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رحمان جاللی به عنوان  سرپرست معاونت سیاسی امنیتی  و  پورمحمدی 
 در حضور وزیر کشور به فرمانداری رفسنجان منصوب شد

استاندار کرمان: سال هاست که خودم را از وابستگی به جناح های خاص جدا کرده ام  من محصول کار درست ساختارهای نظام جمهوری اسالمی هستم .

ساخت قبور 
 بر روی مسیر سیالب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:

جشنواره تئاتر سردار آسمانی 
ظرفیت برگزاری در 

سطح بین المللی را دارد

مراکز درمانی استان 
کرمان به تمامی گروه ها 

خونی نیازمند است
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در شش ماهه اول 
سال جاری رخ داد؛

افزایش ۴۷ درصدی 
تخلفات واحدهای 

صنعتی، تجاری 
و معدنی در کرمان

واکسنیه شدن تمام 
سربازان قبل از 

آغاز خدمت

معاون  سرپرست 
سازمان  بازرسی 

صمت استان کرمان، از رشد ۴۷ درصدی 
تخلفات اصناف، واحدهای صنعتی، تجاری 
و معدنی در استان خبر داد و افزود: نظارت بر 
همه ی واحدها کماکان در حال انجام است.

مدیرکل انتقال خون اســتان 
کرمان با اشــاره بــه اینکه در 

 A تمامی گروه ها خونی کمبود داریم به ویژه گروه خونی
و O گفت: آقایان سه ماه یک بار و خانم ها هر ۴ ماه یک 

بار می توانند برای اهدای خون اقدام کنند.
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شـعرباف، شـهردار کرمـان: آرامسـتان مسـیر 
اصلـی سـیالب کرمان اسـت و اگر بـاران عادی 

بیایـد، معلـوم نیسـت چـه اتفاقـی بیفتد

صفحه3 را 
بخوانید

کم آبی گریبان کم آبی گریبان 
 استخرهای ماهی را گرفت استخرهای ماهی را گرفت

تومــان  500 قیمــت              1400 آذر   16 سه شــنبه         1125 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

در شش ماهه اول سال جاری رخ داد؛

افزایش ۴۷ درصدی تخلفات واحدهای 
صنعتی، تجاری و معدنی در کرمان

اعطای تسهیالت کرونا به ۴۴۰ هنرمند صنایع دستی شهرستان زرند توانمندسازی و ایجاد استقالل پایدار برای افراد دارای معلولیت

سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان 
صمــت اســتان کرمــان، از رشــد ۴۷ 
درصــدی تخلفــات اصنــاف، واحدهــای 
صنعتــی، تجــاری و معدنــی در اســتان خبر 
ــا  ــه ی واحده ــر هم ــزود: نظــارت ب داد و اف

ــت. ــام اس ــال انج ــاکان در ح کم
محســن یزدان پنــاه اظهار کرد:بر اســاس 
گرفتــه  ســامانه  از  کــه  آمــاری 
کــه  بازرســی هایی  می شــود،تعداد 
در۶ماهــه اول ســال جــاری انجــام 
ــی در  ــد صنف ــش از ۱۴۶۳۸ واح ــده بی ش
کل استان،توســط بازرســان ســازمان 
صمت،بــوده اســت کــه از این تعــداد ۵۶۴۵ 
ــس از  ــه پ ــده ک ــف محرز ش ــده تخل پرون
تشــکیل پرونــده بــه اداره کل تعزیــرات 
ــده  ــال ش ــان ارس ــتان کرم ــی اس حکومت
اســت.ارزش ریالــی پرونده هــا بیــش از 
ــوده کــه از ایــن میزان  ۱۹۲میلیــارد ریال ب
ــه قاچــاق کاال  ــوط ب ــال مرب ۴۰میلیــارد ری

اســت.
بیشــترین  اول  یزدان پناه،رتبــه 
عنــوان تخلفــات ارســال شــده بــه 
تعزیــرات را عــدم درج قیمت،ذکــر 
تصریح کرد:گرانفروشــی،عدم  و 
صــدور  فاکتور،عــدم  ارائــه 
صورتحســاب،عدم رعایت دســتورالعملهای 
بهداشــتی،توزیع خــارج از شــبکه از ســایر 
تخلفاتــی اســت کــه می تــوان بــه آن 

اشــاره کــرد.
ــرای  ــه ب ــن زمین ــواردی در ای بیشــترین م
آنهــا پرونــده تشــکیل شــده،کاالهای 
اساســی مــردم بــوده کــه می تــوان 
بار،مــواد  تــره  و  صیفی جات،میــوه 
پروتئینی،گوشــت، نان،پوشــاک،کیف، 
کفش،لــوازم خانگــی و لــوازم یدکــی 

خــودرو را نــام بــرد.
سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان 
صمــت کرمان،شــکایتهای واصلــه بــه 
ســازمان صمــت اســتان در ســال جاری 
را ۱۷۸۹ شــکایت،ذکر و تصریح کرد:بــه 
تفکیــک ۷۰۸ شــکایت تلفنــی، ۵۴۳ مورد 
حضــوری، ۱۲۵ مــورد کتبــی بــوده اســت.
او اظهار کــرد:از طریــق ســامانه ۱۳۵ 
تعزیــرات حکومتــی ۱۲۱ شــکایت و از 
ــده  ــداد ۲۹۴ پرون ــامانه ۱۲۴ تع ــق س طری
شکایت به ســازمان رســیده اســت.تعدادی 
از تخلــف بــه اداره کل تعزیــرات ارســال 
شــده و تعــدادی از پرونده هــا بعــد از 
مصالحــه یــا حــل و فصــل، مختومــه شــده 

اســت.
ــش  ــالجاری را بی ــد بازرســی ها در س او رش
از ۱۴درصــد دانســت و تصریح کــرد:در 
بحــث پرونده هــا شــاهد رشــد بیــش از 
۴۷ درصــدی بوده ایــم و ارزش ریالــی 
پرونده هایــی کــه بــه تعزیــرات ارســال 
ــکایتهای  شــده اســت،حدود۳۰درصد و ش
ــته  ــش داش ــد افزای ــز ۲۲ درص ــه نی واصل

اســت.
سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان 
ــت  ــازمان صم ــرد س ــت کرمان،رویک صم
ــی  ــای صنعت ــر اصناف،واحده ــارت ب را نظ
ــه  ــار ارای ــح کرد:آم ــر و تصری ــاری ذک و تج
ــی هایی  ــام بازرس ــه تم ــه ب ــا توج ــده ب ش
کــه ســازمان صمــت در کل اســتان انجــام 
داده است،می باشــد.  عمــده تخلفــات 
ــی،ضمن  ــای اساس ــه کااله ــردد ب برمی گ
اینکــه واحدهــای معدنی،فــوالدی و 
ــد. ــوده ان ــف ب ــم مرتکــب تخل ــی ه صنعت
او ارزش ریالــی کاالی قاچــاق در ســال 
ــرد  ــال عنوان ک ــارد ری ــته را ۱۷میلی گذش

و گفــت:در ســالجاری ارزش ریالــی قاچــاق 
ــا  ــه تقریب ــوده ک ــال ب ــارد ری کاال ۴۰ میلی
رشــد بیشــتری نســبت بــه ســال گذشــته 

ــت. ــته اس داش
یزدان پناه،بــه بحــث عــدم ورود ثبــت 
ــا اشــاره و  ــع انباره کاالهــا در ســامانه جام
ــامانه  ــن س ــا در ای ــر انباره ــح کرد:اگ تصری
ــوان عرضــه خــارج از  ــه عن ــت نشــوند ب ثب
ــی  ــرات معرف ــه تعزی ــکار ب ــا احت ــبکه ی ش
واحدهــای  تمامــی  لــذا  می شــوند 
ــار  ــد انب ــی موظفن ــی و معدن صنفی،صنعت
خــود را در ایــن ســامانه بــه ثبــت برســانند 
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــرا از س ــد آن و تایی
ــکل  ــا مش ــدا ب ــه بع ــد ک ــارت بگیرن و تج

ــوند. ــه نش مواج
او افزود:همــه واحدهــای تولیــدی و صنفی 
موظفنــد در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت 
ــد  ــت کنن ــار را دریاف ــش تج ــد نق ــام و ک ن
ــا ثبــت کاالهــای ورودی و خروجــی  ــه ب ک
ــتر  ــازی بیش ــفاف س ــامانه، ش ــن س در ای
انجــام مــی شــود و کاال از مرحلــه تولیــد تــا 
مرحلــه توزیــع توســط ســازمان صمــت، با 
رویکــرد جدیــد بازرســی هوشــمند نظارت 

ــی شــود. م
یزدان پنــاه بیان کــرد:از همشــهریان 
توقــع داریــم اگــر مــورد تخلفــی را 
ــه شــماره ۱۲۴ اطــاع  ــد ب مشــاهده کردن
ــامانه  ــود را در س ــکایت خ ــا ش ــد و ی دهن
ir.۱۲۴بــه ثبــت رســانند.ضمن اینکــه 
افراد مــی تواننــد بــا شــماره ۱۳۵)تعزیرات 
حکومتــی( تمــاس بگیرنــد و شــکایت 
خــود را بــه ایــن شــماره نیــز اطــاع دهند. 
ــت  ــکایات را دریاف ــی ش ــرات حکومت تعزی
ــت،  ــازمان صنع ــه س ــیدگی، ب ــرای رس و ب

ــد. ــی کنن ــال م ــارت ارس ــدن و تج مع

کرمـان  بهزیسـتی  توانبخشـی  معـاون 
بهزیسـتی  سـازمان  کلـی  گفت:سیاسـت 
توانمندسـازی و بهـره منـدی جامعـه از 
اسـتعداد ها وتوانایی های افراد دارای معلولیت 

سـت. ا
علیرضا احمدی پور،با اشـاره بـه اینکه تاکنون 
۶۱هـزارو ۹۲۹فـرد دارای معلولیت در سـطح 
استان کرمان شناسـایی و از خدمات بهزیستی 
بهره مند هسـتند، گفت: از این تعـداد معلوالن 
جسـمی حرکتی ۲۵ هـزارو ۶۹۱ نفـر،  بینایی 
۸۰۴۷ نفر،  صـوت و گفتار ۹۷۶ نفر،  شـنوایی 

۶۳۲۷ نفر، بیمـاران روانی مزمـن ۶۱۴۱ نفرو 
معلوالن ذهنـی ۱۴ هـزارو ۷۴۷ نفر را شـامل 

می شـود.
او با بیان اینکه ایـن تعداد تنها بخشـی از افراد 
دارای معلولیت هسـتند که تاکنون شناسـایی 
و تحـت پوشـش قـرار گرفتـه انـد افـزود: این 
افراد پـس از شناسـایی و طـی مراحـل قانونی 
و تشـکیل پرونده هـای مربـوط بـه تناسـب 
نـوع معلولیـت و نیـاز از خدمـات قانونـی و در 
دسـترس بهزیسـتی بهره منـد خواهنـد شـد.

احمـدی پـور ادامـه داد: بـا توجه به سیاسـت 

کلـی سـازمان بهزیسـتی مبنـی بـر حرکـت 
بـه سـوی توانمنـد سـازی و ایجـاد اسـتقال 
پایدار بـرای ایـن افـراد اقدامـات گسـترده ای 
را در دسـتور کار قـرار دادیـم کـه بـه عنـوان 
نمونـه می تـوان بـه طراحـی و اجـرای طـرح 
شـهر پایلوت مناسـب سـازی شـده برای افراد 
دارای محدودیت در سـطح شـهر های ماهان و 
رفسـنجان با همکاری سـازمان ها وارگان هایی 
همچـون شـهرداری، فرمانداری هـا و خیریـن 
وتشـکل های مـردم نهـاد فعـال در ایـن حوزه 

اشـاره کرد.

او تصریـح کرد:اجـرای طرح هایـی همچـون 
طـرح پویـش هـر شـعبه یـک ویلچـر بـرای 
شـعب بانک هـای اسـتان بـا همـکاری حـوزه 
مشـارکت های بهزیسـتی از طرح هـای اخیـر 
اجـرا شـده در سـطح اسـتان اسـت کـه بـا 
استقبال و همراهی چشـمگیر کارکنان شعب 
بانک هـای اسـتان روبـرو شـد کـه با توجـه به 
این اسـتقبال از سوی شـعب بانک های استان 
طرح فوق منجـر به تامیـن نیاز بخـش زیادی 
از نیازمنـدی جامعـه هدف بهزیسـتی بـه این 

وسـیله کمک توانبخشـی شـد.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر 
صنایع دستی شهرستان زرند از معرفی ۴۴۰ 
هنرمند و صنعتگر صنایع دستی این شهرستان 

برای دریافت تسهیات ویژه کرونا خبر داد.
 محمد اسامی اظهار کرد:»این هنرمندان 
در رشته های پته دوزی، گیوه  و گلیم بافی، 
میناکاری، فیروزه کوبی، قلم زنی روی مس و 
سفالگری مشغول به فعالیت هستند که در 

دوران شیوع کرونا دچار خسارت شده اند.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر 
صنایع دستی شهرستان زرند افزود: »پرداخت 

تسهیات به مشاغل آسیب دیده از کرونا یکی 
از اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار 
گرفته که خوشبختانه شهرستان زرند در این 

زمینه سرآمد بوده است.«
او بیان اینکه با وجود همه مشکات اقتصادی 
اما اقدامات مهمی در حوزه صنایع دستی 
شهرستان زرند انجام شده است عنوان کرد: 
»احیای گیوه بافی و گلیم روستای شبعجره 
مختلف  کارگاه های  ایجاد  همچنین  و 

صنایع دستی از جمله این اقدامات است.«
اسامی با اشاره به برگزاری جشنواره های 

مختلف گردشگری در شهرستان زرند بیان 
کرد:»با برگزاری این جشنواره ها گردشگران به 
سوی این شهرستان سوق پیدا می کنند و بازار 

صنایع دستی هنرمندان نیز فعال می شود.«
او با بیان اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی از 
شاخص ترین هنرهای بومی و فرهنگی مردم به 
شمار می رود و از اهمیت زیادی برخوردار است 
خاطرنشان کرد: »صنایع دستی از دیرباز عامل 
ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم در مناطق 
روستایی و عشایری شهرستان زرند بوده که 

خوشبختانه این روند رو به افزایش است.«
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به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار در 
 کارگاه کابینت و دکور سازی با آموزش نیازمندیم .

آب را 
َهدرندهیم



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 1125 2

سه شنبه  16 آذر 1400
کاغذ استان

فرماندار رفسنجان برای پیگیری 
مسکن خبرنگاران قول مساعد داد

مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان در خصوص سفر اعضای 
هیات مدیره این تشکل به رفسنجان توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا نژادحیدری گفت:براســاس مصوبه هیات مدیره خانه 
مطبوعات اســتان کرمان مقرر شده بود جلســات هیات مدیره 
به تناســب در شهرســتان هایی که خانه دارای نمایندگی است 
برگزار شــود و با حضور در جمع اصحاب رسانه از نزدیک شنونده 
دغدغه های اصحاب رسانه باشیم که در سفر اعضای هیات مدیره 
به رفســنجان دیدار با فرماندار و شهردار رفسنجان هم در دستور 

کار قرار داشت.
نژاد حیدری در تشریح دســتاوردهای این دیدارها گفت:فرماندار 
شهرســتان در خصــوص اعطای تســهیالت خریــد تجهیزات 
خبرنگاری به خبرنگاران شهرســتان و همچنین پیگیری مسکن 

خبرنگاران قول مساعد دادند.
او ادامه داد:با پیگیــری نماینده خانه مطبوعات در شهرســتان 
رفسنجان و پیشنهاد شهردار، شــورای شهر با قرار گرفتن یکی از 

ساختمان های شهرداری در اختیار خانه مطبوعات موافقت کرد.
مدیرعامل خانــه مطبوعــات اســتان کرمان ضمن تشــکر از 
فرماندار،شهردار و شورای شهر رفسنجان گفت:شهردار رفسنجان 
در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران شهرستان 

نیز اعالم آمادگی کرد.
نژادحیدری در خصوص دیدار با اصحاب رســانه رفســنجان هم 
گفت:دیداری خوبی با فعاالن رســانه شهرســتان داشــتیم که 
دغدغه های مختلفی داشتند و ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خانه 

مقرر شد مطالبات قابل پیگیری عزیزان در دستور کار قرار بگیرد.
عضو هیات مدیره خانه مطبوعات اســتان کرمــان افزود:معرفی 
رابط اداری شهرستان انار از دیگر مصوبات و اقدامات این سفر بود 
و در حال حاضر شهرستان های رفسنجان و انار دارای نمایندگی 
و شهرستان های بردســیر و انار نیز دارای رابط اداری می باشند و 
انتخاب رابطان اداری در سایر شهرســتان ها در دستور کار خانه 

مطبوعات قرار دارد.

مراکز درمانی استان کرمان به 
تمامی گروه ها خونی نیازمند است

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه در تمامی گروه ها 
خونی کمبود داریم به ویژه گروه خونی A و O گفت: آقایان سه ماه یک 

بار و خانم ها هر ۴ ماه یک بار می توانند برای اهدای خون اقدام کنند.
ایرج شکوهی با اشاره به نیاز جدی استان کرمان به فرآورده خونی در این 
ایام اظهار داشت: نیاز به خون و فرآورده های خونی یک نیاز مستمر و در 

این ایام این نیاز بیشتر هم شده است.
او با بیان اینکه آغاز فصل سرما،کوتاه شدن روزها و شیوع ویروس کرونا 
باعث کاهش ذخایر خونی شده است گفت: این باور نادرست وجود دارد 

که اهدای خون باعث کاهش ایمنی بدن می شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه افرادی که مبتا به 
کرونا بودند ۲۸ روز پس از بهبودی می توانند برای اهدای خون مراجعه 
کنند ادامه داد: کسانی که واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا تزریق کردند 
پس از ۱۴ روز می توانند برای اهدای خون اقدام کنند و کســانی که 
واکسن هایی تزریق کردند که مکانیسم اثرشان یک ویروس غیرفعال 
است از جمله واکسن ســینوفارم، کووایران برکت و باهارات هندی به 
واسطه مکانیسم اثرشان که یک ویروس غیرفعال هستند هیچ منعی 

برای اهدای خون ندارند.
او با بیان اینکه افرادی که به کرونا مبتا شدند ۲۸ روز پس از بهبودی 
می توانند برای اهدای خون به پایگاه های اهدای خون سراسر استان 
مراجعه کننــد گفت: پنج پایــگاه انتقال خون در اســتان کرمان در 
شهرستان های کرمان، جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان همه روزه آماده 
دریافت خون اهداکنندگان هستند و تمام مراحل فرآورده های خونی در 

استان کرمان انجام می شود.
شکوهی با اشاره به وجود بیش از هزار و ۵۰۰بیمار تاالسمی و هموفیلی 
در استان کرمان از مصرف کنندگان دائمی فرآورده های خونی در استان 
کرمان هســتند بیان کرد:از ســوی دیگر آمار باالی تصادفات،اعمال 

جراحی و غیره باعث مصرف باالی خون در استان کرمان شده است.
او به وجود ۴۲ موسسه درمانی دولتی،خصوصی، نظامی،خیریه و تامین 
اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت به طور متوسط روزانه ۲۰۰ واحد 

خون در این مراکز درمانی مورد نیاز است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه از هر واحد خونی که 
اهدا می شود سه فراورده استخراج می شود افزود:عمر برخی فرآورده ها 
مانند پاکت ۳ تا ۵ روز است و اگر مراجعه مداوم اهداکنندگان وجود 

نداشته باشد با مشکل روبه رو می شویم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه در تمامی گروه ها 
خونی کمبود داریم به ویژه گروه خونی A و O بیان کرد: آقایان سه ماه 
یک بار و خانم ها هر ۴ ماه یک بار می توانند برای اهدای خون اقدام کنند.

یادواره "ناصر رئیسی" نخستین شهید مدافع 
سامت جنوب استان کرمان که سال گذشته به 
دلیل ابتا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت 

نائل آمده بود، در جیرفت برگزار شد.
شهید ناصر رئیسی نخستین شهید مدافع سامت جنوب 
کرمان در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹ به دلیل ابتا به بیماری کرونا در 
سن ۵۲ سالگی به شهادت رسید. امام جمعه جیرفت در آیین 
گرامیداشت نخستین شهید مدافع سامت جنوب کرمان با بیان 
اینکه شهید رئیسی حقیقتا الیق کسب درجه رفیع شهادت بود 
گفت:والیتمداری،وجدان کاری و دین مداری از خصوصیات بارز 
نخستین شهید مدافع سامت جنوب کرمان بود.حجت االسام 
میثم تارم اظهار داشت:شهید ناصر رئیسی به آرزوی قلبی خود که 
همان شهادت بود، رسید.او به نقش مقام معظم رهبری در مهار 
شیوع ویروس کرونا نیز اشاره و تصریح کرد:معظم له با فرامین 

خود تمام جوسازی دشمن را در شرایط شیوع کرونا خنثی کرد.
امام جمعه جیرفت افزود:استفاده از تمام امکانات نیروهای 
مسلح،رعایت شیوه نامه های بهداشتی،شهید اعام کردن مدافعان 
سامت و تعطیل شدن تجمعات مذهبی همچون نماز جمعه را از 
جمله فرامین مهم رهبر معظم انقاب اسامی در زمینه مقابله با 
کرونا برشمرد و بر نقش مهم معظم له در مبارزه با کرونا و خنثی 

کردن جوسازی های دشمن تاکید کرد.
شهید رئیسی مصداق بارز بهداری زمان جنگ بود

معاون فرهنگی شهرداری جیرفت نیز،شهید ناصر رئیسی 
نخستین شهید مدافع سامت جنوب کرمان را مصداق بارز 
بهداری زمان جنگ برشمرد و گفت:این شهید با همان روحیه 
رزمندگان زمان جنگ، لبخند و تاش تا آخرین لحظه فداکاری 
را طنین انداز کرد.سید اسماعیل حسینی افزود: شهید رئیسی با 
برقراری ارتباط عاطفی بیماران را درمان و آرام می کرد که این 

روحیه نشات گرفته از روحیه زمان جنگ بود.
فعالیت شهید رئیسی پس از بازنشستگی و در زمان شیوع کرونا

رئیس بیمارستان قائم جیرفت نیز در ادامه این آیین گفت:شهید 
ناصر رئیسی پس از دوران بازنشستگی در شرایط کرونا آماده 

خدمت رسانی به مردم محروم منطقه جنوب کرمان شد.
محمود دریجانی افزود:این شهید بزرگوار از جان خود در راه 

سامت مردم گذشت که بسیار قابل تقدیر است.

در جلسه تنظیم بازار استان کرمان مطرح شد که 
استان ظرف یک ماه آینده با کمبود مرغ روبه رو 
شده و توزیع مرغ منجمد برای رفع این کمبود 

پیشنهاد شد.
جلسه تنظیم بازار استان کرمان با حضور رضا سنجری مدیرکل 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان و تعدادی از اعضای 
این ستاد برگزار و وضعیت مرغ و جوجه ریزی مرغ در استان کرمان 
بررسی شد.عباس سعیدی مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان 
با بیان اینکه تولید جوجه یک روزه در کشور کم شده و در حال حاضر 
استان ها سهمیه بندی شده اند اظهار داشت: سهم استان کرمان در 

جوجه ریزی یک میلیون و 600 هزار جوجه است.
او با اشاره به اینکه ماهیانه حدود 700 هزار جوجه یک روزه سهمیه 
استان کاهش پیدا کرده است گفت: با پیگیری های انجام شده 
سهمیه جوجه ریزی استان به یک میلیون و 900 هزار جوجه 
رسیده است.مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه 
جوجه ریزی استان از این ماه به دو میلیون و 300 هزار رسیده است 
افزود: اتحادیه مرغداران استان 500 هزار تخم مرغ نطفه دار تحویل 
گرفته است و از این تعداد حدود 250 هزار تخم مرغ وارد استان شده 
و تحویل مرغداری ها شده است.او با اشاره به اینکه شرکت سیمرغ 
ظرفیت جوجه ریزی زیادی دارد و یک میلیون و 250 هزار قطعه 
جوجه ریزی از این طریق قابل انجام است گفت: مشکالتی در مرکز 
و در تهران وجود دارد که پیگیر هستیم ضمانت نامه ها تسهیل شود.

سعیدی با بیان اینکه ظرف یک ماه آینده با مقداری کمبود مرغ در 
استان روبه رو خواهیم شد افزود: درخواست داریم که با توزیع مرغ 
منجمد این کمبود برطرف شود.او با اشاره به اینکه درخواست ما 
هزار و 300 تن برای شمال استان و حدود 500 تن مرغ منجمد برای 
جنوب استان کرمان است گفت: این مقدار مرغ منجمد برای حدود 

26 روز است که در این بازه زمانی باید توزیع شود.
رضا سنجری مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
در این جلسه با بیان اینکه تمهیدات الزم برای کمبود مرغ در استان 
برای ماه آینده انجام شود اظهار داشت: پیش بینی می شود که در 
ماه آینده با کمبود مرغ در استان روبه رو شویم که باید با توزیع مرغ 

منجمد کمبود بازار را جبران کرد

 یادواره شهید مدافع سالمت 
جنوب استان کرمان برگزار شد

 برطرف شدن مشکل کمبود 
مرغ در استان کرمان با توزیع 

»مرغ منجمد«
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کشــاورزان رفســنجان در روزهــای ســرد 
ســال موتــور پمــپ هــای آب را خامــوش می 
کننــد تــا منابــع آب زیــر زمینــی احیا شــوند 
ــی  ــرورش ماه ــت پ ــر صنع ــن ام ــا همی ام
رفســنجان را بــا چالــش جــدی مواجــه 

ــت. ــرده اس ک
در شهرســتان رفســنجان واحــد پــرورش 
ــه  ــود دارد ک ــردآبی وج ــی س ــتخر ماه اس
ــای گســترده کشــاورزی در  ــاغ ه ــار ب در کن

ــتند. ــعه هس ــال توس ح
داســتان احــداث ایــن اســتخرها از آنجــا 
آغــاز شــد کــه جهــاد کشــاورزی رفســنجان 
ــرای  ــا همــکاری شــیات اســتان کرمــان ب ب
ــود در  ــای موج ــتر از آب ه ــره وری بیش به
ــار  ــه احــداث اســتخر در کن ــدام ب اســتان اق
مــزارع و بــاغ هــا کــرد، در ابتــدا آب بــه 
ــده در  ــتفاده ش ــل و آب اس ــتخرها منتق اس
ــاغ  ــه ب ایــن واحدهــای تولیــدی در نهایــت ب
ــای  ــب غن ــه موج ــود ک ــی ش ــل م ــا منتق ه
بیشــتر منابــع آبــی و عــدم نیــاز بــه اســتفاده 

ــود. ــی ش ــیمیایی م ــای ش از کوده
2۷ استخر پرورش ماهی آب ندارند

طــی روزهــای اخیــر امــا مدیریــت منابع آب 
رفســنجان بــرای جلوگیــری از برداشــت بــی 
رویــه آب در فصــل پاییــز کــه کشــت انجــام 
ــدن  ــوش ش ــه خام ــتور ب ــود، دس ــی ش نم
ــت  ــاورزی داده اس ــای کش ــپ ه ــور پم موت
ــا  ــی ب ــرورش ماه ــتخر پ ــه ۲۷ اس و در نتیج
مشــکل جــدی کمبــود آب مواجــه شــده اند 
و چالــش جــدی پیــش روی تولیــد کنندگان 

ــه اســت. ــرار گرفت محصــوالت شــیاتی ق
پــرورش  ز  ا یکــی  براهیمــی  ا محمــد 
دهنــدگان ماهــی ســردابی در رفســنجان 
ــوش  ــا خام ــل و ب ــه قب ــد هفت ــت: از چن گف
شــدن موتــور پمــپ هــای کشــاورزی 
ــده  ــی آب مان ــرورش ماهــی ب اســتخرهای پ

انــد.
او افــزود:در هــر یــک از ایــن مراکــز پــرورش 
ماهــی چندیــن نفر مشــغول بــه کار هســتند 
ــر  ــه ثم ــرای ب ــادی ب ــذاری زی ــرمایه گ و س

ــام  ــتخرها انج ــن اس ــد در ای ــیدن تولی رس
ــن  ــن رفت ــال از بی ــه در ح ــت ک ــده اس ش

ــت. اس
ــتار  ــروری خواس ــزی پ ــال حــوزه آب ــن فع ای
ــد  ــدگان ش ــئوالن از تولیدکنن ــت مس حمای
ــرورش  ــز پ ــن مراک ــا ای ــر م ــه داد: اگ و ادام
ماهــی را خامــوش کنیــم مجبــور بــه واردات 
ماهــی ســردآبی از کردســتان خواهیــم 
ــر  ــتانهای دیگ ــدگان اس ــد کنن ــود و از تولی ب
حمایــت مــی شــود و تولیــد کننــدگان 

ــوند. ــی ش ــین م ــه نش ــی خان کرمان
علــی بهــرام نــژاد یکــی دیگــر از تولیــد 
ــت:  ــن گف ــه چنی ــدگان ماهــی اســت ک کنن
مــردم بایــد بداننــد کــه وجــود ایــن 
اســتخرهای پــرورش ماهــی هیــچ تاثیری در 
اســتفاده بیشــتر از منابــع آبــی نــدارد چــون 
دقیقــا آبــی را کــه بایــد راهــی مــزارع و بــاغ 
هــا شــود قبــل از مصــرف وارد حوضچــه هــا 

ــود. ــی ش م
پمپ های آب به صورت دستور 

خاموش شده اند
ــرای ۴۵  او ادامــه داد: طــی ســالهای اخیــر ب
روز در ســال جهــاد کشــاورزی برداشــت آب 
از بــاغ هــا و مــزارع را ممنــوع مــی کنــد کــه 
ــدی  ــش ج ــا چال ــا ب ــدت م ــن م ــی همی ط
ــع  ــرای رف ــد ب ــه بای ــویم ک ــی ش ــه م مواج

ــود. ــی ش ــاره اندیش ــکل چ ــن مش ای
ــای  ــاده ه ــت نه ــرا قیم ــوان کرد:اخی او عن
ــت و  ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــه ش ــد ب تولی
ایــن در شــرایطی اســت کــه هیــچ حمایتــی 
از تولیــد کننــدگان محصــوالت شــیاتی 
نمــی شــود و در ایــن شــرایط شــاهد افزایش 
ــوارد  ــل و م ــل و نق ــت حم ــزون قیم روز اف
دیگــر هســتیم در ایــن شــرایط اگــر آب 
ــد عمــا  هــم در دســترس نباشــد یعنــی بای
اســتخرها تعطیــل شــوند کــه خســارت 
ــد. ــی زن ــدگان م ــد کنن ــه تولی ــنگینی ب س

ایــن تولیدکننــده ادامــه داد: تعطیــل شــدن 
ــتان  ــی در اس ــود ماه ــی کمب ــتخرها یعن اس
ــه در  ــی ک ــی کاالی ــان و در نتیجــه گران کرم
ــز و  ــت قرم ــت گوش ــش قیم ــرایط افزای ش
مــرغ یکــی از کاالهــای جایگزیــن محســوب 

ــود. ــی ش م

ــا  ــور پمــپ ه ــوش شــدن موت ــت: خام او گف
در پاییــز و زمســتان عمــا موجــب تعطیلــی 
برخــی از مراکــز آبــزی پــروری شــده اســت 
ــا آب  ــداوم ام ــای م ــری ه ــود پیگی ــا وج و ب
در دســترس قــرار نگرفتــه اســت و خســارت 

ــری وارد شــده اســت. ــران ناپذی ــای جب ه
خشکسالی در دشت رفسنجان 

به مرز بحران رسیده است
رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
رفســنجان نیــز گفت: شهرســتان رفســنجان 
قطــب تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه 
خصــوص محصــوالت باغــی اســت بــه 
همیــن دلیــل اســتفاده از آب در ایــن بخــش 
باالســت در همیــن راســتا بــا احــداث 
ــا  ــاغ ه ــار ب ــی در کن ــرورش ماه ــتخر پ اس
امــکان اســتفاده بهینــه از آب هــای موجــود 

افزایــش مــی یابــد.
ــالی در  ــه خشکس ــی ب ــاج عبداله ــاس ح عب
اســتان کرمــان و شهرســتان رفســنجان 
اشــاره کــرد و افــزود: چــون میــزان بارندگی 
در دشــت رفســنجان کاهــش چشــمگیر 
دارد اقــدام بــه خامــوش کــردن پمــپ هــای 
آب کشــاورزی در برخــی از ایــام ســال 
ــده  ــای باقیمان ــوان ه ــا آبخ ــم ت ــی کنی م
ــه  ــون ب ــا شــوند و هــم اکن ــا حــدودی احی ت
همیــن دلیــل پمــپ هــای آب خامــوش 

ــد. ــده ان ش
حــاج عبدالهــی عنــوان کــرد: ســطح آب 
و شــوری آب در برخــی از مــوارد بســیار 
بحرانــی اســت و بایــد بــرای حــل ایــن 
مشــکل اقداماتــی را در دســتور کار قــرار 
ــا  دهیــم در غیــر ایــن صــورت در تابســتان ب

کمبــود آب مواجــه مــی شــویم.
 رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــد  ــنجان ۲۷ واح ــت: در رفس ــنجان گف رفس
پــرورش ماهــی وجــود دارد کــه ۲۱ واحــد از 
ــد ماهــی ســردآبی  ــه تولی ــای ب ــن واحده ای

ــتند ــغول هس مش
ــا  ــفانه ب ــرد: متاس ــان ک ــی بی ــاج عبداله ح
ــپ  ــه پم ــز ب ــی از مراک ــه خیل ــود اینک وج
هــای آب کشــاورزی وابســته هســتند 
ــا باعــث شــده اســت کــه  خاموشــی چــاه ه

ــود. ــال ش ــار اخت ــی دچ ــد ماه تولی

1.1 میلیارد متر مکعب برداشت منفی
 آب در دشت های کرمان

ــنجان در  ــتان رفس ــع آب شهرس ــر مناب مدی
ــرای  ــال ب ــر س ــت: ه ــز گف ــه نی ــن زمین ای
صرفــه جویــی در مصــرف آب، موتــور پمــپ 
ــر  ــی شــوند و اگ ــوش م ــا خام ــاه ه ــای چ ه
ــه از  ــا نام ــد و ی ــه کن ــا مراجع ــه م ــی ب کس
جهــاد کشــاورزی بیــاورد کــه تاییــد کننــد، 
ایــن فــرد مزرعــه پــرورش ماهــی دارد، بــه او 

ــم داد. ــت آب خواهی ــوز برداش مج
ــون اصــا  ــه داد: تاکن ــور ادام محمــد احمدپ
مــوردی نبــوده کــه بــه مــا مراجعــه کننــد و 
ــوردی  ــر م ــم و اگ ــازه برداشــت آب ندهی اج
بــوده از ســهل انــگاری خــود پــرورش 

دهنــدگان بــوده اســت.
بــا وجــود گفتــه هــای مســئوالن امــا بــه نظر 
مــی رود کمبــود آب در اســتان کرمــان رفته 
رفتــه گریبــان بخــش بیشــتری از مــردم این 
ــرد و مشــکات بیشــتری  ــی گی ــتان را م اس

ــه بخــش اقتصــاد اســتان وارد مــی شــود. ب
ــان هــر ســال  ــق اعــام اســتانداری کرم طب
۱.۱ میلیــارد متــر مکعــب برداشــت آب 
منفــی از منابــع آب زیرزمینــی اســتان 
کرمــان انجــام می شــود و ایــن در حالیســت 
ــان  ــتان کرم ــن آب در اس ــا راه تامی ــه تنه ک

ــت. ــی اس ــع آب ــن مناب ــم همی ه
طــی ســال جــاری اســتانداری کرمــان بحث 
ســاماندهی مصــرف آب را در دســتور کار 
قــرار داده اســت کــه در بخــش هایــی از 
ــدم  ــا و ع ــاخت ه ــود زیرس ــدم وج ــوارد ع م
تطابــق واقعیــت هــا بــا دســتور العمــل 
ــز  ــردم نی ــرای م ــکاتی ب ــروز مش ــب ب موج

ــت. ــده اس ش
بــه هــر صــورت خشکســالی و کمبــود 
بارندگــی کــه در ســال جــاری هــم 
ــت  ــوص دش ــه خص ــان و ب ــه دارد کرم ادام
رفســنجان را بــا چالــش عمــده مواجــه کرده 
ــی  ــدم بارندگ ــه ع ــورت ادام ــت و در ص اس
ــی  ــش رو یک ــی پی ــال آب ــن مناطــق س در ای
ــش روی  ــای پی ــان ه ــن زم ــی تری از بحران
مــردم اســتان کرمــان خواهــد بــود کــه فقط 
ــرف آب  ــت مص ــی و مدیری ــه جوی ــا صرف ب

ــود دارد. ــکل وج ــل مش ــکان ح ام

بازار 

گزارش

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
رفسنجان به خشکسالی در استان 
کرمان و شهرستان رفسنجان اشاره 
کرد و افزود: چون میزان بارندگی در 
دشت رفسنجان کاهش چشمگیر 
دارد اقدام به خاموش کردن پمپ های 
آب کشاورزی در برخی از ایام سال 
می کنیم تا آبخوان های باقیمانده 
تا حدودی احیا شوند و هم اکنون به 
همین دلیل پمپ های آب خاموش 
شده اند.
عباس حاج عبدالهی عنوان کرد: سطح 
آب و شوری آب در برخی از موارد 
بسیار بحرانی است و باید برای حل این 
مشکل اقداماتی را در دستور کار قرار 
دهیم در غیر این صورت در تابستان با 
کمبود آب مواجه می شویم.

  کم آبی گریبان استخرهای ماهی را گرفت
تعطیلی استخرها خسارت سنگینی به تولیدکنندگان می زند.

زار  
: با

س
عک

رنا  
: ای

س
عک

ــان  ــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرم ــرکل فرهن مدی
ــد  ــی توان ــمانی م ــردار آس ــر س ــنواره تئات گفت:جش
ــی را داشــته  ــه صــورت بین الملل ــزاری ب ــت برگ ظرفی
ــور  ــدگار در کش ــدام مان ــک اق ــوان ی ــه عن ــد و ب باش

ــد. ــی بمان باق
ــران  ــزاده در نشســت هماهنگــی مدی محمدرضــا علی
جشــنواره سراســری تئاتــر ســردار آســمانی در کرمان 
ــی  ــاد فرهنگ ــران بنی ــات مدی ــر از زحم ــن تقدی ضم
روایــت فتــح و انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس 
ــزود:  ــنواره اف ــن جش ــین ای ــزاری دو دوره پیش در برگ
برگــزاری ۲ دوره قبلــی ایــن جشــنواره در مــزار ســردار 
حــال و هوایــی معنــوی را در ایــن اســتان ایجــاد کــرد 
ــز در  ــوز مشــهود اســت و امســال نی ــرات آن هن کــه اث
ســه بخش خیابانــی، نمایشــنامه نویســی و رادیــو تئاتر 

شــاهد حضــور گــروه هــای متعهــدی هســتیم. 
او اظهار داشــت:امید داریــم از ابــزار ایــن هنــر برجســته 
و فاخــر یعنــی تئاتــر بــرای معرفــی ابعــاد شــخصیتی 
ــای  ــه ه ــه مولف ــلیمانی ک ــهید س ــپهبد ش ــردار س س
متعــددی داشــتند و تفکرشــان تبدیــل به یــک مکتب 

شــد، اســتفاده کنیــم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمان 
ــر در  ــر ارزشــمند تئات ــم از هن تصریح کرد:وظیفــه داری
تبیین روش و منش ســپهبد شــهید ســلیمانی حمایت 
کنیــم لــذا زمانــی کارگردانــی بــا موضــوع ســردار دلها 
کاری را انجــام مــی دهــد، مــی تواند در سراســر کشــور 

جــاری و ســاری شــود و در جامعــه تاثیرگذار باشــد.
علیــزاده افزود:امیــد داریــم میزبــان شایســته و خوبــی 
ــرای گروه هــای نمایشــی از سراســر کشــور باشــیم و  ب
ــان ســازی  ــن جری ــزی ای بخشــی از زحمــات برنامه ری
ــر انقــاب و دفــاع مقــدس  را کــه توســط انجمــن تئات

صــورت گرفتــه را پوشــش دهیــم.
مدیرعامــل انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس نیز 
ــن جشــنواره کــه ســومین  ــا ای گفــت:از اولیــن دوره ت
دوره آن اســت،حضور ســردار ســلیمانی در جــای جای 
ایــن جشــنواره حــس می شــود و بــه جــرات می توانــم 
بگویــم اولیــن رویــداد فرهنگی هنــری پس از شــهادت 

ســردار بــود کــه در ســطح وســیع ملــی برگزار شــد.
حمیــد نیلــی افزود:فکــر نمی کــردم در چهلمیــن 
ــداد  ــن روی ــم ای ــلیمانی بتوانی ــردار س ــهادت س روز ش
ــا  ــًا بصــورت خودجــوش و ب ــا کام ــم ام را برگــزار کنی

ــاع  ــاب و دف ــر انق ــن تئات ــای انجم ــدت اعض مجاه
ــان  ــتان کرم ــد اس ــه من ــئوالن دغدغ ــدس و مس مق
کارهــا جلــو رفــت و خــدا را شــکر همــه فعالیــت هــا در 
قالــب حرفــه ای خودجــوش قــوام و گســترش یافــت.

او ادامه داد:شــخصیت ســپهبد شــهید ســلیمانی آنقدر 
جــای کار دارد کــه می توانــد در حــوزه مقاومــت و 
ــادی  ــای زی ــت کاره ــه مقاوم ــازی جبه ــان س جری

ــرد. ــد ک تولی
ــدس  ــاع مق ــاب و دف ــر انق ــن تئات ــل انجم مدیرعام
گفت:تئاتر بــه طور قطــع بیشــتر از ســینما موضوعیت 
دارد و می توانــد بــا بدنــه اجتماعــی مــردم پیونــد 
بیشــتری برقرار کنــد لــذا بدیــن منظور،تئاتــر خیابانی 
را در دســتور کار گنجاندیــم کــه با آحــاد مردم و اقشــار 

گســترده تــری ارتبــاط برقــرار کنیــم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:

جشنواره تئاتر سردار آسمانی ظرفیت برگزاری در سطح بین المللی را دارد

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 
قانون  موضوع   ۱400/9/۳ مورخه  دوم  هیات   ۱400۶0۳۱90۷۸00۸۲۸۵
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
فرزند حسین  آبادی  مظفر  رمضانی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
با  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  راین  از  صادره   ۱4۱ شناسنامه  بشماره 
کاربری عرصه آموزشی به مساحت ۱۶0 متر مربع تحت پالک ۲4۷۳۱ 

فرعی از ۲۷۸۷ اصلی بخش ۳ واقع در شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 
۶ فرعی دوم سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک 
توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد. م الف ۱۲۶4
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/9/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/۱0/۱

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون اقای منوچهر خرمی  مالک ششدانگ  پالک ۲04فرعی از  
۳4۵-اصلی واقع در بخش 4۵کرمان با ارائه دو برگ شهادت 
شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند مالکیت پالک اخير الذكر 
که قبال ذیل ثبت۲۷۵۷صفحه 40۵دفتر ۱۳۳امالک الکترونیک جیرفت صادر 
وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور 
و  نامبرده  به درخواست  بنا  لذا  نموده  را  فوق  المثنى پالک  مالكيت  سند 
برحسب دستور تبصره یک ماده ۱۲0 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می 
باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت ۱0روز مراتب را 
با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در 
آگهی )۱0روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد  بود و این 
اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 

اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف :500

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون ورثه قانونی کنیز محمودی ده شیخ  مالک ششدانگ  
از  ۷0۵-اصلی واقع در بخش 4۵کرمان  پالک ۱۷۷9فرعی 
با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند 
۱۵۵دفتر  ثبت۵۸۲۸4صفحه  ذیل  قبال  که  الذكر  اخير  پالک  مالکیت 
بعلت جابجای  الکترونیک جیرفت صادر وتسليم شده است  ۱۳4امالک 
مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را 
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده ۱۲0 آيين 
نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( 
ظرف مدت ۱0روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع 
نخواهد  بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف :۴99
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اونس جهانی طال در بازار روز گذشته 17۸7 دالر اعالم شد. قیمت طال گرمی 1۸ عیار در 
بازار آزاد دوشنبه 15 آذر یک میلیون و 306 هزار تومان معامله شد.

قیمت اونس جهانی طال با ثبات تقریبی قیمت در باالترین نرخ 17۸7 دالر و در پایین ترین 
قیمت 17۸1 دالر اعالم شد. قیمت طال 1۸ عیار در باالترین نرخ بازار نیز تغییری نداشت 
و امروز یک میلیون و 310 هزار تومان و در پایین ترین نرخ یک میلیون و 306 ثبت شده 

است.
 اتاق اصناف روز گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد اصل طال از پرداخت مالیات 9 درصدی 

معاف شده و فقط اجرت ساخت و سود مشمول مالیات 9 درصدی می شود.
محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران می گوید با تغییر شیوه دریافت مالیات بر 

ارزش افزوده، می توان انتظار داشت که قیمت طال حداقل 20 درصد کاهش پیدا کند.
چنانچه امروز قیمت اصل طال گرمی یک میلیون و 300 هزار تومان باشد، طالفروش  1۸ 
درصد اجرت، 7 درصد سود و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند و قیمت هر 
گرم طال برای مصرف کننده یک میلیون و 755 هزار تومان می شود. اما با اجرای این قانون 

قیمت طال برای مصرف کننده یک میلیون و 597 هزار تومان می شود.

پیش بینی کاهش 2۰درصدی قیمت طال
با تداوم خرید های سنگین و روند صعودی دالر هرات و درهم امارات، در کنار باال بودن انتظارات افزایشی ناشی 
از اخبار ناامید کننده درمورد برجام و پالس منفی مشکالت اقتصادی نظیر افزایش کسری بودجه و رشد تورم، 

روزگذشته قیمت دالر در بازار تهران به یک قدمی کانال 31هزار تومان رسیده است.
دالر درحالی که مدتی ســطح 27300تومان را حفظ کرده بود، از ابتدای پاییز سیر صعودی پیش گرفت و به 
سرعت وارد کانال 2۸هزار تومان شد؛ درواقع باال رفتن انتظارات و ناامیدی به توافق بر سر برجام، باعث شد بازار 
ارز به سیگنال های سیاسی و اقتصادی منفی واکنش بیشتری نشــان دهد، تا جایی که حتی خبر از سرگیری 

مذاکرات هم نتوانست مانع افزایش قیمت دالر شود.
با تداوم این روند صعودی تا هفته گذشته یعنی پیش از شروع مذاکرات، دالر به کانال 29هزار تومان رسید، اما 
برگزاری این نشست مهم سد راه پیشروی دالر به قیمت های باالتر شد و حتی تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت، 
این ارز به محدوده 2۸950تومان هم عقب نشینی کرد؛ اما برخالف انتظار، مذاکرات روز جمعه بدون حصول 

توافق به پایان رسید و با این اتفاق، شرایط برای جوسازی و افزایش انتظارات منفی مهیا شد.
همزمان با این موضوع، باال رفتن قیمت دالر هرات و درهم امارات نیز ســیگنال افزایشی به بازار تهران داد به 
طوریکه روزگذشته  ارزش درهم به ۸370 و دالر هرات به 30530تومان رسیده؛ عالوه بر این، کسری بودجه و 

روند صعودی تورم هم از عوامل دیگری است که به این جو افزایشی دامن زده است.

 دالر زیر فشار شدید سیگنال های افزایشی
بازار سهام تا نیمه روزگذشته روند رو به رشدی داشت اما در ادامه و با بازگشایی منفی 
نماد فملی بورس نیز افت کرد.شــاخص کل با ۸66 واحد منفی امروز در کانال یک 
میلیون و 342 هزار واحد قرار گرفت. این در حالی است که شاخص هم وزن 0٫12 
درصد رشد داشت. ارزش کل معامالت بورس امروز نیز بیش از دو هزار و ۸00 واحد 

ثبت شد.
فملی، شــفن و فوالد به ترتیب با بیش از 1900، 3۸0 و 366 واحد افت بیشــترین 
تاثیر منفی را در شاخص کل امروز داشتند. نمادهای برکت، شستا و بورس نیز امروز 

پرتراکنش تر از سایر نمادها شدند.
اداره بازارهای مالی، شیمیایی و فلزات اساسی برترین گروه های صنعتی امروز بودند. 
کمند، پاالیش و افران بیشــترین ارزش معامله و فاراکح، البرز و کمند نیز بیشترین 

حجم معامالت را در بازار امروز داشتند.
شاخص کل فرابورس نیز امروز منفی بود و در کانال 19 هزار و 1۸1 واحد قرار گرفت. 
سمگا و زاگرس بیشترین تاثیر منفی و فرابورس بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص 

کل فرابورس امروز داشتند.

 فملی بورس را منفی کرد

بازار و بورساخبار شرکت ها

پذیرش مســافر هوایی از ۸ کشور به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم تا اطالع ثانوی 
ممنوع است. این کشورها شامل بوتسوانا، 
اسواتینی، لســوتو، ماالوی، موزامبیک، 
نامیبیــا، آفریقــای جنوبــی و زیمبابوه 

هستند.
جواد صالحی ســخنگوی فــرودگاه بین 
المللی امام خمینی)ره( گفت: روز گذشته 
دستورالعمل و بخشنامه جدیدی توسط 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
به فرودگاه های کشورها از نظر سویه های 
جهش یافته در گردش کووید-19 با سه 

دسته ارسال شد.
او ادامه داد: بر این اساس پذیرش مسافر 
هوایی از کشــورهای بوتسوانا، اسواتینی، 
لســوتو، ماالوی، موزامبیــک، نامیبیا، 
آفریقــای جنوبــی و زیمبابــوه به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم تا اطالع ثانوی 

ممنوع است.
سخنگوی فرودگاه امام خمینی)ره( گفت: 
تا اطــالع ثانوی تمامی مســافران ایرانی 
وارده از این کشــورها الزم است تا از بدو 
ورود دست کم به مدت 14 روز در شرایط 
قرنطینه اقامت داشته باشند و حق خروج 
ندارند. در این مدت نیز 3 نوبت آزمایش 
پی. سی. آر از این مسافران به عمل خواهد 

آمد.
اعمال محدودیت های سختگیرانه 

برای مسافران خارجی
صالحی ادامه داد: همچنیــن با وجودی 
که سفرهای مستقیم و غیرمستقیم از 59 
کشور عضو کشورهای پرخطر، برقرار است، 
اما مسافران ورودی از این کشورها عالوه بر 
ارائه تست منفی پی. سی. آر کرونا با مهلت 
مقرر )کمتر از 72 ساعت از صدور نتیجه( و 
گواهی انجام دو نوبت واکسیناسیون کرونا 
)که دست کم دو هفته از تاریخ انجام آن 

سپری شده باشد( را باید داشته باشند.
او گفت: بــرای اتباع ایرانی که واکســن 
دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون ناقص 
دارند در بدو ورود آزمایش پی. ســی. آر 
مجدد انجام خواهد شد )با دریافت هزینه 
تست( و تا اخذ جواب آزمایش در قرنطینه 

اعالم شده خواهند بود.
صالحی گفت: همچنین مسافران ورودی 
از سایر کشورها نیز منع تردد سفر ندارند 
و با ارائه تست پی. سی. آر منفی با مهلت 
مقرر یا گواهی واکسیناســیون می توانند 

وارد کشور شوند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه می گوید 
اگر اقدامات الزم برای حفظ بازارهای صادراتی 
محصوالت کشاورزی ایران انجام نشود، رقبا بازار 

را از کشور خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، برگشت خوردن محموله فلفل 
ایران از روسیه به دلیل مشکالتی که در سموم 
آنها وجود داشت، باعث شده در روزهای گذشته 
تداوم صادرات محصوالت کشاورزی کشور به 

اعضای اوراسیا با ابهام هایی مواجه شود.
در هفته های گذشته محموله سیب زمینی 
ایران نیز از ازبکستان برگشــت خورده بود و 
به نظر می رســد در صورتی که تغییرات الزم 
در سیاســت های صادراتــی این محصوالت 
اجرایی نشود، صادرکنندگان ایرانی در آینده 

با مشکالت بیشتری نیز مواجه خواهند شد.
هادی تیزهوش تابان - رییس اتاق بازرگانی 
ایران و روســیه - در نامه ای خطاب به محمد 
جواد عسگری - رییس کمیسیون کشاورزی 
مجلس - از او خواسته که برخی سیاست های 
کالن عرصه کشاورزی را تغییر دهد و به این 
ترتیب خطر از بین رفتــن بازارهای صادراتی 
این بخش کاهش یابد.در نامه ای که در اختیار 
ایسنا قرار گرفته آمده: با عنایت به مشکالت 
پیش آمده برای صادرات محصوالت کشاورزی 
ایران به روسیه و به طور خاص فلفل دلمه ای، به 
استحضار می رساند که دغدغه بخش خصوصی، 
استانداردسازی صادرات محصوالت کشاورزی و 
بهبود کیفی آن است که متاسفانه با بی توجهی 
مسئوالن، خسارت جبران ناپذیری این بخش را 
تهدید می کند.در این نامه از نمایندگان مجلس 
خواسته شــده که اقداماتی را در شش بخش 
پیگیری کنند. موضوع نخست توجه به حضور 
قدرتمند رقبا به خصوص ترکیه در امر تجارت 
فلفل است که نمایندگان بخش خصوصی اعالم 
کرده اند در صورت پیگیری نشدن اولویت ها، 

حفظ این بازار را با مشکل مواجه خواهد کرد.
استانداردسازی محصوالت صادراتی و حمل 
و نقل آنها، برخورد بــا مدیرانی که ترک فعل 
کرده اند، واگذاری مســئولیت سیاست های 
اجرایی به بخش خصوصی و افزایش کیفیت 
محصوالت و تخصصی شــدن مزارع و باغات 
بخش دیگری از دغدغه هایی است که از سوی 
اتاق بازرگانی خطــاب به نمایندگان مجلس 
نوشته شده است.اعضای اتاق همچنین اعالم 
آمادگی کرده اند که در جلســات همفکری 
دســتگاه های تصمیم گیر، آمارهای دقیق از 
آنچه که رخ داده و برنامه های خود برای آینده 

را ارائه کنند.

ــورد  ــران و ارمنســتان در م ــی ای ــاق مشــترک بازرگان رئیــس ات
ــچ  ــم هی ــر ه ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــودرو بی ــادرات خ ص
صــادرات خودرویــی بــه ارمنســتان نداریم؛ قبــا ســمند و پراید 
بــه ایــن کشــور صــادر می کردیــم ولــی بعــد از آنکــه نتوانســتیم 
LC بــاز کنیــم، بــا توجه بــه اینکــه بیشــتر ایــن خریدهــا دولتی 

بــود، دیگــر صادراتــی بــه ارمنســتان هــم نداریــم.
یاری جانیــان بــا بیــان اینکــه ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ هیــچ صــادرات 
خودرویــی بــه ارمنســتان نداشــتیم، گفــت: البتــه یــک شــرکت 
ــتند  ــی داش ــت مذاکرات ــان وان ــد ۱۰۰ نیس ــرای خری ــی ب ارمن
ــی شــد.  ــا منتف ــی تقریب ــش قیمــت ناگهان ــت افزای ــه عل ــا ب ام
قیمت هــای چینی هــا االن بــه مراتــب از محصــوالت مــا 

ــت. ــر اس کمت
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان در پاســخ 
بــه ســوالی پیرامــون جــذب چوپانــان ایرانــی در ارمنســتان نیــز 
ــات  ــادرات خدم ــه ص ــران در زمین ــرکت هایی از ای ــت: ش گف
فنــی و مهندســی بــه ارمنســتان فعــال هســتند، بــرای ایــن کار 
ــک کار  ــه ی ــد چراک ــه ارمنســتان می رون ــران ب ــی از ای گروه های
تخصصــی اســت. امــا در مــورد چوپانــان ایرانــی فعــا صحــت و 
جزییــات خبــر بــرای ما مشــخص نیســت. بازار گوشــت گــرم در 
دنیــا جذابیــت دارد و ارمنســتان هــم بــا توجــه بــه مراتعــی کــه 
دارد، پــرورش زیــادی در دام و طیــور دارد ولــی اینکــه در ایــران 
چنیــن آگهــی داده باشــند عجیــب اســت و شــاید طرف هایــی 
ــران در ارمنســتان ســرمایه گذاری کــرده باشــند و ترجیــح  از ای

آنهــا ایــن باشــد کــه نیــروی ایرانــی را بــا خــود ببرنــد.
وی همچنیــن خبــر داد: ترانزیــت دو کشــور بــا ســهولت کامــل 
ــای  ــت، جاده ه ــکلی نیس ــچ مش ــوده و هی ــام ب ــال انج در ح
ــر داشــت  ــه تعمی ــاز ب ــر نی ــات اخی ــل اتفاق ــه دلی ارمنســتان ب
ــی درحــال انجــام  ــه راحت ــردد ب ــن کار انجــام شــده و ت ــه ای ک
ــا  ــه ب ــت ک ــدارک اس ــال ت ــم در ح ــن ه ــاده جایگزی ــت. ج اس
ــوب  ــدور جن ــه کری ــارد دالر ک ــدود ۱ میلی ــرمایه گذاری ح س
بــه شــمال راه انــدازی شــود تــا مســیر از ۸ ســاعت بــه ۴ ســاعت 

ــد. ــش بیاب کاه
بــه گفتــه اودر طــی هفــت مــاه نخســت ســال صــادرات مــا بــه 
ــوده  ــون دالر ب ــر ۲۰۰ میلی ــغ ب ــزی بال ــا چی ــتان تقریب ارمنس
ــد  ــته ۶۰ درصــد رش ــال گذش ــابه س ــه دوره مش ــه نســبت ب ک

ــت. ــته اس داش

 انصراف شرکت ارمنی 
از خرید وانت بار ایرانی

پذیرش مسافر 
از ۸ کشور ممنوع شد

 ترکیه رقیب جدید
 فلفل دلمه ای ایران

نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی خواستار 
کمک به شرکت های هواپیمایی برای تعمیر و عملیاتی شدن 
هواپیماهای زمین گیر شد و گفت: بیش از 50 درصد از هواپیماهای 

موجود در کشور زمین گیر است.
علیرضا برخور در این خصوص افزود: اکنون بیش از 50 درصد از 
هواپیماهای موجود در کشور به دلیل نبود قطعات به خصوص 

موتور زمین گیر هستند.
وی گفت: این مشکل سبب شده تا آحاد مردم نتوانند از ظرفیت 

واقعی ناوگان پروازی استفاده کنند.  
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی تصریح کرد: اکنون 
بیش از 170 فروند از هواپیماهای موجود به دلیل نبود منابع مالی 
الزم و محدودیت های ناشی از تحریم ها برای تامین قطعات مورد 

نیاز غیر فعال است.

 ۵۰ درصد هواپیماهای 
کشور زمین گیر است

بعد از موج سواری فعاالن سیاسی در فضای مجازی بر علیه استاندار 
کرمان در نهایت علی زینی وند ابقا شد . وزیر کشور در جلسه شورای 
اداری که روز گذشته برگزار شد از رضایتمندی خود از عملکرد 
زینی وند خبر داد. به گفته احمد وحیدی نمایندگان کرمان نیز در این 
موضوع هم راستا هستند. استاندار کرمان نیز بعد از ابقا شدن خود را 

از جناح  های سیاسی جدا خواند.   
احمد وحیدی، وزیر کشور ظهر دوشنبه از طریق فرودگاه آیت الله 
هاشمی رفسنجانی شهر کرمان وارد مرکز این استان شد. وحیدی در 
بدو ورود به فرودگاه کرمان علت سفرش را بررسی مسائل توسعه ای و 
چالش های این عرصه خواند.  او افزود: »تاش داریم با حضور استاندار 
و مسئوالن مربوطه، مسائل استان را بررسی کنیم تا بیشتر در جریان 
امورات پیشرفت و توسعه استان قرار بگیریم.اگر مشکاتی هم 
وجود دارد با حضور مسئوالن مربوطه بررسی و تصمیمات مقتضی 
اتخاذ خواهد شد.«وحیدی در جلسه شورای اداری نیز از حمایت 
نمایندگان مجلس از علی زینی وند خبر داد و اعام کرد که پشت 
این تصمیم خواهد بود. او گفت:»در روزی که رای اعتماد گرفتیم 
نمایندگان کرمان با من صحبت کردند و گفتند ما از کار زینی وند 

راضی هستیم ما نظرمان این است بمانند . ما گفتیم می خواهیم 
مسئولی بذاریم که کار انجام دهد وقتی نظر شما نماینده مردم این 
است ما آن را دنبال می کنیم.«زینی وند بعد از ابقای خود با بیان 
این جمله که من محصول کار درست ساختارهای نظام جمهوری 
اسامی هستم و هیچ کس از من حمایت نکرده، گفت:»یکی از 
بزرگان استان به من گفت چه کسی شما را استاندار کرده، گفتم 
نظام جمهوری اسامی. من محصول کار درست ساختارهای نظام 
جمهوری اسامی ام. هیچکسی از من حمایت نکرد. من خودم  را 
بروز دادم و بعد هم  بزرگان به من توجه کردند که یکی از آن ها آقای 
وحیدی بود و من از ایشان یاد گرفتم.« او همچنین مدعی شد وابسته 
به هیچ جناح سیاسی نیست و خود را از این موضوعات جدا کرده:» 
سال هاست که خودم را از وابستگی به جناح های خاص جدا کرده ام 
و خودم را نیروی جمهوری اسامی می دانم.«در این جلسه با حکم 
زینی وند،رحمان جالی به عنوان  سرپرست معاونت سیاسی امنیتی 
و اکبرپور محمدی به عنوان فرماندار رفسنجان منصوب شد. استاندار 
کرمان در این نشست  رحمانی جالی را از اکتشافات خود خواند و 
گفت:»رحمان جالی جوانی صاحب گفتمان که خودم آن را کشف 

کردم، بیشترین تولید گفتمان را در حوزه های انقابی و راهبردی 
داشته و می تواند سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمان را در دست بگیرد.«زینی وند همچنین در این 
جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته در استان پرداخت. به گفته 
او  تاکنون ۹۰ درصد تعهد اشتغال استان برای سال ۱۴۰۰ محقق 
شده و هیچ پرونده ای در ستاد تسهیل معطل نیست.زینی وند اضافه 
کرد:» در تولید اشتغال خرد، در کشور اول هستیم و بانک رسالت که 
یادگار سردار سلیمانی است فعالیت گسترده ای در استان در حوزه 

ایجاد اشتغال داشته است.«
در این مراسم گزارشی از اولویت های استان کرمان هم  ارائه شد. 
به گفته ی زینی وند مسئله آب، مدیریت کرونا و اشتغال و معیشت 
مردم مهم ترین مسائل  در دستور کار استان است. او همچنین در این 
جلسه اشاره ای به مشکات واحدهای تولیدی استان و کارگران زغال 
سنگ داشت. او در این رابطه گفت: »پرونده برخی واحدهای بزرگ 
استان با تدبیر دستگاه قضائی استان حل شد اما ۴۰۰ هزار کارگر در 
کرمان داریم که بخشی از مسائل آنها باید به صورت ملی حل شود.«

سردار معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان هم در این نشست 
گزارشی از فعالیت های سپاه در قالب نیروهای جهادی ارائه داد. 
سردار معروفی اولویت های استان را  آب، بهداشت، اشتغال، مسکن، 
حاشیه نشینی و خدمات اجتماعی خواند و گفت:»ما حاضریم برای 
کنترل بازار، نیرو در اختیار بگذاریم تا آموزش ببینند تا نظارت بر بازار 
داشته باشند.«فرمانده انتظامی استان کرمان در این نشست امنیت 
کرمان را یکی از شاخص های مهم امنیت کشور عنوان کرد و گفت: 
»کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی ۲۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
با استان های همجوار دارد که ۳ استان با کشورهای همسایه هم مرز 
هستند.«او افزود: »در حوزه ی انتظامی استان تاکنون ۲۱۲ میلیارد 
تومان کاالی قاچاق کشف شده است.«ناظری با اشاره به وسعت 
استان و برخی مسائل امنیتی، از وزیر کشور خواست یگان ویژه 

دیگری برای کرمان درنظر بگیرد.

حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به 
اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله 
بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان 
کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من 
کفایت نمی کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را 
اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه 

مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می رسد و قرائن و 
شواهد این گونه حکایت می کند یک روال عادی و 
متعارف در بورس رقم نمی خورد، بنابراین بار دیگر 
رسیدگی به این موضوع را درخواست می کنم. دستور 
مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور 
هم اباغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این 
موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و 
جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش 

بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم 
ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حاال 
متضرر شده اند. بخشی از این ضرر ها در بورس طبیعی 
است، زیرا باید آموزش می دیدند و توجه و رعایت 
می کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی 
خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه 
شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش های قبل 
اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و 
پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به 

دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: 
دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و 
در شورا های عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را 
پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم 
وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن 
شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد 

که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز 
خافی وجود ندارد، مسئولین ذیربط برای مردم شفاف 
آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف 
گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی 
ربط مکتوب اعام کنید، به بنده هم اعام کنید تا دنبال 

کنم و ان شاء الله به نتیجه برسیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی نمونه ای است که با پیگیری خوب پیش 
رفته است و نشان می دهد اگر موضوعات پیگیری شود 
کار پیش می رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می کنم 
که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول 
رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل 
دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر 

پیگیری های انجام شده رقم خورده اند.

رحمان جاللی به عنوان  سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و پورمحمدی 
در حضور وزیر کشور به فرمانداری رفسنجان منصوب شد

ناکامی هشتگ ها
زینی وند ماند

استاندار کرمان: سال هاست که خودم را از وابستگی به جناح های خاص جدا کرده ام
من محصول کار درست ساختارهای نظام جمهوری اسالمی هستم .

دستور دستگاه قضا به سازمان بازرسی و دادستان برای بررسی بورس

روال بورس عادی و متعارف نیست

شعرباف، شهردار کرمان: آرامستان مسیر اصلی سیالب کرمان است و اگر باران عادی 
بیاید، معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد

ساخت قبور بر روی مسیر سیالب
ران

نگا
خبر

اه 
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۴ماه بعد از افتتاح آرامستان کرمان بدون زیر ساخت و 
آن هم در مسیر جاده ای که نه برق دارد و نه امنیت، حاال 
از مستعد سیاب بودن زمین آن خبر رسیده. این گفته 
را سعید شعرباف تبریزی، شهردار کرمان در صحن علنی 
شورای شهر گوشزد کرد و بعد هم اعام کرد تا امنیت این 
مکان تامین نشود هر نوع سرمایه گذاری در این نقطه هدر 
رفت پول است. با این حال در جلسه این هفته شورای 
شهر دریافت کمک باعوض۲میلیاردتومانی موسسه ی 
ملل برای ساخت غسالخانه مصوبه شورای شهر را گرفت.  
این مصوبه البته با مخالفت نادری رییس شورای شهر 
همراه بود. او گفته بودسال ها ابهاماتی درباره ی ملل 
وجود دارد و این عدد آرامستان را آباد نمی کند و گاهی با 
عددی کوچک، خدای نکرده ممکن است فریبی بزرگ 

در کار باشد.
 پیشنهاد کمک باعوض موسسه ملل را شهردار به صحن 
علنی شورای شهر آورده بود. شعرباف  برای اخذ اجازه، 
در این باره نامه ای را به شورای شهر کرمان نوشته بود که 
بعد از قرائت با مخالفت جدی رئیس شورای شهر مواجه 
شد. دریافت کمک دو میلیارد تومانی موسسه ملل برای 
ساخت غسالخانه ی آرامستان جدید شهر کرمان، به 
اعتقاد رئیس شورا به صاح شهر نبود. او معتقد بود که 
چون شهرداری با ملل مسائل بزرگی دارد که باید حل 
شود فعا، بهتر است این کمک باعوض را نپذیرد. بعد هم 
از احتمال انحراف در این پول گفته بود: »گاهی با عددی 

کوچک، خدای نکرده ممکن است فریبی بزرگ در کار 
باشد.سال ها ابهاماتی درباره ی ملل وجود دارد و دو میلیارد 
تومان در برابر آن عددی نیست. این عدد آرامستان را آباد 
نمی کند، مخارج این مکان بیش از این است. به نظر من، 

بهتر است فعا از این گذر کنید.«
نادری معتقد بود که اگر ملل می خواهد کار خیر بکند، 
نیاز نیست به شهرداری پول بدهد. کمک شان را به کس 
دیگری بدهند تا او برای شهرداری هزینه کند و با نام و 
نشان هم نباشد. او البته خود را به سایر اعضای شورای 
شهر تحمیل نکرد و اعام کرد که  گفته هایش را صرفا 

به عنوان یک عضو از شورا نه مسئول شورا اعام کرده.
توافق با موسسه ملل برای ساخت غسالخانه

نظر اعضای شورای شهر اما با نادری متفاوت بود.  فتح الله 
مویدی و منصور ایرانمنشدر جمع موافقان دریافت این 
پول بودند.   مویدی معتقد بود که با توجه به مشکات 
مالی شهرداری دریافت این کمک راه گشا است »با توجه 
به مشکات مالی که شهرداری دارد و نیاز جدی ای که به 
ساخت غسالخانه است، من معتقدم این پول را بگیریم؛ 
دیگر مسائل ملل را هم پیگیری کنیم.«به گفته ایرانمنش 
پیش از این با موسسه ملل در خصوص ساخت غسالخانه 

توافق شده است.
توافق شهرداری با موسسه ملل برای ساخت غسالخانه در 
گفته های  محمدرضا کمساری، چناریان  و علی امینی 
زاده نیز ذکر شد. علی امینی زاده در این باره اظهار کرد: 
»نگرانی مربوط به توافقات گذشته است. اگر قبا توافق 
شده که ملل چنین پرداختی داشته باشد، باید ببینیم آیا 
این دو میلیارد در تصمیم گیری ها تاثیر داشته یا خیر؟ 

االن اما، در تصمیم دوستان تاثیری ندارد.«
به گفته  کمساری نیز این توافق نه صرفا در مورد غسالخانه 
بلکه در مورد میدان بیرم آباد هم بوده است: »ما در 
برخورد با سرمایه گذاران و درباره ی منافع شهر بنا نیست 
کوتاه بیاییم و بر سر منافع شهر معامله نمی کنیم ولی 
یک سری توافقات و تعهدات از قبل برای ملل بوده است 
مثا ساماندهی میدان بیرم آباد جزو تعهدات ملل بوده و 
این میدان در دستور کار ما هم هست. به چه شکل باید با 

این مسائل برخورد کنیم؟«.
تصویب دریافت کمک بالعوض موسسه ملل

 به گفته حسین چناریان اما توافق اولیه شهرداری با 
موسسه ملل برای ساخت کامل غسالخانه بوده است. او 
در این باره توضیح داد: » از اول قرار بود ملل غسالخانه را 
بسازد و حاال اینکه چطور شد دو میلیارد می گذارد هم 
مسئله است. باید جلسه ای بگذاریم تا بیش تر کمک کند. 
درباره ی پروژه ها هم خواهشی دارم مسئوالن استان 
و آقای دکتر موحد، جلسه ای بگذارند و نتایج را اعام 
کنند«. با توجه به موافقت کلی اعضای شورای شهر در 
نهایت دریافت کمک باعوض از این موسسه مصوبه 

شورای شهر را اخذ کرد.
این موضوع در حالی تصویب شد که در همین جلسه از 
سیابی بودن زمین آرامستان گفته شده بود. شهردار 
کرمان گفته بود که حتی این زمین با یک باران کوچک 
هم سیابی می شود:»اینجا مسیر اصلی سیاب کرمان 
است و اگر باران عادی بیاید، معلوم نیست که چه اتفاقی 
بیفتد!«. به گفته ی شعرباف ساخت سیل بندهایی که 
آرامستان از خطر دور کند، به ۲۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد شعرباف پیشتر نیز در استوری های خود در فضای 
مجازی به این موضوع اشاره کرده بود. در این استوری ها 
قید شده بود که بر مبنای برآوردهای کارشناسی، به نرخ 
امروز برای احداث الین دوم مسیر ۴۵میلیارد تومان،برای 
تامین برق مسیر و محل آرامستان ۱۵ میلیارد تومان، 
برای ساخت غسالخانه و تاسیسات اساسی حداقل 
۲۰میلیارد تومان و برای مقابله با سیاب و احداث سیل 

بند قریب به ۲۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 شورای تامین به مسائل آرامستان ورود کند

با این اوصاف تکمیل آرامستان جدید بدون هزینه های 
تامین امنیت آن باالی ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
موضوعی که بار دیگر هم توسط او در جلسه این هفته 
شورای شهر مطرح شد و او به صراحت اعام کرد که تا 
امنیت تامین نشود، هر نوع هزینه ای در این مکان خرج 
بیهوده است»آرامستان، فضای اختصاصی شهرداری 
نیست و متعلق به کل شهر است. تامین امنیت نیاز اول 
آرامستان است و تا امنیت تامین نشود، هر هزینه ای 

بکنیم، هدر دادن بیت المال است.«
شعرباف معتقد است که برای حل مشکات آرامستان 
جدید باید شورای تامین وارد شود و  اگر این شرایط قرار 
باشد ادامه یابد، مسیر آرامستان باید در ساعات خاصی 
بسته شده و عبور و مرور اتفاق نیفتد. او در همین رابطه 
گفت: »این محل، مسائل پدافند غیرعامل نیز دارد.اینکه 
اعام کردم برای حل مشکات آرامستان، نیاز به امداد 
استانی داریم، منظور این نیست که شهرداری به وظایف 
خود عمل نمی کند ولی جنس مسائل، طوری است که 

شورای تامین باید ورود و کمک کند.«

کاغذ وطن
گزارش 

توافق شهرداری با موسسه ملل 
برای ساخت  غسالخانه در گفته های  
محمدرضا کمساری، چناریان  و 
علی امینی زاده نیز ذکر شد. علی 
امینی زاده در این باره اظهار کرد: 
»نگرانی مربوط به توافقات گذشته 
است. اگر قبال توافق شده که ملل 
چنین پرداختی داشته باشد، 
باید ببینیم آیا این دو میلیارد در 
تصمیم گیری ها تاثیر داشته یا خیر؟ 
االن اما، در تصمیم دوستان تاثیری 
ندارد.«
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 خودروی سرقتی قم در بم متوقف شد
فرمانده انتظامی شهرستان بم از کشف 

خودروی زامیاد سرقتی و دستگیری یک سارق 
در عملیات ماموران پاسگاه خواجه عسکر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر افزود: در پی اعام سامانه 
پایش تصویری استان کرمان مبنی بر ورود یک دستگاه خودروی 

زامیاد سرقتی از استان قم به حوزه استحفاظی شهرستان بم، 
موضوع با اجرای طرح مهار در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد:در این رابطه ماموران پاسگاه انتظامی خواجه عسکر 
بم با برپایی ایست و بازرسی در هنگام کنترل خودروهای عبوری 
محور »کرمان به بم« به محض مشاهده خودروی مورد نظر طی 
عملیاتی آن را متوقف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی حیات 
 Golden Turtleوحش الکپشت طالیی

2۰22 منتشر شد.
مهلت: 9 اسفند 1400-این مسابقه بخشی از جشنواره الک 
 MY پشت طالیی در روسیه است که توسط موسسه خیریه

EQUATOR برگزار می شود. این جشنواره بزرگترین رویداد 
فرهنگی و زیست محیطی بین المللی در روسیه است که به 

تجلیل از زیبایی های حیات وحش اختصاص دارد. در صورت نیاز 
و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 

فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه 
متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

دلفین یونس
مشخصات: فاقد پوزه ی دراز است. جلوی سر تقریبًا حالت عمودی دارد. 
فک باال معمواًل بدون دندان است، باله ی پشتی بلند، خمیده و نوک دار، باله های سینه ای 
بلند و داسی شکل، رنگ بدن خاکستری تیره تا سیاه، که با باالرفتن سن رنگ حیوان رو 
به سفیدی می گذارد ولی باله ها همچنان تیره می مانند، بر روی پوست نیز خطوط سفید 

نامنظمی وجود دارد.
اندازه ها: طول بدن ۲/۵ تا ۴ متر، طول باله های سینه ای ۶۰ سانتی متر، بلندی باله ی 

پشتی ۴۰ سانتی متر، پهنای دم ۷۶ سانتی متر، تعداد دندان ها در هر نیمه آرواره پایین ۲ 
تا ۷ عدد، آرواره باال معمواًل فاقد دندان و یا گاهی دارای ۱ تا ۲ دندان است که وجه تمایز 

آن با سیار دلفین ها می باشد. وزن حدود ۴۰۰ کیلوگرم.
پراکندگی: این دلفین برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۷۰ توسط نگارنده در سواحل 

دریای عمان )۱۰ کیلومتری شرق هورگالک واقع در نزدیکی روستای زرآباد بین بندر 
جاسک و بندر ُکنارک( مشاهده و شناسایی شد. این دلفین به دلیل نامشخصی مرده و در 

ساحل افتاده بود. بدن آن سالم ولی رنگش کامًا سیاه بود.
پراکنش جهانی: اکثر آب های گرم و معتدل.

عادات: از عادات و وضعیت تولیدمثل این دلفین اطاع دقیقی در دســت نیســت. 
غالبًا به صورت اجتماعی زندگی می کند و می تواند به مدت نیم ســاعت زیر آب باقی 

بماند. اغلب در آب هایی که بیشــتر 
از ۱۸۰ متر عمق دارد، مشــاهده 
می شود. بسیار بازیگوش است. 

عاقه ی زیادی به تعقیب کشــتی ها، 
موج ســواری و بیرون پریدن از آب 

دارد. ایــن دلفین و دلفین بینی بطری 
هم در اســارت و هم در حالت طبیعی 
قادرنــد با هم جفت گیری و تولید مثل 

کنند ولی بچه ها نازا هســتند. اغلب 
از اســکوئیدها و یا اختاپوس ها تغذیه 

می کنند.. .
/کویرها و بیابان های ایران

چرا ادبیات
نویسنده: ماریو بارگاس یوسا    
ترجمه: عبداهلل کوثری

انتشارات: لوح فکر
کتاب چرا ادبیات اثر برجسته دیگری 
از ماریو بارگاس یوسا است که از متن 

انگلیسی با فارسی ترجمه شده است. در 
این کتاب که بخش اول آن درباره اهمیت 

ادبیات است، یوسا به این پرسش پاسخ 
می دهد که واقعا »چرا ادبیات؟« چرا 

خواندن رمان و داستان تا این اندازه اهمیت 
دارد و همه بزرگان آن را توصیه می کنند؟

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

میرانی گفت:برای ارتقای سطح کمی و 
کیفی تولید دام و کاهش هزینه های مصرفی 
دامداران پروژه اصاح مدیریت دام در 

شهرستان قلعه گنج اجرایی شده است. 
شهرستان قلعه گنج با دارا بودن بیش از ۲۰۰ 
هزار دام سبک و ۲۲ هزار دام سنگین یکی 
از منابع تولید گوشت قرمز در سطح منطقه 

محسوب می شود.
رامین میرانی مسئول اشتغال نهاد آبادانی و 
پیشرفت قلعه گنج گفت: در راستای ارتقای 

سطح کمی و کیفی دام و کاهش هزینه های 
مصرفی دامداران پروژه اصاح مدیریت دام 
در شهرستان قلعه گنج توسط بنیاد علوی و 
متناسب با شرایط اقلیمی شهرستان کلید 

خورد و کماکان نیز در حال ادامه است.
او گفت:در این طرح اصاح مدیریت دام 
۷۶۰۰ دام سبک و ۲۰۰۰ دام سنگین با 
مشارکت بنیاد علوی و مردم جهت افزایش 
دام ها و رونق دامداری در شهرستان در حال 
اجرا است. اشکان تهمتن پور عامل توسعه 

دام سبک بنیاد علوی در شهرستان قلعه 
گنج نیز در این باره گفت: با آموزش دامداران، 
سیستم مدیریت دام در شهرستان اصاح 
می شود که باعث رونق دامداری نیز خواهد 
شد.تهمتن پور افزود:اجرای این طرح که 
هم اکنون بر روی دام های سبک و سنگین 
از جمله گوسفند و گاو با اجرای دوره های 
اقتصادی، مدیریتی، آموزشی واکسیناسیون، 
انگل زدایی و همزمان سازی به دامداران در 
جهت بهره وری بیشتر دام کمک شده است.

صفرزاده گفت:بر اساس ارزیابی انجام شده 
از سوی سازمان بسیج کارمندان پایگاه 
بسیج والیت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان کرمان موفق به کسب رتبه برتر در 
بین پایگاه های بسیج ادارات کل استان 
در سال ۱۳۹۹ از بین ۸۰ پایگاه استانی 

گردید.
سعید صفرزاده مسئول بسیج ادارات شهید 
باهنر با همراهی علی یحیایی جانشین 
بسیج اقشار استان کرمان طی نشستی با 
احمد گروئی ساردو مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان کرمان و مهدی 
سلطانی نژاد معاون تعاون و امور اجتماعی 
بنیاد استان با اهدای لوحی پایگاه بسیج 

والیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
کرمان را به عنوان رتبه برتر در جشنواره 
مالک اشتر سال ۱۳۹۹  از بین ۸۰ پایگاه 

استانی تقدیر کردند.
بیان  کرمان  استان  بنیاد  مدیرکل 
کرد:خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسامی و تاش برای حفظ و اعتای آن در 
سنگر بسیج افتخاری است برای بسیجیان 
بلند همت تا به امر و فرمان پیشوای راحل 
خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 
عمل نموده و در اجرای منویات مقام معظم 

رهبری پیشگام و پیش قدم باشند.
گروئی ساردو گفت:از تعداد ۲۸۰نفر 
خادمین شهدای ستاد و شهرستان ها نود 

درصد پرونده فعال بسیجی برای آن ها 
تشکیل شده که به همه این عزیزان کارت 

فعال بسیجی صادر شده است.
او ادامه داد:کلیه همکارانی که پرونده آن ها 
در شهرستان ها یا حوزه های دیگری بوده 
است به حوزه بسیج ادارات کل شهید باهنر 

انتقال داده شده است.
صفرزاده گفت:بر اساس ارزیابی انجام شده 
از سوی سازمان بسیج کارمندان پایگاه 
بسیج والیت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان کرمان موفق به کسب رتبه برتر در 
بین پایگاه های بسیج ادارات کل استان در 
سال ۱۳۹۹ گردید که با اهداء لوح سپاس 

مورد تقدیر قرار گرفت .

کلیه  واکسینه شدن  از  ناظری  سردار 
سربازان قبل از ورود به خدمت مقدس 
سربازی و اجرای دقیق شیوه نامه های 

بهداشتی در کلیه مراکز آموزشی خبر داد.
 مراسم تحلیف و اعطای سردوشی به 
سربازان پایه آموزشی آبان ماه ۱۴۰۰ که 
بنام سردار شهید حاج مهدی توسنگ 
مزین شده بود با حضور سردار ناظری 
فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان 
در مرکز تربیت و آموزش ناجا مستقر در 
باغین برگزار شد.سردار ناظری فرمانده 
نیروی انتظامی استان کرمان در این مراسم 

سربازان نیروی انتظامی را مدافعان خط 
اول ناهنجاری ها و اخالگران نظم و امنیت 
عنوان کرد و گفت: وظیفه همه ما دفاع از 
ارزش های انقاب اسامی و خدمت صادقانه 
به مردم این مرزوبوم است.او افزود:نیروی 
انتظامی در تمامی جبهه های اقتصادی، 
نقش  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
بسزایی را ایفاء می کند.فرماندهی نیروی 
انتظامی استان کرمان خطاب به سربازان 
گفت:همین افتخار برای شما بس که سردار 
سلیمانی خود را سرباز والیت خواند و ما 
نیز باید ادامه دهنده راه شهیدان و سربازان 

خوب وشایسته ای برای والیت باشیم.
این مراسم با اجرای برنامه های 

فرهنگی و اجرای سنایور های نظامی 
همراه بود

در حاشیه این مراسم سردار ناظری فرمانده 
نیروی انتظامی استان کرمان از واکسینه 
شدن کلیه سربازان در قبل ورود به خدمت 
اجرای دقیق شیوه  و  مقدس سربازی 
نامه های بهداشتی در کلیه مراکز آموزشی 
خبر داد و از والدین خواست تا فرزندان 
خود را با اطمینان خاطر به مراکز آموزشی 

اعزام نمایند.

نشسـت  در  حضـور  بـا  کشـور  وزیـر 
ضمـن  کرمـان  اسـتان  اداری  شـورای 
توانسـته  کـه  اسـتاندار  عملکـرد  تاییـد 
اعتمـاد مسـئوالن و نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـامی را جلـب کنـد، ادامـه 
بقـای وی را تاییـد و اعـام کـرد.  کار و ا
احمـد وحیـدی روز دوشـنبه در نشسـت 
شـورای اداری اسـتان کرمـان افـزود: روز 
اول رأی اعتمـاد دولـت، نماینـدگان مجلـس 
اسـتاندار  از کار  اسـتان کرمـان گفتنـد 
راضـی هسـتند و نظرشـان ایـن اسـت کـه 
می خواهیـم  گفتیـم  بماند.ماهـم  ایشـان 

مسـئولی بگذاریـم کـه کار انجـام دهـد لـذا 
نظـر شـما را دنبـال می کنیـم و کار خـوب و 
 مدیریـت اسـتاندار کرمـان نقطـه تاییـد بود.

وحیـدی بـا بیـان اینکـه مـاک دولـت 
مسـئولیت ها  در  رئیسـی  للـه  ا آیـت  و 
شایسته سـاالری اسـت اظهـار داشـت: از 
کـه  می کنیـم  تشـکر  ونـد  زینـی  آقـای 
توانسـتند اعتمـاد مسـئوالن و نماینـدگان را 
 داشـته باشـند و اسـتان را خوب اداره کردند.

وزیر کشـور خطاب به اسـتاندار کرمـان گفت: 
بـا اسـتفاده از جوانـان انقابـی و جهـادی در 

نوسـازی بدنـه دولت بـه پیـش بروید.

کوره های آجرپزی
 و محله خالزیر

منطقه ۱۹ شهرداری تهران دارای ۳۷ کوره آجر پزی 
بوده که همه آنها غیرفعال هستند.کوره  آجرپزی 

اسماعیل آباد که در این منطقه قرار دارد جزو شناخته 
شده ترین ها می باشد.در این منطقه یک مرکز پرتو 

)مختص آموزش به کودکان کار و خیابان( وجود دارد که 
اکثر کودکان ساکن کوره ها در آن حضور دارند و عاوه 

بر خدمات آموزشی، خدمات حمایتی و روانشناختی 
به آنها ارائه می شود.ضایعات فروشان خازیر نیز که 

حدود ۴ تا ۵ هزار صنف بوده در این منطقه شکل گرفته 
است./تسنیم

عکس: تسنیم

سنا
: ای

بع
من

اصالح مدیریت دام بومی در قلعه گنج کلید خورد

کسب رتبه برتر بسیج والیت بنیاد استان کرمان 
در جشنواره مالک اشتر سال 99

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان:
واکسنیه شدن تمام سربازان قبل از آغاز خدمت

 وزیر کشور:
 نمایندگان مجلس از کار استاندار راضی هستند

زنده گیری مارهای سمی 
از بیشترین ماموریت های آتش نشانی کرمان

خبر

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان،بیشترین حوادث 
مربوط به زنده گیری مارهای سمی و خطرناک در فصل گرما است.

رضا میرزایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۷۸۹ عملیات امداد و نجات توسط سازمان 
آتش نشانی کرمان انجام شده است، گفت: ۱۰۷۸  مورد آتش سوزی در شهر کرمان رخ داده 
است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان بیشترین حوادث را 
مربوط به زنده گیری مارهای سمی و خطرناک،زنده گیری حیوانات خطرناک،آتش سوزی 
منازل،امدادرسانی مصدومین محبوس شده در تصادفات و پیشگیری از حریق احتمالی 

خودروهای تصادفی، و آتش سوزی وسایل نقلیه و زباله در شهر کرمان ذکر کرد.
میرزایی یادآورشد:از ابتدای سال جاری روزانه به طور متوسط ۱۲ ماموریت در شهر کرمان انجام 
شده است؛ در حوادثی از قبیل تصادفات و سقوط افراد از کوه و بلندی احتمال جان باختن 
افراد وجود داشته است.او زمان رسیدن آتش نشانان بر سر عملیات را به طور متوسط در شهر 
کرمان ۳ تا ۵ دقیقه اعام و تصریح کرد: البته این زمان تحت تاثیر ترافیک و مسیرهای دسترس 

شهری نیز هست.روزانه به طور متوسط ۸۰۰ تماس با سازمان آتش نشانی گرفته می شود.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: راننده پایه دو )کامیونت( 
شرایط احراز    

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

تحصیالت: حداقل دیپلم
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند و یا  با شماره  موبایل یا تلفن ثابت زیر )داخلی 16۸6( 

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس

تلفن ۰21۴163۸۰۰۰
موبایل ۰91۰1۴6۸3۷6

hr@amadehlaziz.com ایمیل
/https://www.amadehlaziz.com لینک

موقعیت شغلی:کارشناس بازرگانی خارجی 
شرایط احراز :

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

مسلط به زبان انگلیسی
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 

ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس

تلفن ۰3۴333۸633۸-۰3۴333۸633۷
تلفن۴-3- ۰3۴333۸6۵۵2- واتساپ ۰922۵۸36۸3۷

info@vijegan-baspar.com ایمیل
آدرس کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان یاسمن دوم فرعی ۲/۲

موقعیت شغلی:مسئول انبار قطعات یدکی خودرو
جنسیت: اقا

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

منظم و مسئولیت پذیر
مزایای عالی

اطالعات تماس
تلفن ۰3۴3۴231۴۷۰

موبایل ۰913393۵۸2۷- موبایل ۰9۰2121۸1۷۷
تلگرام ۰913393۵۸2۷

واتساپ ۰913393۵۸2۷
واتساپ ۰9۰2121۸1۷۷

gmail.com@hoghogh۷۸۱۵ ایمیل

استخدام کیهان یدک کویراستخدام ویژگان بسپار شرقاستخدام آماده لذیذ


