
نگرانی وزیر نیرو از مصرف برق

پاداش مشترکان کم مصرف برق 
به استانداران واگذار شد
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سود سهام عدالت در راه  است
دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون 

تومانی دو برابر سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود. مرحله اول اسفند ۹۹ واریز 
شد که ۵۰ درصد مانده به زودی واریز می شود.

 نوبت بندی آب در شهرها 
و روستاهای کشور ممنوع

معاون راهبــری و نظارت بر بهره برداری شــرکت آب 
و فاضالب کشــور گفت: ســتاد پایش تنش آبی برای 

مراقبت های کاهش تنش  آب در سطح شهرها و روستاهای تمامی استان های کشور 
تشکیل می شود.

زمستان سال گذشته و در پی خاموشی های گسترده در 
استان کرمان و شهرستان رفسنجان، موضوع استخراج 

رمزارز از بزرگترین مزرعه بیت کوین ایران واقع در »منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان« 
مورد اعتراض بسیاری از شهروندان قرار گرفت. پس از این اعتراض ها، با دستور 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان، فعالیت این مزرعه متوقف شد اما 
این وقفه دیری نپایید و در فروردین امسال خبرگزاری ها از شروع به کار مجدد مزرعه 
استخراج رمزارز چینی ها در رفسنجان، آن هم در آستانه فصل گرم سال خبر دادند. 
این در حالی است که غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر اعالم 
کرده که امسال تابستان سختی پیِش رو نداریم، بلکه تابستان »بسیار سختی« را 

انتظار می کشیم.«

مدير مهندسي معكوس و ساخت داخل شرکت گل گهر 
از بومي سازي ماده شيميايي MIBC با حمايت شرکت 

معدني و صنعتي گل گهر و شرکت گهرروش سيرجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شرکت گل گهر، مهندس جالل سليمان نژاد 
گفت: کارشناسان کارگروه بومي سازي حوزه کنسانتره شرکت گل گهر شامل 
کارشناسان شرکت گل گهر و کارشناسان شرکت گهرروش به عنوان پيمانكار بهره 
بردار، با انتقال دانش و تجربه خود به سازنده داخلي موفق به ساخت ماده شيميايي فوق 

العاده ارزبر MIBC شدند که در فرآيند فلوتاسيون)شناورسازی( استفاده مي شود .

 بومی سازی ماده شیمیایی MIBC با 
 حمایت شرکت های گل گهر و گهرروش

فعالیت مزرعه چینی برق 
 رفسنجان را تهدید       می کند
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید

هر
س: م

عک

۲

تغییر معادالت 
 در بازار ارز 

علی راستین
یادداشت مهمان 

 کرونا به شغل  کرونا به شغل ۲۳۲۳ هزار کرمانی آسیب زد هزار کرمانی آسیب زد

توافــق احتمالــی ایــران و غــرب 
در ویــن چــه تاثیــری بــر بــازار 
یــن  ا گذاشــت؟  خواهــد  رز  ا
ســوالی اســت کــه ایــن روزهــا 
فــکار  ا ســوی  ز  ا کــرات  بــه 
می شــود. مطــرح   عمومــی 

رز در شــرایط کنونــی  قیمــت ا
در کــف کانــال ۲۳ هــزار تومــان 
ــن  ــدگاری دالر در ای ــرار دارد. مان ق
ــت  ــرایطی رخ داده اس ــال در ش کان
کــه بهــای اســکناس آمریکایــی 
در مهــر مــاه، بــه قلــه رســید و 
هــر دالر بــا بهایــی بیــش از ۳۰ 
هــزار تومــان معاملــه گردیــد. 
دوره  در  فــان  صرا ز  ا بســیاری 
کوتاهــی، قیمــت دالر را برابــر بــا 
 ۳۲ هــزار تومــان اعــالم کردنــد.

حــاال امــا کاهــش بیــش از ۲۸ 
درصــدی قیمــت ارز در کمتــر از 
هشــت مــاه ســبب شــده اســت 
بســیاری از کارشناســان بــر ایــن 
اعتقــاد باشــند کــه نگهــداری 
یــن فاصلــه زمانــی  ریــال در ا
ســودآورترین اقــدام ممکــن در 
ــت  ــوده اس ــرمایه گذاری ب ــوزه س ح
ــران  ــای ای ــی بازاره ــه تمام ــرا ک چ
ــل  ــزش قاب ــاه ری ــت م ــن هش در ای
ــد. ــه کرده ان ــت را تجرب ــه قیم  توج

 هــر چنــد پیــش از ایــن وعــده دالر 
ــس  ــوی ریی ــی از س ــزار تومان ۱۵ ه
جمهــوری و برخــی دیگــر از مقامات 
داده شــد امــا بســیاری از تحلیلگران 
ــیدن  ــه رس ــد ک ــده ان ــن عقی ــر ای ب
دالر بــه ایــن قیمــت در دوره زمانــی 
ــق وین  کوتاهــی ممکن اســت و تواف
ــرای رســیدن  ــد ســیگنالی ب می توان
ــه کمتر  بهــای اســکناس آمریکایی ب
ــا  ــد ام ــان باش ــزار توم ــت ه از بیس
ایــن نــرخ در بــازار چنــدان مانــدگار 

ــود. ــد ب نخواه

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ اردیبهشــت   ۱۲ یکشــنبه         97۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۷۷ بستری جدید 
و ۵ فوتی در 

شبانه روز گذشته

 شاخص بورس منفی شد

پویش آزاد سازی زندانیان زن 
 جرائم غیر عمد در کرمان کلید خورد 

 جهش تمام شاخص های تورم در سال ۹۹ 

آخرین وضعیت 
 شاخص فرابورس

عمومی  روابط  گزارش  به 
علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی، سخنگوی این دانشگاه 
۱۱اردیبهشت ماه  شنبه  عصر 
ساعت   ۲4 اینکه طی  بیان  با 
گذشته،77 بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »۳۱نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
شهربابک،  کرمان،  کوهبنان، 
زرند، ارزوئیه(،۵نفر حوزه دانشگاه 
۱۶نفر  علوم پزشکی رفسنجان ،
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 
جیرفت و۲نفر از بستری شدگان 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم 

هستند«.
او با بیان این که۲۳ نفر از حوزه  
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری جدید گزارش شده است، 
افزود: »در حال حاضر، ۵۸4بیمار 
کرونا در بیمارستان های استان 

بستری هستند«.
داد:»۳۱۶نفر  ادامه  شفیعی 
حوزه   در  بستری  بیماران  از 
علوم پزشکی کرمان، 49نفر حوزه  
علوم پزشکی رفسنجان، 7۶نفر 
حوزه   در  ۸نفر  جنوب،  حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۳۵ 
نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان بستری هستند و خدمات 
بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی 
تاکنون ۱9هزار و ۱۳9 نفر در 
کرونا  به  ابتال  به دلیل  استان، 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی 
کرد:  اظهار  سپس  کرمان 
»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته، 
به  ابتال  دلیل  به  فوتی  ۵مورد 
ویروس کرونا گزارش شده که ۳ 
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و ۲ نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی 
کرونا در استان تاکنون، ۲7۲۸نفر 
به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱9 جان 

خود را از دست داده اند.

شاخص کل در بازار بورس امروز شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه 
ر و ۵47 واحد افت داشت که در نهایت این  ۱۳  هزا
ر واحد رسید.  شاخص به رقم یک میلیون و ۱94 هزا
و  میلیارد  چهار  ز  ا بیش  امروز  معامالت  برپایه 
به  ر  بهادا وراق  ا و  تقدم  حق  سهم،  میلیون   979
ر و ۵۸۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.  ارزش ۳7 هزا
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۶۰7 واحد 
کاهش به 4۲۵ هزار و ۶۶4 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با یک هزار و 4۶ واحد افت به ۲77 هزار و ۸7 واحد رسید. 
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و 4۰7 واحد و شاخص بازار دوم 
۲۵ هزار و ۶94  واحد کاهش داشتند. بر پایه این گزارش، 
یران )فملی( در گروه نمادهای  نماد ملی صنایع مس ا

پُرتراکنش قرار داشت. 

ميثم آبدری مسئول بسيج اصناف و فعاالن اقتصادی شهرستان 
کرمان گفت: پويش آزادسازی زندانيان زن جرائم غيرعمد با 
شعار"زندان جای مادران نيست"همزمان با ماه مبارک رمضان 
در استان آغاز شده که اميد است با بهره گيری از ظرفيت 
خيرين و حمايت مردمی، امكان آزادی زنان زندانی جرائم 
 غير عمد که توانايی مالی پرداخت ديه را ندارند، فراهم شود.

او افزود: اين پويش با مشارکت بسيج جامعه زنان، اتحاديه 
آرايشگران زنانه شهرستان و ستاد ديه استان کرمان و به همت 
 بسيج اصناف ناحيه اميرالمومنين در استان آغاز شده است.

آبدری با اشاره به اينكه در اين پويش آزادی حداقل ۵ مادر هدفگذاری 
شده است، تصريح کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، آزادسازی 
 اين مادران که در زندان به سر می برند در دستور کار قرار دارد.

او بيان کرد: ميزان بدهی اين ۵ مادر، يک ميليارد ريال است که 
اميد است با تعامل، همكاری و حمايت مردم و خيران با ستاد ديه 
استان اين مبلغ فراهم شود و با اين اقدام خداپسندانه بتوانيم 
 گامی مثبت در زمينه کاهش آسيب های جامعه برداريم.

آبدری افزود: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۰۲ و 
نام  به  ملی  بانک   ۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲ حساب  شماره 
ستاد ديه استان کرمان، آماده دريافت هدايای نقدی از 
است. خداپسندانه  امر  اين  برای  خيران  و  مردم   سوی 
او با اعالم اينكه آزادی اين زنان، همت همه نيكوکاران و خيران را 
می طلبد، تصريح کرد: سفره ای برای آزادی زنان گسترده شده است 
که اميدواريم همه پای اين سفره بيايند تا اين مادران جامعه بار ديگر 

در کنار خانواده شان باشند.

آمار رسمی نشان دهنده جهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا پايان 
سال گذشته است، هر چند که آمار ابتدای سال ۱۴۰۰ نيز 
 بيانگر ادامه روند رو به رشد و رسيدن به مرز ۵۰ درصدی بود.

به گزارش ايسنا، آنچه چندی پيش مرکز آمار ايران از 
نشان  کرد  منتشر  گذشته  سال  پايان  در  تورم  وضعيت 
داد که در اسفند ماه نرخ تورم ساالنه ۳۶.۴ درصد بوده 
است. رسيده  درصد   ۴۸.۷ به  نقطه  به  نقطه  تورم   و 

جزئیات تورم سال ۱3۹۹
اما تازه ترين گزارشی که از جريان شاخص کل تورم سال 
۱۳۹۹ اعالم کرده نشان از افزايش روند تورم نسبت به سال 
۱۳۹۸ دارد. طبق اين آمار، شاخص قيمت کاالها و خدمات 
برای   ،۲۵۲.۶ کشور  کل  برای   ۱۳۹۹ سال  در  مصرفی 
 مناطق شهری ۲۵۰.۶ و برای روستايی ۲۶۳.۵ بوده است.
بر اين اساس، نرخ تورم کل در سال ۱۳۹۹ برای کل کشور به 
۳۶.۴ درصد رسيده که ۱.۶ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزايش داشته 
است. همچنين تورم کل در مناطق شهری ۳۶.۲ و برای روستايی 
۳۷.۷ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱.۸ درصد 
 در مناطق شهری و ۰.۴ درصد در مناطق روستايی افزايش دارد.

تورم گروه  نرخ  نشان می دهد که  آمار  اين  بررسی  اما 

سال  در  دخانيات«  و  آشاميدنی ها  »خوراکی ها،  عمده 
شهری  مناطق  درصد،   ۳۹ کشور  کل  برای   ۱۳۹۹
 ۳۸.۷ درصد و مناطق روستايی ۳۹.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم »خوراکی  ها، آشاميدنی  ها و دخانيات« نسبت 
به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق 
 روستايی به ترتيب ۳.۶، ۴.۰ و ۲.۳ واحد درصد کاهش دارد.

بر اساس اين گزارش، نرخ تورم گروه عمده »کاالهای غير 
خوراکی و خدمات« در سال ۱۳۹۹ برای کل کشور ۳۵.۲ درصد، 
مناطق شهری ۳۵.۱ درصد و  مناطق روستايی ۳۵.۸ درصد 
بوده و نرخ تورم »کاالهای غير خوراکی و خدمات« نسبت به 
سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستايی 
 به ترتيب ۳.۸، ۴.۰ و ۲.۳ واحد درصد افزايش يافته است.

ادامه روند افزایشی در سال جاری
افزايش نرخ تورم در سال گذشته در حالی ادامه داشته که به 
امسال نيز رسيده است؛ به طوری که در پايان فروردين ماه 
 ۱۴۰۰ جهش تورم ثبت شد و گزارش مرکز آمار نشان داد که  
کاال و خدمات در مقايسه با اسفندماه ۲.۷ درصد )تورم ماهانه(، در 
مقايسه با فروردين پارسال )تورم نقطه به نقطه( ۴۹.۵ درصد افزايش 
داشته و تورم ساالنه نيز با روند افزايشی به  ۳۸.۹ درصد رسيده است.

بیش  گذشته  روز  نیز  فرابورس  شاخص 
روی  بر  و  داشت  کاهش  واحد   ۸7 از 
ماند. ثابت  واحد   ۵7۲ و  هزار   ۱7  کانال 
و  میلیارد  یک  بازار  این  در  همچنین 
 44 ارزش  به  سهم  برگه  میلیون   ۵۶۰
شد. دادوستد  ریال  میلیارد    ۳4۶ و   هزار 

امروز نماد توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( 
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( دو 
 نماد کرمانی تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
سنگ آهن گهرزمین )کگهر( دیگر نماد کرمانی  تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 2 واحد تجاری واقع واقع درشهر جیرفت- خیابان  شفا روبروی 

بیمارستان امام خمینی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الترونیکی   دولت ) setadiran.ir( و با 
شماره مزایده: 1008) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند0

زمان انتشار درسایت تاریخ :2/12/ 1400ساعت :10صبح 
 مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :1400/2/25 ساعت :13

تاریخ بازدید :  1400/2/13
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ: 1400/2/25 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/2/26 ساعت : 10صبح   
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/2/26

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  1-برگزاری 
مزایده  اسناد  دریافت  شامل  مزایده  فرآیند  مراحل  کلیه  و  باشد  می 
مزایده  در  شرکت  تضمین  پرداخت  مربوطه(  هزینه  وجود  صورت  )در 

)ودیعه( ارسال پیشنهاد 
بستر  در  مزایده  واریز وجه  و   ، برنده  اعالم   ، پاکات  بازگشایی   ، قیمت 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
به  بازدید  از موضوع مزایده  ارائه پیشنهاد  از  2-پیشنهاد می گردد قبل 

عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
سامانه   سایت  در   ، استانها  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
 » گر  مزایده  پروفایل   / نام  ثبت   « بخش   )www.setadiran.ir(

موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
و  نامه  ضمانت  فاقد   ، مخدوش   ، مشروط   ، مبهم  پیشنهادات  به   -6
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
کارپردازی :03443210380

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت

فراخوان مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
مناقصه گذار

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی
برآورد تضمین شرکت در مناقصه

مبانی مبلغ)ریال( مبلغ)ریال( نوع مدت)روز( موضوع شماره فراخوان ردیف

 براساس فهرست بهای
 اجرای کارهای ساختمانی به
صورت سرجمع سال 1400

7/467/168/680 380/000/000
 براساس آیین
 نامه تضمین

معامالت دولتی
365

  )078 ( دیوار حصار 
خانه محله آباده شهر 

سیرجان
2000003501000008 1

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت
مهلت از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته اسناد

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل  تحویل
از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل دو هفتهپیشنهادها مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل گشایش 
طبق اسناد مناقصهپیشنهادها زمان

نوبت اول

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: سال گذشته سامانه ای راه اندازی شد تا افرادی که از کرونا آسیب 
 دیدند در آن ثبت نام کنند و ۲۵ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند و در نهایت ۲3 هزار نفر مورد تایید قرار گرفتند.

 مدیر مهندسي معكوس شرکت گل گهر خبر داد:

ستاد پایش تنش آبی در استان ها تشكیل می شود
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۱۲۰ هزار خانواده کرمانی تحت 
پوشش کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان بــا ابراز تأســف از آمار باالی 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان اظهار کرد: بالغ 
بر ۱۲۰ هزار خانواده در این استان تحت پوشش کمیته امداد هستند 
و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.یحیی صادقی ادامه داد: این 
عدد نسبت به جمعیت استان کرمان آمار باالیی است و از بسیاری از 
استان های کشور بیشتر است که برای کاهش این آمار باید اقدامات 
اساسی انجام شود.مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در خصوص ارائه 
وام ودیعه مسکن به مددجویان گفت: ما دارای محدودیت منابع هستیم 
و بخشی از بودجه های حمایتی ما که از طریق دولت داده می شده با 

توجه به شرایط اقتصادی کاهش یافته است.
هزار خانواده در شهر کرمان فاقد مسكن هستند

او با اشاره به اینکه در شهر کرمان هزار خانواده مددجویان کمیته امداد 
فاقد مسکن داریم، افزود: سرفصلی تحت عنوان ودیعه مسکن داریم که 
رقم در نظر گرفته شده برای آن بسیار محدود است و به صورت فصلی 
اگر بودجه مازادی باشد در این زمینه اختصاص پیدا می کند.صادقی با 
بیان اینکه تعداد زیادی از مددجویان در نوبت دریافت وام ودیعه مسکن 
هستند، گفت: یکی از راه های حل مشکل مسکن خانواده ها این است 
که افرادی که به شهر کرمان مهاجرت کرده اند به شهرستان خودشان 
برگردند چرا که در آنجا امکان احداث مسکن برایشان فراهم است.او 
اظهار کرد: در شــهر کرمان ضمن اینکه زمینی برای احداث مسکن 
مددجویان وجود ندارد، قیمت ها هم بسیار باالست. عمده مددجویان 
فاقد مسکن ساکن شــهر کرمان، غیر کرمانی هســتند. در صورت 
بازگشت این افراد به شهرستان های خودشان هم تسهیالت اشتغال در 

اختیارشان قرار می گیرد و هم مشکل مسکن آنها حل می شود.

برنامه شب های قدر در استان 
کرمان به مدت ۲ ساعت در 

فضای باز برگزار می شود
معاون استاندار کرمان گفت:برنامه شب های قدر در استان کرمان به 
مدت دو ساعت و در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
می شود.محمدصادق بصیری در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا استان کرمان که با حضور زینی وند استاندار کرمان، رشیدی نژاد 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان و زاهدی، حسن پور و اعظمی 
نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد 
اظهار داشت: جلسه ستاد ملی کرونا مانند هفته ها گذشته به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلســه وزیر بهداشت گزارشی از 

آخرین وضعیت بیماری در سطح جهان و کشور ارائه کرد.
او با بیان اینکه آمار مبتالیان به کرونا در کشــور از ۱۵۳ میلیون نفر 
گذشته است و در کشور ما تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به کرونا 
مبتال شدند گفت: گردش ویروس در کشــور ادامه دارد و ستاد کرونا 

شرایط هشدار در کشور را اعالم کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با عنوان اینکه ۱9۸ 
شهر کشور وضعیت قرمز کرونایی دارند افزود: از ۲۳ شهرستان استان 
کرمان، هفت شهرستان در وضعیت قرمز، سه شهرستان در وضعیت 

نارنجی و ۱۳ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
او با بیان اینکه در هفته ای که گذشت جلسات روزانه کرونا برگزار شده 
و اجرای طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا در استان رصد می شود 
ادامه داد: بیش از چهار هفته اســت که اصناف تعطیل شده و ضرر و 
زیان اقتصادی دیده اند.بصیری با اشــاره به اینکه پیشنهاد می شود 
برای بازگشایی گروه دو شــغلی کمیته اقتصادی ستاد کرونا استان 
تصمیم گیری کند گفت: در ستاد ملی قرار شد بانک ها تا ۱۰ روز گواهی 

برگشت چک اصناف را صادر نکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه اصناف 
مشکالت مالیاتی دارند و قرار شــد برای صدور و تمدید پروانه کسب 
مجوز مالیاتی مالک نباشد افزود: استان کرمان در رعایت پروتکل های 

بهداشتی در باالتر از سایر استان ها در کشور بوده است.

تزریق واکسن کرونا را براساس 
پروتكل وزارتخانه انجام می دهیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه با درخواست برخی 
ادارات مواجه هستیم و مطالبه واکسن دارند، بیان کرد:ما طبق پروتکل 
و دستورالعمل وزارتخانه عمل می کنیم و سند ملی و بخشنامه اجرایی 

وزارتخانه باالدست ماست.
حمیدرضا رشــیدی نژاد در جلسه اســتانی ســتاد مدیریت کرونا 
اظهار کرد:طی هفته گذشته روند ثابتی در موارد ابتال به کرونا را در استان 
کرمان داشتیم و تقریبا وضعیت پایدار با یکسری افت و خیزها همراه بود.
او با اشــاره به اینکه در حال حاضر 9۱۵نفر بیمار کرونایی بستری در 
استان داریم،افزود: ۶۰ درصد از این آمار مربوط به حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان است.
رشیدی نژاد بیان کرد:تست ۵۰4 نفر از بیماران بستری،مثبت قطعی و 
بقیه نیز به لحاظ تشخیص بالینی مثبت هستند. ضمن اینکه ۱۳4نفر 

بیمار کرونایی در آی سی یو بستری و 4۰ نفر تحت ونتیالتور هستند.
او بیان کرد:هنوز ظرفیت تخت بستری در استان داریم و روند به گونه ای 
است که امیدواریم تثبیت شود و شاید تا یک هفته تا ۱۰روز آینده روند 

نزولی داشته باشیم اما هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه به دلیل پهناور 
بودن و اقلیم متفاوت استان ممکن است مدت طوالنی تری در قله پیک 
بمانیم، گفت:در حال حاضر در سیرجان و جنوب استان نگرانی داریم 
و سیرجان ۲۰۰ بیمار بستری دارد.در جنوب نیز زیرساخت ها مقداری 
ضعیف تر است و به دلیل همجواری با هرمزگان و سیستان و بلوچستان، 
شرایط متاثر است.او درباره تزریق واکســن کرونا اظهار کرد: تاکنون 
۶۵هزار و ۶ واکسن به استان کرمان وارد و به 4۰هزار و ۶۳۱نفر تزریق 

نوبت اول صورت گرفته است.
رشیدی نژاد تصریح کرد:۱۰هزار و ۲۱۶نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند 
و ۱۰هزار واکسن باقی مانده که برای نوبت دوم دوز اول و بخشی افراد 

دارای اولویت و سالمندان است.
او بیان کرد:تاکنون به 44هزار و ۱7۱نفر افراد باالی ۸۰ سال در استان 
کرمان واکسن کرونا تزریق شده و آمار واکسن های هر شهرستان به 

تفکیک وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کرمان گفت:فاز یک واکسن را باالی 

9۰درصد افرادی که در اولویت بودند،دریافت کرده اند.
رشیدی نژاد تصریح کرد:تاکنون در کرمان به غیر از پروتکل،واکسن 
نزده ایم و ممکن است کســی تخلف کرده باشد که خودش مسئول 
است و اگر ما متوجه شویم همکار ما بوده حتما عزل می شود.اما هنوز 
موردی در این زمینه در استان نبوده و اگر کسی می داند چنین چیزی 

هست،اطالع بدهد.

یک تفاهم نامه همکاری مشترک بین دادگستری و 
اداره کل تبلیغات اسالمی در قالب طرح “مصلحین 
و حکمین قرآنی در مساجد سراسر استان کرمان” 
منعقد شد. موحد رئیس کل دادگستری استان 
کرمان با اعالم اینکه طرح مصلحین با هدف ترویج فرهنگ صلح 
و سازش در پرونده ها و دعاوی صورت گرفته است،گفت:به دنبال 
سند تحول دستگاه قضا،یکی از محور های سند تحول جلب 
مشارکت های نهاد های مذهبی و مردمی برای حل و فصل اختالفات، 
دعاوی و جلوگیری از وقوع جرم است.او افزود:به منظور اجرای این 
سند تحول،یک تفاهم نامه همکاری مشترک بین دادگستری 
استان با اداره کل تبلیغات منعقد کردیم که از ظرفیت مصلحین 
و حکمین قرآنی که از سال 97 پایه گذاری شد و آموزش های 
الزم را برای صلح و سازش دیده اند، بتوانیم در مساجد استفاده 
بیشتری ببینیم.موحد با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۳۰۰ مصلح و حکم 
قرآنی اکنون در سطح استان فعال و با دادگستری استان در ارتباط 
هستند، بیان کرد:می خواهیم این ها را با مساجد،روحانیون، ائمه 
جماعات استان ارتباط دهیم تا بتوانیم از ظرفیت های مذهبی و 
معنوی برای کاهش مراجعات به دستگا ها قضا استفاده کنیم.او 
تصریح کرد:اجرای این طرح،سبب کاهش هزینه ها،کاهش مدت 
رسیدگی،حل شدن اختالف از ریشه می شود.رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با اعالم اینکه روحانیت و هیئت های مذهبی یک نهاد 
ریشه دار و معنوی است که می تواند در طرح مصلحین نقش ویژه ای 
ایجاد کند،گفت:در این تفاهم نامه یک طرف مصلحین،یک طرف 
روحانیون، یک طرف دادگستری و یک طرف اداره کل تبلیغات 
اسالمی است.موحد افزود:می توان با مصالحه قبل از شکل گیری 
پرونده، اختالفات را از بین ببریم و درگیری ها همان مرحله حل 
شود.او تصریح کرد:ما خیلی به این تفاهم نامه چشم امید داریم و 
معتقدیم بدین ترتیب بسیاری از اختالفات در مساجد و محله ها 
حل می شود.حجت االسالم حقانی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
کرمان با اعالم اینکه مساجد نماد حکومت اسالمی است، گفت:در 
مسجد دغدغه های اجتماعی بررسی می شود.بُعد اجتماعی مساجد 
در مشکالت مردم باال است.حجت االسالم حقانی با اشاره به اینکه 
ریش سفیدی و سازش در پرونده ها سبب کم شدن ورود پرونده ها 
به دادگستری می شود،بیان کرد:چه خوب است که صلح و سازش 

در مساجِد محالت صورت گیرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
رفسنجان گفت:از رویشگاه های آنغوزه تلخ و شیرین 
این شهرستان ساالنه سه تن شیره گیاهی برداشت 
می شود.جالل حسن شاهی افزود:هفت رویشگاه آنغوزه تلخ و یک 
رویشگاه آنغوزه شیرین در رفسنجان وجود دارد که در مجموع  
مساحتی بالغ بر9هزار هکتار از سطح مراتع شهرستان را پوشش 
داده است.او اضافه کرد:در سه رویشگاه که دارای طرح می باشند 
می توان شیره آنغوزه را برداشت کرد که به طور میانگین ساالنه سه 

هزار تُن شیره از این رویشگاه ها برداشت می شود.
حسن شاهی با اشاره به اینکه این گیاه ظرفیت مهمی در سطح 
مراتع به شمار می رود؛عنوان کرد:سازمان جنگل ها،مراتع و 
آبخیزداری کشور طی سال های اخیر با هدف افزایش توان 
اقتصادی بهره برداران،روستاییان و عشایر در قالب طرح های 

تلفیقی،مجوز برداشت این گیاه را به ذی نفعان منطقه داده است .
او اضافه کرد:مجوز بهره برداری هرساله از سوی ادارات کل منابع 
طبیعی بر اساس وضعیت آب و هوایی و وضعیت رویشگاه صادر 
می شود و بهره برداران با نظارت ادارات منابع طبیعی شهرستان ها 

اقدام به برداشت شیره آنغوزه می کنند.
حسن شاهی تصریح کرد:این امر باعث می شود مرتعداران،روستائیان 
و عشایر ضمن تشویق به حفاظت و نگهداری از این رویشگاه ها به 
حفظ و توسعه این گیاه دارویی کمک کنند و در کنار آن ارتزاق و 
درآمد داشته باشند.او خاطرنشان کرد:مجوز برداشت از پنج رویشگاه 
دیگر آنغوزه در رفسنجان در آینده با تهیه طرح های تلفیقی در 

اختیار مرتعداران و ذی نفعان قرار داده می شود.
حسن شاهی با بیان اینکه این گیاه دارای خواص دارویی و صنعتی 
بسیاری است گفت:شیره این گیاه در صنعت داروسازی بسیار کاربرد 

دارد و محصول آنغوزه به کشور هند صادر می شود.
او با اشاره به اینکه رویشگاه کوه سرخ راویز از بهترین رویشگاه های 
گیاه آنغوزه در سطح شهرستان می باشد که به لحاظ جنس خاک و 
نیز اقلیم مناسب،دارای آنغوزه بسیار با کیفیتی می باشد افزود:رنگ 
شیره آنغوزه کوه سرخ راویز رفسنجان، نسبت به سایر مناطق از 

کیفیت خوبی برخوردار و مورد توجه تجار می باشد.

ساعات فعالیت پایگاه های انتقال خون در شب های قدر

۷۸درصد داوطلبان انتخابات شوراها تایید صالحیت شدند

انعقاد تفاهم نامه همكاری بین 
دادگستری و تبلیغات اسالمی 

ساالنه سه تن شیره آنغوزه 
از رویشگاه های رفسنجان 

برداشت می شود

خبر

خبر

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319062000902 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای 
حسـن گـودرزی گوکـی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 172 صـادره از گلباف در ششـدانگ 
یکـدرب بـاغ بـه مسـاحت 3322متر مربـع پالک 14 فرعـی از 134 – اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 134 اصلـی  بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف محلـه رزنـو کوچه شـهید پور 
جعفـری خریـداری از مالـک رسـمی عصمت وزیری و حسـن گـودرزی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف143
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/12-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

تحدید حدود اختصاصی 
ششـدانگ هتل لـوت دارای پالک 1 فرعی 
از 2866 – اصلـی بمسـاحت 10011 متـر 
مربـع واقـع در بخش 23کرمـان به آدرس 
شـهداد بلـوار امـام زاده زیـد)ع( انتهـای بلـوار دسـت 
چـپ مـورد تقاضـای خانم حکیمـه درتـاج فرزند برکت 
نیـاز بـه تحدیـد دارد لـذا حسـب در خواسـت مورخـه 
1400/02/08 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن 
باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشر 
و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه 
مـورخ 1400/03/03 شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا به 
مالـک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می 
گرددکـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالم بـه محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت 
و مـاده 86 اصالحـی آئیـن نامـه قانـون ثبـت پـس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا 
بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید و پس از گذشـت 
مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود

تاریخ انتشار 1400/02/12
ابراهیم سیدی _رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
م الف 152

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
متن آگهی مزایده  

آگهـی مزایـده اتومبیل پرونده کالسـه 139904019069000474_ )شـماره 
) بایگانی9900499 

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق یـک دسـتگاه سـواری پرایـد بـه شـماره پالک 
انتظامـی 65 ایـران _594 ط 92، مـدل  1388 به رنگ نقره ای متالیک، تیپ 132، تعداد 
سـیلندر 4، تعداد محور 2، به شـماره موتور 2905761 و شاسی شـماره 1422288073218 
s  و خـودرو مذکـور تـا تاریـخ 1400/06/1 دارای بیمـه نامـه شـخص ثالث معتبـر نزد بیمه 
ایـران بـوده )بیمه نامه دارای تخفیف 70 درصد می باشـد(و السـتیکهای جلـو 90 درصد و 
عقب 50 درصد سـالم می باشـد و دارای رینگ اسـپرت و السـتیک زاپاس فرسوده است، 
شاسـی و بدنه سـالم بدون رنگ خوردگی )سـقف و درب صندوق عقب به صورت جزئی 
افتـاب سـوختگی دارد( موتـور ، گیربکـس و دیفرانسـیل سـالم و آماده به کار می باشـد. 
و روکـش صندلـی مسـتعمل، رادیـو پخش دارد و جـک ندارد. میزان پیمایـش خودرو در 
زمـان بازدیـد 238258 کیلومتـر اسـت.با توجـه بـه وضعیـت خـودرو به شـرح فـوق و با 
در نظـر گرفتـن تیـپ کاربـری و مـدل وسـیله نقلیه میـزان ارزیابـی در لحظه بازدیـد و در 
وضعیـت کنونی بازار معامالت حسـب نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 650.000.000 ریال ) 
ششـصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شـده در روز دوشـنبه مورخ 1400/2/27  از سـاعت 
9 الـی 12 در محـل اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند از طریـق مزایده به فروش 
مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـده  650.000.000 ریـال) ششـصد و پنجـاه میلیـون 
ریال( شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود و کلیه هزینه های 
قانونـی بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیم عشـر وحـق مزایده نقـدا وصول خواهد شـد 
ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعـالم گردد، مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همـان سـاعت و محل برگزار خواهد شـد.
ضمنـا جهـت بازدیـد از خـودوری مذکـور مـورد مزایـده بـه آدرس زرنـد _ پارکینـگ 

انتظامـی مراجعـه نماینـد.
تاریخ انتشار آگهی مزایده در یک نوبت: روز یکشنبه مورخ 1400/2/12- م.الف 21 

حسین توحیدی نیا-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

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 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 140060319005000015 مـورخ 1400/01/22هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم کبری نظـری کدخدائی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 12صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 
288/40مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 2639-اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس 
شـهداد - میـدان طالقانـی کوچـه 8 خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتـراب مظفری کرمانی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الف 76
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/12

ابراهیم سیدی - 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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
دوم   هیـات   139960319008002570 شـماره  رای  برابـر  رسـمی 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بتول حسـن 
زاده سـبلوئی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 1244 صادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 298.80 مترمربـع از پالک 
2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه 16 خریداری از 

مالـک رسـمی آقـای مهرعلـی فردسـی تاج آبـادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الف22
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/26
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

۸۹ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال ۹۹  

 

مهندس رحمان نژاد معاون امور صنایع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه 
در سال جهش تولید ۱۶۵ پروانه بهره برداری جدید 
توسط این سازمان صادر شد گفت: سه هزار و 4۰۰ 
نفر اشتغال و سرمایه گذاری ۸9 هزار میلیارد ریال 

تنها در این پروانه ها رقم خورد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان کرمان علیرضا رحمان نژاد معاون 
امور صنایع سازمان »صمت« در گفت و گو با 
خبرنگاران اعالم نمود: در سال 99  سالی که به 
فرموده رهبر معظم انقالب به نام  سال جهش 
تولید نام گرفته بود تعداد ۱49 پروانه بهره برداری 
جدید با سه هزار و 7۰۰ اشتغال در این پروانه ها 
هدف گذاری داشتیم که میزان تحقق این آمار 
۱۱۰ درصد رشد را نسبت به سال هدف گذاری 

نشان می دهد.
او اظهار داشت: سامانه رصد نیز پنج هزار و ۸۰۰ 
نفر اشتغال برای حوزه صنعت استان کرمان در 
نظر گرفت و بر اساس آخرین گزارش در این زمینه 
بیش از 9 هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شد که این 
آمار مجموع پروانه های صادره با اشتغال جدید در 

واحدهای قدیم را نشان می دهد.
جهش 3۵ درصدی تولید در کرمان

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: همچنین ۳۵ درصد رشد تولید 
در سال جهش تولید در استان کرمان رقم خورد که 
نشان می دهد سال 99 در واقع جهش خوبی داشته 

ایم. وی ادامه داد: این جهش بیشتر در صنایع غذایی 
و سلولزی و نساجی اتفاق افتاده است.
۵۲ واحد راکد کرمان فعال شدند

او با بیان اینکه سازمان صمت فعالیت های خود 
را در سال جهش تولید در ۱۰ برنامه و هفت محور 
انجام داد افزود: یکی از مهمترین این برنامه ها فعال 
سازی معادن راکد و نیمه فعال بود و در پروژه فعال 

سازی واحدهای راکد، ۵۲ واحد را فعال کردیم.
مهندس رحمان نژاد با اشاره به بیش از یک هزار 
و 7۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری 
استان کرمان گفت: اکنون ۲۰ درصد واحدهای 
تولیدی استان کرمان راکد، 44 درصد نیمه فعال و 
۳۶ درصد مابقی فعال هستند و طی سال گذشته 
نیز فعال کردن واحدهای راکد و افزایش ظرفیت 

واحدهای نیمه فعال را پیگیری کردیم.
او تصریح کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر 
اساس آخرین گزارش در سال 99 تعداد 49 جلسه 
تخصصی و ۲۶ نشست اصلی کارگروه را برگزار 
کرد و ۶۱۱ مشکل واحدهای تولیدی را به صورت 

مصوبه درآوردیم.
او ادامه داد: با پیگیری میدانی ۵۵ درصد این 
مصوبات اجرا شدند، ۱۰ درصد اجرا نشد و ۳۵ 

درصد در حال پیگیری هستند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: مصوبات اجرا شده نسبت به 
سال 9۸ بیش از ۱۵ درصد رشد داشته اند و یکی از 
برنامه های تحقق یافته در برنامه، برقراری ارتباط 

بین واحدهای کوچک و بزرگ بود.
او عنوان کرد: براساس نشست ها، نیازسنجی و 
تولیدات واحدهای کوچک را شناسایی کردیم 

و ۱4۰ واحد را به واحدهای بزرگ متصل کردیم 
و در این راستا واحدهای بزرگ عالوه بر خرید 
محصوالت واحدهای خرد، به رشد و تعالی این 

واحدها کمک کردند.
رحمان نژاد افزود: همچنین کمیته حمایت قضایی 
با دبیری اتاق بازرگانی و ریاست دادگستری استان 
عالوه بر کارگروه رفع موانع تولید، تشکیل شد که 
این نشست ها باید مصوبات اجرایی و محکم تر در 

راستای قانون داشته باشد.
نهضت ساخت داخل و عارضه یابی 

واحدهای تولیدی
او بیان داشت: یکی از فعالیت هایی که در سال 
99 انجام دادیم بیش از ۱۰ واحد از صنایع مختلف 
را دسته بندی کردیم و با مطالعه اولیه و همکاری 
اتاق بازرگانی قراردادی با اساتید دانشگاه شهید 
باهنر کرمان منعقد کردیم که در این راستا ارتباط 

بین صنعت و دانشگاه دنبال شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: این واحدها را بازدید و پروژه 
عارضه یابی در این راستا تعریف شد لذا در صورت 
جذب اعتبارات این طرح برای سال جاری در ۱۰۰ 

واحد انجام می شود.
مهندس رحمان نژاد افزود: برای فعال سازی 
واحدهای راکد و تعطیل نهضت ساخت داخل را 
اجرا کردیم و کمک به ساخت داخلی موجب فعال 
سازی واحدهای داخلی و از خروج ارز جلوگیری 

می کند.
او تاکید کرد: وزارت صمت در سال جهش تولید 
۱۳۶ میلیون دالر تعهد را برای ما درنظر گرفته 
بود که در سال 99 میزان ۲۰۰ میلیون دالر 

تعهد ارزی را انجام دادیم در حالی که بیش از 
هدف گذاری بود.

تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و 
تعریف سامانه تسهیل

رحمان نژاد با اشاره به تخصیص مواد اولیه برای 
واحدهایی دارای نیاز گفت: از طریق سامانه 
بهین یاب وزارت صمت سهمیه ورق به واحدهای 
تولید کننده واقعی به صورت کنترل شده 
تخصیص داده شد.وی با اشاره به سامانه ای کردن 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: بسیاری 
دستگاه ها با استفاده از مصوبات و ابالغیه ها می 
توانند مشکالت واحدهای تولیدی را رفع کنند 
اما کارگروه تسهیل را به عنوان اهرم می دانند و 
گاهی وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند لذا 
این امر موجب می شود که این کارگروه ورودی و 
مصوبات بسیاری داشته باشد که شاید کارگروه را 

با مشکل روبرو کند. 
او افزود: وزارت صمت این سامانه را در نظر گرفت 
که در ابتدا به صورت پایلوت ابتدا در هفت استان 
اجرا شد و از ابتدای اردیبهشت امسال نیز به 
صورت کشوری اجرایی و مورد الزام دستگاه ها قرار 
گرفت.معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: متقاضیان پس از ورود 
به سامانه و اعالم مشکل ابتدا به دستگاه مربوطه و 
در صورت رفع نشدن، به کارگروه رفع موانع تولید 
ارجاع داده می شود و پس از آن به سطح ملی و در 

آنجا براساس اختیارات مشکل را رفع می کنند.
او ادامه داد: در این خصوص سه کمیته تخصصی 
صمت، کشاورزی و میراث فرهنگی داریم که 

مسائل واحدهای تولیدی را دنبال می کنند.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: سال گذشته سامانه ای راه اندازی شد تا افرادی 
که از کرونا آسيب ديدند در آن ثبت نام کنند و ۲۵ 
هزار نفر در اين سامانه ثبت نام کردند و در نهايت ۲۳ 

هزار نفر مورد تاييد قرار گرفتند.
رضا اسماعيلی به مناسبت روز جهانی کارگر 
اظهار داشت: کرمان يک استان توليدی و سرآمد 
محصوالت دنيا است که اين مهم با تالش و کوشش 

کارگران در استان فراهم می شود.
او از کارگرانی قدردانی کرد که از ابتدای انقالب 
اسالمی تاکنون با کمترين توقع در اين حوزه فعاليت 
می کنند و بيان داشت: شهدای کارگری يک ششم 
جمعيت شهدای استان کرمان را تشكيل می دهند 
که نشان دهنده حضور باشكوه کارگران در دوران 

دفاع مقدس است.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
خاطرنشان کرد: در دوران سازندگی و بعد از دفاع 

مقدس و همچنين در تحريم نيز کارگران در حوزه 
توليد و اقتصاد نقش کليدی داشتند و بيش ۵۳ هزار 
واحد کارگری در سطح استان با ۳۴۰هزار بيمه شده 

اجباری در استان کرمان فعال هستند.
اسماعيلی يادآور شد: ۴۸۰ هزار کارگر بيمه شده 
تامين اجتماعی در کرمان مشغول به کار هستند که 
طی ۴۰ سال گذشته رشد قابل توجهی داشته ايم و 
اميدواريم در جنوب استان کرمان بتوانيم همانند 

شمال پوشش بيمه ای داشته باشيم.
او با اشاره به اينكه در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر 
از بيمه بيكاری در استان کرمان استفاده می کنند، 
بيان داشت: ۵۸۰ ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
روستايی پرداخت شده است و به دنبال تشكيل 
کميته نظارت برای بررسی وضعيت تسهيالت 

اشتغال روستايی در استان هستيم.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
ابراز کرد: نقش کارگران را در توليد موثر می دانيم 

و اگر نباشند، توليد لنگ می ماند بنابراين به دنبال 
حضور کارگران در توليد هستيم.

اسماعيلی همچنين بهره وری نيروی کار را امری 
مهم خواند و از همكاری با اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان در اين راستا خبر 
داد.مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
بيان داشت: قوانين دست و پاگير مربوط به حوزه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله موانع کسب و کار 
است و مسائل فرهنگی از ديگر موانع در اين حوزه 

به شمارمی رود.
اسماعيلی اضافه کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به دنبال اصل سه جانبه گرايی کارگر، 
کارفرما و توليد هستيم بنابراين توسعه تشكل های 
کارگری – کارفرمايی در دستور کار قرار گرفت تا 
توسعه گفتمان کارگر، کارفرما و دولت را داشته 

باشيم.
او با اشاره به پرداخت ۵۸۰ ميليارد تومان وام 
روستايی در بخش اشتغال استان کرمان عنوان کرد: 
اميدواريم وام ها کمترين خطا را داشته باشند و فردی 
که يک ميليارد تومان وام دريافت کرده است بايد 

برای حداقل ۶ نفر ايجاد اشتغال کند.
اسماعيلی تصريح کرد: تعيين حداقل مزد در 
شورای عالی کار صورت می گيرد که ۴۰ درصد 
افزايش مزد در اسفند ماه سال گذشته داشته ايم و 
سال گذشته سامانه ای راه اندازی شد تا افرادی که 
از کرونا آسيب ديدند در آن ثبت نام کنند و ۲۵ هزار 
نفر در اين سامانه ثبت نام کردند و در نهايت ۲۳ 
هزار نفر مورد تاييد قرار گرفتند.او افزود: ۴ هزار و 
۸۰۰ نفر نتوانستند، بيمه را پرداخت کنند و سرکار 
نرفتند و از بيمه بيكاری استفاده می کنند، اما آسيب 
چندانی بعد از دوره پرداخت به بيمه شدگان وارد 
نشد و افزايش تعداد بيمه شدگان را طی سال گذشته 
داشتيم اما نمی توانيم منكر شويم که واحدهای 
خدماتی و اصناف ما مشكل پيدا کردند.اسماعيلی 
ادامه داد: حس انسان دوستانه در بين کارفرمايان 
ما بوده است و ضمن اينكه دچار مشكل بودند، 

نگذاشتند، مشكل کرونا گريبان کارگران را بگيرد.
او اظهار داشت: ۸۵ تعاونی بانوان طی دوسال گذشته 
در استان کرمان تشكيل شده است، اما اشتغال زنان 

به نسبت اشتغال به آقايان کمتر است.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت: 
در حال حاضر در ذخاير خونی همه گروه ها به ويژه 
گروه های خونی منفی در استان کرمان با کمبود 
مواجه هستيم.اهداکنندگان با اهدای خون در 
نجات جان همنوعان خود سهيم هستند.ايرج 
شكوهی افزود:با توجه به اينكه هر ساله در ماه مبارک 
رمضان آمار اهدای خون در استان با کاهش روبرو 
می شود و با توجه به اوج گرفتن مجدد شيوع ويروس 
کرونا و کاهش مراجعه جهت اهدای خون،از مردم 
درخواست داريم خواست تا در شب های پربرکت قدر 
اهدای خون را فراموش نكنند.شكوهی با بيان اينكه 
در حال حاضر در ذخاير همه گروه های خونی به ويژه 
گروه های خونی منفی، O و A+ در استان با کمبود 
مواجه هستيم،از مردم دعوت کرد تا با اهدای خون 

در شب های پرفيض قدر به ياری نيازمندان به خون 
بشتابند.او درباره ساعات کاری مراکز اهدای خون 
در ليالی قدر بيان کرد:پايگاه مرکزی کرمان واقع 
در بلوار۲۲بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۴و پايگاه شهيد 
فيروزی واقع در ميدان آزادی،ابتدای بلوار جمهوری از 
ساعت ۱۷و ۳۰ دقيقه تا ۲۴و پايگاه های اهدای خون 
در شهرستان های رفسنجان،سيرجان،جيرفت و 
بم از ساعت ۲۱الی ۲۴ آماده خدمت رسانی به هم 
استانی ها هستند.سرپرست انتقال خون استان 
کرمان گفت:اگر مردم نذری جهت اهدای خون دارند 
نذرشان را به شب های قدر موکول نكنند و چنانچه 
در اين شب ها موفق به اهدای خون نشدند تا پايان 
ماه مبارک رمضان به پايگاه های اهدای خون سراسر 

استان مراجعه و نذرشان را ادا کنند.

فرماندار بم از تاييد صالحيت ۷۸درصد مجموع 
داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر اين 
شهرستان خبر داد.هادی شهسوارپور مجموع 
تعداد ثبت نام کنندگان شوراهای اسالمی شهر 
در شهرستان بم را ۸۹ نفر برشمرد و گفت: از 
اين تعداد ۵ نفر قبل از اعالم تاييد صالحيت ها 
انصراف داده و ۲۰ نفر نيز صالحيتشان احراز 
نشده و مابقی تاييد صالحيت شدند.او افزود: 
اين کانديداها در شهر بم و بروات ثبت نام کرده 

بودند که صالحيت آن ها توسط هيات نظارت و 
اجرايی بررسی شد.فرماندار بم ادامه داد: احراز 
صالحيت نشدن داوطلبان انتخابات شوراهای  
فراد جهت  اسالمی شهرهای بم و بروات به ا
اعتراض اعالم شد.او با بيان اينكه افراد احراز 
صالحيت نشده فقط يكشنبه ۱۲ ارديبهشت 
ماه مهلت اعتراض دارند، تصريح کرد: معترضان 
جهت ثبت اعتراض به هيات نظارت استان 

کرمان مراجعه کنند. 

اقتصاد کرمان 

گزارش

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: مصوبات اجرا شده 
نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۵ درصد رشد داشته 
اند و یكی از برنامه های تحقق یافته در برنامه، 
برقراری ارتباط بین واحدهای کوچک و بزرگ 
بود.

او عنوان کرد: براساس نشست ها، نیازسنجی و 
تولیدات واحدهای کوچک را شناسایی کردیم 
و ۱۴۰ واحد را به واحدهای بزرگ متصل کردیم 
و در این راستا واحدهای بزرگ عالوه بر خرید 
محصوالت واحدهای خرد، به رشد و تعالی این 
واحدها کمک کردند.

ان
کرم

اد 
تص

: اق
س

عک

معاون امور صنایع صمت شمال کرمان مدعی شد:

کرونا به شغل ۲۳ هزار کرمانی آسیب زد
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معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور گفت: ستاد پایش تنش آبی برای 
مراقبت های کاهش تنش  آب در سطح شهرها و روستاهای تمامی استان های کشور تشکیل می شود.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا کشفی، با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به کاهش 4۰ درصدی نزوالت 
جوی در سال آبی اخیر و احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی تحت پوشش، برای مراقبت های 
الزم در کاهش سطح تنش های آبی در سطح شهر و روستاهای اســتان ها، ستاد پایش تنش آبی 
تشکیل می شود.وی افزود: تمامی شرکت های آب و فاضالب ملزم به تشکیل ستاد پایش تنش آبی 
بوده و ضروری است گزارش جلسات تشکیل شده این ستاد هر هفته به معاونت راهبری و نظارت بر 
بهره برداری آبفای کشور ارسال شود.به گفته کشــفی، با دستور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور هرگونه نوبت بندی آب در شهرها و روستاهای کشور ممنوع است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد: باید در این ستاد 
تمهیدات الزم جهت شناسایی و پیش بینی رفع مشکل تامین آب به ویژه در مناطقی که با مشکل 

کمبود تولید آب روبرو هستند صورت گیرد.

نوبت بندی آب در شهرها 
و روستاهای کشور ممنوع

رییس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار استان کرمان گفت: میوه شب عید این استان به علت داشتن 
کیفیت خرابی چندانی نداشته اما با وارد شدن میوه فصلی و توقف صادرات، روی دست ما مانده است.علی 
کاظمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هزار کیلوگرم تلفات در میوه شب عید نداشتیم اما جلوگیری 

از صادرات قیمت بازار را پایین کشید و موجب ضرر و زیان ما شد.
وی اظهار داشت: قصد داشتیم به کمک مردم بیاییم، زیرا قیمت سیب پیش از نوروز تا ۱۸ هزار تومان و پرتقال تا 
سقف ۲۵ هزار تومان رسید و ورود میوه شب عید به بازار در آغاز سال ۱4۰۰ موجب شکستن و کاهش قیمت ها 
شد.کاظمی با بیان اینکه جیرفت بارهای سرمازده را به سردخانه وارد کرد و همین امر موجب خراب شدن میوه 
های آنان شد گفت: اما میوه شب عید در شمال استان کرمان را در بازار نخریدند و اکنون رو دست فروشندگان 
مانده است.رییس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار استان کرمان با اشاره به اینکه قیمت اعالم شده میوه 
شب عید در استان کرمان باال بود که مردم آن را خریداری نکردند تصریح کرد: میوه یارانه ای ازجمله سیب 
درختی را ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری و قیمت تمام شده برای ما بیش از ۱۱ هزار تومان بود اما به علت 

خریداری نکردن مردم این بار را پنج هزار تومان فروختیم.

 میوه شب عید روی 
دست ما مانده است

در حال حاضر تمامی سرپرستان خانوار، بدون در نظر گرفتن آخرين رقم کد ملی می توانند 
اطالعات سكونتی خود را در سامانه امالک و اسكان ثبت کنند.به گزارش ايسنا، از ابتدای 
آغاز ثبت اطالعات ملكی در سامانه امالک و اسكان به نشــانی amlak.mrud.ir در روز ۱۹ 
فروردين ۱۴۰۰ سرپرستان خانوار تا ۹ ارديبهشت اين امكان را داشتند بر اساس آخرين رقم 
کد ملی خود نسبت به ثبت اطالعات ملكی و سكونتی اقدام کنند. اما از روز ۱۰ ارديبهشت اين 
محدوديت برداشته شده و امكان ثبت نام برای افراد جامانده فراهم شده که تمامی کدهای 
ملی مجاز به نام نويسی هستند.وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطالعات در 
سامانه امالک و اسكان ۲۴ ساعته به سواالت شهروندان پاسخ می دهد. شهروندان تهرانی 
با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان ديگر استان های کشور با شماره گيری ۰۲۱۵۹۱۹۸ 
می توانند در گفت وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی امالک و اسكان کشور 
موضوع ها و سواالت خود را مطرح کنند. همچنين شماره پيامكی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگويی 

به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

همه کدهای ملی
 مجاز به ثبت نام شدند

خبرخبر

وزیر نیرو در طي نامه هایي جداگانه به 
استانداران سراسر کشور وضعیت کنوني برق 
را تشریح و تنگناهاي تولید را مورد اشاره قرار 
داد.رضا اردکانیان با ارسال نامه هایي جداگانه 
به استانداران سراسر کشور، ضمن تشریح 
آخرین وضعیت صنعت برق، به تراز منفي 
تولید و مصرف برق اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: به منظور پیشگیري از بروز خاموشي 
در سال جاري،  ۳۲۰۰ مگاوات بیشتر از سال 
گذشته نیازمند اجراي برنامه هاي مدیریت بار 
هستیم .در این نامه آمده است:  افزایش قابل 
مالحظه و زودهنگام دماي هوا سبب افزایش 
بي سابقه مصرف برق به میزان ۲۲ درصد در 
فروردین ماه سال جاري در مقایسه با سال 
گذشته گردیده و این در شرایطي است که 
کم بارشي نیز موجب کاهش ۳4 درصدي 
حجم آب مخازن نیروگاه هاي برق آبي و 
متناسب با آن، کاهش ظرفیت تولید برق این 
نیروگاهها و ایجاد عدم توازن تولید و مصرف 
برق در کشور شده است.اردکانیان خاطرنشان 
کرد:  وزارت نیرو با هدف تأمین برق پایدار، در 
طي یک سال گذشته به احداث واحدهاي 
جدید نیروگا هي و شبکه هاي مورد نیاز اقدام 
و براي اجراي برنامه هاي مدیریت مصرف 
با همکاري مشترکان برنامه ریزي الزم را به 
عمل آورده است. اما با عنایت به کاهش تولید 
نیروگاه هاي برق آبي، براي جلوگیري از بروز 
خاموشي نیاز به اعمال برنامه هاي مدیریت 
مصرف به میزان ۳۲۰۰ مگاوات بیشتر از 
سال گذشته خواهد بود.وزیر نیرو در این 
نامه همچنین با اشاره به پاداش هاي در نظر 
گرفته شده براي مشترکاني که در هر استان 
با  برنامه هاي مدیریت بار همکاري نمایند، 
اختیار نحوه اختصاص این پاداش هاي را به 
استانداران واگذار نموده است.خاطرنشان مي 
سازد: در این نامه ها سقف مصرف هر استان در 
ماه هاي اردیبهشت، خرداد و سه ماه تابستان 
تعیین  و راهکارهاي مدیریت مصرف در 
بخش هاي مختلف نیز به استان هاي مذکور 

به صورت جداگانه، ارائه شده است.

در شرايطی که شورای رقابت هنوز تصميم 
قطعی خود برای تغيير در قيمت رســمی 
خودرو در بهــار۱۴۰۰ را اعالم نكرده، زيان 
انباشته خودروسازان به بدهی سنگين آنها 

منجر شده است.
از حدود ۱۰ سال قبل که شــورای رقابت، 
بازار خودرو را يک بازار انحصار تلقی و اعالم 
کرد که از اين پس قيمت محصوالت داخلی 
اين بازار به شكل دستوری اعالم می شود تا 
امروز، همچنان روند اعالم قيمت ادامه داشته 
و با وجود ايجاد فاصلــه ای قابل توجه ميان 
نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد، شورای رقابت 

همچنان اصرار به تداوم اين فرايند دارد.
اين شورا در سه فصل بهار، تابستان و پاييز 
سال گذشته قيمت های جديد خودروسازان 
را اعالم کرد اما در زمســتان پارسال و بهار 
امســال هنوز قيمت جديد را اعالم نكرده و 
به نظر می رســد همين موضوع فشار را بر 
خودروســازان و فعاالن اين حوزه افزايش 

داده است.
محمدرضا نجفــی منــش – عضو هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت 
و گو با ايســنا، اظهار کرد: بر خالف برخی 
اظهارنظرها مشكل اصلی صنعت خودرو در 
سال های گذشته نه تحريم های خارجی که 
تصميمات غلط داخلی و فشاری است که از 

اين محل به توليدکنندگان وارد شده است.
وی ادامــه داد: فــرض کنيــد توليد يک 
محصول ۵۰ ميليون تومان تمام می شــود 
اما با قيمت گذاری دستوری توليدکننده را 
مجبور می کنند که آن را ۴۰ ميليون تومان 
بفروشد. نتيجه چنين سياستی شرايط امروز 

خودروسازان است که آن را می بينيم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بيان اينكه قيمت 
گذاری دســتوری رانتی گســترده در بازار 
خودرو به وجود آورده، بيان کرد: وقتی فاصله 
ميان قيمت کارخانــه و قيمت بازار چند ده 
ميليون تومان باشد، می بينيم که کارخانه 
هزار دســتگاه خودرو را عرضه می کند اما 
ناگهان يک ميليون نفر برای اين خودرو ثبت 
نام می کنند. بخــش مهمی از اين جمعيت 
صرفا به دنبال به دست آوردن رانت و فروش 

خودرو با قيمتی فراتر در بازار آزاد هستند.
نجفی منش بــا اشــاره به زيان انباشــته 
خودروسازان گفت: برآوردها نشان می دهد 
که ميزان زيان خودروســازان بــه ۲۷ هزار 
ميليارد تومان رسيده و آنها بيش از اين رقم 
زيان را به قطعه سازان بدهكار هستند. سوال 
اين اســت که آيا می توان با همين شرايط 

ادامه داد؟
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تكليف اين 
قيمت گذاری دســتوری مشخص نشود، 
احتماال شرايط به همين شكل باقی خواهد 
ماند. در زمستان سال گذشته از اصالح شيوه 
قيمت گذاری دســتوری خبــر دادند اما با 
گذشــت چند ماه هنوز خبری از اين تغيير 

نيست و فشار بر توليدکنندگان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، کارخانه کنسانتره این شرکت در سال تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدای ها موفق به ثبت بیشترین رکورد تولید با 
ظرفیت4۲۵۰۰۰ تن کنسانتره شد. الزم به ذکر است؛ این میزان 
تولید در فروردین ماه جاری بیشترین عدد ثبت شده از ابتدای 

بهره برداری خطوط کنسانتره تاکنون محسوب می شود.

دکتر اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران، با صدور پیامی، فرا رسیدن یازدهم اردیبهشت ماه روز »کار 
و کارگر« را به تمام کارگران به ویژه سخت کوشان صنعت مس 

تبریک گفت.
یازدهم اردیبهشت ماه در تقویم ایران زمین به نام کارگران عزیز و 
گرامی نام گذاری شده است تا فرصتی باشد گران قدر برای قدردانی 

از تالش های بی وقفه سربازان فداکار عرصه کار، تالش و تولید.
قطعا کسب دستاوردهای بی شمار تولیدی، کسب رکورد تولید 
۲۸۰ هزار تن برای نخستین بار در تاریخ صنعت مس و بهره برداری 
از طرح های توسعه ای صنعت مس ایران طی سال گذشته مدیون و 
مرهون سخت کوشان صنعت مس در جای جای ایران زمین است؛ 
از آنان که پهنه معدنی را می شکافند تا آنان که در گرمای سخت 

طاقت فرسا فلز سرخ را می آفرینند.
تاریخ این سرزمین از یاد نخواهد برد که شما در سال ۱۳99 
یار روزهای بسیار دشوار شرکت بودید و غرور و تعصب را معنا 
بخشیدید و در سخت ترین شرایط با همه وجود کارنامه درخشانی 

برای شرکت خلق کردید.
بدون شک با تکیه بر همت بلند و اراده استوار شما موانع از سر 
راه تولید برداشته می شود تا امسال نیز همچون سال قبل پرچم 
صنعت مس ایران بر بلندای اقتصاد ایران برافراشته شود. اینجانب 
فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به همه کارگران گران قدر کشور 
به ویژه کارگران پرتالش  صنعت مس ایران تبریک می گویم و برای 
همه آن ها و خانواده های گرانقدرشان آرزوی  بهروزی، تندرستی 

و پیروزی از درگاه پروردگار عالمیان دارم.

گهرزمین رکورد تولید را زد

با تكیه بر همت کارگران موانع 
تولید برداشته می شود

پاداش مشترکان 
کم مصرف برق به 

استانداران واگذار شد

ساختار قیمت گذاری 
خودرو تغییر می کند؟

زمستان سال گذشته و در پی خاموشی های گسترده در استان 
کرمان و شهرستان رفسنجان، موضوع استخراج رمزارز از 
بزرگترین مزرعه بیت کوین ایران واقع در »منطقه ویژه اقتصادی 
رفسنجان« مورد اعتراض بسیاری از شهروندان قرار گرفت. پس 
از این اعتراض ها، با دستور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان 
کرمان، فعالیت این مزرعه متوقف شد اما این وقفه دیری نپایید 
و در فروردین امسال خبرگزاری ها از شروع به کار مجدد مزرعه 
استخراج رمزارز چینی ها در رفسنجان، آن هم در آستانه فصل گرم 

سال خبر دادند. 
این در حالی است که غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی 
توزیع توانیر اعالم کرده که امسال تابستان سختی پیِش رو نداریم، 
بلکه تابستان »بسیار سختی« را انتظار می کشیم. او همچنین گفته 
است: »امسال شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵درصدی بارش ها هستیم که 
همین موضوع باعث شده تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید برق 

نیروگاه های برق آبی کاهش یابد.«  
همین موضوع، نگرانی هایی را نسبت به فعالیت مزرعه بیت کوین 
رفسنجان ایجاد کرده است. نگرانی هایی که اگرچه تازگی ندارد اما 
هنوز پاسخ مشخصی نیز به آنها داده نشده است. نگرانی ها و سواالتی 
نظیر این که چگونه می توان در وضعیت فعلی کمبود آب و برق در 
کشور، هم برق بزرگترین واحد تولیدی ارز دیجیتال ایران با ۵4هزار 
ماینر را تامین کرد و هم مانع از قطع برق واحدهای مسکونی شد؟ در 
حالی قرار است که خوراک این اژدهای چینی تامین شود که فکری 
برای بهبود یا تقویت نیروگاه منطقه نشده است تا رفسنجانی ها در 
تابستان بسیار سخت پیِش رو محکوم به تحمل گرما و خاموشی 

باشند.
سوال مهم دیگری که درباره این مزرعه مطرح است، موضوع 
درآمدزایی و محل مصرف آن است که برای افکار عمومی کاماًل 
مجهول مانده است. با قیمت میانگین ۶۰هزار دالری هر بیت کوین، 
درآمد نجومی مزرعه ماینینگ به جیب چه کسانی می رود و سهم 
مردم شهرستان و استان از آن چقدر است؟ در کنار این ها، کافی 
است به خاطر آوریم که در سال گذشته و در ایامی که خاموشی های 
گسترده گریبان کرمان و رفسنجان را گرفته بود، یک قبض برق 4۰ 
میلیارد تومانی متعلق به این مزرعه در رسانه ها منتشر شد که ۱۳ 
میلیارد تومان آن بدهی های قبلی شرکت توسعه سرمایه گذاری 

ایران و چین، مالک مزرعه بیت کوین رفسنجان بود. 
از این گذشته، تاثیرات زیست محیطی مزارع بیت کوین که 
کارشناسان تغییرات اقلیمی نسبت به آن هشدار می دهند و در 
نهایت بر کیفیت زندگی و سالمت همه مردم منطقه اثر می گذارد 
باعث ایجاد این سوال برای رفسنجانی ها شده است که چرا باید سهم 
مردم رفسنجان از بزرگترین مزرعه بیت کوین خاورمیانه فقط پایین 
آمدن کیفیت زندگی، قطعی برق و تبعات زیست محیطی و درآمد 

حاصل از آن در اقتصاد جوامع محلی اثری نداشته باشد؟

فعالیت مزرعه چینی
 برق رفسنجان را تهدید می کند

 دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام 
۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود. مرحله اول اسفند ۹۹ واریز شد که ۵۰ درصد مانده به زودی واریز می شود.

مدير مهندسي معكوس و ساخت داخل شرکت گل 
گهر از بومي سازي ماده شيميايي MIBC با حمايت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر و شرکت گهرروش 

سيرجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شرکت گل 
گهر، مهندس جالل سليمان نژاد گفت: کارشناسان 
کارگروه بومي سازي حوزه کنسانتره شرکت گل گهر 
شامل کارشناسان شرکت گل گهر و کارشناسان 
شرکت گهرروش به عنوان پيمانكار بهره بردار، با 
انتقال دانش و تجربه خود به سازنده داخلي موفق 
 MIBC به ساخت ماده شيميايي فوق العاده ارزبر
فلوتاسيون)شناورسازی(  فرآيند  شدند که در 

استفاده مي شود .

وی افزود: در فرآيند فلوتاسيون از مواد شيميايی 
مختلف شامل فعال کننده )Collectors(، بازداشت 
کننده ها )Depressants( و همچنين کف سازها 
)Frother( استفاده می شود تا در نهايت جداسازی 

عامل مزاحم از کانی هدف محقق شود.
سليمان نژاد ادامه داد: متداول ترين کف ساز مورد 
استفاده در فلوتاسيون مواد معدنی مختلف در 
 )MIBC( مقياس صنعتی، متيل ايزوبوتيل کربونيل
بوده که در حذف گوگرد از کنسانتره مگنتيتي، 
هماتيتي و همينطور در فرايند فلوتاسيون مس، 

سرب و روي نيز کاربرد دارد.
وی اظهار کرد: فلوتاسيون يكی از اصلی ترين روش 
های جدايش فيزيكی شيميايی است که در آن با 

استفاده از مكانيزم چسبيدن حباب های هوا به 
مواد آبران و انتقال به صورت کف در سطح سلول 
فلوتاسيون و در نهايت جمع آوری کف، حذف کانی 
محتوی گوگرد محقق شده و يا تغليظ کاني هاي مس 
و يا سرب-روي  انجام خواهد شد. به بيان ساده تر، 
پيريت )کانی حاوی سولفور( موجود در کنسانتره 
آهن به حباب ناشی از اين فرآيند شيميايی چسبيده 

و به صورت سرريز جدا می شود.
مدير مهندسي معكوس و ساخت داخل شرکت 
گل گهر ادامه داد: اين سازنده هم اکنون در حال 
توليد اين ماده شيميايي جهت استفاده در فرآيند 
باشد و  فلوتاسيون خطوط کنسانتره آهن مي 
تحقيقات به منظور ارتقاي کيفيت آن با همفكري 

کارشناسان بومي سازي شرکت گل گهر و شرکت 
گهرروش ادامه دارد.

نكته قابل ذکر در بومي سازي اين ماده شيميايي 
اين مي باشد که کليه مواد اوليه آن نيز داخلي و  از 
پتروشيمي هاي کشور تهيه ميشوند. سياست مديران 
ارشد منطقه گل گهر حمايت از سازندگان بومي به 
منظور بومي سازي ساير مواد شيميايي مصرفي 

زنجيره فرآوري مواد معدني نيز مي باشند.
سليمان نژاد تاکيد کرد: بومي سازي اين ماده 
شيميايي منجر به صرفه جويي ارزي يك ميليون 
يورو در سطح منطقه گل گهر و صرفه جويي ارزي 
حداقل پنج ميليون يوروي در سطح کشور عزيزمان 

ايران شده است.

قاضـی و رئيـس شـعبه ۱۵ دادگاه مجتمـع قضايی 
شـهيد بهشـتی بـا اشـاره بـه اينكـه در ابتـدا جنبه 
کيفـری قانـون چـک قـوی بـود، گفـت: پـس از 
اصالحاتی کـه در قانون چـک صورت گرفـت جنبه 

کيفـری تضعيـف شـده اسـت. 
به گـزارش ايسـنا، مجيـد جعفـری قاضـی و رئيس 
شـعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضايی شـهيد بهشـتی با 
حضـور در برنامـه »آوای قانون« راديـو گفت وگو که 
با موضـوع "ابعـاد حقوقـی و قانونـی چـک" برگزار 
شـد، از تحـوالت و اصالحـات متعـدد قانـون چـک 
گفـت و اظهـار کـرد: در ابتـدا قانـون چـک جنبـه 
کيفـری خيلی قوی داشـت و کسـانی که چـک آنها 
برگشـت خورده می شـد، مجرم بودند و بـه مجازات 
زندان و حبس محكوم می شـدند. پس از اصالحاتی 

کـه در قانـون چـک صـورت گرفـت جنبـه کيفری 
تضعيـف شـد و اين مسـئله موجـب شـد چک های 
برگشـتی زياد شـوند و فرايند وصـول آنهـا به طول 

بيانجامـد.
وی افزود: قانونگـذار برای يكپارچه سـازی و وصول 
بهتـر چک هـا سـال ۱۳۹۷ اقـدام بـه يـک سـری 
اصالحـات در ايـن زمينـه کـرد. مـردم در طـول 
سـال ها فعاليـت تجاری خـود بـه صـدور و دريافت 
چک عـادت کردنـد و بـه سـختی می تـوان آن را از 
فراينـد تجـاری و معامـالت حـذف کـرد، امـا آنچه 
اهميـت دارد ضمانت پرداخت چک اسـت کـه بايد 

سـهل شـود.
ايـن قاضـی دادگسـتری بـا تاکيـد بـر اينكـه بايـد 
وصول چک تسـهيل شـود، اظهار کرد: در راسـتای 

تسـهيل وصول چـک، قانونگـذار به کسـی که چک 
را برگشت زده اسـت اختيار داده درخواست اجرائيه 
از دادگاه کنـد و دادگاه نيـز بالفاصلـه انـدازه مبلـغ 
چـک اجراييه صـادر کنـد. ايـن تغييـر از آن جهت 
اهميـت دارد کـه گاهـًا مشـاهده شـده افـرادی که 
چـک بـی محـل صـادر می کنند بـا علـم بـه برخی 
قوانيـن می تواننـد وصـول چـک را تـا دو سـال بـه 

تعويـق بياندازنـد.
رئيـس شـعبه ۱۵ دادگاه مجتمـع قضايـی شـهيد 
بهشـتی با اشـاره بـه تغييـرات جديـد قانـون چک 
عنـوان کـرد: از ايـن پـس بـرای وصـول چـک 
صادرکننـدگان آن بايـد در سـامانه صيـاد ثبت نام 
کـرده باشـند و در واقـع مشـخصات فرد بـه صورت 
الكترونيكی در اين سـامانه ثبت شـده باشد؛ در غير 

ايـن صـورت آن چـک فاقـد اعتبار اسـت.
جعفـری با اشـاره بـه قانـون چک افـزود: بر اسـاس 
ماده ۲ ايـن قانون، افـراد بايد بـرای صـدور اجراييه 
بـه اداره ثبـت مراجعـه کننـد يـا آنكـه بـه محاکـم 
حقوقی دادخواسـت بدهند و البته شـكايت کيفری 
نيز از ابتدا وجـود داشـته و دارد. مـاده ۲۳ اصالحی 
قانون چک در سـال ۱۳۹۷ ايـن اجازه را به کسـانی 
کـه چـک را برگشـت مـی  زننـد داده اسـت کـه به 
انـدازه مبلـغ چـک در محاکـم قضايـی درخواسـت 
صدور اجرائيـه بدهند. محاکـم نيز به جز سـه مورد 
اسـتثناء، انـدازه مبلـغ چـک، اجراييـه صـادر مـی 
کننـد. مزيـت ايـن مـاده قانونی آن اسـت کـه برای 
وصول چـک فراينـد کمی صـورت می گيـرد و افراد 

می تواننـد بـه سـرعت چـک را نقـد  کنند.

 مدیر مهندسي معكوس شرکت گل گهر خبر داد:

بومی سازی ماده شیمیایی MIBC با حمایت شرکت های گل گهر و گهرروش

تغییرات قانون چک، جنبه کیفری آن را تضعیف کرد
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سخنگوی آزادسازی سهام 
عدالت درباره آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای پرداخت 
مرحله دوم سود سال ۹۸ 
سهام عدالت گفت: تاکنون 
پنج شرکت هنوز اقدام به واریز 
سود نكرده اند، به محض واریز 
سود همه شرکت ها، مرحله 
دوم واریز سود سال ۹۸ سهام 
عدالت سهامداران انجام 
می شود.

 

نخسـتين مرحله از واريز سـود سـهام عدالـت برای 
سـهامداران دو روش مسـتقيم و غيرمسـتقيم در 
تاريخ ۲۸ اسـفند ماه سـال ۹۹ انجام شـد.دارندگان 
سـهام ۵۰۰ هـزار تومانی، رقمـی حـدود ۲۰۰ هزار 
تومـان دريافـت کردنـد و بـرای دارنـدگان سـهام 
يـک ميليـون تومانـی دو برابـر سـود سـهام ۵۰۰ 
هـزار تومانـی پرداخت شـد کـه رقـم آن ۴۰۰ هزار 

تومـان بود.
پرداخت ۵۰ درصد دوم سود
 سهام عدالت در ماه رمضان

مديـر سيسـتم های تسـويه و پرداخـت شـرکت 
سـپرده گذاری مرکـزی چنـدی پيـش  دربـاره 
آخريـن اقدامات صـورت گرفته برای واريـز مرحله 
دوم سـود سـهام عدالـت بـه خبرنـگار ايرنـا گفت: 
به محـض تكميل شـدن وجه و واريز سـود توسـط 

همه شـرکت های سـرمايه پذير،  مرحله دوم سـود 
سـهام عدالت سـال ۱۳۹۸ که مجامع آن در سـال 

۱۳۹۹ برگـزار شـده اسـت، واريـز می شـود.
»حسـين قشـمی« افـزود: طبـق گفته سـخنگوی 
آزادسـازی سـهام عدالـت همـه تالش هـا بـر ايـن 
اسـت کـه  ۵۰ درصـد دوم سـود سـهام عدالت در 

مـاه رمضـان پرداخت شـود.
مديـر سيسـتم های تسـويه و پرداخـت شـرکت 
سـپرده گذاری مرکـزی خاطرنشـان کرد: شـرکت 
سـپرده گذاری مرکـزی، مجـری واريـز سـود بـه 
حسـاب سـهامداران اسـت و در خصـوص تاميـن 
موجودی،  شـرکت سـپرده گذاری و سازمان بورس 
مكاتباتی را با شـرکت های سـرمايه پذير داشـته اند 
تا بـرای واريز هر چـه زودتر سـود منابع مـورد نياز 

را تاميـن کننـد.
 وی تاکيـد کـرد: ۳۶ شـرکت جـزو شـرکت های 
سـهام عدالت هسـتند که از اين تعداد ۲۹ شـرکت 
سـود خـود را محقـق کرده انـد، همـه ايـن ۲۹ 

شـرکت بايـد سـود را واريـز کننـد تـا بتوان سـود 
سـهامداران مسـتقيم و غيرمستقيم سـهام عدالت 

را پرداخـت کنيـم.
پنج شرکت هنوز اقدام به واریز سود نكرده اند

با توجـه بـه وعده های صـورت گرفتـه بـرای واريز 
مرحله دوم سـود سـهام عدالت »حسـين فهيمی« 
)شـنبه( به زمـان پرداخـت باقيمانده سـود سـهام 
عدالت اشـاره کـرد و گفـت: تاکنـون پنج شـرکت 
هنوز اقـدام بـه واريـز سـود نكـرده اند، بـه محض 
واريز سـود همـه شـرکت ها مرحله دوم واريز سـود 
سال ۹۸ سـهام عدالت سـهامداران انجام می شود.
وی بـا تاکيـد بـر اينكـه  اگـر پنـج شـرکت اقـدام 
بـه واريـز سـود نكننـد، نـام آنهـا را اعـالم و فـاش 
خواهيـم کـرد، افـزود: اعـالم نـام ايـن شـرکت ها 
مهم تريـن ضمانـت اجرايـی اسـت و طبـق قانـون 
عـالوه بـر اعـالم نـام ايـن شـرکت ها، مشـمول 

جريمه هايـی هـم خواهنـد شـد.
رقم واريزی سود سال های گذشته سهام عدالت

نتظـار  يرنـا، بعـد از چنـد سـال، ا بـه گـزارش ا
سـهامداران بـه سـر رسـيد و در سـه سـال اخيـر 
سـود شـرکت های سـرمايه پذيـر سـهام عدالـت 
دريافـت و در مجموع مبلغـی بـه ارزش ۱۲۷ هزار 
ميليارد ريـال به حسـاب بيـش از ۴۱ ميليـون نفر 

از مشـمولين طـرح سـهام عدالـت واريـز شـد.
سـود سـال ۹۵ سـهام عدالت که به ازای هر سـهم 
يـک ميليـون تومانـی،  ۱۵۰ هـزار تومـان بـود در 
سـال ۱۳۹۶ به حساب مشـموالن اين سـهام واريز 
شـد، اين روند در سـال های بعـد با افزايـش درصد 
سـود ادامه دار بـود و تاکنـون تا سـود سـال ۹۷ به 

حسـاب اين افراد واريز شـده اسـت.
طبق آمار ارائه شـده سـود پرداختی سـال ۹۶ برای 
مشـموالن سـهام عدالت به مبلغ ۱۷۵ هـزار تومان 
و سـود مالـی سـال ۹۷ رقمـی حـدود ۲۰۵ هـزار 
تومـان بود کـه به حسـاب بيـش از ۴۱ ميليـون نفر 
واريز شـده و اين موضوع حاکـی از افزايـش بيش از 

۱۶ درصدی سـود نسـبت به سـال ۹۶ اسـت.

سود سهام عدالت در راه است

خبرآنالین
 گزارش

پیام مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
به مناسبت روز »کار و کارگر«

نگرانی وزیر نیرو از مصرف برق
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مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
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تلفنخانه کرمان: 034-32487477

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
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حسابدار: فاطمه سلیمانی 
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ما را دنبال کنید

کتاب » مجموعه داستان های صمد بهرنگی« 
بیسـت و سـه داسـتان از صمـد بهرنگـی اسـت. صمـد 
بهرنگی دردوم تیرماه ۱۳۱۸ در محله چرنداب در جنوب 
بافـت قدیمـی تبریـز در خانواده ای تهیدسـت چشـم به 
جهـان گشـود. پـدرش کارگـری فصلـی بـود کـه اغلب 
به شـغل زهتابی)آنکه شـغلش تابیـدن زه و تهیـه کردن 
رشـته تافتـه از روده گوسـفند و حیوانـات دیگـر باشـد( 
زندگی را میگذرانـد وخرجش همواره بـر دخلش تصرف 
داشـت. بعضی اوقات نیز مشـک آب بـه دوش می گرفت 
و در ایسـتگاه »وازان« بـه روس هـا و عثمانی هـا آب می 
فروخت. باالخره فشـار زندگی وادارش سـاخت تـا با فوج 
بیکارانـی که راهی قفقـاز و باکـو بودند. عازم قفقاز شـود. 

رفـت و دیگر باز نگشـت.
 صمـد بهرنگـی معلـم، منتقـد اجتماعـی، مترجـم، 
داسـتان نویس، و محقق در زمینه فولکلور آذربایجانی بود. 
عمر موثر آثار و افکار صمد بسـی فراتر از عمر کوتاه اوست. 
قصه هـای او، کـه بعضـأ توسـط کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانان تبلیغ میشـدند، نوعـی قهرمانگرایی 
عـاری از نفس پرسـتی را در میـان نسـل جـوان رواج داد.

ارزطالسكه

در سایه ی مرطوب چرکین سیاه من
در این شب بی مرز
مردی ست زندانی

نوری ست سرگردان...

نصرت رحمانی

عکس : سیاووش حسینی

 سکه در حال تخلیه کامل حباب

 چک ها تا ۲۰اردیبهشت ماه برگشت نمی خورد

 خبر مالیاتی برای خریداران سکه

 آرامش در بازار بیت کوین

 بازار خودرو در آستانه تعادل

 پرداخت وام ۴۵۰میلیون تومانی مسکن

 افزایش وام ازدواج

 افزایش صادرات غیرنفتی در فروردین امسال

 رکورد نقدینگی در 6۰ سال گذشته شکست!

 میزان مصرف بنزین ایرانیان در هر ماه اعالم شد

قيمت   نزولی  روند  ادامه  از  تهران  جواهر  و  طال  اتحاديه  دوم  رييس  نايب 
 طال و سكه خبر داد و گفت: انواع سكه در حال تخليه حباب کامل هستند.

معاون اقتصادی رييس جمهور گفت: ستاد ملی کرونا به اين تصويب رسيد که برای 
بازه از اول ارديبهشت ماه تا بيستم ارديبهشت ماه يک تنفسی به مبادالت با چک 
 دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

بررسی جزييات اخذ ماليات از خريداران سكه در سال گذشته از بانک مرکزی 
و  آن سختگيرانه تر  مشموالن  برای  ماليات  اين  محاسبه  که  است  اين  بيانگر 
از  تعداد خريد سكه هايی که  از  اين صورت که هم  به  است؛  سنگين تر شده 
 ماليات معاف می شوند، کم شده و هم بر مبالغ اين ماليات افزوده شده است.

در  معامالت  روند  در  امروز  ديجيتال  شاخص  ارزهای  انواع  قيمت 
کرد. تجربه  را  تغييراتی  بين المللی  ديجيتال  تجارت   بازارهای 
ريزش  از  بخشی  ارز  اين  دالر  هزار   ۴۰ کانال  تا  بيت کوين  ريزش  از  بعد 
بياورد. دست  به  را  خود  قبلی  سقف  نتوانسته  اما  کرده،  جبران   را 
اين در حالی است که اتريوم بعد از ريزش های دو هفته قبل همچنان سقف های جديد ثبت 
می کند. ارز اتريوم در جريان معامالت هفته گذشته حدود ۱۸ درصد رشد کرده و از مرز ۲ 

هزار و ۷۵۰ دالر نيز عبور کرد.

مدت  به  نسبت  امسال  فروردين  در  اگرچه  خودرو  توليد  نوشت:  فارس 
فعاًل  خودروسازان  اما  است  داشته  درصدی   ۱۴۴ رشد  قبل  سال  مشابه 
هستند. عقب   ۱۴۰۰ سال  در  خودرو  توليد  برای  شده  تعيين  برنامه   از 

مديرعامل بانک تخصصی بخش مسكن از افزايش وام ساخت مسكن تا سقف 
 ۴۵۰ميليون تومان در صورت استفاده از فناوری های نوين توسط انبوه سازان خبر داد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج ۷۰ ميليون 
تومانی را به بانک ها ابالغ کرد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته از تجارت ايران در فروردين امسال، عدد کل صادرات 
غيرنفتی کشور به حدود سه ميليارد دالر رسيده است. اين عدد در مقايسه با ماه قبل يعنی 
اسفند ۱۳۹۹، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می دهد که با توجه تعطيالت دو هفته ای نوروز 
موضوع عجيبی نيست اما در مقايسه با فروردين سال قبل، ميزان صادرات کشور حدود ۸۰ 

درصد از نظر ارزشی و ۵۶ درصدی از نظر وزنی رشد داشته است.

تازه ترين گزارش بانک مرکزی از تحليل تحوالت اقتصاد کالن کشور از رشد بی سابقه 
نقدينگی در ۴۲ سال اخير خبر داده است، در عين حال بررسی ها نشان می دهد که حداقل 
از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۹۹ اين رشد بی سابقه بوده است.اين گزارش بر خالف ادعای قبلی 
رئيس سازمان برنامه مبنی بر بی نيازی دولت به چاپ پول، تصريح می کند که ۲۷ واحد 
درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پايه پولی در پايان سال ۹۹، مربوط به ريالی کردن دارايی 
های ارزی غير قابل دسترس بوده است. موضوعی که عماًل به معنای چاپ پول است. با اين 
حال، گزارش مذکور، با استناد به افزايش ماندگاری سپرده ها در سيستم بانكی در ماه های 

اخير ادامه روند کاهش انتظارات تورمی را تاييد می کند.

رئيس صنف جايگاه داران کشور می گويد: پس از افزايش قيمت بنزين و در ماه های اوليه 
با کاهش مصرف روبرو شديم که در مورد بنزين آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزين 
مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته اين ميزان تغيير کرده است و هم اکنون بر اساس 
واقعيات ميدانی می توان گفت به صورت ميانگين حدود ۳۵ درصد بنزين مصرفی به نرخ 

آزاد می باشد.

عکس نوشت

بورس

کتاب بازار

ارز دیچیتال

غار شب پره 
در شمال پارک ملی خبر در مسیر دره ای با همین 

نام در شهرستان بافت واقع شده است. در داخل غار 
سنگ های آهکی به مرمر تبدیل شده اند.درانتهای 

غارچاهی دست ساز حفرشده است. 

فیلم سینمایی »عوامل انسانی« ساخته رونی 
تروکر که پیش از این در جشنواره ساندنس و بخش 

پانورامای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین 
حضوری موفق داشت، در سی و هشتمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر به نمایش در می آید. 

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد آمار بانوان مخترع ایرانی 
باالتر از متوسط جهانی است. درحالی که به طور متوسط در 
دنیا، درصد زنان مخترع در پرونده های ثبت اختراع حدود 
۱4 درصد است و در کشورهای پیشرو هم این رقم به ۱۸ 

درصد نمی رسد، این نسبت در ایران )جامعه آماری کانون پتنت( ۲4 درصد است.

جاذبه

خبر

علم و 
فناوری

فاز اول پروژه آب رسانی به روستاهای امجز امسال به بهره برداری میرسد.
doctorazami از صفحه

پیـام مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان در اینسـتاگرام به مناسـبت هفته ی 
ahmad_eskandari معلـم -از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

رند کوشون زنی روی ُگدار . . .

مرد نشتر ُکچل ُکرت خیار . . .
دم ییواره و تو دستون باد . . .
بوی عود سر کبُرون مزار . . .

شاعر : سعید سالمی

دل مو ور ٌکچل زلف تو پابنده بیا ....
زشنه سر به گنوگی دگه  ناخنده بیا ...

حاال پُررو بودهم حرف دلم واشت اگوم ...
واییه چوکیدنت روی دلم  منده بیا ...

شاعر : یوسف مجیدی

چكم وختی راه اریی کوشكنت صدا ادهن ....
هرچی که دلخوری دارم یک دفه ور هوا ابهن  ...

چكم ندر رواج خوشت وختی که تاتک اریی
تا که مو سیلت اکنم غصه ونم جدا ابهن ...

شاعر :یوسف مجیدی

         در توییتر چه می گویند؟

کمترین قیمت طال
روز/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

۹6۷.6۰۰۹۸۰.۷۰۰طال ۱۸ عیار/ ۷۵۰

۱.۲۹۰.۱۰۰۱.3۰۷.6۰۰طال ۲۴ عیار/ 

۴.۱۸۸.۰۰۴.۲۴۸.۰۰۰مثقال طال

۹۵۴.6۵۸۹6۷.6۴۲طالی دست دوم

۴.۱۹۰.۰۰۴.۲۴۸.۰۰۰ابشده ی نقدی

کمترین قیمت سكه
روز / تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

۹.۸3۰.۰۰۰۹.۹6۰.۰۰۰امامی

۹.6۷۸.۰۰۰۹.۷۸۲.۰۰۰سكه بهار آزادی

۵.۴۵۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰نیم سكه

3.۵۲۵.۰۰۰3.۵۵۵.۰۰۰ربع سكه

۱.۹۱۲.۰۰۰۱.۹۵۲.۰۰۰سكه گرمی

بیشترین قیمتکمترین قیمت

۲۷.6۵۹۲۷.۹۷۸یورو

۲۲.۹۰۲۲3.۲۴۲دالر

3.۵۸۰3.6۴۰یوان

۲.۷۸۰۲.۸3۰لیر ترکیه

6.36۸6.۴۷۷درهم امارات


