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مجلس بار دیگر 
 به دور خود چرخید

ورق شانس ورق شانس 
پسته کاران برگشتپسته کاران برگشت

اقتصادی تر شدن 
محصوالت کشاورزی 
و دامپروری با گذر از 
مرحله تولید سنتی 

به مدرن

کسبه به بازار 
قلعه محمود 
برنمی گردند

تا مغازه ها احیا نشود، 
همۀ اقدامات ابتر می ماند

معاون میراث فرهنگی استان کرمان با بیان اینکه همچنان 
بزرگ ترین چالش احیا و رونق بازار قلعه محمود، بی میلی و 
حضور نیافتن کسبه  آن است،گفت:»به دلیل خرد شدن 
مالکیت ها،با تعداد زیادی مالک روبه رو هستیم و بعضا حتی 
دسترسی به آن ها هم ناممکن و سخت است؛مثال مالکیت 
برخی مغازه ها بین بیشتر از ۱۰ نفر تقسیم شده است که این 
موضوع کار را دشوارتر می کند«.شفیعی تصریح کرد:»عمال 
تا زمانی که مالکان تمایل به احیای مغازه ها نداشته باشند 
اقدامات مرمتی در راسته بازار هم ابتر خواهد ماند«. شفیعی 
افزود:»بعضی از غرفه ها مجهول المالک هستند و هیچ اطالعاتی 
از مالک در دسترس نیست که با این شرایط ورود به مغازه ها 
و پیگیری تعمیر و احیای آن ها با مشکالت پیچیده حقوقی 

همراه خواهد بود «.

کاغذ وطن در گزارشی نظر فعاالن اقتصادی در خصوص طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار که هفته گذشته تصویب شد را جویا شد

طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان: اینکه هر مجلس جدیدی شروع  می کند به وضع قانون و مقررات 
جدید بدون اینکه آسیب شناسی کند که آیا  قوانین قبلی اجرا شده یا نه ؟ راه به جایی نمی برد

۷۲ بستری جدید  و ۸ فوتی 
در شبانه روز گذشته

نحوه وصول و برگشت 
زدن چک های جدید

ابالغ برنامه کشت پیاز 
استمرار  و بهاره 

در جنوب کرمان 

بـه گــزارش روابـط عمومـی علـوم پزشــکی کرمان،دکتـر مهــدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشــگاه عصر جمعه ۲ مهرماه  گفت : طی ۲4 ســــاعت گذشـــته، 7۲ بیمار جدیـد کرونا 

در بیمارسـتان های اسـتان بستری شـده اند،

قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک 
از دیگر حساب های صادرکننده وصول شود و چنانچه 

چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان صدور چک برای افراد 
نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی نیز 

وجود ندارد. قانون جدید چک در سال 13۹7 در مجلس 
شورای اسالمی با هدف کاهش آمار چک های برگشتی و 

بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از 
ابالغ برنامه کشت پیاز سال زراعی 1401–1400 در 

سطح سه هزار و ۲00هکتار و تولید 1۸0هزار تن پیاز طرح 
استمرار و سطح ۲هزار و 700 هکتار و تولید 1۶7 هزار تن 

پیاز طرح بهاره در این منطقه خبر داد.

زرند قطب صنعتی 
استان درگیر 

 آالینده های صنعتی

جهاد  مدیر 
ی  ز ر و کشا

سیرجان گفت: با گذر از مرحله تولید 
سنتی به مدرن و مکانیزه اقتصادی تر 
شدن محصوالت کشاورزی و دامپروری 
را شاهد خواهیم بود.محمودآبادی 
با  تولید،کشاورزان  از  گفت:پس 
چالش  های زیادی در بحث بازاریابی و 
فروش محصول در بازارهای داخلی و 
خارجی مواجه بوده که مستلزم سیستم 
نبارهای فنی و  ا حمل و نقل مناسب،
سردخانه های استاندارد، وجود صنایع 
بسته بندی ،تبدیلی و فرآوری،حمایت 
مالی و خرید تضمینی محصول از سوی 

دولت و..است. 

صفحه۲ را 
بخوانید

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
معامالت بورس را به 

کدام سمت می کشاند؟
یک کارشناس بازار 
سرمایه معتقد است 

که حذف ارز 4۲00 تومانی بر صنایعی 
از قبیل گروه دارویی، الستیک، غذایی، 
کشاورزی و دامپروری، قندی ها و... 
تاثیرگذار است که مشمول دریافت این 
نوع ارز و همچنین مساله قیمت گذاری در 
محصوالت خود بودند.به گزارش روز جمعه 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، شروع نوسان بازار 
ارز از سال ۹۶ به عنوان اصلی ترین چالش 
نظام تبدیل شده بود که در آن زمان اقدامات 
زیادی برای جلوگیری از کاهش نوسان های 
ایجاد شده و کنترل نرخ ارز در دستور کار 
قرار گرفت که در نهایت به دنبال تصمیمات 
جدید اتخاذ شده برای کنترل دستوری نرخ 
ارز، از فروردین ماه ۹7 سیاست تخصیص 
ارز 4۲00 تومانی به کاالهای اساسی آغاز 
شد.اعطای ارز 4۲00 تومانی به واجدان 
دریافت این ارز با واکنش بسیاری از فعاالن 
اقتصادی کشور همراه شد که معتقد به 
تاثیر منفی به کارگیری این ارز در بازار 
بودند و بارها با اعتراضات خود به دلیل 
افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار 
حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 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.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/07/04 تا تاریخ 1400/07/12.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/07/27.

o-زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/28.
o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

109/ج1400/3
تهیه، حمل و نصب حفاظ بلوک 
بتنی مفصلی )نیوجرسی( محور 
جیرفت – سه راهی بم                                                         

3،801،000،000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

76،016،480،057
بر اساس فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال 1400 

و فهرست بهای تجمیعی

نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و سرایداری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

شناسه آگهی: 11۹۷۹۶1

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
97/21/7/1400

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی موضوع مناقصه
و سرایداری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

www. الکترونیکی دولت
setadiran.ir

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

)صرفًا جهت مشاهده(

7/533/470/376 ریالبرآورد یکساله )ریال(
تضمین شرکت در مناقصه 

376/673/519 ریال)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30روز سه شنبه مورخ 1400/07/06دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14/30روز سه شنبه  مورخ 1400/07/20پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10/00 روز یکشنبه  مورخ 1400/07/11 در محل  مرکز بهداشت شهرستان بردسیر برگزار خواهد شد.
محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
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کسبه به بازار قلعه محمود برنمی گردند
تا مغازه ها احیا نشود، همۀ اقدامات ابتر می ماند

نباید به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه
زندگی مردم و محیط زیست را به خطر بیندازیم

۷۲ بستری جدید  
و ۸ فوتی در شبانه 

روز گذشته
معاون میراث فرهنگی استان کرمان با بیان 
اینکه همچنان بزرگ ترین چالش احیا و 
رونق بازار قلعه محمود، بی میلی و حضور 
نیافتن کسبه  آن است،گفت:»به دلیل 
خرد شدن مالکیت ها،با تعداد زیادی مالک 
روبه رو هستیم و بعضا حتی دسترسی 
به آن ها هم ناممکن و سخت است؛مثال 
مالکیت برخی مغازه ها بین بیشتر از ۱۰ 
نفر تقسیم شده است که این موضوع کار را 

دشوارتر می کند«.
شفیعی تصریح کرد:»عمال تا زمانی که 
مالکان تمایل به احیای مغازه ها نداشته 
باشند اقدامات مرمتی در راسته بازار هم 

ابتر خواهد ماند«.
غرفه ها  از  افزود:»بعضی  شفیعی 
مجهول المالک هستند و هیچ اطالعاتی از 
مالک در دسترس نیست که با این شرایط 
ورود به مغازه ها و پیگیری تعمیر و احیای 
آن ها با مشکالت پیچیده حقوقی همراه 

خواهد بود «.
او با بیان اینکه راسته  عمومی بازار 
قلعه محمود در دهه ۸۰ توسط میراث به 
طور کامل مرمت شد،افزود:»متاسفانه 
به دلیل استقبال نکردن کسبه و مالکان، 
مجددا آسیب هایی دیده که درحال حاضر 
هم اقدامات مرمتی در راسته بازار در دست 

اجراست«.
شفیعی گفت:»با اتفاقاتی که طی دو سال 
اخیر در آنجا با کمک دستگاه های دیگر رخ 
داد، خوشبختانه تعدادی از مالکان مراجعه 
و برای تعمیرات مغازه ها از میراث مجوز 
دریافت و با نظارت کارشناسان میراث اقدام 

به تعمیر مغازه خود کردند«.

او توضیح داد:»هزینه های دهه ۸۰ همه 
از سوی اداره کل میراث بوده است ولی 
طی سال گذشته شهرداری نیز در بحث 
تامین امنیت راسته بازار از طریق نصب 
در موقت،اجرای روشنایی در محور بازار 

و استقرار نگهبان مشارکت کرده است«.
او درباره  روند مرمت ها در سال های گذشته 
بیان کرد:»عالوه بر مرمت های دهه ۸۰، 
در سال ۹۶ و ۹۷ نمای شرقی بازار نیز 
جداره سازی و مرمت شد که به عنوان یکی 
از معابر بافت تاریخی از زیبایی خاصی هم 
برخوردار است اما با وجود همه این تالش ها 
همچنان بزرگ ترین چالش احیا و رونق 
بازار، بی میلی و حضور نیافتن کسبه آن 

است«.
معاون میراث فرهنگی با بیان اینکه قاعدتا 
ورود به ملک غیر و تصرف در آن مشکالت 
حقوقی را در بر خواهد داشت،ادامه داد: »از 
طرفی در صورت ورود هم، امکان هزینه کرد 
امالک  در  دولتی  اعتبارات  محل  از 
خصوصی آن هم در این حجم ناممکن 
است،حتی در صورت وجود اعتبار کافی 
و امکان ورود به موضوع مرمت مغازه ها، 

بهره برداری از این امالک با مشکالت و 
دعواهای حقوقی همراه خواهد شد بنابراین 
رونق بازار قلعه محمود تنها در گرو حضور 

و مشارکت مالکان مغازه ها خواهد بود«.
او یادآور شد:»این اقدام، جز در سایه ی 
همکاری همه دستگاه های مرتبط همانند 
اوقاف که مالک تعداد قابل توجهی از این 
مغازه هاست و تعیین تکلیف حجره های 
وقفی و احیای آن ها محقق نمی شود و 
می تواند الگو و مشوق خوبی برای سایرین 

باشد«.
او اضافه کرد: »البته ظاهرا اوقاف هم درگیر 
مشکالت حقوقی با برخی مستاجران 

خود است«.
شفیعی با بیان اینکه امیدوارم با حضور 
اهالی و کسبه بازار در آینده شاهد رونق 
آن باشیم، گفت: »به هر روی طی دو سال 
اخیر با پیگیری های انجام شده و همراهی و 
حمایت دستگاه ها و به ویژه استانداری روند 
کار بهتر از گذشته شده و پیشرفت هایی هم 
داشته لیکن به دلیل همان مشکالتی که 
گفته شد اقدامات کافی نبوده و تا احیای 

بازار فاصله زیادی داریم«

رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت:نمی توان به بهانه ایجاد اشتغال و 
توسعه اقتصاد،زندگی مردم را به مخاطره 
و محیط زیست را به خطر بیندازیم و از این 
رو کارخانجات باید الزامات محیط زیست 
را رعایت کنند و از ابتدای اجرای پروژه ها 
باید به رعایت تمامی الزامات قانونی توجه 

الزم صورت گیرد.
یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای 
کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
ابعاد حقوقی و قضایی کرمان اظهار کرد: 
توجه به حقوق عامه نظیر رعایت الزامات 

اصل  یک  زیست محیطی  ضوابط  و 
اساسی و راهبردی مهم در حوزه اجرای 
پروژه های توسعه ای است و انتظار می رود 
دستگاه های متولی و تخصصی با دقت و 
حساسیت به این رسالت خود توجه نمایند.
او ادامه داد:قابل قبول نیست دستگاه های 
متولی حفاظت از اراضی ملی و صیانت از 
حقوق عمومی سال ها نسبت به تکلیف 
قانونی خود بی تفاوت بمانند و اقدام به موقع 
و اثرگذار از بسیاری مشکالت پیشگیری 

می کند.
رفع  بین  تصریح کرد:منافاتی  موحد 

موانع تولید و حمایت از تولید برای رونق 
کسب و کار و حفاظت از حقوق عمومی 
وجود ندارد و تلفیقی از این دو منافع 

عمومی را تضمین می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به این مطلب که پیوست زیست محیطی 
پروژه های توسعه ای یکی از تاکیدات 
دستگاه قضایی در راستای حراست از 
حقوق عمومی است،تاکید کرد:در راستای 
توسعه اشتغال و اقتصاد،باید به رعایت 
الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات 

دقت الزم صورت گیرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی علــوم 
مهــدی  کرمان،دکتــر  پزشــکی 
شفیعی،سـخنگوی ایـن دانشــگاه عصر 
جمعه ۲ مهرمـاه  با بیـان اینکـه طی ۲4 
ســــاعت گذشـــته، 7۲ بیمار جدیــد 
کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بستری 
شده اند، گفـت:»51 نفــر از آنها از حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشــکی کرمان )شامل 
راو ر، رابر،بافـت، بردسـیر، کوهبنـان، 
کرمـان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، ۶ 
نفــر از حـوزه دانشـکده علـوم پزشـکی 
سیرجان، 4 نفر از حوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بم و ۹ نفر از حــوزه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی جیرفت هســـتند « .

او بــا بیان اینکه ۲ نفـر از حوزه دانشـگاه 
علــوم پزشــکی رفسـنجان، بسـتری 
جدیــد گزارش شـده اســت، افزود: »در 

حـال حاضـر، 
473  بیمـار کرونـا در بیمارسـتانهای 
استان بستری هستند«.شــفیعی ادامـه 
داد:» ۲۸۹ نفــر از بیمـاران بسـتری در 
حـوزه علــوم پزشــکی کرمان، ۲5 نفـر 
حــوزه علــوم پزشــکی رفسنجان ، 53 
نفـر حـوزه جنــوب، 33 نفــر در حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم  و 73 نفـر از 
حـوزه دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی 
به آنهـا ارائـه میشـود«.او اظهار کـرد: «از 
ابتـدای اپیدمی تاکنـون 3۹ هــزار و ۸4 
نفـر در اســـتان، بــه دلیل ابتال به کرونا 

بسـتری شـده اند«. 
مدیـر گـروه مبــارزه بــا بیماریهـای 
واگیردار دانشـــگاه علوم پزشکی کرمان 
سـپس اظهـار کرد:«متاسـفانه در ۲4 
سـاعت گذشــــته، ۸ مــورد فوتـی بـه 
دلیـل ابتـال بـه ویـروس کرونـا گـزارش 
شــده کــه  5 نفـر مربـوط بـه حــوزه 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان و 3 نفر از 
حــوزه دانشکده علوم پزشـکی سیرجان 
اســت«. بـه گفتـه شـفیعی،از ابتـدای 
اپیدمی کرونا در اســتان تاکنون، 4۶۶4 
نفـر یـه دلیـل ابتال بـه کوویـدـ  1۹ جـان 
خـود را از دســت داده انــد.او همچنین 
تعداد ُدز واکسـنهای تزریق شـده استان 
کرمان در نوبـت اول را یک میلیون و ۲۲۶ 
هــزار و 743 ُدز و نوبت دوم 5۶۸ هـزار و 

4۶5 ُدز عنــوان کـرد.

ایرنا
گزارش 

پسته داران نیز به جمع کشاورزان پیاز و سیب زمینی اضافه شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
کرمان گفت: قطب صنعتی اســتان با 

مشــکل آالینده های صنعتی 
 مواجه است.
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کشف کالهبرداری
 ۶۰ میلیاردِی جعل سند زمین 

و نامه های اداری در کرمان
رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان گفت: فــردی که با جعل 
ســند امالک،زمین و نامه های اداری اقدام به کالهبرداری از 

شهروندان به میزان ۶0 میلیارد ریال کرده بود، دستگیر شد.
ســرهنگ یــداهلل حســن پــور در تشــریح ایــن خبــر 
اظهار کرد:ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی استان کرمان در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر جعل 
مهرهای ادارات و ســازمان ها توســط یک متهم سابقه دار و 
اقدام به کالهبرداری از شــهروندان از طریق جعل سند زمین 
و دیگر امالک، موفق شــدند این فرد را خیلــی زود و قبل از 
ادامه کالهبرداری های متعددی که در دســت انجام داشت، 

شناسایی و دستگیر کنند.
او با اشاره به اینکه این متهم طی سال های قبل به سبب انجام 
انواع کالهبرداری سابقه دستگیری و زندان داشته، افزود: این 
فرد با اجاره یک باب منزل در یک مجتمع مســکونی در شهر 
کرمان اقدام به تهیه وسایل ساخت مهر، اسکن و چاپ،جعل 
مبایعه نامه، اسناد رســمی امالک، نامه های اداری و قضائی 
کرده و از این طریق و با جعل انواع سند، زمین هایی به ارزش 
بیش از ۶0 میلیارد ریال را به شهروندان فروخته بود و فروش 
زمین های دیگر به همین روش را نیز در دســت انجام داشت 
که دستگیری وی به این اقدامات و کالهبرداری ها پایان داد.

رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان تصریح کرد:این متهم با 
تشکیل پرونده جهت رسیدگی به دیگر ابعاد اقدامات مجرمانه 
اش تحویل مراجع قضائی شد که در این رابطه از شهروندان می 
خواهیم هنگام انجام هرگونه معامله تا قبل از اطمینان کامل از 
صحت محتوای سند و مالکیت طرف مقابل، از تنظیم هرگونه 
قرارداد و پرداخت وجه خودداری کنند و نســبت به اقدامات 
تطمیع کننده و پیشنهاداتی همچون قیمت پایین،تخفیفات 

باال و مواردی از این دست نیز هوشیار باشند.

ابالغ برنامه کشت پیاز استمرار 
و بهاره در جنوب کرمان 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان از ابالغ برنامه 
کشت پیاز سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ در سطح سه هزار و ۲۰۰هکتار 
و تولید ۱۸۰هزار تن پیاز طرح استمرار و سطح ۲هزار و ۷۰۰ هکتار و 

تولید ۱۶۷ هزار تن پیاز طرح بهاره در این منطقه خبر داد.
فرامرز رستگاری با تاکید بر اینکه کشاورزان جنوب کرمان از کشت 
بی رویه پیاز خودداری کنند افزود: برابــر برنامه های ابالغی وزارت 
جهاد کشــاورزی با رویکرد حفظ و پایداری تولید و رعایت حقوق 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مد نظر قرار دادن میزان تولید در 
سایر نقاط کشور،نیاز داخل و میزان کشش بازارهای هدف خارجی 

و صادرات، برنامه کشت پیاز در سال زراعی جاری هدف گذاری شد.
او ادامه داد:کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی نسبت به ثبت 
سامانه بهره برداری اقدام و برای تحقق هرچه مطلوب تر اهداف و برنامه 

های تعیین شده مطابق برنامه ابالغی کاشت اقدام کنند.
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان،خواســتار 
همکاری بیشتر کشاورزان با مجموعه جهاد کشاورزی شد و مدیریت 
کاشت،ســاماندهی تولید و اســتفاده مطلوب و حداکثری از بازار و 
ممانعت از بروز هرگونه اختالل احتمالی در قیمت ها و نوســانات 
بازار در طول فصل برداشت را از مزایای توجه به برنامه ابالغی جهاد 

کشاورزی دانست.
او تصریح کرد:به منظور استفاده از خال تولید در زمستان،مدیریت بازار 
و جلوگیری از همپوشانی عرضه با پیک برداشت در سایر استان های 
هم اقلیم و عرضه پیاز انباری از اواخر بهمن ماه عملیات کاشت طرح 

استمرار در تقویم زمانی تعریف شده است.
رستگاری ادامه داد:کشــاورزان از کشــت های تاخیری نشایی که 
زمینه شــوک سرمایشــی و گل دهی در محصــول را از یک طرف 
تحریک و تسریع و از طرفی برداشــت را با عرضه پیاز انباری مواجه 

می سازد،خودداری کنند.
او گفت: برابر گزارشات واصله و بررسی های انجام شده برنامه کشت 
و تولید پیاز در سایر نقاط کشور نیز مطابق برنامه ابالغی محقق شده 

است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود:با توجه به 
کشش بازار داخل و مشــخص بودن قریب به یقین میزان صادرات 
محصول،کشاورزان منطقه کشت و تولید خود را براساس برنامه های 

ابالغی جهاد کشاورزی برنامه ریزی کنند.
او بیان کرد:امیدواریم کشاورزان با مدیریت کاشت و تولید و اعتماد به 
رویکرد وزارت جهادکشاورزی در مدیریت تنظیم بازار، سال پر از برکت 

و نشاط و امید به آینده ای مطلوب را رقم بزنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
گفت: قطب صنعتی استان با مشکل آالینده های 
صنعتی مواجه است.مرجان شاکری مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه 
کمیسیون کارگری و بررسی مسائل زیست محیطی صنایع و 
کارخانجات شهرستان زرند که با حضور نماینده مردم شریف 
شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی و 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با اشاره به 
اینکه ایران از معدود کشور های جهان است که یک اصل از قانون 
اساسی را به حفاظت محیط زیست اختصاص داده است، گفت: 
در این اصل مترقی حفظ محیط زیست وظیفه همگانی تلقی 
می شود و هر گونه عملی که موجب آلودگی یا تخریب محیط 

زیست شود ممنوع است.
شاکری افزود: شهرستان زرند یکی از قطب های صنعتی استان 

کرمان است و ناگزیر با آالینده های صنعتی مواجه هستیم.
او عنوان کرد:رعایت نکردن استاندارد های زیست محیطی در 
سالیان گذشته و اصرار مسئولین شهرستان بر استقرار صنایع 
بزرگ در اطراف این شهر باعث نمایان شدن مشکالت مضاعف 
بعد از چندین سال و نارضایتی شهروندان شده است.شاکری 
افزود:اداره کل حفاظت محیط زیست استان به صورت ویژه با 
افزایش میزان بازدید های میدانی و الزام صنایع به استفاده از 
تجهیزات پایش آنالین و همچنین انجام سایر اقدامات زیست 
محیطی، سعی در کاهش میزان تاثیر این صنایع بر سالمت 
شهروندان داریم. او همچنین با حضور شبانه در منطقه حفاظت 
شده بیدوئیه شهرستان بردسیر با محیط بانان پاسگاه سرملک 
دیدار و گفتگو کرد.او از محیط بانان که با حضور شبانه روزی خود 
در مناطق تحت مدیریت برای حفظ امنیت حیات وحش تالش 
می کنند، بیان داشت: برای جبران زحمات شبانه روزی محیط 
بانان از همه امکانات اداره کل بهره خواهد گرفت.او همچنین 
انجام گشت و کنترل و پایش دائم و شبانه روزی را از ارکان اصلی 
افزایش میزان کشف تخلفات زیست محیطی در سطح شهرستان 
دانست و بر حضور مستمر روسای ادارات شهرستانی در مناطق 

تحت مدیریت و پاسگاه های محیط بانی ها تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان بیان داشت: با توجه 
به خشکسالی های مستمر نباید از هیچ تالشی برای حفظ حیات 

وحش استان کوتاهی کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: با گذر از 
مرحله تولید سنتی به مدرن و مکانیزه اقتصادی 
تر شدن محصوالت کشاورزی و دامپروری را 
شاهد خواهیم بود.محمودآبادی گفت:پس از تولید،کشاورزان 
با چالش  های زیادی در بحث بازاریابی و فروش محصول در 
بازارهای داخلی و خارجی مواجه بوده که مستلزم سیستم 
حمل و نقل مناسب،انبارهای فنی و سردخانه های استاندارد، 
وجود صنایع بسته بندی ،تبدیلی و فرآوری،حمایت مالی و 

خرید تضمینی محصول از سوی دولت و..است. 
او ادامه داد:با افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف 
آب از طریق لوله گذاری،ساخت استخرها و احداث کانال ها 
و جوی های سیمانی،توسعه سامانه های نوین آبیاری به 
منظور کاهش هزینه های کارگری،مکانیزه کردن کشاورزی 
و سهولت در عملیات کشاورزی،افزایش کمی و کیفی 
محصول با تغذیه مناسب و کاهش مصرف آب،تخصیص 
اعتبارات الزم جهت الیروبی و مرمت قنوات و برقی نمودن 
موتورپمپ های کشاورزی می توان از لحاظ اقتصادی 
کشاورزی مقرون به صرفه ای داشت.او تصریح کرد:همچنین 
با افزایش کشت های گلخانه ای به منظور افزایش تولید در 
واحد سطح،حمایت دولت از کشاورزان جهت تهیه نهاده ها 
و اقالم کشاورزی،با توجه به گرانی نهاده ها،ارائه تسهیالت 
کم بهره و بلند مدت جهت اجرای طرح های اقتصادی و با نیاز 
آبی کم از قبیل کشت های گلخانه ای، توسعه کشت گیاهان 
دارویی،زعفران،گل محمدی،زرشک و ... و حمایت دولت از 
کشاورزان جهت خرید تضمینی محصول تولیدی با  ایجاد 
واحدهای صنفی در جهت بسته بندی ،سورتینگ و بازاریابی 
و عرضه محصول به بازارهای داخلی و خارجی،اقتصادی بودن 
کشاورزی را افزایش داد.محمودآبادی اظهار داشت:با خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی،گسترش کشت ارقام مقاوم به 
کم آبی و شوری،گسترش کاشت ارقام پرمحصول، استفاده از 
روش های نوین آبیاری و اصالح سیستم های آبیاری از غرقابی 
به آبیاری تحت فشار قطره ای تیپ در مزارع گندم و جو و دیگر 

روش ها می توان اصول زراعی را بهبود بخشید.

زرند قطب صنعتی استان 
درگیر آالینده های صنعتی

اقتصادی تر شدن محصوالت 
کشاورزی و دامپروری با گذر از 

مرحله تولید سنتی به مدرن

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
کد رهگیری از ابتدا رایگان بوده و هم اکنون نیز 
هست، تاکید کرد: علت اینکه برخی مشاوران 
از ارائه کد رهگیری به متعاملین خودداری 
می کنند این است که جواز ندارند یا به دلیل 
تخلف، دسترسی آنها را مسدود کرده ایم؛ 
شهروندان می توانند با تلفن 7334 شکایات 

خود را در این زمینه به اتحادیه گزارش دهند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: از سال 13۸۸ که سامانه کد رهگیری 
به منظور باال بردن ضریب امنیت معامالت ایجاد 
شده رایگان بوده و در حال حاضر نیز وجهی 
بابت این موضوع دریافت نمی شود. لذا اینطور 
نیست که از هم اکنون طبق قانون جهش تولید 
و تامین مسکن، کد رهگیری رایگان شده باشد 
بلکه از ابتدا بدون هزینه بوده است.وی افزود: 
کد رهگیری مزایای فراوانی دارد که مهمترین 
آن به افزایش ضریب اطمینان معامالت، باال 
بردن امنیت اجتماعی و استخراج آمار مسکن 
برمی گردد. کد رهگیری در واقع عزت صنف 
مشاوران امالک است و اگر شخصی از ثبت آن 
خودداری کرد احتماال به این دلیل است که به 
خاطر تخلف نمی تواند آن را اریه کند.خسروی 
تصریح کرد: بعضا پیش می آید که مشاور امالک 
دچار تخلف شده و ما دسترسی او را به سامانه کد 
رهگیری مسدود کرده ایم. عده ای هم جواز ندارند 
و در مواردی پلمب مغازه تا سه ماه طول می کشد 
که در این سه ماه ممکن است خالف های زیادی 
مرتکب شوند. شهروندان می توانند کلیه موارد 
تخلف دفاتر امالک را با شماره تلفن 7334 
اتحادیه امالک گزارش کنند که در اسرع وقت 
رسیدگی می شود.رییس اتحادیه مشاوران 
امالک با بیان اینکه کمیسیون حل اختالف 
مستقر در اتحادیه امالک برابر قانون نظام صنفی 
به طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می کند 
گفت: از 1۲ سال قبل کمیسیون حل اختالف 
طبق مواد ۲7 و ۲۸ موارد تخلف را رسیدگی 
می کند. البته موضوعات مختلفی در شکایات 
مردم وجود دارد که به اذعان اماکن، ما بیشترین 
میزان همکاری درخصوص رسیدگی به شکایات 
و پلمب واحدهای صنفی را در بین صنوف داریم.

وی با انتقاد از مصوبه ستاد کرونا مبنی بر اینکه 
برای تمدید قراردادهای اجاره نیازی به دریافت 
کد رهگیری نیست، اظهار کرد: این موضوع باعث 
می شود که آمار کد رهگیری پایین بیاید و با خالء 
آمار مواجه شویم و همچنین مشکالتی برای 

متعاملین ایجاد شود.

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که 
حذف ارز 4۲00 تومانی بر صنایعی از قبیل 
گروه دارویی، الستیک، غذایی، کشاورزی 
و دامپروری، قندی ها و... تاثیرگذار است که 
مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله 

قیمت گذاری در محصوالت خود بودند.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
شروع نوسان بازار ارز از سال ۹۶ به عنوان 
اصلی ترین چالش نظام تبدیل شده بود که 
در آن زمان اقدامات زیادی برای جلوگیری از 
کاهش نوسان های ایجاد شده و کنترل نرخ ارز 
در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به دنبال 
تصمیمات جدید اتخاذ شده برای کنترل 
دستوری نرخ ارز، از فروردین ماه ۹7 سیاست 
تخصیص ارز 4۲00 تومانی به کاالهای اساسی 

آغاز شد.
اعطای ارز 4۲00 تومانی به واجدان دریافت این 
ارز با واکنش بسیاری از فعاالن اقتصادی کشور 
همراه شد که معتقد به تاثیر منفی به کارگیری 
این ارز در بازار بودند و بارها با اعتراضات خود 
به دلیل افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار 

حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند.
در سال 1401، ارز 4۲00 تومانی نداریم

حال بعد از گذشت سال ها از وجود اعتراضات 
گسترده نسبت به استفاده از این ارز در کشور، 
طی چند روز گذشته گمانه زنی هایی در 
خصوص احتمال حذف ارز 4۲00 تومانی 
مطرح شد که به دنبال آن صحبت هایی 
از سوی مهدی طغیانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس مبنی بر حذف تدریجی ارز 
4۲00 تومانی تا آخر سال باید مطرح شد و در 
ادامه سخنان خود اعالم کرده است که در سال 
1401 چیزی تحت عنوان ارز 4۲00 تومانی 

نخواهیم داشت.
دولت با مجلس برای حذف ارز 4۲00 تومانی 

هم نظر است
همچنین طی چند روز گذشته به دنبال 
حمایت فعاالن بازار از حذف ارز 4۲00 تومانی، 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس 
برای حذف ارز 4۲00 تومانی هم نظر است، 
اعالم کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲00 تومانی 
چیزی به جز رانت و فساد به همراه ندارد اما 
نزدیک به هشت میلیارد دالر در سال به آن 
اختصاص یافته و 1۶0 هزار میلیارد تومان 
تفاوت آن با نرخ نیمایی است و سوال اینجاست 
که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز 
کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی 
شده باشد گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی 
برای یک روز هم به صالح اقتصاد کشور نیست.

قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر 
حساب های صادرکننده وصول شود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه 
تنها امکان صدور چک برای افراد نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و 
دریافت کارت بانکی نیز وجود ندارد.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، قانون 
جدید چک در سال 13۹7 در مجلس شورای اسالمی با هدف کاهش 
آمار چک های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب 
شد و پس از تعطیالت فروردین ماه 1400 چک های بنفش رنگ به 
متقاضیان تحویل داده شد.از مشخصات چک های جدید می توان 
به شناسه یکتای 1۶ رقمی در سمت چپ باالی هر برگ چک و درج 
عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در 
سامانه صیاد است«، اشاره کرد.مهمترین ویژگی چک در قانون جدید 
این است که تمامی چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین 
امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد.

چگونه در قانون جدید چک را برگشت بزنیم؟
در قانون جدید چک، نحوه برگشت زدن چک با گذشته متفاوت است. 
در چک های جدید اگر صادرکننده چک موجودی کافی در حساب 
جاری خود برای وصول چک نداشته باشد، بانک می تواند کسری مبلغ 

را از دیگر حساب های موجود فرد در همان بانک برداشت کند.
چنانچه در حساب های فرد صادرکننده چک مبلغ کسری چک وجود 
نداشت، طلبکار می تواند از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت و با 
مراجعه به دفاتر الکترونیک قوه قضائیه و ثبت شکایت، اجرائیه دریافت 
کند. البته افراد باید توجه داشته باشند که در گواهی عدم پرداخت، کد 
رهگیری چک برگشتی که بانک مرکزی صادر می کند و مشخصات 
کامل صادرکننده و دارنده چک نیز درج شود، همچنین باید مهر یا 
امضای صاحب حساب در گواهی عدم پرداخت و چک تطابق داشته 
باشد.براساس قانون جدید چک، ۲4 ساعت پس از عدم تامین کسری 
مبلغ چک، حساب های صادرکننده در تمام بانک ها و موسسات مالی 
به اندازه مبلغ کسری مسدود می شود. صادر کننده چک پس از صدور 
فرمان اجرایی 10 روز فرصت دارد تا مبلغ چک را واریز کند در غیر این 

صورت مشمول قانون محکومیت های مالی می شود.

نحوه وصول و برگشت زدن 
چک های جدید

اگر مشاور امالک کد 
رهگیری نداد چه کنیم؟

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
معامالت بورس را به 

کدام سمت می کشاند؟

ادامه روند افزایش قیمت از ماه های گذشته تا کنون، به رشد 
همه جانبه شاخص های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند 
سال اخیر منتهی شده است. به گزارش ایسنا، آنچه که در آمار 
اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم شهریور منتشر شد نشان 
داد که تمامی شاخص های تورم با افزایش همراه بوده و روند رو به 
رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترین حد خود طی سالهای گذشته 

رسیده است.
تورم ساالنه که در ماه های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد 
ثبت می کرد برای شهریورماه نیز به 45.۸ درصد رسیده که 0.۶ 
درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد،  این باالترین حد تورم 

در بیش از هشت سال  گذشته در شاخص ساالنه به شمار می رود.
دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است که با رشد 0.7 
درصدی به 3.۹ درصد در شهریور ماه رسیده و  تورم نقطه به نقطه 
نیز با رشد 0.5 درصدی عدد 43.7 درصد را در آخرین ماه تابستان 

ثبت کرده است.

هزینه  خانوارها سنگین تر شد

   

خودنمایی شهد خرما در شمال و جنوب کرمان 
برداشت محصولی پر خاصیت و شیرین نیز این موقع از 
سال، حسابی نخلداران کرمانی را مشغول کرده است. 

محمدرضا پورخاتون، معاون تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی شمال استان کرمان با بیان اینکه 
یکی از محصوالت مهم و اساسی در سبد کشاورزی 
استان کرمان، کشت و پرورش محصول خرما است، 
گفت:هر ساله از ۱۰ مرداد تا پایان مهرماه، زمان برداشت 
محصول خرما طول می کشد؛ البته بعضی از رقم ها مثل 
رقم مضافتی زودتر و بعضی رقم ها به عنوان رقم های 

دیررس هستند.
او با بیان اینکه کرمان موقعیت خاصی در زمینه پرورش 
خرما دارد و از آن به عنوان یکی از استان های مهم در 
کشور نام برده می شود، افزود: در حال حاضر، حدود 
۲۸ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما در شمال استان 

کرمان وجود دارد.
پورخاتون با اشاره به اینکه از ۲۸  هزار سطح زیر کشت 
خرما در حوزه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان، 
۱۸ هزار بهره بردار در حال ارتزاق هستند، ادامه داد: 
این موضوع نشان می دهد این محصول عالوه بر اینکه 
به عنوان یک محصولی که می تواند در اهمیت غذایی 
موثر باشد، در زمینه اشتغال و اقتصاد خانوار های 
روستایی و همچنین محیط زیست در مناطق جنوب 
و جنوب شرق استان کرمان نقش مهم و اساسی از 

خودش ایفا کند.
حضور این محصول شیرین عالوه بر آنکه در شمال 
پهناورترین استان ایران به دست می آید،در جنوب 
این استان نیز به ثمر می رسد. سعید برخوری، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز با 
اشاره به اینکه ساالنه ۲۰۰ هزار تن خرما در جنوب 
استان کرمان تولید می شود، گفت: جنوب کرمان، 

دومین تولید کننده خرما در کشور است.
او با بیان اینکه بیش از ۴۰ رقم خرما در جنوب استان 
کرمان تولید می شود که کلوته، مضافتی و مرداسنگ 
بیشترین ارقام تولیدی این مناطق هستند، افزود: 
برداشت خرما از اواخر تیرماه در جنوب استان کرمان 

آغاز شده است و تا مهرماه ادامه دارد.
خسارت، طعم شیرین خرما 

را از یاد نخلداران کرمانی برد! 
طوفان،باران، گرما و آفت امسال کام نخلداران کرمانی 
را در شمال و جنوب استان کرمان تلخ کرد. دیدن 
حال کشاورزی که با تکاندن خوشه خرمای خود حال 
و روز امسال نخلداران شرق استان کرمان را به تصویر 
می کشید، دردناک بود. او گفت: از این درخت، شاید 

یک خوشه محصول به دست بیاید. 
این کشاورز با بیان اینکه ما کشاورزان یک سال زحمت 
کشیدیم و االن که محصول ما به نتیجه رسیده، خشک 
شده است، ادامه داد: محصول ما نسبت به پارسال 
کاهش داشته است و شاید ۲۰ درصد دست ما را بگیرد 
و حتی به درد درجه ۲ هم نمی خورد و کنار درختان 

ریختند و به درد هیچ چیز نمی خورند.
کشاورز دیگری که به قول خودش جوانیش را پای 
کشاورزی گذاشته است نیز از نقره داغ شدن نخلداران 
در هنگام برداشت محصول خرما سخن گفت و بیان 
داشت: امسال آمدم شروع به برداشت محصول کنم 

که دیدم ۹۰ درصد از محصول من خشک شده است.
او با اشاره به اینکه این خشکیدگی در زمان برداشت 
محصول بر اثر گرمای هوا اتفاق افتاده است، بیان کرد: 
وام و بدهی هایم مانده اند و اگر مسئوالن رسیدگی 

نکنند، مجبورم کشاورزی را رها کنم.
پورخاتون،معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی شمال استان کرمان گفت:پیش بینی هر 
ساله در رابطه با تولید محصول خرما در شمال استان 
کرمان، حدود ۱۶۰ هزار تن بود که متاسفانه امسال 
به علت عارضه خشکیدگی خرما، ۲۵ تا ۳۰ هزار تن 
از محصول خرما ما دچار خسارت شد و در حال حاضر 
پیش بینی در زمینه میزان محصول خرما، ۱۳۰ هزار 

تن است.
او عارضه خشکیدگی خرما را بالی جان نخل های خرما 
در شمال استان کرمان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰ 
تا ۱۲ سال در باغات خرمای کرمان یک سال با شدت 

کمتر و یک سال بیشتر ما درگیر این عارضه هستیم. 
پورخاتون ادامه داد: آنچه برای ما محرز شده، وجود 
شرایط آب و هوایی خاص در برخی از سال ها است 
که باعث تشدید این عارضه شده است که قاعدتا بحث 
طوفان و باد های گرم در شرایط حساس این محصول، 

می تواند خسارت زا باشد.
او بیان کرد: ما کار های زیادی را که در بحث 
کاربردی الزم بود در دستور کار خودمان قرار دادیم 
و سعی کردیم در مزارع به صورت پایلوت با مشارکت 
کشاورزان، طرح هایی را اجرایی کنیم که خسارت را به 
میزان کمتری برسانیم؛ اما عامل عارضه خشکیدگی 

خرما هنوز شناخته شده نیست.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی شمال 
استان کرمان به آغاز طرح تحقیقاتی با همکاری 
دانشگاه شهید باهنر که در آن به ریشه یابی علل بروز 
عارضه خشکیدگی در خود گیاه می پردازد، اشاره کرد 
و ادامه داد: در این طرح می خواهیم اتفاقاتی که در گیاه 
می افتد را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی، راهکار های 

عملیاتی را برای کشاورزان توصیه کنیم.
خرمای جنوب کرمان نیز از خسارت، جان سالم به در 
نبرد و  نخلداران  این مناطق نیز حالوت این محصول 

را نچشیدند.
سعید برخوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
استان کرمان با بیان اینکه امسال طی ماه های تیر 
و مرداد، تقریبا ۵۰ هزار تن از مجموع ۲۰۰ هزار تن 
خرمای تولیدی جنوب کرمان در مراحل مختلف بر اثر 
وزش باد های شدید و بارندگی آسیب دید، گفت: امسال 
رقم ریالی خسارت به نخیالت جنوب کرمان، قریب به 

هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
او افزود: مکاتبات الزم به ستاد بحران استانداری کرمان 
و اداره کل بحران وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به 

جبران خسارت نخلداران صورت گرفته است.
بیمه نیز دردی از کشاورزان دوا نمی کند! 

رسم بر این است که اگر جایی سرمایه گذاری می کنی 
در زمان زیان بتوانی از آن سرمایه بهره ببری؛ اما گویا 
کشاورزان از سرمایه گذاری برای بیمه چندان رضایت 
ندارند. کشاورز جوان فهرجی که در باغ خود با ناراحتی 
خوشه های خشک خرما را تکان می داد، گفت: زحمت 
یک سال ما به هدر رفته است و از هر درخت شاید یک 
خوشه سالم نداشته باشیم. میزان خشکیدگی سال 
به سال بیشتر می شود و امسال هم به خاطر شدت 
گرمای زیاد، خشکیدگی خیلی بیشتر از سال های 

قبل شده است.
او ادامه داد: بیمه؛ حتی پول چند کیلو خرما برای هر 
درخت را به کشاورز نمی دهد و خیلی کم بابت خسارت 

پرداخت می کند.
این کشاورز جوان با بیان اینکه عالوه برخسارت هایی 
که به ما وارد می شود، نبود هیچ ثباتی برای قیمت 
خرما، نخلداران را آزار می دهد و اغلب موقع فروش، 
محصول را ارزان می خرند و کسی نیست روی این بازار 
رسیدگی کند و در نتیجه دالالن از این بازار گل آلود، 

ماهی می گیرند.
پرداخت غرامت بیمه

 از مشکالت زمان خسارت ها
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی شمال 
استان کرمان در خصوص پرداخت غرامت بیمه به 
کشاورزان که یکی از مشکالت آن ها در زمان خسارت ها 
است، گفت: یکی از وظایف صندوق بیمه کشاورزی این 
است که در شرایط حساس و بحرانی به داد کشاورزان 
بر سد و خطر تولید محصوالت کشاورزی را به حداقل 
برساند؛ اما کشاورز ما انتظار دارد محصولش که خسارت 
ببیند بیمه کل در آمد او را به عنوان غرامت بپردازد؛ 
البته با توجه به حق بیمه ای که از کشاورز دریافت 

می کنند این موضوع امکان پذیر نیست.
او ادامه داد: چیزی که امروز صندوق بیمه در قبال 
خسارت ها به کشاورزان پرداخت می کند، بابت 
هزینه های جاری است. به عنوان مثال: کشاورز ما که 
امسال قیمت هر کیلو خرمایش ۲۰ هزار تومان است، 
انتظار دارد که اگر محصولش ۱۰۰ درصد خسارت 
ببیند، به ازای هر کیلو ۲۰ هزار تومان صندوق بیمه 
به او غرامت بپردازد؛ اما با توجه به حق بیمه ای که 
خود کشاورز می پردازد، بیمه فقط این هزینه را در 
زمان خسارت پوشش می دهد و اعالم می کند که اگر 
کشاورز می خواهد به ازای هر کیلو خرما ۲۰ هزار تومان 
غرامت بگیرد، باید حقی هم که می پردازد، متناسب با 

این مبلغ باشد.
پورخاتون تصریح کرد: قاعدتا پرداخت بیشتر حق 
بیمه از سوی کشاورزان در توان خیلی از آن ها نیست 
و دولت باید حق بیمه ای که متعلق به کشاورز است 
را با پرداخت یارانه جبران کند، در این صورت است 
که صندوق بیمه می تواند آن درآمدی که کشاورز 
در زمان خسارت ها انتظار دارد به صورت ۱۰۰ درصد 

پوشش دهد.
او تاکید کرد: یکی از گالیه هایی که از سوی کشاورزان 
به خصوص در بحث خرما و پسته مطرح می شود، 
پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی است 

که در این رابطه چندین نوبت با بیمه مکاتبه کردیم.
 نقش موثر عرضه و تقاضا بر قیمت خرما

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
شمال استان کرمان درباره دغدغه کشاورزان برای 
نبود ثبات قیمت خرما در بازار با بیان اینکه بازار تابع 
عرضه و تقاضا است و در برخی از سال ها که شرایط 
صادرات محصوالت ما رونق پیدا می کند، شاهد 
اتفاقات میمون در خصوص محصوالت کشاورزی 
مثل خرما هستیم، گفت: سازمان جهاد کشاورزی از 
هر شاخصه ای که بتواند در خصوص قیمت گذاری 
نقش مثبتی ایفا کند از جمله بورس محصوالت 

کشاورزی استقبال می کند.
او با بیان اینکه ما باید راهکاری پیدا کنیم که صادرات 
خرما اتفاق بیفتد؛ بنابراین باید هر ساله برنامه پایدار و 

مطمئنی را داشته باشیم که براین اساس قیمت خرما 
مشخص شود و نوسانات قیمت را در بحث خرما نداشته 
باشیم، ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی نباید قیمتی 
را مشخص کند و در عرضه و تقاضا، قیمت خودش را 
نشان می دهد و می تواند سبب تعدیل قیمت خرما شود 

و دغدغه کشاورز را تا حد زیادی کم کند.
پورخاتون بیان داشت: البته تشکل های خرما یا 
اتحادیه تعاون روستایی در شرایطی که احساس 
کنند، قیمت فروش محصوالت کشاورزی با توجه به 
هزینه هایی که کشاورز کرده است، همخوانی ندارد، 
بنا به وظیفه ذاتی خودشان در قالب خرید خرما به 
صورت تضمینی یا حمایتی، ورود پیدا می کنند و 
اجازه نمی دهند محصول کشاورز از حدی که باید 
فروش برود، پایین تر رود که این موضوع باعث وارد 

شدن شوک به بازار می شود.
خرما راهی بورس شد؛ اما ... 

با توجه به اینکه محصول خرما، یکی از محصوالت مهم 
استان کرمان است که در شمال و جنوب این استان 
پهناور،برداشت می شود و نقش اساسی در اشتغال، 
اقتصاد و رونق مناطق مختلف این استان ایفا می کند، 
شرایط حضور برای بورس کاال را نیز برای خود مهیا 
کرده است؛ ولی، اما و اگرهایی برای حضور این محصول 

پرخاصیت در بورس کاال وجود دارد. 
حسین اکبری فرد، استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر 
کرمان و کارشناس بورس با بیان اینکه بورس کاال از 
حدود سال ۱۳۸۶ شکل گرفته است و ما شاهد عرضه 
برخی از محصوالت کشاورزی به ویژه خرما بوده ایم، 
گفت: در بورس کاال، عالوه بر داشتن اطالعات خوب 
عرضه کنندگان، باید توان تولید کاال به اندازه ای که نیاز 

بورس است، فراهم شود.
او با اشاره به اینکه برای حضور محصوالت کشاورزی 
در بورس الزم است انبار هایی مطابق با استاندار ها 
وجود داشته باشد تا اینکه مردم بتوانند به راحتی از 
آنجا خریداری کنند، ادامه داد: علی رغم وجود ۲ انبار و 
سردخانه خیلی خوب در استان کرمان برای محصول 
خرما که در شهرستان بم و نرماشیر قرار دارند و مورد 
پذیرش بورس کاال هستند؛ اما متاسفانه شاهد عرضه 

آنچنانی خرما نیستیم.
اکبری فرد با بیان اینکه از سوی دیگر براساس 
بررسی های انجام شده طی پارسال، ۱۰ تن خرما در 
بورس کاال عرضه شده است که متاسفانه ۵ تن آن 
به فروش نرسیده است، تصریح کرد: زیرساخت هایی 
که خریداران بتوانند از بورس کاال خریداری کنند، 
هنوز فراهم نشده و نیاز است، اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن استان ها و فرمانداران در شهرستان ها شرایطی 
را فراهم کنند تا افراد معتمد، کاال را در بورس تامین و 

تضمین کنند.
او با بیان اینکه خیلی از زیرساخت ها، چون: وجود 
سردخانه های مورد تائید فراهم شده است؛ اما همکاری 
مسئوالن و آمادگی، آموزش و ترویج بین کسانی که 
می خواهند در میزان باال کاالیشان را بفروشند یا افرادی 
که می خواهند بخرند، کمرنگ است و باید برای این 
موارد، شرایط بهتری فراهم شود، ادامه داد: خوشبختانه 
شرایط خوبی در استان کرمان با توجه به تولید محصول 
خرما در شمال و جنوب استان کرمان فراهم است و ۲ 
نماد خرما، چون رطب در بورس کاال وجود دارد؛ اما 

کار های الزم هنوز انجام نشده است.
 تدابیر اساسی برای انتقال طعم شیرین خرما به جهان 
پر ثمر بودن هر محصول کشاورزی به خصوص آن 
دسته از محصوالتی که  قابلیت صادرات را دارند و بازار 
جهانی از ورود آن ها استقبال می کند، رونق بخش، 
حوزه های مختلف، از جمله: اشتغال، اقتصاد، آبادانی 
مناطق و طراوت بخش طبیعت و محیط زیست آن 
سرزمین است. این موارد محصول خرمای استان کرمان 
که یکی از محصوالت مهم و شناخته شده در جهان 

است،  را هم شامل می شود. 
در صورتی که سودی از محصول امسال عاید کشاورزان 
نشود، بی شک  دل او برای محصول سال آینده نیز 
قرص نیست و برای محصوِل بهتِر ساِل آینده در طول 
سال تالش نمی کند؛ بنابراین متولیان امر باید برای 
غرامت بیمه ناشی از خسارت های امسال به کشاورزان 

بیش از گذشته همت کنند. 
 از سوی دیگر صادرات خرما عالوه بر تاثیر بر قیمت 
خرما، ارزآوری خوبی هم برای کشور به ارمغان می آورد؛ 
بنابراین باید برای ارائه محصوالتی بیشتر و قرار دادن آن 
ها در بسته بندی های شکیل که مورد پسند بازارهای 
جهانی باشد، تالش های بیشتری صورت گیرد تا خرما 
بی دغدغه  فقط به وظیفه ذاتی خود که شیرین کردن 

کام ها است، بیندیشد. 

 باشگاه خربنگاران 

گزارش

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی شمال استان کرمان در خصوص 
پرداخت غرامت بیمه به کشاورزان که 
یکی از مشکالت آن ها در زمان خسارت ها 
است، گفت: یکی از وظایف صندوق بیمه 
کشاورزی این است که در شرایط حساس 
و بحرانی به داد کشاورزان بر سد و خطر 
تولید محصوالت کشاورزی را به حداقل 
برساند؛ اما کشاورز ما انتظار دارد محصولش 
که خسارت ببیند بیمه کل در آمد او را به 
عنوان غرامت بپردازد؛ البته با توجه به حق 
بیمه ای که از کشاورز دریافت می کنند این 
موضوع امکان پذیر نیست.

خشکیدگی خرما، بالی جان نخل های خرما 
خسارت ها، آفات و مشکالت فراوان، سد راه نخل داران کرمانی، باعث شده است که حالوت خرمای آن ها به کامشان خوشایند نباشد.

 سبد غذایی محصوالت کشاورزی در استان کرمان، پرمحصول و متنوع است. این روزها اگر سری به استان کرمان بزنید، برداشت پسته، گردو و خرما است که  عالوه بر باغداران، کارگران 
زیادی را نه تنها از کرمان؛ بلکه از استان های دیگر راهی مناطق پر محصول این استان کرده و آن ها را حسابی مشغول کرده است. 

نقره داغ شدن نخل داران در فصل برداشت خرما
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پسته داران نیز به جمع کشاورزان پیاز و سیب زمینی اضافه شدند

کاغذ وطن در گزارشی نظر فعاالن اقتصادی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که هفته گذشته تصویب شد را جویا شد

طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان: اینکه هر مجلس جدیدی شروع  می کند به وضع قانون و مقررات جدید بدون اینکه 
آسیب شناسی کند که آیا  قوانین قبلی اجرا شده یا نه ؟ راه به جایی نمی برد

ورق شانس پسته کاران برگشت

مجلس بار دیگر به دور خود چرخید

هر
ع: م

منب

نیمی از محصول پسته کرمان را سرما زد. الباقی 
۵۸هزارتن هم ۲۵ تا ۳۰ درصدش پوت است. کیفیت 
و تولید محصول پسته کرمان در حال افت است و این 
سومین بار است که پسته کاران کرمانی درخواست 
امهال وام های کشاورزیشان را دارند. کشاورزان پسته 
دست به دامان بانک ها برای امهال وامهای شان شدند و 
صادرکنندگان برای تامین پسته مشتریهای ثابت خود 
دست به دامان دیگر استان ها. اول سرما تنه درختان را 
برد و بعد هم گرمای بی سابقه اول سال که مانع ایجاد 
جوانه های زایشی شد. شانس از این شهرستان روی 
برگردانده؛ تا جایی که تیرماه و خرداد ماه در بعضی 
از شهرستان ها مثل انار و رفسنجان دمای باالی ۴۶ 
ثبت شد و این یعنی خرابی و پوکی ۲۵ تا ۳۰ درصد از 
محصولی که از سرما و گرمای های قبلی جان سالم به 

در برده بود.
  هر کشاورزی که درخواست امهال وام و یا مساعدت 
دولت را داشت، پسته دارن نداشتند. همیشه بخش 
باالیی از ارزش صادرات و پول آفرینی محصوالت کرمان 
مربوط به همین بخش بود. نمونه اش در سال ۹۹ که 
پسته جز ده قلم اصلی صادراتی ایران بود. جزییات 

آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می دهد اقالم عمده 
صادراتی ایران به ترتیب بنزین، گاز طبیعی مایع شده، 
پلی اتیلن با چگالی کمتر از ۹۴ درصد، متانول، پسته، 
پروپان مایع شده، شمش فوالد، پلی اتیلن با چگالی 
بیشتر از ۹۴ درصد، سایر روغن ها و قیر نفت است. در 
این ده قلم ارزش صادراتی پسته ۱.۱میلیارد دالر بوده 
است. رقمی نزدیک به صادرات متانول و یا پلی اتیلن. با 
توجه به اینکه ۱۰۵ هزار تن از ۲۱۳ هزار تن محصول 
سال گذشته مختص کرمان بود، دقیقا نیمی از این ثروت 

برای پسته داران کرمان بود.
*پیمان سپاری ارزی جلوی صادرات

 نیمی از محصول ۹۷ را گرفت
حاال اما پسته داران کرمان به جمع کشاورزان پیاز و 
گوجه و سیب زمینی اضافه شدند. افرادی که در جلسات 
رفع موانع تولید و یا سایر جلسات مشابه درخواست امهال 
وام دارند.  هرچند که بعضی از پسته داران هنوز درگیر 
پیچ و خم اداری امهال وام های دوسال قبل اند . چنانچه 
در جلسه روز گذشته رفع موانع تولید حداقل ۶پرونده 
به امهال وام های پسته داران  دو سال  گذشته اختصاص 
داشت. سال ۹۷ ،سالی که مجموع پسته کشور ۵۵ هزار 
تن بود با این حال ۲۲هزار تنش صادر نشد.  حسین 
رضایی، دبیر انجمن پسته ایران در این باره می گوید: 
» هر گونه اختالل در صادرات ایجاد شود ما بازار را از 

دست می دهیم سال ۹۷ عالوه بر اینکه محصول کم 
بود . بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را راه انداخت و 
هیچ صادرکننده ای هم حاضر نبود پسته را صادر کند.«

بالیی که سال ۹۷ گریبان کشاورزان را گرفت سه سال 
بعد هم دوباره تکرار شد. این بار اما اثراتش به همین 
زودی ها از بین نمی رود. گرمای ابتدای سال جوانه های 
زایشی را زده و آن طور که رضایی به عنوان کسی که 
کارشناس ارشد باغبانی را دارد ، تبعاتش تا دو سال 
ادامه دارد:»وضعیت آب مان خراب است و کیفیت آب 
هایمان افت کرده و گرمایی هم که در نتیجه  تغییر اقلیم 
اتفاق می افتد، خیلی خسارت می زند. ما در فروردین 
هم گرمازدگی و هم سرمازدگی داشتیم و در تیرماه هم 
و خرداد ماه بعضی شهرستان ها مثل انار و رفسنجان 
دمای باالی ۴۶ ثبت شد و این باعث خرابی شد و پوکی 
را به باالی ۲۵ تا ۳۰ درصد رساند. ما در فروردین ماه 
دمای باالی ۲۸ درجه را داشتیم. در این دما درخت دیگر 
جوانه زایشی تولید نمی کند و ما قطعا در سال بعد هم در 

رقم کله قوچی و فندقی مان بسیار ضعیف خواهد بود.«
نیمی از محصول پسته کرمان رفته و ۷۰ هزار تن از کل 
تولید پسته کشور کم شده. در چنین شرایطی سیاست 
صادرکنندگان صرفا حفظ مشتری های موجود است: 
»امسال کرمان کال ۵۸ هزار تن پسته داشت که آن هم 
۲۵ درصدش پوت است.  در این شرایط فقط باید تمام 

تالش کنیم  بازار را حفظ کنیم. خوشبختانه باغدارن 
پسته را نگه نداشته و عرضه می کنند، اگر عرضه به 
همین شکل ادامه داشته باشد، ما می توانیم خودمان 
را تا سال بعد بکشانیم و مشتری هایمان قبلی مان را 

نگه داریم.«
برای صادرکنندگان صرفا رد کردن امسال مهم است. 
با وجودی که اعضای انجمن پسته همگی براین باورند 
که کاهش پسته کرمان در سال بعد هم ادامه دار خواهد 
بود، اما انجمن پسته نگرانی در این رابطه ندارد:»سال 
بعد پسته استان کرمان ضعیف است ولی سایر استان ها 
پسته بیشتری خواهند داشت و این مٔسله جبران خواهد 
شد.« واقعیت این است که کرمان به عنوان رتبه یک 
تولید پسته در کشور جایگاهش متزلزل شده. آنطور که 
رضایی می گوید در ده سال گذشته گرمازدگی در کرمان 

حتی بیشتر از سرمازدگی بوده.
پیش تر نیز محمد علی انجم شعاع، عضو هیات مدیره 
انجمن پسته ایران در این باره گفته بود:»سطح زیر کشت 
باغات پسته در خراسان سال به سال افزایش پیدا میکند 
و امسال برداشت پسته این استان به ۵۰ هزار تن رسیده 
است. این امر بدیهی است که در بلندمدت این استان 
جای کرمان را در تولید پسته بگیرد، اما به هر حال این 
مورد برای انجمن پسته چندان مسئله با اهمیتی نیست 

چون نکته مهم حفظ جایگاه ایران در پسته است.«

رتبه ایران در فضای کسب و کار ۱۲۷ و رتبه کرمان ۳۰. یعنی از ۳۱ 
استان کشور، کرمان استان  یک دانه مانده به آخر در فضای کسب 
و کار است. ساده تر بگوییم برای ایجاد یک کسب و کار جدید در 
کرمان هفت خوان رستمی پیش رو دارید که عبور از آن کفش آهنی 
طلبیده و صبر ایوب. البته رتبه ایران نیز در مجموع ۱۹۰کشور جهان 
، رتبه جالبی نیست. حاال مجلس چاه کار را در ایجاد قانونی جدید 
دانسته. طرحی که ۲۴ شهریور ماه با ۲۰۳ رای موافق تصویب شد.  بر 
اساس این طرح دولت مکلف شده تا پایگاه اطالعات کسب و کار را 
ارتقا داده و طی مدت زمان ۳ روز مجوز فعالیت بیشتر کسب و کارها را 
صادر کند. مشکل اینجاست که از دید فعاالن اقتصادی مشکل کسب 
و کار با قانون جدید حل نمی شود، هر چند که در این میان برخی 
همچون وکال و اتاق اصناف معتقدند با اجرای این طرح وضعیت بدتر 

از اینی که هست خواهد شد .
*سه روزه مجوز بگیر

مجوز سه روزه اولین دورنمای طرح تسهیل فضای کسب و کار 

است. طرحی که براساس آن تمام مجوزهای صادره در هر شغل، 
صنف و اتحادیه ای منوط به ثبت و خوداظهار ی افراد در معرفی 
مهارت های شان صادر می شود.این گفته در تمام موارد صادق است 
مگر آنکه دستگاه های مربوطه اعالم کنند که به دالیل امنیتی، 
فرهنگی و زیست محیطی نیاز به تایید افراد از مراجع ذی صالح است. 
در آن صورت  هم هیات مقررات زدایی مکلف است که دالیل دستگاه 

صدور مجوز را بررسی و فرد را تایید کند.
این طرح در تعریف شغل وکال، کارشناسان رسمی دادگستری و 

دفترداران اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون کرده است.
*طرح تسهیل فضای کسب و کار، 

امضای مجلس یازدهم
 موافقان این طرح معتقدند که با اجرای آن  موانع موجود بر سر راه 
جوانان متخصص و سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی کنار 
رفته.نمونه اش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
که پس از تصویب طرح در صفحه خود از این طرح به عنوان یکی 
از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم یاد کرد:» طرح تسهیل صدور 
مجوز های کسب و کار یکی از مهم ترین اقدامات مجلس یازدهم 
تا امروز خواهد بود که برخالف میل صاحبان منافع رانتی، تولید و 

اشتغال را رونق می بخشد.حذف امضاهای طالیی، شکستن حلقه 
بسته اعطای مجوزها و بازکردن زنجیر رانت از پای تولید و اشتغال 

نتایج اصلی تصویب این طرح است.«
* با اجرای این قانون وضعیت اصناف بدتر می شود

اما مخالفان اصرار دارند که این طرح در نهایت منجر به تعدیل 
کارکنان و ورشکستگی بیشتر مشاغل خواهد شد. یکی از مخالفان 
این طرح اتاق اصناف است.یوسف جعفری، رئیس اتاق اصناف کرمان 
معتقد است که تعداد اصناف در کرمان از حالت سرریز نیز گذشته و 
فضا مسموم شده است. او به »کاغذ وطن« می گوید:»با اجرای این 
قانون وضعیت اصناف بدتر می شود. همین حاال هم به ازای هر ۱۸ 
نفر یک واحد صنفی داریم. اصال جواز  کسب و کار همین االن هم 
برای کسی که شرایطش را داشته باشد، بدون مشکل صادر می شود. 
اگر همه دستگاه ها ۱۵ روز جواب دهند ما جواب یک ساعته صادر 
می شود؛ ولی با این شیوه پیش رو هم خود مردم گرفتار می شوند 
و هم کسبه ای که در بازار فعال بودند. ما همین االن هم از اشباع 
بودن وضعیتمان گذشته و به مسمومیت رسیده ایم.  در کشورهای 
پیشرفته به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی داریم اما در کرمان به 
ازای هر ۱۸ نفر یک واحد باز شده.«مهمترین مشاغلی که بیشترین  

تاثیر را در این طرح خواهند دید. نانوایی ها، داروخانه ها، سونوگرافی، 
مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و 

سایر شغل های دارای محدودیت های مشابه هستند.
 *مخالفت ۲۶۷ حقوقدان با طرح تسهیل 

فضای کسب وکار
 تاکنون ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه های کشور در نامه سرگشاده ای 
خطاب به نمایندگان مجلس از تبعات زیان بار و گسترده طرح موسوم 
به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت 
دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند.در بین امضا کنندگان این 
نامه، نام اساتید صاحب نام حقوق همچون صفایی، درودیان، اخالقی، 
آشوری و  اردبیلی دیده می شود. در بخش هایی از متن این نامه آمده 
است:»این طرح به معنای آن است که با توجه به تعداد بسیار زیاد 
دانش آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه ریزِی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است، ساالنه هزاران نفر بدوِن داشتِن حداقِل 
شرایِط الزِم علمی و آموزشی، وارد عرصۀ وکالت و دفاع از حقوق 
مردم شوند.این ورود بی رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی را به 

دنبال خواهد داشت.«
*افزایش »کارچاق کنی« از تبعات طرح مجلس

وحید قرایی معتقد است افزایش بی رویه تعداد وکال و برداشتن 
محدودیت حتی منجر به افزایش پدیده »کارچاق کنی« خواهد شد. 
قرایی به »کاغذ وطن «می گوید:» راجع به شغل پزشکی نمی توان 
شوخی کرد  و گفت دانشگاه ها ظرفیت پذیرش را ده برابر کنند، در 
مورد وکالت هم به همین صورت است. دود این موضوع در چشم همه 
می رود و قاعدتا همه ضرر می کنند. وکالت شغل خاص که یکسری 
تجارب و پیش زمینه های علمی می خواهد.«این وکیل دادگستری  
از این مصوب به عنوان یکی از اشتباه ترین مصوبات مجلس یاد 

می کند:» به هر حال از این مصوبات اشتباه کم نبوده. مسائلی بوده 
که  شاید سال ها کشور را درگیر کرده.  من شخصا فکر می کنم  که 
این یکی از همان مسائل می شود. به هر حال این موضوع تصمیم 
یک نهاد قانون گذار است و  دیگر نمی شود روی این موضوع کاری 
کرد و فقط نهادهای مدنی می توانند روی این موضوع اعتراضاتی را 

داشته باشند و بس.«
*به جای وضع قانون جدید، قوانین قبلی

 را آسیب شناسی کنند
از صاحبان صنفی و وکال که گذر کنیم این طرح در صورت اجرا 
گشایشی در فعالیت کارآفرینان و یا حتی استارت آپ ها خواهد 
داشت. فارغ از وعده اخذ مجوز سه روزه که به هر کسب و کار که می 
تواند شامل استارت آپ ها هم باشد داده شده، در بخش هایی از این 
قانون از شفافیت روند بانکی و فرایند اخذ تسهیالت گفته شده. طرح 
تسهیل کسب وکار به سراغ بانک ها رفته و آنها را ملزم کرده تا کلیه 
قراردادها با اشخاص و شرکت ها  را در سامانه ای که بانک مرکزی 
مشخص خواهد کرد اعالم تا در دسترس و قابل رصد و رهگیری 
باشند.رییس اتاق اصناف کرمان اما دلخوشی به هیچ یک از این موارد 
ندارد. مهدی طبیب زاده به »کاغذ وطن«می گوید: »کشور کمبود 
قانون و مقررات ندارد؛ پشت سر هم  قانون و مقررات وضع می شود. 
اینکه هر مجلس جدیدی شروع  می کند به وضع قانون و مقررات 
جدید بدون اینکه آسیب شناسی کند که آیا  قوانین قبلی اجرا شده 
یا نه ؟ راه به جایی نمی برد. گیر کار کشور عدم اجرای قوانین است. 
اگر واقعا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید به خوبی اجرا بشه 
و مقررات و ایین نامه ها مبتنی بر روح مثبت این قوانین تنظیم شود 

اصال نیازی به قانون جدید نداریم.«

کاغذ وطن
گزارش 

مرضیه قاضی زاده
گزارش 

حاال اما پسته داران کرمان به جمع 
کشاورزان پیاز و گوجه و سیب زمینی 
اضافه شدند. افرادی که در جلسات رفع 
موانع تولید و یا سایر جلسات مشابه 
درخواست امهال وام دارند.  هرچند که 
بعضی از پسته داران هنوز درگیر پیچ و 
خم اداری امهال وام های دوسال قبل اند 
. چنانچه در جلسه روز گذشته رفع موانع 
تولید حداقل ۶پرونده به امهال وام های 
پسته داران  دو سال  گذشته اختصاص 
داشت. سال ۹۷ ،سالی که مجموع پسته 
کشور 55 هزار تن بود با این حال ۲۲هزار 
تنش صادر نشد.  

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  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001758-1400/04/27هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
فرزند علی  اعمی ساالری   افشین  اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
به مساحت 180متر  باب خانه   ازجیرفت در ششدانگ یک  بشماره شناسنامه 3020275008صادره 
مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 549-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود نادری 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:313
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد 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
اراضی و  ثبتی و  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آئين  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 140060319078005517 هیات دوم مورخه 1400/06/13 
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 علی حیدرپور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 6 صادره بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/35 مترمربع 
پالک شماره 5878 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از اصلی مذکور واقع 
در بخش 2 حوزه ثبت منطقه دو کرمان آدرس کرمان محله میالد کوچه 57 سمت چپ خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه پور حیدری 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 725
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/07/03-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/07/18

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078002973 هیات 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 آقای حسن مالحسینی ده قاضی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 2 صادره کرمان از در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 268مترمربع پالک 1فرعی از 4244 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 25 درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای عباس خالقی  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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 750
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/07/17

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابررای شماره140060319002001635هیات   رسمی  فاقدسند  و ساختمان  واراضی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ازقلعه گنج   بشماره شناسنامه 1004صادره  فرزنددرویش  آقای کوچکعلی ساالری 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 123317مترمربع پالک33فرعی 
از447- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 447- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  
مهیمی  آقای غالمحسین  ازمالک رسمی  قلعه گنج خریداری  آباد  گنج  در  واقع 
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:216

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/03
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/7/17

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  
اول موضوع  برابررای شماره140060319014001415-1400/04/05هیات  فاقدسند رسمی  ساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
فرزند کرامت  رفیعی سربیژن  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت 
بشماره شناسنامه 13622صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 164متر مربع-  
پالک فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 581-اصلی قطعه دوواقع دراراضی 
حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی ابراهیم سیدیان  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:299
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی  موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
موضوع  دوم  شماره140060319014002086-1400/06/04هیات  برابررای  رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
متقاضی خانم افسانه دولتی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 175صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه به مساحت 268متر مربع پالک 
-فرعی از535- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7فرعی از 535-اصلی 

قطعه 5واقع دراراضی صاحب اباد سر بیژن ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی رضا صالحی 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:312
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

 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 شماره140060319014001741-1400/04/22هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا سعیدی گراغانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت276 متر مربع پالک -فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 8فرعی از 1-اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارزجیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی حسین حسام عارفی 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:306
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 140060319008001622 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 سیدجواد تهامی پور فرزند سیدعباس به شماره شناسنامه41 صادره از  زرند در 
یک باب خانه )جهت الحاق به پالک مجاور(  به مساحت 46.25 مترمربع از پالک 2367 اصلی واقع 
در زرند میدان قره نی خریداری از مالک رسمی اقای جواد ذکائی 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 175
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/18
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 140060319008001478 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 خانم صدیقه پوررشیدی فرزند حسن به شماره شناسنامه 427 صادره از  
زرند در یک باب خانه به مساحت 248.75 مترمربع از پالک 2423 اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر 
خریداری از مالک رسمی اقای سیداشرف موسوی 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 174
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/18

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 332/44 مساحت  خانه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
متر مربع  پالک 1252فرعی از577- اصلی واقع دراراضی زرکوبی 
جیرفت بخش 45 کرمان مورد ثبت خانم طیبه شریفی از تحديد حدود خارج شده 
نظر به عدم امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 15 قانون ثبت حسب 
تقاضای وارده بشماره 7992 مورخ 1400/06/23مالك / احدی از مالکین تحدید 
حدوداختصاصی پالک فوق از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/25در محل 
وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت به موجب این آگهی به مالکین امالک مجاور 
اخطار میشود که چنانچه بر حدود و حقوق ارتفاقی ملک 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 :1400/07/03 – روز: شنبه 

جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت – م الف :331

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه مشتمل بر 
باغچه  مساحت 329/01 متر مربع  پالک 34فرعی 
از24- اصلی واقع دراراضی گراغان جبالبارز جیرفت بخش 34کرمان 
مورد ثبت خانم کشور سعیدی گراغانی از تحديد حدود خارج شده نظر 
به عدم امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 15 قانون ثبت 
حسب تقاضای وارده بشماره 7914 مورخ 1400/06/22مالك / احدی 
از مالکین تحدید حدوداختصاصی پالک فوق از ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه مورخ 1400/07/25در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد 
گرفت به موجب این آگهی به مالکین امالک مجاور اخطار میشود که 
چنانچه بر حدود و حقوق ارتفاقی ملک 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 :1400/07/03 – روز: شنبه 

 جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
 م الف :323

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون خانم زهرا حلی مالک ششدانگ پالک 507فرعی 
ارائه دو برگ  با  از 571-اصلی واقع در بخش45کرمان 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت467516صفحه 114 دفتر251 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.

آگهی فقدان سند مالکیت  
از  502فرعی  پالک  ششدانگ  مالک  حلی  زهرا  خانم  چون 
571-اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت 
اخیرالذکر  نموده اصل سند مالکیت پالک  ادعا واعالم  شهود تصدیق شده 
که قبال ذیل ثبت46527صفحه 190 دفتر251 امالک  محلی جیرفت صادر 
تقاضای  اداره  این  واز  مفقود گردیده  جابجای  بعلت  است  شده  وتسلیم 
صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده 
وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک 
معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت 
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 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقررات  و  ضوابط  وفق 

اقدام خواهد نمود /.\
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:343

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
 -22 از  فرعی  پالک883-  دارای  318.75مترمربع 
اصلی واقع درحسین اباد وزیری ها شهر کهنوج قطعه 
یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای خانم بلقیس رستمی نسب فرزند 
علی به شماره ملی 5369428255نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب 
درخواست کتبی مالک مورخ 1400/06/31آگهی تحدیدحدوداختصاصی 
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه 
مورخه 1400/07/29در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی 
درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :شنبه 1400/07/03

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 
م الف :215

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون خانم زهرا حلی مالک ششدانگ پالک 503فرعی 
از 571-اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند 
مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت46816صفحه 190 دفتر251 
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:342

آگهی حصر وراثت  
دارای  محمد  فرزند  غالمحسینی  پور  جاسم  اقای 
شماره  دادخواست  6980095730بشرح  شناسنامه 
شادروان  داده  -------مورخ1400/6/27توضیح 
در  بشناسنامه6980095730  خداداد  فرزند  محمدپورغالمحسینی 
تاریخ1400/6/15 در شهرقلعه گنج  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-جاسم پور غالمحسینی -محمد -6980095749فرزند متوفی
2-زینب پور غالمحسینی –محمد -6980095757فرزند متوفی

3-عذرا نظری  پور رودباری-عبدل 6980313697همسر متوفی 
4-زهرا هوشیاری توریگی –مرحوم سهراب -3160309428مادر متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می 
نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  شود 
حل  شورای  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای 
اعتبار  درجه  از  شود  ابراز  موعد  این  از  بعد  سری که  و  رسمی  جز 

ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

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  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  
برابررای شماره140060319014002288-1400/06/4هیات دوم موضوع  ساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه شریفی راینی  فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 212صادره ازجیرفت در ششدانگ باغ به مساحت 4986متر مربع پالک - فرعی از568- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 568-اصلی قطعه 5واقع دراراضی شب ناصری ساردوئیه 
جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی اقای احمد امیری گور 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:305
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده3  موضوع  رسمی-آگهی   سند  فاقد  ساختمانهای  و 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
شماره140060319014002092- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  1400/06/4هیات دوم موضوع 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
فرزند  قرشی  ساره  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  
مختار بشماره شناسنامه 3020262747صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت850 متر مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز 
دراراضی  دوواقع  قطعه  549-اصلی  از  1فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و 
کلرودجیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی موسی ابراهیمی 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
انقضای مدت مذکوروعدم  بدیهی است در صورت   . نمایند  قضایی تقدیم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:303

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/07/3

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده3  موضوع  آگهی   رسمی-  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
شماره139960319014004716- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اراضی  ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  1399/10/6هیات 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
مشایخی  فریده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  
خانه  ششدانگ  در  ازجیرفت  103صادره  شناسنامه  بشماره  جالل  فرزند 
اصلی مفروز  از99-  به مساحت562.20متر مربع پالک -فرعی  باغچه  و 
دراراضی  واقع  یک  قطعه  99-اصلی  از  3فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و 
از مالک رسمی  میجان علیا جبالبارزجیرفت  بخش 34کرمان خریداری 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  الذکر  فوق  پالک  مجهول  سهام  از 
صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
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 
اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت 
تاریخ  اول:1400/06/20–  نوبت  انتشار  تاریخ   . خواهدشد  صادر  مالکیت 

انتشارنوبت دوم :1400/07/3
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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با احداث بیمارستان۲۰۲ تخت خوابی تحول 
بزرگی در شرق استان کرمان رخ می دهد

دکتر مازیار اویسی عنوان کرد: قرارداد این پروژه 
به مدت ۲ سال با اعتبار ۳۱۰  میلیارد تومان است 
که امیدواریم در پایان مدت قرارداد این پروژه نیز 
نشگاه شود زیرا تحول بزرگی در بحث  تحویل دا
درمان شهرستان های شرقی استان کرمان خواهد 

بود .
او خوابگاه دانشجویی را از پروژه های کالن این دانشگاه 
نام برد و افزود: این خوابگاه به متراژ ۳هزار و ۳۰۰ 
مترمربع در خیابان شهید صدوقی بم واقع شده است 
و متاسفانه دانشجویان ما در حال حاضر در شهرک 

دوستی در کانکس اقامت دارند .
دکتر اویسی عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های موجود  
اینکه این ساختمان قبال دو بار تغییر کاربری داده شده 
بود و استاندارد الزم برای تبدیل شدن به خوابگاه را 
داشت در حال تبدیل شدن به خوابگاه استاندارد برای 
پسران است که طی یک ماه آینده به بهره برداری 

می رسد .
به گفته او پیمانکار خوابگاه دانشجویان دختر مشخص 

شده و یک ساله به اتمام می رسد
او اظهار داشت: پروژه کلینیک ویژه که به مدت سه سال 
متوقف شده بود اکنون به صورت امانی در حال اجرا 
است و با ۳ هزار مترمربع متراژ و ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی رو به اتمام است که طی یک ماه آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.

پروژه الحاقی اورژانس نیاز مبرم 
دانشگاه علوم پزشکی بم

دکتر اویسی درباره پروژه  الحاقی اورژانس بیمارستان 
پاستور بم گفت: توسعه اورژانس یکسال و نیم زمان 
خواهد برد و یکی از نیازهای دانشگاه علوم پزشکی است 
زیرا در این پروژه طبقه اول به اورژانس اضافه می شود 
و در طبقه باال اتاق عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی 

دیده شده است.
او می گوید اگر این اتفاق رخ دهد اکثر اعزام های ما به 
مرکز استان که به دلیل نبود آنژیوگرافی واتاق عمل 
قلب بود مرتفع خواهد شد و در شهرستان خدمات به 

بیماران ارائه داده می شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم این پروژه به متراژ 
یک هزار و ۵۶۳ مترمربع با اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ 

میلیون تومان در حال احداث است

تکمیل پروژه های خانه های بهداشت
او خانه های بهداشت را از جمله پروژه های تمام شده این 
دانشگاه عنوان کرد و اظهارداشت:خانه های بهداشت 
روستاهای َکلستان،هوتک ، باغَتک،دریجان،هراران،روتک 
و آباد چهل تن به اتمام رسیده و در حال ارائه خدمت هستند.

به گفته او از محل وزارت، برای روستاهای محروم خانه 
بهداشت هایی به صورت کانکسی طراحی شده که طی 
رایزنی های بعمل آمده برای منطقه آباد چهل تن نیز 

درخواست دادیم و هم اکنون در حال خدمت رسانی است.

پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
در شهرستان نرماشیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم تصریح کرد: بازسازی اتاق 
عمل  بیمارستان جواداالئمه نرماشیر  به متراژ ۵۰۰ متر مربع 
و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان که 
مدت ها مسکوت مانده بود با همت دکتری مقدمی به اتمام 
رسید .دکتر مازیار اویسی ادامه داد: پس از تخصیص نیروی 
متخصص که در ماه های آبان و آذر اتفاق خواهد افتاد اتاق 

عمل این بیمارستان نیز  فعال خواهد شد.
او همچنین به هشت واحد پانسیون پزشک متخصص مربوط 
به بیمارستان جواداالئمه اشاره کرد و گفت : این پانسیون به 
متراژ ۶۰۸ متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان به اتمام رسیده است.

پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
در شهرستان ریگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت:خانه های بهداشت 
روستاهای قاسم آباد  پیرالماس  ،علیچراغ،محمدآ باد گنبکی، 
تقی آباد،ناصرآباد چاه ملک و روستای بمبویان به اتمام رسیده 

و در حال ارائه خدمت هستند.
به گفته او خانه بهداشت روستای دولت آباد که سه سال 
متوقف شده بود اکنون با تعیین بهورز به زودی شروع به کار 

خواهد کرد .دکتر اویسی به پانسیون پزشکان متخصص 
بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان اشاره کرد و 
توضیح داد:پزشکان این بیمارستان در پانسیون محوطه خود 
بیمارستان مستقر خواهند شد که این پروژه نیز طی یک ماه 

آینده به اتمام می رسد.

پروژه های دانشگاه علم پزشکی بم 
در شهرستان فهرج

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم پایگاه اورژانس عامریه را یکی 
از پروژه های این دانشگاه در فهرج عنوان کرد و افزود: این 
پروژه به متراژ ۱۲۵ متر مربع و با مشارکت خیرین در حال 
انجام است و تنها کف سازی آن باقی مانده که طی یک ماه 

آینده به اتمام می رسد .
او ادامه داد:پایگاه اورژانس نگین کویر با متراژ ۱۲۵مترمربع 
و با مشارکت خیرین در حال اجرا است که فقط نمای این 
ساختمان باقی مانده  و در ۱۵روز آینده به اتمام خواهد رسید 
همچنین خانه بهداشت جهان آباد با متراژ ۹۰ متر مربع 
نیز با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان به اتمام رسیده و تحویل 
موقت شده است.دکتر اویسی درباره بیمارستان فهرج نیز 
گفت:ساختمان این بیمارستان در بهمن ماه سال ۹۹ به اتمام 
رسیده و کارهای اولیه برای حضور  پزشک متخصص در حال 
انجام است.او می گوید برای راه اندازی یک بیمارستان ابتدا 
باید بیمارستان ثبت شده سپس بعد از اینکه اورژانس فعال 
شد باید در سایت وزارتخانه هم ثبت شود تا نیروی متخصص 

به این بیمارستان تعلق گیرد.
به گفته اویسی تمام این موارد انجام شده و رادیولوژی و 
آزمایشگاه این بیمارستان نیز فعال شده است و به شرط 
تخصیص نیروی متخصص آماده خدمت رسانی خواهد بود.

 اویسی تاکید کرد:طی رایزنی به عمل آمده با توجه به چارت 
این بیمارستان که ۳۲ تخت خوابی است نیروی متخصص به 
بیمارستان تعلق می گیرد و امیدواریم در آبان ماه سال جاری 

به صورت کامل این بیمارستان خدمت رسانی کند.

پیک پنجم کرونا شدیدترین پیک بود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در تشریح شرایط کرونا در 

 پروژه های دانشگاه علوم پزشکی بم در چهار شهرستان شرقی استان کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم 
درباره بیمارستان ۲۰۲ تخت خوابی 

این شهرستان گفت: پروژه 
بیمارستان ۲۰۲ تخت خوابی که 

حدود1۸ ماه متوقف شده بود 
پیمانکار آن تغییر کرد که با توجه 

به حضور و حمایت های حجت 
االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم 

در مجلس شورای اسالمی مجدد 
تعیین تکلیف شده و در حال حاضر 

پیمانکار شروع به کار کرده است .
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شهرستان های شرقی گفت:در ماه های تیر و مرداد شرق 
استان کرمان وارد پیک پنجم شد که بسیار پیک شدیدی 
بود و تاکنون تجربه چنین پیکی را نداشتیم.به گفته او نزدیک 
به ۴ هزار بیمار مثبت داشتیم و خوشبختانه  از قله پیک عبور 
کردیم و تا امروز پیک فروکش کرده و شرایط پایداری را داریم.

دکتر اویسی توضیح داد:روند بیماران بستری و فوتی ما رو به 
کاهش است و با توجه به اینکه کمترین آمار فوتی در سراسر 
کشور را داشتیم اما متاسفانه در این مدت بیماران بدحالی که 

در بیمارستان بستری بودند فوت کردند .

شرق استان کرمان سیرنزولی را در طی می کند
او خاطرنشان کرد:شرق استان کرمان سیرنزولی و باثباتی را 
در بیماری کرونا طی می کند و امیدواریم هر چه سریعتر آمار 
مبتالیان ما صفر شود.او می گوید هر زمان بیماران سرپایی 
کاهش پیدا  کند دو هفته بعد نیز تعداد بیماران بستری 

پایدار می شود .
دکتر اویسی تاکیدکرد: تاکنون ۲۲۵ هزار ُدز واکسن دریافت 
کرده ایم و هم اکنون ۳۰ هزار واکسن در معاونت موجود 

داریم و افراد باالی۲۲سال هم نزدیک به ۵۰ درصد واکسینه 
شده اند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم بیان کرد: هر روز در 
حال ارتقای رکورد واکسیناسیون هستیم و تاکنون به تزریق 
۵ هزار و ۳۰۰ تزریق در روز هم رسیده ایم که امیدواریم با 
دستوراتی که وزیر بهداشت صادر کرده اند و دونوبت شدن 
مراکز و همچنین استقبال مردم بتوانیم تعداد بیشتری را 
واکسینه کنیم.او همچنین بیان کرد یکی از دالیلی که آمار ما 
نسبت به سایر دانشگاه های دیگر در واکسیناسیون کمتر است 
استقبال کمتر مردم بود.به گفته او با توجه به برداشتن رده 
سنی از واکسیناسیون هر شخصی که به مراکز واکسیناسیون 

مراجعه کند می تواند واکسن دریافت کند.

۷۰درصد جامعه واکسینه شوند 
پیک بعدی را تجربه نمی کنیم

صورت  گفت:در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
واکسینه شدن ۷۰درصد جامعه ،پیک بعدی را تجربه نخواهیم 
کرد و تا پیک بعدی فقط۶ هفته زمان داریم که امیدواریم 

بتوانیم این میزان از جامعه هدف را واکسینه کنیم.

دانشگاه علوم پزشکی بم 
از افتخارات شرق استان کرمان است

در ادامه نماینده شهرستان های بم، نرماشیر، فهرج 
و ریگان در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: ما 
استعدادهای توانمندی در شرق استان کرمان داریم 
و دانشگاه علوم پزشکی بم از افتخارات این شهرستان 

به شمار می رود.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی ادامه داد: با 
تالش های صورت گرفته این دانشگاه از زمان استقرار 
تاکنون بسیار پیشرفت داشته است و در سال ۸۹ روزی 
که سنگ بنای این دانشگاه را گذاشتیم هدف ، تاسیس 
یک دانشگاه بدون محتوا نبود و سعی کردیم دانشگاه 
تمام شاخص های یک دانشگاه علوم پزشکی برتر را 

داشته باشد .

زیرساخت های خوبی در دانشگاه 
علوم پزشکی بم فراهم شده است

او می گوید درحال حاضر زیرساخت های خوبی در زمینه 
بهداشت،درمان و آموزش در دانشگاه علوم پزشکی بم 
فراهم شده و هیچ کمبودی در بحث آموزش چه آموزش 

بهداشت یا درمان نیست.
نماینده مردم شهرستان های شرقی استان کرمان 
ضمن تشکر از تمام پزشکان بمی بیان کرد:این پزشکان 

با ماندن در شهر خودشان غیرت نشان دادند و به 
همشهریانشان خدمات ارایه می دهند.

غضنفرآبادی ادامه داد:به دنبال این هستیم تا دانشگاه 
علوم پزشکی بم تمام ابعاد یک دانشگاه را در سطح قابل 

قبول و ممتاز  کسب کند.
او عنوان کرد:هر چه قدرت علمی دانشگاه باالتر رود 
برای جامعه اسالمی ما باعث افتخار  است و می خواهیم 
در این موضوع سهیم بوده و شایستگی ها و ترازهای 

عالی را ایجاد کنیم .
خاطرنشان  کرمان  استان  شرق  مردم  نماینده 
کرد:اهمیت دانشگاه علوم پزشکی بر کسی پوشیده 
نیست زیرا امروزه کمتر دستگاهی وجود دارد که  
بیشترین نیرو را داشته باشد و هر روز هم در حال جذب 
نیرو باشد.غضنفرآبادی بیان کرد:امیدواریم روزی برسد 
که تمام تجهیزات درمانی را در شرق استان کرمان 
داشته باشیم و مردم برای درمان به شهرستان ها و 

استان های دیگر سفر نکنند.

کلنگ مرکز ناباروری 
در پاستور بم به زمین زده شد

در ادامه بازدید از بخش های بیمارستان پاستور بم 
کلنگ مرکز ناباروی در محل بیمارستان و جنب 

کلینیک تخصصی بانوان به زمین زده شد.

رئیس بیمارستان پاستور بم درباره این مرکز گفت:در پاستو ر 
دو پروژه خیرساز برای ساخت داریم،یکی پروژه  کلینیک 
تخصصی که ۱۵۰ متر بوده و ۵ اتاق به درمانگاه تخصصی 
بیمارستان اضافه خواهد کرد و دیگری مرکز ناباروری که در 
فضای ۶۰۰ مترمربعی تا تکمیل مرحله IVF  را داریم که در 

دو فاز انجام می گیرد
 IUI دکتر حسین آقا عسکری بیان کرد:در مرحله اول که

است ۳۰۰ متر مربع فضا داریم که بعد از ساخت باید مدت ۳ 
سال از آن بگذرد تا وزارت مجوز مرحله IVF را به ما بدهد.

او اظهار داشت: تجهیزات این مرکز یکسری با همکاری 
دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از طریق اوراق 
بهادار در حال تهیه هستیم که تا چند هفته آتی به دست 

بیمارستان خواهد رسید.
دکتر آقا عسکری تاکید کرد:در حال حاضر ۱۲۰۰  زوج نابارور 

داریم که به دلیل عدم تمکن مالی از طریق دانشگاه معرفی 
می شوند تا کارهای باروری را انجام دهند.

او تصریح کرد: این مرکز در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری و همچنین الزامات نظام مبنی بر افزایش جمعیت 
راه اندازی خواهد شد و دو نفر نیروی فوق تخصص نازایی و 
ناباروری داریم و که یکی از همکاران پیراتولو ژیست ما که از 
الزامات بخش ناباروری است نیز فروردین ماه به این بخش 
منتقل می شود و از لحاظ نیروی انسانی تکمیل خواهیم شد.

او ادامه داد:بین دانشگاه علوم پزشکی بم و کرمان قراردادی 
منعقد گردید تا در این مدت سه سال که اجازه راه اندازی 
مرکز IVF را نداریم پزشکی که در بم کار IUI انجام می دهد 
برای مرحله IVF و ادامه درمان بیمار در کرمان کار را انجام 

دهد.
دکتر آقا عسکری گفت:مرحله  درمانی IUI به عنوان پایه 
مرحلهIVF  است و فاصله سه سال به دلیل اینکه بازدهی این 
کار مشخص شود از طرف وزارتخانه در نظر گرفته شده است.   
گفتنی ست این مرکز با مشارکت خیر نیک اندیش آقای 

زرگرزاده احداث خواهد شد.
تشریح فعالیت های بیمارستان 

پاستور بم در بحران بیماری کرونا
در ادامه بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از 
بخش های بیمارستان پاستور بم ریاست این بیمارستان به 
تشریح خدمات کادر درمان در بحران بیماری کووید۱۹ 
پرداخت و گفت: این بیمارستان ۳۲۹ تخت مصوب و ۳۲۲ 
تخت فعال دارد که در بحران کرونا یعنی از اوایل فروردین ماه 
بخش داخلی با ۱۵تخت و تنفسی ICU با ۶ تخت برای 

پوشش دهی کرونا در نظر گرفته بودیم.
دکتر حسین آقا عسکری بیان کرد: با وارد شدن به تیرماه و 
روبه رو شدن با بحران بیماری مجبور شدیم بخش داخلی 
یک با۳۲ تخت؛بخش داخلی۲ با ۱۵ تخت و اورژانس ۲ را با 
۲۰ تخت عادی به بخش های قبلی کووید اضافه کنیم سپس 
در سیر ارزیابی به این نتیجه رسیدیم بیماران بدحال رو به 
افزایش هستند و نیاز به مصرف اکسیژن دارند که دو بخش 
ICU  هر کدام با ۱۲تخت نیز برای بیماران درنظر گرفته شد.

او می گوید در بحران بیماری کرونا ۱۲۷ تخت با ظرفیت 
عادی و حداکثر ۱۷۳ تخت برای بیماران در نظر گرفته شد.

اقدامات و استراتژی اصلی بیمارستان در مدیریت کرونا
آقا عسکری از جمله اقدامات صورت گرفته و استراتژي 
اصلی بیمارستان در جهت مدیریت بهتر بیماران و افزایش 

مراقبت های بهداشتی و درمانی را اینگونه تشریح کرد:
- کاهش آسیب پذیری بیماران و مرگ و میر ضمن حفظ و 

ارتقای ایمنی و کنترل عفونت
- جلسه روزانه تیم مدیریت بحران و بررسی آمارهای روزانه و 

ارزیابی سناریوهای موجود و اخذ تصمیم مقتضی
- جلسات منظم ریاست دانشگاه و معاونین توسعه،درمان، 
مدیر درمان با مسئولین بیمارستان و کارشناسان مربوطه 
همراه با ارائه گزارش و اخذ تصمیم و همچنین ایجاد داشبورد 

کووید
- افزایش تخت های ICU ویژه بیماران کووید به۴ برابر 

تخت های موجود
- آموزش ICU Care و مراقبت های تنفسی و اکسیژن 
تراپی،پوزیشن صحیح بیمار وNIV به پرستاران به صورت 

آبشاری
-چینش نیروهای پرستاری به نحوی که در هر شیفت 
نیروهای ماهر و نیمه ماهر حضور داشته باشند تا امکان 

آموزش های آبشاری فراهم گردد
- استفاده از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری جهت 

فعالیت و مراقبت بیماران در بخشICU جنرال
- فعال بودن روزانه کمیته بستری و ترخیص با حضور رئیس 

بیمارستان ،متخصصین عفونی و بیهوشی
-ویزیت روزانه متخصصین بیهوشی از بیماران بخش های 
 spo۲ و بخش های کووید و پیگیری بیماران با افت ICU

کمتر از۸۵ و تصمیم انتقال به ICU کووید
 ICUفیزیوتراپی تنفسی روزانه بیماران بستری در بخش -

توسط فیزیوتراپ
- به کارگیری و افزایش تکنسین های بیهوشی در بخش ها

- راند شبانه یکی از اعضای تیم مدیریت از بیمارستان و 
بررسی وضعیت موجود و ارائه گزارش و راهکار

-موجود بودن Bipap در تمام بخش ها و آموزش روش 
استفاده از آن

-آموزش مهارت اکسیژن تراپی در بخش ها
-برنامه ریزی راند روزنامه مددکار، تغذیه و روانشناس بالینی 

از بیماران
-کنترل منظم فشار و خلوص اکسیژن دستگاه های 
اکسیژن ساز و بخش ها ،گزارش و اعالم به تیم مدیریت 

روزانه دو مرتبه
- تقدیرو تشکر از کارکنان نمونه،پرداخت کارانه پرسنل تا 
پایان سال۹۹ و پزشکان تا بهمن۹۹ اضافه کار پرسنل به 

صورت پرداخت خزانه
-ارائه اطالعات و آمار بروز به ستاد کرونای دانشگاه و 

شهرستان و کمک در جهت اخذ تصمیم مناسب
- وجود هماهنگی کامل همراه با کار تیمی و حمایت های 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی

ماهانه 3۰ پرستار به کرونا مبتال می شدند
به گفته او ۲۴ تخت ICU حدود ۵۰ پرستار برای ما کمبود 
ایجاد می کرد که ماهانه تقریبا ۳۰ پرستار ما به کووید مبتال 
شده و از سیستم خارج می شدند که فشار مضاعفی به دیگر 

پرسنل وارد می کرد .
او می گوید یکی از کارهای خوبی که توانستیم انجام دهیم 
راه اندازی بستری موقت در تیرماه بود که با درمان زودتر 

بیماران سرپایی توانستیم حجم بستری را کمتر کنیم.
افزایش روزانه ضریب اشغال 

تخت  از فروردین ماه به بعد
رئیس بیمارستان پاستور بم بیان کرد: تعداد کل مراجعین 
سرپایی در تیرماه ۹۳۵ نفر ،در مردادماه ۱۱۳۲ نفر و در 
شهریورماه ۸۸۳ نفر بود که قابل مقایسه با همین ماه در سال 

گذشته نیست .
۲۷۸ بیمار بستری در یک روز تیرماه

او افزود:ورودی بیمارستان در اواسط نیمه دوم تیرماه یک 
روز  در مجموع به ۲۷۸ بیمار بستری هم رسیدیم و تا آستانه 
تعطیلی بخش باالی بیمارستان که اتاق عمل NICU و 

جراحی در آن جا قرار دارند هم رفتیم.
دکتر آقا عسکری اظهارداشت:در سیر صعودی این 
بیماری پیشنهاد ساختن بیمارستان صحرایی داده شد که 
بیمارستان کانکسی تقریبا با ۱۰ کانکس ۳۶ متری با ظرفیت 

۴۰ تخت عادی در مدت ۲۰ روز راه اندازی شد .
به گفته او سیر صعودی تا اواخر مرداد ادامه داشت و از اواخر 

شهریور ماه این بیماری با شیب کمتری روبرو شد .
3هزار بیمار بستری در تابستان امسال

دکتر آقا عسکری از بستری شدن ۹۵۹ نفر در شهریور خبر 
داد و خاطرنشان شد: در دوره این بیماری بیشترین تعداد 
بستری های ما مربوط به آبان ۹۹ با ۳۵۸ بستری می بود 
اما متاسفانه در این سه ماهه تابستان بالغ بر ۳ هزار بیمار 

بستری داشتیم.
به گفته او تعداد فوتی بیماران به نسبت هر هزار نفر بستری در 
تیرماه ۲۳ نفر در مردادماه ۲۷ نفر و در شهریورماه۳۳ نفر  بود.

۹5درصد کادر درمان واکسینه شده اند
رئیس بیمارستان پاستور بم درباره تعداد پرستاران مبتال در 
سه ماهه تابستان ادامه داد: در تیرماه  ۲۰۹ پرستار در مرداد 
۲۳۳ و در شهریور ماه ۲۳۰ پرستار ما به بیماری کرونا مبتال 

شده اند و حدود ۹۵ درصد پرسنل نیز واکسینه شده اند.
تعداد و هزینه داروی مصرفی در پیک کرونا

دکتر آقا عسکری تعداد و هزینه داروی مصرفی در پیک کرونا 
را اینگونه بیان می کند: ۱۸ هزار و ۵۹۹  داروی رمد یسیور 
با هزینه ۱۳ میلیارد تومانی و ۷۳۵ داروی اکتمرا با هزینه ۲ 
میلیارد تومانی و فاواپیرایور به تعداد ۳۵ هزار و۹۸۳ با هزینه 

۴۵۵ میلیون تومانی تهیه گردید.
او درباره آمار بخش پاراکلینیک در تابستان سال جاری گفت: 
تعداد ۱۶هزار و ۸۶۴ سی تی در این مدت برای ۱۲ هزار و 
۱۵۱ نفر در بخش رادیولوژی گرفته شده است همچنین 
۲۲۲ بیمار وارد ICU شده اند که از این تعداد۶۶ بیمار 

اینتوبه شدند .
کسب رتبه یک اعتباربخشی

او در ادامه از کسب رتبه یک اعتباربخشی خبر داد و گفت:از 
ابتدای خرداد ماه تالش های مضاعفی با همکاری تیمی در 
بیمارستان انجام گرفت تا کلیه سنجه های اعتباربخشی 
مطابق استانداردهای موجود بازنگری و اصالحات مورد 

نیاز انجام گیرد.
از جمله این موارد می توان به راه اندازی بخش MRI و 
هماهنگی برای راه اندازی چیلر دوم بخش MRI، هماهنگی 
ارسال جانمایی و اتصال تانکر اکسیژن ۲۰ هزار لیتری 
به شبکه اکسیژن بخش ها ،راه اندازی واحد دندانپزشکی 
بیمارستان تحت پوشش قرارداد بیماران خاص،اصالح 
سیستم فاضالب طبقه اول بیمارستان و استفاده از آب 
فاضالب تصفیه شده و استاندارد در فضای سبز بیمارستان، 
انجام اقدامات الزم برای جابجایی واحد مدارک پزشکی 
بیمارستان ، انتقال انبار مصرفی از سوله بحران و آزاد نمودن 
سوله،ساخت بخش الحاقی آزمایشگاه و توسعه بانک 
خون بیمارستان ،خرید و نصب انژکتور دستگاه CT اسکن 
بیمارستان ،آغاز ساخت کلینیک تخصصی به متراژ ۱۵۰ 
متر مربع توسط خیر محترم و اضافه نمودن فضا با ۸ تخت
NICU  جهت بستری نوزادان با تشخیص کووید، احداث 
چاله کندانس دیگ های بخار و همکاری در راه اندازی 
کانکس های ورزشی در بیمارستان، پیگیری روند ساخت 
پاویون های ۸ واحدی پزشکان و شروع ساختمان الحاقی 
بخش اورژانس در فضای ۱۰۰۰مترمربع با ۳۸ تخت که 
بعد از تکمیل به به ۱۷۰۰ متر مربع فضا با ۶۱ تخت هم ارتقا 

خواهد یافت اشاره کرد.
برنامه های پیش روی بیمارستان

رئیس بیمارستان پاستور بم نیز از جمله برنامه های 
پیش رو را ساخت بلوک زایمان ،ساخت بخش IVF  ،راه 
 POST ساخت همراه سرا ،ساخت، VIP اندازی بخش
CCU ،ساخت آشپزخانه صنعتی، اصالح فضای سبز و 
افزایش درختان بومی و ساخت نیروگاه برق خورشیدی 

عنوان کرد.

کلینیک ویژه


