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چتر دالالن بر پهنه های معدنی
در روزهای گذشته وزیر کرمانی »صمت« خبر از واگذاری ۶ هزار معدن در کشور از طریق مزایده داد. ۳۷۱ 

معدن از ۶ هزار معدنی که رزم حسینی در مورد آن خبر داده در کرمان هستند. در این گزارش با فعاالن خانه 
 صنعت و معدن گفت وگو کرده ایم و نظر آنها را پیرامون این مزایده بزرگ جویا شدیم

با حضور بیش از 85 درصد سهامداران 

مجمع عمومی عادی 
سالیانه میدکو برگزار شد

اطالع از خاموشی ها با »برق من«

کاهش هزینه برق با 
بهینه سازی مصرف انرژی

اعمال ممنوعیت سفر
  در تعطیالت نیمه خرداد 

۳

فعالیت باغ هنر بم در 
چهار شاخه هنرهای 

سینما، نمایشی، 
تجسمی و سنتی

سهامداران وارد 
حاشیه های بازار 

سهام نشوند

هیــات  عضــو 
مدیره و مدیرعامل 

موسســه بــاغ هنــر بــم گفــت: ایــن 
موسســه در رشــته هــای هنــری در 
ــینما،هنرهای  ــی س ــاخه اصل ــار ش چه
ــت  ــنتی فعالی ــمی و س ــی، تجس نمایش
دارد و هنرهــای خــاص شــهر بــم  ماننــد 
حصیــر بافــی، قالــی بافــی ، ســیس بافی 
و… نیــز آمــوزش داده خواهــد شــد زیرا 
ــغل و  ــاد ش ــه ایج ــه ب ــری و تجرب فراگی
تولیــد و درآمدزایــی منجــر خواهد شــد.

از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
نیمه  تعطیالت  در  سفر  ممنوعیت  اعمال 

خرداد ماه درصورت تصویب ستاد کرونا خبر داد. دکتر علیرضا 
رئیسی در این باره گفت: با توجه به تعطیالت پیش رو )۱۴ و 
۱۵ خرداد ماه( تصمیم گیری هایی در جریان است و فکر می کنم 
فردا در کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشور این پیشنهاد از طرف 
 ما ارائه شود تا در تعطیالت پیش رو، ممنوعیت سفر را اعمال کنیم.
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این مجمع با حضور بیش از 8۵ درصد از سهامداران 
روز یکشنبه 2 خرداد ماه سال ۱۴00 در محل سالن 

آمفی تئاتر میدکو در تهران برگزار شد .همچنین به جهت رعایت پروتکل های 
بهداشتی در خصوص بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره 3۱/۱0۴  
به تاریخ  20/۱2/۱398 ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت محترم 
نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع 

عمومی فوق العاده میدکو به صورت زنده بر بستر شبکه اینترنت پخش شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان 
کرمان گفت: پیک بار مصرف برق در این استان از 

اول خرداد شروع شده و تا نیمه شهریور ماه ادامه دارد و نیاز است،مردم برای 
گذر از پیک بار مصرف برق همکاری کنند.امیر جهانشاهی افزود: پیک بار 
مصرف برق استان مربوط به ساعت ۱۳ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ است که با اجرای 
طرح پیک سایی با همکاری خانه ها،سازمان ها، موتور پمپ های کشاورزی 

و صنایع استان قابل مدیریت است.
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باالترین زمین خواری باالترین زمین خواری 
 در استانهای کویری در استانهای کویری

تومــان  ۵00 قیمــت              ۱۴00 خــرداد   ۴ سه شــنبه         988 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کاهش هزینه برق مصرفی با بهینه سازی مصرف انرژی در هنگام استفاده 
از وسایل سرمایشی در پیک بار تابستان

 اطالع از نحوه خاموشی ها با نصب اپلیکیشن برق من  

اعمال ممنوعیت سفر
  در تعطیالت نیمه خرداد 

نتیجه اعتراض داوطلبان رد صالحیت شده 
 شورای شهر تا ۱۵ خرداد اعالم می شود

مدیـر روابـط عمومـي شـرکت توزیـع 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان گفـت: 
پیـك بـار مصـرف بـرق در این اسـتان 
از اول خـرداد شـروع شـده و تـا نیمـه 
شـهریورماه نیز ادامه دارد و نیاز اسـت، 
مـردم بـراي گـذر از پیـك بـار مصرف 

بـرق همـکاري کننـد.
امیـر جهانشـاهي افـزود: پیـك بـار 
مصرف بـرق اسـتان مربوط به سـاعت 
۱3 تـا ۱6 و 20 تـا 23 اسـت کـه بـا 
اجراي طـرح پیك سـایي بـا همکاري 
خانه هـا، سـازمانها، موتور پمـپ هاي 
کشـاورزي و صنایـع اسـتان قابـل 

مدیریـت اسـت.
مدیـر روابـط عمومـي شـرکت توزیـع 
برق شـمال اسـتان کرمـان بیـان کرد: 
افزایـش جمعیـت و تغییـر سـلیقه در 
تبدیـل کولرهاي آبي بـه گازي و تغییر 
سـطوح رفاه اجتماعي در طـول زمان ، 
بـه ایـن افزایـش مصـرف بـرق دامـن 

زده اسـت.
وي اظهـار داشـت: عمدتـا در فصـل 
تابسـتان، شـرکت هاي مدیریت تولید 
بـرق )نیروگاههـا(، بـرق منطقـه اي و 
توزیـع نیـروي بـرق اسـتان هـا بویـژه 
مناطق گرمسـیري که اغلب تابسـتان 
هـاي بـاالي ۴0 درجـه دارند بـه دلیل 
مصرف بـاالي بـرق بویـژه اسـتفاده از 
کولر هاي آبـي و گازي، بـا پدیده اي به 

نـام پیـك بـار مواجه هسـتند.
وي بـا بیـان اینکه شـبکه برق اسـتان 
یکـي از پایدارتریـن شـبکه هـاي برق 
کشـور اسـت افـزود: طـرح کاهـش یا 
قطـع بـار برنامه ریزي  شـده، اسـتفاده 
از مولـد اضطـراري، طـرح ذخیـره 
عملیاتـي صنایـع و جابجایـي سـاعات 
جملـه  از  تابسـتان  در  بـار  پیـك 
طرحهایـي بـود کـه سـال گذشـته در 

اسـتان اجـرا شـد.
وي افـزود: اعمـال خاموشـي بـا اعالم 
لحظـه به لحظـه مرکـز دیسـپاچینگ 
ملـي جهت مدیریـت برق کل کشـور و 
در نظـر گرفتن سـهمیه کاهش برق در 
شهرستان هاي شـمال اسـتان کرمان 
اسـت که همزمـان با پیـك بار کشـور 
در سـال ۱۴00 با همکاري مشـترکین 
کشـاورزي، صنایع و کارخانجـات باید 
بـه سـطح قابـل پذیـرش شـبکه بـرق 

کشـور برسد.
جهانشـاهي با اشـاره به اهمیـت صرفه 
جویـي مصـرف بـرق تصریـح کـرد: 
امیدواریـم با همـکاري مـردم و صنایع 
بـا اجـراي طرح هـاي پیـك سـایي در 

تابسـتان ایـن مهـم محقق شـود.
مدیردفتـر روابـط عمومـی شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان 
کرمـان گفـت: تنطیـم دمـای کولـر 
گازی بـر روی عـدد 2۴ بـه جـای ۱8 

یکـی از راهکارهایـی اسـت کـه عالوه 
بـر صرفه جویـی در مصـرف بـرق بـه 
مدیریـت هزینـه خانـوار هـم کمـك 

. می کنـد
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان ، 
امیـر جهانشـاهی بـا تاکیـد بـر رعایت 
الگـوی مصـرف در پیك بـار تابسـتان 
از مشـترکین خواسـت تـا بـا نصـب 
سـایه روی کولـر و عـالوه بـر تنظیـم 
دما بـر روی دمـای آسـایش، همچنین 
سـرویس منظـم و دوره ای کولـر نیز به 
کاهش مصـرف بـرق و صرفه جویی در 

هزینه هـا منجـر می شـود.
وی  گفـت: خامـوش کـردن کولـر در 
زمان هایـی کـه در منـزل یا محـل کار 
حضـور ندارنـد و نیـز بسـتن دریچـه 

محل های بالاسـتفاده نیز بـه مدیریت 
مصـرف کمـك می کنـد. 

جهانشـاهی بـا اشـاره بـه خاموشـی 
هـای احتمالـی در پیك بـار تابسـتان 
عنوان کـرد: شـهروندان پـس از نصب 
نـرم افـزار بـرق مـن می توانند بـا وارد 
کردن شناسـه قبـض خود در قسـمت 
خاموشـی ها از اعمال زمان خاموشـی 

آگاهـی یافتـه و برنامـه ریـزی کنند.
وی بـا تاکیـد بـر عـدم اسـتفاده از 
دسـتگاه های بـرق پرمصـرف در طول 
روز از سـاعت۱3تا ۱8 و در شـب از 
سـاعت 20تا 23 از مشـترکین شـمال 
اسـتان خواسـت تـا بـا رعایـت الگوی 
مصـرف در پیـك بـار تابسـتان صنعت 
برق را در تامیـن برق پایـدارو مطمئن 

یـاری نماینـد.

بـا  مقابلـه  ملـی  سـتاد  سـخنگوی 
کرونـا از اعمـال ممنوعیـت سـفر در 
تعطیـالت نیمه خـرداد مـاه درصورت 
داد. خبـر  کرونـا  سـتاد   تصویـب 
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر علیرضـا 
رئیسـی در ایـن بـاره گفـت: بـا توجـه 
بـه تعطیـالت پیـش رو ) ۱۴ و ۱۵ 
خـرداد مـاه( تصمیـم گیری هایـی در 
جریـان اسـت و فکـر می کنـم فـردا 
در کمیتـه امنیتـی اجتماعـی وزارت 
کشـور ایـن پیشـنهاد از طـرف مـا 
ارائـه شـود تـا در تعطیـالت پیـش رو، 
 ممنوعیـت سـفر را اعمـال کنیـم.
وی افـزود: بـا توجـه بـه تعطیـالت 
چنـد روزه، همانطـور کـه می دانیـد 
درسـت اسـت کـه در وضعیـت نزولی 

بیمـاری هسـتیم امـا خیلی از شـهرها 
و اسـتان ها در وضعیـت نارنجـی بـه 
بسـیار  وضعیـت  و  می برنـد  سـر 
شـکننده اسـت.  یکـی از عوامـل موثر 
در انتشـار بیمـاری معمـوال سـفرها 
مهمانـی  و  تجمعـات  ترددهـا،  و 
هـا اسـت، ایـن پیشـنهاد داده شـده 
اسـت تا در ایـام تعطیـالت از یـك روز 
قبـل از آغـاز تعطیـالت تـا یـك روز 
 بعـد از آن را منـع سـفر قائـل شـویم.
وی در خاتمـه سـخنان خـود در یـك 
برنامـه تلویزیونـی تاکیـد کـرد: منـع 
سـفر گاهی بـر اسـاس شـهرهای قرمز 
و نارنجی اسـت ولـی این موضـوع یك 
ممنوعیت اسـت و سـختگیری زیادی 
بـرای انجام سـفرها قائل خواهیم شـد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: 
اعتراض داوطلبان رد صالحیت شده 
شورای شهر به تهران ارسال شده و 
 نتیجه نهایی تا ۱۵ خرداد اعالم می شود.

علیار اسکندری نسب دبیر ستاد انتخابات 
استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت 
فرآیند انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و انتخابات ریاست جمهوری در 
استان کرمان اظهار داشت: بررسی احراز 
صالحیت داوطلبان شورای اسالمی 
 شهرها در سه مرحله بررسی می شود.

وی با بیان اینکه در مرحله آخر احراز 
صالحیت داوطلبان اعتراض افراد رد 
صالحیت شده به تهران ارسال شده است 
گفت: تا ۱۵ خردادماه نتیجه نهایی احراز 
 صالحیت این داوطلبان اعالم خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان اینکه 
بررسی صالحیت داوطلبان شوراهای 
اسالمی روستایی نیز در هیئت های 
اجرایی و در هیئت های نظارت بخش ها 
اول  افزود:  است  رسیده  اتمام  به 
خردادماه آخرین فرصت هیئت های 
نظارت بود و دوم خردادماه این نتیجه 
است. شده  اعالم  بخشداری ها   به 
وی با بیان اینکه نتایج تایید صالحیت های 
داوطلبان روستایی از امروز روی سامانه 
جامع انتخابات قرار می گیرد گفت: 
بخشداران نتیجه احراز صالحیت ها را 
به اطالع داوطلبان می رسانند و همزمان 
با اتمام بررسی صالحیت کاندیداها، 
تبلیغات داوطلبان شورای اسالمی شهرها 

و روستاها آغاز می شود.
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 

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.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1400/03/05 تا تاریخ 1400/03/11.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 1400/03/27.

oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/03/29.
oاطالعات 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

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور فضای سبز به صورت حجمیدرمانی کرمان 
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دریافت اسناد : حجمی

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت
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ب( پایگاه ملی مناقصات   
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)صرفًا جهت مشاهده(

17/582/590/044 ریالبرآورد یکساله )ریال(

879/129/502 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 1400/03/25بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه  مورخ 1400/03/18 در محل  مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی – معاونت غذا و دارو ، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : ۱۱۳99۷8

کاهش موارد زمین خواری در اردیبهشت
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کاغذ ایرانکاغذ استان

بهره مندی بیش از 2۰۰۰ نفر از 
خدمات طرح سحاب در کرمان

مدیرعامـل جمعیت هـالل احمـر اسـتان کرمـان از بهـره مندی 
بیـش از 2000 نفـر از خدمـات اجـرای طـرح سحاب)سـفیران 
حمایـت هـای امـدادی و بشردوسـتانه(در اماکـن گردشـگری، 
تاریخـی و عمومی خبـر داد.رضا فـالح با اشـاره به اجـرای فرآیند 
بازنگـری و اصـالح طـرح سـحاب بـا رویکـرد ارتقـاء کارکـرد و 
ظرفیـت های امدادی و بشردوسـتانه بـا عنوان “سـفیران حمایت 
های امدادی و بشردوسـتانه” اظهار کرد: اکیپ های گشـت سـیار 
پیـاده و دوچرخه سـوار بـا رویکـرد پیشـگیرانه، ایمنـی، حمایتی 
و مراقبتـی ویـژه حـوادث طبیعـی، غیرمترقبـه و بیماری هـای 
همـه گیر بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی بـا محوریت 
پیشـگیری از کرونا اجرا شـد.او با اشـاره بـه بهـره وری 2023 نفر 
از خدمـات امـدادی و بشردوسـتانه افـزود: ایـن طـرح بـا اولویت 
پیشـگیری، رویکـرد ایمنی و سـالمت از قبیـل هشـدار و بازداری 
افـراد از ورود بـه مناطـق نـا امـن و خطر آفریـن، پیشـگیری از 
بیماری هـای شـایع و واگیـردار و همچنیـن توزیـع ماسـك، مواد 
ضدعفونـی کننـده، بسـته هـای بهداشـتی و غذایـی اجـرا شـده 
اسـت.فالح تصریح کـرد: اعضای تیم سـحاب در شهرسـتان های 
کرمـان، انـار، رفسـنجان، سـیرجان، کهنوج، فهـرج، سـاردوئیه، 
رایـن، شـهداد و ماهـان در اماکـن عمومـی ماننـد پـارک هـا و 
بوسـتان ها، اماکن تاریخـی و گردشـگری، بازار، مصلی و مسـجد 
جامع، امامزاده و … در قالـب تیم های دو نفره پیـاده یا دوچرخه 
سـوار حضـور یافتند.گفتنی اسـت طـرح ملی سـحاب “سـفیران 
حمایت امـدادی و بشردوسـتانه” با رویکـرد دسترسـی فراگیر به 
اقشـار مختلف آسـیب پذیر از قبیل مسـافرین نوروزی و تابستانی 
مستقر در نقاط سـیاحتی گردشگری سـاحلی و فرهنگی )زیارتی 
و تاریخـی( مسـافرپذیر و آسـیب پذیـر، شـرکت کننـدگان در 
آییـن هـا، رویدادها،اجتماعـات و مناسـبت های ملـی، فرهنگی، 
اجتماعی،مذهبـی، ورزشـی، افـراد در معـرض بیماری هـای 

همه گیـر و … راه انـدازی شـده اسـت.

از اول خرداد نسخه کاغذی 
قابل قبول نیست

جعفری با تاکید بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی گفت:از اول خرداد 
هیچ نسخه کاغذی قابل قبول نیست و همه نسخه ها باید الکترونیکی 

باشند.
محمد جعفری،مدیر کل بیمه سالمت اســتان کرمان گفت:سازمان 
بیمه سالمت با ۴0میلیون نفر بیمه شده به عنوان بزرگترین سازمان 

بیمه گر درمان است.
او افزود:این ســازمان ضمن مشارکت فعال در پیشــگیری و مبارزه 
با بیماری کووید ۱9 اســتراتژی اصلی خود را بــر تکمیل پازل های 

سازمان های تمام الکترونیك گذاشته است.
او تصریح کرد:یکی از پازل های اصلی حــذف کامل دفترچه بیمه و 

استفاده حداکثری از سامانه های ویزیت الکترونیك است.
مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان گفت:استان کرمان از ابتدای خرداد 
۱۴00به عنوان استان موفق در زمینه نسخه نویسی الکترونیك است که 
اجرای این طرح به 90درصد نزدیك شده است و امیدواریم در طی ماه 

جاری مابقی نسخه ها نیز به روش الکترونیك صادر شوند.
او با اشاره به مزیت های نسخه نویسی الکترونیکی برای بیمه شده، بیمه 
و موسسه های  درمانی گفت:در این طرح بیمه شدگان می توانند سوابق 

درمانی و بیمه ای خود را مشاهده کنند.
جعفری کنترل و ثبت دقیق داروها،آزمایش ها و خدمات پاراکلینیکی 
که ثبت می شوند را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و گفت:اجرای 
این طرح باعث شده پزشك هنگام ویزیت سوابق دارویی و بیماری،بیمار 
را مشاهده کند که این بزرگترین تحول در کیفیت درمان محسوب 

می شود و سابقه پزشکی فرد هنگام ویزیت مد نظر قرار می گیرد.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان کرمــان گفت:ناخوانا بودن خط 
پزشکان و کسورات بیمه ای و تحویل دارو اشتباه نیز با نسخه نویسی 
الکترونیکی کاهش پیدا می کند.جعفری افزود:تمام مطالبات هزینه 
شده موسسات درمانی که نسخه نویسی الکترونیکی صادر می کنند 
آخر هر ماه واریز می شــود و اداره کل بیمه سالمت هیچ بدهی به 
داروخانه ها ،مطلب ها و مراکز پاراکلینیکی ندارد.او گفت:در استان 
کرمان از اول اردیبهشــت تولید دفترچه ها ی بیمه متوقف شده و 
همه موسسات درمانی مجهز به سامانه الکترونیك شده که هنگام 
تجویز دارو و خدمات نیازی به کاغذ و دفترچه بیمه نباشد.جعفری 
افزود:هم اکنون از ۴هزار نسخه دراستان کرمان ۴00نسخه دستی 
است که باید تا آخر خرداد ۴00نسخه دستی نیز صفر و الکترونیکی 

شوند.
جعفری همچنین گفت: از پزشکانی که مطب ندارند، اما نسخه 
می نویســند و کار پزشــکی انجام می دهند دعوت کرد تا برای 
نســخه نویســی الکترونیکی برای دریافت کد رهگیری اقدام 

کنند.

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل راهداری 
کرمان از انجام بیش از ۸ هزارو ۵۰۰ مورد فعالیت 
ارتباطی، اطالع رسانی و تبلیغی در حوزه راهداری 

خبرداد.
محمد زنگی آبادی از انجام بیش از ۸ هزارو ۵۰۰ مورد فعالیت 
ارتباطی، اطالع رسانی و تبلیغی در حوزه راهداری و بخش حمل 

و نقل جاده ای استان طی پارسال خبرداد.
او با بیان اینکه طی پارسال ۵۳۸ مورد عکس نوشته و طراحی 
اینفوگرافی های مرتبط با عملکرد راهداران و شاغالن حمل و 
نقل جاده ای تولید و در فضای مجازی استان و کشور انتشار یافته 
است،افزود:حدود ۱۵۰مورد مصاحبه خبری با مدیر کل، معاونین 
و کارشناسان این اداره کل تهیه و برای رسانه ملی، جراید استانی 
و سراسری و کانال های عمومی فضای مجازی ارسال شده است.

زنگی آبادی تصریح کرد:به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با صدا 
و سیمای مرکز استان و بهره گیری از امکانات رسانه ملی برای 
اطالع رسانی مردمی،به ویژه ارتقاء فرهنگ ترافیک و به حداقل 
رساندن سوانح و تلفات جاده ای برنامه تلویزیونی سیمای راهبران 
و همچنین برنامه رادیویی صدای راهبران در قالب قرارداد هایی از 
زمستان پارسال آغاز شده که در این خصوص تعداد ۲۰ قسمت از 
سیمای راهبران و حدود ۱۵ قسمت از برنامه صدای راهبران تولید 

شده که در حال پخش هستند.
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان کرمان افزود:طی پارسال قریب ۶ هزار گزارش 
و خبر تصویری ویژه فضای مجازی منتشر شده که از این تعداد 
حدود ۴۰۰خبر کوتاه و بلند برای جراید و خبرگزاری ها ارسال 

شده است.
او با بیان اینکه در سال ۹۹ حدود ۲۵ کلیپ تصویری و 
موشن گرافی در روابط عمومی این اداره کل تولید شده است 
افزود: بیش از ۹۰۰ پیام فرهنگی که عمدتا پیام های مرتبط با 
ایمنی حمل و نقل، ارتقاء فرهنگ رانندگی و پیام های ملی و 
مذهبی بوده اند در فضای مجازی منتشر شده و حدود ۴۲۰ مورد 
بازدید و ثبت تصویری فعالیت های حوزه راهداری مانند انجام 
عملیات روکش آسفالت، تعریض محورها، ترانشه برداری، رفع 
نقاط حادثه خیز، خط کشی و نصب عالیم، و… از دیگر فعالیت های 

شاخص روابط عمومی اداره کل بوده اند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان 
کرمان گفت: پیک بار مصرف برق در این استان از 
اول خرداد شروع شده و تا نیمه شهریور ماه ادامه 
دارد و نیاز است،مردم برای گذر از پیک بار مصرف برق همکاری 
کنند.امیر جهانشاهی افزود: پیک بار مصرف برق استان مربوط به 
ساعت ۱۳ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ است که با اجرای طرح پیک سایی با 
همکاری خانه ها،سازمان ها، موتور پمپ های کشاورزی و صنایع 
استان قابل مدیریت است.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
شمال استان کرمان بیان کرد:افزایش جمعیت و تغییر سلیقه در 
تبدیل کولرهای آبی به گازی و تغییر سطوح رفاه اجتماعی در 

طول زمان ،به این افزایش مصرف برق دامن زده است.
او اظهار داشت:عمدتا در فصل تابستان،شرکت های مدیریت تولید 
برق )نیروگاه ها(،برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استان ها بویژه 
مناطق گرمسیری که اغلب تابستان های باالی۴۰درجه دارند به 
دلیل مصرف باالی برق،با پدیده ای به نام پیک بار مواجه هستند.

او با بیان اینکه شبکه برق استان یکی از پایدارترین شبکه های برق 
کشور است افزود:طرح کاهش یا قطع بار برنامه ریزی  شده،استفاده 
از مولد اضطراری،طرح ذخیره عملیاتی صنایع و جابجایی ساعات 
پیک بار در تابستان از جمله طرح هایی بود که سال گذشته در 
استان اجرا شد.او افزود:اعمال خاموشی با اعالم لحظه به لحظه 
مرکز دیسپاچینگ ملی جهت مدیریت برق کل کشور و در نظر 
گرفتن سهمیه کاهش برق در شهرستان های شمال استان کرمان 
است که همزمان با پیک بار کشور در سال۱۴۰۰با همکاری 
مشترکین کشاورزی،صنایع و کارخانجات باید به سطح قابل 
پذیرش شبکه برق کشور برسد.جهانشاهی با اشاره به اهمیت 
صرفه جویی مصرف برق تصریح کرد:امیدواریم با همکاری مردم 
و صنایع با اجرای طرح های پیک سایی در تابستان این مهم محقق 
شود.او گفت:تنظیم دمای کولر گازی بر روی عدد ۲۴به جای 
۱۸یکی از راهکارهایی است که عالوه بر صرفه جویی در مصرف 
برق به مدیریت هزینه خانوار هم کمک می کند.امیر جهانشاهی 
با تاکید بر رعایت الگوی مصرف در پیک بار تابستان از مشترکین 
خواست تا با نصب سایه روی کولر و عالوه بر تنظیم دما بر روی 
دمای آسایش، همچنین سرویس منظم و دوره ای کولر نیز به 

کاهش مصرف برق و صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود.

شاخص فرابورس نیز بیش از 2۷ واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۷6 واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار یك میلیارد و ۴۴6 هزار برگه سهم به ارزش 33 هزار و ۱3۴  

میلیارد ریال دادوستد شد.
دیروز نماد پلیمر آریاساســول)آریا(، پتروشیمی تندگویان )شــگویا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، ســرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(، 
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( و زغال ســنگ پرورده طبس )کزغال( تاثیر 

مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل زرین معدن آســیا )فرزین(، پتروشــیمی مارون )مارون(، شرکت سرمایه 
گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع ماشــین های اداری ایــران )مادیرا(، پاالیش نفت 
الوان )شــاوان(، بیمه پاســارگاد )بپاس(، بیمه ســامان )بساما(، توســعه و عمران 
اســتان کرمان )کرمان( و کشــتیرانی دریای خزر )حخزر( تاثیر منفی بر شــاخص 

بورس داشتند. فرا

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه  در بازار تهران با افزایش مس سرچشمه در میان مثبت های فرابورس

۱30 هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱0 میلیون و 200 هزار تومان 
رسید.

به گزارش ایرنا، در ساعت ۱3 امروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با  افزایش ۱30 هزار تومانی نسبت به روز یکشــنبه به رقم ۱0 میلیون و 200 هزار 
تومان رسید و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱0 میلیون و ۱۵0 هزار تومان 

معامله شد.
همچنین دیروز نیم ســکه بهار آزادی پنج میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و800 تومان و سکه یك گرمی هم 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد.

عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طــالی ۱8 عیار به یك میلیون و 38 هزار 
تومان رسید.

قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵00 هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یك هزار و 880 دالر و ۱9 سنت فروخته شد.

قیمت سکه افزایش یافت

نرخ دالر در صرافی های بانکی دوشنبه، سوم خرداد ماه با 83 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته 
به رقم 22 هزار و ۴۷۷ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱3 دیروز با 33 تومان افزایش نسبت 
به روز کاری گذشته به رقم 2۷ هزار و ۴۵۴ تومان رسید.

روز گذشته  قیمت خرید هر دالر 22  هزار و32 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 26 هزار و 9۱۱ تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 22 هزار و ۴69 تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 2۴۷ 

تومان اعالم شد.  
همچنین نرخ خرید یورو در این بازار 2۷ هزار و ۴2۱ تومان و نرخ فروش آن نیز 2۷ هزار و ۱۵0 تومان 

اعالم شد.
در سامانه سنا نیز دالر 22 هزار و ۱۷6 تومان و یورو 2۷ هزار و ۱0 تومان قیمت خورده است. همچنین 
در سامانه نیما در معامالت دیروز حواله یورو به قیمت 2۵ هزار و ۷3 تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 

20 هزار و ۵8۵ تومان معامله شد.

نوسان قیمت دالر 
در کانال 22 هزار تومانی

انجام بیش از 8 هزار فعالیت ارتباطی 
و تبلیغی راهداری در کرمان

اطالع از خاموشی ها با »برق من«
کاهش هزینه برق با بهینه سازی 

مصرف انرژی

خبر

خبر

خبراخبار شرکت هاخبر

بیشترین تعداد اقدام به زمین خواری به 
ترتیب در استان فارس با 6۴ مورد، ایرانشهر 
با ۴0 مورد و تهران با 3۴ مورد بوده است. طی 
ماه گذشته نیز در استانهای فارس و ایرانشهر 
به ترتیب ۴۵ و ۴0 مورد رفع تصرف انجام 
شده بود که رتبه های اول و سوم را در اختیار 
داشتند. جنوب کرمان هم با ۴2 مورد در 

جایگاه دوم قرار داشت. 
با توجه به 3۴۱ مورد رفع تصرف از زمینهای 
دولتی، موارد اقدام برای زمین خواری در 
اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل 3۱ درصد 
کمتر شده اما مساحت آن کاهش چندانی 
نداشته است؛ استانهای خشك و کویری هم 
رتبه های اول زمین خواری را در اختیار دارند.

اردیبهشت ماه امسال 3۴۱ مورد تعرض به 
زمینهای دولتی به مساحت 202 هکتار در 
سراسر کشور صورت گرفت که همگی به رفع 
تصرف منتهی شده است. جمع اجرای احکام 
نیز 60 مورد به مساحت 68 هکتار و ارزش 

بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود.
این در حالی است که فروردین ماه تعداد 
موارد تصرف ۴98 مورد و مساحت آن 2۱3 
هکتار بود. جمع اجرای احکام نیز 3۴ مورد 
به مساحت بیش از ۱3 هکتار و ارزش بیش 
از 339 میلیارد تومان اعالم شد. آمار و ارقام 
از کاهش 3۱ درصدی موارد اقدام به زمین 
خواری و کاهش ۵ درصدی مساحت آن در 
یك ماه اخیر حکایت دارد. فروردین ماه به 
دلیل تعطیالت نوروزی معموال تعداد موارد 

زمین خواری افزایش پیدا می کند.
آنطور که جواد خردمندـ  فرمانده یگان 
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکنـ  اعالم 
کرده، اردیبهشت امسال بهترین عملکرد 
در رفع تصرف مربوط به استانهای فارس، 
ایرانشهر و تهران بوده و بهترین عملکرد در 
اجرای احکام را استانهای اردبیل، تهران و 
اصفهان به خود اختصاص دادند. وی میزان 
دریافت گزارش مردمی از تصرفات را ۴۵8 

مورد عنوان کرد.
باالترین تعداد زمین خواری در 

استانهای خشک و کویری
طبق آمارهایی که خردمند اعالم کرده، 
بیشترین تعداد اقدام به زمین خواری به 
ترتیب در استان فارس با 6۴ مورد، ایرانشهر 
با ۴0 مورد و تهران با 3۴ مورد بوده است. 
طی ماه گذشته نیز در استانهای فارس و 
ایرانشهر به ترتیب ۴۵ و ۴0 مورد رفع تصرف 
انجام شده بود که رتبه های اول و سوم را در 
اختیار داشتند. جنوب کرمان هم با ۴2 مورد 
در جایگاه دوم قرار داشت. این نشان می دهد 
استانهای خشك و کویری به کانون توجه 
زمین خواران تبدیل شده است. در حالی 
که اردیبهشت امسال در استانهای گیالن و 
مازندران هرکدام 2 مورد رفع تعرض صورت 

گرفت.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، 
سوم خرداد ماه( ۱2 هزار و ۱89 واحد 
افت داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم یك میلیون و 9۵ هزار واحد رسید.به 
گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز  بیش 
از چهار میلیارد و 32 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 28 هزار و 
23۵  میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و 999 
واحد کاهش به 383 هزار و 2۱۷ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار 
و 232 واحد افت به 2۴۷ هزار و ۷68 
واحد رسید.شاخص بازار اول ۱2 هزار و 
۷99 واحد و شاخص بازار دوم ۱۱ هزار 
و 28۴  واحد کاهش داشتند.عالوه بر 
این در بین همه نمادها، نماد پاالیش 
واحد،   ۴6۵ با  )شتران(  تهران  نفت 
شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
286 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با ۱3۷ واحد، فوالد خوزستان 
)فخوز( با ۱36 واحد، فرآوری معدنی 
اپال کانی پارس )اپال( با ۱29 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۷۵ واحد، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر( با ۷۴ واحد، 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانك( 
با ۴۷ واحد و شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با 3۵ واحد تاثیر مثبت 
بر شاخص بورس داشتند.در مقابل بانك 
ملت )وبملت( با پنج هزار و ۱08 واحد، 
بانك تجارت )وتجارت( با ۵۵6 واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با ۵03 واحد، بانك صادرات )وبصادر( 
با 3۷9 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 36۷ 
واحد، سایپا )خساپا( با 36۴ واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 3۵6 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
3۴۷ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشتی( با 3۴2 واحد، شرکت 
ارتباطات سیار ایران )همراه( با 29۵ واحد 
و ایران خودرو )خودرو( با 292 واحد  تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی 
عنوان کرد: سال ها کنسانتره، گندله و حتی سنگ آهن در داخل کشور 
با نصف قیمت جهانی در کشور در حال معامله بودند که در نهایت سبب 
ایجاد رانت در بخش هایی از زنجیره فوالد شد.شکوری با بیان اینکه دولت 
همواره مصمم به قیمت گذاری دستوری بود و به هیچ عنوان با وجود 
واکنش و مخالفت های صورت گرفته از سوی فعاالن بازار از این تصمیم 
خود عقب نشینی نمی کرد، گفت: خوشبختانه اخیرا تصمیمی در راستای 
استفاده از مکانیسم بورس کاال اتخاذ شده تا عرضه و تقاضا تعیین کننده 
نرخ محصوالت زنجیره فوالد باشد؛ این به معنای نگاه یکسان به کل 
زنجیره است.او عرضه محصوالت معدنی در بورس کاال را اقدام مثبت 
دانست و گفت: اخیرا مشاهده می شود دولت که کنسانتره را ۱6 درصد 
شمش فوالد تعیین کرده بود با تغییر همراه شده است و اکنون به باالی 20 
رسیده است، این اتفاق بدین معناست که قیمت ها با عرضه محصوالت 
در بورس کاال در حال نزدیك شدن به واقعیت هستند.رییس کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تاکنون اجحاف 
های زیادی در حق معدن و محصوالت معدنی کشور صورت گرفته است، 
گفت: متاسفانه در بلندمدت اجحاف های انجام شده به کل زنجیره فوالد 
می رسد و باید با اتخاذ برنامه و نگاه بلندمدت در کل زنجیره، به تعادل و 
متوازن سازی تولیدات این بخش بپردازیم.شکوری با اشاره به اینکه اعداد 
و ارقام نشان دهنده آن است که 8۴ درصد از میزان سرمایه گذاری در 
حوزه معدن و صنایع معدنی کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: 
البته اتفاق خوشایندی که می تواند امیدواری در زنجیره فوالد را باال ببرد، 
عرضه محصوالت معدنی در بورس کاالست که سبب می شود انگیزه برای 
سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره فوالد بیشتر شده و در آینده هم فوالدی 

ها از این اقدام منتفع خواهند شد.

معدنی ها می توانند 
به لیدر بازار سهام تبدیل شود

کاهش موارد زمین خواری 
در اردیبهشت 

باالترین زمین خواری 
در استانهای کویری

افت ۱2 هزار واحدی شاخص بورس

 مس ایران در میان 
منفی های بازار

این مجمع با حضور بیش از 8۵ درصد از سهامداران روز یکشنبه 
2 خرداد ماه سال ۱۴00 در محل سالن آمفی تئاتر میدکو در تهران 
برگزار شد .همچنین به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
خصوص بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره 3۱/۱0۴  به 
تاریخ  20/۱2/۱398 ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت 
محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار مجمع عمومی عادی 
سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده میدکو به صورت زنده بر بستر شبکه 
اینترنت پخش شد.در این جلسه پس از نمایش فیلم از اقدامات انجام 
شده در سال گذشته و همچنین ارائه گزارش عملکرد سال 99 میدکو 
توسط جناب آقای دکتر سبزواری مدیر محترم برنامه ریزی، توسعه و 
تکنولوژی میدکو، قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های 
مالی شرکت برای سال منتهی به 29/۱2/۱399به تصویب رسید .دکتر 
سبزواری در گزارش خود به میزان استخراج مواد معدنی و تولیدات 
میدکو در سال گذشته اشاره فرموده و گفت: به تازگی پروژه شرکت فوالد 
زرند ایرانیان به بهره برداری رسیده و نخستین شمش فوالد این شرکت 
تولید شده است.وی ادامه داد: شرکت میدکو در سال گذشته در رتبه 
۴3 بین ۱00 شرکت برتر ایران قرار گرفت و توانست عنوان صادرکننده 
برتر را از آن خود کند.به گفته  دکتر سبزواری، جمع درآمد میدکو در 
سال گذشته به ۱۴ هزار و ۱۴9 میلیارد تومان رسید که 2 هزار و ۱9۴ 
میلیارد تومان آن سود خالص و یك هزار و ۷39 میلیارد تومان آن سود 
قابل تقسیم بود.سود قابل تقسیم شرکت یك هزار و ۷39 میلیارد تومان 
یا 38۴ ریال به ازای هر سهم بود که تخصیص سود به میزان یك هزار 
و ۴82 میلیارد تومان یا 328 ریال به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. 
سود تقسیم نشده در افزایش سرمایه شرکت از ۴۵ هزار میلیارد ریال به 

60 هزار میلیارد ریال لحاظ خواهد شد.

هم زمان با دوم خردادماه، آخرین روز از هفته روابط عمومی سال ۱۴00، برگزیدگان 
نخستین جشنواره نگارش »چراغ روشن رابطه« معرفی شدند.به گزارش 
روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، پس از انجام بررسی اولیه و 
داوری نهایی این جشنواره که ویژه کارکنان روابط عمومی های استان کرمان 
برگزار شد، از میان آثاِر راه یافته به مرحله نهایی، با توجه به نزدیکی امتیازات 
کسب شده و تنوع در موضوع و قالب آثار، جمعاً ۱۵ نوشته به عنوان آثار برتِر 
 شایسته تقدیر نخستین جشنواره نگارش »چراغ روشن رابطه« انتخاب شدند.

براساس این گزارش، اسامی ۱۵ نویسنده آثار برتر جشنواره )بدون رتبه بندی( به 
شرح زیر است:-عباس بلوردی )روابط عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین(

-مصطفی اهلل یاری )روابط عمومی اداره آموزش وپرورش رفسنجان(
-زین الدین سنجری نژاد )روابط عمومی فرمانداری رودبار جنوب(

-سپیده سلیمانی )روابط عمومی استانداری کرمان(
-امین بهرامی )روابط عمومی فرمانداری بم(

-مهسا علی بیگی )روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه(
-وحید بهشتی پور )روابط عمومی مجتمع مس شهربابك(

-علی ترک آبادی )روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رفسنجان(
-سعید قرایی )روابط عمومی باشگاه صنعت مس کرمان(

- محمدرضا احمدی )روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان(
-فاطمه آرا )روابط عمومی شورای اسالمی شهر کرمان(

- محمدعلی جمشیدی )روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان(

-محمدجواد شهبا )روابط عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین(
-بهاره احمدی )روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان(

 -فهیمه جنگجوی )روابط عمومی ستاد دانشگاه پیام نور کرمان(
گفتنی است؛ آیین اختتامیه و اهدای هدایای نخستین جشنواره نگارش »چراغ 
روشن رابطه«، با همکاری روابط عمومی استانداری کرمان و روابط عمومی مجتمع 
مس سرچشمه رفسنجان، به زودی برگزار می شود. همچنین، کتاب مجموعه آثار 

برتر این جشنواره نیز تدوین و منتشر خواهد شد.

با حضور بیش از 85 درصد سهامداران

مجمع عمومی عادی سالیانه
 میدکو   برگزار شد

هم زمان با پایان هفته روابط عمومی؛
برگزیدگان نخستین جشنواره نگارِش »چراغ روشن رابطه« 

 معرفی شدند

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  اول موضوع  ۱۳99/۱2/۱9 هیات  رای شماره ۱۳9960۳۱900500۱0۳۳ مورخ  برابر   
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی غالمحسین زاده سیرچی  فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 9686 صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳0 مترمربع 
پالک ۱60۳ فرعی مفروز و مجزی از 404 فرعی 47 – اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
صادقی  یحیی  میرزا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   6 ولیعصرنبش کوچه  خیابان   - سیرچ 
محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱82
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/02/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/0۳/04

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳9960۳۱90080028۳0 هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی زارعـی 
جـالل آبـادی فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 45 صـادره از  زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 208 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱0 فرعـی از 5068 اصلـی واقـع در زرنـد 
شـهرک امـام سـجاد ع خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حمیـد عـرب نصـرت آبـادی  محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱5روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 52
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر آرای شـماره ۱40060۳۱9008000۱4۳هیـات دوم  موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای حجت دباغـی زرندی 
فرزنـد محمدمهـدی بـه شـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغازه مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت 6۱.82 مترمربـع از پـالک 6۳۱7 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان فـردوس بین 
کوچـه ۱۳ و ۱5 خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـداله تجـدد محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الف 47
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره۱۳9960۳۱90۱4000658۳-99/۱2/20هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  علی شهدادی   اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
2۳2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳75متر مربع پالک - فرعی 
از556- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 22فرعی از 556 -اصلی قطعه 5 واقع دراراضی 
پیره زارچ ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمود امیری 
گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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 تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:95
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/2۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۳/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5 روزآگهی می شـود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را بـه مرجع قضایی تقدیم 

نماید. تقدیم 
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱.آقای سـیدعبدالرضا مصطفوی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 46 صادره از زرند در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت 408.55 مترمربـع از پالک 2۳89 اصلی واقـع در زرند بلوار 

ابـوذر کوچـه ۱0 خریداری از مالک رسـمی آقای علی سـلطان زاده بهاءآبادی.
2. خانـم حکیمـه پوررشـیدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 2۱۱ صـادره از زرنـد در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 408.55 مترمربـع از پـالک 2۳89 اصلـی 
واقـع در زرنـد بلـوار ابـوذر کوچـه ۱0 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی سـلطان زاده 

بهاءآبـادی. م الـف 8۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۳/4-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۳/۱8

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱9008000262 هیات دوم  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ملکی 
زارکوئی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳0800۱4529 صادره از  زرند در یک باب خانه به 
مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند 
شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای محمود محمدی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 5۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۳/4
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. موقوفه مریم خانم به تولیت حسین متصدی زاده زرندی به شناسه ملی ۱400050۳240 در ششدانگ 
زمین وقفی به مساحت 28۳.۳5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 40 فرعی از 2۳68 اصلی واقع 

در زرند خیابان عالمه.
2. خانم زهرا سلطانی اکبرآبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 8 صادره از  زرند در یک باب خانه به 
مساحت 282 مترمربع از پالک 6597 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه ۳8خریداری از مالک 

رسمی آقای تقی ایرانمنش.
خانم فاطمه عرب نژاد خانوکی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 56۳.۳ مترمربع از پالک 756۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید یزدانی خریداری از مالک رسمی 

آقای غالمعباس نظریان.  م الف 54
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/2/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/۳/4

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابررای شماره۱۳9960۳۱90۱4006587-۱۳9۱2/2۳هیات  و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ملک جیرفت   ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
اسماء خالقی بیدرانی   فرزند یداله بشماره شناسنامه ۳80صادره ازبم در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 894.68متر مربع پالک - فرعی از57۳- اصلی مفروز و مجزی 
خضری  بنگاه  دربلوارهلیل کوچه  واقع  دو  قطعه  57۳-اصلی  از  فرعی   - پالک  از  شده 
اراضی میانجاویه جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف رشیدی  
۱5روزآگهی می  فاصله  به  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  محرزگردیده است.لذا 
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 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:96
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/2۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/0۳/04

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳9960۳۱906200089۱ هیات اول موضوع 
در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
محمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک گلباف  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ششدانگ  در  گلباف  از  صادره   266 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  گوکی   امیرمجاهدی 
یکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 2087.70 متر مربع پالک ۱452-  اصلی واقع در 
مرتضی  رسمی  مالک  از  مهرابی کوچه شهید کاظمی  خریداری  محله  امام  خیابان  گلباف 
امیرمجاهدی گوکی و فاطمه امیر مجاهدی گوکی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱67
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/0۳/04

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
اول  رای شماره  ۱۳9960۳۱9062000889  هیات  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیبنب باقری 
گوکی  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 99۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 65۳.5 متر مربع پالک یکفرعی از  2066-  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
2066 - اصلی واقع در گلباف خیابان جمهوری کوچه شماره 5 خریداری از مالک رسمی آقای 
علی صابری گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5روز 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 ۱78
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/02/20

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/0۳/04
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

 مالچ پاشی ۱۱هزار هکتار از اراضی بیابانی کرمان

فعالیت باغ هنر بم در چهار شاخه هنرهای سینما، نمایشی، تجسمی و سنتی

سهامداران وارد حاشیه های بازار سهام نشوند

 

مهـدی رجبـی  زاده، مدیـر کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری شـمال اسـتان کرمـان در 
خصـوص گـرد و غبـار و مشـکالت ناشـی از 
32میلیـون هکتاربیابان هـای  آن گفـت: از
کشـور تقریبـا۷ و هفـت دهـم میلیـون هکتار 
کـه معـادل 2۵درصـد از مسـاحت بیابان های 
کشـور می باشـد در اسـتان کرمان قـرار دارد و 
۴میلیـون هکتـار کویـر لوت بـه طـول تقریبی 
۵00کیلومتـر هم مـرز اسـتان کرمـان اسـت.
او با اشـاره بـه اینکـه ما در یـك اقلیم خشـك 
کـه تحـت تاثیـر بیابـان اسـت قـرار داریـم 
تصریـح کـرد: از ۱6 شهرسـتان که در شـمال 
اسـتان اسـت ۱3شهرسـتان بیابانـی یـا در 

معـرض بیابانـی شـدن قـرار دارد.
رجبـی  زاده بـا  اشـاره بـه اینکـه ۴ شهرسـتان 
شـرقی اسـتان دارای مسـاحت 2میلیـون و 
300هـزار هکتـار می  باشـد کـه از  ایـن میزان 
یـك میلیـون و 200هـزار  هکتـار عرصـه  های 
بیابانـی اسـت و تقریبـا ۵0درصـد ایـن عرصه  

هـا بـه خـودی خـود بیابـان مـی  باشـد گفت: 
مـا در جغرافیایـی زندگی مـی  کنیم کـه اقلیم 
آن تحـت تاثیـر کـم بارشـی و تاثیـرات منفی 
بیابـان اسـت. فعالیـت  هـای بیابـان زدایـی از 
دهـه 60 شـروع شـده مـردم شهرسـتان  های 
فهـرج، نرماشـیر، بم، ریـگان بـا فعالیـت  های 
اداره منابـع طبیعـی آشـنا هسـتند و اگـر این 
فعالیـت هـا در طـول ۴0سـال گذشـته نبـود 

امـکان حیـات در آنجـا وجـود نداشـت.
او افـزود: مـا بـه دلیـل اقلیـم شـرق اسـتان 
کرمـان در 6مـاه اول و دوم سـال تحـت تاثیـر 
باد هـای شـمال و جنـوب هسـتیم و تقریبا هر 
۱2ماه سـال ایـن مناطـق تحـت تاثیـر باد ها و 

طوفان هـای شـن قـرار دارنـد.
رجبـی زاده تصریـح کـرد: درسـال 9۵ طـرح 
جامـع مقابلـه بـا فرسـایش بـادی در شـرق 
 ۵30 اسـتان تهیـه گردیـد و در آن زمـان
میلیـارد تومـان اعتبار نیاز داشـت کـه در یك 
دوره ۵الـی ۷سـاله امنیـت زیسـتی نسـبی را 

ایجـاد مـی کـرد.
او افـزود: وقتی عوامـل خـارج از اسـتان مانند 
تفـاق  خشـك شـدن هامـون در سیسـتان ا

می افتـد و شـرق اسـتان کرمـان تحـت تاثیـر 
باد هـای ۱20روزه قـرار می گیـرد، بـا ایـن 
شـرایط نمی تـوان انتظـار داشـت کل منطقـه 

را مدیریـت کـرد.
رجبـی زاده ادامـه داد: در 3 سـال گذشـته 
3۵0میلیـارد تومـان در اسـتان کرمـان صرف 
انجـام عملیـات  هـای مقابلـه بـا بیابـان زایـی 
شـده کـه 60 درصـد آن معـادل 200میلیارد 
تومـان در شـرق اسـتان کرمـان هزینـه شـده 

اسـت.
او با اشـاره به اینکه در حـال حاضـر در منطقه 
فهـرج عملیـات مالـچ پاشـی انجـام می شـود 
و هرهکتـار مالـچ پاشـی ۱20میلیـون تومـان 
بـرای دولـت هزینـه دارد گفـت: پـروژه  هـای 
بیولوژیـك از جملـه نهـال کاری نیـز در ایـن 
مناطـق انجـام و در حـال اجـرا می باشـد و تـا 
کنون بالغ بر 6هـزار هکتار در چند سـال اخیر 
نهـال کاری انجام شـده اسـت کـه بـا توجه به 
شـرایط اقلیمـی منطقه شـرایط اسـتقرار نهال  

های کاشـته شـده بـا سـختی مواجه اسـت.
رجبی زاده گفـت: دمای بـاالی منطقه و وجود 
طوفان  های شـن باعـث از بیـن رفتن بخشـی 

از عرصـه  هـای نهـال کاری شـده می شـود 
بنابرایـن ایجـاد و اسـتقرار پوشـش گیاهـی 
مسـتلزم صرف هزینـه و زمـان زیاد می باشـد.

او افـزود: دخالـت انسـان درطبیعت، برداشـت 
بـی رویـه از سـطح آب سـفره های زیرزمینی، 
منحـرف کـردن مسـیر آبراهـه هـا، تخریـب 
طبیعـت، چـرای غیرمجـاز و… عوامـل بیابان 
زایـی را تشـدید مـی  کنـد و همچنیـن پاییـن 
رفتـن سـطح آب  هـای زیرزمینـی از دیگـر 
مخاطراتـی اسـت کـه باعـث کاهـش و نابودی 

پوشـش گیاهـی می شـود.
مدیر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری شـمال 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه مـا بایـد با 
طبیعت سـازگار شـویم گفـت: ۱۱هـزار هکتار 
از بیابـان  های شـرق اسـتان کرمان کـه کانون  
هـای اصلـی ایجـاد گـرد و غبـار هسـتند باید 
مالـچ پاشـی شـود و تـا کنـون طـی 3 سـال 
گذشـته ۷ هزار هکتار از این مسـاحت عملیات 
مالـچ پاشـی انجـام شـده کـه امیدواریـم بـا 
اعتباراتـی کـه امسـال پیـش بینـی می  شـود 
تـا پایان سـال عملیـات مالچ پاشـی در سـطح 
۱۱ هـزار هکتار بـه صـورت کامل انجام شـود.

عضو هیــات مدیــره و مدیرعامل موسســه بــاغ هنر 
بــم گفــت: ایــن موسســه در رشــته هــای هنــری 
در چهــار شــاخه اصلی ســینما،هنرهای نمایشــی، 
تجســمی و ســنتی فعالیت دارد و هنرهــای خاص 
شــهر بــم  مانند حصیــر بافــی، قالــی بافی ، ســیس 
ــرا  ــد زی ــد ش ــوزش داده خواه ــز آم ــی و… نی باف
ــد و  ــغل و تولی ــاد ش ــه ایج ــه ب ــری و تجرب فراگی

ــی منجــر خواهــد شــد. درآمدزای
ــدازی  ــه راه ان ــوط ب ــه مرب ــی در جلس ــی نعمت عل
ــم گفــت: در ســال  ــن موسســه در شهرســتان ب ای
ــروع  ــل ش ــروژه قب ــن پ ــی ای ــات اجرای 82عملی
شــد و تــا عملیــات اســکلت نیــز پیــش رفــت کــه 
متاســفانه بــه دلیل مشــکالت مالــی متوقف شــد .

او افــزود: بخــش عمــده ای از هزینــه هــای پــروژه 
ــود و  توســط کمــك هــای مردمــی تهیــه شــده ب
بــه مــدت یــك ســال پــروژه متوقــف بــود کــه بــا 
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه مقــرر شــد صنایع 
خودروســازی کرمــان موتــور مابقــی هزینــه هــا را 

متقبــل شــود .
نعمتــی ادامــه داد:عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه از 

ســال 93تــا دی مــاه 9۷طــول کشــید و همچنین 
مجوز فعالیــت چندمنظــوره این موسســه از وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی صادر شــد و شــرکت به 

ثبــت رســید.
مدیرعامــل موسســه بــاغ هنــر بــم تصریــح کــرد: 
ــروژه عملیــات آن آغــاز  ــرار اســت پ اکنــون کــه ق
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــنامه ای تدوی ــود، اساس ش
شناســاندن کارهــای فرهنگــی و هنــری بــه مردم 
،جریــان ســازی فرهنگــی ، ایجــاد بســتر مناســب 
بــرای کارهای فرهنگــی ، شناســایی اســتعداد ها و 
تحقیــق و پژوهــش فرهنگی هنــری، مشــارکت با 
اجــرای طــرح هــای پژوهشــی فرهنگــی و هنری، 
برگــزاری همایــش گردهمایــی و ســمینار ، تهیــه 
و عرضــه محصــوالت فرهنگــی و هنــری از قبیــل 
ــوز و.. از  ــتند دارای مج ــای مس ــم ه ــاب  و فیل کت

جملــه فعالیــت هــای ایــن موسســه اســت.
نعمتــی تأکیــد کرد:ایــن مرکــز متعلــق بــه شــهر 
ــهروند  ــر ش ــه ه ــی از خان ــد بخش ــم دارد و مانن ب
ــود  ــیدگی ش ــه آن رس ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس بم
و همچنیــن فعالیــت هــای ایــن موسســه در 

ــده و  ــف ش ــاد تعری ــون وزارت ارش ــوب قان چارچ
ــود . ــد ب ــن نخواه ــن قوانی ــارج از ای خ

ــان  ــم خاطرنش ــر ب ــاغ هن ــه ب ــل موسس مدیرعام
ــه در دراز  ــن موسس ــه ای ــی رود ک ــار م کرد:انتظ
مدت بــه یــك دانشــگاه تبدیــل شــده و مجــوز راه 
انــدازی دوره هــای عالــی را داشــته باشــیم کــه اگر 
ــه طــور خــاص در رشــته هــای هنــری فعالیــت  ب
داشــته باشــیم اســتان کرمــان مــی توانــد از ایــن 

ــرد . ــات بگی دانشــگاه اســتفاده کــرده و خدم
ــه  ــز موسس ــال تجهی ــت:در ح ــی اظهارداش نعمت
هســتیم و بزرگتریــن مشــکل مــا برگــزاری کالس 
ها اســت زیــرا ســتاد ملــی کرونــا اجــازه برگــزاری 
ــد  ــی ده ــوری را نم ــورت حض ــه ص ــا ب کالس ه
ــا و  ــاری کرون ــت بیم ــد از مدیری ــم بع و امیدواری

ــم . ــت کنی ــه فعالی ــرش  هنرجــو شــروع ب پذی
در ادامــه فرمانــدار بــم بیــان کرد:بحــث بــاغ هنــر 
ــا  ــد و ب ــروع ش ــم ش ــال 82 در ب ــه س ــد از زلزل بع
یکســری مشــکالت مجــوزی بــرای نــوع کاربــری 
ایــن موسســه و اقدامــات انجــام شــده در ایــن بــاغ 

ــود . ــر بوجــود آمــده ب هن

هــادی شهســوارپور افــزود: وظیفــه ایــن مجموعه 
خدمــت بــه هنــر شهرســتان بــم اســت تــا بازویی 
بــرای شناســایی اســتعدادهای مختلــف و آموزش 

ایــن اســتعدادها باشــد.
ــی از بار فرهنگی  ــت:این موسسه بخش او اظهار داش
شــهر در بحث هــای هنــری و تخصصی را بــر عهده 
دارد و انتظــار می رود ســازمان هــا ،نهادهــا و ارگان 
ــر عهــده آن هــا اســت  ــی کــه کار فرهنگــی ب های
ماننــد اداره فرهنــگ و ارشــاد از ایــن موسســه 

حمایــت کننــد .
ــی رود از  ــم خاطرنشــان کرد:انتظــار م ــدار ب فرمان
ــن  ــود ای ــدم وج ــل ع ــه دلی ــه ب ــتعدادهایی ک اس
گونه موسســات و سیســتم ها بــه جاهــای دیگری 
رفتــه انــد  نهایــت اســتفاده را داشــته باشــیم و در 
ــه  ــن مجموع ــم از ای ــان بتوانی ــتان کرم شــرق اس

ــم. اســتفاده کنی
شهســوارپور در پایــان از مدیرعامــل ایــن موسســه 
درخواســت کــرد تــا دو یــا ســه نفــر از شــهروندان 
بمــی نیــز در هیــات مدیریــه ایــن موسســه عضــو 

ــند. باش

عضــو هیــات مدیــره بــورس تهــران گفــت: ســهامداران 
نبایــد در ســرمایه گذاری های خــود تغییــرات لحظــه ای 
و نوســان های ارزی را مــالک قــرار دهنــد بلکــه بایــد بــا 
نگاه بلندمــدت و بــا اطالعــات و آگاهــی کامل در ســهام 
کم ریســك و بنیــادی ســرمایه گذاری کننــد و وارد 
هیجانــات زودگــذر و حاشــیه های بــازار ســهام نشــوند.

ــازار  ــری ب ــگاه خب ــا از پای ــه گــزارش روز دوشــنبه ایرن ب
ســرمایه ایــران، »مهــدی امیــری« نــرخ ارز را بــه عنوان 
یکــی از متغیرهــای تاثیرگــذار بــر شــاخص های 
اقتصــادی دانســت و اظهــار کــرد: در حقیقــت نــرخ ارز، 
قیمــت نســبی پــول خارجی بــه پــول داخلــی را نشــان 
می دهــد کــه بــه عنــوان یکــی از عوامــل کالن اقتصادی 
همیشــه مورد توجــه فعــاالن بــازار ســرمایه بوده اســت.
ــازار ســرمایه ایــران و قیمــت  ــه رابطــه مســتقیم ب وی ب
مــواد اولیــه در دنیــا اشــاره کــرد و گفــت: بــازار ســرمایه 
ــواد  ــت م ــا قیم ــی ب ــتقیم و تنگاتنگ ــه مس ــران رابط ای

ــی  ــا دارد و از آنجای ــر دنی ــوالت در سراس ــه و محص اولی
ــی، ارز اســت.  کــه مبنــای معامــالت در بازارهــای جهان
پــس تغییــرات نــرخ ارز بــر قیمــت کاالهــا و محصوالت 

ــود. ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
امیــری بــه تاثیــر نــرخ ارز اشــاره کــرد و افــزود: می تــوان 
ــهام  ــازار س ــه در ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب ــه گرف نتیج
تولیــدات برخــی از شــرکت ها بــه خــارج از کشــور صادر 
ــزات  ــه و تجهی ــواد اولی ــز م ــرکت ها نی ــی از ش و برخ
ــد،  ــور وارد می کنن ــارج از کش ــود را خ ــاز خ ــورد نی م
ــج عملکــرد  ــر نتای ــی ب ــرخ ارز تأثیــر متفاوت تغییــرات ن
ایــن شــرکت ها گذاشــته و بــه صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم ارزش ســهام شــرکت های بورســی را 

متاثــر می کنــد.
عضو هیــات مدیره شــرکت بــورس تهــران خاطرنشــان 
کــرد: البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت افزایــش 
ــه  ــد ب ــی می توان ــول مل ــه پ ــبت ب ــری ارز نس ــرخ براب ن

ــت  ــب تقوی ــادی موج ــتراتژی اقتص ــك اس ــوان ی عن
تولیــد داخلــی در برابــر واردات کاالهــای ســاخته شــده 
ارزان قیمــت باشــد، در ایــن خصوص مــی توان به رشــد 
ــرکت های  ــد ش ــدی مانن ــرکت های تولی ــودآوری ش س
تولید کننــده الســتیك، شــوینده و روانکارها و غیــره در 

ســال اخیــر اشــاره کــرد.
وی تصریح کــرد: هــر چند رشــد نــرخ ارز، تــورم فزاینده 
را به کشــور تحمیــل و کاهــش قــدرت خریــد عمومی را 
در پــی داشــت لکــن قیمــت ســهام شــرکت ها در بــازار 
ــه صــورت مســتقیم از محــل رشــد بازدهــی و  ســهام ب
ســودآوری و بــه صــورت غیرمســتقیم از محــل افزایــش 
ــه در  ــی ک ــت. در صورت ــش یاف ــی افزای ارزش جایگزین
آینــده تحــت تاثیــر مذاکــرات هســته ای تحریــم 
ــرخ ارز  ــش ن ــار کاه ــود، انتظ ــو ش ــادی لغ ــای اقتص ه

ــرد. ــد ک ــر خواه ــرمایه را متأث ــازار س ــاخص های ب ش
امیــری توصیــه کــرد: ســرمایه گذاران در بــازار 

ســرمایه بایــد بــه اثــرات کوتاه مــدت و بلندمــدت 
ــند و در  ــته باش ــه داش ــی و ارزی توج ــرات قیمت تغیی
ســرمایه گذاری های خــود تغییــرات لحظه ای نوســانات 
ارزی را مــالک قــرار نــداده و با اطالعــات و آگاهــی کامل 
ــگاه بلندمــدت  ــا ن ــادی و ب در ســهام کــم ریســك و بنی
ســرمایه گذاری کننــد و وارد هیجانــات زودگــذر و 

شــایعات و حاشــیه های بــازار نشــوند.
به گــزارش ایرنــا، اقدامــات ســازمان بــورس و ســران قوا 
ــی  ــازار، گمانه زنی های ــت ب ــود وضعی ــتای بهب در راس
ــورس و  ــر معامــالت ب ــر مثبــت آنهــا ب ــه تاثی را در زمین
ــاد  ــودی ایج ــدار صع ــه م ــورس ب بازگشــت شــاخص ب
ــه،  ــورت گرفت ــای ص ــالف پیش بینی ه ــا برخ ــرد ام ک
بــازار بــدون توجــه بــه تصمیمــات مثبــت ســران قــوا و 
انجــام تعهــدات بانــك مرکــزی در زمینــه واریــز منابــع 
مالی بــه صنــدوق تثبیت بــازار ســرمایه بــه رونــد منفی 

ــه داد. ــود ادام خ

باشگاه خربنگاران جوان 

گزارش

رجبی  زاده با  اشاره به اینکه ۴ شهرستان 
شرقی استان دارای مساحت 2میلیون و 
۳۰۰هزار هکتار می  باشد که از  این میزان یک 
میلیون و 2۰۰هزار  هکتار عرصه  های بیابانی 
است و تقریبا 5۰درصد این عرصه  ها به خودی 
خود بیابان می  باشد گفت: ما در جغرافیایی 
زندگی می  کنیم که اقلیم آن تحت تاثیر کم 
بارشی و تاثیرات منفی بیابان است. فعالیت  
های بیابان زدایی از دهه ۶۰ شروع شده مردم 
شهرستان  های فهرج، نرماشیر، بم، ریگان با 
فعالیت  های اداره منابع طبیعی آشنا هستند و 
اگر این فعالیت ها در طول ۴۰سال گذشته نبود 
امکان حیات در آنجا وجود نداشت.
او افزود: ما به دلیل اقلیم شرق استان کرمان 
در ۶ماه اول و دوم سال تحت تاثیر باد های 
شمال و جنوب هستیم و تقریبا هر ۱2ماه سال 
این مناطق تحت تاثیر باد ها و طوفان های شن 
قرار دارند.

رنا
: ای

س
عک

مدیر  کل منابع طبیعی کرمان گفت:با اعتباراتی که امسال پیش بینی می شود عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۱ هزار هکتار از 
اراضی بیابانی به پایان خواهد رسید.

در روزهای گذشته وزیر کرمانی »صمت« خبر از واگذاری ۶ هزار معدن در کشور از طریق مزایده داد. 
۳۷۱ معدن از ۶ هزار معدنی که رزم حسینی در مورد آن خبر داده در کرمان هستند. در این گزارش با 

فعاالن خانه صنعت و معدن گفت وگو کرده ایم و نظر آنها را پیرامون این مزایده بزرگ جویا شدیم

هر
س: م

عک

 

شـمارش معکـوس واگـذاری ۶ هـزار پهنـه معدنـی 
بـه صـدا  درآمـده و فعـاالن معدنـی از همیـن حـاال 
گوش شـان را تیـز کرده انـد. ۳7۱ محـدوده از ایـن 
۶ هـزار محـدوده معدنی سـهم اسـتان کرمان اسـت. 
الباقی کجاست؟ دسـت دالالنی که بسـت نشسته اند 
تا فرصتی مناسـب با چندیـن برابر قیمت محـدوده را 
واگذار کنند. شـیوه مرسـومی کـه سال هاسـت ادامه 
دارد و بـه گفته کیـان سـیدی دبیر کل خانـه صنعت 
و معدن قریب بـه نیمـی از محدوده هـا را در برگرفته. 
بـرای همیـن اسـت کـه بخـش خصوصـی چنـدان 
اعتمـادی به بازگشـایی ایـن پهنه های محصور شـده 
ندارد و طبیب زاده رئیـس پارلمان بخش خصوصی آن 
را تکرار تجربه های شکسـت خورده پیشـین می داند.

برخی پهنه های معدنی دست نااهالن هستند 
رنـگ اسـتان در نقشـه های کاداسـتر بـه نارنجـی 
می زند، آن طور که در گوشـه سـمت راسـت سـایت 
کاداسـتر نوشـته یعنـی، محدوده هـای دارای پروانه 
اکتشـاف. گوشـه بـه گوشـه کرمـان محصور شـده و 
دسـت فعاالنی اسـت که از دیـد کیان سـیدی، دبیر 
خانه صنعت و معـدن کرمان، اندک دانـش مربوط به 
این حوزه را هـم ندارنـد: »معلم بازنشسـته محدوده 
معدنی به نام دارد، هیـچ کدام از ایـن افراد صالحیت 
ایـن کار را ندارنـد و اگـر تجدیـد نظارت یـا اصالحی 
در قانـون معـادن بـرای واگـذاری معـادن، پهنه ها و 
محدوده هـا صـورت نگیرد واگـذاری بیشـتر به ضرر 
اسـتان اسـت.«او معتقـد اسـت کـه تمامـی قانـون 
معـادن نیـاز بـه بازنگـری دارد و ایـن قانـون در هـر 
دو نوع معـادن فلـزی و معـادن غیر فلزی مشـکالت 
اساسـی دارد.به گفته سـیدی بیش از نیمی از معادن 
با ارزش استان دسـت دالالن معدنی است:»هر کسی 
می تواند با یـک حداقل حسـاب مالی و شـرایط برای 
یک محدوده ثبت نـام کند و در مزایده شـرکت کند، 

ما سالهاسـت کـه بیـش از آنکـه شـاهد پیمانـکاران 
معدنـی و معـدن داران واقعی باشـیم شـاهد دالالن 

معدن هسـتیم.«
آنچـه باعث ایـن مقوله شـده نفـوذ افـراد و البی های 
گسـترده اسـت:»این افـراد از طریـق اطالعاتـی کـه 
دارنـد یـک محـدوده معدنـی را بـه نـام خـود ثبـت 
می کننـد و بعد بـا چندین برابـر قیمـت آن محدوده 

معدنـی را بـه افـراد دیگـر منتقـل می کنند.«
افزایـش کانی هـای فلـزی و غیرفلـزی ایـن رویـه 
را بیـش از پیـش بـاب کـرده، حـال آنکـه معـادن 
آهـک نیـز بـه شـدت ارزشـمند شـدند. سـیدی 
می گوید:»معدن هـای آهک تا پیش از ایـن بی ارزش 
بودنـد ولـی حـاال حتـی نمی توانیـد یـک محـدوده 
آهـک پیـدا کنیـد.  اکثریـت ایـن محدوده ها بـه نام 
افرادی ثبت داده شـده که حـاال با ارزش پیـدا کردن 
این معادن با چندیـن برابر قیمت معامله می شـود.«
۱۷۱ معدن در جنوب کرمان آماده مزایده است

خالهـای قانونـی همچنـان برقرارنـد، بـا ایـن حـال 
تـا یـک هفتـه دیگـر ۶هـزار محـدوده معدنـی در 
کشـور آمـاده واگـذاری می شـوند. بهشـت معـادن 
کشـور اما تنهـا ۳7۱ محـدوده معدنی آمـاده مزایده 
دارد. ۲۰۰مـورد در شـمال اسـتان و ۱7۱ مـورد در 
جنـوب.  مسـلم مروجـی، رئیـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان  در گفـت و گـو بـا 
»کاغـذ وطـن« محدوده هـای جنـوب را ایـن گونـه 
شـرح می دهد:»ما جمعـا ۱7۱ مجـوز آمـاده مزایده 
داریـم کـه بـه تفکیـک ۴۹ پروانـه اکتشـاف ۱۰۴ 
درخواسـت محـدوده و ۱7 پروانـه بهـره بـرداری را 

شـامل می شـود.«
فعـاالن بخـش معدنـی نگرانند تـا بـار دیگـر تجربه 
سـالیان قبل تکـرار شـود. علی بنـی اسـدی، رئیس 
هیات مدیـره انجمن معادن غیرفلـزی خانه صنعت و 
معـدن کرمان بـه »کاغذ وطـن« می گوید: »شـرایط 
واگـذاری بـه نحـوی  نیسـت که شـرکت کننـدگان 
بایـد تـوان مالـی و صالحیـت کار معـدن را داشـته 

باشـند امـا  مشـکل از جایی اسـت کـه پـای دالالن 
وسـط کشـیده مـی شـود.«به گفتـه او کل سیسـتم 
آسـیب پذیر اسـت و علـی رغـم ادعاهـای صـورت 
گرفتـه شـماری از پهنه هـا بـدون مزایـده واگـذار 
می شـوند:»خیلی از معـادن خـارج از مزایـده واگذار 
می شـوند، این افراد معادن با پتانسـیل باال مثل مس 
و کانی هـای فلـزی را شناسـایی می کننـد و از طریق 
اعمال نفـوذ ایـن محدوده هـا را می گیرند. شـیوه ای 
که سال هاسـت منجـر به هدررفـت بخـش بزرگی از 
معـادن می شـود.«او البتـه معتقـد اسـت کـه صرف 
مزایـده نمی تـوان جلـوی ایـن تخلفـات ریشـه ای را 
گرفت؛ چـرا که در همـان مزایده نیز راه بـرای دالالن 
بـاز اسـت:»با نفوذی کـه دارنـد در همان مزایـده نیز 
کار خود را پیش می برند.«اسـامی ایـن دالالن و بهره 
بـرداران در اختیـار »کاغـذ وطـن« قـرار نمی گیـرد 
اما رئیـس هیـات مدیـره انجمن معـادن غیـر فلزی 
می گویـد کـه بخشـی از آن هـا در بخـش دولتـی و 
بخشـی در دیگر در بخـش خصوصی فعالیـت دارند.
تنها یـک هفته دیگـر به آغـاز مزایـده عمومـی باقی 
اسـت. مزایده ای که با دسـتور وزیر کرمانی سـازمان  
صمـت برگـزار می شـود و بخـش قابـل توجهـی از 
محدوده هایش، از مناطق معدنی حبس شـده اسـت. 

اولویت اصالح قانون معادن است
کیـان سـیدی دبیـر خانـه صنعـت و معـدن اتـاق 
کرمـان اگرچـه معتقـد اسـت کـه قبـل از هـر گونـه 
واگذاری بایسـتی قانـون معادن اصـالح شـود اما این 
مزایـده را یـک اقـدام بـزرگ می داند:»آزادسـازی 
محدوده ها حتـی  بـا قانون معـادن فعلی این شـانس 
را بـه شـرکت های معدنـی توانمنـد خواهـد داد تـا 
محدوده هایـی که سـال ها در دسـت دالالن بـوده  در 
اختیار این شـرکت ها قرار گیـرد.« با این حـال فعاالن 
بخش خصوصـی معتقدند تـا زمانی که قانـون معادن 
اصـالح نشـود و جلـوی ورود دالالن و نورچشـمی ها 
گرفته نشـود،  تغییری در این بخش  صـورت نگرفته و 

ایـن واگـذاری تکـرار رویه هـای قبل اسـت. 

واگذاری پهنه های معدنی به این شکل شکست 
خورده است

مهـدی طبیـب زاده، رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی اسـتان ،یکشـنبه شـب در 
اتاق»کرمـان نـو« در »کالب  هـاوس« که بـه موضوع 
توسـعه و بهـره وری در کرمـان پرداخـت در پاسـخ به 
خبرنگار»کاغـذ وطن«گفـت: »واگـذاری پهنه هـای 
معدنی بدین شـکل، تجربه شکسـت خورده ای اسـت 
کـه بـاز تکـرار می شـود. در همیـن مزایده شـرایطی 
گذاشـتند که حتی افـراد غیـر متخصص و نـاآگاه نیز 
توان شـرکت دارنـد.« او معتقد اسـت که با این شـیوه 
واگـذاری نمـی تـوان انتظـاری از مقوله بهـره وری در 
معـادن داشـت، حال آنکـه همین امـروز نیـز تنها ۲۰ 
درصد از معـادن کار اکتشـافی انجام می دهنـد و توان 
اکتشـافی تا عمـق بیشـتر از ۲۰۰ متـر را هـم ندارند.
واگذاری معادن تجربه شکست خورده ای است

بابـک اسـماعیلی، رئیـس انجمـن معـادن فلـزی 
خانـه صنعـت و معـدن امـا معتقـد اسـت کـه صرف 
مزایـده ایـده بـدی نیسـت. او بـه »کاغـذ وطـن« 
می گوید:»اینکـه پهنـه واگـذار شـود ایـده بـدی 
نیسـت، اما این واگـذاری در اجرا مشـکل دارد و یک 

تجربـه شکسـت خـورده اسـت.«
مزایده به سبک سابق برگزار می شود

حسـینی نژاد رئیس سـازمان صمت اسـتان کرمـان در 
گفـت و گو بـا »کاغـذ وطـن« خالهـای قانونـی و ورود 
دالالن معدنـی بـه ایـن عرصـه را می پذیرد امـا معتقد 
اسـت که در مزایده فعلـی نمی تـوان اقدامـی را صورت 
داد. حسینی نژاد می گوید:»ما پیشنهاداتی برای اصالح 
آیین نامه هـا و ضمانت حسـن انجـام کار داده ایـم، ولی 
تمام این ها در حد پیشـنهاد مانده و تصویب نشـده.«به 
گفته او هیچ تغییـری در ضوابط و آییـن نامه های قبلی 
صورت نگرفته و مزایـده فعلی هم براسـاس همان آیین 
نامه ها انجـام می پذیرد:»ما موظفیم که براسـاس قانون 
عمل کنیـم و در قانـون فعلی هـم تغییـری در ضوابط و 

آیین نامه هـا صـورت نگرفته.«

چتر دالالن بر پهنه های معدنی

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

حسینی نژاد رئیس سازمان صمت استان کرمان 
در گفت و گو با »کاغذ وطن« خالهای قانونی و 
ورود دالالن معدنی به این عرصه را می پذیرد اما 
معتقد است که در مزایده فعلی نمی توان اقدامی را 
صورت داد. حسینی نژاد می گوید:»ما پیشنهاداتی 
برای اصالح آیین نامه ها و ضمانت حسن انجام کار 
داده ایم، ولی تمام این ها در حد پیشنهاد مانده و 
تصویب نشده.«

به گفته او هیچ تغییری در ضوابط و آیین نامه های 
قبلی صورت نگرفته و مزایده فعلی هم براساس 
همان آیین نامه ها انجام می پذیرد:»ما موظفیم 
که براساس قانون عمل کنیم و در قانون فعلی هم 
تغییری در ضوابط و آیین نامه ها صورت نگرفته.«
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معرفی کتاب

اقتصاد کالن

از آنجا که هدف این کتاب گفتمان سازی است بنابراین مخاطبان آن 
در درجه اول همه افراد جامعه هستند. اما این هدف باعث نمی شود که 
پرداختن به موضوعاتی که به مسئوالن و سیاستگذاران مربوط است، 
فراموش شود. بنابراین در سراسر کتاب به نقش و جایگاه سیاستگذاران و 
رسالت اهالی حوزۀ فرهنگ برای زمینه سازی تحقق اقتصاد مقاومتی هم 
پرداخته می شود. در اقتصاد مقاومتی؛ »مقاومتی« صفتی برای اقتصاد 
است. برای این که چنین اقتصادی داشته باشیم باید همزمان در دو بعد 
فرهنگی و اقتصادی کار کنیم. در بعد فرهنگی باید بپرسیم که مقاومت 
با چه ارزش ها، باورها، هنجارها، سبك زندگی و آداب و رسومی شکل 
می گیرد. بدیهی است فقط در بحث ارزش ها با مجموعه ای از ارزش ها 
مانند وجدان کاری، مشارکت اجتماعی، انضباط، صداقت، صرفه جویی 
و... روبه رو هستیم. اینکه چطور می توان این ارزش ها را در جامعه 
گسترش داد و هنجارهای فرهنگی متناسب با آنها را تولید کرد و اینکه 
چطور از ایده های مطروحه می توان در تدوین برنامه های اجرایی بهره 

برد، به کمك و همدلی اهالی هر حوزه وابسته است.

رئیس کل بانك مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در 9ماهه 
سال ۱399 معادل 2.2 درصد بود، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در 
این دوره معادل ۱.9 درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در 

سال جاری بوده و پیش بینی می شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
به گزارش روابط عمومی بانك مرکزی، دکتر همتی در »چهل و نهمین اجالس هیات 
مدیره اتحادیه پایاپای آسیا«که به صورت مجازی برگزار شد،  در خصوص آخرین 
اقدامات و دستاوردهای بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال ۱399 گفت: سال 
۱399 در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم های ظالمانه اولیه و ثانویه 
آمریکا، فعالیت های مالی و اقتصادی ایران با اختالالتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی 
و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکالت پیش آمده در زمینه دسترسی به 
دارایی های ارزی کشور در بانك های خارجی درنتیجه تحریم های یاد شده، عامل اصلی 

بی ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱399 بود. 
رئیس کل بانك مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع 
ویروس کرونا که از اواخر سال ۱398 آغاز شده بود، در سال ۱399 نیز تداوم یافت و 
عالوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکالت مضاعفی را 
برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب وکارهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی به 

وجود آورد. 
وی افزود: عالوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی 
ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانك مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار 
تورم و کمك به رشد اقتصادی، در سال ۱399 مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب 

سیاست های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
دکتر همتی به مهمترین اقدامات بانك مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در 
سال ۱399 اشاره کرد و گفت: سیاست گذاری پولی در چارچوب هدف گذاری تورم با 
استفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین 

نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانك مرکزی با هدف کاهش هزینه های 
معامالتی، تسهیل دسترسی بانك ها و موسسات مالی غیر بانکی به اوراق بدهی دولتی 
و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر 

اقدامات بانك مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱399 بوده است.
رئیس کل بانك مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به 
سمت نرخ سود سیاستی )هدف( در راستای دستیابی به تورم، تالش به منظور تعمیق 
بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانك ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت 
اجرای سیاست های پولی و کاهش نقش بانك مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت بانك ها 
و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تالش های بانك مرکزی به منظور مدیریت 

نقدینگی و مهار تورم در سال ۱399 خواند.
همچنین به گفته دکتر همتی اعمال سیاست های احتیاطی کالن با هدف کنترل خلق 
پول توسط بانك ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سالمت و ثبات 

مالی در کشور از دیگر اقدامات بانك مرکزی در سال گذشته بوده است. 
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانك مرکزی در زمینه اصالح نظام بانکی 
گفت: بانك مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه 

نظارتی و اصالح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
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