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نگرانی از انتقال آب 
سرشاخه هلیل  

خام فروشی بازاری موقتخام فروشی بازاری موقت

بهره برداری از یک 
واحد مزرعه پرورش 

ماهی ۲۰ هکتاری 
در جنوب کرمان

۳۷۳ روستای 
جنوب کرمان 

فاقد طرح هادی است
نماینده مردم شهرستان های کهنوج، منوجان،فاریاب، 
قلعه گنج و رودبارجنوب در مجلس شورای اسالمی گفت: 
۳7۳ روستای دارای 50 خانوار در حوزه استحفاظی پنج 
شهرستان جنوبی استان کرمان فاقد طرح هادی است و 

رایزنی برای اجرای طرح در این روستاها انجام شده است.
منصور شکرالهی از اجرای طرح هادی در روستاهای 50 
خانواری شهرستان های کهنوج،منوجان، فاریاب، قلعه گنج 
و رودبار جنوب خبر داد و افزود:این طرح با پیگیری های 
مستمر از طریق معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی محقق شد.او تصریح کرد:طبق دستور 
معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
به مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان، اجرای طرح هادی 
در روستاهای با حداقل 50 خانوار در پنج شهرستان جنوبی 

استان کرمان بزودی اجرا می شود.

دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست کشور هیچ مجوزی 
برای سد صفا رود و سامانه انتقال آن صادر نکرده است

 تجمع برای آب به جنوب استان کرمان رسید

تامین مالی اقدام ملی 
مسکن متنوع می شود

خرید و فروش ارز 
مشمول مالیات است

هشدار سازمان مالیاتی به اجاره دهندگان 
کارت ملی برای خرید ارز

پنج شهر استان کرمان 
نامزد ثبت ملی

وزیر اقتصاد تجربه مسکن مهر انتقاد کرده 
و آن را تورم زا دانسته است

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد، طبق قانون 
مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات 

است و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به 
ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده می باشند.

فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان در نشست با فرمانداران و 

دست اندرکاران پنج شهر نامزد ثبت ملی استان کرمان 
اظهار کرد:شهر های کرمان،شهربابک،راین، قلعه گنج و 

راور به ترتیب به عنوان نامزد های شهر ملی صنایع دستی، 
شهرملی فیروزه،شهر ملی چاقو، شهر ملی حصیر و شهر 

ملی فرش دستباف معرفی شده اند.

 شهردار کرمان: 

بهسازی خیابان ها 
۵ میلیون متر مکعب 

 آسفالت نیاز دارد

یک واحد مزرعه 
هکتاری   20

پرورش ماهی با تولید سالیانه 100 تُن در 
جیرفت به بهره برداری رسید.

قربان سیامک مدیر شیالت و آبزیان 
جنوب   کشاورزی  جهاد  سازمان 
کرمان در آیین بهره برداری از مزرعه 
20 هکتاری پرورش ماهی در حوزه 
شهرستان جیرفت گفت : در راستای 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی  
مبنی بر رفع موانع تولید و حمایت از 
مصرف کننده و حذف واسطه ها و هزینه 
های غیر ضروری تولید،  یک واحد مزرعه 
پرورش ماهی گرم آبی به مساحت 20 
هکتار با  پیش بینی تولید ساالنه 100 

تن به  بهره برداری رسید.  

صفحه۲ را 
بخوانید

قیمت مرغ و تخم مرغ 
روند کاهشی گرفت

 مرغ؛ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان
مرغ  قیمت 
مرغ  تخم  و 

در بازار روند نزولی در پیش گرفته و 
آنطور که تولیدکنندگان می گویند با 
توجه به افزایش تولید این روند ادامه 
دار خواهد بود.قیمت مرغ و تخم مرغ در 
بازار روند نزولی در پیش گرفته و آنطور 
که تولیدکنندگان می گویند با توجه به 
افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد 
بود. بررسی های میدانی خبرنگار مهر 
نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ 
گرم تازه در خرده فروشی ها به 27 هزار 
و ۸00 تومان تا 2۸ هزار و 500 تومان 
رسیده در حالی که نرخ مصوب این کاال 
۳1 هزار تومان است. همچنین قیمت 
هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن 4۳ 
هزار تومان است در خرده فروشی بین 
41 تا ۳۹ هزار تومان است.تولیدکنندگان 
افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش 
قیمت عنوان می کنند در همین زمینه 
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با 
خبرنگار مهر از کاهش قیمت تخم مرغ 

درب مرغداری خبر داد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی دعوت به همکاری 

آگهی شماره : 80/ب/9- 1400 م 

فراخوان مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروح ذیل :
موضوع : اجرای قسمتی از طرح آبرسانی به مجتمع روستایی دریجان شهرستان بم را با برآورد : 18.151.085.655 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 

907.600.000 ریال به شماره فراخوان : 2000005963000109 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای 
گواهی صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، 

دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس 

www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز شنبه تاریخ : 1400.09.20 

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ : 1400.10.2
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400.10.18

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400.10.18
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1400.10.19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان – بلوار 22 بهمن – شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها و تلفن 03433222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فرماندار جدید رفسنجان:۳۷۳ روستای جنوب کرمان فاقد طرح هادی است

اجازۀ انتقال آب 
چاه های کشاورزی داده شود

کهنـوج،  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
منوجان،فاریـاب، قلعه گنـج و رودبارجنـوب در 
مجلس شورای اسـالمی گفت: ۳7۳ روسـتای دارای 
50 خانـوار در حـوزه اسـتحفاظی پنـج شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان فاقـد طـرح هـادی اسـت و 
رایزنـی بـرای اجـرای طـرح در ایـن روسـتاها انجام 

شـده اسـت.
منصـور شـکرالهی از اجـرای طـرح هـادی در 
شهرسـتان های  خانـواری   50 روسـتاهای 
کهنوج،منوجـان، فاریـاب، قلعه گنـج و رودبار جنوب 
خبـر داد و افزود:ایـن طرح بـا پیگیری های مسـتمر 
از طریـق معاونـت عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن 

انقـالب اسـالمی محقـق شـد.

او تصریـح کرد:طبـق دسـتور معاونـت عمـران 
روسـتایی بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی کشـور 
بـه مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان، اجرای 
طرح هـادی در روسـتاهای بـا حداقل 50 خانـوار در 
پنج شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمان بـزودی اجرا 

مـی شـود.
نماینـده مـردم شهرسـتان های کهنـوج، منوجـان، 
فاریاب، قلعه گنـج و رودبارجنوب در مجلس شـورای 
اسـالمی با بیان اینکه طرح هـادی برای روسـتاهای 
دارای دهیـاری اجرا مـی شود،اظهار داشـت: به دلیل 
کمبود اعتبارات، اجـرای طرح های هادی روسـتایی 
با مشـکل مواجه شـده که بـا رایزنی های انجام شـده 
اعتبـار اجـرای طـرح هـادی بـرای پنج شهرسـتان 

جنوبـی بـا اولویـت روسـتاهای 50 خانـواری تامین 
شـد.

او با بیان اینکـه ۳۹۶هـزار و 2۸میلیون ریـال اعتبار 
برای اجـرای طرح هـادی در پنج شهرسـتان جنوبی 
کرمان اختصـاص یافت، گفت:بنیاد مسـکن اسـتان 
کرمـان بـا اسـتفاده از اعتبـار تخصیـص یافتـه باید 

طرح های هـادی ایـن منطقـه را انجـام دهد.
شـکرالهی بـا بیـان اینکـه جنـوب کرمـان بـه دلیل 
وسـعت و پراکندگـی جمعیـت دچـار محرومیـت 
است،خواسـتار توجه ویـژه مسـئوالن در بخش های 

مختلـف بـرای رفـع محرومیـت ایـن منطقه شـد.
طرح  هادی از سـال 1۳۶2 در کشـور با هـدف ایجاد 
زمینه توسـعه و عمـران نقاط روسـتایی تهیـه و اجرا 
شـد کـه آبادانـی روسـتاها و کمک بـه ترویـج پروژه  
های عمرانی در آن ها رسـالت اصلی این طرح اسـت.

فرماندار جدید رفسنجان در نخستین 
اظهار نظر پس از پذیرش این مسئولیت 
به کم آبی در این شهرستان اشار کرد و 
گفت:»ماده 27 و 2۸ قانون توزیع عادالنه 
آب به کشاورز این اجازه را نمی دهد که 
آب از چاه کشاورزی به جایی دیگر منتقل 
شود؛امکان دارد یک چاه کشاورزی آب 
مناسب داشته باشد اما زمین های اطراف 
آن مرغوب نباشند. در این شرایط، بهتر 
است قانون در راستای جابه جایی آب 
از چاه کشاورزی به بخش دیگر منطقه 

اصالح شود«.
علی اکبر پورمحمدی افزود:»۳5 درصد 
پسته کشور در رفسنجان تولید می شود 
و مردم سخت کوش این شهرستان، 
۸0 هزار هکتار باغ پسته کاشته اند. برای 
بهبود بخش کشاورزی پسته که 40 هزار 
خانوار از این ناحیه ارتزاق می کنند باید 
تالش های بسیاری انجام شود«.او ادامه 
داد:»کشاورزان این خطه ۸0 هزار هکتار 
باغ پسته را مدیریت و محصولی ارزآور 
را تولید می کنند که باید برای بهبود 

بخشیدن به حوزه کشاورزی پسته باید 
یک  سری قوانین اصالح شود«.

او ایجاد امکان جابه جایی آب از چاه 
کشاورزی به بخش دیگر منطقه را 
از جمله این موارد دانست و گفت: 
»کشت های جایگزین اعم از زعفران، 
زرشک، عناب، گیاهان دارویی و ... توسط 
مسئوالن قبلی پیگیری شده است، در 
کنار حفظ کشاورزی پسته باید از این 
بخش نیز بهره مند شد. ضمن اینکه 
گلخانه هایی در دست اجرا داریم که به 
پویا شدن حوزه کشاورزی شهرستان 

کمک می کند«.
 ۳0 تولید  به  رفسنجان  فرماندار 
درصد از گوشت مرغ استان کرمان 
در رفسنجان نیز اشاره و اظهار کرد: 
»با این وجود، مردم این منطقه در صف 
خرید مرغ می ایستند که شایسته 
صحیح،  مدیریت  با  باید  نیست 
مرغ مورد نیاز مردم رفسنجان در 
اختیار آن ها قرار گیرد و مازاد را به 

شهرستان های دیگر ارسال کرد«. 

شغلردیف
مدرک 
تحصیلی
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جنسیت :آقا- محدوده سنی: 25 الی 
35- حداقل 3 سال سابقه کار  مرتبط

دارای مدرک کارشناسی مهندسی 
کامپیوتر- توانا در پشتیبانی از 
مشکالت نرم افزاری و سخت 

افزاری کاربران- توانا در پشتیبانی از 
زیرساخت های شبکه و مرکز داده
مسئولیت پذیر، روحیه کار تیمی، 
منظم و با انگیزه- توانایی اعزام به 
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آشنایی کامل با برنامه ریزی تولید 
-آشنایی کامل با برنامه ریزی و 

کنترل پروژه
آشنایی کامل با برنامه ریزی عملیاتی-

مسلط به نرم افزار آفیس

 معادن جنوب کرمان از توسعه جاماندند

کرمان   در  واقع  خود  دفتر  جهت  معدنی،  معتبر  شرکت  یک 
دعوت به همکاری می نماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند 

رزومه خود را به آدرس    
ارسال نمایند.

kerman.jazb1400@gmail.com
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پنج شهر استان کرمان 
نامزد ثبت ملی

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان گفت:کرمان،شهربابک،راین،قلعه گنج 
و راور به ترتیب نامزد  شهر ملی صنایع دستی، فیروزه، چاقو، حصیر و 

فرش دستباف هستند.
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان در نشست با فرمانداران و دست اندرکاران پنج شهر نامزد 
ثبت ملی استان کرمان اظهار کرد:شهر های کرمان،شهربابک،راین، 
قلعه گنج و راور به ترتیب به عنوان نامزد های شهر ملی صنایع دستی، 
شهرملی فیروزه،شهر ملی چاقو، شهر ملی حصیر و شهر ملی فرش 
دستباف معرفی شده اند.مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه طرح شهر های مذکور با 
همکاری کمیسیون گردشگری،فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی 
کرمان تهیه شده و مورد تایید وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته 
است افزود:با تکمیل پرونده این شهر ها جلسه ای در تهران برای دفاع 
برگزار خواهد شد که موفقیت در این جلسه منوط به همکاری همه 

دست اندرکاران به ویژه فرمانداران این شهر ها است.
او با بیان اینکه استان کرمان دارای یک شهر جهانی و یک شهر ملی 
است بیان کرد:با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های شهر های نامزد،بسیار 
امیدواریم این  شهر ها آرای الزم برای انتخاب و معرفی به عنوان شهر ملی 

در حوزه صنایع دستی را به دست بیاورند.
فعالی تاکید کرد:تکمیل پرونده شهر های کرمان، شهربابک و راور از روند 
خوبی برخوردار است،ولی متاسفانه پرونده شهر های راین و قلعه گنج به 
دلیل عدم همکاری مسئوالن محلی دچار وقفه شده است که باید علل 

این وقفه پیگیری و بررسی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
خاطرنشان کرد:ثبت شدن این شهر ها سبب می شود همه توجهات 
ملی، منطقه ای و بین المللی به سوی استان کرمان جلب شود که 
خوشبختانه در فرایند جهانی شدن شهر سیرجان به عنوان شهر گلیم 

شاهد این اتفاق بودیم.

مکتب سپهبد شهید سلیمانی 
توسط جوان خط امام و رهبری 

پیاده سازی شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت:مکتب سپهبد 
شهید سلیمانی در گام دوم انقالب که بر مبنای جوان گرای است، باید 
توسط جوان انقالبی، بسیجی، جهادی، مومن، مخلص و در خط امام نه 
یک کلمه جلوتر و نه یک کلمه عقب تر پیاده سازی شود.حجت االسالم 
حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه کرمان افزود:مکتب 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ناسیونالیستی نیست و 
انترناسیونالیاستی،جهانی،انسانی و اسالمی است و در مکتب وی فداکاری 
ترسیم و تبیین می شود.او تاکید کرد:همه عقال و انقالبی ها و مسئوالن 
اجرایی و فرهنگی،دست به دست هم دهند تا مکتب سردار شهید سلیمانی 
در شهر و استان کرمان که زادگاه ایشان است، اجرا شود.خطیب جمعه 
کرمان تصریح کرد:مکتب سردار شهید سلیمانی مکتبی است که امام 
جامعه،مقام معظم رهبری برای آن را ترسیم کرده اند و باید بزرگان در 
حوزه های مختلف اقتصاد،فرهنگ و غیره دور هم جمع شوند و با رعایت 
حدود و ثغور الهی درباره آن برنامه ریزی کنند.حجت االسالم و المسلمین 
علیدادی سلیمانی بر رعایت حدود و ثغور الهی در تمامی میدان های سخت 
تاکید کرد و گفت:تمام هم و غم شهید سلیمانی این بود که خداوند از او چه 
می خواهد و بر این اساس در همه جا تکلیف خود را می شناخت و به دنبال 
آن می رفت و همواره می گفت که می خواهم فدایی این خط تقوا شوم.او 
اظهار داشت:مکتب شهید سلیمانی برگفته از مکتب امامین انقالب،برگرفته 
شده از مکتب اهل بیت)ع(و مکتب اسالم  است و مکتبی است که 
غیرمعصوم توانست آن را ثبت کند.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان ادامه داد:مکتب شهید سلیمانی مصداق بارزی از مکتب انقالب 
اسالمی است و مکتب انقالب همان مکتبی است که رهبر فرزانه انقالب، 
مراحل آن را به خوبی تصریح کرده اند.حجت االسالم و المسلمین علیدادی 
سلیمانی با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی ایران و سه ماموریت پیش روی 
مردم در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی،گفت:سه ماموریت تشکیل 
دولت اسالمی با مشخصات مطرح شده،تشکیل جامعه اسالمی با همه 
حدود و ثغور آن و ایجاد تمدن اسالمی که بتواند مسیر نهضت مصلح جهانی 
بشر را فراهم کند،در پیش است.او افزود:شهید حاج قاسم سلیمانی،فرزند 
انقالب اسالمی و محصول انقالبی است که امام عظیم الشان آن را مهندسی 
کرد و مکتبی است که دو امام عظیم الشان بعد از امامان معصوم آن را رهبری 
کرده اند.امام جمعه کرمان ادامه داد:شهید سلیمانی شخصیتی است که 
مکتب انقالب اسالمی را خوب شناخت و با مجموعه رفتارهای خود، آن را 
به یک مکتب عملی تبدیل کرد.حجت االسالم علیدادی سلیمانی،فداکاری 
را از ویژگی های برجسته سردار سپهبد شهید حاج قاسم دانست و ادامه 
داد:شهید سلیمانی در حدی فداکاری کرده که جان خود را با تمام وجود در 
طبق اخالص گذاشت و این مرد شجاع و فداکار در آن همه عرصه هایی که 

نیاز بوده است،فداکاری کرده است.

یک واحد مزرعه 20 هکتاری پرورش ماهی با تولید 
سالیانه 100 تُن در جیرفت به بهره برداری رسید.

قربان سیامک مدیر شیالت و آبزیان سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب  کرمان در آیین بهره برداری از مزرعه 
20 هکتاری پرورش ماهی در حوزه شهرستان جیرفت گفت : 
در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی  مبنی بر رفع 
موانع تولید و حمایت از مصرف کننده و حذف واسطه ها و هزینه 
های غیر ضروری تولید،  یک واحد مزرعه پرورش ماهی گرم آبی 
به مساحت 20 هکتار با  پیش بینی تولید ساالنه 100 تن به  بهره 
برداری رسید.   مدیر شیالت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان 
حمایت از طرح های تولیدی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این طرح 
در راستای حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت آبزیان  راه 
اندازی شده که   تمام تولیدات این مزرعه را به صورت مستقیم 
در هفت شهرستان جنوبی و استان کرمان به مصرف کنندگان 

عرضه می نماید.
او افزود:عرضه مستقیم تولیدات این مزرعه به 2 صورت زنده 

فروشی و بسته بندی در مزرعه تا پایان سال ادامه دارد.
سیامک با اشاره به میزان اشتغال زایی این واحد پرورش ماهی 
گفت:میزان اشتغالزایی در این واحد ۶ نفر به صورت مستقیم و 12 

نفر غیر مستقیم می باشد.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی جنوب  کرمان میزان 
تولید آبزیان در جنوب کرمان را ۳12۸تن اعالم کرد و افزود:با 
برنامه ریزی انجام شده توسط مدیریت شیالت جنوب کرمان این 

میزان تولید در افق برنامه هفتم به دو برابر افزایش می یابد.
او گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 70هزار بچه ماهی 
گرم آبی بین متقاضیان هفت شهرستان جنوبی به صورت 
ترویجی توزیع  و 200 استخر دو منظوره ذخیره کشاورزی، 
ماهی دار گردیده است.او با اشاره به برنامه های جدید مدیریت 
شیالت سازمان جهاد کشاورزی جنوب  کرمان اظهار کرد: 
پرورش گونه های جدید آبزیان شامل ماهیان خاویاری،ماهیان 
زینتی،زالوی طبی و تیالپیا با رعایت مالحظات زیست محیطی در 
دستورکار مدیریت شیالت جنوب کرمان می باشد که عالوه بر آن 
برنامه پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره به تعداد 2 هزار باب 

جزء اولویت  این مدیریت در برنامه هفتم توسعه است.

استاندار کرمان در پیامی ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای عرصه سالمت و تبریک میالد 
حضرت زینب )س( به پرستاران دلسوز و وظیفه 
شناس این استان بر لزوم برنامه ریزی برای ایجاد نظام پرستاری 
حرفه ای، گسترده و جذاب برای جوانان خادم در این حرفه تاکید 
کرد. علی زینی وند افزود:تقویت حوزه مراقبت، بهداشت،آموزش و 
پیشگیری در راستای ارتقای بنیه های بهداشت و درمان و حرکت 

به سمت بهداشت و پیشگیری محوری ضروری است.
او ادامه داد:امید است با نگاه تخصصی تر به مقوله پرستاری،پیگیری 
درخواست ها و مطالبات پرستاران و کیفی سازی خدمات 
پرستاری،نظام پرستاری را حرفه ای تر، گسترده تر و جذاب تر 

برنامه ریزی کنیم.
استاندار کرمان تصریح کرد:سالمت جامعه یکی از مؤلفه های 
توسعه یافتگی است و پرستاران به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی 
ترین حلقه های زنجیره سالمت، همواره در فرایند سالمت جامعه 

نقشی محوری و اساسی داشته و دارند.
او ادامه داد:پرستاران با استقبال از خطرات ناشی از بیماری ها 
جلوه های زیبایی از ایثار، عطوفت و احساس مسئولیت را به نمایش 
گذاشته و روح همدلی و انسان دوستی را در شریان های جامعه 

جاری می کنند. 
استاندار کرمان اظهار داشت:اهتمام ستودنی پرستاران در نجات 
جان انسان ها بیانگر مراتب واالی نوع دوستی و نهایت حس وظیفه 

شناسی است.
او گفت: روز پرستار زمان ارج نهادن به فرهنگ ایثار و خدمت و 
فرصت مغتنمی برای تجلیل از تالش ها، خدمات و مجاهدت های 

ارزشمند پرستاران است.
زینی وند،اظهار داشت:بحران بیماری کرونا ویروس،در کنار 
سختی ها و رنج های بی شمار، تابلویی ماندگار از وظیفه 
شناسی،انسان دوستی و جان فشانی کادر بهداشت و درمان خلق 
کرد و پرستاران در این بحران همواره در میدان درمان حضوری 
مسئوالنه و ایثارگرانه داشتند و با الگو گرفتن از اسوه عشق و ایثار، 

حضرت زینب)س(موجب تسکین آالم بیماران شدند.
او گفت:بدون تردید تاریخ وامدار از خودگذشتگی و مجاهدت های 
پرستاران و شهدای عرصه سالمت خواهد بود و فداکاری آنها در 

ذهن ها با افتخار و قدرشناسی به یادگار باقی خواهد ماند. 

بهره برداری از یک واحد 
مزرعه پرورش ماهی ۲۰ هکتاری 

در جنوب کرمان

نظام پرستاری تخصصی تر 
برنامه ریزی شود

خبر

خبر

خبر

   

معادن مهم ترین منبع برای تأمین مواد اولیه 
بسیاری از بخش های اقتصادی هستند که با خام 
فروشی فرصت های توسعه از کشور سلب شده و 

ثروت ملی به حراج گذاشته می شود.
با کاهش درآمدهای نفتی شاید بهترین راه برای 
نجات اقتصاد کشور رونق صادرات از طریق دیگر 
بخش ها به ویژه فروش مواد معدنی باشد،البته این 
مواد اگر فرآوری شوند ارزش افزوده چند برابری 

خواهند داشت.
فرآوری،در زنجیره ارزش صنایع معدنی زمینه ساز 
ارزش افزوده باالیی است که می تواند در بحران بد 
اقتصادی برای کشور مفید باشد.سنگ های معدنی 
پس از فرآوری از ارزش باالیی برخوردار می شوند 
و این امری است که سال ها در جنوب کرمان به آن 

نگاه ویژه ای نشده بود.
جنوب کرمان منطقه ای محروم است که معادن 
زیادی را در خود جای داده اما نبود زیرساخت های 
الزم باعث شده تا بحث فرآوری معادن جایگاه 
مناسبی کسب نکرده باشد. البته آن طور که 
برخی از مسئوالن از جمله نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس عنوان می کنند برخی سنگ 
اندازی ها نیز موجب شده تا سرمایه گذاران با 

مشکل مواجه شوند.
خام فروشی ما را از توسعه باز می دارد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت:در 
بخش صادرات محصوالت معدنی باید سعی کنیم 
این محصوالت به شکل خام صادر نشوند البته ما 

این کار را در جنوب کرمان تقریبًا عملی کرده ایم.
ذبیح الله اعظمی افزود:زمانی که مواد معدنی به 
صورت خام صادر می شوند،فرصت های شغلی 
کاهش پیدا می کنند.این مسئله باعث می شود 
ارزش افزوده این مواد برای ما کاهش یافته و به 

سهولت در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.
او تصریح کرد:در جنوب کرمان سعی داریم تا با 
حمایت از سرمایه گذاران این راه را برای آنها هموار 
کنیم تا نسبت به ایجاد صنایع فرآوری اقدام کنند.

او افزود:امروزه بسیاری از کشورهایی که مواد 
فرآوری شده معدنی را صادر می کنند، خود 
نخستین وارد کننده مواد معدنی هستند و ما که 
سرمایه های معدنی بزرگی را در منطقه جنوب 
کرمان در اختیار داریم نباید این فرصت را از دست 

بدهیم.
اعظمی با اشاره به اینکه خام فروشی ما را از مسیر 
توسعه باز می دارد،افزود:بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته موفق شدند با ایجاد ارزش افزوده از 
همین مواد خام مشکالت اقتصادی خود را حل 

کرده و در مسیر توسعه گام بردارند و اکنون شاهد 
قدرت اقتصادی آنها در دنیا هستیم.

نماینده جیرفت و عنبرآباد اضافه کرد: ما ظریفت 
توسعه در بخش فرآوری را داریم. خام فروشی 
یک بازار موقت است و در تالش هستیم با تدوین 
برنامه های بلندمدت بسترهای مناسبی برای ایجاد 

اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کنیم.
توقف خام فروشی در معادن 

جیرفت و عنبرآباد
او یادآور شد:جلوی خام فروشی معادن در جیرفت و 
عنبرآباد را گرفته ایم و یک معدن سنگ آهن داریم 
در ساردوئیه و تمام سنگ آهن خود را ذخیره کرده 
تا همانجا تغلیظ کند، اجازه ندادم هیچ سنگ آهنی 

را حتی به استان های همجوار ارسال کنند.
او افزود: در خصوص معادن مس هم فعاًل دو 
واحد در مرحله لیچینگ هستند و یک معدن هم 

محصول تغلیظ شده را می فروشد.
اعظمی تاکید کرد:متأسفانه سنگ های تزئینی و 
ساختمانی ما همچنان به شکل خام از منطقه خارج 
می شود و آن هم به دلیل عدم وجود زیرساخت ها 
و تجهیزات الزم است؛ ۵ هکتار زمین در اختیار 
یکی از معدن کاران قرار داده ایم اما برخی مشکالت 
بر سر راهش قرار دارد که سازمان صمت باید 

پاسخگوی این مسئله باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت:وقتی 
صنایع جانبی یک محصول در همان شهرستان 
راه اندازی شود عالوه بر اشتغالزایی، باعث رونق 
اقتصاد و تجارت در آن منطقه می شود اما زمانی که 
محصول خام به جای دیگر ارسال می شود ترافیک 

و هزینه های باالی دیگر را به همراه دارد.
برخی مواقع خام فروشی راه خوبی است

یک کارشناس معدن نیز در این خصوص گفت: 
درست است که خام فروشی مسئله خوبی نیست 
اما برخی مواقع الزم است تا خام فروشی صورت 

گیرد.
مجتبی موسوی افزود:برخی از فعاالن حوزه معدن 
موانعی را باید از سر راه خود بردارند که تحملش 

برای هر کسی آسان نیست.
موسوی اضافه کرد:در بخش سنگ های تزئینی 
امروزه دنیا به سمتی پیش می رود که دیگر در 
نماهای ساختمانی از این ماده استفاده نمی شود 
و شاید در آینده ای نزدیک نیز این منابع و ذخایر 

دیگر ارزشمند نباشند.
او ادامه داد:عاقالنه ترین راه این است که هم 
اکنون که این بخش بازار خوبی دارد تا می توانیم 
به استخراج و فرآوری بپردازیم و اگر بخشی را نیز 
به شکل خام می توانیم صادر کنیم چون می تواند 
ارز را به کشور وارد کند و نگه داشتن ذخایری که 
به زودی برایمان ارزشی نخواهند داشت، عقالنی 

نیست.
موسوی بیان کرد:موانعی که بر سر راه فعاالن این 
حوزه قرار دارد باعث شده تا سهم ما از صادرات 
سنگ چشم گیر نباشد و به زودی همین میزان را 

نیز نخواهیم داشت.
او تصریح کرد:باید به تولیدکننده احترام گذاشت و 
برای زنجیره های بعدی مشوق ایجاد کرد تا رغبت 
داشته باشد محصولی بهتر و با ارزش افزوده باالتر 

تولید کند.
از  هنوز  کرد:ما  عنوان  معدن  مهندس  این 
زیرساخت های الزم برخوردار نیستیم و بسیاری 
از فعاالن ما در بخش معدن در مناطق دورافتاده 
که هیچ زیرساختی فراهم نیست چراغ معادن را 
روشن نگه داشته اند و برای این افراد فرقی نمی کند 
که تولیداتشان را به چه کسی بفروشند،چه برسد 

به اینکه بخواهند به فرآوری فکر کنند.
اولویت صمت جنوب جلوگیری 

از خام فروشی است
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
جنوب کرمان نیز در این خصوص گفت: امسال 
هزار میلیارد تومان طرح افتتاح کردیم و با این مبلغ 

برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.
محمد مجاز افزود:حدود ۲ هزار میلیارد سرمایه 
گذاری نیز در آینده نزدیک اتفاق می افتد و پیش 
بینی ما این است که برای ۲ هزار نفر اشتغال 

ایجاد شود.
او افزود: هم اکنون ۱۰۰ پروانه بهره برداری داریم و 
به صورت متوسط ۵۰ جواز تاسیس واحد فرآوری 
صادر کردیم و این نشان می دهد برای همه مواد 
معدنی برنامه ریزی کرده ایم و اولویت ما جلوگیری 

از خام فروشی است.
او با بیان اینکه در اقتصاد ارزش افزوده حرف اول 
را می زند، گفت:البته یک ماده معدنی با یک ماده 
معدنی دیگر دنیایشان در جزئیات فرق دارد ولی 
کلیت مسئله این است وقتی ماده معدنی را خام 
می فروشید ارزش افزوده آن به شدت کاهش 

می یابد.
به صرفه نبودن فرآوری را قبول ندارم

او تاکید کرد: فرآوری هم مراحل خاص خود را دارد 
در هر مرحله که اتفاق می افتد ارزش افزوده را باال 
می برد و ایجاد اقتصاد پایدار خواهد داشت و من به 
عنوان یک کارشناس معدن این را قبول ندارم که 

فرآوری به صرفه نیست.
او با اشاره به اینکه ما بزرگترین معدن کرومیت را در 
اختیار داریم گفت:متاسفانه مشکل عمده کرومیت 
این است که خریدار آن در دنیا فقط یک کشور و آن 
هم چین است، این کمی مشکل ایجاد کرده است.

مجاز ادامه داد:مرحله اول کرومیت کنسانتره ها 
هستند و در چند وقت اخیر دو سه واحد فرآوری 

کرومیت راه اندازی کردیم و در بخش دوم هم 
فروکروم است که معدن فاریاب به زودی می تواند 

در این بخش نیز خودکفا شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صمت جنوب عنوان کرد:فرآوری را به شکل کلی 
نمی توانیم در نظر بگیریم در بحث تیتانیوم یک 
معدن را داریم و اینها وقتی مرحله به مرحله پیش 
می روند هر کدام حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان 
نیاز به سرمایه گذاری دارند و دانش فنی در این 
بخش نیز باید تامین شود در مس و آهن صفر تا صد 

دانش فنی و… را در اختیار داریم.
او تاکید کرد:در بخش کرومیت هم موضوع متفاوت 
است ما باید یک سری زیرساخت ها را فراهم کنیم 
و به حد قابل قبولی که رسیدند به مراحل بعدی 

ورود پیدا کنیم.
مجاز بیان کرد: وقتی خام فروشی می کنیم سودی 
که باید در داخل هزینه شود را مستقیم به خارج 
از کشور می بریم در حالی که اگر توانمندی 
خود را افزایش و دست از خام فروشی برداریم 
زمینه درآمدزایی و رشد اقتصادی کشور را فراهم 

می کنیم.
او یادآور شد: مشکل عمده ما و چالشی که با آن 
روبرو هستیم زیرساخت است و مشکل دیگر 
همکاری دستگاه های استعالم شونده به ویژه 
محیط زیست است که به دلیل ماهیت کارشان 
گاهی قوانین در تضاد است.همچنین باید مشکالت 
تأمین آب، برق و خطوط حمل و نقل مورد نیاز 
رفع شود.رایزنی های خوبی در بخش زیرساخت 
معادن کرده ایم ولی نیاز است مسئوالن استان و 
شهرستان ها به سمت اهمیت سرمایه گذاری در 
بخش معادن بروند و نیاز است که توجه ویژه به 

این بخش شود.
مجاز با تاکید بر لزوم حمایت ویژه در بخش 
زیرساخت ها افزود: چیزی که باعث یک جهش 
خواهد شد، این است که واحدهای فرآوری 
را با چشم ویژه ای نگاه کنند و ظهور و بروز 
شکوفایی معدن در مرحله فرآوری خودش 

را نشان دهد.
او افزود: مردم پس از استقرار واحدهای فرآوری از 
گردش مالی و… این واحدها بهره مند می شوند. خام 
فروشی واحدهای معدنی به منزله به حراج گذاشتن 
ثروت ملی و خیانت به نسل های بعدی کشور برای 

استفاده از منابع طبیعی است.
لزوم راه اندازی کارخانجات فرآوری معادن در 
جنوب کرمان به شدت احساس می شود و این 
منطقه در این زمینه هنوز در ابتدای راه قرار دارد. 
تعامل خوب ادارات ذیربط و همیاری با سرمایه 
گذاران می تواند این منطقه را از دل محرومیت 

بیرون بکشد.

 مهر

گزارش

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
افزود:زمانی که مواد معدنی به صورت خام 
صادر می شوند،فرصت های شغلی کاهش 
پیدا می کنند.این مسئله باعث می شود 
ارزش افزوده این مواد برای ما کاهش یافته 
و به سهولت در اختیار کشورهای دیگر 
قرار گیرد.

ذبیح اهلل اعظمی تصریح کرد:در جنوب 
کرمان سعی داریم تا با حمایت از سرمایه 
گذاران این راه را برای آنها هموار کنیم تا 
نسبت به ایجاد صنایع فرآوری اقدام کنند.

او یادآور شد:جلوی خام فروشی معادن در 
جیرفت و عنبرآباد را گرفته ایم و یک معدن 
سنگ آهن داریم در ساردوئیه و تمام سنگ 
آهن خود را ذخیره کرده تا همانجا تغلیظ 
کند، اجازه ندادم هیچ سنگ آهنی را حتی 
به استان های همجوار ارسال کنند.

خام فروشی بازاری موقت
معادن جنوب کرمان جایگاه مناسب را کسب نکرده اند

هر  
س: م

عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی - برابر رای شماره 1400۶0331۹0۷800۷4۹0 هیات دوم مورخه 1400/8/11 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 31800۶0042 صادره 
از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر دکان )کاربری عرصه مسکونی ( به مساحت 2۷0/2 مترمربع تحت 
پالک 1۶۷5۹ فرعی از 3۹۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8۹۹ فرعی از 3۹۶8اصلی بخش 2 کرمان واقع 
در کرمان بزرگراه امام کوچه 8 سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای خدامراد سپهری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 11۶3
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/۹/20

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031۹0۷800۷۷58 هیات دوم مورخه 1400/8/18 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 2۷1 صادره از راین در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 11۶/35مترمربع تحت پالک 24۶3۶ فرعی از 2۷8۷ اصلی بخش 3 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 11۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/۹/20

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   
شماره  آراء  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
و   1400۶031۹002002۷0۹ و   1400۶031۹002002۷0۶ و   1400۶031۹002002۷12
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1400۶031۹002002۷15
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در وأحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان1.خانم مرضیه مرادی فرزند فتح 
زمین  قطعه  یک  در  کهنوج  از  صادره   31500۷4444 شناسنامه  بشماره  هللا 
مزروعی به مساحت 2۷281 مترمربع پالک ۹50 فرعی از 8۶- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 8۶ - اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک 
مرادی  مرضیه  خانم   .2 مرادی،  رضا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کهنوج 
فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه 31500۷4444 صادره از کهنوج در یک قطعه 
اصلی   -8۶ از  فرعی   ۹51 پالک  مترمربع   ۶3۷0 مساحت  به  مزروعی  زمین 
مفروز و مجزی شده از پالک 8۶- اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان واقع 
آقای رضا مرادی 3.خانم مرضیه  از مالک رسمی  در کوتک کهنوج خریداری 
در  کهنوج  از  بشماره شناسنامه 31500۷4444 صادره  فرزند فتح هللا  مرادی 
از  مترمربع پالک ۹53فرعی  به مساحت 2۹۷23  زمین مزروعی  یک قطعه 
بخش  یک  قطعه  اصلی   -  8۶ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -8۶
4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای رضا مرادی 
4.خانم مرضیه مرادی فرزند فتح هللا بشماره شناسنامه 31500۷4444 صادره 
از کهنوج در یک قطعه باغ نخیالتی به مساحت 38۷2 مترمربع پالک ۹52 
قطعه یک  اصلی   -8۶ از پالک  و مجزی شده  مفروز  اصلی   -  8۶ از  فرعی 
از مالک رسمی آقای رضا  بخش 4۶ کرمان واقع در کوتک کهنوج خریداری 
مرادی؛ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/۹/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/۹/20
اصغر ناروئی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی -برابر رای شماره 1400۶031۹0۷800۷۷5۷ هیات دوم مورخه 1400/8/18 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 83/33 
متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک ۷01 فرعی از 1۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 3۹ فرعی از 1۷ 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 11۶5
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/۹/۶-تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/۹/20

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031۹0۷800۷۶84هیات دوم مورخه 1400/8/1۶ 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 ۶8448 صادره از مشهد در 
ششدانگ یک باب خانه و مغازه )کاربری عرصه مسکونی( به مساحت ۷3 مترمربع که مقدار 2۶/38 متر مربع 
از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت پالک 222۶4 فرعی از 1۷83 اصلی بخش 3كرمان 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 11۷3
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/۹/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/۹/20

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶031۹0۷8008403 هیات دوم مورخه 1400/۹/8 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 مهدی سیف الهی ده میری فرزند عباس بشماره شناسنامه 4 صادره 
از کوهبنان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154 مترمربع که مقدار 55/۶5 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق 
به وقف است و در اجاره مالک متن می باشد تحت پالک 22285 فرعی از 1۷83 اصلی بخش 3 کرمان واقع در 
کرمان بلوار جهاد کوچه ۷5 شمالی یک منزل سوم سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ برخورداری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 12۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/۹/20
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/5

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031۹0۷8008248 هیات دوم مورخه 1400/۹/3 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 محمدنور نایگونی فرزند مزار بشماره شناسنامه 3580438514 صادره از ایرانشهر در ششدانگ 
یک باب خانه مشتمل بر نیم طبقه به مساحت 14۷/4 مترمربع تحت پالک 304۷ فرعی از 2۹42 اصلی بخش 3 
کرمان واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 1۹ خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده هدایت محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 1284
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/۹/20-تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/10/4

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
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نرخ سکه و طال در روزهای نخست هفته سوم آذرماه افزایشی بود، اما از روز سه شنبه با اقدامات بانک مرکزی در 
مدیریت بازار ارز، رشد قیمت ها متوقف شد و ثابت ماند.به گزارش روز جمعه ایرنا، بازار سکه و طال در هفته سوم آذر 
کار خود را صعودی آغاز کرد و قیمت سکه تمام بهار آزادی بعد از مدت ها وارد کانال 1۳ میلیون تومان شد.قیمت 
سکه طرح جدید در روز شنبه با نرخ 1۳ میلیون و 50 هزار تومان معامله شد و در روز یکشنبه 100 هزار تومان افزایش 
یافت. سیر صعودی بهای سکه در روز دوشنبه تقریبا متوقف شد و با قیمت 1۳ میلیون و 20 هزار تومان معامله شد 
اما در روز بعد دوباره قیمت سکه افزایش یافت و به نرخ 1۳ میلیون و ۳50 هزار تومان رسید.سکه طرح جدید در روز 
چهارشنبه ۸0 هزار تومان کاهش قیمت داشت و برابر 1۳ میلیون و 270 هزارتومان بود. در آخرین روز هفته سکه با 
10 هزار تومان کاهش معامله شد.قیمت ها در بازار طالی خام در هفته سوم آذر ماه همچون هفته های قبل در نوسان 
بود. به این صورت که یک گرم طالی 1۸ عیار در روز شنبه یک میلیون و ۳0۳ هزار تومان معامله  شد و بهای آن در 
روز بعد به یک میلیون و ۳04 هزار تومان و در روز دوشنبه به یک میلیون و ۳11 هزار تومان رسید. یک گرم طالی 1۸ 
عیار در روز سه شنبه یک میلیون و ۳1۸ هزار تومان و در روز چهارشنبه یک میلیون و ۳17 هزار تومان بود و پرونده آن 

در روز پنجشنبه با قیمت یک میلیون و ۳11 هزار تومان بسته شد.

توقف رشد قیمت سکه و طال 
در هفته سوم آذرماه

دالر در حالی کــه متاثــر از باالرفتن انتظارات ناشــی از عدم حصول توافق تا ســطح 
۳1۳00تومان باال رفته بود، از سه روز پیش با مشخص شدن زمان برگزاری دورهشتم 
مذاکرات برجام، روند نزولی پیش گرفت و مجددا به کانال ۳0هزار تومان بازگشت؛ از طرفی 
درهم همچنان باالی سطح ۸000تومان نوسان دارد و قیمت آن به ۸400تومان صعود 
کرده؛ لذا تا زمانی که این ارز به محدوده 7000تومان باز نگردد، انتظارات همچنان باالست 

و دالر کانال ۳0هزار تومان را از دست نخواهد داد.
حاال معامالت به حالت تعلیق درآمده و نوسان دالر هم از روز چهارشنبه کاهش یافته است؛ 
به باور فعاالن بازار، این وضعیت تا رسیدن اولین سیگنال از وین پایدار خواهد ماند و بعد از 

مشخص شدن رویکرد طرفین، بازار همسو با اخبار حرکت خواهد کرد.
دیروز دالر در تابلوی صرافی های رسمی برای فروش با قیمت 2771۶ و برای خرید 271۶۸ 
تومان نمایان شد. در صرافی ها هر اســکناس یورو با قیمت ۳2هزار سی و چهار تومان 

فروخته می شود و نرخ خرید آن از فروشنده ۳1۶۳5تومان است.

قیمت دالر در معامالت پنجشنبه
جو احتیاطی بازار با شروع مذاکرات

بازار و بورساخبار شرکت ها

ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد، 
طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید 
و فروش ارز مشمول مالیات است و کلیه 
اشــخاص فعال در این بخش مکلف به 
ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شــده 

می باشند.
به گزارش تسنیم، سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد، به اطالع کلیــه خریداران و 
فروشندگان ارز می رســاند طبق قانون 
مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز 
مشــمول مالیات بوده و کلیه اشخاص 
فعال در این بخش مکلــف به ثبت نام و 

پرداخت مالیات تعیین شده می باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای 
اجــرای مقــررات مــاده ۱۶3 قانون 
مالیات های مســتقیم، با اعــالم بانک 
مرکزی نســبت بــه برقــراری مالیات 
علی الحســاب به میــزان ۱۰ درصد از 

فروش ارز آنها اقدام می نماید.
اشــخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به 
درگاه الکترونیکی ســازمان به نشــانی 
www.tax.gov.ir نســبت به ثبت نام 
اقدام نمایند. در صورت عــدم ثبت نام 
به موقع و پرداخــت مالیــات در نظام 
مالیاتــی، عالوه بــر شــمول مالیات و 
جرائم غیر قابل بخشــش کــه از طریق 
عملیــات اجرایی وصول خواهد شــد، 
مشــمول مجازات های مقــرر در ماده 
۲۷4 قانــون مالیات های مســتقیم از 
جمله مجازات های درجه شش محکوم 

خواهند شد.
در روزهای اخیر خریــد و فروش ارز با 
کارت ملی رونق زیــادی پیدا کرده بود، 
بســیاری از افراد با اجــاره دادن کارت 
ملی خود به برخی ســفته بازان مبلغی 
حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومان دریافت 
می کنند اما این افراد باید در نظر داشته 
باشــند که با توجه به ثبت معامالت به 
نام آنها بایستی مالیات این معامالت را 

آنها بپردازند.

جلســه ســتاد تنظیم بازار با محوریت 
مایحتاج مردم در شب عید و ماه رمضان 
و هم چنیــن توزیع هوشــمند کاالهای 
اساســی به ریاســت معاون اول رئیس 

جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهــور از هماهنگی 
مطلوب بین دســتگاه های متولی برای 
حل چالش هــای موجــود خصوصا در 
ماه های اولیه شروع به کار دولت، بر اساس 
مصوبات ســتاد تنظیم بــازار قدردانی و 
تاکید کرد این موضوع یک اتفاق جمعی 
اســت که با مشــارکت گروهی افتاده و 
استمرار آن نیز به همین تعاون و همدلی 

وابسته است.
مخبــر توســعه اقتصــاد دیجیتــال و 
بهره برداری از برنامه هــای نرم افزاری را 
یکی از راه های نجات بیماری اقتصاد در 
حــوزه توزیع کاالها و خدمــات و حذف 
واسطه های غیر ضرور دانست و تاکید کرد 
در این زمینه الزم است واحدهای سنتی 
نیز جایگاه خود را در ایــن نظام توزیعی 

هوشمند بازآفرینی کنند.
در این جلسه گزارشی از توزیع اینترنتی و 
هوشمند کاالهای اساسی با قیمت مصوب 
درب خانه، ارائه و بــا توجه به پیامدهای 
مطلوب آن بــر تنظیم عرضــه، قیمت و 
سهولت دسترســی مقرر شــد تا با رفع 
برخی نقایص پیشنهاداتی برای افزایش 
سطح توزیع و گسترش اقالم و محدوده 
جغرافیایی آماده و اجرایی شــود. بر این 
اســاس پس از توزیع موفق ۵ قلم کاالی 
اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر و 
روغن در یک ماه گذشته، توزیع چهار قلم 
کاالی لبنی شامل شیر، پنیر، ماست و کره 
نیز در دستور کار فروش اینترنتی و توزیع 

هوشمند با قیمت مصوب قرار می گیرد.
در جلسه ســتاد تنظیم بازار گزارشی نیز 
از نحوه عملکرد تیم های دســتگاه های 
نظارتــی و همچنین نحوه ســاماندهی 
ظرفیت های مردمی توســط بســیج در 
حوزه پایش گران فروشــی و احتکار ارائه 

شد
در این جلســه که وزرای کشور، صمت، 
جهادکشاورزی، دادگستری و سخنگوی 
دولــت نیز حضور داشــتند، مقرر شــد 
اقدامات الزم برای تامین مرکبات و خرما و 
سایر ملزومات برای شب عید و ماه مبارک 
رمضان به مقدار نیاز کشور انجام شده و از 
هم اکنون برنامه ریزی مناسب برای تنظیم 
بازار و قیمت ها در آن برهه زمانی توسط 
وزارت جهاد کشــاورزی طــوری انجام 
شــود که مایحتاج مورد نیاز مردم دچار 

مشکل نشود.

قیمـت مـرغ و تخـم مـرغ در بـازار رونـد نزولـی در پیـش گرفته 
و آنطـور کـه تولیدکننـدگان مـی گوینـد بـا توجـه بـه افزایـش 
تولیـد ایـن رونـد ادامـه دار خواهـد بود.قیمت مـرغ و تخـم مرغ 
در بازار رونـد نزولـی در پیش گرفتـه و آنطور کـه تولیدکنندگان 
می گویند بـا توجه بـه افزایش تولیـد این رونـد ادامـه دار خواهد 
بود. بررسـی های میدانی خبرنگار مهر نشـان می دهـد که قیمت 
هـر کیلوگرم مـرغ گـرم تـازه در خرده فروشـی ها بـه 27 هـزار و 
۸00 تومـان تـا 2۸ هـزار و 500 تومان رسـیده در حالـی که نرخ 

مصـوب ایـن کاال ۳1 هـزار تومان اسـت.
همچنین قیمت هر شـانه تخم مرغ کـه نرخ مصـوب آن 4۳ هزار 

تومان اسـت در خرده فروشـی بین 41 تا ۳۹ هزار تومان اسـت.
تولیدکننـدگان افزایـش تولیـد و عرضـه را دلیـل ایـن کاهـش 
قیمت عنـوان می کننـد در همیـن زمینه ناصـر نبی پـور، رئیس 
هیأت مدیـره اتحادیه مرغ تخـم گذار اسـتان تهـران در گفتگو با 
خبرنگار مهر از کاهـش قیمت تخم مرغ درب مرغـداری خبر داد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میانگین قیمـت هـر کیلوگرم تخـم مرغ 
درب مرغـداری هـم اکنـون 17 هـزار و 500 تومان اسـت، افزود: 
قیمـت مصـوب ایـن محصـول 1۸ هـزار و ۳00 تومـان در هـر 

کیلوگـرم اسـت.
ایـن فعـال بخـش خصوصـی واردات، افزایـش تولیـد و در نتیجه 

افزایـش عرضـه را دلیـل کاهـش قیمـت تخم مـرغ اعـالم کرد.
نبـی پـور پیـش بینی کـرد بـا توجـه بـه وضعیـت تولید نـه تنها 
تـا پایان سـال جـاری بلکه سـال آینـده هم بـا مشـکلی در حوزه 
تأمیـن تخـم مـرغ مواجـه نخواهیـم شـد ضمـن اینکـه با مـازاد 

سـنگین روبـرو هسـتیم.
همچنیـن از هفته گذشـته دولـت توزیـع اینترنتی برخـی اقالم 
اساسـی از جملـه مـرغ و تخـم مـرغ را آغـاز کـرده کـه منجـر به 
افزایش عرضـه این محصوالت در بازار شـده اسـت. براین اسـاس 
قیمت مـرغ طـی ماه هـای گذشـته 40 هـزار تومـان و قیمت هر 

شـانه تخم مرغ نیـز ۶0 هـزار تومـان را رد کـرده بود.

قیمت مرغ و تخم مرغ 
روند کاهشی گرفت

 مرغ؛ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان

خرید و فروش ارز 
مشمول مالیات است

هشدار سازمان مالیاتی به اجاره دهندگان 
کارت ملی برای خرید ارز

تأکید مخبر بر توزیع 
هوشمند کاالهای اساسی 
در جلسه ستاد تنظیم بازار

واردات گنـدم که بـا ارز ترجیحی انجام می شـود، در سـال جاری 
با رشـد ۹2 درصـدی همراه بوده اسـت.

گنـدم جزو شـش قلم کاالی اساسـی اسـت کـه همراه با بخشـی 
از دارو و تجهیـزات پزشـکی بـا ارز 4200 تومانی وارد می شـود.

بررسـی وضعیـت واردات اقالم اساسـی از ابتـدای امسـال تا نیمه 
آبان ماه نشـان می دهـد کـه از 1۶.4 میلیـون تـن کاالی وارداتی 
بـا ارز ترجیحـی، ۳.۶ میلیـون تـن گنـدم بـوده اسـت. از حجـم 
۹.1 میلیـارد دالری ایـن واردات نیـز 1.2 میلیـارد دالر بـه گندم 

اختصـاص دارد.
این درحالی اسـت که واردات گندم در دوره مورد بررسـی نسبت 
به مدت مشـابه سـال قبل ۶0 درصد از لحـاظ وزن و ۹2 درصد از 

نظر ارزش افزایش دارد.
از ابتـدا تا نیمه آبـان مـاه 1۳۹۹ نیـز در مجمـوع 2.2 میلیون تن 

بـه ارزش ۶۳۹.7 میلیـون تن گنـدم وارد ایران شـده بود.
در جریـان حـذف ارز 4200 از واردات، ایـن موضـوع نیـز مطرح 
بوده که بـا توجه بـه اهمیـت گنـدم، ارز ترجیحی بـرای این کاال 

بـه همـراه بخشـی از دارو و تجهیزات پزشـکی حفظ شـود.  

افزایش ۹۲ درصدی واردات گندم

مسئله آب بعد از چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و 
خوزستان، در روزهای اخیر محور اعتراضات مردم جنوب 
کرمان شده است. اعتراض به مسئله ای که قدمتی چند 
ساله دارد. در جنوب کرمان هم مثل کوهرنگ و اصفهان و 
خوزستان که زخم آب کهنه است و گویا خشکسالی باعث 
سرباز کردن آن و تشدید اعتراضات نسبت به شیوه مدیریت 
منابع آب شده است. جنوب کرمان در چند روز اخیر شاهد 
اعتراضات مردمی در مقابل پروژه های انتقال آب صفارود 
است. مجریان پروژه مدعی شده اند که مجوزهای الزم را 
از سازمان محیط زیست اخذ کرده اند اما مسئوالن این 
سازمان از این موضوع اظهار بی اطالعی می کنند. انتقال آب 
از سرچشمه های هلیل رود به مرکز استان سال هاست که 
با مخالفت مردم جنوب کرمان روبه رو است، مخالفت هایی 
که توانست چند سالی این پروژه را متوقف کند، اما گویا با 
سیاست هایی که دولت سیزدهم در زمینه انتقال آب در پیش 
گرفته، مجریان این پروژه هم فرصت را مغتنم دانسته و باز 

اجرای آن را از سر گرفته اند.
 «بر اساس نظر کارشناسان هرگز آب صفارود منتقل نمی شود 
چون در پایین دست، یعنی محل اجرای پروژه اصال آبی وجود 
ندارد« این اظهارات دادخدا ساالری، دادستان کرمان است 
که تابستان دو سال پیش در خصوص اجرای پروژه  انتقال 

آب از صفارود به شهر کرمان با قاطعیت گفته بود این اتفاق 
نخواهد افتاد. دادستان کرمان همان روزها که هنوز پیامدهای 
خشکسالی در کشور تا این اندازه نمایان نشده بود گفته بود: 
»جایی که باید آب منتقل شود شهرستان رابر است که در 
حال حاضر ۵۵ روستای این شهرستان آب آشامیدنی ندارند 
و آب آن ها با تانکر تامین می شود، رودخانه خشک است و آبی 
برای انتقال وجود ندارد، وقتی آبی نباشد هزینه ای که از جیب 

بیت المال خرج می شود، هدر می رود«
اما در روزهای اخیر مجریان پروژه مجددا آن را به جریان 
انداخته و موجب شکل گیری اعتراضاتی در جنوب کرمان 
شده اند. روز دوشنبه معترضان به اجرای این پروژه در ورودی 
تونل انتقال آب از سمت گلزار بردسیر تجمع کرده و قصد 
تحصن و برپایی چادر داشتند تا انجام عملیات حفاری تونل 
را متوقف کنند، اما مجری پروژه اعالم کرد همه مجوزهای 
الزم برای حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه 
خواهد داد. در همین رابطه، معترضان به اجرای پروژه دیروز 
در نامه ای از دادستان کرمان خواستند تا ادعاهای مجریان 
پروژه در خصوص کسب مجوز از سازمان محیط زیست را 
پیگیری کند. ایلنا دو روز پیش در خصوص این موضوع نوشت: 
»مجری تونل انتقال آب می گوید همه مجوزهای الزم برای 
حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه خواهد 
داد.« اما فعاالن محیط زیست کرمان معتقدند سازمان محیط 
زیست چنین مجوزی صادر نکرده است. از جمله فرود رفعتی 
که به ایلنا گفته است: »بر اساس اطالعات بدست آمده، پروژه 

انتقال آب هیچگونه مجوزی از کمیته ارزیابی سازمان محیط 
زیست کشور ندارد« دیروز حمید جاللوندی؛ مدیر دفتر 
ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظر فعاالن محیط 
زیست را تایید و به سایت زیست آنالین گفت: »اگر مدیر اداره 
کل محیط زیست کرمان مجوزی صادر کرده باشد خالف 
مقررات عمل کرده است و دستگاه های نظارتی کشور حتما 
به این موضوع رسیدگی می کنند.« او همچنین در خصوص 
ابطال مجوزهایی که بر خالف مقررات صادر شده اعالم کرده 
است: »اگر سازمان محیط زیست بخواهد مجوز پروژه هایی 
که بر خالف مقررات مجوزی صادر شده را باطل کند و مانع 
اجرای پروژه شود باید خسارت کارفرما و مجری را بپردازد« 
البته جاللوندی در خصوص این ادعاکه اداره کل محیط 
زیست کرمان سالها پیش برای سامانه انتقال مجوز صادر کرده 
است اظهار بی اطالعی کرده و گفته است: »اصول کار این است 
که در ابتدا باید سد ارزیابی و فرایند صدور مجوز طی شود پس 

از آن سامانه انتقال در دستور کار قرار گیرد«
انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود سال هاست که یکی از 
نگرانی های کشاورزان در جنوب کرمان است. آنها بهار امسال 
و با کاهش بارش ها و قوت گرفتن احتمال از سرگیری پروژه 
نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند. تبعات اجرای 
این پروژه نه تنها از حیث اقتصادی که از منظر اجتماعی هم 
موجب بروز مشکالتی در جنوب کرمان می شود. چرا که 
انتقال آب از این منطقه که خود با مشکالت عدیده ای روبرو 
است، می تواند باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و 

سطحی در این منطقه شود که مثل بسیاری از مناطقی که 
مبدا اجرای پروژه های انتقال آب هستند، پیامدهایی مثل 

بیکاری، فقر و مهاجرت به مناطق دیگر را خواهد داشت.
چندی پیش فرود رفعتی در خصوص اجرای این پروژه 
اعالم کرده بود: »سد صفارود برخالف سدهایی که برای 
تخصیص حقابه محیط زیست در پایین دست تمهیداتی 
در نظر می گیرند، حتی یک خروجی هم ندارد. قرار است 
تمام آب سد انباشته و از طریق پمپاژ وارد تونلی با طول 3۸ 
کیلومتر برای انتقال به شمال استان کرمان هدایت شود« 
به گفته رفعتی این پروژه در سال های اخیر در پی مخالفت 
مردم و آسیب هایی که به شبکه های آب زیرزمینی وارد 
کرده و موجب خشک شدن چاه ها و قنوات منطقه می شد، 
متوقف شد، اما با این حال بخشی از پروژه انجام شده و آماده 

بهره برداری است.
بسیاری از فعاالن محیط زیست و مردمی که نسبت به اجرای 
این پروژه معترضند، عنوان می کنند که این آب از طریق تونل 
به شهر کرمان برای مصرف شرب منتقل نمی شود، بلکه با 
هدف مصارف صنعتی در معادن استان انتقال پیدا می کند. 
مجریان پروژه در مورد این اظهارات پاسخی نمی دهند، اما 
فعاالن محیط زیست منطقه از جمله رفعتی بر این اعتقادند 
که: » دولت می تواند به راحتی مانع اجرای پروژه های انتقال 
آب بین حوضه ای شود. چرا که این روش ها در دنیا منسوخ 
شده است. همیشه این پروژه ها به بهانه آب شرب اجرا 
می شوند. پروژه هایی که تنها برای مافیای آب سود دارد و 

پیامدهای اشتباه آن تنها متوجه مردم است«
دو سال پیش دادستان کرمان از صدور کیفرخواست پرونده 
انتقال آب از صفارود خبر داده و اعالم کرده بود: »ورود 
دادسرای کرمان به بحث انتقال آب سد صفارود، به عنوان 
مدعی العموم بوده و جهت رعایت حقوق مردم و بیت المال و 
مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و 

حیف ومیل بیت المال صورت گرفته است« ساالری به نکته 
دیگری در مورد اجرای این پروژه اشاره کرد که با واکنش هایی 
روبرو شد، او مرداد ماه ۱39۸ در مورد اجرای پروژه انتقال آب 
از جنوب کرمان گفته بود: »مجری و مشاور طرح صفارود 
کسی است که مشاوره اجرای سد ُگتوند بوده، سدی که 
چهار هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد و به گفته رئیس 
سازمان محیط زیست کشور بزرگ ترین خیانت به کشور بوده 
و اکنون معضلی برای خوزستان شده است. سوال این است 
که با توجه به تجربه  گتوند که به یک فاجعه  ملی تبدیل شده 
چرا باید همان مشاور را برای این کار انتخاب کنید« ساالری 
به حقابه جازموریان از هلیل رود هم اشاره کرده و گفته بود: 
»تاالب جازموریان باید سهمی از آورده  هلیل رود داشته باشد. 
آب پشت این شد انباشته شده و تبخیر می شود اما وزارت نیرو 

سهمی برای تاالب جازموریان لحاظ نکرده است«
در دو سال اخیر این پروژه به دلیل مخالفت های مردمی و 
ورود دادستانی استان به موضوع متوقف شده بود. اما حاال با 
رویکردی که دولت سیزدهم در خصوص مدیریت منابع آب 
به ویژه تکمیل پروژه های ناتمام انتقال آب در سطح کشور 
دارد، مجریان پروژه به دنبال از سرگیری اجرای آن هستند. 
همین مسئله واکنش های مردم را در پی داشته است. در 
سال جاری کرمان پنجمین استانی است که اعتراضات آبی 
در آن شکل می گیرد. مردمی که سالی کم بارش و خشک 
هزینه ها و آسیب های زیادی را به آنها تحمیل کرده است، 
جان به لب رسیده و خسته در مقابل تصمیمات اشتباه 
مدیران در مدیریت منابع آب خشمگین می شوند. اما تلخی 
این ماجرا جایی بیشتر می شود که این مردم در سال های 
گذشته هم نسبت به این تصمیمات معترض بودند و 
مدیران بی توجه به تمام اعتراضات آنها، سیاست های خود را 
دنبال کردند، تا کار به جایی برسد که منازعات بین استانی 

و داخلی شکل گیرد.

تجمع برای آب به جنوب استان کرمان رسید

نگرانی از انتقال آب سرشاخه هلیل  
دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست کشور هیچ مجوزی برای سد صفا رود و سامانه انتقال آن صادر نکرده است

وزیر اقتصاد تجربه مسکن مهر انتقاد کرده و آن را تورم زا دانسته است

تامین مالی اقدام ملی مسکن متنوع می شود
رنا

: ای
بع

من

وزیر اقتصاد در حالی از تجربه مسکن مهر انتقاد کرده، آن 
را تورم زا دانسته و اخیرا گفته است تامین مالی اقدام ملی 
مسکن متنوع خواهد شد که این طرح تورم زا نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها برنامه نهضت ملی 
مسکن با تشکیک هایی در اجرا مواجه شده است. 
مهمترین زیرساخت مالی این طرح، تسهیالت 3۶۰ هزار 
میلیارد تومانی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن و 
همچنین قانون بودجه سال جاری است که تا کنون علی 
رغم ابالغ هر دوی این قوانین از سوی شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی به بانک ها، اقدامی در جهت پرداخت آن 

صورت نگرفته است.
رستم قاسمی )1۰ آبان(: وام جهش تولید مسکن از 

فردا به بانک ها ابالغ و اعطا می شود
این در حالی است که رستم قاسمی ۱۰ آبان امسال در 
نشست گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل اظهار کرد: 
در آخرین جلسه ای که دیروز با رئیس بانک مرکزی 
داشتیم قرار شد امروز )۱۰ آبان( به همه بانک های کشور 

تسهیالت نهضت ملی مسکن ابالغ شود.
وی افزود: همه بانک ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم 
تسهیالت کشور معادل 3۶۰ هزار میلیارد تومان در سال 
به بخش مسکن شده اند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا 
نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شود؛ بانک ها موظفند 

این تخصیص سهم را اجرا کنند.
وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد 
واحدها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این 

تسهیالت ابالغ شده و سازندگان می توانند از فردا صبح 
که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می کنند، اولین بخش 
این تسهیالت را درخواست کنند. این تسهیالت در چند 

مرحله پرداخت می شود.
قاسمی تصریح کرد: این تسهیالت یارانه ای بوده و جزو 

تعهدات ماست.
وزیر راه )11 آبان(: تسهیالت ابالغ شده، ولی با 

تأخیر پرداخت می شود
وزیر راه و شهرسازی ۱۱ آبان در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر 
و دریانوردی در گفت گو با خبرنگاران درباره اعطای 
تسهیالت 3۶۰ هزار میلیارد تومانی با بیان این که ۱۰ آبان 
مصوبه پرداخت وام نهضت ملی مسکن به بانک ها ابالغ 
شده افزود: پرداخت تسهیالت با چند روز تأخیر و حداکثر 

یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد )1۶ آذر امسال(: نمی گذاریم تجربه 

مسکن مهر تکرار شود
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۶ 
آذر به مناسبت روز دانشجو در نشست فعاالن تشکل های 
دانشجویی دانشگاه های تهران در پاسخ به پرسشی در 
خصوص تأمین مالی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: درباره 
ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و 
وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تأمین مالی ساخت این 
تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر 

تکرار نشود.
نامه اخیر خاندوزی به رئیس جمهور: تسهیالت 

۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تورم زاست
وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت های خارجی 
نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم شدن 

زمینه های حضور ظرفیت های خارجی برای ساخت یک 
میلیون مسکن خواهید شنید.

شنیده شده وزیر اقتصاد اخیرًا نامه ای هم به رئیس 
جمهور درباره تورم زا بودن تسهیالت 3۶۰ هزار میلیارد 
تومانی ساخت مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن 

ارسال کرده است.
وزیر اقتصاد )۲۰ تیر 1۳۹۹(: تجربه مسکن مهر 

فرصت طالیی برای کشور بود
این در حالی است که خاندوزی در تیر ماه سال گذشته 
در نشستی که در خبرگزاری مهر با حضور پروانه اصالنی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی در دولت سیزدهم و سید احسان خاندوزی 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برگزار 
شد، از وضعیت مدیریت دولت های دوازدهم و سیزدهم 

در بخش تولید مسکن انتقاد کرد.
خاندوزی در میزگرد خبرگزاری مهر درباره مسکن 

عنوان کرد:
»یکی از مؤلفه های دوره مدیریت دولت یازدهم در بازار 
مسکن، بی تحرکی هم در سمت عرضه مسکن و هم 
نسبت به مدیریت تقاضای مسکن بود. به جای بهبود 
و رفع ایرادات مسکن مهر، شاهد توقف آن بودیم. اما به 
طور واضحی سیاستگذار درباره تحرک عرضه و مدیریت 
تقاضا انفعالی عمل کرد و بخش زیادی از فرصت ها را از 
دست دادیم. تجربه مسکن مهر، فرصت طالیی در اختیار 
کشور قرار داد تا نهادهای مسکن ساز و شهرساز حرفه ای 
داشته باشیم ولی از آن غفلت شد؛ می توانستیم بازیگران 
جدیدی را به بازار مسکن کشور معرفی کنیم که نه تنها 
بازار داخل بلکه بازارهای منطقه ای را هم در دست بگیرند؛ 
اما این فرصت از دست رفت که هم به دولت دهم و هم 

یازدهم برمی گردد. نه دولت دوم احمدی نژاد و نه دولت 
اول روحانی از این فرصت استفاده نکردند.«

وی در خصوص دفاع از هدایت تسهیالت بانکی به بخش 
مسکن نیز گفت:

»واقعیت آن است که بخشی از اقدامات مجلس در بخش 
مسکن را به طور سنتی کمیسیون عمران کلید می زده 
است و بنده اطالعی در خصوص آن کمیسیون ندارم اما 
در کمیسیون اقتصادی احتمااًل سه دسته اقدامات در 
دستور کار خواهد بود: اواًل تکمیل سریع بانک اطالعات 
امالک و اسکان که بنده به همراه جمعی از نمایندگان 
طرحی را برای خاتمه دادن به این کوتاهی تاریخی آماده 
کرده ایم، ثانیًا فعال کردن بانک ها در حوزه تسهیالت 
ساخت مسکن و مدل های جدید تأمین مالی مسکن و 
ثالثًا به کار بستن اهرم مالیات بر سوداگری بازار مسکن 

یا مسکن خالی.«
خاندوزی )سال 1۳۹۷(: هدایت تسهیالت بانکی 

به بخش تولید، رشد نقدینگی ندارد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم 
در مقاله ای که با عنوان »نقد برنامه های توسعه ایران از 
منظر ارتباط با بخش مالی و واقعی« که در سال ۱39۷ 
با همکاری محسن مقیسه به رشته تحریر درآورده، 

نوشته است:
»یکی از مشکالت اصلی برنامه های توسعه اول تا ششم، 
عدم توجه به سیاست هدایت تسهیالت یا هدایت 
اعتبارات است؛ در هیچیک از برنامه های توسعه، نه تنها 
گزینش صنایع استراتژیک که باید حمایت اعتباری و 
بانکی پیرامون آنها سامان یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه 
به تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت تسهیالت به 

بخش های اولویت دار ضعیف و ضعیف تر شد.«

کاغذ وطن
گزارش 

پیام ما
گزارش 

یکی از مشکالت اصلی برنامه های 
توسعه اول تا ششم، عدم توجه به 
سیاست هدایت تسهیالت یا هدایت 
اعتبارات است؛ در هیچیک از 
برنامه های توسعه، نه تنها گزینش 
صنایع استراتژیک که باید حمایت 
اعتباری و بانکی پیرامون آنها سامان 
یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه به 
تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت 
تسهیالت به بخش های اولویت دار 
ضعیف و ضعیف تر شد.

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031۹0۷800824۹ هیات دوم مورخه 1400/۹/3 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 مصطفی قاسمی فوزی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 25 صادره از راور در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 1۶0 متر مربع که موازی 24/1۶ متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است 
تحت پالک 13۶0 فرعی از 2۷8۶ اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان شرف آباد بلوار قائم یک انتهای کوچه 
خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 128۹

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/۹/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/10/4

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

 استفاده از نیروهای جوان انقالبی 
در دستور کار باشد

وزیر کشور خطاب به زینی وند: حواستان به 
نفوذ جریان کارگزاران باشد

در روزهای گذشته انتصاب دکتر زینی وند در جایگاه استانداری 
کرمان با حواشی همراه بوده و سواالتی برای برخی فعاالن سیاسی 

و جریان انقالبی استان کرمان ایجاد کرده است.
پیگیری رجانیوز از یک مقام آگاه در وزارت کشور نشان می دهد 
که انتصاب زینی وند در نتیجه اعتمادی بوده است که وزیر کشور 
به اصرار نمایندگان مجلس، امام جمعه کرمان، فرماندهان نظامی 

و مدیران امنیتی در استان داشته است.

فراخوان رقابت بین المللی داستان کودکان 
Chicken House ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: 11 خرداد 1401
 Chicken رقابت بین المللی داستان کودکان

House یک مسابقه ساالنه است که توسط The Times و 
Chicken House، یک شرکت انتشاراتی در بریتانیا 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.

دهانه های آتشفشانی گندم بریان
 E ۱9 3۱ N سه دهانه آتشفشانی گندم بریان در موقعیت جغرافیایی
۵۷ 3۱ در استان کرمان واقع است. این منطقه از گندم بریان در حدود 4۸3 متر ارتفاع 
از سطح دریا ارتفاع دارد و در  شمال غربی گندم بریان در مجاورت هامادا یا دشت لوت 

شمالی قرار دارد.گندم بریان محلی است که از باال به شکل مالقه ای دیده می شود و 
در سطح زمین منطقه ای تقریبا مسطح سنگ های بازالتی سیاه هستند سنگ هایی که 
کانی الیوین را مهمان دارند. این سنگ های حاصل فوران چند دهانه آتشفشانی از جمله 

دهانه آتشفشانی کردوانی و دهانه آتشفشانی محمودی هستند. این دهانه ها به افتخار 
این بزرگان به نام آنها نامیده شده اند تا به پاس تالش هایشان نامشان در کویر بماند. 

دهانه ها  دقیقا بر روی گسل نایبند قرار دارند . یکی از نظرات در مورد چگونگی فوران 
این آتشفشان های جوان که مربوط به کواترنر می باشند این است که در راستای گسل 
نایبند با ایجا شرایط پلکانی گسل محیطی کششی بوجود آمده و با نازک شدن پوسته 

زمین در این قسمت گدازه ها بیرون ریخته اند و بر پهن دشت لوت و بر روی الیه های 
رسی گسترانده شده اند .در مورد انتخاب  نام گندم بریان گفته می شود سال ها پیش 

که مسافران بین قهستان و شهداد بار خود را در این محل بر زمین می گذارند دانه های 
گندم بر روی سنگ بازالتی سیاه قرار می گیرد بعد از مدتی از شدت گرما بریان می شود 

و نام گندم بریان بر آن نهاده می شود . مدتی هم به اشتباه شایع شده بود که گندم 
بریان گرمترین نقطه کره زمین است 

که بعدا برای چند سال متوالی نقشه ها 
همتراز گرمایی نشان داد چاله لوت در 
جنوب لوت یکی از گرمترین نقاط کره 
زمین است اگر چه با وجود سنگ های 
سیاه که گرما را جذب می کند و دمای 

بسیار باالی تابستان لوت گندم بریان 
یا ریگ سوخته درجه حرارت باالیی را 

نشان خواهد داد.دسترسی به این منطقه 
نیازمند کسب مجوزهای الزم و همچنین 
راهنمای مسلط به منطقه است./کویرها و 

بیابان های ایران

حـ هـ هـ هــ 
نویسنده: لوران بینه    

ترجمه: احمد پرهیزی
انتشارات: ماهی

کتاب هـ هـ ـحـ هـ با عنوان اصلی 
HHhH اولین رمان لوران بینه، 

نویسنده فرانسوی است که در سال 
۲۰۱۰ منتشر و موفق به کسب 

جایزه رمان اول گنکور شد. کتابی 
متفاوت که در آن ماجرای عملیات 

آنتروپوید در جنگ جهانی دوم 
روایت می شود.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

و  راه  وزارت  شهرسـازی  معـاون 
شهرسـازی گفت:خانه دار شدن مردم 
یکی از مهمترین موضوعاتی اسـت که 
دولت سـیزدهم روی آن تاکیـد دارد و 

ایـن مهـم را پیگیـری مـی کند.
فرزانـه صـادق مالواجرد ر جمـع بندی 
سـفر به جنـوب کرمـان افـزود: اجرای 
طرح خانـه دار شـدن مردم با بررسـی 
انجام شـده در کرمان جنوبـی با وجود 
اراضـی در محدوده شـهر بسـیار خوب 
اسـت کـه در صـورت اسـتقبال مـردم 

ایـن مهم محقـق می شـود.
او ادامـه داد: نـوع تامیـن زمیـن در 
جنـوب کرمـان بـا توجـه بـه فرهنگ 
و مطالبـه مـردم ایـن منطقـه با سـایر 
نقـاط کشـور متفـاوت اسـت لـذا نـوع 
واگذاری نیـز متفـاوت خواهد بـود که 
بـه دلیـل توجـه بـه شـرایط اقلیمی و 

شـرایط فرهنگـی اسـت.
او اظهار داشـت:تامین زمیـن خبـر 
بسـیار خوبـی بـرای مـردم اسـت کـه 
با مشـارکت مـردم ایـن اتفاق هـر چه 

زودتـر می توانـد رقـم بخـورد.
بـرای  اطالعاتـی  بانـک  تشـکیل 
واگـذاری های خـالف طـرح تفصیلی 
و  راه  وزارت  شهرسـازی  معـاون 

شهرسـازی بـه واگذاری هـای خـالف 
طرح های جامع تفصیلی در سـال های 
قبل توسـط شـهرداران قبلی یا ادارات 
دولتـی اشـاره کـرد و گفـت:در ایـن 
واگذاری ها متاسـفانه مشـکالت بسیار 
زیـادی برای مـردم ایجاد شـده که این 
واگذاری هـا در جیرفـت بـه اوج خـود 

رسـیده اسـت.
او افزود:ایـن واگذاری هـا نـه کاربـری 
مسـکونی،نه داخـل محـدوده بـوده 
لـذا بـا تشـکیل بانـک اطالعاتـی باید 
مشـخص شـود کـه ایـن زمیـن هـا به 

چـه افـرادی واگـذار شـده اسـت.
به گفتـه او ایـن بانـک اطالعاتی کمک 
بـه پاسـخگویی و تصمیـم گیـری می 

کنـد.
صـادق مالواجـرد اظهـار داشـت:مقرر 
شـد تا طی یک مـاه فرمانـدار جیرفت 
این بانک اطالعاتی را تهیه و مشـخص 
کند چه کسـانی زمین دولتـی دریافت 
کـرده یـا نکـرده انـد کـه در تصمیـم 

گیـری نهایی نقـش مهمـی دارد.
تشـکیل کارگروه مشـترک بـرای رفع 

مشـکل طرح هـای جامـع و تفصیلی
و  راه  وزارت  شهرسـازی  معـاون 
کارگـروه  تشـکیل  از  شهرسـازی 

مشـترک بـرای رفع مشـکل طرح های 
جامـع و تفصیلـی خبـر داد و تصریـح 
کرد:اگر معضالتـی در طرح های جامع 
و تفصیلـی وجـود دارد معمـوال ایـن 
طـرح ها بـا وضع موجـود و با خواسـته 
های بعدی توسـعه شهری شـاید باهم 

مطابقـت نداشـته باشـند.
او افـزود: مشـکل مـردم در ایـن زمینه 
پیگیـری مـی شـود چـون بایـد حق و 

حقـوق مـردم در نظـر گرفته شـود.
او ادامـه داد:این معضل واگـذاری ملی 
در تمامـی شـهرها تکـرار شـده لـذا با 
تشـکیل کارگروه مشـترک دنبال رفع 

اسـن مشـکل هستیم.
مالواجرد بـه بازدید از شهرسـتان های 
قلعه گنج، عنبرآباد، کهنـوج، منوجان 
و جیرفـت اشـاره کـرد و گفـت: زمـان 
اجـازه نـداد از تمـام منطقـه جنـوب 
کرمـان را بازدیـد کنیم لـذا در فرصت 
های بعـدی حتما از دیگر نقـاط بازدید 

مـی کنیم. 
او نقطه قـوت منطقه جنـوب کرمان را 
پتانسـیل بی نظیر طبیعـی و اجتماعی 
مـردم ایـن منطقـه برشـمرد و گفـت: 
ایـن پتانسـیل ها نقـش مهمـی در 
توسـعه منطقـه جنـوب کرمـان دارد.

شهردار کرمان گفت:کرمان به پنج میلیون 
متر مکعب آسفالت حیاتی نیاز است که ۸۰۰ 
میلیارد تومان برای اجرای آسفالت در شهر کرمان 
نیاز داریم.سعید شعرباف در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان کرمان با تبریک روز پرستار 
اظهار داشت: برنامه ریزی شده هر سه ماه یکبار 

نشست خبری با رسانه ها برگزار شود.
او با بیان اینکه فاضالب شهر کرمان با سرعت بسیار 
خوبی در حال اجرا است و بالغ بر هزار و ۵۰۰نیرو 
در این پروژه کار می کنند و سرعت پروژه قابل قبول 
است گفت:این پروژه قرار است پنج ساله به اتمام 
برسد اما اگر همکاری سایر مجموعه ها با پیمانکار 

بیشتر شود قطعاً زودتر هم به پایان می رسد.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه زیرساخت آسفالت 
بعد از اجرای فاضالب باید انجام شود تا این کار 
توسط شهرداری انجام می شود ادامه داد:حداقل 
چیزی در حدود ۲۰تا ۲3روز باید بگذرد تا آسفالت 

انجام شود.
او با بیان اینکه در طرح جامع شهر کرمان میدان 
شورا پیاده راه می شود افزود:زیرساخت های این 
پروژه در مراسم دومین سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی رونمایی می شود و این منطقه به یک 

میدان اجتماعی و پیاده راه تبدیل خواهد شد.
شعرباف با اشاره به اینکه پارکینگ هایی در حاشیه 
این منطقه تعبیه شده است که در قالب این پروژه 
ایجاد می شود گفت: طراحی الزم انجام و ارائه شده 

و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز و در میان مدت 
افتتاح می شود.

او با بیان اینکه ۲۰راهبرد شامل حدود 4۰پروژه را 
در برنامه کاری خودم به شورای اسالمی عنوان 
کردم که بخشی از آن در بودجه ۱4۰۱دیده شده 
است عنوان کرد:سه پروژه ساماندهی حاشیه شهر 
کرمان، ساماندهی بوستان قائم در منطقه کوه های 
صاحب الزمان)عج( و ساماندهی بافت قدیمی و 

تاریخی شهر کرمان را در اولویت قرار دادیم.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه در آینده نزدیک 
اتفاقات خوبی در حاشیه های شهر کرمان رقم 
خورده و سرانه های خدماتی شهرداری در این 
مناطق افزایش پیدا می کند تا شکافی که ایجاد 

شده،کم شود افزود: به عنوان مثال بیش از ۶۰ هزار 
متر مربع در محله سرآسیاب الزم است.

او با بیان اینکه در بوستان قائم، پهنه بزرگی را از 
میدان شهدا باید دید و این یک مکان تفریحی 
زیارتی برای مردم کرمان است گفت:در بافت قدیم 
شهر کرمان باید با همکاری میراث فرهنگی کار کرد 

تا وضعیت فعلی بهبود پیدا کند.
شعرباف با اشاره به اینکه طرح اصالح هندسی 
میدان بیرم آباد در ورودی شهر کرمان آماده است 
بیان کرد:این طرح را در این دوره اجرایی خواهیم 
کرد و مشکالت ترافیکی این منطقه برطرف 

خواهد شد.
او با بیان اینکه مناقصه اجرای طرح برگزار شد 
که در مرحله اول پیمانکاری مراجعه نکرده است 
افزود:مرحله دوم این مناقصه به زودی برگزار 

می شود و تامین مالی هم انجام شده است.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد 

عمومی است و هیچ تقسیم بندی سیاسی را در 
عملکرد شهرداری قبول نداریم گفت:آنچه که از 
شهردار قبل تحویل گرفتیم،به صورت شفاف در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بدهی های 
شهرداری کرمان مربوط به پروژه های قبلی و در 
حال اجرا است افزود:هنوز صورت وضعیتی از این 

پروژه ها به شهرداری نرسیده است.
شعرباف عنوان کرد:شرایط مالی در شهرداری 
کرمان طوری است که تقریباً اگر ۸۰ درصد بودجه 
امسال یعنی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق 
شد حدود ۸۵۰ میلیارد تومان آن هزینه های جاری 

شهرداری نظیر حقوق است.
او با اشاره به اینکه اجرای یک پل یا تقاطع 
غیرهمسطح در شهر کرمان نیاز به حدود دو سال 
اعتبار شهرداری دارد بیان کرد:با این وضعیت حتمًا 

باید در اجرای پروژه ها اولویت بندی شود.

اسب کاسپین یادگار 
به جا مانده از باستان  

اسب در ادبیات حماسی باستانی و فرهنگ ایرانی 
اسالمی عنصری بارز بوده و بر رابطه سحرآمیزش با 

زیست انسانی از نگاه شاعران، عارفان،امیران و دین آوران 
با تعبیر نجابت و فراست همواره تاکید شده تا به امروز 
که آوازه اسب کاسپین از ارتفاعات شمال،جهان را در 

نوردیده و به نمایه ای از گیالن تبدیل شده است.
اسب کاسپین با قدمت بیش از ۵ هزار سال به عنوان 

یکی از قدیمی ترین نژاد اسبهای موجود در جهان است. 
نام رسمی این اسب در ایران بنابر اعالم وزارت جهاد 
کشاورزی ایران مطابق با نام بومی و بین المللی اسب 

کاسپین است. این نژاد جد اولیه کلیه اسبهای خونگرم 
دنیا است و پراکندگی فعلی آن از بهشهر در نزدیکی 

دشت ترکمن تا تالش در غرب گیالن است. /ایرنا 

عکس: ایرنا

یم
سن

ع: ت
منب

معاون وزیر راه:

 تامین مسکن یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم است

شهردار کرمان: 
بهسازی خیابان ها ۵ میلیون متر مکعب آسفالت نیاز دارد

در یک ماه گذشته صورت گرفت؛
صادرات 11۰۰ تن زغال حرارتی

 از ایستگاه راه آهن زرند به کشور ترکیه

خبر

مدیــرکل راه آهــن کرمــان از اعــزام دو محمولــه زغــال حرارتــی از ایســتگاه زرنــد 
بــه کشــور ترکیــه خبــر داد.

ــی از ایســتگاه  ــه زغــال حرارتــی صادرات ــی در آییــن اعــزام محمول مجیــد ارجون
راه آهــن زرنــد گفــت: ایــن دومیــن قطــار اعزامــی بــه ترکیــه در یــک مــاه اخیــر 

ــت. اس
او بیــان  کــرد: دومیــن محمولــه زغــال ســنگ حرارتــی بــه وزن ۵۵۰ تــن بــا ۱۰ 
واگــن اعــزام شــد کــه نخســتین محمولــه بــه وزن ۵۵۰ تــن بــا ۱۰ واگــن هفتــه 

گذشــته و در مجمــوع ۱۱۰۰ تــن اعــزام شــده اســت.
مدیــرکل راه آهــن کرمــان اظهــار کــرد: زرنــد یکــی از  مناطــق اســتراتژیک و بــا 
ــی  ــی و صادرات ــای داخل ــدد مســتعد باره ــادن و کارخانجــات متع ــودن مع دارا ب
ــه  ــی ب ــوط فرع ــاد خط ــا ایج ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــان محس ــن کرم در راه آه
ــد را ایجــاد  ــار جدی ــم چشــمه هــای ب ــن شهرســتان توانســته ای کارخانجــات ای
ــد نیــز در ایــن مراســم گفــت:  ــدار شهرســتان زرن کنیم.علــی صــادق زاده، فرمان
مدیــرکل راه آهن کرمــان یکــی از مدیــران تالشــگر و بــا انگیــزه اســتان اســت که 
ــا تــالش همــکاران خــود توانســته در توســعه صنعــت ریلــی اســتان اقدامــات  ب

ــد. ــته باش ــده ای داش ارزن
ــرد:از  ــان ک ــادق زاده بی ــی ص ــن کرمان،عل ــی راه آه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آنجایــی کــه اداره کل راه آهــن کرمــان خطــوط ریلــی فرعــی را بــرای اتصــال بــه 
کارخانجــات در ایــن شهرســتان ایجــاد کــرده اســت مــا نیــز در ایــن شهرســتان 
بــا همــکاری کارخانجــات تــالش مــی کنیــم کــه بتوانیــم بــار ورودی و خروجــی 

ــه ریــل منتقــل کنیــم. ایــن کارخانجــات را ب

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مترجم انگلیسی
شرایط احراز    جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری
در تمامی تخصص ها و رشته ها

متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم 
استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به تلگرام 
یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس 

حاصل نمایند.
استخدام فقط در ردیف شغلی ذکر شده انجام می گردد

اطالعات تماس
موبایل ۰9۱9۶۸۸933۰- تلگرام ۰9۱9۶۸۸933۰
واتساپ ۰9۱9۶۸۸933۰
https://irantypist.com/translator_job لینک

های  پایانه  کارتخوان  دستگاه  شغلی:پشتیبان  موقعیت 
فروشگاهی

نوع قرارداد: تمام وقت
جنسیت:آقا
شرایط احراز

پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس می بایست توانایی 
الزم جهت نصب و سرویس های دوره ای، جمع آوری و بازاریابی 

دستگاه های کارتخوان در سطح شهر را داشته باشند.
به همین منظور نیاز است تا پشتیبان ها دارای وسیله نقلیه 
ترجیحا موتور سیکلت باشند تا بتوانند به راحتی در سطح 

شهر عبور و مرور نمایند.
بدون یک روز تاخیر در پرداخت حقوق

موقعیت شغلی:کارشناس فروش و فنی کودهای کشاورزی
جنسیت: خانم و آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

رشته های دانشگاهی مدیریت و کشاورزی در اولویت هستند
ترجیحا آشنا با کودهای کشاورزی

منظم و آموزش پذیر )آموزش فنی رایگان(
فعال و پیگیر

ترجیحا دارای خودروی شخصی جهت انجام ماموریت
اطالعات تماس
موبایل ۰9۱۲۷۱9۵۶۱۱
واتساپ ۰9۱۲۷۱9۵۶۱۱

استخدام یاس ارغوانی استخدام ایران تایپیست
زیر مجموعه بانک ملت

آرکا طراوت کشت 
سرزمین سبز جهت تکمیل کادر


