مـارا
دنبال
کنید

استاندار هشدار داد

عکس :برنا

اضافه برداشت آب سبب تخلیه
بسیاری از شهرهای کرمان میشود

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان

 ۶۳روستای کرمان
آبرسانی شد
فرمانده سپاه ثاراهلل
استان کرمان
گفت :آبرسانی به  ۶۳روستای این استان به
مناسبت  ۶۳سال عمر با برکت سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی و با حمایت  ۹۰میلیارد
ریالی مالی سپاه با حضور رئیس سازمان بسیج
مستضعفین انجام شد .سردار حسین معروفی
در افتتاح طرح آبرسانی به  ۶۳روستای استان
کرمان افزود :در این آیین به  ۲۷روستای
رفسنجان ۱۲ ،روستای نرماشیر،هفت
روستای بم ،پنج روستای انار،چهار روستای
ریگان ۲ ،روستای رودبارجنوب ،یک روستای
ارزوئیه و پنج روستای فهرج آبرسانی شد.
صفحه2
را بخوانید

کمترین نرخ
تورم ماهانه
در کرمان

ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

2

ســال چهــارم

دوشــنبه  8آذر 1400

شــماره پیاپــی 1119

تردید کارشناسان کارگروه سازگاری با کم آبی به آمارهای صرفهجویی استان کرمان

آب بستن دولتیها به آمار
صرفهجویی آب

قیمــت  500تومــان

در سومین جشنواره
«رسانه و عدالت»
«کاغذ وطن» رتبه نخست
گزارشنویسی روزنامهها
را کسب کرد

3

سومین جشنواره «رســانه و عدالت» برگزار و
منتخابان هیات داوران مشخص شدند .در مراسم
اختتامیه این جشنواره که در حسینیه شهدا واقع در گلزار شهدای شهر کرمان برگزار شد
روزنامه «کاغذ وطن» در بخش گزارش به مقام نخست دست یافت
ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید

آمار نگران کننده بیکاری در کرمان

بیکاری  ۱۸تا  ۳۵سالههای کرمانی

استاندار هشدار داد

اضافه برداشت آب سبب تخلیه
بسیاری از شهرهای کرمان میشود

3

اســتاندار کرمــان گفــت :اگــر فکــری بــه حــال اضافــه برداشــت نزدیــک بــه یک
میلیــارد مترمکعبــی آب اســتان نشــود بــزودی بســیاری از شــهرهای مــا بایــد
تخلیــه شــوند و در ایــن خصــوص بایــد بــه صــورت واقعــی
صفحه 2را
بــا مــردم صحبــت کــرد.
بخوانید

معاون وزیر نفت:

آماده عرضه نفت
خام در بورس انرژی
هستیم

تذکر نماینده کهنوج به وزیر صمت
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای اســامی گفــت:
از وزیــر صمــت مــی خواهیــم کــه ســهام کارخانــه فاریــاب
شهرســتان منوجــان را بــه مــردم واگــذار کننــد چــرا کــه مــردم از ایــن موضــوع
اســتقبال مــی کننــد.

عکس :ایرنا

معاون وزیر نفت گفت :براســاس برنامه ریزی
صورت گرفته تا ده سال آینده توان تولید گاز
کشور به یک و نیم میلیارد مترمکعب در روز و
ظرفیت نفت به پنج میلیون بشکه خواهد رسید.

صفحه 4را
بخوانید
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در سومین جشنواره «رسانه و عدالت»
«کاغذ وطن» رتبه نخست گزارشنویسی روزنامهها را کسب کرد

عکس :محمد لطیفکار

سومین جشـنواره «رسـانه و عدالت»
برگـزار و منتخابـان هیـات داوران
مشخص شـدند .در مراسـم اختتامیه
این جشـنواره که در حسـینیه شـهدا
واقـع در گلـزار شـهدای شـهر کرمان
برگـزار شـد روزنامـه «کاغـذ وطـن»
در بخـش گـزارش بـه مقـام نخسـت
دسـت یافـت .در ایـن مراسـم کـه بـا
حضـور مسـئوالن قضایـی و اجرایـی
برگـزار شـد رییـس کل دادگسـتری
پیـام رییـس قـوه قضاییـه را خوانـد.
در متـن پیـام رئیـس قـوه قضاییه به
سـومین جشـنواره رسـانه و عدالـت
آمده اسـت :بـا سلام و درود بـه روح
پرفتـوح و نورانـی «همـه شـهدای
اسلام و شـهدای راه حق و عدل» و با
قهرمـان خطه
درود ویـژه به شـهدای
ِ
شـهید پـرور و سلحشـور کرمـان و به
خصوص سردار سـرافراز رشید اسالم
و ایران اسلامی ،شهید سـپهبد حاج
قاسـم سـلیمانی کـه افتخـار جهـان
اسلام و همـه آزادی خواهـان و

@kaghazevatan

عدالت طلبـان سراسـر گیتی اسـت .
در ادامـه ایـن پیـام آمـده اسـت:
سـرمایه ی اعتمـاد مردمـی بـه
نهـاد عدالـت گسـتر و خدمتگـزاران
عدالـت آفریـن ،پشـتوانه عظیمـی
اسـت که بـه برکـت انقالب اسلامی،

خـون شـهدا و رهبـری هـای داهیانه
حضـرت امـام (رضـوان اهلل تعالـی
علیه) و رهبـر معظم انقالب اسلامی
(حفظـه اهلل تعالـی) و کوشـش
هـای بـزرگان و دلسـوزانی همچـون
شـهید بهشـتی (رحمـت اهلل علیـه)

توانسـته قـوه قضاییـه را بـه رکنـی
مردمـی و عدالـت خـواه در نظـام
اسلامی تبدیـل کنـد و البتـه بایـد
توجـه داشـت کـه ایـن مسـیر و ایـن
تلاش تـا تحقـق دسـتگاه قضائـی
تـراز آرمـان هـا و اهـداف متعالـی
انقالب اسلامی همچنـان ادامه دارد.
در ایـن پیـام مـی خوانیـم  :در دوره
«تحـول و تعالـی» بـر آنیـم تـا
بـا حرکـت هدفمنـد ،صادقانـه،
کارشناسـی و تخصصـی زمینـه ای
را فراهـم آوریـم کـه زمینـه ارتبـاط
بیـن رسـانه هـا و قـوه قضاییـه،
توسـعه یافتـه و ایـن ظرفیـت
مهـم در خدمـت اعتلای کشـور
و انقلاب اسلامی قـرار گیـرد.
تمامـی
روزافـزون
توفیـق
خدمتگـزاران بـه مـردم و نظـام
اسلامی را از درگاه ایـزد منـان
مسـالت داشـته و بـرای همـگان
آرزوی سلامت ،سـعادت و عاقبـت
بخیـری دارم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور

شماره /۷۲الف1400-۹/م

(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره /۷۲الف1400-۹/م موضوع اجرای مخزن ۳۰۰۰

متر مکعبی شهر بلوک  -جیرفت را با براورد  74.859.424.329ریال همراه با ارزیابی ساده  /کیفی با مبلغ ضمانت نامه

فرایند ارجاع کار در مناقصه  3.742.972.000ریال و با حداقل تعداد شرکت کنندگان  5نفر و به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۰۹۶

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت (ستاد) به آدرس  Www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت
مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  1400/09/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت 19:00روزپنجشنبه تاریخ 1400/09/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۹روزشنبه تاریخ  1400/10/04و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت  14:00تاریخ 1400/10/04

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۰:۳۰روزیکشنبه تاریخ 1400/10/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :کرمان  -بلوار 2۲بهمن  -شرکت آب و فاضالب استان کرمان  -دفترقراردادها و تلفن 034333222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس۰۲۱-۴۱۹۳۴ :
دفترثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۸ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
نوب

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران  www.setadiran.irانجام می گردد.
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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.irانجام 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.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع

مبلغ تضمین

کد فراخوان در سامانه

1

116ـ11ـ1400

توسعه،اصالح و بهینه سازی شبکه های برق در شهرستان سیرجان

911.750.000

2000001574000131

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :روز شنبه مورخ  1400/09/06:و حداکثر تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10

خواهد بود .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :حداکثر تا ساعت  19روز شنبه مورخ  1400/09/20خواهد بود.

زمان بازگشایی پاکت ها :راس ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  1400/09/21خواهد بود.

*ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تا ساعت  14روز شنبه مورخ 1400/09/20
الزامی می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس:کرمان ـ بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ،کدپستی 7618815676
تلفن تماس  32110403-5 :داخلی 1063

روابط عمومی برق جنوب استان کرمان

/121ج1400/3

عنوان
اجرای اساس و آسفالت باند
دوم محور رودبار – بهادر آباد
(تجدید )4

تضمين (لاير)

نوع

براورد (ریال)

مانت نامه بانکی( مطابق
7.098.000.000

با فرمت ارایه شده در

اسناد) _ اصل فیش واریز
وجه نقد

159.886.577.005

فهرست بها
فهرست بهای راه ،راه آهن

و باند فرودگاه سال  1400و
فهرست بهای تجمیعی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی :ساعت  14روز  1400/09/10تا تاریخ .1400/09/16 oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  13روز پنج شنبه تاریخ .1400/10/02
 oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روز شنبه تاریخ .1400/10/04
 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  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
()http://iets.mporg.ir
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

2

سال چهارم | شماره پیاپی 1119
دوشنبه  8آذر 1400

10003432117834

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

دستگیری شکارچیان متخلف
«هوبره» در قلعهگنج
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان
خبر
قلعهگنج گفت :دو نفر متخلف شکار پرنده
حمایت شده هوبره شناسایی و دستگیر شده
و از آنها یک الشه بههمراه یک قبضه اسلحه شکاری کشف
و ضبط شد.
سلمان کرمی رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان
قلعهگنج اظهار کرد :دو نفر متخلف شکار پرنده حمایت شده
هوبره شناسایی و دستگیر شده و از آنها یک الشه بههمراه یک
قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط و با همکاری دستگاه قضا
و پلیس اطالعات متخلفان جهت رسیدگی به تخلف به مراجع
قضایی معرفی شدند .او بیان کرد:ایران بر اساس کنوانسیون
بینالمللی حفاظت از پرندگان متعهد شده است که از صید و
قاچاق پرندگان کمیاب جلوگیری و از آنها حفاظت کند ،که
زندهگیری پرندگان نادر و در خطر انقراض جرم محسوب
میشود .رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان
قلعهگنج عنوان کرد :پرنده هوبره از پرندگان حمایت شده و
در خطر معرض انقراض است که طبق مصوبه  ۴۴۲شورای
عالی حفاظت محیطزیست ضرر و زیان آن  ۳۰۰تا ۹۰۰
میلیون ریال تعیین شده است.

استاندار هشدار داد

استاندار کرمان گفت :اگر فکری به حال اضافه
خبر
برداشت نزدیک به یک میلیارد مترمکعبی آب
استان نشود بزودی بسیاری از شهرهای ما باید
تخلیه شــوند و در این خصوص باید به صورت واقعی با مردم
صحبت کرد.
علی زینیوند در نشست شــورای اداری استان کرمان افزود:
مصرف آب کشاورزی استان کرمان  ۵.۲میلیارد مترمکعب،
شرب  ۲۷۰میلیون مترمکعب و صنعت  ۷۰میلیون مترمکعب
است .او با طرح این پرسش که سه م حوزه کشاورزی در اقتصاد
کشور کجاست؟ ادامه داد :مسئوالن ،نخبگان و رسانهها مردم
را به کشت جایگزین ترغیب کنند؛ بیش از  ۳۰درصد مصرف
آب استان فقط برای سبز نگه داشتن زمین مصرف میشود.
استاندار کرمان گفت :درصورتی که سدها پرشوند و ترسالی
باشد ورودی آب استان کرمان پنج میلیارد مترمعکب میشود
که به معنای ساالنه یکمیلیارد مترمکعب اضافه برداشت از
زیرزمین و به معنای فرونشست است.
او با بیان اینکه برنامه ســازگاری با کم آبی به صورت جدی
تحلیل و پیگیری شود گفت :در حوزه کشاورزیباید چارچوب
هایی تعریف کرد.
زینیونــد تصریح کــرد :در حــوزه کشــاورزی جنوب در
محصوالت ،نمایشگاه های بین المللی و در بخش برنامه ریزی
کارهایی کرده ایم اما کشاورزی سنتی می تواند آینده ما را با
چالش مواجه کند.
استاندار کرمان گفت :در حال ارائه سند سازگاری با کم آبی
به وزارت نیرو هستیم و در این زمینه مرکز قنات استان را نیز
راه اندازی کردیم.
اشتغال ،مسکن و کرونا در اولویت دولت
او با اشاره به بخشنامههای دولت در همایش استانداران کشور
گفت :این موضوعات را مدیران و فرمانداران پیگیری کنند که
نخستین اولویت کشــور کنترل کرونا است؛ وضعیت استان
همانند سایر نقاط کشــور به حالت نیمه مطلوب رسیده و با
وجود هشدارها ،وظیفه ما واکسیناسیون و تشکیل تیم های
واکنش سریع کروناست و هرجا ســویه ای از این ویروس را
دیدیم باید با فوریت مدیریت شود.
استاندار کرمان یادآورشد:همه دستگاهها باید بدانند چند نفر
از زیرمجموعه خود واکسن تزریق کردند یا نکردند که تشویق
کارمندان،خانوادهها کل جامعه را به این حوزه ترغیب می کند
لذا کرونا موضوعی جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او اضافهکرد:قانون جهش تولید مســکن مورد تاکید رئیس
جمهوری قرار دارد و یک اولویت جدی است لذا فرمانداران با
هماهنگی راه و شهرسازی سهمیه شهرستانی خود را دریافت
کنند .زینیوند افزود:سهمیه چهار ساله استان ساخت نزدیک
به ۱۲۸هزار واحد است که آن را به تفکیک شهرستانها اعالم
کردیم ،جزو تکالیف اصلی ما به شمار میرود و کسی نباید از
این برنامه جا بماند .او ادامهداد:در حوزه ساماندهی زمینهای
بالتکلیف نیز این طرح میتواند سازنده باشد و قانون جهش
تولید مسکن همه اینها را پوشــش میدهد؛ وزیر کشور هم
نماینده ویژه و تاماالختیار در این حوزه گذاشته است و باید
کاری کنیم که از سایر استانها جلوتر باشیم.

آمار نگران کننده بیکاری در کرمان

خبر

بیکاری  ۱۸تا  ۳۵سالههای کرمانی

شهردار کرمان تاکید کرد:

معرفیدقیقفرصتهای
سرمایهگذاریشهرکرمانبه
سرمایهگذارانضروریاست

استاندار کرمان گفت :اشتغالزایی برخی دستگاه
های اجرایی با توجه به تعهد اشتغال آنها امسال به
 ۱۵۰درصد می رسد و پیش بینی میشود به صورت
متوسط تا مرز  ۱۳۰درصد هدف گذاری در تمامی
دستگاهها برسیم که ریزش های کرونا و اشتغال
سال گذشته را پوشش دهیم.
او با بیان اینکه در حوزه کشاورزی ،صنعت و
همچنین توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری های
خوبی در استان داریم بیان کرد:به عنوان مثال در
حوزه جنوب استان سه گلخانه بزرگ هیدروپونیک
وجود دارد که فقط یکی از آنها به دنبال اعتبارات
دولتی است و اشتغال مابقی در آمار نیامده است.

عکس :ایرنا

اضافه برداشت آب سبب تخلیه
بسیاری از شهرهای کرمان میشود

کاغذ استان

گزارش

ایرنا

نشسـت کارگـروه اقتصـادی ،اشـتغال و
سـرمایهگذاری اسـتان کرمـان حـاوی آمارهـا و
خبرهای خوشـحال کننده از روند نزولی بیکاری،
برنامـه اشـتغال و افزایـشدرآمدهای اسـتان بود
کـه البتـه نگرانیهایـی از جملـهدغدغـه بیکاری
رده سـنی  ۱۸تـا  ۳۵سـال نیـزداشـت.
براسـاس آمـار ارائـه شـدهدر ایـن نشسـت تعداد
قابل تاملی ازدسـتگاه های اجرایی از تعهداتشـان
در زمینه اشـتغال تاکنـون جلوتر بـوده انـد و این
رونـد نویدبخـش وضعیتـی بهتـر تـا پایان سـال
خواهـد بود.
اگرچه براسـاس گزارشـی کهدر نشسـت ارائه شد
رتبه اسـتاندر زمینه بیکاری بویژه برای جمعیت
فعال اسـتان یادیگر شـاخص ها همچنان نیازمند
تقویت اسـت اما براسـاس تعهـدات تحقـق افزون
بر  ۴۱هـزار شـغل بسـیاری ازدسـتگاه ها تـا این
موقع از سال از تعهداتشـاندر اشتغالزایی جلوتر
بـوده اند.
در این نشسـت همچنین اعالم شـد با وجود آنکه
نرخ بیکاری اسـتان از متوسط کشـوری همچنان
باالتر اسـت اما رونـد نزولی بـه خود گرفته اسـت؛
جمعیت شـاغالن اسـتان  ۸۴۰هزار نفر اعالم شد
کـه  ۳۸۴هزار نفر آناندر حوزه مشـاغل رسـمی و
بقیهدر حوزه مشـاغل غیررسمی مشغول فعالیت
هستند .
همچنین براسـاس همسـنجی آمارهای استان با
کشـوری ،نرخ بیـکاری رده سـنی  ۱۸تا  ۳۵سـال
کرمان کـه به لحـاظ اقتصـادی پربازده تریـن رده
سـنی به شـمار می رود از متوسـط کشـور بیشتر
اسـت.
اسـتاندار کرماندر این نشسـت با اشـاره به برنامه
هـای حمایـت از حـوزه اشـتغالدر کشـور گفت:
اولویـت و محـور فعالیـتدولـتدر سـال آینـده
اشـتغال و تولید پایدار اسـت کـهدر این خصوص
اسـتان کرمـان کارنامه قابـلدفاعـیدارد.
علـی زینیوند افـزود :آمادگـی داریـم تعهداتمان
رادر ایـن بخـش به عنوان جهش اشـتغال اسـتان
ارائـه کنیم.
او اظهـارداشـت:دسـتگاه هـای اجرایـی بایـددر
حوزه صنعت و کشـاورزی جـذب سـرمایه کنند؛
البتـهدر این خصـوصدر اسـتان کرمـان اتفاقات
خوبـی افتـاده که نبایـد رها شـود.
اسـتاندار کرمـان گفت :معـدل عملکـرد کارگروه
اشـتغال اسـتان قابـل قبـول اسـت و چهـار مـاه
باقـی مانـده از سـال جـاری نیـز زمـان برداشـت
محصول (توسـطدسـتگاه های اجرایـیدر حوزه
اشـتغالزایی) اسـت و باید بهترین عملکرد خود و
نتیجـه فعالیت هـا را به سـرانجام برسـانیم.
او بیان کـرد :باید تمامـی برنامـه ها تا پایان سـال
جـاری به نتیجه برسـد و کسـی چشـم بـه تحقق

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگھی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۷۴۸هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان تصرفـات
مالکانـه بالمعـاوض متقاضـی آقـای عبدالرضـا سـارانی فرزنـد صفـر بشـماره شناسـنامه  ۷۰۶۴صـادره از
کرمـان در ششـدانگ سـه بـاب مغـازه مشـتمل برفوقانـی بـه مسـاحت  177/65مترمربـع پلاک ۲۴۴۷۴
فرعـی از  2787اصلـی واقـع در بخـش  ۳کرمـان آدرس کرمـان بلـوار رسـالت کوچـه  ۱۱خریـداری از مالک
رسـمی آقـای حسـین بانـک توکلـی محـرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .م الف 992
تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه 1400/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 1400/09/08
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان دارای پالک  11فرعی از  - 478اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  - 478اصلی به مساحت  12923.41متر مربع واقع در روستای پیر حاجی شهر
قلعه گنج قطعه چهار بخش  ۴۶کرمان باستناد رای شماره 1400/05/14-140060319002001499هیات مستقر در ثبت
کهنوج در مالکیت خانم مهدیه میرانی طراده فرزند جان هللا قرار گرفته و اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده  13ایین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی
قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400/09/04اگهی تحدید حدود آن
باستناد تبصره ماده  ۱۳قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت  ۸صبح روز یکشنبه مورخه 1400/10/05در
محل شروع و بعمل خواهد آمد .لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک
حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاور ین عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورين بر حدود و
حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده  ۲۰قانون ثبت و ماده  ۸۶اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت  ۳۰روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید .پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود
.تاریخ انتشار  :دوشنبه1400/09/08:
اصغر نارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف323:

برنامهدر سـال آینده نداشـته باشـد کهدر صورت
تمدید زمان عملکرد سـال جـاری بتوانیـم اضافه
عملکردداشـته باشـیم.
زینـی وند تصریح کـرد :براسـاس آمارهـا عملکرد
بیشـتردسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان کرمـان از
تعهـد اشـتغال آنها بیشـتر اسـت کـه نشـان می
دهددسـتگاه ها اشـتغالزایی را بـه خوبی پیگیری
میکننـد و منابع خوبـی همدر بخـش خصوصی
جـذب می شـود.
او گفـت :تعهـد اشـتغال امسـال دسـتگاههای
اجرایی اسـتان کرمان  ۴۱هزار و  ۵۵۷شـغل بوده
که بـرای این اسـتان کـم اسـت و ایجـاد  ۱۲هزار
شـغل خرد و خانگـی از محل انتقال حسـاب های
بنگاه های بـزرگ اقتصادی اسـتان بایـد جداگانه
ارزیابی شـود.
اشتغالزایی و ۱۵۰درصد از هدف گذاری
اسـتاندار کرمـان گفـت :اشـتغالزایی برخـی
دسـتگاه هـای اجرایی بـا توجه بـه تعهد اشـتغال
آنهـا امسـال بـه ۱۵۰درصـد مـی رسـد و پیـش
بینـی میشـود به صـورت متوسـط تـا مـرز ۱۳۰
درصد هدف گذاریدر تمامیدسـتگاهها برسـیم
که ریزش هـای کرونا و اشـتغال سـال گذشـته را
پوشـشدهیـم.
او بـا بیـان اینکـهدر حـوزه کشـاورزی ،صنعـت و
همچنین توسط بخش خصوصی سـرمایه گذاری
های خوبـیدر اسـتانداریم بیـان کرد:بـه عنوان
مثـالدر حوزه جنوب اسـتان سـه گلخانـه بزرگ
هیدروپونیک وجـود دارد کـه فقط یکـی از آنها به
دنبال اعتبـاراتدولتی اسـت و اشـتغال مابقیدر
آمـار نیامده اسـت.
زینیونـد ادامـ ه داد:مجموعـه ای از کارخانههـا و
صنایـعدر اسـتاندر حـال شـکل گرفتن اسـت،
برخـی واحدهـای خـود را گسـترش مـیدهنـد
امـا ممکن اسـت کـهدر ثبـت آمار بـه مـا مراجعه
نکننـد.
او بـا بیـان اینکـه حـوزه مشـاغل غیررسـمی بـه
سـرانه اشـتغالزایی کشـورها کمـک مـی کنـد
گفـت :بایـد ِ
اشـتغالدقیـق بـرای تمامـی
بانـک
ِ
فرصتهـای شـغلیدر اسـتانداشـته باشـیم و
هرجـا شـغلی ایجـاد می شـود بـه لحـاظ صنفی
به یـکدسـتگاه ختـم می شـود کـه توقـعداریم
دسـتگاه هـا همـه مشـاغل را ثبـت کننـد و نـرخ
بیـکاری واقعـی مشـخص شـود.
رئیـس کارگـروه اقتصادی،اشـتغال و سـرمایه
گـذاری اسـتان کرمـان تاکیـد کرد:اشـتغالزایی
بسـیج و کمیته امداد امام خمینی(ره)در سـامانه
رصد ثبت نشـده لذا تمامـی آمارها بایـددر جایی
ثبـت و تجمیـع شـود کـهدر صـورت انجـام ایـن
کار از مـرز ۱۵۰درصـد هدفگـذاری هـم عبـور
مـی کنیم.
زینی ونـددر ادامـه بر ضـرورت راسـتی آزمایی بر
روند ارائه تسهیالت اشـتغالزایی تاکید و بیان کرد:

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اعظم عباسزاده مالک ششدانگ پالک  ۱۱۳۷فرعی از  ۳۰۶اصلی واقع
در زرند بخش  ۱۵کرمان که سند مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکی
 ۱۳۹۸۲۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸۲۸و شماره چاپی  ۶۲۸۴۱۵ب  ۹۶صادر و تسلیم
گردیده ،و به موجب نامه شماره  ۱۳۹۸/۳/۲۵ _ ۹۸۱۰۱۱۳۴۳۸۷۰۰۴۹۴قاضی محترم
اجرای احکام مدنی دادگستری زرند بازداشت گردیده است ،ضمن ارائه دو برگ استشهادیه
تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت اثاث کشی مفقود گردیده و
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده  ۱۲۰اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و
یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .م الف ۲۲۴
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸
هشتم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد ظهیرصادقی برابر وکالت نامه شماره ۱ _ ۱۱۴۰۴۷آذر  ۱۴۰۰دفتر
اسناد رسمی شماره  ۲۶شهر زرند وکالتا از طرف آقای سیدرضا پورحسینی
جرجافکی مالک ششدانگ پالک  ۴۲۰فرعی از  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند
بخش  ۱۳کرمان که سند مالکیت آن در دفتر  ۹۹صفحه  ۵۶۱به شماره ثبت  ۱۳۶۲۲و
شماره چاپی  ۸۰۵۷۱۵صادر و تسلیم گردیده و برابر سند شماره ۱۳۷۳/۸/۱۴ _ ۷۱۹۳۶
دفتر اسناد رسمی شماره  ۳کرمان در رهن بانک مسکن زرند قرار گرفته ،ضمن ارائه دو
برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت سهل انگاری
مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی
ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از
تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس
از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .م الف ۲۲۵
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸
هشتم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

دسـتگاه هـای اجرایـی بایـد پرداخت تسـهیالت
رادر کنـار کارگروهـی تلفیقـیدر حـوزه معاونت
اقتصـادی اسـتانداری با مشـارکت فعال سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان به صـورتدقیق
رصـد و پایـش کنند.
روند اجرایـی جذب  ۱۲هزار فرصت شـغلی
خرد و خانگی
او بـا اشـاره بـه برنامـه ایجـاد  ۱۲هزار شـغل خرد
و خانگـی بـا تسـهیالت بانـک رسـالت از محـل
اعتبارات انتقال حساب شـرکتهای بزرگ استان
گفت :کارگـروه اشـتغال و معاونـت اقتصادی،اتاق
بازرگانـی و مجمع نماینـدگان اسـتاندر مجلس
هرکـدام نقشـیدر ایـن حـوزهدارند.
اسـتاندار کرمـان تأکیـد کرد:ایـن  ۱۲هزار شـغل
تعهـد مجمـع نماینـدگان اسـتان اسـتدرحالی
کهدسـتگاه هـایدولتـی ودبیرخانه کار خـود را
در معرفی واجدان شـرایط و تشـکیل پرونده انجام
داده انـد و آن را ثبـت سـامانه کردهاند.
او توضیـحداد:در این زمینه  ۱۷هـزار پرونده برای
اخذ این نوع از تسـهیالت ایجاد شـده که بایسـتی
حتما نهایت بهره بـرداری از این منابع شـود.
اسـتاندار کرمـان افـزود :پرونـده هـای مشـاغل
خـرد و خانگـی در اسـتان کرمـان آمـاده شـده و
مابقـی پرونـده هـا (اضافـه تـر از  ۱۲هـزار تعهـد
بانـک رسـالت)در سـایر سـامانه هـا ثبت شـود تا
از طریـق نهادهـای دیگر ماننـد بنیاد برکـت قابل
پرداخـت باشـد.
زینیوند ابرازداشـت:در بنیاد برکـت نیز ظرفیت
پرداخت تسـهیالت و اشـتغالزاییداریم که خالی
مانده اسـت و بخشـی از ایـن پروندههای تشـکیل
شـده را مـی توانیـم بـرای پرداخـت تسـهیالت
تحویل بنیاد برکتدهیم و سرجمع آن را جداگانه
بررسـی کنیـم؛ لـذا پذیـرش بنیـاد برکت هـم به
تعهد اشـتغال اسـتان اضافه و وارد سـامانه شـود.
حداکثـر ظرفیت هـا به نفـع اسـتان بهره
بـرداری میشـود
او دربـاره مدیریـت درآمدهـای اسـتان نیـز
عنوانکـرد:درآمدهـای عمـده اسـتان از محـل
حقـوقدولتـی معـادن اسـت و جاهایـی ظرفیت
هایـیدر بودجـه وجـوددارد ازجمله یـکدرصد
حقـوقدولتـی و بخشـودگی مالیاتـی کـه بـرای
جذب ایـن اعتبـارات اسـتان تدابیری اندیشـیده
شـده و بایـد از ایـن ظرفیـت بهـره ببریـم.
اسـتاندار کرمـان گفت :بـا توجه بـه تدابیـر انجام
شـده از حداکثـر ظرفیت هـا به نفـع اسـتان بهره
برداری می کنیم ودرباره بازگشـت بخشـی از این
درآمدهـا بـه اسـتان نیـز اکنـون رویکـرددولت و
سـازمان برنامه مناسـب اسـت.
 ۳۰پیشـنهاد موثر کرمـان برای اسـتانها
در بودجه ۱۴۰۱
او اضافـه کـرد :تقریبـا کرمان جـزو اسـتان هایی
اسـت که  ۳۰پیشـنهاد موثر برای بودجه کشـور و

بهنفـع اسـتانهاداده اسـت.
زینی وند افزود:این پیشـنهادها افزایـش اعتبارات
اسـتان را بهدنبـالدارد ودسـت اسـتان هـا را نیز
برای اسـتفاده از ظرفیت هـا باز می گـذارد لذا باید
آن رادر شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان و
اتـاق بازرگانی کرمان تشـریح کرد کهدسـتگاه ها
متناسـب با ایـن ظرفیتهـا آماده شـوند.
بخشـی از مازاد درآمـد مالیاتـی کرمان به
اسـتان بیاید
او گفـت :مـازاددرآمـد مالیاتی اسـتان مربـوط به
افزایـش مالیاتـی ،حقـوق هـا و اصناف نیسـت اما
به نسـبت سـال های گذشـته افزایش یافته و این
درآمـد تخصصـیدسـتگاه هـا نیسـت و از مـردم
کسـر نمی شـود.
اسـتاندار کرمان ادامـهداد:معنای افزایـشدرآمد
مالیاتـی اسـتان کرمـان آن اسـت کـه فشـاری به
مردم برای اخـذدرآمدها نیامده اسـت و معتقدیم
در جـذب آن بایـد تعامل شـود.
او یادآور شـد:درآمد  ۲هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی
مـازاد مالیاتی بـه معنـای افزایشدرآمـد صنایع و
معـادن و منابع جدید اسـت کـه امیدواریم سـال
های آینـده تصاعـدی افزایـش یابد و پیـش بینی
می شـود تا پایان سـال یک هـزار میلیـارد تومان
دیگر همداشته باشـیم که باید سـهمی از آن را به
اسـتان بیاوریم.
زینی ونـد تصریح کـرد :براسـاس احکام سـازمان
مدیریت و برنامـه ریـزی امیدواریم بخشـی از این
درآمـد بـه صـورت پایـه ای بـرای تامیـن منابـع،
زیرسـاخت ها و تولید و اشـتغال وارد اسـتان شود.
 ۸هزار میلیارد توماندرآمد حقوقدولتی معادن
رئیس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان
کرمان نیـزدر این نشسـت گفـت:درآمـد حقوق
دولتـی معـادن اسـتان کرمان بـه نزدیک هشـت
هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت که پیشـنهاد
دادیمدرصـدی از ایـن اعتبـارات به اسـتان بیاید.
مهدی حسـینینژاد افـزود :افزایـش اعتبـارات از
محلدرآمـد معـادندر بودجه ۱۴۰۱دیده شـود
کـه بتوانیـمدرآمـدی از ایـن محـل برای اسـتان
داشـته باشیم.
در ابتـدای این نشسـت نیـز جعفـر رودری رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ودبیر این کارگروه
گزارشی از وضعیت اشتغال اسـتان و مقایسه آن با
کشـور ارائه کرد که نشـان میدهددر اشتغال رده
سـنی فعال اسـتان (  ۱۸تا  ۳۵سـال) بایـد تدابیر
بیشـتری اعمال شود.
این نشسـت بادسـتور کار بررسـی تعهد اشـتغال
دسـتگاه هـای اجرایـیدر سـال جاری،عملکـرد
دسـتگاه هـایدر مشـاغل خانگـی ،نحـوه اجرای
قانـون اشـتغال پایـدار روسـتایی ،رونـد پرداخت
تسـهیالت کرونا و نیز عملکـرد زیرمجموعه های
کارگـروه اشـتغال و نیـز بررسـی وضعیـت وصول
درآمدهـای اسـتان برگزار شـد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان

 ۶۳روستای کرمان آبرسانی شد
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت:آبرسانی
به  ۶۳روستای این استان به مناسبت  ۶۳سال
عمر با برکت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و
با حمایت  ۹۰میلیارد ریالی مالی سپاه با حضور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین انجام شد.
سردار حسین معروفی در افتتاح طرح
آبرسانی به  ۶۳روستای استان کرمان افزود:
در این آیین به  ۲۷روستای رفسنجان۱۲ ،
روستای نرماشیر،هفت روستای بم ،پنج
روستای انار،چهار روستای ریگان ۲ ،روستای
رودبارجنوب ،یک روستای ارزوئیه و پنج روستای
فهرج آبرسانی شد.
او با بیان اینکه کرمان در حوزه آبرسانی جز
چهار استان با تنش آبی و ناپایداری آب است
اظها رداشت :به منظور شناسایی شرایط این
استان قرارگاه نهضت آبرسانی مرد میدان (سپهبد
شهید سلیمانی)در هفت فاز برنامهریزی شده که
با کمک بسیج ،سپاه،بسیج مردمی و آبفا در این
زمینه کار انجام می شود.
سردار معروفی ادامهداد:همچنین در سه فاز اول
۱۳۶روستای استان کرمان با جمعیت ۱۶۰هزار
نفر و با اعتبار  ۲۶میلیارد تومان آبرسانی شد و در
فاز چهارم  ۶۳روستا با صرف  ۴۰هزار و  ۹میلیارد

تومان اعتبار آبرسانی میشود و فاز پنجم این
طرح نیز همزمان با سالگرد شهادت سپهبد شهید
سلیمانی در  ۶۳روستا با جمعیت  ۳۳هزار نفر و با
اعتبار  ۱۱میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
او تاکیدکرد:فاز  ۶این طرح نیز در هفته پاسدار با
آبرسانی به  ۶۳روستای استان کرمان با جمعیت
 ۳۸هزار نفر و اعتبار  ۹میلیارد تومان و فاز هفتم
نیز طی سه ماه نخست سال آینده با آبرسانی به
 ۶۳روستای کرمان و با هشت میلیارد تومان
اعتبار انجام خواهد شد.
سردار معروفی با بیان اینکه فاز سوم طرح آبرسانی
مرد میدان با کمک واقف حاج ابراهیمی ،شرکت
آبفا و بسیج انجام شده است گفت :اعتبار فاز هفتم
از طریق سپاه تامین شده است.
او افزود:بیش از  ۸۵۰روستا در استان کرمان دچار
مشکل کمبود آب هستند و امروز  ۶۳روستا در
رفسنجان آبرسانی شد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به درخواست
حاج آقا ابراهیمی خیر طرح آبرسانی اشاره کرد
و گفت :وی می خواهد به  ۶هزار روستای استان
کرمان آبرسانی کند و در کنار آن خواسته دوم وی
به جای جبران هزینههای آبرسانی ،نثار صلوات
به اموات ایشان و شهید سلیمانی است.

شــهردار کرمان ،بر لزوم تهیــه اطالعات دقیــق از پروژههای
پیشنهادی و فرصتهای سرمایهگذاری شهر کرمان جهت ارائه
به سرمایهگذاران تأکید کرد.
سعید شَ عرباف تبریزی ،در جلسهای با حضور معاون برنامهریزی
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری که در خصوص ارائه گزارشی از
وضعیت موجود شهرداری و طرحها و چشمانداز آتی معاونتها و
سازمانهای مختلف شهرداری برگزار شد ،افزود :باید فرصتهای
ســرمایهگذاری ،مکانهای گردشــگری و پروژههای مشارکت
ساخت در شهر کرمان جهت معرفی به سرمایهگذاران ،در قالب
بســتههای ســرمایهگذاری تهیه شــود تا در اختیار متقاضیان
سرمایهگذاری در کرمان قرار دهیم .او خاطرنشان کرد :همچنین
بایــد فرصتهای شــهرداری کرمان بــرای ســرمایهگذاران را
امکانسنجی و اعالم کنیم.
شهردار کرمان بیان کرد :ســرمایهگذار باید اطالعات دقیقی از
پروژههای پیشنهادی ازجمله برآورد هزینه ،زمانبندی مشخص
و حجم کار را بداند تا بتواند بهتر و سریعتر تصمیم بگیرد.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان نیز در
این جلسه ،گزارشی از وضعیت موجود معاونتها و سازمانهای
مختلف شهرداری ،ظرفیتها ،طرحها و چشمانداز آتی هر یک از
آنها ارائه کرد .علی سعیدی ،همچنین اطالعات جامعی درخصوص
نقاط قوت و ضعف شهرداری کرمان ،افق آینده شهر ،جاذبههای
گردشــگری و هویتی ،سرمایههای انســانی ،مالی ،تکنولوژی و
زیرساختی شهرداری و فرصتهای سرمایهگذاری را بیان کرد.

رئیس پلیس فتا استان اعالم کرد:

افزایش کالهبرداریهای خرید
اینترنتی در استان کرمان
رئیس پلیـس فتای اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه کالهبرداریها
در خصـوص خریـد اینترنتـی در اسـتان کرمـان رو بـه افزایـش
اسـت ،گفت :این کالهبـرداری ها تقریبـا  ۳۰درصـد از کل جرایم
سـایبری اسـتان را بـه خود اختصـاص داده اسـت.
سـرهنگ امیـن یادگارنـژاد اظهارکـرد:در پروندههـای برداشـت
غیرمجـاز اینترنتـی از حسـابهای بانکـی ۸۵ ،درصـد مربـوط به
متهمین مـرد و ۱۵درصد مربوط بـه متهمین زن اسـت همچنین
پروندههای کالهبـرداری اینترنتی۷۵ ،درصد مربـوط به متهمین
مـرد و  ۲۵درصـد مربوط بـه متهمین زن میباشـد.
او یکـی از دالیـل برداشـتها یغیرمجاز از حسـاب بانکـی را
سـهلانگاری در حفظ و نگهداری،اسـتفاده و حراسـت از اطالعات
حسـاب و رمزهـای اول و دوم کارت بانکـی و اعتمـاد بیجـا بـه
افراد،ذکر و تصریحکرد:از شـهروندان خواهشـمندیم بـه راحتی به
افراد اعتمـاد نکنند و به هیچ وجه اطالعات حسـاب ،شـماره و رمز
کارت خـود را در اختیـار افـراد غریبه قـرار ندهند تـا از این طریق
مانـع سوءاسـتفاده سـارقان و مجرمان شـوند.
رئیـس پلیسفتا اسـتان کرمـان با تاکیـد بر ایـن مطلب کـه افراد
باید سـرویس پیامـک حسـاب بانکی خـود را فعـالنماینـد تا در
صورت برداشـت غیرمجاز و یا سوءاسـتفاده احتمالی،سـریعا از آن
مطلع شـوند،گفت :کارتها و اطالعات بانکی خود را در محلهای
امـن و دور از دسـترس دیگران،نگهـداری و هنگام انجـام هرگونه
تراکنش دقـت کنید که اطالعـات در اختیـار دیگران قـرار نگیرد.
او اظها رکـرد:در بحـث برداشـت غیرمجـاز از حسـاب بانکـی
افراد،بایـد الزامـات امنیتـی رمـز اول و دوم کارت بانکـی را رعایت
کنند و از سـویی دیگر تغییـر رمز اول و رمـز دوم ثابـت ،به صورت
دورهای و حداکثـر سـه ماهـه یـا اسـتفاده از رمزهـای اول و دوم
یکبـار مصرف،میتوانـد امنیـت تراکنشهـای بانکـی را افزایـش
دهد و از بروز کالهبرداری و سـوء اسـتفاده جلوگیری شود .رئیس
پلیس فتا اسـتان کرمـان گفت:افـراد باید هنـگام خریـد و فروش
کاال در سـایتهای آگهـی آنالیـن چنـد نکتـه را رعایـت کننـد،
به شـمارههای ناشناسـی کـه جهـت تمدیـد آگهـی و ...لینکی را
برای شـما ارسـال مینمایند اعتمـاد نکـرده و به هیچ عنـوان وارد
لینک نشـوند.
او خاطرنشـانکرد:در برخـی مواقـع خریـدار جهـت خریـد کاال
مبلغی سـرقتی به حسـاب شـما واریـز مینمایـد کـه آن میتواند
بـرای شـما دردسرسـاز باشـد.پس قبـل از اعـزام به محـل خرید
کاالی شـما،به خریـدار درخواسـت نمایید کـه کارت شناسـایی و
اصـل کارت بانکـی را به محـل خریـد آورده و به شـما نشـان دهد
کـه اطمینـان حاصـل نمایید که شـخص خریـدار صاحـب کارت
بانکی اسـت.
رئیـس پلیسفتا اسـتان کرمـان افـزود:از اصالت و سـرقتی نبودن
اجنـاس اطمینـان حاصـل کنید و به سـادگی بـه خریـد کاالهای
ارزان قیمـت اعتمـاد نکنید.
او در زمینـه نکاتی که فروشـندگان بایـد در این نوع فـروش دقت
کنند،گفت:بـه هنـگام خریـد اجناس از شـما تـا زمانـی از واریزی
مبلـغ بـه حسـابتان اطمینـان حاصـل نکردهایـد از دادن اجناس
خودداری کنیـد چرا کـه در برخی مواقـع خریـدار از نرمافزارهای
رسیدسـاز جعلـی اسـتفاده میکنـد ایـن بـدان معنـی اسـت که
رسـید واریـزی جعلـی بـهشـما نشـان میدهـد پـس موجـودی
حسـاب خـود را حتمـا بازبینـی نمایید.
او یادآورشـد:در سـایتهای آگهـی آنالیـن پیـشپرداخـت یـا
ودیعـه جهـت نگهـداریکاال بـرای فروشـنده واریـز نکنید،اکثـر
ترفندهـای شـیادان سـایبری در ایـن سـایتها درج آگهـی بـا
شـمارههای ناشـناس اسـت کـه اکثـرا ایـن شـمارهها سـرقتی
میباشـندهمچنین شـماره حسـابهایی که ایـن شـیادان برای
خریـدار ارسـال مینماینـد در اکثـر مواقـع صاحبـان آنهـا از
موقعیـت کارت بانکی خـود بی اطلاع بوده کـه به نحـوی آن هم
میتـوان سـرقتی باشـد.
بـه گفتـه سـرهنگ یادگارنـژاد خریـد از سـایتهای دارای
نما داعتما دالکترونیکـی بهتریـن راه بـرای جلوگیـری از
کالهبردار یهـای اینترنتـی اسـت.
رئیـس پلیـس فتـا اسـتان کرمـان خاطرنشـا نکرد:برخی از
فروشـگاههای غیرمجـاز ممکن اسـت اقدام بـه جعل نمـاد اعتماد
الکترونیـک کنند کـه کاربـران میتوانند بـا کلیک کـردن بر روی
تصویر لوگـوی نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی ،صفحه مجـوز مربوطه
را مشـاهده کننـد و بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـته باشـند کـه
صفحهای که مجـوز دارد حتماً بایـد بـا آدرس  enamad.irآغاز
شـده باشـد و آدرس اینترنتی ( )URLسـایت فروشـگاه با آدرسی
کـه در این صفحـه معرفـی میشـود ،باید یکسـان باشـد.

کاغذ اقتصادی
خبر

نماینده جیرفت خطاب به وزیر ارتباطات:

پایتان را از روی سیم بردارید

نماینده مردم جیرفت در مجلس یازدهم از کاهش سرعت
اینترنت در کشور انتقاد کرد و خطاب به وزیر ارتباطات گفت:
پایتان را از روی سیم بردارید.
ذبیح اهلل اعظمی در جلسه علنی روز گذشته(یکشنبه) مجلس
شورای اسالمی خطاب به عیسی زارعپور گفت :سرعت اینترنت
نه تنها افزایش نیافت بلکه به شدت کاهش یافت به طوری
که دانش آموزان و دانشجویان دچار مشکل شدند و فضای
کسب و کار آسیب دیده است .آقای وزیر! پایتان را از روی
سیم بردارید.
نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت :طبق اعتراف
همکارانتان زیرساختهای اینترنت در استان کرمان مشکل
اساسی دارد .فورا اقدامی کنید.
اعظمی در تذکری به وزیر تعادن ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
دانش آموختگان از خیر رفاه و آسایش گذشتند .به جای اینکه
نیروی انسانی و دانش آموختگان را سر کار بگذارید ،به آنها
شغل بدهید.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

معاون وزیر نفت:

آمادهعرضهنفتخام
دربورسانرژیهستیم

روز گذشته کارگروه سازگاری با کم آبی تشکیل شد
تا گزارش عملکرد استانها طی یک سال گذشته
به صورت ویدئو کنفرانس به سمع و نظر مسئولین
کشوری برسد .اعداد اعالمی از سمت استان کرمان
اما به حدی باال بود که مورد تردید بنفشه زهرایی ،دبیر
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور و جهانگیر
حبیبی ،رییس حوضه آبریز فالت مرکزی ایران قرار
گرفت.
چنانچه بنا به اطالعات ارائه شده در این گزارش
شرکت آب منطقهای۴۰درصد از برنامه خود عقب
است اما در عوض سازمانی مثل جهاد کشاورزی
۳۶.۳درصد نیز از برنامه جلوتر است! موضوعی
که مورد توجه اقدسی ،کارشناس حوزه معاونت
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفت.
درخواست مشترک مسئولین کشوری از استان
مستندسازی این آمار و مشخص کردن تیمی جدا از
دستگاههای استان برای نظارت بر عملکرد دستگاهها
و پایش میزان صرفه جویی آب در استان کرمان بود.
گزارش کاغذ وطن
مرضیه قاضی زاده

بنا به اطالعات ارائه شده از سمت علی رشیدی ،مدیر
عامل آب منطقهای ،استان کرمان ۹۹درصد در
برنامه سازگاری با کم آبی پیشرفت داشته و جمعا
۳۲۷.۱میلیون متر مکعب طی یک سال صرفه جویی
آبداشته است .سند سازگاری با کم آبی استان ۸آذر
ماه به تصویب رسید .بنا به این سند استان کرمان
صرفهجویی یک میلیارد متر مکعب آب تا سال ۱۴۰۵را
تعهدداد .میزان صرفه جویی تعیین شدهدر بازه کوتاه
مدت  ۱۴۰۰حدود ۳۳۰.۴میلیون متر مکعب تعیین
شد که حاال مدیران استانی مدعیاند ۹۹درصد آن
محقق شده است.
*جهاد کشاورزی از برنامه جلو زد!
مطابق این گزارش که توسط مدیر عامل آب منطقه
استان ارائه شد همهدستگاهها به جز آب منطقهای از
برنامه خود جلو هستند .به طوریکه جهادکشاورزی
۱۰۶.۱درصد و شرکت آب و فاضالب ۱۳۶.۳درصد از
برنامه خود برای صرفهجویی در آب را محقق کردند .این
میان تنها شرکت آب منطقهای از برنامه خود عقب مانده
ودرصد پیشرفتش حدود ۵۹درصد بود.
گل سرسبد صرفه جوییدر حوزه آب نیز به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و شهر کهای صنعتی با
۲۸۵.۴درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص یافت.
ریز این این اطالعات بدین صورت است که از برنامه
صرفه جویی ۶۸میلیون متر مکعب آب توسط

شرکت آب منطقهای تاکنون ۴۰.۱درصد صرفه
جویی صورت گرفته .برای سازما نهای جهاد
کشاورزی نیز از ۲۵۰.۴درصد هدف تعیین شده این
دستگاه به میزان ۲۶۵.۷درصد آب کمتری مصرف
کرده .در خصوص شرکت آب و فاضالب نیز هدف
تعیین شده ۸.۷۲میلیون متر مکعب بوده که این
دستگاه توانسته  ۱۱.۸۹میلیون متر مکعب صرفه
جویی آب داشته باشد .سازمان صنعت ،معدن و
تجارت و شهر کهای صنعتی نیز دوبرابر برنامه
هدف خود صرفه جویی آب داشتند؛ به طوریکه
هدف تعیین شده برای این بخش ۳.۳میلیون متر
مکعب بوده و صرفه جویی صورت گرفته ۹.۴۲
میلیون متر مکعب بوده است.
این اعداد و ارقام اما مورد قبول اعضای کارگروه ملی
سازگاری با کم آبی قرار نگرفت .نخستین فردی که این
اعداد را غیر واقعی خواند جهانگیر حبیبی ،رییس حوزه
آبریز فالت مرکزی ایران بود .حبیبی با اشاره به اینکه این
اعداد به شدت باالست،گفت « :انشالله که این اعداد واقعا
اتفاق افتاده باشد .مطابق این گزارش سازمان صنعت و
جهاد کشاورزی از برنامه خود جلوتر هستند اما باید این
موضوعات پایش شود که آیا فرضا توسعه گلخانه ها که
اتفاق افتاده جایگزین کشتهای قبلی شده یا برعکس
منجر به توسعه کشت شده؟در حوزه صنعت و معدن و
شرکت آب وفاضالب چطور؟»
حبیبی :آمار صحت سنجی شود
خواسته او مستندسازی این آمار و اختصاص ناظری
جدا ازدستگاههای اجرایی برای صحت سنجی این آمار

خارج شدهاند.
از سوییدیگر نیز بهدلیل عدم تعیین تکلیف
قیمت خودرو،دالالن نیز انگیزهای برای جوالن
در بازار نداشته و تزریق سرمایه و تقاضای کاذبی
در بازار خودرو مشاهده نمیشود.
بازار خودرو قفل است
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه
فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد:
از ابتدای سال جاری ،بازار خودرودرگیر اخبار
زیادی شده که مهمترین آن تعیین تکلیف
مذاکرات هستهای است .مصرف کنندگان
میگویند با توجه به مذاکرات ،همچنان برای
خریدصبرکردهومنتظرکاهشیشدنقیمتها
خواهند ماند.
وی افزود :در مقابل وقتی قیمت ارز باال میرود،
تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا میکند و بازار
اصطالحاً قفل میشود.
موتمنی گفت :دو موضوع مذاکرات برجام و
تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت
خودرو ،منجر به قفل شدن بازار شده است ودو
طرف خریدار و فروشنده منتظر اعالم نهایی
اخبار ایندو حوزه هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به عدم مشخص بودن
آینده بازار خودرو ،تقاضای کاذب در بازار
کاهش یافته است ،افزود :خروج تقاضای کاذب

بود«:استاندار کرمان حتما بهدستگاهها دستوردهند
که این آمار و ارقام را مستند کنند و با یکسری ابزارها به
تایید یکدستگاه نظارتی برسانند .به عنوان مثال در
خراسان رضویدانشگاه مشهد به عنوان ناظر و پایش
کننده مشخص شده».
اقدسی ،کارشناس حوزه معاونت آب و خاک وزارت
جهاد کشاورزی و بنفشه زهرایی،دبیر کارگروه ملی
سازگاری با کم آبی کشور ازدیگر کارشناسانی بودند
که این اعداد و ارقام را مبهم خواندند و خواستار پایش
دقیق و مستندسازی این آمار توسط یک ارگان خارج
ازدستگاههای اجرایی استان شدند .اقدسی با اشاره به
عملکرد ۱۰۶درصدی جهاد کشاورزیدر صرفه جویی،
گفت« :من با عرایض آقای حبیبی موافقم .بایستی آمار
و ارقام را مستندتر اعالم کنند .چطور ممکن است آب
منطقهای از برنامه خود عقب مانده باشد و آن وقتدو
بخش کشاورزی شمال و جنوب جلوتر از برنامه عمل
کرده باشند؟»
صحتسنجیاینآمارخواستهمشترکاعضایکارگروه
ملی سازگاری با کم آبی بود که مورد پذیرش استاندار
کرمان قرار گرفت .علی زینیوند اگر چه این آمار را
واقعی می پندارد اما موافقت کرد که عضو ناظری خارج
ازدستگاههای اجرایی استان این اعداد و ارقام را پایش
کند«:نظر بنده هم این است که کسی به جز اعضا بر این
فرایند نظارت کند  .البته اعداد و ارقام چندان هم غیر
واقعی نیستند و این صرفه جویی ضرورت استان است و
به هر حال مادر حوزه کشاورزی مکانیزه از استانهای
پیشرو هستیم» .

*مکانیزه کردن سیستم کشت منجر به ذخیره
آب نشد
این گفتههای استاندار اما پیش از این توسط محمدرضا
پورابراهیمی ،نماینده مردم کرمان و راور در جلسه
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رد شده بود.
پور ابراهیمی در این نشست به صراحت اعالم کرده بود
که علی رغم هزینه های سنگینی که برای مکانیزه کردن
کشاورزی صورت گرفت هیچ ذخیره آب نداشته ایم.
*کاهش آب روی کاغذ
پیش از این «کاغذ وطن» در گزارشی که دوشنبه
۲۴آبان ماه منتشر شده بود به واکاوی این موضوع
پرداخته بود .در این گزارش مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان کرمان مدعی شده بود که تاکنون
پروانه۵هزار و۶۰۰حلقه چاه تعدیل شده و به میزان ۲۵
درصد از پروانه برداشت آنها کاهش یافته .میزان کاهشی
که البته هیچ شاخصی برای رصد آن وجود ندارد و به
گفته خود رشیدی بیشتر روی کاغذ اتفاق افتاده است.
بهگفتهاواعداداعالمشدهازسمتدستگاههانیزبهصورت
خود اظهاری بوده و هیچ پایش و رصدی روی این اعداد و
ارقامصورتنگرفته.موضوعیکهسعیدبرخوری،مدیرکل
جهاد کشاورزی جنوب کرمان ضمن تاییدش به «کاغذ
وطن» گفته بود «:تا وقتی که کنتور حجمی نصب نشود
نه تنها ما بلکه میزان صرفه جویی آب هیچدستگاهی
قابل رصد نیست .ما هم صرفا براساس میزان توسعه
سیستمآبیاریقطرهای،کشتگلخانهای،کشتنشایی،
خاکورزی حفاظتی و استفاده از مالچ پالستیکیدر
جنوب میران صرفه جوییدر آب را تخمین زدیم».

کمترین نرخ تورم ماهانه در کرمان

از بازار باعث شده با تالطمهای کوتاهمدت،
میزان تغییر قیمت خودرو نسبت به گذشته
کاهش پیدا کند .البته باید توجه داشت که
قیمت خودروهایی مانند پراید کهدیگر تولید
نمیشوند و خودروهایی مانند پژو  ۲۰۷که
عرضه محدودی دارند تغییرات زیادی میکند.
خریدار و فروشندهدر حالت انتظار
محمد قاسمی یک فعال بازار خودرو گفت :بازار
خودرو مثل ماههای گذشته در حالت انتظار
است؛ هم خریدار و هم فروشنده منتظر تغییرات
چه از جانب اخبار سیاسی و چه از جانب اخبار
اقتصادی و تعیین تکلیف قیمت خودرو هستند.
وی افزود :خریداران واقعی که قیمتهای فعلی
بازار نیز برایشان گران است ،به امید کاهش
قیمت دست از خرید کشیدهاند و فقط برای
کسب اطالع از آخرین قیمتها،در بازار حضور
مییابند.
قاسمی گفت:در حال حاضر خرید و فروشی
خاصی در بازار وجود ندارد و قیمتها نیز با
اختیار فروشنده تغییر میکند در حالی که
خریداری وجود ندارد .البته نکته مهم این است
که قیمتهادر فضای مجازی با بازار تفاوتدارد.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد :در فضای
مجازی قیمتها عمدتاً باالتر از سطح بازار
ثبت میشود.

در مـاه آبـان بیشـترین نـرخ تـورم ماهانـه
خانوارهـای کشـور مربـوط بـه اسـتانهای
کهگیلویـه وبویراحمـد و اردبیـل بـا ۵درصد
افزایـش و کمترین نرخ تـورم ماهانـه مربوط
بـه اسـتان کرمـان بـا  ۱.۴درصـد افزایـش
اسـت.
بـه نقـل از مرکـز آمـار ایـران،در آبـان مـاه
 ١۴٠٠عـدد شـاخص کل بـرای خانوارهـای
کشـور ( )١٣٩۵=١٠٠بـه  ٣٧٣رسـید کـه
نسـبت بـه مـاه قبـل  ۲.۵درصـد افزایـش
نشـان میدهـد.در ایـن مـاه بیشـترین نـرخ
تـورم ماهانـه خانوارهـای کشـور مربـوط بـه
اسـتانهای کهگیلویـه وبویراحمـد و اردبیل
بـا ۵درصـد افزایـش و کمتریـن نـرخ تـورم
ماهانـه مربـوط بـه اسـتا ن کرمـان بـا ۱.۴
درصـد افزایـش اسـت.
درصـد تغییـر شـاخص کل نسـبت بـه مـاه
مشـابه سـال قبـل (تـورم نقطـه بـه نقطـه)
برای خانوارهـای کشـور ۳۵.۷درصد اسـت.
بیشـترین نرخ تـورم نقطه به نقطـه مربوط به
اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد (۴۶.۵درصد)
و کمتریـن آن مربـوط به اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان (٢٧.٩درصـد) اسـت.
نـرخ تـورمدوازده ماهـه منتهـی به آبـان ماه
 ۱۴۰۰برای خانوارهای کشـور بـه عدد ۴۴.۴

درصـد رسـید .بیشـترین نـرخ تـورمدوازده
ماهه مربـوط به اسـتان ایلام (۵۲.۲درصد)
و کمتریـن آن مربـوط بـه اسـتان قـم (۴۰
درصـد) اسـت.
خانوارهای شهری
در آبـان مـاه  ۱۴۰۰عـدد شـاخص کل برای
خانوارهای شـهری ( )١٣٩۵=١٠٠به ۳۶۸.۹
رسـید کـه نسـبت بـه مـاه قبـل ۲.۴درصـد
افزایش نشـان میدهد .در این ماه بیشـترین
نرخ تـورم ماهانـه خانوارهای شـهری مربوط
بـه اسـتان اردبیـل بـا ۵.۱درصـد افزایـش و
کمتریـن نرخ تـورم ماهانـه مربوط به اسـتان
کرمان بـا ۱.۴درصـد افزایش اسـت.
درصـد تغییـر شـاخص کل نسـبت بـه مـاه
مشـابه سـال قبـل (تـورم نقطـه بـه نقطـه)
برای خانوارهای شـهری کشـور ۳۵.۳درصد
اسـت .بیشـترین نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطه
خانوارهای شـهری مربـوط به اسـتان زنجان
( ۴٣.٧درصـد) و کمتریـن آن مربـوط بـه
استان سیسـتان و بلوچسـتان (۲۶.۶درصد)
اسـت.
نـرخ تـورمدوازده ماهـه منتهـی به آبـان ماه
 ١۴٠٠برای خانوارهای شـهری به عدد ۴۳.۶
درصـد رسـید .بیشـترین نـرخ تـورمدوازده
ماهه مربـوط به اسـتان ایلام (۵۱.۴درصد)
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آب بستن دولتیها به آمار صرفهجویی آب

بازار خودرو دو قفله شد
از ابتدای سال جاری بازار خودرودستخوش
نوسانات زیادی شده امادردو هفته گذشته به
تبع رفت و برگشت افزایش قیمت و نزدیک
شدن به مذاکرات برجام ،بازاردر شوک فرو رفته
و منتظر تغییرات است.بررسی وضعیت بازار
خودرودر پاییز سال جاری نشان میدهد که
در این فصل بازار با حواشی زیادی مواجه شده
است؛در مهر ماه بازار خودرو متأثر از بازتابهای
مربوط به مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی
واردات خودرو قرار گرفت و قیمتها به سمت
نزولی شدن و یا ثبات حرکت کردند؛ اما با ورود
به آبان بازار خودرو تحت تأثیر احتمال افزایش
قیمت کارخانهای خودرو ،نوسانات نرخ ارز و
اخبار بینالمللی سیگنالهاییدر مورد افزایش
قیمتدریافت کرد کهدر نهایت منجر به نوسان
شدید قیمت شد؛ تا جایی که برای محصوالت
پرتیراژ خودروسازاندر کف بازار افزایش قیمت
غالباً بین ۵تا ۲۵میلیون تومان رقم خورد.
در اواخر آبان ماه و پس از رفت و برگشت افزایش
قیمت ،آشفته بازار خودرودر یک شوک فرو
رفت؛ همزمانی این اتفاق با نزدیک شدن به
مذاکرات برجام،دایره این شوک را گستردهتر
کرد و بازار بیش از پیش قفل شد؛ به گونهای که
طیدو هفته گذشته نه تنها تعداد فروشندگان
کاهش یافته بلکه خریداران نیز کام ً
ال از بازار
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تردید کارشناسان کارگروه سازگاری با کم آبی به آمارهای صرفهجویی استان کرمان

رشد ۴۰درصدی ارزش دالری
صادرات

معـاون وزیـر اقتصـاد گفت:تجـارت خارجـی ایـران در هشـت
ماهـه سـال  ۱۴۰۰ماننـد ماههـای پیـش از آن ،بـا رشـد قابل
توجهی همراه بـود و در ایـن مـدت  ۱۱۰میلیـون و  ۳۰۰هزار
تـن کاال بـه ارزش  ۶۳میلیـارد و یکصـد میلیـون دالر بیـن
جمهـوری اسلامی ایـران و شـرکای تجـاری آن مبادله شـد.
رئیـس کل گمـرک ایـران بـا اعلام ایـن آمـار اظهـار داشـت:
مقایسـه آمـار هشـت ماهـه تجـارت خارجـی کشـور بـا مدت
مشـابه سـال گذشـته حاکـی از رشـد  43.5درصـد در وزن و
 40درصـدی در ارزش دالری کاالها اسـت .مهدی میراشـرفی
افـزود :از میـزان  110میلیـون و  300هـزار تـن کاالی مبادله
شـده در ایـن مـدت 83 ،میلیـون و  700هـزار تـن آن را
صـادرات ،بـه ارزش  31میلیـارد و یکصد میلیون دالر تشـکیل
میدهـد که نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل از لحـاظ وزن
 10.5درصد و از حیـث ارزش  42درصـد افزایش یافته اسـت.
وی در توضیـح عمـده اقلام صادراتـی کشـور اظهارداشـت:
محصـوالت پتروشـیمی بـا  39میلیـون و  800هـزار تـن بـه
ارزش  13میلیـارد و  300میلیـون دالر  47درصد از وزن و 43
درصـد از ارزش مجمـوع صـادرات کشـور را در ایـن مـدت بـه
خـود اختصـاص داده اسـت.
میراشـرفی اضافـه کـرد :پنـج مقصـد مهـم صـادرات کاالهای
ایرانـی بـه ترتیـب چیـن بـا  19میلیـون و  300هـزار تـن بـه
ارزش  9میلیـارد و یکصـد میلیـون دالر ،عـراق بـا  21میلیون
و  600هزارتـن بـه ارزش  6میلیـارد و یکصـد میلیـون دالر،
ترکیـه بـا  11میلیـون و  300هـزار تـن بـه ارزش  3میلیارد و
 800میلیـون دالر ،امـارات متحده عربـی با  7میلیـون و 300
هزار تن بـه ارزش  2میلیـارد و  900میلیون دالر و افغانسـتان
بـا  3میلیـون تـن کاال بـه ارزش یـک میلیـارد و  270میلیون
دالر بودنـد.
وی افـزود :در بحـث واردات نیـز کشـورمان در هشـت ماهـه
سـا لجاری  26میلیـون و  500هـزار تـن کاال بـه ارزش 32
میلیـارد دالر از کشـورهای مختلـف وارد کـرده اسـت کـه در
مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته از لحاظ وزن  21درصد
و از نظـر ارزش  38درصـد رشـد را نشـان میدهـد.
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و کمتریـن آن مربـوط بـه اسـتان قـم (۴٠.٠
درصد) اسـت.
خانوارهای روستایی
در آبـان مـاه  ١۴٠٠عـدد شـاخص کل برای
خانوارهـای روسـتایی ( )١٣٩۵=١٠٠بـه
 ۳۹۶.۴رسـید کـه نسـبت بـه مـاه قبـل ٢.٧
درصـد افزایـش داشـته اسـت .در ایـن مـاه
بیشـترین نـرخ تـورم ماهانـه خانوارهـای
روسـتایی مربـوط بـه اسـتان کهگیلویـه
وبویراحمـد بـا ۶.١درصد افزایـش و کمترین
نرخ تـورم ماهانـه مربوط بـه اسـتان قزوین با
٠.٩درصـد افزایـش اسـت.
درصـد تغییـر شـاخص کل نسـبت بـه مـاه
مشـابه سـال قبل (تورم نقطه به نقطـه) برای
خانوارهای روسـتایی ۳۷.۴درصد میباشـد.
بیشـترین نرخ تـورم نقطه به نقطـه مربوط به
اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد (۵٢.٩درصد)
و کمتریـن آن مربـوط بـه اسـتان همـدان
(۲۶.۶درصـد) اسـت.
نـرخ تـورمدوازده ماهـه منتهـی به آبـان ماه
 ١۴٠٠بـرای خانوارهـای روسـتایی بـه عدد
 ۴۸.۳درصـد رسـید .بیشـترین نـرخ تـورم
دوازده ماهـه مربـوط به اسـتان ایلام (۵۵.۷
درصـد) و کمتریـن آن مربـوط بـه اسـتا ن
سیسـتان وبلوچسـتان (۴١.٩درصد) اسـت.

سکه ارزان شد

روز آرام دالر

شاخص کل با رشد به استقبال مذاکرات رفت

قیمت سکه دیروز (یکشنبه ،هفتم آذرماه) در بازار تهران با  ۳۰هزار تومان کاهش نسبت
به روز شنبه به رقم  ۱۲میلیون و  ۵۷۰هزار تومان رسید.
 $طال و سکه
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در ساعت  ۱۳و  ۴۵دقیقه دیروز ،ارزش هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش  ۳۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته
به رقم  ۱۲میلیون و  ۵۷۰هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت
 ۱۲میلیون و  ۳۵۰هزار تومان معامله شد .همچنین دیروز نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ،ربع
سکه سهمیلیون و  ۷۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر این،
در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۲۵۶هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز
پنجمیلیون و  ۴۴۴هزار تومان شد .همچنین قیمت اُنس جهانی طال با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی نسبت
به روز گذشته تغییری نداشــت و با همان بهای یکهزار و  ۷۹۲دالر و  ۵۰سنت ارزشگذاری شد .به گزارش
ایرنا ،مهمترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه ،باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است .دیروز نرخ دالر در
صرافیهای بانکی در مقایسه با روز گذشته  ۵۵۶تومان کاهش یافت و دوباره به کانال  ۲۶هزار تومان بازگشت.
قیمت انس جهانی طال نیز دیروز ثابت بود و این دو عامل باعث افت بهای سکه در بازار شد.

ی ملی دیروز یکشنبه با یک روند کاهشی به قیمت
نرخ ارز در صراف 
رقم  ۲۶هزار و  ۷۱۵تومان ثبت شده است.
 $دالر
بر این اســاس قیمت دالر برای فروش در صرافی ملی ،با کاهش
نسبت به قیمت روز گذشته  ۲۶۷۱۵تومان اعالم شد .نرخ خرید
دالر نیز روند کاهشی داشت و در این صرافی  ۲۶۱۷۴تومان تعیین شد.
ی ملی  ۳۰۸۰۴تومان اعالم شده؛ قیمت خرید یورو نیز
قیمت یورو نیز برای فروش در صراف 
در این صرافی  ۳۰۱۹۴قیمت خورده است .رشد محدود قیمت دالر در شرایطی رخ داد که
برخی معاملهگران انتظار داشتند در آستانه مذاکرات هستهای قیمت دالر رشد بیشتری
را تجربه کند .در واقع از نگاه این عده ،معاملهگران باید قبل از شــروع مذاکرات ،دالر را به
سطوح باالتر میبردند تا در صورت ایجاد یک توافق ،اقدام به فروش ارزهای خریداری شده
از قیمتهای باال کنند .با این حال ،روز شنبه بیشتر فضای بازار تحت تاثیر احتیاط و نگاه
معاملهگران ارزی به سوی وین بود .روز شنبه بازار به اندازه زیادی به اخبار حساس بود ،به
عنوان مثال خبر سفر یک مقام ایرانی به وین مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت.

روزگذشته شاخص کل بورس با حدود  ۱۳۱۴واحد رشد به کانال
یک میلیون و  ۳۶۸واحد رسید .بازار سهام پس از سه روز معامالتی
روزگذشته اندکی رشد داشت.
پارس ،شستا ،وغدیر و شفن بیشتری تاثیر مثبت در شاخص کل
را داشتند .این در حالی است که روز شنبه اکثر نمادهای بزرگ با افت مواجه بودند .با وجود
رشد  ۰٫۱۰درصدی شاخص کل ،شاخص هموزن امروز حدود  ۰٫۵درصد منفی بود که
نشان از افت گروههای کوچک در روز رشد لیدرها بود .شستا ،انرژی  ۳و فوالد در بازار امروز
پرتراکنشتر بودند .شیمیایی ،خودرو و اداره بازارهای مالی نیز برترین گروههای صنعتی بازار
سهام بودند .همچنین کمند ،پاالیش و شستا بیشترین ارزش معامله و وبملت ،خبهمن و
کمند بیشترین حجم معامالت را داشتند .ارزش کل معامالت در بازار امروز حدود  ۳هزار
و  ۲۰۰میلیارد تومان بود .در حالی بورس کمی رشد کرد که فرابورس همچنان قرمز بود.
شاخص کل فرابورس ایران با حدود  ۱۳۲واحد افت در کانال  ۱۹هزار و  ۴۹۳واحد قرار گرفت.
بپاس و غصینو بیشترین تاثیر منفی و سمگا بیشترین اثر مثبت را در بازار فرابورس داشتند.
 $شاخص
فرابورس

معاون وزیر نفت گفت :براساس برنامه ریزی
صورت گرفته تا ده سال آینده توان تولید
گاز کشور به یک و نیم میلیارد مترمکعب
در روز و ظرفیت نفت به پنج میلیون بشکه
خواهد رسید.
محسن خجســته درباره وضعیت عرضه
نفت خام در بورس انرژی ،گفت :شــرکت
ملی نفت ایران آمادگی کامل برای عرضه
نفت در بورس دارد وبایــد الزامات قانونی
آن حتماً دیده شده باشد و هر زمان بورس
اعالم آمادگی کند و بسترهای قانونی عرضه
نفت در بورس فراهم باشد شرکت ملی نفت
آمادگی کامل برای اجرای آن را دارد.
وی در خصــوص مدل قــراردادی جذب
ســرمایه خارجی ،گفــت :به طــور کلی
قراردادهای نفتی در ایــران در دورههای
مختلف اصالح شــده ،بهبود یافته و تغییر
کرده اســت .و قراردادهای نفتی موســوم
به  IPCنیز مدل تغییــر یافته قراردادهای
بیع متقابل بوده اســت که البته این مدل
قراردادی لزوماً بدون عیب نیست و برنامه ما
این است که مدل قراردادهای  IPCرا بهبود
دهیم ،جذابیت آن را باال برده و معایب آن
را رفع کنیم.
خجسته مهر با اشاره به حضور شرکتهای
چینی در طرحهــای آزادگان شــمالی،
آزادگان جنوبی وفاز یک میدان یادآوران،
گفت :این که چرا قرارداد  ۵.۶میلیارد دالری
آزادگان جنوبی با شرکتهای چینی در دولت
گذشته فسخ شده دلیل آن را نمی دانم اما با
توجه به حضور شرکتهای چینی در این
پروژه و همچنین حضور شرکتهای چینی
در طرح ازادگان شمالی و تمایل آنها برای
توســعه این میدان در فاز دوم و همچنین
فعالیت یک شرکت چینی در فاز اول میدان
یاداوران مذاکرات با این شرکتها ادامه خواهد
داشــت .معاون وزیر نفت در پاسخ به این
سوال که چرا هیچگاه ظرفیت تولید نفت به
بیش از  ۴.۲میلیون بشکه نرسیده گفت :به
اعتقاد من نیاز بازار ،مؤلفههای اقتصاد کالن
و مشــکل تأمین منابع مالی سه مولفهای
است که باعث شده در این سالها نتوانیم
به شرفیت بیش از چهار میلیون بشکه در
روز برسیم.

مدتزمانخانهدار
شدن۴۰سالهشد

عدم تنظیمگری دولت قبل در بازار مسکن
و ترکفعلهای گســترده در این بخش
باعث شده با جهش قیمت مسکن ،متوسط
مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن
افراد را به بیش از  ۴۰سال برسد.
مسکن مناســب نیاز اولیه و اساسی هر
فرد به حساب میآید که دولت باید بستر
الزم برای تهی ه آن را فراهم کند .به استناد
اصل  31قانون اساســی ،داشتن مسکن
ی
ق هر فرد و خانواده ایران 
ب با نیاز ،ح 
متناس 
ت
ت اولوی 
ت با رعای 
ف اس 
ت موظ 
ت و دول 
اس 
برای آنها کــه نیازمندترنــد به خصوص
ن
ی ای 
ن زمین ه اجرا 
ن و کارگرا 
روستانشینا 
ل را فراه م کند.
اص 
اما عدم تنظیمگری دولت قبــل در بازار
مسکن و ترکفعلهای گســترده در این
بخش باعث شده با جهش قیمت مسکن،
متوسط مدت زمان انتظار برای مسکن دار
شدن افراد به بیش از  40سال برسد (برای
دهک کمدرآمد به حدود  178ســال) و
سهم هزینه مســکن به حدود  38درصد
از کل هزینههای خانواده شهری افزایش
یابد.
نگاهی بــه آمار نشــان میدهد ســهم
تســهیالت پرداختی به بخش مسکن و
ساختمان در دهه گذشــته کاهش پیدا
کــرده و از  17.1درصد در ســال 1391
به  5.5درصــد در انتهای ســال 1399
رسیدهاست.
در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی با
رشد  14درصدی از حدود  43به  57درصد
رسیده ،سهم صنعت و معدن ثابت بوده و
سهم بخش کشــاورزی  2درصد کاهش
یافت ه است.
کاهش سهم بخش مسکن و افزایش سهم
خدمات و بازرگانی در حالی است که اوال
خانهدار شــدن مــردم از اولویت باالتری
نسبت به ســایر امور برخوردار است ثانیا
با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر
کشور در دهه گذشــته ،تخصیص سهم
بیشتر به بخشهای دیگر منجر به رشد
اقتصادی مورد نظر نشد ه است.
بنابراین الزم است ســهم بخش مسکن
از تســهیالت به مقــدار ســابق خود در
ابتدای دهــه  90بازگــردد و این موضوع
مورد تاکید قانون جهش تولید قرار گرفته
و با در نظر گرفتن ســهم  20درصدی از
تسهیالت پرداختی به این بخش ،به دنبال
بازگرداندن ســهم تســهیالت مسکن به
ریل گذشــتهی خــود و جبــران عقب
افتادگیهاست.
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معـاون میرا ثفرهنگـی ا دار هکل میرا ثفرهنگـی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان کرمـان از اتمـام
پـروژه تجهیـز و سـاما ندهی سیسـتم روشـنایی مـوزه
باستا نشناسـی جیرفـت خبـر دا د.
مجتبـی شـفیعی اظهـار کـرد« :بـا اعتبـار تخصیصیافته
از محـل اعتبـارات ملـی ،پـروژه تجهیـز و سـاما ندهی
سیسـتم روشـنایی و همچنین ارتقای سیسـتم حفاظتی و
ایمنسـازی دوربینهای مداربسـته موزه باستانشناسـی
جیرفـت بـه پایان رسـید».
معـاون میرا ثفرهنگـی ا دار هکل میرا ثفرهنگـی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان کرمـان هـدف از
ایـن اقـدام را حفاظـت بیشـتر از اشـیای تاریخـی مـوزه
باستانشناسـی جیرفـت عنوان کـرد و افزود« :هـم اکنون
در این موزه  ۳۸۶شـی و ظـروف کندهکاری شـده تاریخی
وجـود دارد کـه قدمت بیشـتر آنهـا به هـزاره سـوم قبل از
میالد مسـیح و تعدادی نیـز بـه دوره پارتها ،اشـکانیان و
اسلامی بـر میگـردد».
او بـا اشـاره بـه اینکه اشـیای بـه نمایـشدرآمـدهدر موزه
باستانشناسـی جیرفت از حفاران غیرمجـاز و تعدادی نیز
از کاوشهای انجام شـدهدر تپـه باسـتانی کنارصندل این
منطقه کشـف شـده اسـت بیان کـرد« :اغلـب این اشـیا از
جنس سـنگ صابـون ،سـفال و مفرغ اسـت».
شـفیعی خاطرنشـان کرد«:مـوزه باستانشناسـی جیرفت
همه روزه بـه غیـر از روزهایدوشـنبه از سـاعت  ۹الی ۱۸
به صورت یکسـره بـرای بازدیـد گردشـگران و عالقمندان
دایر اسـت».

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

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

زیستمند السرتای الله زار
مشـخصات  :فلـس هـای زیـر چشـمی در تمـاس بـا دهـان ؛ فلس هـای جانبـی چهارمین
انگشـت فاقد ریشـه های مشـخص ؛  2ردیف منافذ رانی توسـط فضایی کمتر از یک سـوم
انـدازه هـر کـدام از هم جدا شـده انـد  .معموال چندین فلـس یقه ای بطور مشـخص بزرگتر
از فلـس هـای گلویـی مجـاور ؛  4سـپر زیـر آوارهای با سـپرهای کوچکتر جانبـی و عقبی تا
چهارمین سـپر زیـر آواره ای .
رنـگ آمیـزی:دو نـوار طولـی پشـتی و دو نوار طولـی جانبی پشـتی که کـم و بیش منقطع
و متمایـل بـه نقـاط کوچـک مایـل بـه سفید،حاشـیه کنـاری و میانـی ایـن نقـاط سـیاه ؛
روی پهلوهـا یـک نـوار روشـن جانبی از حاشـیه عقبی گـوش تا کشـاله ران  .بیـن نوارهای
جانبـی و جانبـی پشـتی یک ردیف لکه چشـمی آبـی از جلوی اندامهای حرکتی پیشـین تا
کشـاله ران ؛ بیـن نوارهـای جانبـی و جانبـی پشـتی یک ردیف لکه چشـمی آبـی از جلوی
اندامهـای حرکتـی تیـره با نقاط روشـنتر؛ناحیه شـکم سـفید ؛ کنارهای شـکم با آثار سـیاه
مادههـا دارای نوارهـای روشـن پشـتی و جانبـی پشـتی کم بیـش منقطع کمتری هسـتند.
نرهـا بـا لکههـای چشـمی آشـکار تر با حاشـیه های سـیاه ادغام یافتـه که نـوار جانبی تیره
مشـخصی را تشـکیل مـی دهنـد  .زیسـتگاه:نواحی کوهسـتانی،در دامنههـا و زمینهـای باز
کوهپایـه ای همـراه بـا گیاهـان کوچـک و انـدک و نیـز مجـاورت روسـتاها و باغهـا .عادات
و رفتـار:روز فعالنـد .در حفرهها،البلای
سـنگها و شکافها،زیر سـنگها و غیره مخفی
مـی شـوند ؛از حشـراتی نظیـر مورچـه هـا
،ملخهـا و نیـز عنکبوتیان تغذیـه می کنند.
پراکندگی جهانـی  :ایران
انـدازه  :نـوک پـوزه تا مخـرج  71میلیمتر
دم  116میلیمتـر .مالحظـات  :گـزارش
اینگونـه تاکنون تنهـا از محل نمونه تیپیک
ان از ایـران دامنـه هـای شـمالی کـوه الله
زار،روسـتای اللهزار(شـمال شهرسـتان
بافت)واقـع در اسـتان کرمـان مـی باشـد/.
کویرهـا و بیابانهـای ایـران

به همت شرکت گل گهر؛

عکسنوشت

نخستین همایش دوقلوها و
چندقلوهایسیرجانیبرگزارمیشود

مسابقات قهرمانی موتور اندرو

نخسـتین همایش دوقلوها و چندقلوهای سـیرجانی بـه ابتکار
شـرکت صنعتی ومعدنـی گلگهر برگزار میشـود.
این همایـش که بـه منظـور افزایـش روحیه نشـاط و شـادابی
و تقویـت پیوندهـای اجتماعـی و ارج نهادن به کانـون خانواده
برگزار میشـود،از پسـران و دختران واجد شـرایط بـرای ثبت
نـام در ایـن همایش بـزرگ دعـوت میکند.
تمامی خانوادههای سـیرجانی و یا سـاکن سـیرجان که دارای
فرزنـدان دوقلو یا چندقلوی  ۵سـال به بـاال هسـتند،میتوانند
از تاریـخ  ۷تـا  ۱۵آذرمـاه در ایـن همایـش بـزرگ ثبـت نـام
کننـد.
متقاضیـان بـا ارسـال نا مونا مخانوا دگـی و تصویـر کارت
ملی خـود بـه همـراه یـک قطعهعکـس از هـر فـرد به شـماره
واتـسآپ ۰۹۳۸۱۹۲۳۷۸۹میتواننـد اقـدام بـه ثبتنـام
کنند.گفتنـی اسـت متقاضیـان بایسـتی حتما متولد یا سـاکن
شهرسـتان سـیرجان باشـند.

عکس :مهر

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی از
فراخوان جهان طبیعتBigPicture Natural
 ۲۰۲۲ Worldمنتشر شد.
مهلت ۱۰ :اسفند  ،۱۴۰۰این رقابت از تمامی عکاسان سراسر
جهان دعوت می کند تا آثار خود را با موضوع تنوع غنی زیستی
بر روی زمین و الهام بخشیدن به اقدام برای حفاظت آن از طریق
قدرت تصویر به این رویداد ارسال نمایند .در صورت نیاز و تمایل
می توانید از خدمات ویژهی «دپارتمانهای تخصصی فستیوارت»
برای ثبتنام ،واریز و دریافت هزینههای ارزی ،ترجمه متون ادبی،
طراحی پورتفولیو ،پوستر و ...استفاده کنید.

ارزدیچیتال

کتاب
کتـاب دختر لبخند
مرواریدی
روایتـی
اینکتـاب،
از زندگـی کلمنتایـن
واماریـا دختـر رواندایـی
اسـت که طـی ماجرایی
از
شـگفتانگیز
نسلکشـی انسـانی در
ایـن کشـور نجـات پیدا
کـرد .ایننسلکشـی
پـس از کشتهشـدن
رئیسجمهـور روانـدا در
سـال  ۱۹۹۴رخ داد و
گفتـه میشـود طـی آن
علاوه بـر کشتهشـدن
 ۸۰۰هـزار مـرد ،زن و کـودک ،بـه  ۲۰۰تـا  ۵۰۰هـزار زن تجـاوز جنسـی شـده
اسـت .نویسـنده در ایـن کتـاب روایتـی از  ۱۲اسـل آوارگـی خـود و خواهرش را
بـرای رهایـی از شـر ماشـین کشـتار قومـی در کشـورش و در نهایت اسـتقرار در
آمریـکا را بازگـو میکنـد؛ روایتـی کـه میتواند پـرده از اسـرار یکـی از بزرگترین
جنایتهـای انسـانی در قـرن معاصـر بـردارد.

خبر

تذکر نماینده کهنوج به وزیر صمت
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای اســامی گفــت :از وزیــر صمــت
مــی خواهیــم کــه ســهام کارخانــه فاریــاب شهرســتان منوجــان را بــه مــردم
واگــذار کننــد چــرا کــه مــردم از ایــن موضــوع اســتقبال مــی کننــد.
منصــور شــکراللهی در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس شــورای اســامی
در تذکــری شــفاهی بــه وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت در خصــوص شــرکت
معدنــی فاریــاب شهرســتان منوجــان بیــان کــرد :مدیرعامــل ایــن شــرکت
وضعیــت بســیار وخیمــی بــرای کارگــران بومــی آنجــا ایجــاد کــرده اســت.
درآمــد ایــن کارخانــه بســیار باالســت و چنــد بــار در ایــن خصــوص بــا وزیــر
صنعــت و معــدن تمــاس گرفتــم ولــی جــواب ندادنــد.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی در ادامــه افــزود:
وضعیــت بســیار بحرانــی اســت و از وزیــر صنعــت و معــدن مــی خواهیــم که
ســهام ایــن کارخانــه بــه مــردم واگــذار شــود و مــردم هــم از ایــن موضــوع
اســتقبال مــی کننــد.

آزادی  ۱۵۰زندانی جرائم غیر عمد اززندانهای کرمان
مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان کرمــان گفــت :از ابتــدای امســال
تاکنــون  ۱۵۰زندانــی جرائــم غیــر عمــد از زندانهــای اســتان
کرمان آزاد شــده اند.
ســید حجــت اهلل موســوی قــوام ،گفــت :از ابتــدای امســال تاکنــون
 ۱۵۰زندانــی جرائــم غیــر عمــد بــا مبلــغ  ۹۰میلیــارد ریــال از
زندانهــای اســتان کرمــان آزاد شــده انــد.
او افــزود ۸۵ :درصــد ایــن مبلــغ بــرای آزادی زندانیــان از محــل
کمکهــای مردمــی و خیریــن و مابقــی از محــل کمکهــای ســتاد
دیــه اســتان ،ســتاد دیــه کشــور ،بانــک هــا و صنــدوق خســارت و
اخــذ رضایــت شــاکی تامیــن شــده اســت.
موســوی قــوام بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  ۱۴۱زندانــی
جرائــم غیــر عمــد در زندانهــای اســتان کرمــان بــه ســر میبرنــد،
تصریــح کــرد ۸ :میلیــارد تومــان بــرای آزادی ایــن تعــداد زندانــی
نیــاز اســت .او بــه باالتریــن آمــار جــرم در بیــن زندانیــان جرایــم

رونق ساخت مدارس خیر ساز در رودبار جنوب

غیــر عمــد اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضــر ۵محکــوم بــه
پرداخــت دیــه ۷۴ ،نفــر بدهــکار مالــی ۵۶ ،نفــر بدهــکار مهریــه و
مابقــی بدهــکار نفقــه هســتند.
مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان کرمــان تصریــح کرد:کمتریــن آمــار
زندانیــان جرائــم غیرعمــد مربــوط بــه زنــدان منوجــان بــا صفــر و
زنــدان زرنــد بــا یــک مددجــو و باالتریــن آمــار مربــوط بــه شــهر
کرمــان بــا  ۸۷نفــر اســت .موســوی قــوام بیــان داشــت :در حــال
حاضــر ۱۸نفــر زندانــی جرائــم غیــر عمــد ورودی ســال  ۹۸و ۹۹
و مابقــی ورودی امســال اســت کــه ســتاد دیــه تــاش میکنــد تــا
ورودیهــای ســال قبــل را از زندانهــای اســتان آزاد کننــد.
او بــا بیــان اینکــه از ابتــدای امســال تاکنــون  ۲۳جشــن گلریــزان در
اســتان بــه صــورت مجــازی و غیــر حضــوری برپــا شــده انــد؛ گفــت:
بیــش از  ۱۷میلیــارد و  ۷۵۱میلیــون تومــان تعهــد خیــران بــوده کــه
تاکنــون  ۸۰درصــد ایــن مبلــغ وصــول شــده اســت.

مدیــر آمــوزش و پــرورش رو دبــار
گفــت :در ســه ســال گذشــته بیــش
از  120مدرســه خیــر ســاز در ایــن
شهرســتان ســاخته شــده اســت
شــیرازی مدیــر آمــوزش و پــرورش
شهرســتان رو دبــار جنــوب گفــت:
شهرســتان رو دبــار جنــوب بــا
جمعیــت  28هــزار نفــر دانــش آمــوز و
 376مدرســه طــی ســه ســال گذشــته
قریــب بــه 122مدرســه در ایــن
شهرســتان ســاخته شــده کــه بیــش
از  370کالس درس بــرای دانــش
آمــوزان ایجــاد شــده اســت.
او همچنیــن اظهــار داشــت :قبــا
 10هــزار دانــش آمــوز زیــر ســایه

درختــان و فاقــد فضــای آموزشــی
بو دنــد کــه بــه لطــف خداونــد و
خیریــن مدرســه ســاز و نوســازی ایــن
مــدارس در شهرســتان رودبــار جنــوب
ســاخته شــدند.
شــیرازی افــزود :تجهیزاتــی کــه بــرای
مــدارس نیــاز اســت اســتدعا داریــم
ایــن تجهیــزات را هــم بــرای مــدارس
ببیننــد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش رودبــار در
ادامــه گفــت:از ۱۲۲مدرســه ای کــه
توســط خیریــن در رودبــار نوســازی
شــده اســت بیــش از ۸۰مدرســه فضای
مناســبی ندارنــد کــه نیــاز به بازســازی
و بهســازی دارنــد.

آگهی استخدام دراستان کرمان
استخدام فناوری و بازرگانی عرفان نت سپهر
موقعیت شغلی :کارشناس فنی اینترنت و شبکه
جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
شرایط احراز
در زمینه نصب اینترنت و شبکه ،آشنا با مباحث اینترنت و شبکه
دارای وسیله نقلیه موتور یا ماشین ،تسهیالت و مزایا ،بیمه
حقوق ثابت و مزایا
اطالعات تماس
موبایل 09035978499
تلگرام 09035978499
واتساپ 09035978499
ایمیل shamloohamid@gmail.com
لینک /https://erfannet.ir/estekhdam

استخدام آهک صنعتی ستاره امید بهرام
موقعیت شغلی :نگهبان
شرایط احراز
تعداد 8 :نفر
دارای سالمت جسم و روان ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد
مخدر ،داشتن حداقل مدرک دیپلم ،حداقل قد  170سانتیمتر
تسهیالت و مزایا ،بیمه بیمه تکمیلی سرویس رفت و برگشت ناهار
حقوق و مزایا طبق قانون کار
شام
حق شیفت
اضافه کاری
اطالعات تماس
ایمیل ahakkerman@gmail.com

یک شرکت معتبر و بزرگ تولیدی-صنعتی
موقعیت شغلی :معاون امور مالی
شرایط احراز:
جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
شرایط احراز
ترجیحاً بومی استان کرمان
داشتن شرایط امکان حضور تمام وقت در کرمان
حداقل مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد در شاخه های حسابداری
مسلط به مباحث :قیمت تمام شده ،تنظیم صورت های مالی ،بیمه،
مالیات ،بورس ،بازار سرمایه و حسابرسی
اطالعات تماس
ایمیل industry.co.estekhdam@gmail.com

