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خبرنامه

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ششمین دوره ثبت نام

به این پروژه و طرح مسکن حمایتی اضافه شده است و فارغ

بعد از آن را طی کنند.

مسکن حمایتی در آینده نزدیک خبر داد.

از نام و ...سیاست دولت این است که حداکثر حمایت از

معاون وزیر راه و شهرســازی درباره تغییر ســامانه و ســایت

محمود محمودزاده افزود :به زودی ششمین دوره ثبتنام

پروژه مســکن حمایتی را انجام دهد بنابراین متقاضیان از

ثبتنام مسکن حمایتی گفت :سایت از نظر سختافزاری

مسکن حمایتی آغاز میشود .البته یکسری امکانات جدید

ایــن بابت نگران نباشــند و بــدون نگرانی ثبت نام و مراحل

و نرمافزاری تغییری نمیکند.

ششمین دوره
ثبت نام مسکن حمایتی
آغاز میشود
چهارشنبه  21مهر ۱۴۰۰

خبر
سرپرست شهرداری کرمان خبر داد

تورهای گردشگری
کرونازیستی کرمان
جایزه ملی برد

سرپرســت شــهرداری کرمان اعالم کرد :پروژه تورهای
گردشگری کرونازیستی این شهرداری در نخستین دوره
جایــزه ملــی مدیریت شــهری اســامی -ایرانی صاحب
مقام اول شد.
نخســتین دوره جایــزه ملــی مدیریت شــهری اســامی
 ایرانــی بــه همــت کمیســیون عمران مجلس شــورایاســامی و مجمــع جهانــی شــهرهای اســامی برگــزار
شده است.
آنطــور کــه شــهرداری کرمــان پیشــتر اعــام کــرده بود
پــروژه گردشــگری کرونازیســتی بــا هــدف حمایــت از
کسبوکارهای آسیبدیده صنعت گردشگری ،توسعه
گردشگری شهری و تنوع محصوالت گردشگری بهویژه
حوزه ارزشی با توجه به وجود مرقد مطهر سردار دلها
 ،شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در کرمــان و همچنین
ارتقای جایگاه گردشگری در برنامههای مدیریت شهری
و تبدیل تهدیدها به فرصتها در دوران کرونازیستی
انجام گرفته است.
نخستین قدم در اجرای این پروژه ،بخشودگی عوارض
کسبوکارهای گردشگری اعالم شده بود.
همچنیــن در ایــن طــرح بهمنظــور آگاهــی بیشــتر
شهروندان برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و با توجه
به ویژگیها و مولفه های مهم راهنمایان گردشگری ،با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،از راهنمایان
گردشگری بهعنوان «راهنمایان سالمت شهروندی»
استفاده شد.
راهنمایــان ســامت شــهروندی در برگــزاری برنامههــا
و رویدادهــای مختلــف و مراکــز پ ُرتــردد حضــور پیــدا
میکردنــد؛ ضمــن اینکــه حضــور  ۲راهنمای ســامت
شهروندی ناشنوا از ویژگیهای این طرح بود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری کرمان به نقل از
محســن پوراســماعیلی سرپرســت ایــن شــهرداری ،بر
اســاس اعالم دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت شــهری
اسالمی ایرانی ،نتایج نخستین فراخوان جایزه مدیریت
شهری اسالمی  -ایرانی ازسوی هیأت داوران در هشت
کارگروه تخصصی گردشگری ،دیپلماسی شهری ،هنر و
هویت شهری ،میراث فرهنگی ،محیط زیست ،توسعه
و عمران شهری و معماری و شهرسازی اعالم شد.
وی افزود :جایزه مدیریت شــهری اســامی -ایرانی با
تأکید بر آموزههای ســبک زندگی اســامی -ایران و با
اهدافــی همچــون کاربــردی کــردن آمــوزه های ســبک
زندگی اسالمی  -ایرانی و سند الگوی اسالمی -ایرانی
پیشــرفت ،کمک به ارتقای تعامل و تشریکمســاعی
تخصصی در جامعه علمی و اجرایی مدیریت شــهری
اثربخــش و نیــز انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــورهای
اسالمی برنامه ریزی شده است.
قرار اســت همزمان با روز جهانی شــهرها در آبان ماه
از شــهرداریهای حائــز جایــزه ملــی مدیریــت شــهری
اسالمی-ایرانی ،تقدیر بهعمل آید.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان کرمان:

 ۹اثر ناملموس کرمان
ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
استان کرمان اعالم کرد که  ۹اثر ناملموس این استان
در فهرست آثار ملی ثبت شد.
فریــدون فعالی افزود :آیین ســنتی تیرگان زرتشــتیان
کرمان ،بازی قلعه قوســا در شــهرهای رابر ،اسفندقه،
جیرفت و بافت ،مهارت پخت گندم شیر (بلغور شیر)
کرمــان ،تهیــه شــیرینی محلــی خاخــل کرمــان و رابــر،
مهــارت پخــت اوماچــو هنگــو (آش هنگــو) در کرمــان،
بردســیر ،زرنــد و ،...مهــارت تهیــه شــیرینی محلــی
چنگمالو کرمان ،سیرجان ،بردسیر و ،...آیین عقیقه،
مراســم ســنتی شــب شیشــه و نیز مهارت تهیه سرکه
محلــی کرمــان در جلســه اخیــر شــورای ملی ثبــت آثار
واجد ارزش شناخته شدند.
مدیــرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان بیان کرد :هرســال پروندههایی برای ثبت آثار
ناملمــوس مناطــق مختلــف اســتان تهیــه میشــود و
بــرای بررســی و ثبــت در فهرســت آثــار ملــی بــه وزارت
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی ارســال
میشود.
فعالی اظهار داشــت :امســال ســهمیه اســتان کرمان
بــرای ثبــت آثــار  ۶اثــر بــود کــه توانســتیم بــا همکاری
واحــد مردمشناســی ایــن اداره ۹ ،اثــر واجــد شــرایط را
ثبت ملی کنیم.
به گزارش ایرنا ،بیش از هفت هزار اثر تاریخی شناخته
شــده ۷۰۰ ،اثر ثبت ملی و هشــت اثر ثبت جهانی در
استان کرمان وجود دارد.
کرمــان بیشــترین تعــداد آثــار ثبــت جهانــی را نیــز در
بین اســتان های کشــور با هشــت اثر از آن خود کرده
است .ارگ بم (بزرگترین سازه خشتی جهان) ،روستای
دســتکند میمند با چندهزارســال قدمت ،باغ زیبای
شــازده با ویژگی های منحصر به فرد معماری عمارت
آن ،دشــت کویــر لــوت در منطقــه شــهداد کرمــان که
قدیمــی تریــن درفــش جهــان از آنجا به دســت آمده و
ســه قنــات «گوهرریــز» جوپــار در شهرســتان کرمان،
«اکبرآباد» و «قاســم آباد» در شهرســتان بم به ثبت
جهانی رسیده است.
همچنیــن روســتای دارســتان شهرســتان ســیرجان به
عنوان خاستگاه بافت گلیم شیرکی پیچ و نیز دهکده
جهانی گلیم به ثبت جهانی رسیده است.

بازوی پژوهشی مجلس ،بررسی و اظهارنظر کرد

تشکیل استان کرمان جنوبی؛ شاید وقتی دیگر

مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی بــه بررســی و اظهارنظــر
کارشناسی در مورد طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخته و با
دالیلی شش گانه تحقق این مساله را به لحاظ قانونی و کارشناسی
قابل توجیه ندانسته است.
در این گزارش ،پيگيري ارتقاي جيرفت به فرمانداري ويژه به شرط
تفويــض اختيــارات الــزم بــه فرمانداريهــاي ويژه كشــور به عنوان
راهکار مناسب کوتاه مدت پیشنهاد شده است.
برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس ،طبق ماده واحده طرح
حاضر« ،استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستانهای جیرفت،
عنبرآبــاد ،کهنــوج ،رودبــار ،قلعهگنج ،منوجان و فاریاب تشــکیل
میشود» که در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
 .1بــه لحــاظ حقوقــی و قانونی ،گذشــته از مغایــرت طرح حاضر با
اصل هفتاد و پنجم ( )75قانون اساســی و بند « »10اصل ســوم
( )3قانون اساسی ،محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان
جنوبــی ،براســاس تبصــره « »1ماده ( )9قانــون تعاریف و ضوابط
تقســیمات کشــوری (مصــوب  ،)1362/04/15از حداقــل شــرایط
قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست.
همچنیــن طــرح حاضر مغایر بند «الف» مــاده ( )28قانون برنامه
ششــم توســعه اســت که طبق آن حجم ،اندازه و ساختار مجموع
دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ،باید حداقل به
میزان  15درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.

 .2ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتا ً سبب گسترش تشکیالت
دولت و اندازه آن خواهد شد ،از منظر سیاست های کلی نظام،
طرح حاضر مغایر بند « »16سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
کــه بــر «صرفــه جویــی در هزینــه های عمومی کشــور بــا تأکید بر
تحول اساســی در ســاختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف
دســتگاه هــای مــوازی و غیرضــروری و هزینــه هــای زائــد» تأکیــد
دارد و نیز بند « »10سیاســتهای کلی نظام اداری اســت که بر
«چابکسازی ،متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام
اداری» تأکید دارد.
 .3بررســی تجربیــات ســایر کشــورها در زمینــه تغییــر و اصــاح
تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش
به ســمت «وســیعتر کردن و تجمیع اســتانها و کاهش سطوح و
واحدهای تقسیمات کشوری» است.
 .4تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد .ایجاد
استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که
بهویژه در شــرایط کنونی اقتصادی کشــور که دولت با تهدیدهای
ناشــی از مســائلی همچــون تحریــم هــا ،کاهش ارزش پــول ملی،
تــورم ،پیامدهــای اقتصــادی بحــران کووید ـ  19و  ...مواجه اســت،
بهلحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست .شایان ذکر است که طبق
برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان
برنامه و بودجه ،با توجه به هزینههای فعلی مربوط به پرداختهای

پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی ،انتظامی ،اطالعاتی
و دادگستریهای استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز
برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و  ، ...بار مالی
برای پرداخت هزینههای پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان
جدید ،حدود  810میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.
گذشــته از بــار مالــی ،تنــش هــای احتمالی فرایند تفکیک اســتان
کرمان و مطالبهســازی برای تفکیک ســایر اســتانها برای تفکیک
از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر اســت .شــایان ذکر
است که در حالحاضر حداقل  26مورد پیشنهاد برای ایجاد استان
جدید در وزارت کشور موجود است.
 .5دالیل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار
نیســت و با اســتناد به آنها میتوان تقســیم ســایر استانها را نیز
در کشور توجیه کرد:
مســائلی ماننــد تمرکــز امــور در مرکــز اســتان ،صــرف هزینــه برای
مراجعــه بــه مرکــز اســتان بــرای پیگیــری امــورات و پیامدهــای آن،
توســعه نامتــوازن ناحیــهای ،مســافت میــان شهرســتانها بهویژه
مســافت میان شهرســتانها با مرکز اســتان و  ...مختص اســتان
کرمان نیســت ،بلکه مســئله ای همهگیر در کشــور اســت که به
ویژه مبتالبه اســتانهای وســیع اســت .راهکار اساســی برای رفع
معضلهای فوقالذکر ،نه ایجاد استان جدید ،بلکه «تمرکززدایی
و تفویــض اختیــارات اداری ـ مالــی» به ســطوح و واحدهای زیرین
تقســیمات کشــوری در مجرای قانون (ازجمله جزء « »4ذیل بند
«الف» ماده ( )26قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض
اختیارات استانداریها به فرمانداریها و نیز توزیع متوازن بودجه،
امکانــات ،زیرســاختها و  ...در شهرســتانهای کشــور ،مطابــق
اصل چهل وهشــتم ( )48و بندهای « »9و « »12اصل ســوم ()3
قانون اساسی ،به گونه ای است که رافع مسائل و مشکالت همه
شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات
پیدرپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقســیماتی را در کل کشــور
کاهش دهد.
 .6از منظر شــاخصهای آمایش ســرزمین ،تقسیم استان کرمان
بــا چالشهــای متعدد ازجمله متوازن نبــودن پراکندگی واحدهای
تولیدی و زیرســاختهای صنعتی در ســطح استان؛ و چالشهای
منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است.
بــا عنایــت بــه موارد فوق تشــکیل اســتان کرمان جنوبــی به لحاظ
قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست ،ازاین رو تصویب کلیات
طــرح حاضــر توصیــه نمــی شــود .شایســته اســت ،بحــث تغییر و
اصالح تقســیمات کشــوری ،به صورت کالن و با هدف ایجاد یک
سیســتم جامع تقســیمات کشــوری برای کل کشــور مورد توجه و
بررسی قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اعالم کرد

 ۳۳هزار اشتغال منفی در استان کرمان در سال گذشته

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان
گفت :متأســفانه با وجود ســرمایه گذاری های عظیم در بخش
صنعت استان ،سال گذشته  ۳۳هزار اشتغال منفی در صنایع
این استان اتفاق افتاد.
«سید مهدی طبیب زاده» در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه
بیــن المللــی معــدن و صنایع معدنی در محل نمایشــگاه جنوب
شــرق اظهــار کــرد :مدیران بنــگاه های صنعتــی و معدنی کرمان
رسالتی فراتر از بنگاه داری دارند و برای نسل آینده مسئولیت بر
عهده دارند و منابع بین نسلی در حال مصرف است که شرایط
بهتر زیستن را باید برای آن ها فراهم کرد.
وی افزود :معدن یک روزی تمام می شود و تجدید ناپذیر است
و اقتصاد اســتان کرمان هم مبتنی بر این منابع اســت از ســوی
دیگــر ســهم عمــده درآمدهــای اســتان کرمان اعــم از درآمدهای
مالیاتی ،اشتغال و سرمایه گذاری ها از بخش معدن تأمین می
شــود لذا باید اقتصاد را بر پایه دانش و تکنولوژی اســتوار کرد و
به سمت دانش بنیان برویم.
طبیب زاده بازارسازی برای واحدها و صنایع کوچک را راهکاری
متحــول کننــده در ایــن امــر دانســت و گفــت :معــدن و صنایــع
معدنــی فرصــت بزرگی برای اســتان اســت و کرمــان جزو معدود
اســتان هایی اســت که در شــرایط سخت تحریم سرمایه گذاری
های سنگینی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان
با بیان اینکه با وجود آنکه سال گذشته در صنایع استان کرمان
سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفت امّا  ۳۳هزار اشتغال منفی

داشتیم ،خاطرنشان کرد :در این راستا  ۳۳هزار نفر شغل خود را
از دست دادند و همه این ریزش اشتغال ها در صنایع کوچک
و متوســط اســتان کرمان رقم خورد و ســرمایه گذاری در بخش
بزرگ اقتصاد استان نتوانست مانع از ریزش شغل استان شود.
طبیب زاده با اشــاره به اینکه انتقال آب از خلیج فارس اتفاقی
عظیم بود و در ادامه با بیان اینکه در چند سال آینده با کمبود
انرژی مواجه خواهیم شد ،تصریح کرد :باید تدبیری برای تامین
انرژی اندیشیده شود .صنایع بزرگ استان کرمان طی یکی دو
سال آینده با کمبود گاز مواجه خواهند بود از طرف دیگر اجرای
پروژه خط لوله گاز شماره  ۱۱کشور معطل مانده است لذا همت
جدی مدیران را می طلبد که برای تأمین گاز استان تدبیر کنند.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان
در ادامه به ســهم کوچک قطعه ســازان از صنایع بزرگ اســتان
اشاره و خاطرنشان کرد :کمتر از  ۳۰درصد از خدمات ،قطعات
و تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ استان از داخل کرمان تأمین
می شود لذا مسولین برای حفظ اشتغال صنایع کوچک فکری
داشته باشند.
طبیب زاده از شرکت های بزرگی که برای توسعه نظام پیمانکاری
تشکر و قدردانی کرد و به معرفی برخی از این شرکت ها پرداخت
و افزود :به طور مثال شرکت مس که مرکز نوآوری را ایجاد کرده
و همچنیــن شــرکت میدکــو کــه شــرکت بــزرگ تأمیــن قطعات و
تجهیزات را در کرمان شکل داده است و نیز از شرکت های گل
گهر و فوالد نیز تشکر می کنیم.
بــه گــزارش ایســنا ،این مقام مســئول اضافه کرد :همه شــرکت

هــا در ســه نهضــت و محــور برای رشــد و توســعه اقتصادی باید
تالش کنند که یکی تأمین زیرســاخت های مورد نیاز برای چند
سال آینده ،دیگری بازارسازی و بازاریابی برای واحدهای کوچک
و متوسط و آخرین مورد هم رفتن به سمت آینده ای مبتنی بر
دانش و تکنولوژی است.
«امیرحســین ســعید» مدیرعامل نمایشگاه های جنوبشرق نیز
این در مراســم اظهار کرد :این نمایشــگاه به عنوان تنها محرک
اقتصادی استان کرمان که بهشت پهناور معادن کشور محسوب
می شود ،به شمار می رود.

مسئوالن غله اعالم کردند

مردم کرمان نان را گرانتر از قیمت مصوب نخرند
استان کرمان به جای  ۶۶درصد همانند برخی دیگر نقاط کشور،
بیشــتر از  ۴۰درصد نبوده تا مصرف کنندگان نیز متحمل هزینه
زیادی نشوند.
ماهــری تاکیــد کرد :در واقع ســعی شــده باال رفتــن بهای نان بین
نانوا و مصرف کننده سرشکن شود.

▪قیمت در نانوایی های دولتی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان با بیان اینکه متناســب با
افزایش هزینه ها و تورم ،قیمت نان در استان تا سقف  ۴۰درصد
افزایش یافته است گفت :شهروندان نان را گرانتر از نرخ مصوب
اعالمی نخرند و با نانوایان گرانفروش نیز برخورد جدی میشود.
داریوش ماهری افزود :باال رفتن دستمزد و حقوق کارکنان ،افزایش
کرایه حمل آرد و تورم در سایر مواد مورد استفاده نانوایی ها باعث
شــد تــا پــس از حدود چهار ســال قیمت نــان افزایش پیدا کند که
باعث بهبود عملکرد نانوایی ها نیز شده است.
وی تصریــح کــرد ۳۴ :درصــد هزینه تمام شــده نــان مربوط به آرد
و  ۶۶درصــد مربــوط بــه ســایر عوامــل اســت و افزایــش قیمــت در

مدیــرکل غلــه و خدمات بازرگانــی کرمان با بیان اینکه قیمت نان
به طور جدی پایش و رصد میشــود بیان کرد :بر اســاس مصوبه
فروش نان برای نانوایی های دولتی و تابلو آبی شهر کرمان ،قیمت
تافتون دوار با وزن  ۴۹۰گرم ،یک هزار و  ۴۰۰تومان ،نان حرارتی
با وزن چانه  ۵۰۰گرمی یک هزار و  ۴۰۰تومان ،نان بربری با وزن
چانه  ۵۱۰گرم یک هزار و  ۴۰۰تومان ،تافتون سنتی با وزن  ۴۶۰گرم
چانه ،یک هزار و  ۵۰۰تومان ،زاهدانی وزن  ۸۰۰گرم چانه  ۲هزار و
 ۱۰۰تومان ،نان سنگک سنتی با وزن  ۵۰۰گرم چانه  ۲هزار و ۱۰۰
تومان و لواش با وزن  ۱۵۰گرم چانه  ۳۵۰تومان تعیین شده است.

▪قیمت در نانوایی های نیمه دولتی

وی ادامــه داد :همچنیــن قیمــت مصوبه فروش نــان برای نانوایی
های نیمه دولتی و تابلو قرمز شــهر کرمان نیز به شــرح تافتون با
وزن  ۴۴۰گرمــی چانــه یــک هــزار و  ۷۵۰تومان ،نان حرارتی با وزن
 ۴۹۰گرمــی چانــه یــک هزار و  ۷۵۰تومان ،نــان بربری با وزن چانه
 ۵۲۵گرم یک هزار و  ۷۵۰تومان ،تافتون سنتی با وزن  ۴۴۰گرمی

چانــه ،یــک هــزار و  ۸۵۰تومــان ،نــان زاهدانــی با چانــه  ۵۰۰گرمی
 ۲هــزار و  ۸۰۰تومــان ،ســنگک ســنتی با چانــه  ۵۰۰گرمی ۲ ،هزار
و  ۸۰۰تومــان ،نــان لــواش بــا وزن چانه  ۱۳۵گــرم  ۴۹۰تومان ،نان
باگــت و ســاندویچی بــا وزن چانــه  ۱۲۵گرم یک هزار و  ۳۰۰تومان
تعیین شده است.
ماهری تاکید کرد :این قیمت ها مربوط به شهر کرمان است و در
سایر شهرستان های استان نیز قیمت ها نباید از این نرخ ها باالتر
باشــد؛ ضمن اینکه امکان دارد در برخی شهرســتان های کوچک
تر نرخ ها پایین تر هم باشد.
وی افزود :شهروندان هرگونه افزایش بیشتر از قیمت مصوب را به
ادارات تعزیرات ،صنعت و معدن و تجارت و اداره غله گزارش کنند
تا تیم های بازرسی در اسرع وقت تخلف احتمالی را رسیدگی کنند.

▪نانوایی ها مجاز به تغییر وزن نان نیستند

بــه گــزارش ایرنا،مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی کرمان در ادامه
با اشــاره به بهبود توزیع آرد بین نانوایی ها اســتان اظهارداشــت:
بــه دلیــل اینکــه آرد اســتان از گندم وارداتی تامین می شــود رنگ
نان پخت شده کمی تیره تر اما کیفیت بسیار خوبی دارد و مقدار
پروتئین آن باالتر است.
وی اظهار داشت :نانوایی ها نسبت به رعایت بهداشت محل کار
خود باید دستورالعمل های ابالغ شده را مدنظر قرار داشته باشند
و موارد بهداشتی توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم
پزشکی و اداره غله بازرسی و رسیدگی می شود.
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خبر
از سوی بانک مسکن؛

سقف وام مسکن به فرابورس
ابالغ شد
بانک مســکن طی نامهای افزایش ســقف تســهیالت
بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده
از تسهیالت مسکن را اعالم کرد.
معاونت توســعه کســب و کار شــرکت فرابورس ایران
با صدور اطالعیهای افزایش سقف تسهیالت مسکن
اعطایــی از محــل اوراق گواهــی حــق تقدم اســتفاده از
تســهیالت مســکن بانــک مســکن در فرابــورس ایران
را اعالم کرد.
براســاس این اطالعیه ،در شــهر تهران وام انفرادی ۲
میلیارد ریال ،جعاله انفرادی  ۸۰۰میلیون ریال ،زوجین
 ۴میلیاردریال و جعاله زوجین  ۸۰۰میلیون ریال است.
همچنیــن ،در مراکــز اســتانها و شــهرهای بــاالی ۲۰۰
هــزار نفــر جمعیــت ،وام انفــرادی یــک میلیــارد و ۲۰۰
میلیون ریال ،جعاله انفرادی  ۸۰۰میلیون ریال ،زوجین
 ۳میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون ریــال و جعالــه زوجیــن ۸۰۰
میلیون ریال است.
وام انفرادی در سایر مناطق شهری ،یک میلیارد و ۲۰۰
میلیــون ریــال و وام زوجیــن ۲ ،میلیــارد و  ۴۰۰میلیون
ریال اعالم شده است.

ل خورشیدی انجام شد
با توزیع  ۱۸۷پن 

پایان تاریکی سیاه چادرهای
عشایر جیرفت

مدیــر اداره بــرق شهرســتان جیرفــت از توزیــع ۱۸۷
دستگاه تامین برق عشایر کوچرو (سامانه پنلهای
خورشیدی) بین عشایر این شهرستان خبر داد.
غالمعباس انجم شعاع در گفت و گو با ایرنا اعتبار
خرید پنل های خورشــیدی توزیع شــده بین عشــایر
جیرفــت را  ۱۶میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون ریــال و قیمت
هــر دســتگاه را هشــت میلیــون و  ۸۸۵هــزار تومــان
اعالم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۹۰درصد اعتبــار خرید پنل های
خورشــیدی عشــایری را ســازمان توانیــر تامین کرده
اســت ،اظهار داشــت :عشــایر فقط  ۱۰درصد ارزش
ریالی این دستگاه ها را پرداخت می کنند.
مدیر اداره برق شهرستان جیرفت تصریح کرد :پنل
های خورشیدی نسب شده در جوار چادرهای عشایر
جیرفت قابل حمل بوده لذا عشــایر در هنگام کوچ
می توانند این دستگاه ها را با خود جابجا کنند.
وی به ویژگی پکیج های قابل حمل برق اشــاره کرد
و گفــت :بــرق خروجی این سیســتم ها برای مصرف
کننده های پنج ولت و  ۱۲ولت طراحی شده است.
انجــم شــعاع مهمتریــن مصــارف سیســتم هــای
خورشــیدی بــرق رســان قابــل حمــل را بــرای عشــایر
روشنایی المپ های  ۱۲V LEDو شارژ انواع موبایل
و گوشی همراه برای خروجی پنج ولت اعالم کرد.
وی با بیان اینکه این سیستم یک پکیج آماده و قابل
حمل ســوالر اســت افزود :این سیستم نور مناسبی
را در ســاعات شــب فراهــم مــی کنــد و دارای شــارژر
انواع موبایل است.
انجم شعاع از مهمترین مزیت های این پکیج های
تامیــن بــرق را وزن اندک ،قابل حمل بودن و نصب
آســان این دســتگاه ها برشمرد و اظهار داشت :این
مزیت به مصرف کننده کمک می کند تا بدون نیاز
به متخصص به راحتی بتواند این سیستم خورشیدی
را نصب و از آن استفاده کنند.

در نیمه نخست امسال انجام شد

تحقق  ۵۰درصدی
اهداف نوسازی قنوات
 ۵۰درصــد اهــداف برنامــه بازســازی و نوســازی قنوات
کشور در سال جاری محقق شده است .مدیرکل دفتر
امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه
۵۰درصــد اهــداف برنامــه بازســازی و نوســازی قنــوات
کشــور در ســال جاری محقق شده است ،گفت :برای
سال  ۱۴۰۰نوسازی و مرمت  ۶۶۰کیلومتر رشته قنات را
هدفگذاری کردیم که با اختصاص اعتبارات توانستیم
در نیمه نخست سال  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی در
اجرای این طرح داشــته باشــیم.رضا ســرافرازی افزود:
تاکنــون  ۲۰۰میلیــارد تومــان از اعتبــارات بازســازی و
نوسازی قنوات در سال جاری پرداخت شده است.وی
بــا بیــان این کــه اراضی پایاب قنوات حــدود  ۱۴درصد
اراضی آبی کشور را تشکیل می دهد ،اظهار کرد :در
شرایط خشکسالی ،قنوات یک منبع آبی پایدار هستند
و هــدف مــا ایــن اســت کــه این منبــع آب شــیرین و با
کیفیت حفظ و نگهداری شود و مورد بهره برداری در
کشــاورزی قرار گیرد.مدیرکل دفتر امور آب کشــاورزی
وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :در حال حاضر  ۴۱هزار
رشــته قنات در کشــور دایر اســت و مورد بهره برداری
قرار می گیرد.وی گفت :تاکید معاونت آب و خاک در
سه سال اخیر بر بازسازی و نوسازی قنواتی است که
بهره برداران اراضی پایاب آن ،گرایش به تولید گلخانه
ای با این منبع آبی داشته باشند.

