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۳۰ سال است که 
 در صادرات درجا می زنیم
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افزایش دالر پسته 
را هم گران کرد

 دالالن در کمین بازار یلدا و نوروز

چرا عوارض خروج  از کشور در الیحه 
بودجه رشد ۱۴برابری داشت؟

تقدیر شهردار کرمان 
از آتش نشانان و تخفیف 

جریمه ۲۹۵ میلیون تومانی

بازدید داوران از پنج 
شهر نامزد عنوان ملی 

صنایع دستی استان 

۲

 امتحانات پایان ترم 
تمام دانشگاه ها 

حضوری است

تشکیل گروه های واکنش 
سریع مقابله با کووید ۱۹ 
در شهرستان های کرمان

مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی آموزش عالی 

از حضوری شدن امتحانات پایان ترم تمام 
دانشگاه ها با توجه به شرایطی فعلی کرونا خبر 
داد.محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی آموزش عالی وزارت علوم  درباره نحوه 
برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه ها گفت: 
تصمیمات درباره نحوه برگزاری امتحانات 
پایان ترم بستگی به آمادگی دانشگاه ها در 
زمینه اسکان دانشجویان و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی در جامعه دارد.

معـاون صنایع دسـتی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی اسـتان کرمان گفت: داوران شورای ملی 
صنایع دستی هفته آینده برای بازدید از شهرهای نامزد 
دریافت عنوان شـهر ملی به این اسـتان سـفر می کنند.
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به  دلیل شیوع کرونا و کاهش سفرها، درآمد 
عوارض خروج از کشور از 1610 میلیارد تومان 

در بودجه 1399 به 110 میلیارد تومان در بودجه 1400 کاهش یافت 
اما با توجه به فروکش کردن شیوع این ویروس، درآمد پیش بینی شده 
از این محل در الیحه بودجه سال آینده به 1500 میلیارد تومان افزایش 

یافته است.

شهردار کرمان در صحن علنی شورای شهر کرمان 
از آتش نشانانی که در اطفای حریق ساختمان 

تجاری صالح المهدی حضور داشتند، تقدیر کرد و افزود:نیروهای آتش 
نشانی در کمتر از پنج دقیقه در صحنه حادثه حاضر شدند.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه ۱ را 
بخوانید

مرغ منجمد در جنوب کرمان مرغ منجمد در جنوب کرمان 
به قیمت مرغ گرم به قیمت مرغ گرم 

تومــان  500 قیمــت              1400 آذر   23 سه شــنبه         1130 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

سوخت ناوگان حمل و نقل محصوالت 
کشاورزی جنوب کرمان تامین می شود

تقدیر شهردار کرمان از آتش نشانان و تخفیف جریمه ۲۹۵ میلیون تومانی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب کرمان از تامین سوخت مورد نیاز 
ناوگان حمل و نقل محصوالت کشاورزی این 
منطقه با همکاری شرکت پخش فرآورده های 
نفتی این استان خبر داد.مسعود جمیلی به 
مشکل تامین سوخت ویژه ناوگان حمل و نقل 
بار حامل محصوالت کشاورزی جنوب کرمان 
اشاره کرد و از تشکیل کمیته رصد و پایش 
مشکالت رانندگان ناوگان باری جنوب این 
استان خبر داد و افزود: این کمیته مشکالت 

ادارات مربوطه را پیگیری می کند.
او اظهار داشت:در مکاتبه با شرکت پخش 
فرآورده های نفتی استان کرمان از آمادگی 
شرکت پخش فرآورده های نفتی در خصوص 
تامین سوخت مورد نیاز ناوگان به رانندگان 

جنوب کرمان خبر داد و اظهار داشت: در این 
زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب کرمان تصریح کرد: رانندگان در 
زمینه شارژ نشدن کارت سوخت خودرو 
خود می توانند با شماره گیری سامانه 141، 
شماره کارت هوشمند ناوگان را اعالم کنند 
و از وضعیت سوخت گیری طی 24 تا 4۸ 
ساعت آینده استعالم بگیرند.با شروع برداشت 
محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان، 
روزانه بیش از 600 دستگاه ناوگان خودرو 
باری برای حمل محصوالت کشاورزی به 
این منطقه عزیمت می کنند که این عدد در 
اوج برداشت محصوالت به بیش از سه هزار 

دستگاه افزایش می یابد

در نشست شورای شهر کرمان از آتش نشانان حاضر در حادثه مجتمع 
تجاری صالح المهدی تقدیر و در جریمه فردی که 23 درخت سرو را 

سوزانده بود،تخفیف داده شد.
شهردار کرمان در صحن علنی شورای شهر کرمان از آتش نشانانی که 
در اطفای حریق ساختمان تجاری صالح المهدی حضور داشتند، 
تقدیر کرد و افزود:نیروهای آتش نشانی در کمتر از پنج دقیقه در 

صحنه حادثه حاضر شدند.
سعید شعرباف تبریزی با اشاره به اینکه شهردار سابق کرمان در 
حوزه تامین تجهیزات آتش نشانی این شهر سال 9۸ پیگیری و 
نامه نگاری هایی برای دریافت نردبان آتش نشانی56متری انجام داده 
افزود:در آن زمان هزینه این نردبان 16میلیارد تومان بود در حالی که 
اکنون این رقم به حداقل 55 میلیارد تومان رسیده که نیاز است بخش 

های مختلف برای خرید آن کمک کنند.
او با بیان اینکه بیش از نردبان بلند در معابر شهر کرمان،به خودروهای 
فوماتیک نیاز است تصریح کرد:در معابری همچون محل حادثه آنچه 
بیش از همه موجب اطفا حریق شد همین خودرو بود که البته 20 

سال از آن عمر گذشته است.

شعرباف تبریزی با اشاره به اینکه با توجه به مدت زمان حدود 25 
دقیقه ای برای رسیدن نردبان ها به محل حادثه و زمان باز شدن آن؛ 
بیش از نردبان بلند در چنین معابری به خودروهای فوماتیک نیاز 
است و اگر خودروی دیگری با موتور قوی تر تهیه شود، تا 150 متر 

پرداخت عمودی آب می تواند داشته باشد.
او تاکید کرد:تجهیزات پشتیبانی، تجهیزات اولیه تنفسی و مخازن آب 
تجهیزات فوری  و حیاتی برای آتش نشانی و معابر کرمان است که با 
هزینه 15 میلیارد تومانی می توان خودروی فوماتیک و این تجهیزات 
را تامین کرد.شهردار کرمان با بیان اینکه عامل مهم در گسترش 
آتش سوزی روز دوشنبه عالوه بر نبود سیستم اطفا حریق،نمای 
کامپوزیت و آلومینیوم این ساختمان بود که به بمب آماده تبدیل 
شده بود گفت: بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این نماها 
استفاده می کنند لذا در مصوبه سیما و منظر شهری که منتظر تصویب 
آن در کمیسیون ماده پنج هستیم، ذکر شده که استفاده از این نما، 
ممنوع است.او ادامه داد:خوشبختانه آتش سوزی نمای ساختمان 

تجاری صالح المهدی به داخل ساختمان سرایت نکرد.
شعرباف تبریزی تصریح کرد:در زمینه  آسفالت معابر با پیمانکار قرارداد 

بسته ایم و نیاز است بخشی از اعتبار این طرح به صورت نقدی پرداخت 
شود که با تامین مالی طی 2هفته تمام وقت مشغول به کار است و 
کار از محله سرآسیاب و شهید همت آغاز و در مجموع حدود 40هزار 

مترمربع در شهرک شهید همت آسفالت خواهد شد.
او افزود:برای اجرای طرح فاضالب محله سرآسیاب نیز هماهنگ شده 
که اصرار بود اول فاضالب و بعد آسفالت انجام شود که با پیگیری های 
انجام شده مجوز آن صادر شد و بعد از انجام فاضالب 50 هزار متر مربع 

آسفالت در این محل انجام می شود.
شعرباف تبریزی گفت:پل های عابر پیاده نیز در صورت اخذ مصوبه 
شورای ترافیک آماده ارائه به سرمایه گذار است تا در بزرگراه های اصلی 
کرمان اجرایی شود که اجرای این طرح در کاهش حوادث موثر است.
عامل سوزاندن ۲3 اصله درخت سرو در کرمان تخفیف 

مجازات دریافت کرد 
رئیس کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان نیز با 
اشاره اینکه فردی، به جرم سوزاندن 23 اصله درخت سرو،محکوم به 
پرداخت 295 میلیون تومان جریمه شده بود گفت: مددکاری زندان 
اعالم کرده بود این فرد در زمان ارتکاب جرم از لحاظ روانی در وضعیت 

مناسبی نبوده است لذا شهرداری کرمان در این زمینه درخواست 
کاشت درخت و تخفیف مجازات وی را داشته است.

محمد امینی زاده ادامه داد: براساس این درخواست مقرر شد مبلغ 
جریمه فرد خاطی به یک دهم این میزان کاهش یابد و به جای 23 
درخت، 40 سرو بکارد که در کمیسیون، با پیشنهاد شهرداری موافقت 
شد.او تصریح کرد:البته پیشنهاد می شود به جای سرو، درخت مثمری 
که سازمان فضای سبز شهری پیشنهاد می کند کاشته شود که با این 

موضوع نیز موافقت شد.
سخنگوی شورای شهر کرمان نیز با بیان اینکه بسیاری از واحدهای 
مجتمع تجاری اباصالح المهدی کرمان بیمه نبودند و تجهیزات ایمنی 
نداشتند گفت:وضعیت این  قبیل مجتمع ها باید به شهروندان اطالع 
رسانی شود.سخنگوی شورای شهر  نیز با بیان اینکه کاشت درختان 
کاج و سرو در سطح شهر باید کمتر شود و به جای این درخت ها 
درخت زیتون کاشت شود تصریح کرد: اقدامات خدمات شهری باید 

به مردم منعکس شود.
محمدرضا کمساری پیشنهاد داد:تشکیل و تاسیس اتاق مادر کودک 
در اداراتی که بیشتر کارکنان آن بانوان هستند ضروری است زیرا 
این مهم موجب می شود مادر برای استفاده از پاس شیر به فرزند 

نزدیک تر باشد.
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدرندهیم

مهلــت دریافــت اســناد از ســاعت 8:00 روز شــنبه مــورخ 
۱۴00/0۹/۲7 بــه ســاعت ۱۴:30 روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴00/0۹/۱7 

تغییــر یافــت«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
مناقصه عمومی  یک مرحله ای اجرای  ساختمان پست برق پردیس دانشگاه  علوم پزشکی کرمان 

شناسه آگهی : ۱۲۴۱۹6۲

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
4/12/10/1400

اجرای  ساختمان پست برق پردیس دانشگاه  علوم پزشکی کرمانموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

6/430/967/623 ریالبرآورد کل مناقصه)ریال(

322/000/000/000تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/9/29دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 1400/10/11سامانه ستاد ایران

از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12بازگشایی پیشنهادها

  محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان  ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 1400/10/11

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عنبراباد در نظر دارد تعداد: 7باب  مغازه واقع درشهر عنبرآباد با  جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده:1403) شماره سیستمی( به صورت 

الکترونیکی به اجاره برساند0
زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/09/23ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاتاریخ :1400/10/04 ساعت 13:00

تاریخ بازدید:1400/09/24 - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/10/04 ساعت 14:00 
زمان بازگشایی تاریخ : 1400/10/05ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/10/06

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ) در 
صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد  قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز 

وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد0
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید0

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل 
نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است0

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد0
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد0

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد0 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد واحد کارپردازی 03443291916

آگهی مزایده )اجاره(

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
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سه شنبه  23 آذر 1400
کاغذ استان

تشکیل گروه های واکنش 
سریع مقابله با کووید ۱۹ 
در شهرستان های کرمان

سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
گفت:فرمانداران سراسر استان موظف شدند که جلسات واکنش 
سریع مقابله با کووید 19 شهرستان خود را در روزهای آتی هفته 
جاری، تشکیل و گزارشــات و مصوبات آن را به معاونت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال کنند.
رحمان جاللی با اشاره به مصوبات اولین جلسه گروه واکنش سریع 
مقابله با کووید 19 استان گفت:در این جلسه مقرر شد نماینده تام 
االختیار دســتگاه های عضو که قدرت اجرایی و تصمیم گیری را 

داشته، به صورت ثابت در جلسات شرکت کنند.
او در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد کرونای شهرستان بافت 
به صورت ویژه اظهار کرد: این جلسه در راستای بررسی وضعیت 

کرونایی شهرستان بافت برگزار شد.
سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
ادامه داد: مقرر شد جمعیت هالل احمر در شهرستان های بافت و 
زرند در امر نظارتی با دانشگاه علوم پزشکی کرمان همکاری الزم را 
داشته و گزارش نظارتی خود را به صورت روزانه به معاونت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال کنند.
او در ادامه از نقش رسانه ها در کنترل و آگاه سازی مردم در راستای 
مقابله با بیماری کرونا گفت: مقرر شد صدا و سیمای مرکز کرمان 
برنامه های صــدا را در موضوع کرونا تقویــت و به صورت ویژه در 
سه شهرستان بافت، زرند و سیرجان، مسائل کرونا خصوصاً طرح 

مدیریت هوشمند بیماری کرونا را پیگیری و به مردم ارائه نمایند.
رحمانی افزود:فرمانداران سراسر اســتان موظف شدند جلسات 
واکنش ســریع شهرســتان خود را در روزهای آتی هفته جاری، 
تشــکیل و گزارش و مصوبات آن را به معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری ارسال کنند، همچنین یک راهبر نیز جهت 
پیگیری و گزارش اجرای مصوبات ستاد استانی و شهرستانی و گروه 

های واکنش سریع به این معاونت معرفی کنند.

طی هشت ماه گذشته
3۵۲ شکار غیرمجاز 

در کرمان ثبت شد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمان گفت:طی هشت ماه 
گذشته 352 مورد تخلف شکارچیان در این استان کشف و همین 
تعداد متخلف در این رابطه دستگیر شــده اند که در 42مورد این 

تخلفات از شکار متخلفان قبل از اقدام، جلوگیری شده است.
نادر سیدی در تشریح آمار هشت ماه گذشته سال جاری تخلفات 
شکار در کرمان افزود: 149 قبضه اسلحه مجاز و 32 قبضه سالح 
غیرمجاز طی این مدت در استان کرمان ضبط شد که 9 سالح از 
این تعداد شکاری و سه قبضه جنگی بوده است که عالوه بر محیط 

زیست در بخش تامین امنیت جامعه نیز تهدید به شمار می رود.
او اظهار داشت:خسارتی بالغ بر 250میلیون تومان به دلیل تخلفات 
انجام شده در بخش شکار غیرمجاز طی هشت ماه گذشته به محیط 
زیست استان کرمان وارد شده که میزان این تخلفات نسبت به سال 

های گذشته تفاوت چندانی ندارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمان با اشاره به اینکه طی 
بررسی های انجام شده بســیاری از افراد به محیط زیست و شکار 
عالقه مند هستند گفت: خشکسالیهای اخیر شرایط نامناسبی را در 
محیط زیست این استان به وجود آورده لذا اگر افراد بدون مجوز به 
شکار حیوانات بپردازند دیگر چیزی از حیات وحش باقی نمی ماند.

او به افراد دارای اســلحه شــکاری توصیه کرد،با توجه به شرایط 
موجود اسلحه ها را کنار بگذارند تا از وضعیت فعلی عبور کنیم تا 

بعد از این دوره گذر، پروانه های شکار قانونی صادر شود.
شکار جانوران خارج از فصل و بدون دریافت مجوزهای الزم، شکار 
غیرمجاز محسوب می شود.شکارچی غیرمجاز کسی است که بدون 
توجه به وضعیت زیستی جانوران و مقررات وضع شده برای حفاظت 
از گونه های در معرض نابودی، به شکار حیوانات می پردازد.وجود 
شکارچیان غیرمجاز از معضالت جوامع امروزی در سراسر جهان 
است و موجب قانون شکنی، وارد شدن آسیب به محیط زیست و در 

نهایت آسیب به جوامع انسانی می شود.
فصل شــکار دوره ای زمانی در هر ســال اســت که شکارچیان 
قانونی می توانند با پرداخت هزینه و دریافت مجوزهای الزم و در 
محیط های تعریف شده از سوی دولت و سازمان محیط زیست به 

شکار قانونی و کنترل شده بپردازند.
پایان فصل شکار هنگامه ای است که به منظور محافظت گونه ها از 
شکار و محافظت از جمعیت آن ها در زمان جفت گیری، کم بودن 

جمعیت و شرایط بِد زیستی برقرار می  شود.

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان کرمان، امتحانات نوبت اول دانش آموزان 
متوسطه از ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰ و به صورت حضوری 
برگزار می شود.سید محمد حبیب اللهی ضمن 
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: کسب ۴۳ رتبه برتر 
علمی-پژوهشی توسط دانش آموزان استان باعث خرسندی است 
و قطعا وجود معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و پژوهنده به تعالی 
برنامه های آموزش و پرورش کمک می کند.او با قدردانی از همه 
کسانی که سبب جریان و شکل گیری آموزش حضوری شدند، 
افزود:در آموزش حضوری به عنوان موثرترین شیوه آموزشی دو 
اولویت مهم داریم، با توجه به این که در دروس پایه شاهد افت شدید 
تحصیلی هستیم، اولویت تمرکز بر اهداف و بخش های کلیدی و مهم 
دروس که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارسال 
شده و اولویت بهبود و کیفیت بخشی به آموزش باید مورد توجه قرار 
گیرد.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان اظهار 
داشت:در زمینه کیفیت بخشی،هم بودجه بندی مهم است و هم پیش 
نیاز نوع آموزش هایی که ارائه کرده ایم که این دو اصل باید مد نظر 
باشد،چون در آموزش حضوری زمان کمتر شده باید به نکات مهم 
کتاب های درسی پرداخته شود و مدرسه مجازی هم همیشه برقرار 
باشد.حبیب اللهی گفت:کنترل برنامه های آموزش حضوری باید 
در دستور کار باشد و برای مدرسه مجازی برنامه ریزی الزم صورت 
گیرد،آموزش حضوری به مدت ۶۰دقیقه و آموزش غیرحضوری 
هم به مدت ۳۰دقیقه در شبکه شاد باید انجام شود و تالش برای 
رفع ضعف یادگیری و عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان صورت 
گیرد؛ آموزش حضوری روزانه باید برای همه کالس ها و رشته ها ارائه 
شود؛ اولویت اول همه ما باید آموزش حضوری باشد، بر این برنامه 
ریزی باید نظارت شود، چون در بعضی مدارس انجام نمی شود امروز 
یا آموزش حضوری کامل و یا آموزش ترکیبی داریم.او با بیان این که 
خوابگاه های دانش آموزی باید راه اندازی شوند،گفت:تکمیل فرآیندها 
بسیار مهم است؛مسئولیت تکمیل فرآیندهای آموزش حضوری یا 
 LTMS.MEDU.IR ترکیبی و یا غیرحضوری که فرم های سامانه
و بر عهده معاونان آموزش است.معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش استان کرمان بیان کرد:با توجه به این که آینده نامعلومی 
برای تداوم آموزش حضوری داریم این ضرورت به ما تفهیم می شود تا 
جایی که ممکن است آموزش را اثربخش  کنیم،آموزش های حضوری 

اثربخش ترین موقعیت یاددهی–یادگیری است.

مدیرکل راهداری استان کرمان گفت:مطالعات 
محور شهداد-نهبندان به اتمام رسیده و حدود 
300 میلیارد تومان برآورد ساخت این منطقه از 

جاده است که در صورت تامین اعتبار انجام می شود.
سیدعلی حاج سیدعلیخانی اظهار داشت:در یک سال گذشته 
خدمات زیادی در حوزه راهداری به مردم داده شده که ارائه 
گزارش آن در راستای امیدآفرینی و معرفی خدمات نظام مقدس 

اسالمی است.
او با بیان اینکه بنادر اصلی کشور پنج بندر هستند که در سال 
62 حجم زیادی از انباشت کاال در این بنادر وجود داشت افزود: 
در 26 آذرماه امام خمینی)ره( با یک سخنرانی تاریخی فرمان 
جابه جایی کاالها توسط رانندگان را صادر کردند و رانندگان نیز در 
یک حرکت بسیجی به سمت بنادر و جابه جایی کاالها شتافتند و 

کشور از یک بحران نجات پیدا کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره به 
اینکه اول دی ماه نیز روز راهدار است و در این روز تمام پرسنل 
راهداری کار راهداری زمستانی را در گردنه ها آغاز می کنند 
گفت:در دو حوزه حمل و نقل مسافر و کاالها و نگهداری راهدارها 

فعالیت می کنیم.
او با عنوان اینکه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
در سال 9۸ رتبه پنجم کشوری حمل کاال را داشتیم و امسال 3۷ 
میلیون تن کاال به سایر نقاط کشور حمل شده ادامه داد: عمده 
مواد حمل شده از استان کرمان به ترتیب مواد معدنی، مواد نفتی 

و محصوالت کشاورزی است.
حاج سید علیخانی با بیان اینکه 32هزار کامیون در استان کرمان 
کار می کند که متوسط سن ناوگان حمل و نقل استان 1۸ سال 
است افزود: ۷ پایانه مسافربری در استان کرمان داریم و کرمان، 

استان پنجم کشور در حمل مسافر است.
او با اشاره به اینکه 3هزار و ۸00خودروی حمل مسافر و حدود 
5هزار و 200راننده در این حوزه فعالیت می کنند گفت:آموزش 
رانندگان همیشه در برنامه است و حدود دو هزار نفر از روستاییان 

حاشیه راه ها تا پایان سال آموزش داده می شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کرمان:

در دروس پایه شاهد افت شدید 
تحصیلی هستیم

300 میلیارد تومان برآورد ساخت 
محور شهداد- نهبندان است

خبر

خبر

خبر

   

هر چنـد اسـتان کرمان قطب تولید پسـته اسـت 
امـا افزایـش ناگهانـی قیمت ایـن کاال در آسـتانه 
شـب یلدا موجب شـد مـردم ایـن کاال را از سـبد 

مصرفی بـه ناچـار حـذف کنند.
سـال گذشـته بود کـه مـردم در شـهر کرمـان با 
هزینـه ۴۰ هزار تومـان می توانسـتند یـک کیلو 
پسـته فندقی مرغوب تهیـه کنند. اما اگر امسـال 
سـری بـه راسـته بـازار پسـته فروشـان کرمـان 
بزنیـد هر کیلـو پسـته حداقـل ۲۷۰ هـزار تومان 

قیمـت دارد!
ایـن وضعیت بـه خصـوص در آسـتانه شـب یلدا 
نشـان از رهـا شـدن بـازار دارد و اینکـه نظـارت و 
جدیتـی در کنتـرل قیمـت هـا حداقل در شـهر 

کرمـان وجـود نـدارد.
در کنار پسـته سـایر آجیـل هـا نیز قیمـت های 
عجیبی دارند یک کیلو هلوی خشـک شـده ۱۵۰ 
هـزار تومـان، ترشـک ۱۴۰ هـزار تومـان، تخمـه 
آفتاب گردان ۱۲۰ هـزار تومان و تخـم کدو ۱۵۰ 

هزار تومـان قیمـت دارند.
سـری به بازار پسـته شـهر رفسـنجان مـی زنیم، 
ایـن کاال در بـازار خیابـان ۲۰ متـری رفسـنجان 
هـم رشـد صعـودی دارد و بـازار داغ داغ اسـت اما 

خریـداری در ایـن بـازار وجود نـدارد.
پسـته دسـت چین فندقـی ۲۳۵ هـزار تومـان، 
دسـت چین احمـد آقایـی ۲۸۰ هـزار تومـان، 
اکبـری ۳۱۰ هـزار تومـان و پسـته اکبـری دهن 

بسـته ۲۰۰ هـزار تومـان قیمـت دارد.
مردم دیگر توان خرید آجیل ندارند

ارزانتریـن قیمـت پسـته هـم متعلـق بـه پسـته 

فندقـی بـا کیفیـت پاییـن اسـت کـه ۱۹۰ هزار 
تومـان قیمـت دارد.

در چنین بازاری عمـال خوردن پسـته حتی برای 
کارگران باغ های پسته اسـتان کرمان نیز رویایی 
دست نیافتنی شـده است و پسـته داران و دالالن 
بازار هـم برای بازار شـب عیـد دورخیز کـرده اند.

در ایـن میـان بـازار میـوه هم غوغـا می کنـد؛ هر 
کیلـو هندوانه ۷ هـزار تومـان، انار درجـه یک ۳۰ 
هزار تومان، سـیب ۲۵ هـزار تومـان و نارنگی ۲۵ 
هـزار تومـان قیمـت دارد. ارزانتریـن میـوه خیار 
اسـت کـه ۱۵ هـزار تومان بـه فـروش مـی رود و 

پرتقـال نیز بـه ۳۰ هـزار تومان رسـیده اسـت.
در ایـن میـان مـردم مـات و مبهـوت در انتظـار 
نظـارت بـر بـازار و مقابلـه بـا گرانـی ها هسـتند، 
مقابلـه ای کـه در حـد شـعار باقـی مانده اسـت و 
قیمت هایی که هر روز بیشـتر می شـود و سـر به 

فلـک می کشـد.
محمد باقری یکی از فعاالن پسـته در رفسـنجان 
اظهار کـرد:در کنار کشـش بـازار در شـب یلدا به 
دلیـل افزایـش تقاضایی کـه فروشـندگان انتظار 
دارنـد، افزایـش قیمـت دالر در افزایـش قیمـت 

پسـته بسـیار موثر بوده اسـت.
دالر پسته را کهکشانی کرده است

او گفـت: دالالن ۹۰ درصـد از پسـته را صـادر می 
کننـد و فقـط دالالن خرده پا هسـتند کـه میزان 
محـدودی پسـته را بـرای سـود در بـازار داخلـی 
عرضه مـی کنند و همیـن میزان پسـته نیز دقیقا 
متناسـب با اوضاع بازار ارز تغییـر قیمت می دهد.
 باقـری با اشـاره بـه اینکـه قیمـت ارز در روزهای 
اخیر به بـاالی ۳۱ هزار تومان رسـید، گفـت: این 
نوسـان قیمت روی قیمت پسـته تاثیر مسـتقیم 
دارد چـون پسـته در واقـع یـک بـازار صادراتـی 

اسـت.
دالالن در کمین بازار یلدا و نوروز

این فعال پسـته نیـز ادامه داد: پسـته تـر در زمان 
برداشـت کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قیمت 
می خورد کـه پس از خشـک شـدن تـا ۱۸۰ الی 
۲۰۰ هزار تومـان افزایش قیمت پیدا مـی کرد اما 
جهش ناگهانی قیمت پسـته فقط به کشش بازار 

و اوضاع نابسـامان ارز بـر می گردد.
حسـن قربانی یکـی دیگـر از فعـاالن بازار پسـته 
اسـت که مـی گویـد: افزایـش قیمت هـا موجب 
کاهـش میـزان خریـد متقاضیـان شـده اسـت، 
بسـیاری به بـازار مراجعـه می کننـد اما بـا دیدن 

این قیمـت هـا از خریـد منصـرف می شـوند.
او گفت: دالل پسـته فندقـی را ۱۲۰ تـا ۱۵۰ هزار 
تومـان در زمـان برداشـت خریـداری کـرده و اگر 
پسـته سـال گذشـته باشـد قیمـت خریـد ۶۰ تا 
۷۰ هزار تومان بـوده اما حاال همان پسـته را ۲۱۰ 

هزار تومـان در بـازار می فروشـد.
قربانـی در خصـوص نظـارت بـر بـازار نیـز گفت: 
نظارت مشـخصی وجود ندارد و قیمت هـا را بازار 
مشـخص می کنـد. در تهـران نیـز دالالن از قبل 
مقادیر زیادی پسـته را خریـداری و در انبارها نگه 
می دارند و دقیقا چند روز به شـب یلـدا روانه بازار 
مـی کنند اما هـدف اصلـی این دسـت افـراد بازار 
نـوروز اسـت.او ادامـه داد: تـوان خریـد مـردم بـه 
شـدت کاهـش یافته چـون حتـی قیمـت آجیل 
معمولـی مانند تخـم آفتاب گـردان هـم نجومی 
شـده و بـرای دو کیلو تخمـه معمولـی ۲۲۰ هزار 
تومـان بایـد هزینه شـود کـه از تـوان بسـیاری از 

مـردم خارج شـده اسـت.
مردم تخلفات را گزارش دهند

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان 

نیـز از اجـرای طـرح هـای نظارتی بـر بـازار در 
شـب یلدا خبـر داد و گفـت:  تیم هـای نظارتی 
با هـر گونـه گـران فروشـی بـه شـدت برخورد 

مـی کننـد.
ارسـالن میـری گفت: بـرای کنتـرل بازار گشـت 
های نظارتـی و فعـال در بازار را بیشـتر کـرده ایم 
و با جدیـدت رونـد قیمـت گـذاری در اصنـاف را 
کنتـرل و در صـورت لـزوم برخـورد جـدی مـی 

کننـد.
او افـزود: بازرسـی از تمامـی واحدهـای مرتبط با 
نیازهـای مـردم در این شـهر مانند آجیـل و میوه 

فروشـی در دسـتور کار ویژه قـرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان صیانت 
از حقوق شـهروندان را امری مهم دانست و گفت: 
تعداد تیم هـای نظارتی نیـز افزایش مـی یابد و با 
تخلفاتی مانند گرانفروشـی، عرضه کاالی قاچاق 
و همچنین عدم رعایت مسـائل بهداشتی برخورد 

می شـود.
او از مـردم هـم خواسـت در صـورت مشـاهده 
هرگونه تخلف دسـتگاه های مرتبـط را در جریان 

قـرار دهند.
وعده ها برای کنتـرل بازار در حالی داده می شـود 
کـه رونـد افزایش قیمـت هـا در بـازار کرمـان به 
شـدت صعودی شـده و توان خرید و سـفره مردم 
بـرای تهیـه مایحتـاج روزانـه با بـا چالـش جدی 

مواجه شـده اسـت.
ایـن در حالیسـت کـه تنهـا بخشـی کوچـک از 
کاالهای اساسـی و ضروری مـردم در این گزارش 
بررسی کرده اسـت و کاالهای دیگر از جمله لوازم 
خانگی، پوشـاک و ... نیز چنان افزایـش قیمتی را 
تجربه می کنند که مـردم به اسـتفاده از کاالهای 

دسـت دوم روی آورده اند.

معـاون صنایع دسـتی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمان گفت: 
داوران شـورای ملـی صنایع دسـتی هفتـه آینده 
بـرای بازدیـد از شـهرهای نامـزد دریافـت عنوان 

شـهر ملی بـه ایـن اسـتان سـفر می کنند.
کاظم حسـین زاده اظهارکرد:»برای آماده سـازی 
شـهرهای نامـزد عنوان شـهر ملـی بـرای حضور 
انجـام  بازدیدهایـی  صنایع دسـتی  داوران 
و دسـتورالعمل های الزم بـه فرمانـداران و 
دسـت اندرکاران شـهرهای مذکـور ارائـه شـده 

اسـت.

معـاون صنایع دسـتی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان 
افـزود: شـهرهای کرمـان، شـهربابک، رایـن، 
قلعه گنـج و راور بـه ترتیـب بـه عنـوان نامزدهای 
شـهر ملـی صنایع دستی،شـهرملی فیروزه،شـهر 
ملـی چاقو،شـهر ملـی حصیر و شـهر ملـی فرش 

دسـتباف معرفـی شـده اند.
او بیان کرد:براسـاس آیین نامه انتخاب شـهرهای 
ملـی و جهانـی صنایع دسـتی تمامـی شـهرهای 
کشـور بـه طـور مسـتقل می تواننـد بـا توجـه به 
وجود یک رشـته صنایع دسـتی که در سطح ملی 

و جهانی شـهرت قابل قبولـی دارد نامـزد دریافت 
عنوان شـهر ملـی و جهانی صنایع دسـتی شـود.

حسـین زاده بـه ویژگی هـای شـهرهای ملـی 
صنایع دسـتی اشـاره و ادامـه داد: هـر شـهر بایـد 
سـاالنه وظایـف تعریـف شـده خـود را در قالـب 
فعالیت های انجام شـده در حوزه صنایع دسـتی را 
به شـورای راهبردی شـهرهای ملی صنایع دستی 

ارائـه دهد.
اداره کل  صنایع دسـتی  معـاون 
صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگی،گردشـگری 
اسـتان کرمـان ادامـه داد:تبـادل اطالعـات میان 

هنرمنـدان و اعـزام آنهـا بـه شـهرهای دیگـر، 
سـاخت دهکـده صنایع دسـتی بـرای بازدیـد 
گردشـگران و حمایـت هنرمنـدان و صنعتگـران 
صنایع دسـتی شـهرهای ملی از دیگر ویژگی های 

ایـن شهرهاسـت.
او خاطرنشـان کـرد: بـا رسـمیت پیـدا کـردن 
شـهرهای ملی صنایع دسـتی، بایـد تبلیغات ملی 
و بین المللـی بـرای معرفـی تمامـی رشـته های 
صنایع دسـتی آن شـهر، انجام و صنایع دسـتی در 
نمادهـای زندگی اجتماعـی شـهرهای مذکور به 

کار بـرده شـود.

 بازار 

گزارش

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
کرمان نیز از اجرای طرح های نظارتی بر 
بازار در شب یلدا خبر داد و گفت:  تیم 
های نظارتی با هر گونه گران فروشی به 
شدت برخورد می کنند.
ارسالن میری گفت: برای کنترل بازار 
گشت های نظارتی و فعال در بازار 
را بیشتر کرده ایم و با جدیدت روند 
قیمت گذاری در اصناف را کنترل و در 
صورت لزوم برخورد جدی می کنند.

افزایش دالر پسته را هم گران کرد

بازدید داوران از پنج شهر نامزد عنوان ملی صنایع دستی استان کرمان

 دالالن در کمین بازار یلدا و نوروز
زار  

: با
س

عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  قانون و ماده 13آئین  آگهی موضوع ماده3 
اول موضوع قانون  برابررای شماره140060319014003141-1400/08/01هیات  و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
خانمیرزابشماره  فرزند  مالئی   بحرآسمانی  غالمعباس  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  
شناسنامه 168صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه به مساحت 1115متر مربع پالک -فرعی 
دلفارد  دراراضی کراء  5واقع  قطعه  1643-اصلی  از  -فرعی  پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از1643- 
جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین ناصری کراء محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:485
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  قانون و ماده 13آئین  آگهی موضوع ماده3 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001183-1400/03/24هیات اول موضوع قانون 
ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مطهره برخوری مهنی  فرزند حمدهللا بشماره شناسنامه 
3473صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 385متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی 
بخش  جیرفت   اباد  دراراضی حسین  دوواقع  قطعه  581-اصلی  از  -فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  سیدیان   ابراهیم  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:495
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره 140060319002002753هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  
901صادره  شناسنامه  بشماره  اکبر   فرزند  مقدم  ساالری  سعید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
ازمنوجان  درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 748.90مترمربع 
پالک 217فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  
واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:297
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/09/09

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/23
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008002271 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول قلعه خانی فرزند علی به شماره شناسنامه 834 صادره 
از در یک باب خانه به مساحت 336.50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی 
واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی 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 230
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/8

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرنداریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/23

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014003559-1400/08/29هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سیف اله شاهرخی  فرزند یداله بشماره شناسنامه 8160صادره ازکهنوج در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1528متر مربع پالک -فرعی از950- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک -فرعی از 950-اصلی قطعه 6واقع دراراضی کالکی دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین جاللی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:505
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014003081-1400/07/28هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اصغر کریمی نژاد  فرزند کرامت بشماره شناسنامه 44صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 282.80متر مربع پالک -فرعی از580- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی 
از 580-اصلی قطعه دوواقع دراراضی سبز پوشان  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
حسین فاطمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:487
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400603190144001715-1400/04/22هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیداد دلفاردی  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 422صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183متر مربع پالک -فرعی از565- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک -فرعی از 565-اصلی قطعه دوواقع دراراضی بهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای محمود آذربهرام  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:486

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014003512-1400/08/23هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود افتخاری کنزرکی فرزند نبی اله  بشماره 
شناسنامه 638صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه باغ مشتمل بر باغچه سردسیری به مساحت 
760متر مربع پالک -فرعی از69- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11فرعی از 69-اصلی قطعه یک 
واقع دراراضی بنستان جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه صفوی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین  
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 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:469
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/09

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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سه شنبه  23 آذر 1400
کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: مجلس 
در حال بررسی طرحی برای برگزاری تجمعات 
است، اما هنوز این طرح جمع بندی و نهایی 
نشده است.محسن اسالمی در نشستی خبری 
درباره مصوبات جلسه کمیسیون ماده 10 
احزاب اظهار کرد: تقاضای تاسیس حزب 
همدلی و توسعه ملی در جلسه کمیسیون ماده 
10 احزاب طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت 
و کمیسیون با فعالیت این حزب در سطح و 

گستره استانی و با تغییر عنوان موافقت کرد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور بیان کرد: 
همچنین تقاضای تاسیس حزب معلمان و 
فرهیختگان ایران اسالمی در جلسه کمیسیون 
مطرح شد که کمیسیون با فعالیت این حزب 
نیز در گستره استانی و با تغییر عنوان موافقت 
کرد.وی ادامه داد: گزارش برگزاری مجمع 
عمومی مجمع نیروهای خط امام در جلسه 
کمیسیون طرح و مورد تایید قرار گرفت. 
گزارش مجمع عمومی انجمن اسالمی 
دانشگاهیان اصفهان هم طرح شد که مورد 

تایید قرار گرفت.
اسالمی همچنین اظهار کرد: بر اساس مواد 1۸ 
و 19 قانون احزاب، دبیرخانه کمیسیون نسبت 
به اعمال فرایند رصد، پایش و نظارت مستمر در 
خصوص عمل به مصوبات کمیسیون ماده 10 
احزاب در حیطه احزاب ملی استانی اقدامات 

الزم را در دستور کار قرار می دهد.
 وی تاکید کرد: دولت سیزدهم تاکید دارد 
فضای آرام و شادابی را برای احزاب فراهم کند 
و این مساله برای وزارت کشور در اولویت قرار 
می گیرد. هرچه پایبندی به قوانین بیشتر 
باشد، رابطه بهتری بین احزاب و وزارت کشور 
شکل می گیرد.مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
در پاسخ به پرسشی درباره تعیین مکان برای 
برگزاری تجمعات گفت: مصوبه قبلی در 
خصوص تعیین اماکن برای برگزاری تجمعات 
توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، اما 
مجلس در حال بررسی طرحی برای این منظور 
است که همکاران ما در وزارت کشور با مجلس 
در این زمینه تعامل دارند و در جلسات شرکت 
می کنند، اما هنوز این طرح جمع بندی و 

نهایی نشده است.

به  دلیل شیوع کرونا و کاهش سفرها، درآمد 
عوارض خروج از کشور از 1610 میلیارد 
تومان در بودجه 1399 به 110 میلیارد 
تومان در بودجه 1400 کاهش یافت اما با 
توجه به فروکش کردن شیوع این ویروس، 
درآمد پیش بینی شده از این محل در الیحه 
بودجه سال آینده به 1500 میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
بعد از انتشار الیحه بودجه 1401 برخی 
افراد، رسانه ها و کانال های خبری ابهاماتی 
نسبت به بعضی ارقام بودجه مطرح کردند 
که یکی از آن ابهامات، رشد عوارض خروج 

از کشور بود.
این افراد با استناد با رقم 110 میلیارد 
تومانی درآمد دولت از عوارض خروج از 
کشور در بودجه 1400، رقم عوارض 1500 
میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در الیحه 
بودجه سال آینده را به معنای رشد شدید 

عوارض خروج از کشور عنوان کردند.
اما بررسی لوایح بودجه سال  های قبل از 
شیوع کرونا نشان می دهد درآمد عوارض 
خروج از کشور در حدود درآمد عوارض 
سال آینده تعیین شده است و صرفا به خاطر 
شیوع کرونا و کاهش مسافرت های خارجی، 
دولت قبل میزان درآمد از این محل را به 

110 میلیارد تومان کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که با وجود پیشرفت کشورهای هم 
سطح، صادرات ایران در 30 سال گذشته افزایش نیافته است.

به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات، اظهار 
کرد: ما 30 سال است که از مشکالت صادرات حرف می زنیم و هیچ 
تغییری در بسیاری از این مشکالت ایجاد نمی شود، امیدواریم که با حضور 
دولت جدید، سال آینده دیگر نیازی به تکرار مشکالت امروز نباشد.وی 
با بیان اینکه صادرات ایران برای سال های طوالنی در جا زده است، بیان 
کرد: وقتی به آمارهای 30 سال گذشته نگاه می کنیم می بینیم که در این 
مدت صادرات ترکیه هفت برابر، مالزی پنج برابر و نیجریه دو برابر شده 
است، ولی ایران در طول این سال ها افزایش صادراتی را تجربه نکرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از بستن غل و زنجیر به پای صادرکنندگان ایرانی 
گفت و تشریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته برخی سیاست های 
اشتباه و محدودکننده دولتی مانند عدم هماهنگی میان دستگاه های 
مختلف در امر صادرات، باعث شده که ما نتوانیم به درستی در این حوزه 

پیشرفت کنیم.
شافعی ادامه داد: از سوی دیگر نزدیک به 50 درصد از کل آمار صادراتی 
ایران به کاالهای مربوط به نفت محدود است و بخش دیگری نیز صرفا 
صادرات مواد اولیه و کاالهای خام است. ما باید در زمینه صادرات کاالهای 
صنعتی و با ارزش افزوده باال پیشرفت های جدی را برنامه ریزی کنیم.وی 
با بیان اینکه سهم صادرکنندگان از تسهیالت صندوق توسعه ملی بسیار 
محدود بوده است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی، از سال 1390 تا 
1399، حدود 22 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده 
که تنها 10 میلیارد دالر آن سهم بخش خصوصی بوده است. در سال های 
گذشته حتی تقاضا برای این تسهیالت کاهش پیدا کرده زیرا میزان 
پذیرش ریسک آن از سوی صندوق اتفاق نمی افتد. اگر بنا بر افزایش 
صادرات و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی داریم، باید بسیاری از این 
مشکالت که مربوط به سیاست گذاری های داخلی می شود، کنار بروند.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران:

30 سال است که در صادرات 
درجا می زنیم

مجلس طرحی برای
 برگزاری تجمعات 

در دست بررسی دارد

چرا عوارض خروج
 از کشور در الیحه بودجه

 رشد ۱۴برابری داشت؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از حضوری شدن امتحانات 
پایان ترم تمام دانشگاه ها با توجه به شرایطی فعلی کرونا خبر داد.

محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 
وزارت علوم  درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه ها 
گفت: تصمیمات درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بستگی 
به آمادگی دانشگاه ها در زمینه اسکان دانشجویان و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی در جامعه دارد.
او افزود: تاکید وزارت علوم بر برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه 
هاست، چرا که بهبود کیفیت مطالعه دانشجویان و تاکیدات ستاد 
ملی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها از لحاظ حضور 

دانشجویان در کالس و محیط دانشگاه و امتحانات اهمیت دارد.
آهنچیان تصریح کرد: تا برگزاری امتحانات ترم اول دانشگاه ها 
حدود 15 الی 20 روز فاصله داریم و در این زمان تمام اتفاقات پیش 
رو درباره ویروس کرونا بر حضوری شدن یا نشدن آزمون ها موثر 
خواهد بود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم 
ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات وزارت علوم بر مبنای حضوری 
شدن امتحانات پایان ترم است و به دانشگاه ها این اختیار را داده ایم 
که بر اساس امکانات خود در زمینه ارائه اسکان به دانشجویان غیر 
بومی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فضای امتحان و شرایط 
منطقه و شهر خود در آستانه ورود به امتحانات تصمیم گیری نهایی 

را انجام دهند.

 امتحانات پایان ترم 
تمام دانشگاه ها حضوری است

 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه متوسط 
یارانه از محل جبران اصالح نرخ ارز کاالهای اساسی 
۹۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: این یارانه برای 
برخی دهک ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید 
در نظر گرفته شود اما هنوز نهایی نشده و در حال 

بررسی است.
 سید مسعود میرکاظمی با اشاره به ویژگی های 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: متوسط عمر پروژه های 
عمرانی امروز به حدود ۱۷ سال رسیده است و هر 
چه جلوتر می رویم این عدد افزایش می یابد، در 

این شرایط مشکالت مردم همچنان باقی می ماند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: معتقدم باید 
پروژه هایی که ضرورت دارند سریع تر انجام شوند و 

بودجه به آن پروژه متمرکز شود.
* تأمین کاالی اساسی با ارز ترجیحی 

امسال ادامه دارد
وی اظهار کرد: برای واردات کاالهای اساسی در 
سال جاری ۱۸ میلیارد دالر ارز الزم است که بتوان 

برای گندم ، روغن و نهاده های دامی و دارو اختصاص 
داد، ۸ میلیارد دالر آن اختصاص یافته است، ۱۰ 
میلیارد دالر باید از نرخ های نیمایی استفاده شود 
که قانون دولت اجازه نمی دهد، هرچند اجازه هایی 
از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با 
ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده و شفاف 

می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: متوسط 
یارانه از محل جبران اصالح نرخ قیمت ارز کاالهای 
اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی 
دهک ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود 
اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز 
نهایی نشده و قطعًا افزایش یارانه این موضوع روی 
دهک های پایین منجر به بهبود ضریب جینی 

می شود.
* ارز ترجیحی حذف می شود

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد : ارز 
۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود 

و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا 
بوده است اما اگر می خواهیم اقتصاد یک کشور 
را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن 

اضافه کنیم. 
میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه ها 
گزارش داد از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می گیرند 
۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال 
وارد حساب هایشان می شود ممکن است این پول 
مثاًل برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما 
قاعدتًا حذف دهک های باالی یارانه بگیر تکلیف 

است و انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای قانون در 
مورد حقوق ورودی کاالهای وارداتی است، گفت: 
شش ماهه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ترجیحی 
را نداشتیم. در فرمول حقوق ورودی گمرکی هر 
عدد غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گذاشته است امسال 
هم قانون همین را می گوید ولی دولت قبل انجام 
نداد و دولت جدید هم اختیار گرفت که با تاخیر 

انجام دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم 
اجازه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداریم اما به دو 
دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اوال به دلیل 
خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما 
مجبور به افزایش واردات شدیم  و دوم اینکه قیمت 
جهانی انواع کاال بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون برای 
کاالهای اساسی مازاد بر سقف ۸ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شده است. 
تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده از 
طرف قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی 
از آنها صددرصد در بازارهای بین المللی افزایش 

یافته است.
میرکاظمی با بیان اینکه دولت گذشته بین ۳۰ تا 
۷۰ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف 
کرده بود که نباید مصرف می شد و ذخایر راهبردی و 
استراتژیک کشورمان از ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر شده 
بود، گفت: نیاز کشور به گندم ۱۱.۵ میلیون تن بود 
اما به دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل 
تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این 

واردات در بودجه دیده نشده بود. 

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
معتقد است که؛ دولت ها و مجالس احساس 
کرده اند که قلکی به نام سازمان تامین 
اجتماعی وجود دارد که هر زمان که بخواهند 
به سمت آن دست درازی کنند. ۴۶ سال 
است که این کار را را انجام می دهند. برایشان 
تفاوتی نمی کند که هیئت امنا مستقر باشد 
یا شورای عالی.اولیا علی بیگی، رئیس کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار و عضو کارگری 
هیئت امنای این سازمان معتقد است که 
سازمان تامین اجتماعی از ناحیه نحوه 
مدیریت و پرداخت طلبش توسط دولت، 
تحت فشار است. این در حالی که دولت              هایی 
که روی کار آمدند، یکی از بزرگترین 
بدهکاران کشور محسوب می شوند که 
مهمر ترین میراث شان برای دولت های 
آینده »بدهی به سازمان تامین اجتماعی« 
است. این بدهی تمام ذخایر که قاعدتا باید 
سرمایه گذاری شوند تا اساس بیمه ای و 

بنیان بین النسلی سازمان را حفظ کنند، 
بلیعده.او در ادامه می افزاید:  به نظر می رسد 
که دولت  ها، هیچگاه نخواستند که بدهی 
اسالف خود را بپذیرند و در جهت کاهش آن 
قدم بردارند؛ حتی زمانی که مجلس تصویب 
می کند که دولت باید واگذاری ۸۹ هزار 
میلیارد سهام را برای تسویه بخشی از بدهی 
خود در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد، دولت 
دوازدهم وقتی نمی گذارد و دولت سیزدهم 
هم برای تسویه نکردن آن با مجلس وارد 
البی می شود تا با استفاده از اصالحیه ماده 
۶ اصالحی قانون اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی و ارجاع آن به هیئت 
تطبیق مصوبات، برای خود وقت بخرد و طلب 
سازمان را به عوض واگذاری سهام، پرداخت  
نکند؛ البته در نهایت سران سه قوا سازمان 
تامین اجتماعی را از این مصوبه معاف کردند 
اما فرار از پرداخت طلب سازمان، در تمام 

دولت های گذشته شایع بود.

دولت به جای ارز ۴۲00یارانه می دهد
رئیس سازمان برنامه و بودجه: متوسط یارانه از محل جبران اصالح ارز کاالی اساسی ۹0 هزار تومان 

  دست درازی ۴6ساله 
به »قلک« تامین اجتماعی

 مرغ منجمد در جنوب کرمان به قیمت مرغ گرم
رنا

ع: ب
منب

قیمت مرغ منجمد در ۷شهرستان جنوبی استان 
به قیمت مرغ گرم رسیده. قیمت مصوب ۲۰هزار 
برای  کرمان  نقطه  فقیرترین  ما  ا است  تومان 
ر تومان هزینه  ۳۱هزا تهیه اش گاها تا کیلویی
فشارمنش، مدیر  می کنند. موضوعی که وحید ا
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
در کارگروه تنظیم بازار استان به آن اشاره می کند 
اما پاسخی برای اینکه چرا یک ماه است که به طور 
متوالی میزان واردات مرغ  جنوب استان از خارج 

از استان صفر گزارش شده است ندارد.
 سرانه مصرف مرغ در استان کرمان ۱۰کیلوگرم 
کمتر از متوسط کشوری است، اما توان تولید و 
مدیریت تهیه و توزیع همین میزان را هم ندارد. 
نه  گزارش  های  رسمی گویای این است که سرا
مصرف  مرغ در کشور به ۳۵کیلوگرم رسیده. 
نگین جهانی است  بر میا لبته دو برا نی که ا میزا
فزایش بی رویه قیمت  گوشت  که  علتش هم  ا
قرمز و جایگزین کردن گوشت مرغ به جای 

گوسفنداست.
نه مصرف  یران سرا طبق داده های مرکز آمار ا
آبزیان طی یک دهه اخیر کاهش ۵۰ درصدی 
داشته به طوری که از ۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به 
۲ کیلوگرم در سال ۹۹ کاهش یافته است. سرانه 
مصرف گوشت قرمز نیز طی این مدت با کاهش 
۴۶ درصدی مواجه شده و از ۱۳ کیلوگرم در سال 
۱۳۹۰ به ۷ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته 
است. جای این دو گوشت را اما مصرف مرغ گرفته.

 *احتمال افزایش دو برابر قیمت گوشت قرمز
رییس سازمان   طبق گفته  علی صفر ماکنعلی،
دامپزشکی کشور در تیر ۹۹سرانه گوشت مرغ در 
سال گذشته ۳۲کیلوگرم بوده. این آمار در سال 
۱۴۰۰ به ۳۵ کیلوگرم رسیده. رصد آمار ده ساله 
استان توسط کارشناسان سازمان صمت استان 
نه مصرف مرغ  ما نشان می دهد که سرا کرمان ا
مهدی  در کرمان بین ۲۳ تا ۲۴کیلوگرم است.
حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت در کارگروه 
نه ۳۰کیلوگرم را  ر روز گذشته سرا ا ز تنظیم با
نی  برای استان در نظر گرفت تا مسئوالن استا
خود را برای تهیه و تولید ارقام باالتر آماده نگه 
ین عدد ۵کیلوگرم  ملی که ا ز عوا رند. یکی ا دا
باالتر در نظر گرفته شد احتمال افزایش دوباره 
قیمت گوشت قرمز و جایگزین کردن گوشت 
مرغ به جای آن بود. موضوعی که ردپای آن در 
بی، سرپرست معاونت  صحبت های  حسین مهرا
اقتصادی استانداری کرمان هم یافت میشد. او اگر 
چه در ابتدای جلسه از باال نگهداشتن آمار گالیه 
کرده بود اما در میانه جلسه خود نیز بر این نکته 
صحه گذاشت که بهتر است سرانه بیشتری برای 
ین مورد  ز االن برای ا استان در نظر بگیریم و ا

برنامه ریزی کنیم.
نی گوشت قرمز در نیمه دوم سال   احتمال گرا
ه نیز ستاد تنظیم  موضوع تازه ای نیست. تیر ما
بازار پیش بینی کرد به دلیل خشکسالی و عرضه 
دام های مولد با کمبود و گرانی گوشت قرمز در 
نیمه دوم سال مواجه شویم و طرحی را ارائه داد 
تا خرید حمایتی دام از دامداران و ذخایر گوشت 

قرمز انجام شود.

*گوشت سفید و قرمز استان وابسته به 
سایراستان ها

کرمان هم در تامین گوشت مرغ و هم گوشت قرمز 
وابسته به دیگر استان هاست. موضوعی که البته 
خاص استان کرمان هم نیست،اما این استان و به 
ویژه مسئوالن شهرستان های جنوبی نشان دادند 
که حتی در مدیریت تامین مرغ نیز توانا نیستند.

قیمت مرغ منجمد در جنوب کرمان به قیمت 
مصوب گوشت گرم نزدیک شده. مرغی که باید 
با قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه می شده در برخی 
از شهرستان ها به ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان رسیده و 
این مورد را افشارمنش، مدیر بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب استان هم تایید می کند. 
اینکه چرا قیمت باال رفته یک دلیل ساده دارد؛ 
کاهش عرضه.  گزارش اطالعات مرغ گرم وارد 
ین جلسه  شده به جنوب استان کرمان که در ا
توسط مهرابی قرائت شد نشان می دهد که حدود 
ز استان  ز خارج ا یک ماه است که هیچ مرغی ا
به جنوب کرمان نیامده. موضوعی که مسئوالن 
جنوبی علتش را نبود تقاضای مرغ گرم در جنوب 
می   دانند. این عده من جمله افشارمنش مدعی اند 
که به دلیل تفاوت زیاد قیمت مرغ گرم و منجمد 
جنوبیان تمایل کمتری به خرید مرغ گرم دارند 
و به همین دلیل پیگیری برای ورود مرغ گرم از 
ما همین کاهش  سایر استان ها صورت نگرفته، ا
نه مرغ  نه به شا عرضه قیمت مرغ منجمد را شا

گرم قرار داده.
قیمت مصوب مرغ منجمد ۲۰ هزار  تومان و مرغ 
گرم ۳۱هزار تومان است اما در برخی از روزهای 
سال مردم جنوب مرغ منجمد را به قیمت مرغ گرم 

خریدند. اینکه چرا مرغ از سایر استان ها برای نیاز 
مردم تامین نشده. موضوعی است که افشارمنش 
یکبار به نبود تقاضا برای آن ربط می دهد وبار 
به گفته  ر تومان؛ دیگر به قیمت مصوب ۳۱ هزا
او با این نرخ کسی حاضر به ورود مرغ به جنوب 
ین  ز ا کرمان نیست و برای همین هم مرغ یا ا

طریق تامین نشده.
*کمتر از آمار اعالمی مرغ تحویل گرفتیم

گزارش ارائه شده در این جلسه حاکی از این امر 
است که تقریبا ۲۴درصد از مرغ تولید شده در 
داخل استان روانه جنوب می شود. موضوعی که 
مسئوالن جنوب زیر بارش نرفتند و از تخلفات در 
این عرصه خبر دادند. افشارمنش مدعی است که 
عامالن توزیع مرغ در رفسنجان بارهایی کمتر از 
اعداد اعالم شده دریافت کردند. موضوعی که او 

البته هیچ مستنداتی برای آن ندارد.
ز میزان توزیع مرغ  ین جلسه نه آماری ا در ا
ئه شده.  را تولیدی به تفکیک  شمال و جنوب ا
نه میزان ورود مرغ منجمد و اختصاص آن به 
شهرستان    ها و نه نیاز دقیق مرغ در هر حوزه. 
تنظیم  کارگروه  هنوز  که  کلیدی  اطالعات 
رد و بنا شده  ر استان به آن دسترسی ندا ا ز با
تا در جلسات بعدی آماری به صورت مستند 
ین هرج و  ئه شود.  چوب ا ا ر ین خصوص ا در ا
مرج و بی برنامگی را اما جنوبیان استان کرمان 
می خورند. بخشی که بر خالف شمال استان 
بستگی  کز تولید وا د محدود مرا به دلیل تعدا
یر استان  ها و من جمله شمال  بیشتری به سا
استان  دارد و در کنارش مسئوالنش هم چندان 

پای کار نیستند.

مرضیه قاضی زاده |کاغذ وطن
گزارش 

گزارش ارائه شده در این جلسه حاکی 
از این امر است که تقریبا ۲۴درصد از 
مرغ تولید شده در داخل استان روانه 
جنوب می شود. موضوعی که مسئوالن 
جنوب زیر بارش نرفتند و از تخلفات در 
این عرصه خبر دادند. افشارمنش مدعی 
است که عامالن توزیع مرغ در رفسنجان 
بارهایی کمتر از اعداد اعالم شده 
دریافت کردند. موضوعی که او البته هیچ 
مستنداتی برای آن ندارد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی  
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات 
است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند 

خانم فاطمه زمانی بابگهری فرزند صمداله بشماره شناسنامه 
3080133900 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به مساحت 252 مترمربع از پالک 2390 اصلی واقع در 
زرند خیابان قره نی کوچه 8 متری خریداری از مالک رسمی 

آقای ابوجعفر ایرانمنش.
شناسنامه  بشماره  ماشاءهللا  فرزند  مختاری  احسان  آقای 
3080082265 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به مساحت 252 مترمربع از پالک 2390 اصلی واقع در 
زرند خیابان قره نی کوچه 8 متری خریداری از مالک رسمی 

آقای ابوجعفر ایرانمنش.
م الف 231

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/8

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بمساحت  اصلی   -549 از  فرعی   1224
495مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی 
کلرودجیرفت مورد تقاضای خانم زینب بگم حسینی کهنوج 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به 
 1399/12/17 بشماره1399603190140006528مورخ 
3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت 
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر 
تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد 
11795مورخ  شماره  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود 
با  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  1400/09/04مالک 
ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید 
1400/10/13در  مورخ  روزیکشنبه  8صبح  ساعت  از  آن  ی 
مالک  به  لذا  آمد  خواهد  وبعمل  ملک شروع  وقوع  محل 
در  میگردد که  اخطار  مزبور  رقبه  امالک مجاور  مالکین  یا 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت 
و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم 
و گواهی  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  ودادخواست 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/09/23-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.
م الف:483

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بمساحت  اصلی   -549 از  فرعی   1443
370/2مترمربع واقع دراراضی کلرودجیرفت 
بخش45کرمان مورد تقاضای اقای ابراهیم خواجه بهرامی 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به 
بشماره140060319014002417مورخ 1400/06/16 درمالکیت 
تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره 12210مورخ 1400/09/10مالک 
ماده  تبصره  ستناد  با  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله 
ساعت  از  آن  ی  تحدید  عملیات  و  مزبورمنتشر  13قانون 
8صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/10/22در محل وقوع ملک 
امالک  مالکین  یا  مالک  به  لذا  آمد  وبعمل خواهد  شروع 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این 
اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
و  انجام  مالک  معرفی  با  ی  تحدید  عملیات  مجاورین 
آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  مجاورین  از  چنانچه کسی 
ماده  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق  بر  باشد  داشته  اعتراض 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از  پس  اصالحی   -86
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم 
و گواهی  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  ودادخواست 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/09/23-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.
م الف:490

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
مساحت  خانه  ششدانگ 
فرعی  884مترمربع پالک1313 
از 574- اصلی واقع در اراضی جیرفت بخش 
45 کرمان مورد ثبت ورثه ماشااله عباس زاده 
که طبق دادنامه شماره 9609973490600502 
شماره  اختالف  حل  1396/7/12شورای  مورخ 
اند:  گردیده  تعریف  شرح  بدین  جیرفت   6
متوفی(  )همسر  راینی  پور  عابدی  خاتون   -1
3-ناهید  فرزند(   ( زاده  عباس  نصرت   -2
زاده)  عباس  محمد   -4 زاده)فرزند(  عباس 
از تحدید  زاده )فرزند(  فرزند( 5جواد عباس 
بر  تحدید  امکان  عدم  به  نظر  شده  خارج 
قانون ثبت  الحاقی ذیل ماده 15  طبق تبصره 
مورخ   12187 بشماره  وارده  تقاضای  حسب 
مالکین تحدید  از  احدی   / مالک   1400/09/10
اختصاصی پالک فوق از ساعت 8 صبح چهار 
ملک  وقوع  1400/10/22محل  مورخ  به  شنبه 
این  موجب  به  خواهد گرفت  انجام  و  شروع 
میشود  اخطار  مجاور  امالک  مالکین  به  آگهی 
ملک  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  چنانچه  که 
مورد آگهي واخواهی دارند می توانند از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 روز 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم دارند تا 

طبق مقررات اقدام گردد.
تاریخ انتشار :1400/09/23 – روز: سه شنبه 

 جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت – م الف :493

آگهی فقدان سند مالکیت
از 574-اصلی واقع در  چون ورثه محسن نخعی سرجاز مالک ششدانگ پالک 1479 فرعی 
بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت 
پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت2425صفحه 145 دفتر23 امالک محلی جیرفت صادر وتسلیم 
شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا 
به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد 
خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در 
آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:508

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

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   هیات 
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره 140060319078007204 هیات دوم مورخه 
1400/8/3 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 خانم بی بی نخعی گلوساالری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 23 صادره از رفسنجان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برفوقانی به مساحت 
106 مترمربع )مساحت از 98 متر مربع به 106 متر مربع اصالح میگردد( تحت پالک 24518 فرعی از 2787 
اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان خیابان 24 مهر کوچه 12 سمت چپ قطعه 1 خریداری از مالک رسمی 
آقای احمد جوادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود  انتشار  از تاریخ 
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 1118

 تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/9/23-تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/10/8
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

صورت مجلس 
العاده جلسه شعبه  تاریخ 1400/09/21در وقت فوق  به  تعالي-  بسمه 
اجرای احکام مدني بخش ساردوئیه بتصدي امضاء کننده نیل تشکیل 

است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد.
*آگهی مزایده *

نیابت  انجام مفاد  اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه در اجرای 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  از  ارسالی   140021990011857794 شماره 
شهرستان جیرفت در پرونده شماره کالسه 0000051 شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش ساردوئیه در نظر دارد ملک مورد دعوی خواهان ها واقع در ورودی 
شهر درب بهشت بلوار حرم کوچه حرم شماره 3 یک باب منزل مسکونی دو طبقه 
در باغچه ای به مساحت حدود 350 متر مربع با امتیاز آب و برق به صورت محصور 
که فاقد سند ثبتی می باشد صرفا بر مبنای کپی سند عادی و پروانه ساخت به نام 
امتیازات  و  اعیان  و  از عرصه  اعم  دارد  عادی مطابقت  با حدودات سند  خوانده که 
نظریه کارشناسی  ریال (طبق  میلیون  پانصد  و  میلیارد  9/500/000/000)نه  قیمت  به 
برآورد گردیده به فروش برساند ضمنا" ملک موصوف دارای سند عادی دستی می 
باشد و تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده است لذا مزایده در تاریخ 1400/10/18روز 
با  09:00 صبح در محل اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ساردوئیه  شنبه ساعت 
حضور نماینده دادگاه برگزار می گردد و قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع 
و ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب ir100100004059012907640350)جهت 
دریافت شناسه واریز با شماره 03443270902 تماس حاصل نمائید(في المجلس 
ما بقی ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد در صورت انصراف متقاضی ده 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید می گردد بنابراین متقاضیان 
1400/10/15به  چهارشنبه  اداری  ساعت  پایان  تا  توانند  می  تمایل  صورت  در  خرید 
پیشنهاد  و  شود  داده  مذکور  ملک  از  بازدید  ترتیب  تا  مراجعه  احکام  اجرای  دایره 
خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجرای احکام نموده 
ورسید اخذ نمایند و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمنا آدرس 
ملک شهرستان جیرفت -بخش ساردوئیه- شهر درب بهشت پیرزارچ می باشد. /. 
دادورز واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه 
 پیمان آستانی.م الف :27



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1130 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 آذر   23 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ژیمناست کرمانی بورسیه IOC شد
برای اولین بار در تاریخ ژیمناستیک ایران 

مهدی احمد کهنی ژیمناست کرمانی بورسیه 
IOC شد.با پیگیری فدراسیون ژیمناستیک و همکاری کمیته 

 IOC ملی المپیک، مهدی احمدکهنی ژیمناست کرمانی بورسیه
شد.کهنی در ۴ سال گذشته توانست صاحب مدال برنز قهرمانی 
آسیا، مدال نقره جام جهانی ملبورن و مدال برنز جام جهانی قطر 
شود و بهترین نتیجه تاریخ ژیمناستیک را در مسابقات قهرمانی 

جهان با کسب عنوان یازدهم در میان ۲۰۱ ژیمناست کسب کرد.
بورسیه یک ژیمناست برای اولین بار در تاریخ ژیمناستیک ایران 
است که رخ می دهد، بر همین اساس مهدی احمدکهنی و ۱۴ 

ورزشکار دیگر ماهیانه ۵۰۰ دالر دریافت خواهند کرد.

فراخوان جایزه بین المللی طراحی برتر 
AZ Awards ۲0۲۲ منتشر شد.

مهلت: 6 اسفند 1400
مجله AZURE فراخوان دوازدهمین دوره جایزه طراحی AZ را 
با هدف شناسایی کارهای نوآورانه و استثنایی در جامعه طراحی 
و معماری اعالم کرده است. 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.

سنجاب بلوچی
 )سنجاب راه راه، سنجاب نخلی(

مشخصات:جثه کوچک تر از سنجاب ایرانی،گوش ها متوسط و دم بلند و پشمالو است. در سطح 
پشتی، چهار نوار پهن و تیره در زمینه سفید وجود دارد که عالمت مشخصه این سنجاب است.

سطح زیرین بدن سفید و موهای دم مخلوطی از تیره و سفید است.
اندازه ها: )تعداد نمونه محدود( طول سر و تنه ۱۳۳ تا ۱۴۳ میلی متر، دم ۱۴۵ تا ۱۸۵ میلی متر، 

پا ۳۲ تا ۳۷ میلی متر، گوش ۱۳ تا ۱۸ میلی متر.زیستگاه: درخت زارها، باغ ها و نخلستان های 
مناطق بلوچی.پراکندگی: در ایران تا کنون فقط در نواحی جنوب شرقی بلوچستان مشاهده 
شده است. در حال حاضر جمعیت نسبتًا مناسبی از این سنجاب در باغ های تیس واقع در ۹ 
کیلومتری شهرستان چابهار، دره سرباز و همچنین منطقه حفاظت شده باهوکالت مشاهده 

می شود.پراکنش جهانی: هندوستان و پاکستان.
عادات: روزها فعال است، در فصل زمستان تمام ساعات روز مشاهده می شود. معمواًل این 

سنجاب ها در نزدیک هم دیده می شوند. بر روی درختان زندگی می کند و النه خود را در میان 
شاخه های انبوه درختان می سازد و داخل آن را با علف های نرم و برگ درختان مفروش می کند. 

در مناطقی که مواد غذایی در روی زمین فراوان است از درختان پایین می آید و اغلب روی 
زمین در حال تغذیه مشاهده می شود ولی به محض احساس خطر با سرعت زیاد از درختان 

باال می رود و از شاخه ای به شاخه دیگر می پرد، این سنجاب صدای سوت مانندی شبیه صدای 
پرندگان دارد. سنجاب بلوچی چنانچه مورد آزار قرار نگیرد خیلی زود با انسان مانوس می شود.

غذا: از دانه، میوه، برگ، پوست درختان، و 
نیز حشرات و تخم پرندگان تغذیه می کند. 

این سنجاب با حرکت در بین درختان 
خرمای نر و ماده در گرده افشانی این 
درختان نقش مهمی را ایفا می کند. 

تولید مثل: به علت مناسب بودن هوا و 
فراوانی غذا در تمام فصول سال قادر به 
جفت گیری می باشد. ماده ممکن است 

با چند تر جفت گیری کند. دوره بارداری 
حدود شش هفته است و دو تا چهار بچه 
کور و بدون مو می زاید. احتمااًل دوبار در 
سال تولیدمثل می کند. ماده ها در شش 
تا هشت ماهگی بالغ می شوند./کویرها و 

بیابان های ایران

شاگرد قصاب
نویسنده: پاتریک مک کیب    

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: چشمه

کتاب شاگرد قصاب با عنوان اصلی 
The Butcher Boy اثر پاتریک 

مک کیب نویسنده ایرلندی است 
که نامزد جایزه بوکر سال ۱۹۹۲ نیز 
شد. این رمان بسیار تحسین شده 

همواره مورد توجه منتقدان و مردم 
قرار داشته است و درباره آن بسیار 

نوشته اند.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
با اشاره به اینکه خطر کرونا رفع نشده 
است، گفت: ۱۷ درصد از جمعیت 
شهرستان سیرجان هنوز برای تزریق 

واکسن کرونا مراجعه نکرده اند.
محمد موقری پور اظهار کرد:وضعیت 
کنونی سیرجان از نظر رنگ بندی 
کرونایی نارنجی است که دلیلش آمار 
روزانه مبتالیان به ویروس کرونا است. 
از مردم تقاضا داریم نسبت به رعایت 
احساس  هم  هنوز  دستورالعمل ها 
وظیفه کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال 

ویروس در جامعه را قطع کنیم.
آمار  با  رابطه  در  پور  موقری 

واکسیناسیون در شهرستان سیرجان 
سال   ۱۲ باالی  جمعیت  گفت: 
شهرستان سیرجان بیش از ۲۷۰ هزار 
نفر است که بیش از ۲۲۲ هزار نفر 
حدود ۸۲.۵ درصد جمعیت دوز اول 

واکسن خود را تزریق کرده اند.
۶۸.۵ درصد سیرجانی ها واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
پزشکی سیرجان ادامه داد: همچنین 
برای ۱۸۶ هزار نفر هم دوز دوم تزریق 
شده است و در مجموع میزان ۶۸.۵ 
درصد جمعیت واکسیناسیون خود را 

انجام داده اند.

او افزود: حدود ۱۷ درصد از جمعیت 
هنوز جهت تزریق واکسن خود مراجعه 
نکرده اند که از این افراد درخواست 
داریم که به پایگاه های تجمیعی ما 
مراجعه و واکسن را تزریق کنند که 
زنجیره انتقال ویروس کرونا در جامعه 

قطع شود.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان اظهار کرد:هنوز تا بازگشت به 
شرایط عادی با توجه به سویه جدید 
کرونا امیکرون زمان زیادی مانده است 
که بگوییم خطر رفع شده است و باید 
با زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی 
و پرهیز از حضور در تجمعات به قطع 

زنجیره کرونا در جامعه کمک کنیم.
مخالف برگزاری نمایشگاه کاال هستیم

موقری در مورد برگزاری نمایشگاه 
کاال در سیرجان نیز گفت:ما موافق با 
برگزاری نمایشگاه نبودیم و مخالفت 

خود را هم اعالم کردیم.
او در پایان از مردم خواست برای 
باید  عادی  شرایط  به  بازگشت 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
کنند و تاکید کرد که همه مردم و 
مسئوالن باید در این راه اهتمام داشته 

باشند.

زندگی با مونوریل - قم
پروژه مونوریل قم که کلنگ آن سال ۱۳۸۸ بر زمین 

خورد و قرار بود طی مدت ۳۰ ماه به بهره برداری 
برسد،هیچ وقت به سرانجام نرسید.طی این سالها 

ستونهای بلند و خاکستری و پرتعداد آن هر روز در 
مقابل چشم شهروندان بوده و آینه عبرت مسئولین برای 
شروع پروژه های کارشناسی نشده جدید است.این سازه 

بی روح پس از یک دهه بالتکلیفی به بخشی از شهر، 
ادبیات مردم و جزئی از زندگی آنها تبدیل شده است.

عکس: تسنیم

یم
سن

ع: ت
منب

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

۱7 درصد سیرجانی ها واکسن کرونا دریافت نکرده اند

بازداشت عامل تیراندازی 
به منزل یک شهروند در جیرفت

خبر

 فرمانده انتظامی شهرسـتان جیرفت از دسـتگیری عامل تیراندازی بـه درب منزل یک 
شـهروند در عملیات ماموران پلیس این شهرسـتان خبر داد.

 سـرهنگ رضا محمدرضایی افزود: در پی وقوع یـک فقره تیراندازی بـه درب منزل یک 
شـهروند در یکی از محلـه های شـهر جیرفـت،  نزدیکترین تیم گشـت انتظامـی برای 

بررسـی موضوع عـازم این محل شـد.
او ادامـه داد: در این رابطـه ماموران کالنتـری ۱۵ با انجام اقدامـات اطالعاتی و تحقیقات 
پلیسـی، عامل تیرانـدازی را شناسـایی و وی را در یکی از نقاط شـهر جیرفت دسـتگیر 

کردند.
فرمانده انتظامی جیرفت با اشـاره به کشـف یک قبضه کلـت از این متهـم تصریح کرد: 
این فرد که جرائمـی از جمله حمل و نگهداری سـالح و مهمات غیرمجـاز، قدرت نمایی 
با سـالح و سـرقت خودرو را نیز در پرونده خود داشـت بـا تکمیل پرونـده تحویل مرجع 

قضائی شـد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: بازرس معدن
جنسیت: اقا

نوع قرارداد: پاره وقت -پروژه ای

شرایط احراز
جهت بازرسی سنگ آهن

کاردانی و کارشناسی رشته مهندسی معدن

آشنا به الزامات و دستورالعمل ها

محل کار : استان کرمان، شهر زرند

موقعیت شغلی: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت
نوع قرارداد: تمام وقت

جنسیت:آقا
تعداد: ۲ نفر

مدرک تحصیلی موردنیاز: کارشناسی یا کارشناس ارشد مهندسی 
صنایع و سایر رشته های مرتبط

سابقه کار مورد نیاز: حداقل ۲ سال
P۶ و MSP ،نرم افزارهای مرتبط: مسلط به اکسل

اطالعات تماس
hrfalatepars@gmail.com ایمیل

متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را از طریق 
سیستم ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: مهندس فروش
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
فارغ التحصیل از کلیه رشته های مهندسی ترجیحا مکانیک، 

شیمی
حداقل 3 سال سابقه کار فروش

با اتومبیل شخصی
 مزایا

بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی

متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را از طریق 
سیستم ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

 استخدام فروشگاه های زنجیره ای
هایپراستار

استخدام کیمیاگران بهزیستاستخدام ساختمانی فالت پارس

خبر

رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت 
با بیان این که در افراد دارای اوتیسم 
بخش های مختلف مغز با هم همکاری 
الزم را ندارند و مشکل اصلی افراد دارای 
اوتیسم نقص در ارتباطات و تعامالت 
اجتماعی است، گفت: »بنا به حساسیت و 
اهمیت آموزش تخصصی در این اختالل 
مادام العمر، الزم است تا با تشخیص 
به موقع خدمات تخصصی در اسرع وقت 

به این مددجویان ارائه شود«.
محمد رضانژاد در حاشیه  بازدید از مرکز 
تخصصی خدمات افراد دارای اختالل 

اوتیسم افق جیرفت به همراه فرماندار و 
مسئولین محلی شهرستان به مناسبت 
هفته ملی معلوالن، اختصاص روز جهانی 
افراد دارای معلولیت در تقویم جهانی را 
نشان از اهمیت توجه به نیازهای ویژه ی 
این قشر به خدمات تخصصی بیان کرد 
و افزود: »اتیسم اختاللی رشدی عصبی 
است که در سه سال اول زندگی بروز 

می کند و اختاللی مادام العمر است«.
او بیان کرد: »در افراد دارای اوتیسم 
بخش های مختلف مغز با هم همکاری 
الزم را ندارند و مشکل اصلی افراد دارای 

اوتیسم نقص در ارتباطات و تعامالت 
اجتماعی است و در کل افراد دارای 
اوتیسم دنیا را متفاوت تر از دیگران 

می بینند، می شنوند و درک می کنند«.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت 
ادامه داد:»لذا بنا به حساسیت و اهمیت 
اختالل  این  در  تخصصی  آموزش 
مادام العمر، الزم است تا با تشخیص 
اسرع  در  به موقع خدمات تخصصی 
وقت به این مددجویان ارائه شود که در 
این راستا مرکز تخصصی خدمات افراد 
دارای اختالل اوتیسم افق با پذیرش ۲۰ 
کودک یک تا هیجده سال دارای اختالل 
طیف اتیسم، در حال ارائه ی خدمات 
گفتار درمانی، کار درمانی، رفتار درمانی، 
شناخت درمانی، بازی درمانی، هنر درمانی 

و موسیقی درمانی به کودکان دارای این 
اختالل و همچنین مشاوره به خانواده های 
دارای فرزندان با اختالل اتیسم به صورت 

رایگان هستند«.
 عطاپور وزیری، فرماندار جیرفت نیز 
مختلف  بخش های  از  بازدید  ضمن 
این مرکز، با  تقدیر از مدیریت، مربیان 
و کادر آموزشی این مرکز که با ایجاد 
قسمت های مختلف و متنوع آموزشی 
در امر توانمندسازی کودکان دارای این 
اختالل تالش می کنند، خاطرنشان کرد: 
»امیدواریم با پشتیبانی و حمایت همه ی 
افراد جامعه به ویژه خیرین از این گونه 
مراکز در راستای ارائه ی هرچه مطلوب تر 
خدمات به افراد دارای معلولیت قدم 

برداریم«

معاون شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: شبکه 
برق بافت قدیم کرمان با صرف بیش از ۳ میلیارد ریال اعتبار به کابل 
خودنگهدار مجهز می شود.رسول عبداللهی گفت:بدلیل فرسودگی 
شبکه روشنایی بافت قدیم شهر کرمان شاهد افت ولتاژ، نوسانات و 
سرقت سیم برق بودیم که از ابتدای امسال با هدف افزایش پایداری 
شبکه، رفع مشکالت امنیتی و قطعی برق، با احداث ۲۵ کیلومتر شبکه 
سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است. او با بیان اینکه تا پایان 
امسال بیش از ۲۰۰کیلومتر از شبکه سیمی در شمال استان به کابل 
خودنگهدار مجهز خواهدشد، افزود: بخشی از پایه های فرسوده بافت 
قدیم با پایه بتنی تعویض شدند. او بیان کرد: با هدف افزایش پایداری 
شبکه و اصالح خطوط توزیع برق، عملیات تعویض ۱۰۰کیلومتر شبکه 
سیمی به شبکه خودنگهدار در شهرستان رفسنجان نیز در دست اجرا 

و بهره برداری میباشد. 

رئیس بهزیستی جیرفت:

مشکل اصلی مبتالیان اوتیسم نقص 
در ارتباطات اجتماعی است

شبکه برق بافت قدیم شهر کرمان 
به کابل خودنگهدار مجهز می شود


