار تومان

شاخص کل بورس روز گذشته بیش از ۲7 هزار واحد ریخت و در کانال 1٫۳ میلیون 
واحدی ماندگار شد.   شاخص کل بورس امروز بیش از ۲7 هزار واحد ریخت و وارد 
کانال یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد شد. شاخص کل و هم وزن به ترتیب 1٫۹7 و 
1٫7۲ درصد افت داشتند. ارزش معامالت نیز حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

بود. فوالد، شستا، فارس و پارس امروز بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس را داشتند و فوالد، شستا 
و بورس نیز پرتراکنش تر بودند. در حالی که در شروع دومین هفته آذر ماه تقریبا تمامی گروه های بورسی 
قرمز بودند، فراکابی ها رشد داشتند. افت بورس در اکثر نمادها در حالی اتفاق افتاد که بازار جهانی نیز با 

ریزش مواجه بود. عالوه بر این مذاکرات وین نیز اتفاق مهم دیگر این هفته است.
گروه شیمیایی، اداره بازارهای مالی و فلزات اساسی برترین گروه های صنعتی بازار سهام روزگذشته بودند. 
پاالیش، بورس و امین یکم بیشــترین ارزش معامالت امروز و خبهمن، خگستر و پترول بیشترین حجم 
معامله را داشتند. فرابورس نیز با ۳41 واحد افت وارد کانال 1۹ هزار و ۶۲۵ واحد شد. بپاس، آریا و زاگرس 
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل فرابورس را داشتند. توسن، فجهان و فرابورس نیز امروز پرتراکنش تر 

از سایر نمادها بودند.

بورس آغاز هفته را سرخ شروع کرد

$ شاخص $ دالر$ طال و سکه
فرابورس
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در ارزیابی شاخص های عمومی
و اختصاصی رتبه اول کشوری را کسب کرده است

پـرورش،  و  آمـوزش  وزارت  اعـالم  بـه  بنـا 
اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
هـای  اهـداف مجمـوع شـاخص  تحقـق  در 
اول  رتبـه  عمومـی و اختصاصـی سـال ۹۹ 
پـرورش  و  آمـوزش  کل  ادارات  بیـن  در  را 

اسـتان هـای کشـور کسـب کـرد.
روابـط  و  رسـانی  اطـالع  اداره  گـزارش  بـه 
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
وزارت  سرپرسـت  تقدیـر  لـوح  متـن  در 
آمـوزش و پـرورش از مدیـر کل آمـوزش و 

اسـت: آمـده  کرمـان  اسـتان  پـرورش 
کل  مدیـر  نسـب  اسـکندری  آقـای  جنـاب 
محتـرم آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان

 بررسـی نتایج عملکرد سـاالنه دسـتگاههای 
اجرایـی در قالـب جشـنواره شـهید رجایـی 
افزایـش  آن  نتیجـه  کـه  اسـت  راهبـردی 
و  مدیـران  نقـش  اثربخشـی  و  کیفیـت 
کارکنـان و بهبـود تجربه تدریجی و مسـتمر 

اقدامـات همـه سـطوح سـازمانی اسـت.
 بـا عنایـت بـه نتایـج ارزیابی عملکرد سـال 
۱۳۹۹ و بـه اسـتناد مفـاد بنـد ۳ بخشـنامه 
شـماره ۲۷۰۱ تاریخ  ۲۳/۱/۱۴۰۰ سـازمان 
کل  اداره  کشـور؛  اسـتخدامی  و  اداری 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان بـه عنوان 
امتیـازات  مجمـوع  در  برگزیـده  کل  اداره 
کل  ادارات  بیـن  در  اختصاصـی  و  عمومـی 

اسـتانی شـناخته شـده اسـت.
 بدین وسـیله بـه پـاس تالش هـای خالصانـه 
ایـن  تحقـق  در  جنابعالـی  موثـر  نقـش  و 
موفقیـت صمیمانـه تشـکر و قدردانـی خـود 
را ابـراز مـی نمایـم؛ امیـد اسـت همـواره در 

خدمـت بـه نظام مقـدس جمهوری اسـالمی 
ایـران و فرهنگیـان و دانـش آمـوزان عزیـز 

موفـق و مویـد باشـید.
مجـازی  نشسـت  حاشـیه  گفتنی اسـت:در 
شـورای معاونیـن وزارت آمـوزش و پـرورش 
بـا مدیـران کل آمـوزش و پـرورش سراسـر 
کشـور از احمـد اسـکندری نسـب مدیر کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان بـا اهدای 
شـهید  جشـنواره  تندیـس  و  سـپاس  لـوح 

رجایـی تقدیـر شـد.
کاظمـی  اسـت:علیرضا  ذکـر  شـایان 
پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  سرپرسـت 
رضـا  قـوام  از  سـپاس  لـوح  ارسـال  بـا 
میرحسـینی معـاون پژوهش،برنامـه ریزی و 
منابـع انسـانی،حمیدرضا میر موسـی رئیس 
اداره ارزیابـی عملکـرد و نرگـس فـرود نیـا 
کارشـناس مسـئول ارزیابی عملکرد آموزش 
کـرد. تجلیـل  نیـز  کرمـان  اسـتان  پـرورش  و 

 احضار متخلفان قطع درختان 
کهنسال روستای سکنج به دادگاه

رئیــس حــوزه قضایــی بخــش ماهــان از ورود دســتگاه 
قضایــی بــه موضــوع قطــع ۹ درخــت کهنســال در روســتای 

ــر داد. ــکنج خب س
یوســف ســبحانی،رییس حــوزه قضایــی بخــش ماهــان 
ــت  ــه درخ ــد اصل ــع چن ــل قط ــد از مح ــیه بازدی در حاش
ــدار،  ــور بخش ــا حض ــه ب ــکنج ک ــتای س ــال در روس کهنس
رئیــس اداره منابــع طبیعــی، رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی 
ماهــان، دهیــار روســتای ســکنج و اعضــای شــورای اســالمی 
روســتای ســکنج برگــزار شــد، گفــت: متخلفــان بــه دســتگاه 
ــدی و  ــورد ج ــا برخ ــا آن ه ــد و ب ــده ان ــار ش ــی احض قضای

ــه خواهــد شــد. قاطعان
او افــزود: دســتور داده شــده اســت کــه درختــان قطــع شــده 
ــورا  ــاری و ش ــار دهی ــده در اختی ــف پرون ــن تکلی ــا تعیی ت

باشــند.
ایــن مقــام قضایــی گفــت: کالنتــری هــم مکلــف بــه تســریع 
در تحقیقــات و جمــع آوری مــدارک و شــواهد جهــت 

ــده اســت. ــی ش ــده قضای تشــکیل پرون

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه 
Neilma Sidney ۲۰۲1 منتشر شد.

مهلت: ۲۹ آذر 14۰۰
- این مسابقه توسط مجله فرهنگی ادبی و استرالیایی 

Overland و با حمایت بنیاد Malcolm Robertson برگزار 
می شود. 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.

یک روز از 
زندگی زنی که 

لبخند می زند
نویسنده: م ارگارت درابل

مترجم: شبنم بزرگی
ناشر: ناهید

داستان  مجموعه  در  درابل  مارگارت 
لبخند  که  زنی  زندگی  از  روز  »یک 
به  مخاطب  برای  را  زن هایی  می زند« 
خود-تنها-انگار  که  می کشد  تصویر 
تغییر  دهه ها  طول  در  اما  هستند 
می کنند. شخصیت هایی که خصوصیات 
خاص مانند خویشتن دار، میانه رو، عاقل 

و با ظرافت طبع و جدی هستند.

خبر

فراخوان

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
گردشگری  میراث فرهنگی، 
کرمان  استان  صنایع دستی  و 
و  فرهنگی  ثر  ا  4۵ گفت:»پرونده 
تاریخی غیرمنقول استان کرمان برای 
ثبت در فهرست آثار ملی در حال 

تکمیل است.«
اظهار کرد:»اغلب  شفیعی  مجتبی 
تپه ها  به  مربوط  پرونده ها  این 
حوزه  باستانی  محوطه های  و 
شهرستان ارزوییه و آثار معدن کاری 

و فلزکاری کهن و ابنیه تاریخی حوزه 
شهرستان های سیرجان، زرند و کرمان 

است.«
اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
و  میراث فرهنگی،گردشگری 
صنایع دستی استان کرمان افزود: 
»عالوه بر پرونده آثار مذکور پنج 
پرونده آثار طبیعی این استان نیز 
تکمیل و به وزارت میراث فرهنگی 
ارسال شده و تکمیل چهار پرونده 

دیگر هم در دستور کار است.«

پرونده  »چهار  کرد:  بیان  و  ا
مستندسازی آثار معنوی و ناملموس 
برای ثبت در فهرست آثار ملی نیز در 

دست تهیه و اقدام است.«
شفیعی با اشاره به اینکه این استان 
دارای هفت هزار اثر شناخته شده است 
خاطرنشان کرد: »یکی از اولویت های 
اصلی این اداره کل ثبت آثار تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی در فهرست آثار 
ملی است که خوشبختانه روند رو به 

رشدی دارد.«

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: ۵1 درصد جمعیت اتباع 
خارجی مقیم استان کرمان نوبت اول 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
حسین صافی زاده اظهار کرد: تاکنون از 
1۹8 هزار و ۳۶۰ نفر جمعیت باالی 1۲ 
سال از اتباع خارجی دارای مجوز مقیم 

استان کرمان، بیش از 1۰۰ هزار و 4۰۰ 
نفر یعنی ۵1 درصد، نوبت اول و ۵۶ هزار 
و 4۲۰ نفر یعنی ۲8 درصد نیز نوبت دوم 

واکسن کرونای خود را دریافت کرده اند.
او ادامه داد:با هدف حفظ سالمت و ارتقای 
ایمنی جامعه؛ واکسیناسیون اتباع غیر 
ایرانی ساکن در این استان در حال انجام 

است و هیچ محدودیتی برای تأمین و 
تزریق واکسن مورد نیاز آنان وجود ندارد. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: اتباع خارجی باالی 1۲ 
سال در استان با مراجعه به پایگاه های 
بهداشتی می توانند نسبت به تزریق 

واکسن کووید 1۹ خود اقدام کنند.

برداشت محصول پنبه از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع پنبه 
داراب آغاز شده است

محصول پنبه داراب به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه 
به جهت نازکی و لطافت از مرغوب ترین نوع در ایران 

است.

عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

سنا
: ای

بع
من

تکمیل 4۵ پرونده آثار غیر منقول استان کرمان 
برای ثبت در فهرست آثار ملی

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛
تزریق نوبت اول واکسن کرونا به ۵1 درصد اتباع خارجی مقیم کرمان

پرداخت وام روستایی تا سقف 4 میلیارد تومان 
توسط صندوق کارآفرینی امید

خبر

مدیـرکل صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـتان کرمـان گفت:وام های روسـتایی تا سـقف 
۴میلیارد تومان بـه متقاضیان پرداخت می شـود. امروز سـه طـرح کارآفرینـی با حضور 
مدیرکل صنـدوق کارآفرینی امید اسـتان کرمان در شهرسـتان رفسـنجان افتتاح شـد. 
پورواجـد مدیرکل صنـدوق کارآفرینـی امید اسـتان کرمان اظهار کرد: سـه طـرح هم از 
حوزه روسـتایی و هم از تسـهیالت تفاهم نامه ای اداره کار که ۷۶۰ میلیون تومان قرارداد 
طرح ها بود، شـامل ۲ طرح  باشـگاه ورزشـی و یـک طرح خیاطی بـا ۱۵ نفر اشـتغالزایی 
افتتاح شـد. او در خصوص تسـهیالت صندوق تصریـح کرد:وام های روسـتایی همچنان 
ادامه دارد و  به زودی وام های تبصره ۱۸ شـروع می شـود، تفاهم نامه ای با میراث فرهنگی 
در حـوزه صنایع دسـتی و در حوزه کشـاورزی در خصوص گلخانـه و گیاهـان دارویی در 
رفسـنجان داشـتیم و در حوزه صمت هم به زودی تسـهیالت تبصـره ۱۸ بـا کارمزد ۱۲ 
درصد تا سـقف ۳ میلیارد تومان خواهیم داشـت. پورواجد عنوان کرد:وام های روسـتایی 
تا سـقف ۴ میلیارد تومان با حضور مدیر منطقه در اسـتان مصوب  و تا سـقف ۱۵ میلیارد 

تومان طرح هـای ملی در کشـور بـا کارمـزد ۶ درصد  پرداخت می شـود

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر کارخانه        جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

شرایط احراز
سابقه کاری در حوزه خرید، تدارکات و بازرگانی
روابط عمومی قوی و باال و برقراری ارتباط موثر

قدرت بیان خوب
سن بین ۲7 تا 4۵ سال

تسهیالت و مزایا، به همراه محل سکونت و وسیله نقلیه
اطالعات تماس

موبایل ۰۹۳۶۲8۳4۹1۳
واتساپ ۰۹۳۶۲8۳4۹1۳

seyedali.e@gmail.com ایمیل
آدرس محل کارخانه: شهر بم

موقعیت شغلی: حسابدار                جنسیت: آقا و خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

شرایط احراز    
منظم و مسئولیت پذیر، مسلط به نرم افزار سپیدار
حداقل سن ۳۰ سال، ساعات کاری،  شیفت صبح

تسهیالت و مزایا
بیمه

سایر مزایا
حقوق ثابت

اطالعات تماس
واتساپ ۰۹1۳۵۳۰۲۶۵۵

موقعیت شغلی: کارمند اداری
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

Office آشنا به نرم افزار
ترجیحا آشنا به نرم افزارهای یکپارچه )فروش، مالی، انبار)

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط و مفید
منضبط، وقت شناس، با تعهد کاری

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

استخدام شکرانه سالمت بین المللیک شرکت معتبر در استان  کرمان، خیابان شریعتیاستخدام ستاره سپهر نیکان

 میرآب ناعادل

ادامه یادداشت از صفحه یک

که بـه خصوص در سـال های پـس از انقـالب منجـر بـه شـکل گیری ابرچالـش آب و محیط 
زیسـت شـد. سیاسـتمداران گمان کردنـد »عدالت« یعنـی مصرف رایـگان یـا ارزان دولتی. 
این راهبـرد غلط که منجر بـه عرضه مجانی یا بسـیار ارزان آب شـده، در کنار سیاسـت هایی 
که مصرف بـاالی انرژی را به دنبـال دارد، »ابرچالش آب و محیط زیسـت« را بـه وجود آورد.

جنس خطای سـوم نیز فکری اسـت که بـه یک راهبـرد غلـط در حکمرانی اقتصادی کشـور 
بـدل شـده اسـت. سیاسـتمداران مـا در این اندیشـه اند کـه ایـران را به کشـوری مسـتقل و 
خودکفـا تبدیل کنند کـه هرچه نیـاز دارد، خـودش تولید کنـد و ارتباط معنـا داری با جهان 
بیرون نداشـته باشـد. این تفکر به خصـوص به حوزه کشـاورزی نمود زیادی داشـته و فشـار 
بر ذخایـر اندک و ارزشـمند آب را تشـدید کـرده و وضعیـت فعلـی را رقم زده اسـت. خطای 
چهـارم را »سیاسـتمداران زبـل« رقـم زدنـد کـه بـا نفـوذ در دسـتگاه های تصمیم گیرنده و 
از طریـق در کنتـرل گرفتـن فرآینـد سیاسـتگذاری، تـالش کردنـد انـواع رانت را به سـمت 

حوزه هـای انتخابیـه خـود هدایـت کنند.
احـداث کارخانه هـای بـزرگ و نیازمنـد آب فـراوان در اصفهـان کـه قاعدتـا بایـد در جـوار 
دریا یـا مناطق پـرآب سـاخته می شـد بزرگ تریـن خطـای سیاسـتمداران زبل بوده اسـت.

بنیـان خطـای پنجـم زمانی گذاشـته شـد کـه خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی در 
دسـتور کار سیاسـتگذار قـرار گرفـت. خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی ضمـن ایـن 
که منجر بـه افول بهـره وری در بخش کشـاورزی شـد، کاشـت محصـوالت آب بر را تشـویق 
کرد. ایـن سیاسـت باعث شـد کاشـت محصوالت سیاسـی کـه مناسـب اقلیم خشـک ایران 

نیستند،گسـترش پیـدا کنـد.
و خطای ششـم در دهـه 8۰ صـورت گرفت کـه در مدت زمانـی کوتاه تعـداد زیـادی چاه در 
کشـور حفر شـد. آمارهای سـازمان بازرسـی نشـان می دهـد از سـال 1۳84 تا سـال 1۳۹۲ 
بیـش از ۳۰۰ هـزار حلقه چـاه غیرمجـاز در کشـور حفر شـده اسـت، در حالی کـه از ابتدای 
انقالب تـا سـال 1۳84 تنهـا 1۰۰ هـزار حلقه چـاه غیرمجاز شناسـایی شـده بـود.  مواردی 
که شـرح داده شـد در کنار دیگر مواردی که از حوصله این نوشـته خارج اسـت، ابر چالشـی 

به نـام آب و محیط زیسـت را بـه وجـود آورده اند.
سال هاسـت دربـاره عواقـب و عـوارض ایـن ابرچالـش کـه نسـبت بـه سـایر ابرچالش هـای 
اقتصاد ایـران برای مـردم ملموس تر اسـت، هشـدار داده می شـود. این کـه چرا سیاسـتگذار 
بـه توصیه ها عمـل نمی کند معمایی اسـت کـه ذهن دوسـت داران ایـران را به خود مشـغول 

کرده است


