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ضعف مدیریت »آب«
گلوگاه توسعه استان

 پاکستان خرما و آمریکا  پاکستان خرما و آمریکا 
پسته را تهدید می کنندپسته را تهدید می کنند

بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به شبکه بانکی ابالغ کرد؛

لزوم تحویل نسخه ای 
از قرارداد به 

تسهیالت گیرندگان

هزار میلیارد تومان طرح 
فرآوری معدن در جنوب 

کرمان افتتاح شد
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان از بهره برداری 
1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب واحدهای 
فرآوری معدنی در هفت شهرستان جنوبی استان 

کرمان خبر داد.
محمد مجاز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بالغ بر 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام 
شده که نشان از تحول بزرگی در بخش معدنی جنوب 

کرمان است. 
او این میزان سرمایه گذاری را در راستای جلوگیری از 
خام فروشی مواد معدنی منطقه جنوب کرمان برشمرد 
و بر حمایت از طرح های فرآوری تاکید کرد. مجاز از 
خام فروشی واحدهای معدنی انتقاد کرد و خام فروشی 
را حراج ثروت ملی و آسیب به نسل های بعدی کشور 

برای استفاده از منابع طبیعی برشمرد.

مشکل کارگران معدن 
آسمینون منوجان پیگیری شد

۱۰ درصد بازار منطقه، 
تأمین اقتصاد

۶۰ میلیون نفر است

   بازگشت اعتماد
 سهامداران به بورس 
در سایه ثبات قوانین

نماینده مردم شهرستان های منوجان، فاریاب، قلعه گنج، رودبار جنوب و کهنوج در مجلس 
شورای اسالمی از پیگیری مشکل کارگران معدن آســمینون منوجان خبر داد و گفت: 

تحصن کارگران این معدن پس از سه روز پایان یافت.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حضور ایران در اجالس 
اکو را در راستای فعال شدن دیپلماسی منطقه دانست و گفت: 
حدود 600 میلیون نفر اطرف کشورمان حضور دارند که اگر 10 
درصد بازار منطقه ای را به دست بگیریم، بازار 60 میلیون نفر را 

در دست گرفته ایم.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اعتماد سرمایه گذاران به بازار 
سرمایه از طریق ثبات قوانین، حذف قیمت گذاری دستوری و اهمیت 
یافتن بازار سرمایه در سطح کالن اقتصاد کشور بازخواهد گشت، گفت: 
شاخص های بنیادی بورس نوید رشد منطقی و خارج از هیجان را به 

سهامداران در مقایسه با سایر بازارها می دهد.

 امام جمعه کرمان: 

بسیج یک 
منظومه فکری 
مبتنی بر کتاب

  و سنت است

و  بانک ها 
موسسات اعتباری 

موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری 
پس از درخواست »تسهیالت گیرنده«، 
»ضامن« و یا »وثیقه گذار«، یک نسخه از 
قرارداد منعقده تسهیالت اعطایی که دارای 
ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به 
همراه اطالعات کامل تسهیالت یاد شده از 
جمله جدول اقساط، را به درخواست کننده 
تحویل دهند.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی 
مقرر در تبصره ذیل ماده )23( »قانون 
کسب وکار«  محیط  مستمر  بهبود 
مصوب  16.11.1390 مجلس شورای 
اسالمی، فرم های یکنواخت قراردادهای 
بانک  توسط  بانکی  تسهیالت  عقود 
مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن ها از 
سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی 
بخشنامه های متعدد به شبکه بانکی 

کشور ابالغ شد. 

صفحه3 را 
بخوانید

 دیگر هیچ شهری
 قرمز نیست

خروج کشور از وضعیت
 قرمز کرونا
اساس  بر 
جدید  نقشه 

رنگ بندی کشور، همه شهر ها از 
وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.

 بر اساس نقشه جدید رنگ بندی کرونا 
که از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر 
شده است، برای نخستین بار پس 
از ۲۸۹ روز همه ی شهرهای ایران از 
وضعیت »قرمز« کرونا خارج شدند. 
این رنگ بندی روز پنجم آذرماه 

منتشر شده است. 
بر همین اساس با عبور از خیز پنجم 
کرونا و واکسیناسیون گسترده، تمامی 
شهرستان ها از وضعیت قرمز خارج 
شدند. آخرین بار در ۲4 بهمن ۹۹ و در 
آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری 

در ایران قرمز نبود.
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امام جمعه کرمان: نقش »فضای سبز« در کیفیت زندگی شهری
بسیج یک منظومه فکری مبتنی بر کتاب و سنت است

پردیسان »شهید باهنر« بهسازی می شود

هزار میلیارد تومان 
طرح فرآوری معدن 

در جنوب کرمان 
فضای سبز شهری به عنوان بخش افتتاح شد

مکمل  شهری  محیط  جاندار 
بخش بی جان شهر،یعنی ساختار 
کالبدی شهر،می باشد. امروزه جامعه شناسان،روانشناسان و 
پزشکان بر این باورند عالوه بر تأمین بهداشت جو و محیط مکان 
های مسکونی، نقش مثبتی در سالمتی شهروندان،بر عهده دارند 
که از مهمترین آن می توان به تأثیرات آن بر زندگی شهروندان 
می باشد که روزانه ساعاتی را برای گذراندن اوقات فراغت خود 
در این گونه فضاها می گذرانند.با توجه به مطالب باال می توان به 
اهمیت و نقش مهم این فضاها در کیفیت زندگی شهر و سالمت 
روحی و روانی شهروندان پی برد.سالمت شهروندان و پایداری 
شهری و کمیت و کیفیت و بازدهی روانی اجتماعی و اکولوژیکی 
فضاهای سبز شهری یکی از آثار طراحی و برنامه ریزی مناسب 
شهری می باشد که باید تمام تالش مسئولین و دست اندرکاران 
امور شهری برای برآورد آن باشد،به ویژه در طراحی و برنامه ریزی 
برای احداث شهرهای جدید باید این کاربری با توجه به نیازهای 

هر یک از شهروندان طراحی و مکانیابی گردد. 
فضای سبز از دیدگاه شهرسازی:عبارت است بخشی از سیمای 

شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است.
فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز و 
در مرحله بعد به شهری و غیر شهری تقسیم می شوند. تفاوت 
فضاهای سبز و سطوح سبز از نظر اکولوژیکی در این است که 
سطوح سبز)مثال زمین ورزشی چمن کاری شده( نمی تواند مانند 
فضای سبز شبه جنگلی در کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشد و 
یا به نحو مطلوبی سبب کاهش دما شود.بر اساس این تقسیم 
بندی،فضاها و سطوحی که با کاربری فضای سبز در شهرها 
ارتباط پیدا می کند فضای سبز عمومی و خیابانی و سطوح سبز 
عمومی،خیابانی و چمن های ورزشی را شامل می شود.فضای سبز 
عمومی واحد بازدهی اجتماعی می باشد و برای عموم مردم برای 
گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معموال پارک 
نامیده میشود.در واقع فضای سبز عمومی)اجتماعی( شامل 
فضای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیالت میآ گردد. 
فضای سبز نیمه عمومی دارای بازدهی اکولوژیکی هستند،اما 
تعداد استفاده کنندگان آنها محدود است.محوطه های باز 
ادارات،پادگان ها و بیمارستان ها،نمونه هایی از این فضاها می باشد.

فضاهای سبز خیابانی،درختکاری حد فاصل مسیر های پیاده رو 
و سواره رو و همچنین فضاهای میادین یا زمین های پیرامون 
بزرگراه ها و خیابان ها را شامل می شود که عمدتا جنبه زیبایی 
شناختی دارد و تا حدی نیز واحد بازدهی اکولوژیکی می باشند. 

کیفیت زندگی شهری
منظور از کیفیت زندگی توجه به شاخص های اجتماعی 
فرهنگی،اقتصادی و محیطی روانی و ... در دو وچه عینی )کمی( 
ذهنی )کیفی( در روند برنامه ریزی شهری است مثل شرایط 
تحصیل بهتر کیفیت دسترسی کیفیت مسکن کیفیت فضاهای 
گذران اوقات فراغت ایجاد فرصت هایی برای کنش متقابل 
اجتماعی و فرصت های اجتماعی)اشتغال رفاه مشارکت اجتماعی 
و...(جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری تأمین نیازهای روانی و 
عاطفی و اجتماعی شهروندان مثل نیاز به امنیت زیبایی،آرامش 
خاطر تعلق اجتماعی شادی تفریح و... ناقص خواهد بود.کیفیت 
زندگی شهری دربرگیرنده ابعاد روانی است که شاخص هایی 
همچون رضایت و شادی و امنیت را در بر می گیرد. لذا از این منظر 

آن را رضایت اجتماعی نیز می نامند و براساس آن با شاخص های 
دسترسی به فرصت های اجتماعی مثل شغل،ثروت و اوقات 
فراغت توجه می شود برخی این واژه را مترادف با رفاه و عده ای 
دیگر آن را بیانی از رفاه می دانند که با میزان کاالهای عمومی 
و نحوه توزیع آنها مشخص می شود.یکی از معیارهای ارزیابی 
کیفیت زندگی شهری در شهرها فضای باز و سبز عمومی می باشد 
که از زیر معیارهای اصلی شاخص اجتماعی کیفیت زندگی 
می باشد.امروز مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر در اشکال 
گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست.پیامدهای توسعه شهری 
و پیچیدگی های معضالت زیست محیطی آنها موجودیت 
فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. 
شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها 
برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کند چاره پیکره 
یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها 
می تواند اختالالت جدی در حیات شهری به وجود آورد.توجه به 
فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی شهرها تعریف 
اغراق آمیزی از کارکرد آن نیست. بلکه این شبیه بیان کننده 
حداقل کار کرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می رود.
این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهای زیست محیطی 
شهرنشینان و هم از نظر تامین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط 
و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد.در اینجا به 
مهمترین کارکردهای فضاهای سبز در شهرها اشاره می شود. 

1- کارکرد تفریحی:پارک ها بهترین محل برای آرامش و رفع 
خستگی هستند.امروزه کارکرد تفریحی پارک ها و فضای سبز 
جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی خانواده روابط 

همسایگی و محلی،بازار و ... شده است.
۲- کارکرد بهداشتی:پارک ها و فضای سبز را می توان در زمره 
مراکز تامین کننده بهداشت و جان و روان افراد دانست. نقش 

گسترده فضای سبز در تمرکز اعصاب بر کسی پوشیده است.
 ٣. کارکرد ارتباطی:پارک ها زمینه ساز روابط نانوشته 
سازمان یافته ای هستند که با توجه به نیازهای اقشار مختلف 

اجتماعی شکل می گیرد و دوام می یابد.
4-کارکرد آموزشی:بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش جسم 
و ذهن کودکان سهم موثری دارد.پارک ها هر چند وسایل بازی 
اندکی دارند،زمینه کسب مهارت و خالقیت را برای کودکان 

فراهم می سازند.
5- کارکرد خرید و فروش:به رغم اینکه پارکها جایگاه گردش 
و آرامش هستند به دلیل حضور گسترده مردم در آنها جای 
مناسب و پر رونقی برای عرضه کاالهای مختلف مورد نیاز 

گردشگران هستند. 
عملکردهای فضای سبز را می توان به چهار دسته کلی تقسیم 

کرد.
1- فضای سبز عمومی: اینها فضاهای سبز شهری و پارک ها 
هستند که عملکردهای اجتماعی دارند.این فضاها برای عموم 
مردم در گذران اوقات فراغت تفریح گردهمایی های اجتماعی 

و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. 
۲- فضای سبز نیمه نیمه:این فضاها نسبت به فضاهای عمومی 
محدود ترند.مانند محوطه های باز بیمارستان ها،ادارات دولت 

و نظایر آن
٣- فضای سبز معابر و خیابان ها:از جمله فضاهای سبز شهری اند 
که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حد فاصل 

پیاده رو و سواره را تشکیل می دهد.
4-فضای سبز خصوصی: شامل کلیه فضاها از جمله باغچه ها و 
باغ های موجود در شهر است که استفاده آن محدود به مالکان 

آن می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان،تفکر 
بسیجی را یک فکر و اندیشه عنوان کرد و گفت:بسیج یک 
منظومه فکری مبتنی بر کتاب و سنت است و تفکر بسیجی 

نیز برگرفته از آیات و روایات معصومین )ع( است.
 حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته کرمان ضمن توصیه به رعایت تقوی الهی و 
تبریک هفته بسیج، شهادت دانشمندان بسیجی و برجسته 
کشور فخری زاده و شهریاری و میرزاکوچک خان جنگلی 

را تسلیت و تعزیت گفت.
او در ادامه با اشاره به برخی از ویژگی های تفکر بسیجی 
اظهارداشت:مسئولیت انسان در مقابل پروردگار یکی از 
ویژگی های تفکر بسیجی است که این مهم را به بهترین 

وجه ممکن انجام دهد.
امام جمعه کرمان یکی دیگر از ویژگی های تفکر بسیجی را 
علم و عمل عنوان کرد و گفت:درک و فهم درست مسائل و 
عملیاتی کردن آن از ویژگی های دیگر تفکر بسیجی است.

او تصریح کرد:تفکر بسیجی انسان را به شناخت اطراف و 
جهان هستی پیش می برد تا با رصد کردن جهان دوست 
و دشمن را خوب شناخته و متناسب با آن شناخت وارد 

صحنه عمل می شود.
نماینده والیت فقیه در کرمان، ویژگی های دیگری چون 
اخالص،ایثار و شهادت طلبی را نیز از دیگر ویژگی های 

تفکر بسیجی اعالم کرد و گفت:بسیجی با این تفکر از 
دشمن، ابرقدرت ها، مالمت و مالمت گران به خود ترس 

راه نمی دهد.
او همچنین تصریح کرد:یک بسیجی به اخالق عملی و 
نظری توجه دارد زیرا می داند تفکر ناب اسالمی مبتنی بر 
اصول و فروع دین است و بر همین مبنا نیز حرکت می کند.

حجت االسالم علیدادی سلیمانی از دیگر ویژگی های تفکر 
بسیجی به عدالت خواهی اشاره کرد و گفت: بسیجی با 
تفکر عدالت خواهی میدان را خالی نمی کند و ظلم ستیز و 
مظلوم نواز است و هر جا ظالمی بود در مقابلش می ایستد و 
هرجا مظلومی باشد مدافع حق مظلوم است و به هیچ وجه 

این تفکر با ظالم سر آشتی و سازش ندارد.
او بیان کرد:بسیجی به دلیل اینکه دستش از امام معصوم 
همان حضرت ولی عصر)عج(،خالی است به جانشین آن 
اقتدا کرده و مقلد رساله ولی فقیه است و علی رغمی که 
سیاست شناسی قوی است اما جناحی فکر نمی کند و ورود 

به جناح ها ندارد و جناح این تفکر حزب اهلل است.
نماینده ولی فقیه در کرمان با بیان اینکه تفکر بسیجی 
از قلم مومن دفاع می کند و اگر خودش هم دست به قلم 
شود مومنانه قلم می زند افزود:تفکر بسیجی از قلم های 
مزدور غرب زده تبری می جوید و در این تفکر، نوشتار 
هدایت گرایانه را در دستور کار خود دارد.او تفکر بسیجی 

را  یک حرکت جهادی دانست که به دنبال رفع و کم کردن 
محرومیت است و گفت: تفکر بسیجی برای اینکه محرومیت 
را در جامعه کم کند شب و روز نمی شناسد و به آنچه خداوند 
می فرماید پای بند است و این همان تفکری است که 
رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی در وصف سپهبد شهید 
سلیمانی فرمود که ایشان حتی در صحنه سخت جنگ 

حدود و قصور را رعایت می کرد.
امام جمعه کرمان،بسیج را یک جریان پویا و روشنگر،مومن 
و مبتنی بر احکام و مبانی دین عنوان کرد و گفت: بسیج یک 

جریان پیش رو است.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی همچنین گفت: 
خداوند متعال شما را امر فرموده است که بپرهیزید چنان 
پرهیزی که بر نفس خود چیره شوید تا هوای نفس شما را 

بر زمین نزند.
او با بیان اینکه اگر میل ها و شهوت ها را مواظبت نکنید در 
صحنه مبارزه آن ها غالب می شوند تصریح کرد: هوی و 
هوس خطرات فراوانی دارند و به روح و روان شخص و جامعه 

دینی و مردم آسیب وارد می کند.
امام جمعه کرمان همچنین اظهار کرد: آن ها که از هوی 
و هوس تبعیت می کنند کسانی هستند که از حق فاصله 
گرفته اند .او در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر)ص( افزود: 
خوشا به حال آنانکه در سایه عرش الهی از هم سبقت 
می گیرند و آن ها کسانی هستند که وقتی حرف حق را 
می شنوند و جریان حق را می بینند و برای آن ها واضح می 
شود حق کدام است آن را قبول می کنند و از آن دفاع و در 

بیان حق کوتاهی نمی کنند.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان، 
از بهسازی پردیسان »شهید باهنر« )پارک جنگلی 

شهید باهنر( خبر داد.
محمود ایرانمنش، در جلسه ای که با حضور شهردار 
منطقه سه، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، 
برگزار شد، پردیسان »شهید باهنر« را یک مجموعۀ 

فرهنگی و تفریحی بزرگ و دارای ظرفیت های فراوانی 
باید مشکالت این پردیسان هرچه  دانست و گفت:
سریع تر رفع شود تا همشهریان و مهمانان از امکانات 

این پردیسان به طور کامل بهره ببرند.
او با تأکید بر لزوم تکمیل روشنایی، تجهیز امکانات 
رفاهی، رسیدگی بیشتر به فضای سبز و به روز رسانی 
زمین های ورزشی این بوستان، گفت: الزم است 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و شهرداری 
منطقه سه با تمام توان تالش کنند تا این پروژه قبل 
از فرارسیدن سالگرد شهادت سردار دل ها، به نتیجه 
برسد.ایرانمنش در همین راستا بر تعامل و همکاری 
بین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مناطق 
پنج گانۀ شهرداری در جهت حصول نتیجه مطلوب تر در 

مدیریت بوستان ها و فضاهای سبز شهری تأکید کرد.
الزم به ذکر است؛در این نشست مشکالت و مسائل 
»پردیسان شهید باهنر« بررسی، و راهکارهایی ارائه 

شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت 
جنوب کرمان از بهره برداری 1000 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب 
هفت  در  معدنی  فرآوری  واحدهای 
شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.

محمد مجاز اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون بالغ بر 1000 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری انجام شده که نشان 
از تحول بزرگی در بخش معدنی جنوب 

کرمان است. 
او این میزان سرمایه گذاری را در راستای 
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی 
منطقه جنوب کرمان برشمرد و بر حمایت 

از طرح های فرآوری تاکید کرد.
مجاز از خام فروشی واحدهای معدنی 
انتقاد کرد و خام فروشی را حراج ثروت 
ملی و آسیب به نسل های بعدی کشور 

برای استفاده از منابع طبیعی برشمرد.
معاون سازمان صمت جنوب کرمان گفت: 
وقتی خام فروشی می کنیم در عمل 
سودی را که باید در داخل هزینه شود، 
مستقیم به خارج از کشور می بریم در 
صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش 
و دست از خام فروشی برداریم زمینه 
درآمدزایی و رشد اقتصادی کشور را 

فراهم می کنیم. 
مجاز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی نیز 
نقش تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی 
کشور دارد، از حمایت از راه اندازی طرح 

های فرآوری مواد معدنی خبر داد. 
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت 
جنوب کرمان افزود: 100 فقره پروانه 
بهره برداری در حوزه معدنی جنوب 
راستای  در  که  شده  صادر  کرمان 
جلوگیری از خام فروشی،  بیش از 50 
جواز تاسیس کارخانه های فرآوری مواد 
معدنی صادر شده که نشان از برنامه ریزی 
سازمان برای تمامی معادن استخراجی 

جنوب کرمان است.
او همچنین در ادامه گفت:با راه اندازی این 
طرح های فرآوری سرمایه گذاری بیش 
از۲ هزار میلیارد تومانی در آینده نزدیک را 
شاهد خواهیم بود که زمینه اشتغال برای 

چهار هزار نفر فراهم می شود.
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مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

پیرو آگهی شماره 1116 روزنامه کاغذ وطن مورخ 
و  اراضی ملی  در خصوص تشخیص   1400/9/3
مستثنیات به اطالع می رساند شماره پالک اصلی 
آبشور  مزرعه  و  جاویه  میان  بنام  پنجم  ردیف 
تهرود یک فرعی از 2508- اصلی واقع در بخش 

28 کرمان می باشد.

اصالحیه
هو الباقی

 سرکار خانم مرجان شاکری 
 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان کرمان 

 تلخ تر از فقدان مادر نیست
مصیبت دردناکی که با فقدان  والده گرامی 
تان حاصل شد،موجب تأسف و تألم خاطر 

 گردید. 
ضمن عرض تسلیت از درگاه خداوند، برای 
شما و بازماندگان صبر  و برای آن مرحومه 

مغفوره آمرزش الهی طلب می نمائیم.

 تحریریه روزنامه کاغذ وطن

الهام خسروداد| کارشناس 
خدمات شهری )شهرداری بم(

مقاله 

بر اساس اطالعات جدیدی که اتاق بازرگانی منتشر کرده، خطر جدیدی که تجارت محصوالت خوراکی 
ایران را تهدید می کند در دو کاالی خرما و پسته خود را نشان داده است. تجار پاکستانی حتی به کرمان 

نیز رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار جمع می کنند

کرمان بعد از خوزستان جایگاه دوم کشور را در سرانه مصرف آب دارد

احمد علوی، رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران: اتالف ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب 
در دشت رفسنجان صرفا برای حفظ زمین.

پورابراهیمی: میلیاردها تومان پول بابت مکانیزه کردن سیستم  بخش کشاورزی 
خرج کردیم، اما ذخیره آبی در این بخش نداریم یا حداقل داده ای نداریم.
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مشکل کارگران معدن 
آسمینون منوجان پیگیری شد

نماینده مردم شهرســتان هــای منوجان، فاریــاب، قلعه گنج، 
رودبار جنوب و کهنوج در مجلس شورای اسالمی از پیگیری مشکل 
کارگران معدن آسمینون منوجان خبر داد و گفت: تحصن کارگران 

این معدن پس از سه روز پایان یافت.
منصور شکرالهی افزود: شــورای کارگری شرکت معادن فاریاب 

در بیانه ای پایان تحصن کارگران معدن منوجان را اعالم کردند. 
او بیان کرد: مشــکل کارگران معدن منوجان با ارتباط نماینده و 
حضور نمایندگان کارگری در نشست شورای تامین این شهرستان 

بحث و بررسی شد.  
او تصریح کرد: از ابتدای تحصن پیگیر رفع مشکل کارگران بودم 
لذا در این زمینه رایزنی از طریق مجلس شورای اسالمی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
نماینده مجلس با بیان اینکه 16 بند از 1۸ بند مصوبات کمیسیون 
کارگری اجرایی شده است، گفت: در زمینه اصالح و بازنگری طرح 
طبقه بندی مشاغل مدیران این شرکت متعهد شدند تا در اسرع 

وقت اقدام کنند.
شکرالهی از بازگشایی محور منوجان - بندرعباس پس از سه روز 

خبر داد و گفت: تردد در این مسیر جریان دارد.
سه روز قبل کارگران معدن آســمینون منوجان نسبت به اجرای 

طرح طبقه بندی شغلی اعتراض کردند.
نماینده مردم شهرستان های منوجان،فاریاب،قلعه گنج، کهنوج و 
رودبار جنوب در مجلس شورای اسالمی نیز روز گذشته از پیگیری 
مشکالت کارگران معدن منوجان از طریق مجلس و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت خبر داد.
فرماندار منوجان نیز از پیگیری مشکالت کارگران معدن کرومیت 
آســمینون خبر داد و گفت: نماینده کارگران معترض به اجرای 
طرح طبقاتی مشاغل در نشست شــورای تامین منوجان حضور 
یافته است.معدن آسمینون منوجان به عنوان یکی از معادن مهم 
کرومیت کشور در شهرستان منوجان و در جنوبی ترین منطقه در 

استان کرمان قرار گرفته است.

تجلیل از برگزیدگان 
جایزه کتاب سال کرمان 

آیین پایانی بیست و یکم دوره جایزه کتاب سال استان کرمان در 
مجتمع مس سرچشمه برگزار و از ٣0 نفر از مولفان، نویسندگان و 

برگزیدگان آثار نشر و کتاب تجلیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان در آئین تجلیل 
از برگزیدگان جایزه کتاب سال در سینما آزادی شهر سرچشمه 
رفسنجان گفت:رویداد بزرگ جایزه کتاب سال، از سال 7٣ آغاز 
شده که در ابتدای امر ۲۲ کتاب به دبیرخانه این رویداد ارسال شد.

محمدرضا علیزاده بیان کرد:امسال نیز 700 اثر به بیست و  یکمین 
رویداد جایزه کتاب ســال استان کرمان ارسال شــده و از ٣0 اثر 

برگزیده تقدیر می شود.
او با اشــاره به اینکه یکی از اهداف حوزه کتــاب، ارزیابی فرهنگ 
مکتوب استان کرمان است بیان کرد: نتیجه خروجی آن در آثاری 
است که توسط مولفان و هنرمندان به چاپ می رسد و منتشر می 

شود و کرمان جز استان های پیشرو در این حوزه است.
علیزاده تصریح کرد:همچنین اســتان کرمان جز 10 استان اول 
کشــور در صدور مجوز و چاپ کتاب جز پنج استان برتر در حوزه 

ارزیابی کتاب است.
او با بیان اینکه ترویج  فرهنگ مطالعه با برگزاری برنامه هایی نظیر 
نمایشگاه های کتاب، جشــنواره های روستایی و عشایری حوزه 
کتاب، باشگاه ها کتابخوانی، پایتختی کتاب و جایزه کتاب سال در 
حال گسترش است اظهار داشت: عموم مردم از برخی از این برنامه 

ها بهره مند می شوند.
علیزاده خاطرنشــان کرد: در فرایند حوزه کتاب گام نخســت را 
نویسنده برمی دارد و بعد از آن ناشر، چاپخانه و مراکز توزیع تا اینکه 

کتاب به دست مصرف کننده برسد.
دو تهدید پیش روی کتاب

مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه 
نیز در این آئین ۲ تهدید و دغدغه جدی حوزه کتاب را مطرح کرد 
و گفت:تشخیص کتاب خوب دشوار اســت زیرا عناوین زیادی از 

کتاب ها از مولفان بسیاری به چاپ می رسد و منتشر می شود.
روح اهلل ابوالهادی بیان کرد:معیاری در تشــخیص کتاب خوب از 

سایر کتاب ها برای عالقمندان به مطالعه وجود ندارد.
او عنوان کرد:قرار است کتاب اساس و پایه تولید فیلمنامه و کلیپ 
شود که شایسته نیســت؛گرچه جامعه گرایش به بهره مندی از 
فضای مجازی دارد اّما مطالعه کتاب به گونه فیلمنامه و کلیپ که 

گویای تمام مطالب کتاب نیست، تهدید به شمار می رود.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: ۹4 
پروژه محرومیت زدایی در منطقه شهداد 
کرمان با اعتباری بالغ بر ۲0 میلیارد ریال 

افتتاح شد.
سردار حسین معروفی در آیین افتتاح پروژه های محرومیت 
زدایی در شهداد ضمن تبریک هفته بسیج و با قدردانی از 
افرادی که در افتتاح این پروژه ها مشارکت داشته اند افزود: 
این ۹4 پروژه شامل ٣٣ واحد احداث و تکمیل منازل محروم، 
هفت پروژه احیا و الیروبی قنوات، ۲ پروژه احداث استخر 
ذخیره آب کشاورزی، 50 سرویس بهداشتی و حمام و یک 

پروژه اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۲0 میلیارد ریال، است. 
او ادامه داد:این طرح ها از شهریور ماه سال جاری به همت 
گروه های جهادی، بانک رفاه، بسیج سازندگی و مشارکت 

محلی انجام شده است. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه یکی از اولویت 
های اصلی ما در این استان تامین آب است گفت: در این 
منطقه دبی آب هفت لیتر بر ثانیه بود اما در حال حاضر با 
الیروبی قنوات و استخر ذخیره دبی آب 15 لیتر بر ثانیه 

رسیده است. 
سردار معروفی تصریح کرد: قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه 
در حوزه عمرانی و غیرعمرانی این منطقه تاکنون حدود سه 

میلیارد ریال هزینه کرده است. 
او با بیان اینکه آبرسانی در بخش آشامیدنی و کشاورزی 
هفت روستا در منطقه شهداد در دستور کار قرار دارد افزود: 
برای حل مشکالت مناطق روستایی باید پیمانکاری را کنار 
بگذاریم و با حرکت های جهادی و مشارکت مردم به وسیله 

خود مردم و با نیاز و نگاه خود مردم انجام شود. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بتوانیم تا پایان سال 1401 مشکل آب آشامیدنی روستایی 
این منطقه را با همت واقفین، خیرین، مشارکت مردم و بخش 
دولتی که قرار است به صورت جدی در این قضیه پای کار 

بیایید؛ مرتفع شود.

استاندار کرمان خطاب به مسئولین گفت:با ابهام 
و دو پهلو صحبت نکنید و صداقت اگر هم تلخی 

داشته باشد بهتر از بالتکلیفی افراد است.
علی زینی وند در شورای اداری شهر باغین به تبیین ظرفیت های 
چند وجهی این منطقه پرداخت و گفت: بخشی از سرریز 

جمعیت شهر کرمان را می توان به شهر باغین سوق دهیم.
او با اشاره به کشتارگاه صنعتی تینا پروتئین اظهار کرد: این واحد 
جزو مدرن ترین کشتارگاه ها است و باید مشکل آب شرب و 

آسفالت آن تعیین تکلیف شود.
استاندار کرمان مرکز پرورش اسب این منطقه را جزو مراکز 
مهم کشور دانست و بیان کرد: بخشی از مشکالت با تصمیمات 

کارشناسی قابل حل هستند.
او بر لزوم بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای باغین قبل از دهه 
فجر تاکید کرد و افزود: شهرداری قبل اجرای طرح های ورودی 

شهر، آنها را در شورای ترافیک شهرستان به تصویب رساند.
زینی وند با اشاره به دو پایگاه نظامی در منطقه باغین گفت: باید 

باید به زیرساخت های این دو مرکز  کمک کنیم.
او در واکنش به مطالبه مردم در زمینه ارتقای شهر باغین به بخش 
گفت: مقرر شد مطالعات کشوری آن انجام و براساس مقررات 
تقسیمات کشوری این منطقه به بخش تبدیل شود ضمن آنکه 

ما با موضوع ارتقاء آن به بخش موافقیم.
استاندار کرمان بیان کرد: متاسفانه مسئولین شفاف با مردم 
صحبت نمی کنند و وقتی کاری قابلیت اجرا شدن ندارد، صریح 

به مردم اعالم کنید تا انتظار بی خودی ایجاد نشود.
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه با تبیین ظرفیت های این 
منطقه گفت: اطراف باغین، صنایع بزرگی دارد و دارای جمعیت 

خوبی است.
او با اشاره به اینکه باغین می تواند به بخش تبدیل شود؛ تصریح 
کرد: پیرو قول مساعدی که استاندار دادند، مسئوالن باغین پیگیر 

باشند و فرمانداری نیز برای تحقق این امر تالش کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد:پیشرفت باغین می تواند در پیشرفت کرمان نیز تاثیر 

زیادی داشته باشد.

٩۴ پروژه محرومیت زدایی 
در شهداد کرمان 

به بهره برداری رسید

با صحبت های مبهم
مردم را در بالتکلیفی نگذارید

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

شرکت جهان فوالد سیرجان برنامه افزایش 
سرمایه 5/ 6۲درصدی خود را به تصویب 
هیات مدیره رساند. این شرکت قصد دارد 
سرمایه خود را از مبلغ 40هزار میلیارد ریال 
به 65 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران )به میزان ۲5 هزار 
میلیارد ریال معادل 6٣درصد سرمایه کنونی( 
افزایش دهد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه 
یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق 
بهادار و تصویب مجمع عمومی  فوق العاده است.
افزایش سرمایه قبلی شرکت مربوط به سال 
گذشته بود که از مبلغ 1۸ هزار و 500 میلیارد 
ریال به رقم 40 هزار میلیارد ریال اقدام شد. 
این افزایش سرمایه به سبب اصالح ساختار 
مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد برای تامین 
سرمایه در گردش و ارتقای توان تولید ی 
شرکت انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ نزد 
مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.هدف 
شرکت جهان فوالد سیرجان از انجام افزایش 
سرمایه جدید، تامین مخارج سرمایه ای مورد 
نیاز برای اجرای طرح های توسعه ای است.این 
شرکت برای تکمیل فاز ۲ احیای مستقیم 
شماره 1 با ظرفیت تولید یک میلیون و 50هزار 
تن آهن اسفنجی در سال و طرح احداث 
مگامدول احیای مستقیم شماره ۲ با ظرفیت 
تولید یک میلیون و 760 هزار تن آهن اسفنجی 
در سال، این افزایش سرمایه را انجام می دهد.در 
حالی که تولید فوالد به عنوان یکی از معیارهای 
صنعتی بودن کشورها همواره مورد توجه 
دولت ها قرار داشته، انتظار می رود تولید این 
محصول استراتژیک در ایران به جایگاه قابل 
قبول خود برسد و برنامه های پیش بینی شده 
در این زمینه هر چه زودتر اجرایی شود.در حال 
حاضر چین با تولید نزدیک به یک میلیارد تن 
فوالد رتبه اول را در تولید این فلز اساسی 
در دنیا به خود اختصاص داده است. این در 
حالی است که تولید فوالد در ایران با وجود 
سابقه 40 ساله، هنوز جایگاه واقعی خود را با 
توجه به ذخایر سنگ آهن و سایر مواد اولیه، 
زیرساخت ها و توانمندی های موجود در 
کشور در سطح جهانی و حتی تامین نیازهای 
داخلی پیدا نکرده است. با وجود این طی یک 
دهه گذشته در اثر توجه بیشتر متولیان بخش 
صنعت و معدن به توسعه زنجیره تولید فوالد 
کشور و سرمایه گذاری در این بخش روند 
تولید فوالد در کشور رشد صعودی به خود 

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اعتماد 
سرمایه گذاران به بازار سرمایه از طریق ثبات 
قوانین، حذف قیمت گذاری دستوری و اهمیت 
یافتن بازار سرمایه در سطح کالن اقتصاد کشور 
بازخواهد گشت، گفت: شاخص های بنیادی 
بورس نوید رشد منطقی و خارج از هیجان را به 

سهامداران در مقایسه با سایر بازارها می دهد.
»حامد ستاک )جمعه( در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بعد از ریزش 
شدید معامالت بورس در چند ماه گذشته، 
بازار به سطح تعادلی دست پیدا کرد، البته 
همچنان این بازار به دلیل برخی از ابهامات 
موجود در کشور نتوانسته به جایگاه واقعی 

خود دست پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه موضوع 
قیمت گذاری خودرو از جمله مسایلی بود که در 
آبان ماه باعث ایجاد تردید در بازار سرمایه شد، 
گفت: تایید و تکذیب مربوط به قیمت خودرو 
باعث شد تا بازار سرمایه ترس از تغییر قوانین 

داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار بدبینی های ایجاد 
شده در میان سهامداران برای سرمایه گذاری 
در بورس اما با اجرایی شدن وعده های 
مطرح شده در خصوص حذف قیمت گذاری 
دستوری، زمینه بازگشت خوش بینی ها 
نسبت به معامالت بورس و ورود دوباره 
نقدینگی های سرگردان به این بازار فراهم شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به 
صورت کلی بازار در آبان ماه با وضعیت تعادلی 
اما همراه با شک و تردید همراه بود، گفت: همه 
فاکتورهای اقتصادی برای مقایسه بازار سرمایه 
با سایر بازارهای سرمایه گذاری، نشان دهنده 
آمادگی بازار سرمایه برای رشد عقالیی است 
اما در این میان سهامداران نباید در انتظار رشد 

هیجانی شاخص بورس باشند.
وی معتقد است که الزمه ایجاد چنین رشدی 
در بازار، بازگشت اعتماد به سهامداران برای 

سرمایه گذاری دوباره در بازار سرمایه است.
ستاک به شروط الزم برای بازگشت رشد به 
معامالت بورس اشاره کرد و گفت: اعتماد 
سرمایه گذاران به بازار سرمایه از طریق ثبات 
قوانین و مقررات، حذف قیمت گذاری دستوری 
و دیده شدن بازار سرمایه در سطح کالن اقتصاد 
کشور بازخواهد گشت، در صورت رخ دادن 
چنین اتفاقاتی سهامداران امیدوار به تجربه 
روزهایی خوش در معامالت بازار سهام خواهند 

بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در این 
صورت سهامداران با خیالی آسوده می توانند 
برای سرمایه گذاری در بورس تصمیم گیری 
کنند و از این طریق اطمینان بیشتری را نسبت 

به این بازار داشته باشند. 

 دیگر هیچ شهری قرمز نیست
خروج کشور از وضعیت قرمز کرونا

افزایش سرمایه 
۶2 درصدی جهان فوالد

   بازگشت اعتماد
 سهامداران به بورس 
در سایه ثبات قوانین

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حضور ایران در اجالس 
اکو را در راستای فعال شدن دیپلماسی منطقه دانست و گفت: 
حدود 600 میلیون نفر اطرف کشورمان حضور دارند که اگر 10 
درصد بازار منطقه ای را به دست بگیریم، بازار 60 میلیون نفر را در 

دست گرفته ایم.
علیرضا عباسی در گفت وگو با ایسنا در مورد سفر پیش روی رئیس 
جمهور به ترکمنستان گفت: ما یک ظرفیت منطقه ای داریم که 
بسیار خوب است. حدود 600 میلیون نفر اطرف کشورمان حضور 
دارند. حتی اگر 10 درصد بازار منطقه ای را به دست بگیریم، بازار 

60 میلیون نفر را در دست گرفته ایم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت 
کشاورزی کشور گفت: تأمین غذای 60 میلیون نفر منطقه نشدنی 
نیست. سفارت خانه ها و وزارت خارجه دولت قبلی، رایزن بازرگانی 
و کشاورزی نداشت. ما اصراری به رایزن کشاورزی نداریم چراکه 
رایزن بازرگانی می تواند همان کار را انجام دهد. دولت قبل این 

ظرفیت را حذف کرد.

هر چند از دیرباز حضور تجار ایرانی در بازار جهانی خشکبار، 
حضوری قدرتمند بوده اما به نظر می رسد در سال های اخیر، 
زنگ خطرهای جدی برای از دست رفتن این بازار به صدا در 

آمده است.
به گزارش ایسنا، خشکبار ایرانی در کنار فرش، از گذشته 
دور اصلی ترین کاالی صادراتی ایران را تشکیل می دادند و 
این محصوالت در بسیاری از نقاط جهان با نام ایران شناخته 
می شوند. با این وجود اما در سال های گذشته بسیاری از کشورها 
با ورود به عرصه تولید این محصوالت، بخشی از بازار را از تاجران 

ایرانی گرفته اند.
بر اساس اطالعات جدیدی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، 
خطر جدیدی که تجارت محصوالت خوراکی ایران را تهدید 

می کند در دو کاالی خرما و پسته خود را نشان داده است.
به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، 
فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی 
سال های اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفت وآمد به 
خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری و 
صادرات  مجدد می کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به 
کرمان نیز رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف 

بازار جمع می کنند.
زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش 
از ٣0 ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در 
رفت وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می شود، 
به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید 
کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران 

را بیش از سال های گذشته در اختیار خواهد گرفت.
پاکستان در سال های اخیر با بسیاری از کشورهای واردکننده 
خرما، توافقات اقتصادی با محوریت تجارت ترجیحی برقرار کرده 
و همین موضوع باعث شده بخش مهمی از بازار تجارت خرما به 

این کشور برسد.
در کنار خرما، پسته ایرانی نیز رقیب جدیدی پیدا کرده و ایاالت 
متحده آمریکا در این زمینه به شدت فعال شده است. به گفته 
مجید بازیان نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، حجم 
تولید پسته ایران طی سال 1٣۹7  به شدت کاهش یافت و میزان 
برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از 50 هزار تن 
نبود و با پیاده سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از 

عرضه بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش 
عمده ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید 
ساالنه پسته در ایاالت متحده به 550 هزار تن رسیده  است و 
بازارهای خواهان پسته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پسته ایران را 
دریافت کند و با کوچک ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر 
کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های 

خشکبار ایران می کنند.
بازیان افزود: طی سال 1٣۹۸، صادرکنندگان پسته از ایران 
مجبور شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این 
محصول را به قیمت 5000 دالر عرضه کنند در حالی که طی 
سال1٣۹5، نرخ صادرات پسته ایران حدود 10 هزار دالر در هر 
تن بود. میزان صادرات پسته ایران طی سال 1٣۹5 در حدود 
1٣۸ هزار تن و به ارزش 1.۲ میلیارد دالر بود در حالی که در 
سال 1٣۹۹، به رغم صادرات ۲0٣ هزار تن پسته، ارزآوری این 

محصول رقمی حدود 1.٣ میلیارد دالر بیشتر نبود.

۱۰ درصد بازار منطقه، تأمین 
اقتصاد ۶۰ میلیون نفر است

پاکستان خرما و آمریکا 
پسته را تهدید می کنند

   

صنعت زغالسنگ در شمال استان کرمان ریشه 
دوانده اما معادن قدیمی، برداشت های سنتی و عدم 
بهره وری در کنار واگذاری های غیر اصولی معادن 
به بخش خصوصی، روزگار معدن کاران را تیره و 

تار کرده است.
معادن زغال سنگ استان کرمان جزو ذخایر مهم 
این سنگ معدن استراتژیک در ایران محسوب می 
شود و بیش از نیم قرن است که سوخت کارخانه 
های فوالد کشور را تامین کرده است اما این روزها با 
وجود افزایش قیمت جهانی زغال سنگ اما روزگار 

کارگران معدن خوب نیست.
طی سال های اخیر این مشکالت افزایش یافته و با 
وجود مطالبات گسترده کارگران اما هیچ کار عملی 
برای حمایت از این قشر و تقویت معادن زغال سنگ 

و صنایع وابسته انجام نشده است.
نکته قابل توجه اینکه صنایع استان های مجاور 
علیرغم افزایش قیمت زغال سنگ هنوز هم با 
قیمتهای کانالیزه شده خودشان زغال سنگ 
کرمان را خریداری می کنند و نتیجه این وضعیت 
زیرساخت های بسیار نامطلوب برای برداشت از 

معادن است.
بخش قابل توجهی از زیرساخت های این صنعت 
مربوط به حدود نیم قرن قبل و زمان راه اندازی 
معادن است و جالب اینکه از آن زمان تاکنون هیچ 
اقدام موثری برای نوسازی تکنولوژی برداشت و بهره 

وری معادن انجام نشده است.
در زمینه بازاریابی هم وضعیت چندان مطلوب 
نیست و بسیاری از ایام سال زغال سنگ روی هم دپو 

می شود و راهی برای فروش محصول وجود ندارد.
واگذاری غیر اصولی معدن به بخش خصوصی کار 

دست صنعت زغال سنگ داد
حاال هزاران نفر کارگر بومی و غیر بومی معادن 
شمال کرمان با مشکل تامین معیشت مواجه 

شده اند زیرا در کنار مشکالت فراوانی که بیان شد 
واگذاری های غیر اصولی معادن به بخش خصوصی 
و عدم حمایت دولت فشار را بر کارگران افزایش 

داده است.
نبود پوشش بیمه،نداشتن ایمنی معادن، رعایت 
نکردن قوانین کار توسط کارفرمایان، بیماری های 
تنفسی و اختالف فاحش حقوق کارگران از جمله 
مشکالت پیش پا افتاده ای است که گویی از سوی 
مسئوالن استان کرمان راه حلی برای آن ها پیدا 

نمی شود.
استاندار کرمان در این باره عنوان کرد: من واقعا این 
را به صراحت می گویم هر جایی که امکان داشته 

یک قدم برداریم ما دو قدم برداشتیم.
علی زینی وند تصریح کرد: وقتی مسائل کارگری 
در حوزه زغال سنگ رخ داد 6 جلسه شورای تامین 
گذاشتیم و بحث جدی شد همچنین یک کارگروه 
ویژه شکل گرفت و برای معادن زغال سنگ فعال 

شد.
او گفت: سه مرحله با وزیر کار و معاونش قوانین را زیر 
و رو کردیم و هر راهی که وجود داشته که در اختیار 
استان بود انجام دادیم و رصد و پایش گذاشتیم، وزیر 

کشور هم به ریز در جریان این مساله است.
میز زغال باید تشکیل شد

استاندار کرمان افزود: شخص وزیر کشور حدود 
۴۵ دقیقه تلفنی با بنده در خصوص بهبود وضعیت 
صحبت کردیم و پیشنهاد تشکیل کمیسیون 

کارگری دادیم.
او ادامه داد: میز زغال باید در وزارت صمت راه اندازی 
شود اما معادن زغال سنگ چون سنتی است و ما کار 

دانش بنیان انجام ندادیم نمی توانند توسعه یابند.
زینی وند گفت: دولت تا زمان تغییر روش برداشت، 
تنها می تواند اشتغال را حفظ کند و برداشت 

محصول را در همین ظرفیت نگه دارد.
استاندار کرمان بیان کرد: بنده حتی در اعماق معدن 
هم حضور یافتم و از نزدیک در جریان مشکالت 
کارگران قرار گرفتم به همین دلیل مشکالت را می 

شناسم و سعی در رفع آن ها دارم.
استخراج سنتی و عدم بهره وری مشکل 

جدی معادن زغال است
زینی وند گفت: به رغم افزایش قیمت جهانی زغال، 
اما به دلیل استخراج سنتی این معادن در کشور 

چندان سود آور نیستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم 
کرمان و راور نیز در این خصوص بیان کرد: معادن 
زغال سنگ از مهمترین ظرفیت های اقتصادی در 
استان است که باید به سمت بهره وری در این معادن 
حرکت کنیم و بر معادنی که خصوصی سازی شده 

است به شدت نظارت داشته باشیم.
محمدرضا پورابراهیمی بر حمایت از کارگران تاکید 
کرد و گفت: مجلس آمادگی کامل برای همکاری با 
دولت برای رفع مشکالت موجود و بهبود معیشت 

کارگران را دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت:باید 
تصمیماتی که در خصوص معادن زغال سنگ استان 
از جمله تشکیل مدیریت معادن زغال سنگ گرفته 

شده اجرایی شوند.
او تصریح کرد: استان کرمان بهشت معادن کشور 
است و از این کانال ارزآوری مطلوبی برای کشور دارد 
و باید مصوبات شورای معادن در استان اجرایی شود 
تا مشکالت کارگران و برخی از مشکالت کارفرما 

ها نیز رفع شود.
پورابراهیمی افزود: قیمت گذاری زغال سنگ در 
صنایع باید اصالح شود و در این زمینه ما پیگیری 

جدی انجام خواهیم داد.
او با اشاره به مطالبات کارگران گفت: کارگران 
مهمترین اهرم توسعه در استان کرمان هستند و 
باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

با وجود وعده های مسئوالن در دولت های مختلف 
برای حل مشکالت کارگران معادن استان کرمان 
اما همچنان روند حمایت از صنعت زغال سنگ از 
سوی دولت بسیار کند است و به گفته مسئوالن 
دولتی اکثرا در بروکراسی های اداری دچار مشکل 

شده است.
کارفرما نیز اکثرا یا توان حمایت از کارگران را ندارند و 

یا اراده ای برای حمایت از این قشر ندارد.
کارگران چه می گویند؟

محمد از جمله کارگران معادن زغالسنگ کرمان 
است که می گوید : طبق قانون هر کارگر باید تا 
10 سال در اعماق معادن کار کند اما من ۵0 سال 
در اعماق معدن با حداقل حقوق کار می کنم و هر 
زمان هم که اعتراض می کنم می گویند اخراجم 

می کنند.
این کارگر معدن زغال سنگ ادامه داد: بسیاری از 
کارگران دچار بیماری تنفسی می شوند و در سال 
های پایانی عمر در خانه باید دارو و درمان را پیگیری 

کنند و دیگر ریه ای برای آن ها باقی نمانده است.
او با اشاره به حقوق پایین کارگران افزود: متاسفانه 
حقوقی که ما می گیریم هیچ شباهتی به حقوقی که 
کارگران در صنایع و معادن دیگر می گیرند، ندارد و 
از سوی دیگر معادن ایمن نیستند و دائما شاهد بروز 

سوانح مختلف در معادن هستیم.
این کارگر معدن زغال سنگ بیان کرد: عمق 
برخی از این معادن ۴00 متر در عمق زمین 
است و در این عمق به زحمت می توان نفس 
کشید اما ما برای چرخش صنعت دولت شبانه 
روز در سیاهی زمین در حال کار هستیم اما 
سوال این است که مسئوالن برای کسانی که این 
چرخ را می چرخانند چه می کنند؟ متاسفانه 
در اتاق های شیک و میز و صندلی های چرمی 
نشسته اند و حتی یک بار هم در اعماق معدن 

حضور نیافته اند و درد ما را هم نمی دانند.
اصالح قوانین، نظارت بر خصوصی سازی و لغو مجوز 
برخی از شرکتها که توان اداره معادن را ندارند، تغییر 
قوانین و اصطالح روش برداشت سنتی به سمت 
روش برداشت مکانیزه و افزایش بهره وری می 
توان در قدم اول مشکالت کارگران را کاهش دهد، 
مشکالتی که سال ها پا بر جا مانده است و مسئوالن 

برای حلشان فقط شعار می دهند.

امام جمعه جیرفت گفت:از مسئوالن شهرستان 
می خواهم مشکل سیلندر گاز و نفت را سریع تر برطرف 
کنند تا مردم بیش از این گرفتار مشکالتی با راه حل 
های ساده نباشند.حجت االسالم و المسلمین میثم 
تارم در خطبه های نماز جمعه این هفته جیرفت با 
گرامیداشت روز بسیج مستضعفان اظهار داشت:امام 
خمینی)ره(برای تبیین مقام بسیج و بسیجی خود 
را یک بسیجی دانسته و به حال بسیجیان غبطه 
می خورد.او با بیان اینکه امام خمینی)ره(افتخار خود 

در این دنیا را بسیجی بودن می داند،اظهار کرد:تشکیل 
بسیجیان جهان اسالم و هسته های مقاومت اسالمی 
در سراسر عالم از پیش بینی های تحقق یافته امام 

راحل)ره( به شمار می رود.
حجت االسالم تارم افزود:دستاوردهای دفاع مقدس 
بویژه در حوزه مدیریتی باید مورد مطالعه دقیق و تبیین 
گسترده در جامعه قرار بگیرد.تفکر بسیجی موجب 
ناامیدی دشمن است و بسیجی فرهنگی است که 
چکیده آن، پیشرو بودن در تمامی عرصه های اساسی 

زندگی می باشد.او با اشاره به قرارگیری در آستانه دور 
جدید مذاکرات هسته ای،اظهار کرد:آمریکا باید بداند 
ایران اسالمی به هیچ وجه از حقوق ملت خود کوتاه 
نخواهد آمد و آمریکا باید بدعهدی های خود را در عمل 
جبران کند.او لغو تحریم های آمریکا را خواستار شد و 
افزود:تحریم ها باید بدون قید و شرط برداشته شود 
و بداند دوران زورگویی و تحمیل فکر و عقاید باطل 

استکبار به سر آمده است.
امام جمعه جیرفت حقوق های نجومی را لکه ننگی بر 

پیشانی نظام عنوان کرد و گفت:باید هر چه سریع تر 
دولت، مجلس و قوه قضائیه با شفاف سازی،تصویب 
قوانین موثر و نظارت کارآمد به آن خاتمه دهند و 
مطالبه پنج ساله رهبری در این زمینه را محقق کنند.

تارم به وزیر کشور گفت:هیئت دولت باید تکلیف 
استان کرمان را مشخص کند و نماینده عالی دولت در 
این استان پهناور باید سریع تر تعیین تکلیف و اقدام 
مقتضی به عمل آید تا امور مردم با صالبت و سرعت 

پیگیری شود.

بازار 

گزارش

استاندار کرمان گفت: میز زغال 
باید در وزارت صمت راه اندازی 
شود اما معادن زغال سنگ چون 
سنتی است و ما کار دانش بنیان 
انجام ندادیم نمی توانند توسعه 
یابند.
زینی وند ادامه داد: دولت تا 
زمان تغییر روش برداشت، تنها 
می تواند اشتغال را حفظ کند 
و برداشت محصول را در همین 
ظرفیت نگه دارد.

روزگار کارگران معدن خوب نیست

امام جمعه جیرفت خطاب به مسئوالن:

مشکل کمبود نفت و سیلندر گاز را سریع برطرف کنید

دفن صنعت زغال سنگ کرمان زیر خروارها مشکل 

زار  
: با

س
عک

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر 
هفت روز کاری پس از درخواست »تسهیالت گیرنده«، 
»ضامن« و یا »وثیقه گذار«، یک نسخه از قرارداد منعقده 
تسهیالت اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر 
نسخ آن است به همراه اطالعات کامل تسهیالت یاد شده از 
جمله جدول اقساط، را به درخواست کننده تحویل دهند.به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی 
مقرر در تبصره ذیل ماده )23( »قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار« مصوب  16.11.1390 مجلس شورای اسالمی، 
فرم های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیالت بانکی توسط 
بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن ها از سوی شورای 

پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه های متعدد به شبکه 
بانکی کشور ابالغ شد. 

در بخشنامه های مورد اشاره بر این مهم تأکید شد که بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل 
»تسهیالت گیرنده«، »ضامن« و »وثیقه گذار« تسهیالت 
بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات الزم را اتخاذ کرده و پس 
از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش 
قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار 
اشخاص ذکرشده قرار دهند. با توجه به عدم توجه برخی از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی رغم 
تاکیدات و بخشنامه های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع 

فوق االشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای 
صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه های مربوط و رفع 
دغدغه های موجود در این خصوص، عالوه بر نظارت دقیق 
بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز 
به قید فوریت در دستور کار آن بانک   یا موسسه اعتباری قرار 
گیرد:  - ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست 
تسهیالت گیرنده، ضامن و یا وثیقه گذار، یک نسخه از قرارداد 
منعقده تسهیالت اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با 
سایر نسخ آن است به همراه اطالعات کامل تسهیالت یاد 
شده از جمله جدول اقساط، به درخواست کننده تحویل 
شود.  - واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک   یا موسسه 

اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع 
فوق مطرح می شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در 
صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی ربط از انجام 
تکالیف موصوف، عالوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به 
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد مذکور 
در بند یادشده به درخواست کننده اقدام یا مقدمات الزم را 

فراهم کند.
در پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم 
رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ 
مفادبخشنامه شماره 1۴91۵3  .96 مورخ 16  .۵  .1396، به 
قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی  ربط آن بانک   
یا موسسه اعتباری ابالغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت 

دقیق به عمل آید.  

بر اساس نقشه جدید رنگ بندی کشور، 
همه شهر ها از وضعیت قرمز کرونایی 

خارج شدند.
 بر اساس نقشه جدید رنگ بندی کرونا که 
از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شده 
است، برای نخستین بار پس از ۲۸۹ روز 
همه ی شهرهای ایران از وضعیت »قرمز« 
کرونا خارج شدند. این رنگ بندی روز 

پنجم آذرماه منتشر شده است. 
بر همین اساس با عبور از خیز پنجم 
کرونا و واکسیناسیون گسترده، تمامی 
شهرستان ها از وضعیت قرمز خارج شدند. 

آخرین بار در ۲4 بهمن ۹۹ و در آستانه 
شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران 

قرمز نبود.
شهرستان هایی که در وضعیت نارنجی 
قرار دارند اشنویه، پیرانشهر )آذربایجان 
غربی(، چرداول )ایالم(، بیرجند، طبس، 
فردوس )خراسان جنوبی(، بردسکن، 
گناباد )خراسان رضوی(، طارم )زنجان(، 
دامغان، شاهرود )سمنان(، زابل )سیستان 
و بلوچستان(، ممسنی )فارس(، زرند، 
سیرجان، شهربابک )کرمان(، کهگیلویه 
پلدختر  احمد(،  بویر  و  )کهگیلویه 

)لرستان(، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز )یزد( 
هستند. 

در  آخرین وضعیت رنگ بندی تعداد صفر 
شهرستان به رنگ قرمز، ۲۲ شهرستان به 
رنگ نارنجی، ۲07 شهرستان به رنگ زرد 

و ۲1۹ شهرستان آبی اعالم شده است. 
بر اساس آمار وزارت بهداشت تا روز گذشته 
چهارم آذرماه، مجموع بیماران کووید 
6 میلیون و ۹7 هزار و 67۲ نفر و شمار 
جان باختگان این بیماری نیز 1۲۹ هزار 

و ٣76 نفر بود.
تا کنون  5 میلیون و ۸٣0 هزار و 65٣ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند و  ٣۸ میلیون و ۲1۹ هزار 
و ۲47 آزمایش تشخیص کووید1۹ در 

کشور نیز انجام شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ کرد؛

لزوم تحویل نسخه ای از قرارداد به تسهیالت گیرندگان

کرمان بعد از خوزستان جایگاه دوم کشور را در سرانه مصرف آب دارد

احمد علوی، رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران: اتالف ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در دشت رفسنجان صرفا برای حفظ زمین.
پورابراهیمی: میلیاردها تومان پول بابت مکانیزه کردن سیستم  بخش کشاورزی خرج کردیم، اما ذخیره آبی در این بخش 

نداریم یا حداقل داده ای نداریم.

ضعف مدیریت »آب«؛ گلوگاه توسعه استان
رنا

: ای
بع

من

کرمـان بعـد از خوزسـتان جایـگاه دوم کشـور را 
در سـرانه مصـرف آب دارد. ایـن میـزان مصـرف 
آب اسـتان را بـه جایـی رسـانده کـه سـاالنه یـک 
میلیـارد متـر مکعـب بیـالن منفـی  سـفره های 
زیرزمینـی اش باشـد. سـطح آب سـفره ها در حال 
کاهش اسـت و اکنون کرمـان در بین چهار اسـتان 
اول فرونشسـت زمیـن قـرارداد. شـورای گفتگوی 
دولـت و بخـش خصوصی کـه پنج شـنبه گذشـته 
در اتـاق بازرگانی کرمان برگزار شـد، سـعی کرد تا 
بـه واکاوی وضعیت خطرنـاک آبی اسـتان بپردازد. 
جلسـه ای که با حضور 2 نفـر از نمایندگان اسـتان 
و اسـتاندار کرمـان رسـمیت یافتـه بـود. حاصـل 
ایـن نشسـت دو نکتـه بسـیار مهـم بـود: اول آنکه 
علی رغـم هزینه هایـی کـه بـرای مکانیـزه کـردن 
سیسـتم های کشـاورزی هزینه شـده هیـچ ذخیره 
آبـی صـورت نگرفتـه و دوم آبیـاری 22درصـد 
از باغ هـای پسـته دشـت رفسـنجان کـه اکنـون 
قتصـادی اسـت؛ صرفـا بـرای نگه داشـتن  غیرا
زمیـن. ادعایـی که از سـمت احمـد علـوی، رئیس 
اندیشـکده تدبیـر آب ایـران مطـرح شـد و عاملش 
هم قانونی مبنـی بر تصـرف باغات از سـمت دولت 
در صـورت یکسـال عـدم کشـت زمیـن شـناخته 

شـد.
رتبه دوم ایران در سرانه مصرف آب 

جلسـه با این داده ها از سـمت مهـدی طبیب زاده، 
رئیس اتـاق بازرگانی کرمـان و تیم پژوهشـی آغاز 
شـد. رتبه دوم ایـران از نظر سـرانه مصـرف آب در 
کل کشـور. خروجی تنهـا36 هزار میلیـارد تومانی 
بخـش کشـاورزی اسـتان بـا میـزان مصـرف 6 
میلیارد متر مکعـب آب. مصرف بیـش از 90درصد 
آب در بخش کشـاورزی و بیالن منفی یک میلیارد 
متر مکعـب آب در اسـتان کرمـان. بنا به گزارشـی 

کـه تیـم پژوهشـی اتـاق بازرگانـی کرمـان در این 
جلسـه ارائـه داد مصـرف آب در بخش کشـاورزی، 
ایـران را هـم رده کشـورهایی همچـون پاکسـتان 
و ازبکسـتان قـرارداده؛ بـا ایـن تفـاوت کـه این دو 
کشـور در بخـش تولیـد و ارزش افـزوده بهتـر از 
ایـران عمـل کردنـد. سـهم کشـاورزی در تولیـد 
ناخالـص داخلـی ایـن دو کشـور بـاالی 20درصـد 
اسـت و در ایـران علیرغـم میلیاردهـا متـر مکعـب 
آبـی کـه در ایـن بخـش مصـرف می شـود سـهم 
کشـاورزی در تولیـد ناخالـص داخلـی حـدود 

10درصـد اسـت.  
 مکانیزه کردن کشاورزی خروجی نداشت

بـرای بهـره وری، ایجـاد ارزش افـزوده و بـا هـدف 
ذخیـره آب در ایـران از سـالها قبـل بودجه هایـی 
بـرای تشـویق کشـاورزان بـه مکانیـزه کـردن 
سیسـتم آبیـاری اختصـاص یافـت. بودجه هـای 
براهیمـی رئیـس  کـه بـه گفتـه محمدرضـا پورا
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی 
تاثیری در ذخیره آب نداشـته اسـت. پورابراهیمی 
یـن نشسـت بـه صراحـت اعـالم کـرد کـه  در ا
حتـی آمـاری مبنـی بـر تاثیـر ایـن سیسـتم  ها در 
افزایـش تولیـد موجـود نیسـت. او در ایـن رابطـه 
گفت:»میلیاردهـا تومـان پـول بابـت مکانیـزه 
کـردن سیسـتم  بخـش کشـاورزی خـرج کردیم، 
امـا ذخیـره آبـی در این بخـش نداریـم یـا حداقل 

داده ای نداریـم.«
بـه گفتـه او میـزان برداشـت از سـفره های آب 
زیرزمینـی کرمان حـدود 6میلیـارد متـر مکعب و 
ورودی بـه سـفر ه ها ۵میلیـارد متـر مکعب اسـت. 
ایـن بیـالن منفـی یـک میلیـارد متـر مکعبـی در 
اسـتان حکایـت از یـک فاجعـه بـزرگ اسـت کـه 
پورابراهیمـی از آن بـه عنـوان زلزلـه خامـوش 
نـام بـرد. کرمـان چهارمیـن اسـتان از نظـر نـرخ 
فرونشسـت زمین اسـت. اسـتانی که 90درصد آب 
مصرفـی اش را از طریق چـاه تامین کـرده و حاال با 

وصـل کـردن سیسـتم فاضالبش بـه شـبکه حتی 
این آب هـم جایگزین سـطحی کـه از دسـت رفته 
نمی شـود. ایـن جلسـه ایـن پرونـده را بـاز کـرد تا 
گزارشـی دیگـر از وضعیـت پیـش آمـده در بخش 

کشـاورزی ایـران و کرمـان ارائـه کنـد.
دولت توهم کارآمدی دارد

احمد علـوی، رئیس اندیشـکده تدبیـر آب ایران با 
بیان اینکـه در ایـران دولت توهـم کارآمـدی دارد 
و وقتـی نیروهـای جدیـد وارد می شـوند بـه دلیل 
ایـن توهـم فکـر می کننـد پهلوان پنبـه هسـتند و 
می توانند موضـوع را بـه راحتی حل کنـد وضعیت 
حاکـم در کشـور را ایـن گونـه شـرح داد:»مصرف 
آب در بخـش صنعـت و خدمـات کـه می توانـد 
توسـعه ایجـاد کنـد، در ایـران نسـبت به متوسـط 
جهانـی، به شـدت کـم اسـت و آب در کشـور مـا 
تقریبـا گلوگاه توسـعه شـده، بـه همیـن دلیل یک 
صنعـت کـه می توانـد در حد یـک درصد سـهم در 
تولیـد ناخالـص داخلـی اسـتان یـا کشـور داشـته 
باشـد بـرای حـدود 20 لیتـر آب در مضیقه اسـت 
در حالـی کـه در حـدود ۵ میلیـارد مترمکعـب بـه 
راحتـی در بخش هـای دیگـر مصرف  می شـود. این 
بحث بـه راحتی نشـان می دهـد که توزیـع مصرف 
آب در اسـتان نامتوازن اسـت و شـدت عـدم توازن 

بهره وری بسـیار بیشـتر اسـت.«
 ۱۰میلیار متر مکعب بیالن منفی آب

علـوی معتقـد اسـت نظـام تدبیـری کـه دولـت  
تعریـف کـرده سـبب شـده مـا از ۸0 هـزار حلقـه 
چـاه کـه تعـادل بـوده و امـکان افزایـش آن در 
دشـت ها وجود نداشـته بـه 900 هـزار حلقـه چاه 
بـا10 میلیـارد مترمکعـب بیـالن منفـی و بیـش 
از 11۵درصـد اسـتفاده از منابـع آب تجدیدپذیـر 

. برسـیم
 علـوی بـا بیـان اینکه نظـام تدبیر کشـور در سـال 
6۷ بـه ایـن جمع بندی رسـید کـه اگر کسـی یک 
سـال زمیـن خـود را نکاشـت دولـت می توانـد این 

ملـک را به شـخص دیگـری واگـذار کنـد، از ادامه 
باغـداری در دشـت بـی آب رفسـنجان صرفـا بـه 
جهـت حفـظ زمیـن خبـر داد. او در ایـن رابطـه 
گفـت:» 110میلیـون مترمکعـب آب در دشـت 
رفسـنجان بـه این دلیـل تلف می شـود. ایـن حکم 
ابتـدا بـه عنـوان حکـم ثانویـه بـود، چـون مراجع 
مخالفـت کردند و بـه همیـن دلیل بایـد طی مدت 
مشـخصی ادامـه می یافت امـا از سـال 6۷تاکنون، 
ایـن قانـون پابرجاسـت و در نتیجـه کشـاورزان در 
زمین هایی کـه بازدهـی اقتصـادی ندارنـد آبیاری 
می کنند کـه سـبز نگه داشـته شـود تـا از مالکیت 

آن ها خـارج نشـود.«
پیشنهاد تغییر کاربری به نفع کشاورزان

براهیمـی  یـن جلسـه بـه حسـن پـور و ا و در ا ا
بـه عنـوان و نماینـده مجلـس حاضـر در جلسـه 
پیشـنهاد داد تـا ایـن قانـون اصـالح شـود و اجازه 
بدهیـم تـا تغییـر کاربـری بـه نفـع کشـاورز انجام 
شـود. درخواسـت دیگر او اصـالح ماده 2۷بـود. او 
در این بـاره گفت:» مـاده ی 2۷  ابزاری شـده برای 
از بیـن بردن بهره وری آب و سـبب شـده مالک آب 
نتوانـد از هزینه فرصتـی کـه وجـود دارد اسـتفاده 
کنـد. طبق ایـن مـاده هیچ کس حـق نـدارد آب را 
از نقطـه ای کـه خاکـش ناکارآمـد اسـت و بازدهی 
ندارد بـه زمیـن دیگـری که حتـی خـودش مالک 
آن اسـت ببـرد و بـرای ایـن کار نیـاز بـه اجـازه ی 
دولـت اسـت. مـا پیشـنهاد دادیـم حـاال کـه ایـن 
موضـوع را دولت بایـد اجـازه بدهد، پـس این حق 
را بـه مدیرعامـل آب منطقـه ای اسـتان بدهـد که 
پس از بررسـی، اگـر آب کارآمـد می شـود اجازه ی 

جابه جایـی را صـادر کنـد.«
موضوعات در این جلسـه صرفـا به صـورت تیتروار 
ارائـه شـدند و بنـا شـد تـا در جلسـات بعـدی اتاق 
بازرگانـی بـه آن ّهـا پرداختـه شـوند. همچنین  در 
جلسـات بعـدی نیـز کارشناسـانی از دادگسـتری 

اسـتان نیـز حضور داشـته باشـند.

مرضیه قاضی  زاده| کاغذ وطن
گزارش 

رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران در این جلسه 
به حسن پور و ابراهیمی به عنوان و نماینده 
مجلس حاضر در جلسه پیشنهاد داد تا این 
قانون اصالح شود و اجازه بدهیم تا تغییر 
کاربری به نفع کشاورز انجام شود. درخواست 
دیگر او اصالح ماده 2۷بود. او در این باره 
گفت:» ماده ی 2۷  ابزاری شده برای از بین 
بردن بهره وری آب و سبب شده مالک آب 
نتواند از هزینه فرصتی که وجود دارد استفاده 
کند. طبق این ماده هیچ کس حق ندارد آب را 
از نقطه ای که خاکش ناکارآمد است و بازدهی 
ندارد به زمین دیگری که حتی خودش مالک 
آن است ببرد و برای این کار نیاز به اجازه ی 
دولت است.

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹07۸004۶۶۳هیات دوم مورخه ۱400/05/۱7 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت کروکی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۱4۱ 
صادره از بم به شماره ملی ۳۱۱۱0007۱0 در یک ششدانگ باب خانه دوبلکس به مساحت 2۹7/5 مترمربع که 
مقدار ۱07/52 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است تحت پالک 22۱۹۶ فرعی از ۱7۸۳ اصلی واقع 
در بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه ۱۹ ساختمان 7 خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشید 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱07۳
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱400/0۸/22-تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/0۹/0۶

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی - برابر رای شماره ۱400۶0۳۳۱۹07۸0074۹0 هیات دوم مورخه ۱400/۸/۱۱ 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 سمیرا مهرابی فرزند دستگیر بشماره شناسنامه 
۳۱۸00۶0042 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر دکان )کاربری عرصه مسکونی ( به مساحت 
270/2 مترمربع تحت پالک ۱۶75۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸اصلی 
بخش 2 کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام کوچه ۸ سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای خدامراد سپهری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۶۳
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۹/20

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹07۸00775۸ هیات دوم مورخه ۱400/۸/۱۸ 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 آقای حمزه محمدرضاخانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 27۱ صادره از راین در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۱۶/۳5مترمربع تحت پالک 24۶۳۶ فرعی از 27۸7 اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان 
ابوذر جنوبی کوچه 40 نبش سه کوچه خریداری از مالک رسمی آقای /محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱77
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۹/20

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱400/۸/۱۶ موضوع قانون تعیین تکلیف  ۱400۶0۳۱۹07۸007۶۸0 هیات دوم مورخه  برابر رای شماره 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بشماره  رضا  فرزند  رباطی  نظری  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه 
 ۱۳0۱5 به پالک  الحاق  یکباب خانه جهت  از  از کرمان در ششدانگ قسمتی  44۱0 صادره  شناسنامه 
 ۳ اصلی بخش   27۸7 از  فرعی   247۳۹ مربع تحت پالک  متر   5/۹۳ به مساحت   27۸7 از  فرعی 
از مالک رسمی آقای محمود پورزاده  40 خریداری  ابوذر جنوبی کوچه  کرمان واقع در کرمان خیابان 
آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  حسینی 
باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۱۹0
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/۹/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/۹/2۱
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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی -برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹07۸007757 هیات دوم مورخه ۱400/۸/۱۸ 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 آقای علیرضا اسمعیلی باقرآبادریگ فرزند حاجی 
بشماره شناسنامه 5 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع که مقدار ۸۳/۳۳ 
متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک 70۱ فرعی از ۱7 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۳۹ فرعی از ۱7 اصلی بخش ۶ کرمان واقع در کرمان روستای باقراباد ریگ بلوار کشاورز خیابان امام رضا 
سمت چپ درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای صفر شهریار پناه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۶5
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۹/۶-تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۹/20

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹07۸0077۶0 هیات دوم مورخه ۱400/۸/۱۸ 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 آقای حسین محمدی تهرودی فرزند مراد بشماره شناسنامه ۱۳ صادره از راین در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 24۸ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۸0 فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 واقع در کرمان شهرک صنعتی بعداز طور و طناب خریداری از 
مالک رسمی آقای سیدجالل عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تند، یم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۸2

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/۹/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱400/۹/2۱

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱400۶0۳۱۹07۸007۶۸4هیات دوم مورخه ۱400/۸/۱۶ 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 مریم غریب پور فرزند محمداسمعیل بشماره شناسنامه ۶۸44۸ صادره از مشهد در 
ششدانگ یک باب خانه و مغازه )کاربری عرصه مسکونی( به مساحت 7۳ مترمربع که مقدار 2۶/۳۸ متر مربع 
از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت پالک 222۶4 فرعی از ۱7۸۳ اصلی بخش ۳كرمان واقع در 
خیابان 24 آذر بعداز بانک رسالت خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱7۳
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/۹/20

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی فقدان سند مالکیت 
ــنامه 507 و  ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد م ــه فرزن ــکندری دامن ــراد اس ــه دادم ــه اینک ــر ب نظ
شــماره ملــی ۳0۳۱۱07۳۱0 صــادره از جیرفــت مالــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــالک 
ــه  ــان ک ــش 4۶ کرم ــک بخ ــه ی ــوج قطع ــهر کهن ــع در ش ــی واق ــی از ۹۹ - اصل ۶۹۱ فرع
ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 27۶7 صفحــه 577 دفتــر ۱۸ محلــی بــه شــماره چاپــی 2۶7۱۶7 بنــام 
ــماره 27۳۸7-  ــه ش ــه معامل ــب خالص ــپس بموج ــده و س ــلیم گردی ــادر و تس ــوج ص ــهرداری کهن ش
۱۳72٫۱0٫۱2 دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره ۸ جیرفــت بــه نامبــرده آقــای دادمــراد اســکندری دامنــه 
انتقــال قطعــی یافتــه اســت ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی تصدیــق امضــاء شــده اعــالم 
نمــوده کــه ســند مالکیــت پــالک فــوق مفقــود شــده و در خواســت ســند المثنــی نمــوده اســت ، لــذا 
باســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده ۱20 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی میشــود 
تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
خــود میباشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان کهنــوج مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اال پــس از مــدت 

مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد گردیــد.
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء  
شماره ۱400۶0۳۱۹0020027۱2 و ۱400۶0۳۱۹00200270۶ و ۱400۶0۳۱۹00200270۹ و ۱400۶0۳۱۹0020027۱5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در وأحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان۱.خانم مرضیه مرادی 
فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه ۳۱50074444 صادره از کهنوج در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 272۸۱ مترمربع پالک ۹50 فرعی از ۸۶- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۶ - اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای رضا مرادی، 2. 
خانم مرضیه مرادی فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه ۳۱50074444 صادره از کهنوج در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۳70 مترمربع پالک 
۹5۱ فرعی از ۸۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۶- اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا مرادی ۳.خانم مرضیه مرادی فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه ۳۱50074444 صادره از کهنوج در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۹72۳ 
مترمربع پالک ۹5۳فرعی از ۸۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۶ - اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج خریداری از 
مالک رسمی آقای رضا مرادی 4.خانم مرضیه مرادی فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه ۳۱50074444 صادره از کهنوج در یک قطعه باغ نخیالتی به 
مساحت ۳۸72 مترمربع پالک ۹52 فرعی از ۸۶ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۶- اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج 
خریداری از مالک رسمی آقای رضا مرادی؛ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/۹/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/۹/20
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آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی به مساحت 755.70متر مربع 
دارای پالک ۱04۶۶ فرعی 2-اصلی واقع در 
حیدر آباد شهر کهنوج قطعه یک بخش 4۶ کرمان مورد 

آقای عنایت محمودی فرزند مراد به شماره ملی
حسب  لذا  دارد.  حدود  تحدید  به  نیاز   5۳۶۹۳۶۹۳۳۱
درخواست کتبی مالک مورخه۱400٫۹٫۱ آگهی تحدید حدود

اختصاصی پالک فوق منتشر و عمليات تحدیدی آن از 
ساعت ۸ صبح روز دو شنبه مورخه۱400٫۹٫2۹ در محل 
ومالكين  مالک  به  لذا   ، آمد  خواهد  عمل  وبه  شروع 
در  مقرر  موعد  در  میشود که  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور 
آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی  این 
باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر 
میتواند ار تاریخ تنظیم صورت مجلس تحديدى لغایت 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  واخواهی خود  روز   ۳0
کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود، در غیر 
این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست.
تاریخ انتشار :۱400٫۹٫۶روز شنبه 
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بر اساس اطالعات جدیدی که اتاق بازرگانی منتشر 
کرده، خطر جدیدی که تجارت محصوالت خوراکی 

ایران را تهدید می کند در دو کاالی خرما و پسته خود 
را نشان داده است. تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز 
رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف 

بازار جمع می کنند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 شهدا راه عزتمندی ایران اسالمی هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
کرمان  گفت: شهدا رمز عزتمندی ایران اسالمی هستند و 

تداوم راه ایشان، رسالت مردم و مسئولین است.
احمد گروئی ساردو مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان کرمان همراه با علی زینی وند استاندار کرمان و 
صالحیان مدیرکل بازرسی استانداری به مناسبت گرامیداشت 

هفته بسیج با خانواده معظم شهید واالمقام » عبدالمهدی 
مغفوری« و والدین شهید واالمقام » یدالله کافی نژاد « دیدار 

و گفتگو کردند.
گروئی ساردو در حاشیه این دیدارها تکریم و احترام به 

خانواده های معظم شهدا از وظایف اصلی ملت شریف ایران 
برشمرد و افزود: تکریم از خانواده های معظم شهدا کمترین 
چیزی است که می توان در مقابل ایثار، جانفشانی و رشادت 

این بزرگ مردان تاریخ انجام داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان بیان 
کرد:فرزندان و خانواده شهدا مایه دلگرمی و امید جامعه 

اسالمی هستند لذا فرهنگ دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران 
و جانبازان باید در جامعه نهادینه شود.

او در این دیدار با تجلیل از مقام واالی شهدا از صبر و 
استقامت خانواده این شهیدان قدردانی کرد و گفت: دیدار با 

خانواده شهدا برای مسئوالن تجدید روحیه است و عیادت 
والدین شهدا و تکریم آنان، وظیفه ای دینی برای مسئوالن 

است.
زینی وند نیز در این دیدارها رسیدگی و دلجویی از والدین 
و خانواده شهدا را وظیفه اخالقی و شرعی مسئوالن نظام 

جمهوری اسالمی بیان کرد.

سوسمار آذربایجانی
مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی 

صاف یا دارای برآمدگی , پالکهای شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا 
تقریبا راست در حاشیه عقبی, فلسهای پشتی صاف و دانه ای شکل , ۴1 تا 62 فلس 

پیشین در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت , فلسهای یقه ای اره ای شکل نیستند, 3 تا 
۴ )معموال ۴, بندرت۵( فلس پیشین لب باال در تماس با فلسهای زیر چشمی, فلسهای 
روی مژه ای بطور ثابت از فلسهای باالی چشمی توسط ردیف کاملی از 6 تا 1۸ فلس 
دانه ای جدا شده اند, معموال یک فلس عقب بینی, 20 تا 29 فلس گلویی, 13 تا 23 
منفذ زانی در هر طرف, 2۵ تا 32 صفحه زیر انگشت چهارم, پالکهای شکمی در 10 

ردیف طولی از 1۴ تا 31 فلس شکمی.
رنگ آمیزی : ناحیه پشتی با طرح های مختلف قهوه ای روشن, از دارچینی تا قهوه ای 

مایل به زرد با تعدادی نقاط تیره که بطور نامنظم در طول ستون فقرات قرار گرفته اند, 
که گاهی 2 نوار موازی را تشکیل می دهند, 3 تا ۴ ردیف طولی از لکه های چشمی 

روشن در امتداد پهلوها در داخل نوار قهوه ای تیره تر, لکه های چشمی آبی روشن در 
ناحیه زیر بغل , حاشیه نوار تیره پهلویی با آثار نامنظم از ردیف لکه های چشمی مایل 

به سفید مشخص, ناحیه شکمی مایل به سفید, مایل به آبی , یا زرد روشن, هنگام فصل 
زاد و ولد اغلب لکه های چشمی روی ناحیه پهلویی نرها بطور واضح آبی روشن.

زیستگاه: نواحی کوهستانی؛ مدیترانه ای و یا نیمه بیابانی, صخره های خشک, ستیغ 
های مرتفع یا کم ارتفاع, دره های عمیق, در ارتفاعات با پوشش گیاهی جنگلی و یا 

بوته ای اندک و پراکنده یا فاقد پوشش 
گیاهی,

عادات و رفتار: روز فعال اند, و بیشتر در 
اواسط روز که تابش خورشید زیاد است,, 

فعالیت می کنند, در شکاف صخره ها؛ 
زیر سنگها مخفی می شوند, تغذیه آنها 
از حشرات و عنکبوتها است. پراکندگی 

جهانی: ایران, ارمنستان, آذربایجان 
اندازه: نوک پوزه تا مخرج 69 میلیمتر 

دم 13۴ میلیمتر مالحظات: محل نمونه 
تیپیک از ارمنستات, نیکو وادمی , دره 

ارس می باشد./کویرها و بیابان های ایران

ملت عشق    
نویسنده: الیف شافاک

مترجم: ارسالن فصیحی
انتشارات: ققنوس

این کتاب دو داستان را شامل می شود 
که به زیبایی در کنار هم و در یک 

کتاب گنجانده شده است. دو رمان که 
موازی هم جلو می رود. و به گونه ای 

به همدیگر ارتباط دارند. یکی از این 
داستان ها در سال 2۰۰۸ در امریکا و 
دیگری در قرن هفتم در قونیه اتفاق 

می افتد.

خبر
زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

امـام جمعـه رفسـنجان گفـت: بـا 
حمایـت مالـی 30 میلیـارد تومانـی 
مجتمع مـس سرچشـمه 1۵ کیلومتر 
از محـور رفسـنجان بـه نـوق دوبانـده 

مـی شـود.
حجـت االسـالم اصغـر عسـکری در 
خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفته 
رفسـنجان افـزود: بـا پیگیـری هایـی 
کـه توسـط فرمانـدار و نماینـده مردم 
رفسـنجان و انـار در مجلـس شـورای 
اسـالمی انجـام شـد، مجتمـع مـس 
سرچشـمه در دوبانـده شـدن محـور 
رفسـنجان به نـوق بـه عنـوان دومین 
محـور حادثه خیز اسـتان کرمـان 30 
میلیـارد تومـان اختصـاص داده و قرار 
اسـت 1۵ کیلومتـر از ایـن جـاده در 

راسـتای کاهـش حـوادث ترافیکـی و 
تلفـات ناشـی از تصادفـات دو بانـده 

شـود.
او بـا بیان اینکـه رفع نقـاط حادثه خیز 
در رفسـنجان در راسـتای کاهـش 
حـوادث ایـن شهرسـتان بسـیار موثر 
اسـت تصریح کرد: ۷0 میلیـارد تومان 
اعتبـار نیـز بـه دو بانـده شـدن جـاده 
داوران بـه دلیـل وجـود ترافیـک 
سـنگین اختصـاص پیـدا کرده اسـت.
بسـیج  هفتـه  تبریـک  ضمـن  او 
اظهار داشت:بسـیج مردمی،فقـط بـه 
جمهـوری اسـالمی اختصـاص نـدارد 
بلکـه بـه معنـای همراهی انسـان های 
مخلـص و حق طلـب بـا جریـان های 
الهی در راسـتای گره گشـایی اسـت و 

ریشـه قرآنـی دارد.
بیـان  عسـکری  االسـالم  حجـت 
کرد:بسـیجیان بـه تعبیـر خداونـد 
اهـل تـالش بـوده و هیچـگاه زمیـن 
ت  گیـر و ناامیـد نشـدند و تـن بـه ذلـّ
نمـی دهنـد زیـرا عـزت را از خـدا 
خواسـتند،خداوند هم پـاداش دنیوی 
و بهتریـن پـاداش هـای اخـروی را به 

می دهـد. آنهـا 
او  تصریـح کـرد: بزرگتریـن خیانت را 
کسـانی مرتکـب می شـوند کـه مردم 

را ناامیـد و آزرده مـی کنند.
او اظهار داشـت: فقـر وجـود دارد اّمـا 
دشـمن مـی خواهـد از کوچکتریـن 
مشـکل جریـان سـازی کنـد لـذا باید 
مراقبـت کنیـم و اگر جایی مسـئله ای 
اسـت حل کنیم تا بـه جامعه کشـانده 

نشـود.
امام جمعه رفسـنجان رفع نابسـامانی 
هـا و بهبـود وضعیـت اقتصـادی و 
معیشـتی مـردم توسـط مسـئوالن را 
مـورد تاکیـد قـرار داد و گفت:عـده ای 
و  دسـت  معیشـتی  مشـکالتی  بـا 
پنجـه نـرم می کننـد و عـده ای هـم 
از حقوق هـای نامتعـارف برخـوردار 

هسـتند کـه انصـاف نیسـت.

جشنواره پخت آش رشته با هدف ایجاد شور و 
نشاط اجتماعی و گرامیداشت هفته بسیج ، در محل 

فرهنگسرای شهروند بجنورد مرکز استان خراسان 
شمالی برگزار شد.

عکس: میزان

رنا
: ای

بع
من

مس سرچشمه ۳۰ میلیارد تومان 
به دوبانده شدن جاده رفسنجان-نوق اختصاص داد

اجرای طرح های آبخیزداری 
در ۵۶۵ هزار هکتار از عرصه های 

منابع طبیعی جنوب کرمان

خبر

ــروژه  ــرای 90 پ ــان از اج ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــار 1۸۵  ــا اعتب ــان ب ــوب کرم ــز جن ــوزه آبخی ــداری در 3۵ ح ــزداری و آبخوان آبخی
ــر داد. ــاری خب ــال ج ــتانی در س ــی و اس ــارات مل ــل اعتب ــان از مح ــارد توم میلی

دکتــر حمــزه احمــدی بــا بیــان اینکــه امســال طرح هــای آبخیــزداری در 
۷ شهرســتان جنوبــی شــامل 3۵ حــوزه آبخیــز اجرایــی می شــود، تصریــح 
کرد:پروژه هــای آبخیــزداری در قالــب عملیات هــای مکانیکــی، بیولوژیکــی و 

بیومکانیکــی صــورت می گیــرد.
ــایش  ــرل فرس ــزداری گفت:کنت ــای آبخی ــم پروژه ــش مه ــر نق ــد ب ــن تاکی او ضم
خاک،ذخیــره نــزوالت آســمانی، تقویــت آب ســفره های زیرزمینی،کنتــرل 
ســیالب ها و روان آب هــای ســطحی،مقابله بــا خشکســالی برخــی از اهــداف اجرای 

ــا اســت. ــروژه ه ــن پ ای
ــار از عرصه هــای  ــادآور شــد:درحال حاضــر از مجمــوع 9۵0 هــزار هکت احمــدی ی
ــات  ــار آن عملی ــزار هکت ــان  در ۵۵0 ه ــوب کرم ــطح جن ــده در س ــایی ش شناس
ــه  ــرای اجــرای ســاالنه در اراضــی دیگــر ادام ــالش ب ــزداری انجــام شــده و ت آبخی

ــت. ــد داش خواه
ــرورت  ــر ض ــن ب ــوب کرمان،همچنی ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
جلب مشــارکت هرچــه بیشــتر مــردم در پروژه هــای منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
تاکیــد و عنــوان کــرد: ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی حــوزه هــای آبخیــز و رتبــه بندی 
ــه معیارهــای مختلــف اکولوژیکــی جهــت اقدامــات آبخیــزداری  ــا توجــه ب آنهــا ب
یکــی از مــوارد مهــم در برنامــه ریــزی و مدیریــت جامــع حــوزه هــای آبخیز اســت.

آگهی استخدام در استان کرمان

)it موقعیت شغلی: کارشناس وایرلس و کارشناس فروش )حوزه
جنسیت: خانم و آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
)cisco ,mikrotik( آشنا به مفاهیم شبکه

مزایا:حقوق ثابت-اضافه کار-بیمه- حق ماموریت-پاداش
اطالعات تماس
تلفن 03۴312۴۴000
a.karimadini@tabasheer.net ایمیل
http://www.tabasheer.net لینک
آدرس بلوار جمهوری اسالمی، خیابان هزار و یک شب جنوبی، رو 
به رو کوچه ۸

موقعیت شغلی:راننده وانت - کرمان
جنسیت: آقا 

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز    

وسیله به عهده راننده می باشد
حداکثر سن ۴۰ سال

مزایا:بیمه-بیمه تکمیلی-پاداش
پرداخت حقوق )یکم هرماه(

حقوق ثابت
اطالعات تماس
موبایل ۰٩۱۰33۱٩۷3۰
واتساپ ۰٩۱۰33۱٩۷3۰

موقعیت شغلی: مدیر فروش منطقه
شرایط احراز:

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

سن: 3۵ الی ۴۵ سال
سابقه کار: حداقل 3 سال در زمینه مدیر منطقه شرکت های 

آرایشی و بهداشتی
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند و یا با شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
تلفن ۰2۱۵2۸٩۶
واتساپ ۰٩٩2۵۰۷۷۰۰3

استخدام رهام پخش پرتواستخدام پارسا ابزار تندیساستخدام مهندسی تباشیر کرمان

@footbal_shahr از صفحه@old.kermanاز صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

فراخوان جایزه نقاشی
 Jackson’s 2۰22 منتشر شد.

مهلت: 10 اسفند 1400
این رقابت هر ساله توسط 

تدارکات هنری Jackson’s 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.

فراخوان


