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2

کی
زش

م پ
علو

س: 
عک

 بی مسکن ها از امروز تا یک ماه فرصت دارند
آغاز ثبت نام برای مسکن  های دولت رئیسی

 Aftl رونمایی از پروژه ملی
در دانشگاه شهید باهنر کرمان

براساس آخرین اطالعات منتشر شده بانک مرکزی در ۶ ماه ابتدای امسال ۱۲ هزار و 
۴۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته ۵۷.۹ درصد افزایش داشته است.  به گزارش روز سه شنبه ایرنا 
از بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های 
اقتصادی در ۶ ماهه ابتدای امسال مبلغ هشت هزار و ۳۷۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۵ 

درصد کل تسهیالت پرداختی است.

رشد ۵۸ درصدی اختصاص 
تسهیالت به بخش های 

مختلف اقتصادی 

مراسم رونمایی از پروژه ملی ” توسعه سامانه نرم افزاری مبتنی بر وب 
تشخیص هوشمند تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع با استفاده از 

تصاویر گرفته شده توسط پهپاد)Aftl(”  در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.در این 
مراسم مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر گفت: این پروژه از جمله پروژه هایی است که 
تکنولوژی و علم از مرکز دانشگاهی به کمک  حل مشکالت صنعت آمده است. دکتر هاشم علیپور 
افزود:یکی از وظایف ما حفظ دارایی های فیزیکی است که شامل حفظ تجهیزات پست و خطوط می 
شود که در مورد خطوط به دلیل گستردگی در کشور پیچیده تر است  و حدود 460 هزار دکل در 
کشور وجود دارد که بیش از 130 هزار کیلومتر مدار در شبکه است که نگهداری و بازدید و مشخص 

کردن به  موقع عیوب بسیار مهم است.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فرمانده محترم 
انتظامی استان کرمان

سردار بزرگوار، جناب آقای ناظری
شـنیدن خبـر موفقیـت فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان 
در کسـب »رتبـه برتـر اشـراف فرماندهـی« در سـطح کشـور، 
تمـام  افتخـار  و  شـعف  باعـث  اشـتر،  مالـک  جشـنواره  در 

کرمانی هاسـت.
و  شـما  مدبرانـه  مدیریـت  حاصـل  موفقیـت  ایـن  بی شـک 
رشـادت ها و مجاهدت هـای همـکاران گرامی شـما در فرماندهی 
انتظامـی اسـتان اسـت. ضمن تبریـک به ایـن مناسـبت، برای 
شـما و تمامی حافظـان امنیت و آرامش سـرزمین سـربلندمان، 

ایـران اسـامی، آرزوی سـامتی و سـرافرازی داریـم.

روابط عمومی فوالد زرند ایرانیان

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

آب را 
َهدر

ندهیم

آگهی مناقصـه 
شماره 16 - 1400

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه:  خرید یک دستگاه سنجش تراکم استخوان

مبلغ برآوردشده: 13.800.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 690.000.000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود .

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشناسه آگهی : ۹۰۹۹

آگهی مزایده
 اجاره امالک و مستغالت 

دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مزایده:  اجاره  ملک تحت اختیار  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به شرح جدول زیر:

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت 10 روز کاری  از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود .

شماره 
مبلغ برآورد پایه مدت زمان اجاره 12 ماه مزایده

)ریال(
میزا ن تضمین 
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کرمان-بلوار جمهوری-

جنب هتل آسمان

م الف ۹۰۹8 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

هنــوز شــرایط دقیــق ثبت نــام کننــدگان مشــخص نیســت امــا بــه 
ــال  ــاالی ۳۵ س ــان ب ــال، زن ــاالی ۴۰ س ــرد ب ــردان مج ــد م ــر می آی نظ
ــرای  ــا ب ــد ت ــت دارن ــاه فرص ــک م ــا ی ــروز ت ــوار از ام ــتان خان و سرپرس

مســکن جهــش تولیــد ثبــت نــام کننــد. ایــن طــرح همــان وعــده ریاســت 
ــون واحــد مســکونی در ســال اســت  ــک میلی ــرای ســاخت ی جمهــوری ب
ــام  ــت ن ــرای ثب ــه ب ــورده؛ البت ــد خ ــه آن کلی ــام اولی ــت ن ــاال ثب ــه ح ک

ــی، دوم  ــت خصوص ــتن مالکی ــوید:اول نداش ــد رود ش ــی بای ــه صاف از س
ــل  ــابقه حداق ــتن س ــوم داش ــودن وس ــوار ب ــت خان ــا سرپرس ــل و ی متأه
ــردان  ــه م ــد ک ــورد تقاضــای مســکن. هرچن ۵ ســال ســکونت در شــهر م

ــا  ــدند ام ــاظ ش ــرح لح ــن ط ــنی در ای ــت س ــدون محدودی ــز ب ــرد نی مج
ــی  ــکن رئیس ــرح مس ــی ط ــرد متقاض ــردان مج ــرای م ــت ب ــن اس ممک

ــود. ــاظ ش ــال لح ــاالی ۴۰س ــنی ب ــرط س ش

کرمان  شرق  در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نزولی  سیر  امسال  شهریورماه  دوم  نیمه  از  که  گفت 
شده  شروع  منطقه  این  در  کرونا  بیماران  بستری 
است. مانده  ثابت  روند  این  اخیر  روز   ۱۵ در   اما 
دکتر مازیار اویسی در یکصدمین جلسه ستاد کرونای 
شهرستان بم با اشاره به کاهش استفاده از ماسک و رعایت موارد 

بهداشتی در سطح کشور و این منطقه توضیح داد:متاسفانه 
۹۵ درصدی شهرستان بم که موارد بهداشتی را  آمار 
رعایت می کردند ریزش قابل توجهی داشته و هم اکنون 
۵۰ درصد شهروندان از ماسک استفاده می کنند. به گفته او 
واکسیناسیون ما را از زدن ماسک بی نیاز نمی کند و اگر واکسن 

هم دریافت کردیم باید از ماسک استفاده کنیم.

جناب آقای 
 امید حمزه ای نژاد

با عـرض درود و احترام، احتراما 
انتصـاب جنابعالـی بـه عنـوان  
شـهردار هنـزا را تبریک عرض 
مـی نمایـم. امید اسـت در پرتو 
الطـاف حضـرت حـق، بیـش از 

پیـش موفـق و پیروز باشـید.  

روزنامه کاغذ وطن
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اختصاص ۴۰ میلیارد ریال
 برای حل مشکل حاشیه 

شهر رفسنجان
شهردار رفسنجان گفت:برای رفع مشکالت شهرک سپاه و همچنین 
منطقه اسماعیل آباد در حاشیه شهر رفســنجان هر کدام ۲ میلیارد 
تومان در مجموع ۴ میلیارد تومان اختصاص یافت.مجید کهنوجی در 
جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری بر رفع مشکالت حاشیه شهر 
تأکید کرد و افزود: پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا باید بررسی 
شوند و  اتمام آنها در اولویت نخست شهرداری قرار گیرد تا در اجرای 
برنامه های مدیریت شــهری، تعهدها و پروژه های بعدی شهرداری 
خللی ایجاد نشــود.او ادامه داد:یکی از خواســته های مردم منطقه 
کریم آباد محقق، اجرای میدان شــهید حاج علی محمدی پور است 
که سرعت عملیات اجرایی این طرح سرعت خواهد گرفت.کهنوجی 
تصریح کرد:از محله اسماعیل آباد هم چندی پیش بازدید انجام شد و 
متوجه وجود بسیاری از مشکالت برای این اهالی این منطقه شدیم؛ 
باید شیب کوچه های شهید عابدینی این منطقه برای جلوگیری از بروز 
آبگرفتگی اصالح شود.او نبود فضای سبز و نامناسب بودن معابر محله 
را از دیگر مشکالت این محله عنوان کرد و گفت: برای رفع مشکالت 
مردم اسماعیل آباد ۲ میلیارد تومان اختصاص یافت.شهردار رفسنجان 
همچنین از اختصاص ۲ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت شهرک سپاه 
و رفع مشکالت شهری این منطقه خبر داد و افزود: اولویت مهم شهرک 
اجرای آسفالت بلوار اصلی آن است که تا پایان سال جاری الین شرقی 
بلوار شهید معصومی آسفالت خواهد شد و برای آسفالت سایر معابر در 
سال آینده برنامه ریزی می کنیم.او خاطرنشان کرد: احداث بوستان 
و مراکز فرهنگی از مطالبات اهالی شهرک سپاه رفسنجان است و به 

ترتیب اولویت برای رفع آنان در سال آینده اقدام خواهیم کرد.

نماد های تاریخ 
و فرهنگ بم زیر ذره بین 

احیای حقوق عامه
در راســتای حقوق عامه و پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی جمعی از قضات از آثار ثبت جهانی شهرستان بم بازدید کردند. در 
راستای حقوق عامه و پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
جمعی از قضات با همراهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
کرمان و دادستان شهرستان بم از آثار ثبت جهانی بم بازدید کرد.مهدی 
بخشی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در این 
راســتا ضمن بازدید از ارگ تاریخی بم به عنوان بزرگترین آثار خشتی 
جهان که بزرگترین پایگاه میراث جهانی کشور نیز محسوب می شود، 
روند مرمت و بازسازی این اثر به همراه  قاسمی، مدیر پایگاه میراث جهانی 
بم مورد ارزیابی قرار گرفت.مهدی بخشــی افزود:در ادامه بازدید های 
بازرس دادستانی کل کشور از نماد های تاریخ و فرهنگ در شهرستان 
بم، از دو رشته قنات ثبت شده در فهرست آثار جهانی در این شهرستان 

نیز بازدید شد.
او ادامه داد:مدیر قنات های قاسم آباد و اکبرآباد بم در جریان این بازدید 
تاکید داشتند که به منظور اجرای سریعتر طرح های پیش بینی شده و 
بهسازی قنات های مذکور، بر اساس آنچه که مد نظر یونسکو است و به 
منظور حمایت از صنعت توریسم، افزایش سفر گردشگران و اشتغالزایی 
بیشتر نیازمند مساعدت و همکاری دستگاه قضایی هستند که در همین 
راستا دادستان بم تاکید کرد که ظرف هفته آینده جلسه ای با حضور 
مسئوالن مربوطه جهت رفع موانع و تسریع در امور مد نظر تشکیل خواهد 
شد.معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در ادامه این 
بازدید ها و با توجه به ثبت جهانی شهر بم به عنوان اولین و تنها باغ شهر 
ثبت جهانی کشور و لزوم جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در 
نخلستان های این شهر که موجب نگرانی سازمان جهانی یونسکو خواهد 
شد، تصمیماتی اتخاذ گردید، زیرا تداوم ساخت و ساز های غیرمجاز در 
نخلستان های این شهرستان،منجر به خروج این شهر از حالت باغ شهر 

و ثبت جهانی می شود.

سیر نزولی کرونا 
در شرق بم ثابت ماند   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در شرق کرمان گفت که از نیمه دوم 
شهریورماه امسال سیر نزولی بستری بیماران کرونا در این منطقه شروع 

شده اما در ۱۵ روز اخیر این روند ثابت مانده است.
دکتر مازیار اویسی در یکصدمین جلسه ستاد کرونای شهرستان بم 
با اشاره به کاهش استفاده از ماسک و رعایت موارد بهداشتی در سطح 
کشور و این منطقه توضیح داد:متاسفانه آمار ۹۵ درصدی شهرستان بم 
که موارد بهداشتی را رعایت می کردند ریزش قابل توجهی داشته و هم 

اکنون ۵۰ درصد شهروندان از ماسک استفاده می کنند.
به گفته او واکسیناسیون ما را از زدن ماسک بی نیاز نمی کند و اگر 

واکسن هم دریافت کردیم باید از ماسک استفاده کنیم.
او با بیان اینکه از ابتدای مهرماه جاری تاکنون ۳88 بیمار کرونایی در 
پاستور بم بستری شده اند تعداد بیماران بستری کنونی را ۴۹ نفر اعالم 

کرد که ۱۵ نفر آنان موقت بستری شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در تشریح وضعیت واکسن کرونا نیز 
گفت: ُدز سوم در شرق استان کرمان با اولویت کادر درمان در حال 

تزریق است و تاکنون ۲۷۲ نفر آن را دریافت کرده اند. 
اویسی افزود:اولویت واکسیناسیون برای شرق استان کرمان تزریق ُدز 
اول و دوم به همه مردم و همچنین تزریق دز سوم به کادر درمان است.

او با اشاره به آمار واکسیناسیون در شرق استان گفت: ۶8.۷ درصد افراد 
باالی ۱۲ سال ُدز اول و  ۳۵.۳ درصد نیز دز دوم را دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد:اینک از نظر تعداد 
و تنوع نزدیک به ۱۲۰هزار دز واکسن داریم از جمله واکسن 
اسپوتنیک،آسترازنکا، سینو فارم،برکت و به تازگی هم واکسن پاستور 
اضافه شده که در انبار دانشگاه موجود است.او می گوید روزانه پنج هزار 

ُدز اول و دوم در شرق استان کرمان واکسن تزریق می شود.
اویسی تاکید کرد:قبال دریافت کننده های دز اول واکسن بیشتر بودند 

اما اینک دز دومی ها در حال پیشی گرفتن هستند.
مشکل ما جامعه روستایی هستند

اویسی با اشاره به اینکه در تزریق واکسن باید روی جامعه روستایی 
تمرکز بیشتری داشته باشیم عنوان کرد:در جمعیت زیر پوشش دانشگاه 
بم جمعیت شهری باالی ۱8سال با توجه به آمار سامانه سیب۹8 درصد 

و در جمعیت روستایی ۴۷ درصد دز اول را دریافت کرده اند.
به گفته اویسی مشکل هم اکنون جامعه روستایی است که کمترین 

میزان دریافت واکسن را داشته اند.
او گفت:برای تشویق و ترغیب مردم به دریافت واکسن دانشگاه علوم 
پزشکی بنرها،پیامک و کلیپ تبلیغاتی منتشر کرده و با توجه به اینکه 
مراکز واکسیناسیون فعال هستند می توانیم از مراکز سیار هم استفاده 

کنیم.

مدیر گروه سالمت روانی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: برنامه جامعی در این دانشگاه با هدف 
کاهش و درمان آسیب های اجتماعی تدوین و 

اجرایی شده است.
دکتر علی بهرام نژاد در حاشیه کارگاه مشترک فرهنگی و اجتماعی 
با عنوان سالمت، خانواده و سالمت روان در شهرستان شهربابک به 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت:این برنامه ۷۵ سرفصل دارد و امیدواریم 
بتوانیم در این چارچوب آموزش هایی را در سطح عمومی برای گروه 
های واسط مانند پزشکان، مشاوران و کسانی که برای درمان آسیب 

های اجتماعی نقش واسط دارند، ارائه دهیم.
او با اشاره به شیوع کرونا و شرایط سخت ناشی از آن در جامعه گفت: 
در این دوران میزان اختالالت روانپزشکی در دنیا افزایش پیدا کرده 
و نگرانی هایی مثل اضطراب، افسردگی و ناامیدی وجود دارد؛ در 
همین زمینه ما اقدامات پیشگیرانه ای برای شناسایی و درمان این 
آسیب ها در نظر گرفته ایم که مداخالت مناسب انجام دهیم و در 

آینده دچار مشکل نشویم.
او با تشریح عوامل دخیل در آسیب های اجتماعی و ضرورت 
آموزش و کنترل این آسیب ها گفت:به طور مثال آنچه در مباحث 
مربوط به خودکشی اهمیت دارد تاکید بر موضوع فرزند پروری 
است؛ اگر فرزندپروری سالم و مناسبی داشته باشیم که مهارت 
های زندگی را بخوبی فراگرفته باشند قطعا می توانیم از آسیب ها، 
اعتیاد و خودکشی پیشگیری کنیم.بهرام نژاد از جمله عوامل اصلی 
خودکشی را ضعف در مهارت های حل مساله، تصمیم گیری و رفتار 
سازگارانه در برخورد با یک تنش دانست و اظهارداشت: آسیب های 
اجتماعی خاستگاه ها و عواملی دارند که باید با نگاه کارشناسی با آنها 

برخورد کرد یا زمینه شکل گیری آنها را از بین برد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
از  کرمان  گفت:استان  کرمان  استانداری 
ظرفیت های عظیمی در حوزه انرژی خورشیدی 
برخوردار است اما تاکنون از این نوع انرژی به خوبی استفاده نشده 
و مجموع استفاده از این نوع انرژی در استان به ۱۰۰ مگاوات 

نمی رسد.
دکتر حسین مهرابی در جلسه مربوط به انرژی خورشیدی در 
استانداری کرمان با اشاره به اینکه در تابستان گذشته ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان خسارت خاموشی های برق به صنایع استان کرمان، 
افزود: این در حالی است که می توان با استفاده از انرژی خورشیدی 
تامین برق استان را تا حد زیادی انجام داد. ضمن اینکه این اراده 
در استان ایجاد شده که از ظرفیت انرژی خورشیدی در استان 
بهره برداری شود.او تصریح کرد:اراضی خشک شده زیادی در شمال 
استان کرمان وجود دارد که می شود از این اراضی برای احداث 
نیروگاه خورشیدی استفاده کرد و باید مالکان زمین های کشاورزی 

خشک شده را تشویق به مشارکت در طرح کرد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  طبیب زاده،  سید مهدی 
معادن وکشاورزی استان کرمان نیز گفت: استفاده از انرژی های 
خورشیدی در استان کرمان یک ضرورت است و وزیر جدید نیرو 
به این موضوع اهمیت داده و قرار است ۱۰ هزار مگاوات انرژی 

تجدیدپذیر را طی چهار سال تولید کند که کار بزرگی است.
او اظهار کرد:در هفته گذشته جلسه ای با وزیر نیرو در کمیسیون 
اقتصادی مجلس داشتیم و استان نیز باید مقدمات کار را فراهم 
کند تا از این تصمیم وزیر و ظرفیت استان بهره برداری مناسب 
شود ضمن اینکه این موضوع با برگزیدگان این صنعت در میان 
گذاشته شده و در حال برنامه ریزی برای تشویق سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در استان کرمان هستیم.طبیب زاده 
اظهار کرد:راهی جز این نداریم که برای آینده استان از ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم؛ قیمت تمام شده برق در 
نیروگاه های سیکل ترکیبی بسیار باالست و سرمایه گذاری در 
انرژی های خورشیدی هزینه ها را نیز کاهش می دهد.او ادامه 
داد:وزارت نیرو باید برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی را به 
قیمت واقعی بخرد و به موقع هم پول پرداخت کند تا سرمایه گذار 

تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه شود.
همچنین “مهدی حسینی نژاد” رئیس سازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: قیمتی که وزارت نیرو برای برق انرژی 
خورشیدی تعیین کرده، پایین است و به همین دلیل سرمایه گذار 

رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارد.
او با بیان اینکه مجوزهای زیادی در استان کرمان برای احداث 
نیروگاه خورشیدی داده اما عملیاتی نشده است، گفت: تابستان 
امسال خاموشی برق خسارت غیرقابل جبرانی به صنایع زد که 

خیلی از این خسارت ها هیچ وقت جبران نمی شود.

رئیس جهادکشاورزی شهرســتان زرند گفت:  بر اثر زلزله ۲۴ 
مهرماه جــاری در شهرســتان، به حوزه هــای مختلف بخش 

کشاورزی ۴۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد شد.
محمدی با اعالم این خبر اظهار کرد:این خسارات به ۲۵ حلقه 
موتور پمپ کشاورزی با برآورد خســارت ۳۰۰ میلیارد ریال، 
هشت رشته قنات با برآورد خسارت  ۱۰ میلیارد ریال، بازسازی 
و مقاوم سازی ۷۰ واحد کوچک دام روســتایی با برآورد  ۱۰۰ 
میلیارد ریال و ۴۰۰۰ متر حصار باغات با بــرآورد ۱۰ میلیارد 

ریال وارد شده است.
همچنین مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی بــرق کرمان در 
گزارشی با اشاره به زلزله ۲۴ مهرماه جاری که در شهرستان های 
کرمان،زرند و راور احساس شــد،اعالم کرد: زلزله خسارتی به 
نیروگاه های کرمان وارد نکرده و تمامی تاسیســات، تجهیزات 
و ساختمان های نیروگاه های شهید سلیمانی و زرند در صحت 

کامل هستند.
کاوه کریمــی افزود: ایــن زمین لــرزه هیچگونه آســیبی به 
نیروگاه های بخاری زرند و سیکل ترکیبی شهید سلیمانی وارد 
نکرده و در روند انجام فعالیت های جاری این واحدها نیز خللی 

رخ نداده است.
او تصریح کرد: این دو نیروگاه بر اســاس استانداردها و ضوابط 
مطلوب طراحی و احداث شده اند و در برابر  زلزله های محتمل 

در منطقه ایمن هستند.

خسارت ۴2۰ میلیارد ریالی زلزله 
اخیر زرند به بخش کشاورزی

شاخص کل بازار بورس دیروز )سه شنبه ، ۲۷ مهرماه( با ۱۲ هزار و ۵۵۴ واحد افزایش 
در جایگاه یک  میلیون و ۴۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در معامالت دیروز بیش از ۶ میلیارد و 8۵۵ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴8 هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار  هزار و ۳8۰ واحد افزایش به ۳۹8 هزار و ۳۴۷ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو  هزار و ۷۶۲ واحد رشد به ۲۵۱ هزار و ۲۵۰ واحد 

رسید.
شاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۶۲۲ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۵۷۴ واحد افزایش 

داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، شرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 
۹۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۲۳ واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۶۴۹ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۵۵۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۰۳ 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۳8۹ واحد و پتروشیمی خارک )شخارک( با ۳8۴ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

تداوم حرکت شاخص بورس بر مدار صعودی
نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )سه شنبه، ۲۷ مهرماه( در مقایسه با روز کاری گذشته با ۲۰۰ 

تومان افزایش به قیمت ۲۶ هزار و ۷۳8 تومان داد و ستد شد.  
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز در مقایسه با روز دوشنبه 

با ۳۰۰ تومان افزایش برابر ۳۰ هزار و ۴۳۳ تومان بود.
دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۲۰۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۱۲8 تومان 
بود. عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۶ هزار و ۲۶۴ تومان و نرخ فروش آن 
۲۶ هزار و ۲۷ تومان اعالم شــد.نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۴8۶ تومان و نرخ فروش 
آن نیز ۳۰ هزار و ۲۱۲ تومان اعالم شــد.همچنین در ســامانه نیما در معامالت روز سه شنبه، 
حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۶۹ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۶ تومان 
معامله شــد.به گزارش ایرنا، قیمت دالر در خــرداد ماه به ۲۶ هزار تومان رســید و  از آن پس 
حرکت رفت و برگشتی در این محدوده قیمتی و حرکت به سمت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما 
از ابتدای شــهریورماه قیمت ها در برخی مواقع نزولی بود و یا برای چند روز پیاپی ثبات قیمت 
را داشــتیم البته برای چند روزی در محدوده قیمتی ۲8 هزار تومان نیز معامله می شد اما این 

شرایط دوامی نداشت. 

رشد جزئی قیمت دالر و یورو در صرافی های بانکی
قیمت سکه در بازار تهران دیروز )سه شنبه، ۲۷ مهرماه( با 8۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز 

کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت ۱۳ دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با 8۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار 

تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید. 

قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۶۶ هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با افزایش ۱۶ دالری نسبت به روز گذشته برابر یک هزار و ۷8۰ دالر 

و ۵۵ سنت شد.
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشــد قیمت طال و ســکه، باال رفتن نرخ دالر و انس 
جهانی است. دیروز نرخ انواع سکه و طال به دلیل رشد ۱۶ دالری انس جهانی طال و رشد اندک 

بهای دالر افزایش یافت.  

نوسان سکه در محدوده نرخ ۱۱.۵ میلیون تومان 

تدوین برنامه  جامع درمان 
آسیب های اجتماعی 

در استان کرمان 

سهم ناچیز کرمان 
از انرژی خورشیدی

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

براسـاس آخرین اطالعات منتشـر شده 
بانـک مرکـزی در ۶ مـاه ابتدای امسـال 
۱۲ هـزار و ۴۱۰ هـزار میلیـارد ریـال 
تسـهیالت بـه بخش هـای اقتصـادی 
پرداخت شـده که نسـبت به دوره مشابه 
سـال گذشـته ۵۷.۹ درصـد افزایـش 

داشـته اسـت.  
به گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از بانک 
مرکـزی، سـهم تسـهیالت پرداختـی 
در قالـب سـرمایه در گـردش در همـه 
بخش های اقتصـادی در ۶ ماهـه ابتدای 
امسـال مبلـغ هشـت هـزار و ۳۷۶ هـزار 
میلیـارد ریـال معـادل ۶۷.۵ درصـد کل 

تسـهیالت پرداختـی اسـت.
همچنیـن سـهم تسـهیالت پرداختـی 
بابـت تأمیـن سـرمایه در گـردش بخش 
صنعت و معـدن در دوره مذکـور معادل 
دو هـزار و ۹۴۷ هـزار میلیارد ریـال بوده 
اسـت و این رقـم بیانگر تخصیـص ۳۵.۲ 
درصـد از منابـع تخصیـص یافتـه بـه 
سـرمایه درگـردش همـه بخش هـای 
اقتصـادی بـا مبلـغ هشـت هـزار و ۳۷۶ 

هـزار  میلیـارد ریال اسـت.
براسـاس این گـزارش سـه هـزار و ۷۲۷ 
هـزار میلیـارد ریال بـه بخـش صنعت و 
معـدن پرداخـت شـده کـه ۷۹.۱ درصد 
آن برابـر دو هـزار و ۹۴۷ هـزار میلیـارد 
ریـال بـرای تامیـن سـرمایه در گـردش 
پرداخت شـده اسـت این رقـم پرداختی 
نشـان می دهـد کـه تامیـن ایـن منابـع 
بـرای این بخـش توسـط بانک ها اسـت.  
براسـاس این گزارش بـرای افزایش توان 
مالـی بانک هـا از طریق افزایش سـرمایه 
و بهبود کفایت سـرمایه بانک ها، کاهش 
تسـهیالت غیرجاری و بازگردانـدن آنها 
بـه مسـیر صحیـح اعتباردهـی بانک ها، 
افزایـش بهـره وری بانک هـا در تامیـن 
سـرمایه در گـردش تولیـدی، پرهیـز از 
فشـارهای مضاعـف بـر دارایـی بانک هـا 
و ترغیـب بنگاه هـای تولیـدی به سـمت 
بـازار سـرمایه بـه عنوان یـک ابـزار مهم 
درتامیـن مالـی طرح هـای اقتصـادی 

)ایجـادی( توجـه ویـژه ای کرد.
بـه گـزارش ایرنـا،  براسـاس آخریـن 
داده هـای آمـاری تسـهیالت پرداختـی 
بانک هـا طـی ۱۲ ماهـه سـال ۱۳۹۹ به 
بخش هـای اقتصـادی مبلـغ ۱8 هـزار و 
۹8۹ هزار میلیارد ریـال و در بهار ۱۴۰۰ 
نیـز برابـر بـا چهـار هـزار و ۹۷۶ هـزار و 

۹۰۰ میلیـارد ریـال بـوده اسـت.

طبـق بخشـنامه  اجرایـی تامیـن منابع 
مالـی دولـت از طریـق فروش امـوال و 
امـالک مـازاد، دسـتگاه های اجرایـی 
یـک مـاه مهلـت دارنـد فهرسـت آن را 
در اختیـار وزارت اقتصـاد قـرار دهنـد 
و اگـر دسـتگاهی همـکاری نکـرد بـه 
قتصـادی دولـت  سـتاد هماهنگـی ا

معرفـی شـود.
یـی  اجرا بخشـنامه  مخبـر  محمـد 
تامیـن منابـع مالـی دولـت از طریـق 
فـروش امـوال و امـالک مـازاد را بـه 
دسـتگاه های اجرایـی شـمول قانـون 
مدیریـت خدمات کشـوری ابـالغ کرد.
یـن بخشـنامه بـه نامـه شـماره  در ا
 ۲۵ /۰۷ /۱۴۰۰ مـورخ   ۷8۶۵۵
معـاون اول رئیـس جمهـور بـه همـه 
دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده 
)۵( قانـون مدیریـت خدمات کشـوری 
آمـده اسـت: بـه منظـور تأمیـن منابع 
مالـی پایـدار در بودجـه عمومـی و در 
راسـتای تکالیـف منـدرج در قوانیـن 
بودجـه سـنواتی از جمله جـزء )۲( بند 
)و( تبصـره )۲( و بنـد )د( تبصره )۱۲( 
قانـون بودجه سـال ۱۴۰۰ کل کشـور 
کـه مسـئولیت فـروش امـوال مـازاد 
دولت به عهـده وزیـر امـور اقتصادی و 

دارایـی اسـت؛ مقـرر مـی گـردد:
یـی  اجرا هـای  دسـتگاه  کلیـه   -۱
۵( قانـون مدیریـت  موضـوع مـاده )
خدمـات کشـوری موظفنـد فهرسـت 
اموال و امـالک مـازاد در اختیـار را در 
اجـرای احـکام یاد شـده، بـرای صدور 
مجوز فروش یـا مولدسـازی ظرف یک 
ماه بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایی 
اعـالم و همـکاری الزم را بـا آن وزارت 
بـرای فـروش یـا مولدسـازی بـه عمل 
آورد. امـوال و امـالک مـازاد معرفـی 
شـده در این چارچوب از شـمول طرح 
ه و  ا رت ر تأمیـن مسـکن توسـط وزا
شهرسـازی موضـوع مـاده )۶( قانـون 
سـاماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه 

می باشـند. مسـتنثنی  مسـکن 

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی بر لزوم پرداخت 
سود سهامداران از طریق سامانه سجام )سامانه جامعه اطالع رسانی 
مشتریان( تاکید کرد. به گزارش ایسنا، محسن دهنوی نماینده 

تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
»وزیر قبلی اقتصاد در پاسخ به پیگیری هایم وعده داده بود همه 
 شرکت های بورسی مکلف به پرداخت سود سهامداران از  سجام 
شوند اما حاال خبر رسیده که شستا سود سهامداران را از شعب 
بانک رفاه می پردازد. در شرایط کرونا به چه دلیل مردم را به بانک ها 

پاس می دهید؟
با عبدالمالکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردم ایشان 
نیز قبول داشت و قرار شد تقسیم سود شستا از طریق سجام انجام 
شود. طبق بررسی هایم متاسفانه از شهریور پارسال تا شهریور 
امسال، از میان۴۹۰ شرکتی که اطالعیه تقسیم سود را منتشر 
کرده اند، همچنان۲۷۲ شرکت، واریز سود را از طریق سجام انجام 

نداده یا نخواهند داد.
با توجه به احراز هویت اکثریت سهامداران بازار سرمایه شامل ۳۲ 
میلیون نفر در سجام، الزم است خاندوزی وزیر اقتصاد مشکل را به 

صورت بنیادین حل کند.

سود سهامداران 
از سامانه سجام پرداخت شود

رشد ۵۸ درصدی اختصاص 
تسهیات به بخش های 

مختلف اقتصادی 

فروش اموال مازاد 
دولت کلید خورد

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی گفت: پس 
از گذشت سال ها مطالبه بیمه زنان خانه دار، مطالبه ای جدی در 
میان زنان شده است و از همین جهت مکلفیم پاسخی مناسب به 

این مطالبه مردمی در نظر داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
بیان کرد: »بیمه زنان خانه دار یکی از موضوعاتی است که از سال ها 
پیش مطرح شده و همواره در شعارهای انتخاباتی، برنامه های 
توسعه و مصوبات بودجه ای در نظر گرفته می شود اما همچنان 

مسأله ای بر زمین مانده است.
پس از گذشت سال ها طرح موضوع بیمه زنان خانه دار توسط 
مسؤوالن و عدم تحقق آن، شاهد هستیم مطالبه بیمه زنان خانه دار، 
مطالبه ای جدی در میان زنان شده است و از همین جهت مکلفیم 
پاسخی مناسب به این مطالبه مردمی در نظر داشته باشیم. این 
بیمه، اگرچه موضوعی مهم و قابل توجه و در راستای حمایت از شأن 
خانه داری و زنان خانه دار است اما از ابتدا مسیر آن به خوبی طراحی 
نشده و همین امر نیز مشکالت عدیده ای را در فرآیند تحقق و اجرا 

ایجاد کرده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
توجه به اینکه ۴۹ درصد سهم شرکت جهان فوالد مربوط به صندوق 
بازنشستگی مس است، قرار است جهت اشتغالزایی با بررسی و مطالعات 
مربوطه، چند پروژه از سوی این شرکت در رفسنجان ایجاد شود.  
حجت االسالم حسین جاللی در گفت وگویی در رفسنجان با اشاره 
به جلسه دوشنبه در شرکت جهان فوالد با حضور مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی مس و مدیرعامل جهان فوالد پیرامون سهم رفسنجان 
از این شرکت، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ درصد این مجتمع سهم 
صندوق بازنشستگی مس است و طی این سال ها توانسته حرکت 
جهشی در حوزه تولید و اشتغال و صنعت ایجاد کند و کارهای بسیار 

مهمی انجام داده است.
نماینده رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: انتظار ما از این شرکت، 
حداقل اجرای چند پروژه در رفسنجان است که با توجه به اینکه بخش 
کثیری از بازنشستگان عضو صندوق در رفسنجان هستند، منافعی برای 
این عزیزان داشته باشد و در ایجاد پروژه ها عدالت رعایت شود و سهم 
۴۹ درصدی بازنشسته ها نادیده گرفته نشود.وی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا قرار شد جلسه صندوق بازنشستگی با مدیرعامل شرکت 
جهان فوالد جهت بررسی و مطالعات طرح ها انجام شود که یکی، دو 
پروژه مفید و سودآور که اشتغالزایی داشته باشد در رفسنجان اجرا شود.

قاسم پور: بیمه زنان خانه دار 
مطالبه ای جدی در میان زنان است

جهان فوالد در رفسنجان 
پروژه اجرا می کند

   

استان کویری کرمان به واسطه خشکسالی های پیاپی 
طی دهه های اخیر با اضافه برداشت از منابع آب 
زیرزمینی روبرو بوده و همین کافیست که پیامدهای 
ناگوار بسیاری از جمله فرونشست زمین تقریبا در 
تمامی دشت های استان برجای بماند و تهدیدی برای 

ساکنان این خطه باشد.
براساس اعالم متولیان و کارشناسان، خطر فرونشست 
زمین از دهه های پیش از انقالب اسالمی در بخش 
هایی از استان کرمان و در منطقه رفسنجان آغاز شده و 
اکنون این خطر با شکاف ها و نشست های عمیق حتی 
ده ها متری زمین روندی افزایشی به خود گرفته و عمده 
علت از سوی متخصصان زمین شناسی، خشکسالی های 

پیاپی و دبی منفی آب ارزیابی می شود. 
تاریخچه فرونشست زمین و وسعت آن در 

دشت های کرمان
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان 
کرمان در این زمینه معتقد است که فرونشست به ۲ 
دسته منطقه ای و نقطه ای تقسیم بندی می شود و 
در این زمینه فرونشست های کرمان مناطق و دشت 
های وسیع این استان را دربرمی گیرد.علی رشیدی 
افزود:فرونشست باعث ایجاد درز و ترک هایی در زمین 
می شود که معموال بارندگی ها و آب های سطحی به 
مرور این شکاف ها را شسته، بزرگ و عریض و طویل می 
کند.او تصریح کرد: فرونشست و شکاف های زمین تا 
عمق چند ده متری در دشت اُرزوییه و عنبرآباد )جنوب 
استان( مشاهده می شود که این عمق عمدتا به علت 
فرسایش است.مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی استان کرمان گفت: این شکاف ها به مناطق 
شهری نیز می توانند وارد شوند و تبعات خاص خود را 
حتی در شهرها برجای بگذارند.او با بیان اینکه پدیده 
فرونشست زمین در دشت رفسنجان )شمال استان( 
از اواخر دهه 40 گزارش شده و به تدریج در نیمه های 
شمالی استان طی دهه های ۵0 و 60 گسترش یافته 
است اظهار داشت: این فرایند در نیمه جنوبی استان 
نیز طی ۲0 سال گذشته آغاز شده و اکنون جایی در 
استان وجود ندارد که درگیر پدیده فرونشست زمین 
نشده باشد اما میزان آن باال و پایین دارد.این مسئول 
ادامه داد: شواهد علمی کاملی در خصوص میزان 
فرونشست زمین در استان کرمان وجود ندارد و منطقه 

سیرجان و رفسنجان که طی ۲ دهه اخیر فرونشست 
شدیدی داشتند، اکنون این پدیده به مرحله پایانی خود 
رسیده است.رشیدی بیان داشت:اکنون بهره برداری از 
آب های زیرزمینی در استان کرمان افزایش یافته اما 
به انتهای آن رسیده ایم؛ فرونشست های زمین اتفاق 
افتاده و اکنون روندی کندتر در برخی دشت های 
استان کرمان مشاهده می شود.او گفت: بیشتر مناطق 
جنوب و جنوب غربی استان کرمان از جمله دشت 
ارزوئیه، فاریاب، جیرفت و عنبرآباد طی سال های 
اخیر بیشترین فرونشست را داشته اند اما شدت رشد 
فرونشست دشت های شمالی استان طی سال های 

اخیر کاهش یافته است.
فرونشست پشت دروازه های شهر کرمان

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان 
کرمان یادآور شد: فاضالب کشی کامل شهر کرمان 
کامل نیست و به علت اینکه عمده آب شهری به درون 
زمین نفوذ می کند، سطح آب های زیرزمینی باالست 
و اکنون فرونشستی در این شهر نداریم.او ادامه داد:در 
صورت تکمیل فاضالب و نداشتن زهکشی مناسب، 
این عملیات می تواند در سال های آینده سبب خشکی 
مناطق زیرین زمین و در نتیجه فرونشست آن شود که 
در سال های آینده خود را نشان می دهد.این مسئول 
تصریح کرد: فرونشست زمین در دشت های پیرامونی 
کرمان خود را به خوبی نشان داده و در واقع پشت دروازه 
های این شهر قرار دارد و بیشترین میزان آن را پس از 
منطقه شهرک صنعتی به سمت باغین داریم.رشیدی 
افزود: فهرج، نرماشیر در شرق استان، سیرجان در غرب 
استان و شهرستان ارزوئیه در جنوب غرب با پدیده 
فرونشست درگیرند و شمال استان هم از ۵0 سال پیش 
درگیر این پدیده است.او افزود: تا تعادل در مصرف و 
برداشت منابع آب زیرزمینی برقرار نشود فرونشست 
زمین تداوم دارد اما نرخ رشد آن با محدودیت برداشت 
و افزایش بارندگی ممکن است تغییر کند.رشیدی 
تاکید کرد: فرونشست فرایندی است که اگر اکنون 
برداشت آب داشته باشیم ممکن است اثرات آن چند 
سال دیگر مشاهده شود و بحث فرونشست زمین در 
کرمان جدی است و در بسیاری از مناطق بدتر از استان 

های دیگر است.
دالیل فرونشست زمین دشت های کرمان از 

دیدگاه اساتید دانشگاه
دکترای ژئوفیزیک و رئیس پارک علم و فناوری استان 
کرمان نیز گفت: فرونشست زمین دالیلی متفاوت دارد 

که بخشی به علت تخلیه آبخوان های زمین است و در 
این خصوص با برداشتن آب از الیه های زمین، سطح 
ایستایی آب در بخش بافت اسفنجی زمین، این بافت 
خشک می شود و از بین می رود.محمدرضا سپهوند 
افزود: بخشی دیگر از فرونشست به علت گسل هاست 
که در زمان حرکت گسل ها،حوزه های افتادگی در زمین 
شکل می گیرند.او خاطرنشان کرد:فرونشست زمین در 
بحث های زمین شناسی که بر اساس استخراج منابع 
آب شکل می گیرد در استان کرمان پررنگ تر است و 
این پدیده به علت برداشت بی رویه آب های زیرزمینی 
در استان کرمان اتفاق افتاده و بعید نیست که همچون 
اصفهان چنین رخدادی در شهرهایمان را تجربه کنیم.

سپهوند ادامه داد:اما این مشکل در شهر کرمان به علت 
اشباع بافت زمین با آب هایی همچون فاضالب، وجود 
ندارد زیرا هنگام حفاری در این شهر در نزدیکی سطح 
زمین به آب می رسیم.این استاد دانشگاه با اشاره به سطح 
باالی آب باالی شهر کرمان گفت: اگر فاضالب کشی 
شهری کامل شود، در صورت مدیریت نشدن ساختار 
آب، احتمال فرونشست وجود دارد زیرا آبی دیگر به 

بافت های زمین تزریق نمی شود.
او افزود: با ورود آب به فاضالب شهری، دیگر به داخل 
زمین کرمان نفوذ نمی کند و آن موقع سطح ایستایی آب 
در این شهر کاهش می یابد زیرا دبی خروجی و ورودی 
آن یکسان نیست، این فرایند باید مدیریت شده باشد که 

فرونشست در آینده شهر کرمان رخ ندهد.
کرماِن تشنه در خطر جدی فرونشست زمین

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
خطر فرونشست زمین در کرمان را جدی دانست 
و اظهار داشت: برداشت بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی علت اصلی فرونشست زمین در کرمان 
محسوب می شود و فرونشست ها خطر جدی برای 
کرمان است که ممکن است زیرساخت های استان را 
به خطر اندازد.محمدمهدی زاهدی با تاکید بر اینکه 
کرمان تشنه است،گفت: در اردیبهشت ماه سال 
جاری توانستیم توافقنامه انتقال آب خلیج فارس 
از سرچشمه را بگیریم که اجرای این پروژه 1000 
میلیارد تومان اعتبار الزم دارد اما می تواند از اضافه 
برداشت آب و خطر فرونشست زمین جلوگیری کند.

او با اشاره به سطح ایستابی چاه های استان کرمان 
اظهار کرد: امکان استفاده از چاه های استان در آینده 
وجود ندارد و در این خصوص برداشت بی رویه از سفره 
های آب زیرزمینی علت اصلی فرونشست زمین در 

کرمان است.
زاهدی فعال شدن گسل های کرمان را یکی دیگر از 
پیامدهای برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی 
برشمرد و در ادامه به مبحث کشاورزی پرداخت و عنوان 
کرد: جهاد کشاورزی باید به طور جدی به موضوع تغییر 
الگوی کشت ورود و کشاورزان را با گفتمان در این زمینه 

ترغیب کند زیرا چاره ای جز این نداریم.
او ابراز داشت: دولت با تصویب سند سازگاری با کم آبی 
که انجام شده و اقدام در مصرف بهینه درصدد جلوگیری 

از عمیق شدن این ماجراست.
اقدامات دولت در جلوگیری از اضافه برداشت 

آب و فرونشست زمین
استاندار کرمان نیز با اشاره به خطر فرونشست زمین 
در استان تصریح کرد: کشاورزی استان باید از حالت 
سنتی خارج شود و تولید محصوالت با بهره وری باالتر و 
کم آب بر روی آورد.علی زینی وند با اشاره به اینکه سند 
سازگاری با کم آبی استان تهیه و اجرایی می شود گفت: 
کرمان با کمبود آب روبه رو است و نیاز است که منابع آبی 
موجود مدیریت شود.او با بیان اینکه تغییر الگوی کشت 
در این شرایط ضرورت دارد و استان کرمان باید زیر 
سطح کشت گلخانه ای برود تا منابع موجود حفظ شود 
ادامه داد: به مطالبات مردم باید توجه شود اما نیاز است 
که خودشان هم پای کار بیایند و برای عبور از بحران آب 
همکاری کنند.استاندار کرمان با اشاره به اینکه حفظ 
منابع طبیعی استان اولویت جدی و از پایه های تاثیرگذار 
در زندگی بشر است گفت: فرونشست آب در استان یک 
موضوع مهم است که باید با برنامه ریزی از فرونشست در 

سال های آینده جلوگیری کرد.
او با اشاره به اینکه فرونشست زمین در استان کرمان 
یک تهدید است اظهار داشت: حدود 6 میلیارد تومان از 

محل صنایع در حوزه منابع طبیعی هزینه شده است.
کرمان مستعد فرونشستی است که برای آن 

کاری نمی توان کرد
احمد عباس نژاد دکترای زمین شناسی و عضو هیات 
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز گفت:استان 
کرمان تحت تاثیر ۲ عامل از جمله کوهدشتی بودن) 
قرارداشتن دشت هایی در کنار کوه ها با خاکی رسی( و 
همچنین به علت اضافه برداشت از آب های زیرزمینی و 
افت سطح، به طور کلی مستعد فرونشست ارزیابی می 
شود.او با اشاره به وجود دهها قنات های غیر فعالی که 
در زیرزمین های شهر کرمان وجود دارند و به صورت 
مناسب پر نشده اند، خطر فرونشست زمین را به مردم 
این شهر گوشزد کرد.عباس نژاد تصریح کرد:متاسفانه 
برای فرونشست زمین چندان کاری نمی توان کرد زیرا 
زمین الیه هایی رسی دارد که به اندازه میزان تراکم از 
ضخامت آنها کم می شود و پس از آغاز فرونشست، 
نشست زمین سرعت می گیرد و پس از آن در مقطعی 

کندتر و سپس تقریبا متوقف می شود.
چند راهکار برای فرونشست زمین

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:این 
نشست تا زمان توقف آسیب های قابل مالحظه ای به 
جاده ها، باغ ها، مزارع و زمین وارد می کند و بهترین راه 
برای مقابله با این خطر این است که جلو اضافه برداشت 
از آب های زیرزمینی گرفته شود و این پروژه بهترین 

راهکار در استان برای مقابله با فرونشست زمین است.
عباس نژاد بیان داشت: متاسفانه به نظر می رسد 
حل این مشکل امروزه از دست ما خارج شده و با این 
مشکل مواجه خواهیم بود لذا بهتر است که در مقابل آن 
راهکارهای دیگری شامل پرکردن سریع شکاف های 
ایجاد شده، در نقاط مستعد سازه هایی با شناژ و کف 
سازی مناسب احداث شود.او با بیان اینکه جاده ها هم 
بایستی فونداسیون مناسب داشته باشند خاطرنشان 
کرد: ممکن است با جابجایی برخی سازه ها از محل های 
خطرناک به محل کم خطر نیز بتوان اقدام مناسبی 
انجام داد، به طور کلی احداث ساختمان های شناژدار 
اصوال مقاومت خوبی در مقابل فرونشست زمین ایجاد 

می کنند.

مراسم رونمایی از پروژه ملی ” توسعه سامانه نرم 
افزاری مبتنی بر وب تشخیص هوشمند تجهیزات 
خطوط انتقال و فوق توزیع با استفاده از تصاویر 
گرفته شده توسط پهپاد)Aftl(”  در محل دانشگاه 
شهید باهنر کرمان برگزار شد.در این مراسم مدیرکل 
دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر گفت: این 

پروژه از جمله پروژه هایی است که تکنولوژی و علم 
از مرکز دانشگاهی به کمک  حل مشکالت صنعت 

آمده است.
دکتر هاشم علیپور افزود:یکی از وظایف ما حفظ 
دارایی های فیزیکی است که شامل حفظ تجهیزات 
پست و خطوط می شود که در مورد خطوط به دلیل 

گستردگی در کشور پیچیده تر است  و حدود 460 
هزار دکل در کشور وجود دارد که بیش از 130 هزار 
کیلومتر مدار در شبکه است که نگهداری و بازدید 

و مشخص کردن به  موقع عیوب بسیار مهم است.
علیپور ضمن کلیدی ارزیابی کردن این پروژه 
گفت:در این پروژه تکنولوژی به کمک می آید و کار 
را برای ما ساده می کند و دقت و سرعت را افزایش 
می دهد و هزینه ها را کاهش می دهد و بسیار پروژه 
کاربردی است.وی ضمن قدردانی از مجموعه دست 
اندرکاران این پروژه گفت: در صنعت برق رویکرد ما 
برای حمایت ازپروژه ها نیاز محور و محصول محور 
است  و در این راستا از پروژه های علمی حمایت 

می کنیم.
 در این مراسم مهندس حبیبی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای کرمان نیز اظهار داشت:  این پروژه 
که اکنون به ثمر رسیده است یکی از نمونه های 
بارز همکاری مستقیم دانشگاه با صنعت است که 
از یک  ایده در سطح کارشناسی شکل گرفت و در 

فازهای مختلف با ایده های ساده شروع شد و نهایتا 
به پختگی رسید.

وی ضمن قدردانی از حمایت توانیر از این پروژه 
افزود: فاز اول پروژه تحت عنوان “آشکارسازی 
اتوماتیک خطای مقره و یراق آالت”  انجام شد 
که با حمایت توانیر تبدیل به یک پروژه ملی شد و 
امیدواریم همکاری های این چنینی میان صنعت و 
دانشگاه افزایش یابد و شرکت برق منطقه ای کرمان 
نیز پروژه های بزرگتری را با همکاری دانشگاه 

اجرا کند.
همچنین در این جلسه دکتر اعظم کرمی مجری 
این طرح درباره این پروژه گفت: پروژه ملی توسعه 
سامانه نرم افزاری مبتنی بر وب تشخیص هوشمند 
عیوب تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع با 
استفاده از تصاویر گرفته شده توسط پهپاد فاز دوم 
پروژه خطایابی هوشمند خطاهای مقره و یراق آالت 
خطوط انتقال برق است.وی افزود: فاز اول این پروژه 
با توجه به اعالم نیاز شرکت برق منطقه ای کرمان 
در سال 1396 آغاز شد و در فاز دوم به عنوان پروژه 
ملی بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه 

نیرو تعریف گردید.

 ایرنا 

گزارش

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسامی خطر فرونشست زمین در کرمان را 
جدی دانست و اظهار داشت: برداشت بی رویه از 
سفره های آب زیرزمینی علت اصلی فرونشست 
زمین در کرمان محسوب می شود و فرونشست 
ها خطر جدی برای کرمان است که ممکن است 
زیرساخت های استان را به خطر اندازد.

محمدمهدی زاهدی با تاکید بر اینکه کرمان 
تشنه است، گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری 
توانستیم توافقنامه انتقال آب خلیج فارس از 
سرچشمه را بگیریم که اجرای این پروژه ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار الزم دارد اما می تواند از 
اضافه برداشت آب و خطر فرونشست زمین 
جلوگیری کند.

فرونشست پشت دروازه های شهر کرمان

رونمایی از پروژه ملی Aftl در دانشگاه شهید باهنر کرمان

نشست زمین جراحتی به عمق خشکسالی های پیاپی کرمان
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یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به طور قطع بازار سرمایه 
تا پایان سال جاری، خود را همگام با تنظیم نرخ دالر و میزان 
تورم در کشور جلو خواهد برد و به آرامی روند صعودی خود 

را ادامه خواهد داد.
»سجاد امیری« دیروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به علت ایجاد روند نزولی معامالت بورس 
در هفته گذشته و همچنین عوامل تاثیرگذار در ایجاد 
چنین روندی اشاره کرد و افزود: به طور قطع یکی از علل 
مهم کاهش شاخص بورس در بازار، انتظار سرمایه گذاران 
از تصمیمات قطعی دولت جدید و اجرای هر چه زودتر 

آنها است. 
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به تدریج در بازارهای 

موازی رکودی در حال شکل گیری است که سبب ایجاد 
مشکل برای چرخش پول در اقتصاد کشور می شود؛ 
بنابراین زمانی که نقدینگی وجود نداشته نباشد به مراتب 
شاخص بورس هم از توانایی الزم برای طی کردن این مسیر 

صعودی برخوردار نیست. 
معامالت بورس همگام با نرخ دالر تا پایان سال جاری

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
روند اصالحی شاخص بورس تا کجا می تواند ادامه یابد، 
گفت: به طور قطع، بازار سرمایه تا پایان سال جاری خود را 
همگام با تنظیم نرخ دالر و میزان تورم در کشور جلو خواهد 

برد و به آرامی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که 

شاخص بورس در زمانی که کشور وارد دوران رکود می شود، 
در انتظار رشد اقتصادی و نیز تولید ناخالص ملی خواهد 
ماند، افزود: در صورت ایجاد رشد تولید، معامالت بورس به 
سمت خروج از رکود پیش می رود که در کنار آن صورت 
های مالی و اخبار شرکت ها منجر به ایجاد روندی منطقی 

در معامالت بورس می شود.
امیری اظهار داشت: احتمال می رود در انتهای سال 1400 
و ابتدای سال جدید شرکت ها فروش خوبی را از خود نشان 

دهند و تکانی اساسی در معامالت بازار ایجاد شود.
روند معامات بورس تا پایان سال جاری

این کارشناس بازار سرمایه روند معامالت بورس تا پایان 
سال جاری را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: معامالت 

بورس در نیمه دوم سال متمرکز بر شرکت هایی است که 
متاثر از متغیرهای بازار جهانی هستند؛ چرا که تصمیمات 
و بودجه سال آینده کشورهای غربی تا انتهای آذر و اواسط 
دی مشخص می شود و میزان سرمایه گذاری در زیر ساخت 

ها افشا خواهد شد. 
وی ادامه داد: به طور قطع بازار فلزات اساسی، مواد 
پتروشیمی و نفت تحت تاثیر استراتژی کشور های غربی 
دچار جهش هایی می شود که بازار سرمایه ایران تاثیر 

چنین اتفاقی را از گروه های تاثیرپذیر خواهد دید.
ریسک های تهدیدکننده معامات بورس

این کارشناس بازار سرمایه به ریسک ها و عوامل تاثیرگذار 
بر روند معامالت بازار تاکید کرد و افزود: یکی از عواملی که 
در اخبار می توان تاثیر آن را بر روی بازار دنبال کرد، بحث 
تعیین دستمزدها است که تاثیر مستقیم و زیادی را بر روی 

هزینه ثابت شرکت های تولیدی می گذارد. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز افزایش نرخ محصوالت و 
تعیین قیمت دستوری در بازار باعث کاهش تمایل سرمایه 
گذاران برای سرمایه گذاری در برخی از شرکت های بورسی 

می شود.
میزان بازدهی بورس تا پایان سال ۱۴۰۰

امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال 
می تواند بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران قرار دهد 
یا خیر، گفت: بازار سهام امروز محلی مناسب برای همراه 
شدن با نرخ تورم و حفظ ارزش پول است؛ بازدهی بازار 
سرمایه با توجه به تاثیر پذیری از متغیر های مختلف به طور 
دقیق قابل پیش بینی نیست اما این امکان را به افراد می 
دهد تا سرمایه گذاری در این بازار را جایگزین خرید دالر، 

سکه و طال کنند.

روند صعودی و آرام بورس تا پایان سال ۱۴۰۰

 آغاز ثبت نام برای مسکن  های دولت رئیسی

بی مسکن ها از امروز تا یک ماه فرصت دارند
یوز

ت ن
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هنـوز شـرایط دقیـق ثبت نـام کنندگان مشـخص 
نیسـت امـا بـه نظـر می آیـد مـردان مجـرد باالی 
40 سـال، زنـان بـاالی 3۵ سـال و سرپرسـتان 
خانـوار از امـروز تا یک مـاه فرصـت دارند تـا برای 
مسـکن جهـش تولیـد ثبت نـام کننـد. ایـن طرح 
همان وعده ریاسـت جمهـوری برای سـاخت یک 
میلیـون واحـد مسـکونی در سـال اسـت کـه حاال 
ثبت نـام اولیه آن کلیـد خـورده؛ البته بـرای ثبت 
نـام از سـه صافـی بایـد رود شـوید:اول نداشـتن 
مالکیـت خصوصـی، دوم متأهـل و یـا سرپرسـت 
خانوار بودن وسـوم داشـتن سـابقه حداقل ۵ سال 
سـکونت در شـهر مورد تقاضـای مسـکن. هرچند 
که مـردان مجـرد نیـز بـدون محدودیت سـنی در 
ایـن طـرح لحـاظ شـدند امـا ممکـن اسـت بـرای 
مـردان مجـرد متقاضـی طـرح مسـکن رئیسـی 

شـرط سـنی بـاالی 40سـال لحاظ شـود.
 ظهـر روز گذشـته محمـود محمـودزاده، معـاون 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه آغـاز ثبت نام 
بی مسـکن ها طبـق قانـون جهـش تولیـد از ۲۸ 
مهـر 1400 گفـت: متقاضیـان واجد شـرایط یک 
 saman.mrud.ir مـاه بـرای ثبت نـام در سـامانه

فرصـت دارنـد.
در ایـن دوره از ثبت نام کـه اولین مرحلـه ثبت نام 
قانـون جهـش تولید مسـکن اسـت در شـهرهایی 
که تاکنـون امـکان تأمین زمیـن وجود نداشـته و 
شـرایط احداث پـروژه هـا مهیا شـده اسـت، ثبت 
نـام آغـاز می شـود. شـرایط ثبـت نـام نیـز همـان 
شـرایط طـرح اقـدام ملـی مسـکن اسـت: عـدم 
اسـتفاده از امکانـات دولتـی و یارانـه ای زمیـن و 
مسـکن و تسـهیالت، نداشـتن مالکیت خصوصی، 
تأهـل و یـا سرپرسـت خانـوار بـودن، و داشـتن 
سـابقه حداقـل ۵ سـال سـکونت در شـهر مـورد 

تقاضـای مسـکن.
نـام  ثبـت  تشـریح جزئیـات  در  محمـودزاده 
متقاضیـان گفتـه :»اطالعـات هویتـی سرپرسـت 

خانـوار و افـراد تحـت تکفل وی کـه دارای شـروط 
چهارگانه اعالم شـده هسـتند به همراه شـهر مورد 
تقاضا، باید توسـط متقاضیان در سـامانه وارد شود. 
بعـد از پاالیش اولیه و بعـد از آنکـه متقاضیان واجد 
شـرایط شـناخته شـدند از پذیرفتـه شـدگان برای 
مراجعـه حضـوری بـه ادارات کل راه و شهرسـازی 
اسـتان هـا و یـا سـایر دسـتگاه هـای کارگـزار و 
مجـری از جملـه بنیـاد مسـکن، دعـوت می شـود 
تـا سـابقه ۵ سـال سـکونت در شـهر مـورد تقاضـا 
پاالیش شـود. بعد از کنترل سـابقه ۵ سال سکونت 
پذیرفتـه شـدگان و واجدان شـرایط در اسـتان ها، 
در نهایت تأیید نهایـی به متقاضی داده می شـود.« 
متقاضیانـی هـم  کـه صحـت مـدارک آنهـا تأییـد 
شـده باشـد به نظـام بانکـی برای تشـکیل حسـاب 
سـپرده مسـدودی بـه نـام خـود معرفی می شـوند 
و متعاقبـًا به پـروژه های شـروع شـده و یـا در حال 

احـداث معرفـی می شـوند.
 دولـت رئیسـی دسـت افـراد را در ثبـت نـام برای 
این طـرح بـاز گذاشـته و تقریبـا هیـچ محدودیت 
خاصـی در ایـن طـرح نگذاشـته اسـت. بـه طوری 
کـه ایـن طـرح زنـان سرپرسـت خانـوار و مـردان 
مجـرد را هـم تحـت پوشـش قـرارداده. آنگونـه 
کـه رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس خبـر داده 
هنـوز شـرایط خاصـی بـرای ثبت نـام ایـن افـراد 
اعالم نشـده اسـت. امـا ممکن اسـت بـرای مردان 
مجـرد متقاضـی طـرح مسـکن رئیسـی شـرایط 
سـنی تعییـن شـود: »احتمـاال مـردان 40 سـاله 
مجرد هـم بتوانند در سـامانه طرح جهش مسـکن 

ثبت نـام کننـد.«
*واگذاری مسکن با متری کمتر از سه 

میلیون
اگرچـه هنـوز جزئیـات قیمـت مسـکن رئیسـی 
اعالم نشـده امـا پیـش از این گفته شـده بـود قرار 
اسـت هـر متـر واحـد مسـکونی در طـرح جهـش 
مسـکن متـری دو میلیـون و ۷۵0 هـزار تومـان 
باشـد. یعنـی یـک سـوم متوسـط قیمـت کنونـی 

مسـکن در کرمـان.
آنگونه که نایب رییس کمیسـیون عمـران مجلس 

پیـش از ایـن گفتـه بـود در طـرح جهـش تولیـد 
مسـکن، قرار اسـت زمیـن رایـگان از طـرف دولت 
در اختیـار مـردم قـرار داده شـود. زمین هایـی که 
گفتـه می شـود مـازاد زمین هـای دولتی اسـت. با 
ارائـه زمیـن رایـگان، قـرار اسـت قیمـت هـر متر 
واحد مسـکونی حدود سـه میلیـون تومان باشـد.

اگرچه بسـیاری از انبوه سازان و سـازندگان مسکن 
می گوینـد قیمـت تمـام شـده مسـکن حداقل دو 
برابـر ایـن رقـم اسـت و دولـت امـکان سـاخت 
مسـکن بـا متـری سـه میلیـون تومـان را نـدارد. 
دادبخش، دبیر انجمن انبوه سـازان هفته گذشـته 
به کاغـذ وطـن گرفتـه بود:»قیمت تمامـی مصالح 
سـاختمان افزایش یافتـه و ثباتی هـم در این بازار 
نیسـت؛ بـه طوریکـه نسـبت بـه دو سـال پیـش 
هزینـه سـاخت و سـاز از مترمربعـی 4 میلیـون 

تومـان بـه بـاالی ۸ میلیـون تومان رسـیده.«
 *پرداخت وام برای متقاضیان مسکن

در این طرح قرار اسـت دولـت بـه متقاضیان طرح 
جهش مسـکن، وام بدهـد. اگرچه هنـوز مبلغ این 
وام مشـخص نیسـت. امـا آنگونـه کـه وزیـر راه و 
نماینـدگان مجلـس گفته انـد مبلـغ وام بین 300 

تـا 4۵0 میلیـون تومان اسـت.
همچنین گفته شـده که اقسـاط ماهیانـه وام طرح 
جهش مسـکن، بیـن 3 میلیـون و ۷۵0 هـزار تا ۵ 
میلیـون تومان اسـت. این وام ۲0 سـاله اسـت. اما 
مشـخص نیسـت کارمـزد آن چقـدر اسـت. برخی 
می گوینـد کارمزد تسـهیالت مسـکن رئیسـی 1۸ 
درصد اسـت اما برخـی از نماینـدگان از وام خرید 
مسـکن بـا کارمـزد زیـر 10 درصـد خبـر داده اند. 
چنانچـه معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 4 مهر ماه 
در همیـن رابطـه گفتـه بود: »بر اسـاس پیشـنهاد 
وزارت راه و شهرسـازی وام با عدد قابـل قبولی که 
در تـوان پرداخـت گروههـای هـدف باشـد اعطـا 
خواهـد شـد و ایـن رقـم بـرای دهـک هـای کـم 

درآمـد ۵ درصـد خواهـد بود.«
او البتـه روز گذشـته هیـچ اطالعـات جدیـدی در 
خصـوص مبلـغ وام نـداده اسـت و صرفـا بـه ایـن 
جملـه بسـنده کـرده کـه تسـهیالت ۵0 درصـد 

قیمـت مسـکن را پوشـش می دهد:»بـر اسـاس 
قیمـت تمـام شـده و دشـواری انجـام کار از نظـر 
تراکـم و ارتفـاع در شـهرهای مختلف یـک جدول 
متغیـر از نظـر میـزان تسـهیالت پیشـنهادی بـه 
همـراه کارمزد تسـهیالت، پیشـنهاد شـده اسـت، 
چنانچه پیشـنهادهای ارایه شـده بـا موافقت بانک 
مرکـزی و شـورای پـول و اعتبـار تأییـد و مصوب 
شـود، اطـالع رسـانی عمومـی خواهـد شـد. اما ما 
تالش کردیـم در افزایش تسـهیالت پیشـنهادی، 
۵0 درصـد هزینـه هـای سـاخت و سـاز تأمیـن 
شـود کـه ایـن تسـهیالت طـی دوران سـاخت به 

متقاضیـان پرداخـت مـی شـود.«
 *وام جدید مسکن پوست خربزه ای 

زیر پای دولت است
افزایش وام مسـکن اما چندان از دید کارشناسـان 
اقتصادی توصیه نشـده اسـت. 1۲ مهر مـاه مقداد 
همتی، مشـاور علی نیکـزاد وزیر راه و شهرسـازی 
دولت دهـم وام جدیـد مسـکن را به مانند پوسـت 
خربـزه  ای زیـر پـای دولـت توصیف کـرده بـود. او 
در نشسـت بررسـی برنامـه و راهکارهـای دولـت 
در حـوزه مسـکن کـه توسـط بسـیج دانشـجویی 
ر  لسـالم برگـزا مـام صـادق علیـه ا نشـگاه ا دا
شـده بـود،  گفتـه بود:»اگـر از هرکسـی بپرسـید 
مهم تریـن وعـده ی آقـای رئیسـی چـه بـود؟ 
می گویـد بحـث یـک میلیـون واحـد مسـکونی. 
آقای رئیسـی هم آقـای قاسـمی را به عنـوان وزیر 
راه و شهرسـازی انتخـاب کرد تا جدیت خودشـان 
را در این مسـئله نشـان دهد.ابتدا خوب است ذکر 
شـود  ایـن وام کـه جدیـدا اعـالم کردنـد، رسـما 
پوسـت خربزه ای اسـت زیر پای دولت و وزارت راه 
و شهرسـازی. تـا زمانی کـه عرضـه افزایـش  پیدا 
نکـرده، تحریـک تقاضـا با کمـک وام خریـد منجر 
بـه افزایـش تـورم می شـود. درزمـان مسـکن مهر 
هـم این اشـکال وجـود داشـت و قبـل آن وام های 
1۲ میلیونـی خریـد مسـکن داده شـد کـه منجـر 
بـه افزایـش قیمـت مسـکن در آن دوره شـد، لـذا 
ایـن کار اشـتباهی اسـت کـه بایـد هرچـه زودتـر 

متوقـف شـود.«

 کاغذوطن|مرضیه قاضی زاده
گزارش 

در این طرح قرار است دولت به متقاضیان طرح 
جهش مسکن، وام بدهد. اگرچه هنوز مبلغ این وام 
مشخص نیست. اما آنگونه که وزیر راه و نمایندگان 
مجلس گفته اند مبلغ وام بین 3۰۰ تا ۴۵۰ میلیون 
تومان است.

همچنین گفته شده که اقساط ماهیانه وام طرح 
جهش مسکن، بین 3 میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ 
میلیون تومان است. این وام 2۰ ساله است. اما 
مشخص نیست کارمزد آن چقدر است. برخی 
می گویند کارمزد تسهیات مسکن رئیسی ۱۸ 
درصد است اما برخی از نمایندگان از وام خرید 
مسکن با کارمزد زیر ۱۰ درصد خبر داده اند. چنانچه 
معاون وزیر راه و شهرسازی ۴ مهر ماه در همین رابطه 
گفته بود: »بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
وام با عدد قابل قبولی که در توان پرداخت گروههای 
هدف باشد اعطا خواهد شد و این رقم برای دهک 
های کم درآمد ۵ درصد خواهد بود.«

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰۰۶۰31۹۰78۰۰۶۶۶5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهجت 
رحیمی فرزند محمودآقا بشماره شناسنامه 32 صادره از بردسیردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۹1/3 مترمربع 
پالک 11۶۹فرعی از 2788 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان خواجو کوچه 1۰ پالک 5۹ خریداری 
از مالک رسمی آقای علی بنی اسد آزاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰8/11

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد علیزاده برابر گواهی حصر وراثت به 
شماره ۹7۰۹۹738۶12۰۰1۹1 _ 18 شهریور 13۹7 
، قاضی محترم شورای حل اختالف شماره 12 
پالک  مالک ششدانگ  علیزاده   عباس  ورثه  از  احدی  زرند، 
1323 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن 
در دفتر  171 صفحه  53۶ به شماره ثبت 2۶81۹ و شماره چاپی 
314۰8۶ الف 85 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق 
بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 12۰ 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 2۰۰
تاریخ انتشار:چهارشنبه 14۰۰/7/28

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 14۰۰۶۰31۹۰78۰۰۶۶58 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
اله  حبیب  فرزند  گنجویی  اشرف  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 82۰ صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 123/15 مترمربع پالک 1۶733 فرعی از 3۹۶8 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۶۹7 فرعی از 3۹۶8 اصلی واقع در بخش 

2 کرمان آدرس کرمان خیابان صیاد شیرازی کوچه 11 خریداری از 
لذا  آقای رمضان اشرف گنجویی محرز گردیده است.  مالک رسمی 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
مالکیت صادر خواهد شد.  مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول 

م الف ۹27
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 14۰۰/۰7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰8/12

محمود مهدی زاده - رئيس اسناد و امالک 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   13۹3۶۰31۹۰۰7۰42832 شماره  رای  برابر 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض متقاضی آقای علی لشکری فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 233/2 مترمربع پالک 481 فرعی از ۶2 اصلی واقع در بخش ۶ کرمان آدرس کرمان 
حاجی آباد کوچه 4 خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف ۹3۰
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰8/12

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  رای شماره 14۰۰۶۰31۹۰78۰۰۶5۶7  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان زند 
ذوالقلم فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 8244 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه خشتی به مساحت 3۰7 مترمربع پالک1 فرعی از 2۶8۰ اصلی واقع در 
بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی کوچه 8 خریداری از 
مالک رسمی خانم زهرا زند ذوالقلم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹22
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه 14۰۰/۰7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰8/12

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 »جشن سربرون« به ضبط سکانس های 
انجمن محمدیه رسید 

فیلمبرداری سریال »جشن سربرون« به 
کارگردانی مجتبی راعی و تهیه کنندگی حسن نجاریان به 

سکانس های انجمن محمدیه رسید.  
حسن نجاریان تهیه کننده سریال »جشن سربرون« با اعالم 

خبر فوق افزود: گروه هم اینک مشغول فیلمبرداری بخش های 
سکانس انجمن محمدیه هستند. در این بخش از سریال قوام علیه 

مشروطه چی ها جشنی را برپا می کند که با آن ها مقابله کند.
او ادامه داد: در این بخش اکثر بازیگران حضور دارند و گروه 

مشغول ضبط این صحنه ها در شهرک غزالی است.

فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی 
طنز برزیلMedplan 2۰2۱ منتشر شد.

مهلت: ۲4 آبان 1400- سیزدهمین جشنواره بین المللی طنز 
برزیلMedplan با موضوع تحمل در برابر مشکالت در سال 
۲0۲1 برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از 

خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، 
واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی 

پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

خفاش دم  موشی کوچک
ت: جثه متوسط و گوش های نسبتًا بزرگ و پهنی دارد. گوشک بزرگ، 

دم دراز و باریک، پرده دمی کوتاه است و فقط قسمت کمی از قاعده دوم را می پوشاند. 
رنگ موها در قسمت پشتی کرم متمایل به خاکستری و زیر بدن کرم روشن است.

اندازه ها: طول سر و تنه 43 تا ۷۵ میلی متر، دم ۵۵ تا ۷0 میلی متر، ساعد 4۵ تا 63 
میلی متر

 مناطق گرم، خشک و بدون درخت، اغلب در شکاف سنگ ها و قسمت روشن جلوی غار 
مشاهده می شود.

پراکندگی: در ایران از جنوب اهواز تا دریاچه پریشان واقع در کازرون پراکندگی دارد. 
مناطق کوهستانی شهرستان نیک شهر در بلوچستان یکی از نقاطی است که می توان 
این خفاش ها را مشاهده نمود.در شرق و شمال آفریقا، جنوب آسیا دیده میشود. در 
اواخر غروب پرواز می کنند و به تندی بال می زنند. به صورت انفرادی یا دسته جمعی 
زندگی می کنند. در محل زندگی فضوالت انباشته شده زیادی به چشم می خورد که 

نشانه زندگی چندین نسل است.و از حشرات کوچک تغذیه می کنند. در اواخر زمستان 
جفت گیری می کند. رشد جنین بالفاصله شروع می شود. مدت آبستنی 9۵ تا 100 روز 

است، یک بچه می زاید. دوران شیرخوارگی حدود دو ماه است. ماده ها در نه ماهگی و نرها 
در 1۷ ماهگی بالغ می شوند./کویرها و بیابان های ایران

تفکر نامطمئن
نویسنده: آنی دوک    
مترجم: فاطمه امیدی

نشر نوین
کتاب می گوید که زندگی یک بازی 
شطرنج نیست و بیشتر شبیه پوکر 

است و بنابراین گرفتن تصمیمات در 
آن حتی از شطرنج هم دشوارتر است. 
ما باید بگیریم بین کیفیت تصمیمات و 
شانس تفاوت قائل شویم و این مهارت 

همان چیزی است که اساس تفکر 
نامطمئن را شکل می دهد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

گرداورنده: الهام خسروداد
 کارشناس خدمات شهری شهرداری بم 

یکی از بخش های اصلی مدیریت شهری، 
مدیریت پسماند شهری که مهترین بخش آن 
بازیافت زباله است می باشد. در کلیه مراحل 
مدیریت پسماند یکی از کلیدهای موفقیت، 
آگاهی و مشارکت مردمی می باشد. از آن جا که 
کنترل شهروندی، عالی ترین سطح مشارکت 
است و مردم را در تصمیم گیری دخالت می دهد 

می توان با شناخت چنین مشارکتی موفقیت 
مسئولین را در فرهنگ سازی مردم در اجرای 
طرح مدیریت پسماند ارزیابی کرد. بر این اساس 
تفکیک زباله شاید بهترین و تنها راه حلی باشد 
که می تواند به میزان زیادی بر استفاده دوباره از 
زباله و چرخه بهبود شرایط محیط زیست تاثیر 
گذار باشد. با توجه به توضیح های ارائه شده و با 
شناخت کافی از انواع زباله های خشک و تر هر 
فرد می تواند به آسانی در منزل تفکیک زباله ها 
را انجام دهد. عملیات بازیافت زباله ها عملیات 
خاص و پیچیده ای نیست. به عنوان مثال 
استفاده از پسماند بازیافتی نظیر انواع پالستیک 
یکی از راههای بازیافت و استفاده مجدد از 

پسماند بازیافتی است.
برای استفاده مجدد از انواع پالستیک، بطری 
های نوشابه و سایر مواد غذایی در مرحله اول 
شست و شو و ضدعفونی می شوند سپس طی 
عملیات خاصی تبدیل به اقالم جدیدتری 

خواهند شد و در چرخه استفاده قرار می گیرند .
در واقع بازیافت شامل مراحل جمع آوری زباله ها، 
تفکیک زباله ها به صورت زباله های خشک و تر 
و جداسازی پسماند بازیافتی می شود. در طی 
این عملیات انواع پسماند بازیافتی دوباره وارد 
مرحله تولید می شوند و به عنوان نوعی متریال 

در چرخه تولید دوباره استفاده می شوند.
هرگونه استفاده دوباره و جدید از مواد زاید و 
پسماند بازیافتی را بازیافت می گویند. از فواید 

بازیافت زباله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-استفاده مجدد از مواد و انرژی
- صرفه جویی در مصرف انرژی

- کاهش دفن پسماند بازیافتی و از بین نرفتن 
منابع طبیعی
-اشتغالزایی

-کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی
-بهبود شرایط بهداشتی

- کاهش آلودگی ناشی از حمل و تولید زباله 
-صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی -بهره 

کیفیت مواد اولیه

مدیـرکل تعـاون،کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان کرمان درباره  
درخواسـت کارگران معادن کرمان که طی چند 
روز متوالی با برگزاری تجمع، خواستار رسیدگی 
به مشـکالت حقوقی و بیمه ای خود بودند،گفت 
که بـا پیگیری های انجـام شـده، کارفرما مکلف 
شـد حقوق کارگـران معـادن زغال سـنگ را در 

نیمـه ی دوم سـال جاری افزایـش دهد.
گفتنی اسـت تعـدادی از کارگران شـرکت های 
کرمـان  زغال سـنگ  معـادن  خصوصـی 

طـی روزهـای گذشـته بـا تجمـع نسـبت بـه 
همسان سـازی یا افزایـش حقوق  خـود اعتراض 
کردنـد. ایـن کارگـران خواسـتار ایـن بودند که 
حقـوق آن هـا بـا حقـوق کارگـران زغال سـنگ 

بخـش دولتـی همسـان شـود.
پیگیـری  بـه  اشـاره  بـا  اسـماعیلی  رضـا 
خواسـته های کارگـران معـادن کرمـان کـه بـا 
برگزاری تجمع خواسـتار رسیدگی به مشکالت 
حقوقی و بیمـه ای خـود بودنـد، اظهار کـرد: »با 
پیگیری های متعـدد انجام شـده کارفرما مکلف 

شـده که افزایش حقـوق را در نیمه ی دوم سـال 
داشـته باشـند«.

او بـا بیـان این کـه حـدود شـش معـدن بـه 
تعـداد یک هـزار و ۷00 نفـر طـی چنـد روز 
اعتـراض داشـتند و شـرایط هر کـدام نیـز با 
هـم تفـاوت دارد، افـزود: »جلسـات متعددی 
در اسـتان گذاشـته شـد کمیسـیون های 
تخصصی کارگـری تشـکیل و افزایش حقوق، 
مشـکالت مالیاتی و بیمه ای کارگـران مطرح 

و بررسـی شـد«.

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
کرمـان بیـان کـرد: »مقـرر شـد هـر معـدن بـا 
مدیـران معـادن توافق داشـته باشـد تـا افزایش 
حقوق بـا توجه بـه شـرایط کارگـران را داشـته 
باشـد و بین کارگر و کارفرما توافقنامه امضا شده 

و اداره کار هـم ناظـر توافـق اسـت«.
اسـماعیلی در خصـوص برخـی خواسـته های 
قانونـی کارگران از جملـه ضریب ۲ گفـت: »این 
مـوارد در دسـت اسـتان نیسـت کـه پیشـنهاد 
و بـه نماینـدگان مجلـس منتقـل شـده کـه در 
صورت اصـالح در قانـون و اعمال، اطالع رسـانی 

می شـود«.

روفه گری و پرداخت 
فرش و قالی - تبریز

پرداخت فرش و تابلو فرش عبارت است از گرفتن پرزهای 
سطح فرش به نحوی که سطح فرش صاف و بدون برآمدگی 
یا فرورفتگی باشد، به عبارت ساده تر پرداخت فرش همانند 

روگیر فرش می باشد که جزو مراحل نهایی تولید تابلو فرش 
دستباف به شمار می آید. عملیات پرداخت فرش زمانی 

انجام می شود که فرش کاماًل بافته شده و از دار قالی پایین 
کشیده شده است.

عکس: باشگاه خبرنگاران

رنا
: ای

بع
من

فراز و نشیب بازیافت زباله های شهری

افزایش حقوق کارگران معادن زغال سنگ با توافق کارفرمایان

رفع مشکل مسکن و اشتغال نابینایان کوهبنان 
خبر

رئیس بهزیستی کوهبنان گفت: رفع مشکالت اساسی نابینایان از جمله مسکن، اشتغال 
و مناسب سازی اماکن عمومی مورد توجه مسئوالن در جایگاه های مختلف قرار گیرد.

محمد قصری در دیدار با جمعی از نابینایان شهرستان کوهبنان و خادمیاران حرم مطهر 
رضوی با تبریک روز عصای سفید با اشاره به اهمیت و اثربخشی حضور افراد دارای معلولیت 
به ویژه نابینایان در جامعه گفت: رفع مشکالت اساسی نابینایان از جمله مسکن، اشتغال و 
مناسب سازی اماکن عمومی همواره باید مورد توجه همگان خصوصًا مسئوالن در جایگاه 
های مختلف باشد.او ادامه داد: برخی از روشندالن شهرستان کوهبنان استعدادهای ویژه 
ای دارند که باید شناسایی و با دقت و توجه ویژه شکوفا شوند تا بتوان با پرورش صحیح این 
استعدادهای برتر و بعضاً کم نظیر از این سرمایه ها در برنامه های اجتماعی فرهنگی و هنری 

و حتی مدیریتی استفاده شایسته و مناسب شود.
محمد رضا توکلی مدیر کانون خادمیاران رضوی کوهبنان نیز هدف از دیدار با نابینایان 
شهرستان را ترغیب و تشویق آنان به مشارکت بیشتر در برنامه های اجتماعی و فرهنگی و 

دوری از انزوا و گوشه گیری توسط این افراد خواند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:ویزیتور 
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

بازاریابی تولیدات صنایع شیمیایی و چسب سازی هل
مزایا:

حقوق و مزایا: حقوق قانون کار- بیمه- پورسانت
حق ماموریت
پاداش رسید

اطاعات تماس
تلفن 04136301361- موبایل 093033310۲6
تلگرام 093033310۲6- واتساپ 093033310۲6
hlglue@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی:کارشناس مکانیک 
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با دستگاه خردایش
مزایا: بیمه خدمات درمانی- وام و هدایای مناسبتی

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

اطالعات تماس
gmail.com@1400.tosan.jazb ایمیل
آدرس محل کار: زرند

موقعیت شغلی:مونتاژکار
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای حداقل سه سال سابقه کار

مزایا:حقوق ماهی ۸ میلیون تومان
متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام 
یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس: موبایل 091314۵6۸34
تلگرام 091314۵6۸34
واتساپ 091314۵6۸34

استخدام گهر ساخت کویریک شرکت معتبر در حوزه معدناستخدام کارخانه چسب هل

تصویری از مهران غفوریان روی تخت بیمارستان - هنرمند
honarmand_irr از صفحه

irna_1313 از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


