
استاندار کرمان: 

اداره گاز مقصر اصلی کوتاهی در 
گازرسانی به شهر “درب بهشت” است
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  مازوت سوزی به سیمانی ها رسید
حرف محیط زیست برش ندارد

جانشین پلیس راه شمال استان کرمان:

نقص فنی وسایل
 نقلیه دودزا باید رفع شود

مرکز نیکوکاری خیرین نیک اندیش 
ایران در کرمان افتتاح شد

مرکز نیکوکاری تخصصی اشــتغال بــا نام خیرین 
نیک اندیش ایران با حضور مدیرکل کمیته امداد در 

کرمان افتتاح شد.
یحیی صادقی، در مراسم افتتاح این مرکز نیکوکاری با بیان اینکه مراکز نیکوکاری به دنبال رفع 
نیازهای اساسی مددجویان و خانواده های بی بضاعت هستند، گفت: تاکنون ۴۲۶ مرکز نیکوکاری 
در استان کرمان راه اندازی شــده که بخش عمده ای از نیازهای محرومان از این طریق برطرف 
می شود.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اینکه این نهاد با تخصصی کردن فعالیت 
مراکز نیکوکاری به دنبال تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است، گفت: مراکز 
نیکوکاری تخصصی در حوزه های اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، زکات و مراکز نیکوکاری عمومی 
وارد عرصه خدمت رسانی شده اند که تاکنون نتایج بسیار مناسبی در این زمینه به دست آمده است.

سرهنگ پیام محمدی بیان کرد: برابر بند ۹۴ ماده یک آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و 

فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز 
گاز های آالینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شده، نقص فنی محسوب می شود.
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واکسیناسیون کامل
 از ۴۸ میلیون نفر 

گذر کرد

جریمه برای 
دریافت کنندگان

 مالیات از کاالهای معاف

شکارچیان پرندگان 
وحشی جیرفت 

به دام افتادند

صفحه 3
را بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 
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اقتصاد روستایی به خطر افتاداقتصاد روستایی به خطر افتاد
معاون گردشگری کرمان:

تعلیق مجوز فعالیت
 2 دفتر خدمات مسافرتی در کرمان  

پورابراهیمی:

تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد یافت

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کرمان از تعلیق 
و  مسافرتی  خدمات  دو  فعالیت  مجوز 

گردشگری در این استان خبر داد.
رضا بردبار اظهار کرد: براساس رای اعضای 
خدمات  دفاتر  بر  نظارت  فنی  کمیسیون 
مسافرتی استان کرمان، مجوز بند »ب« دو 
دفتر خدمات مسافرتی این استان به مدت یک 
ماه به حالت تعلیق درآمد و ۶ دفتر دیگر نیز به 
دلیل عدم فعالیت و تمدید پروانه بهره برداری 

بند »ب« اخطار کتبی دریافت کردند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان افزود: 

دفاتر مذکور موظف هستند ظرف یک ماه برای 
رفع نواقص پروانه بهره برداری خود به این 
اداره کل مراجعه کنند و اقدامات الزم را انجام 
دهند در غیر اینصورت مجوز فعالیت آنها باطل 

خواهد شد.
او با اشاره به اینکه حدود 1۴0 دفتر خدمات 
مسافرتی در استان کرمان مجوز فعالیت دارند، 
بیان کرد: کسانیکه شکایت و یا نارضایتی 
نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
به صورت  نند  دارند می توا استان کرمان 
حضوری و یا مکتوب، شکایت خود به اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان کرمان اعالم کنند.

یع  ین صنا نی استان، ا نه های سیما ز کارخا ده - محدودیت گا مرضیه  قاضی زا
نه سیمان کرمان آن  نده. خبری که مدیر عامل کارخا ا به مازوت سوزی کشا ر

سیمان  نه  کارخا سوخت  در  مازوت  سومی  دو  زسهم  ا و  می کند  یید  تا ا  ر
ه بر ممنوعیت  5آذر ما رند و  ا ندا می گوید. سوختی که مجوز محیط زیست ر

ین سوخت بدون مجوز محیط زیست  ین حال  ا باره آن تاکید شده بود. با ا دو
است. پخش  حال  در  سیمان  نه های  کارخا در  هم  و  زرند  ه  نیروگا در   هم 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه وضعیت تخصیص ارز 
۴۲00 تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد 
یافت،گفت: تخصیص ارز ۴۲00 تومانی تا پایان 

سال ادامه خواهد داشت.
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ، در حاشیه 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی  با اشاره به 
مشکالت به وجود آمده درباره وام ودیعه مسکن 
گفت:در کمیسیون اقتصادی موضوع وثیقه 
برای پرداخت وام ودیعه مسکن  و وام های خرد 
را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه ای 
خواستیم. چون قانون گذار در جزئیات تصمیمات 
ورود نمی کند و باید وام هایی که پرداخت می شود 
امکان وصول آن وجود داشته باشد. در مجموع باید 

آئین نامه ها از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار 
سردرگمی نشوند. از بانک مرکزی درخواست 
کردیم موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی 

وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار دهد.  
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اظهارکرد:منتظر هستیم که بخشنامه های بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه 
ضمانت نامه های خرد ارائه شود تا شاهد حذف 
رفتار های سلیقه ای باشیم. البته طبیعتا باید بانک 
مرکزی که اجازه تعیین ضمانت نامه ها را در اختیار 
خودش می داند باید توضیح دهد که چگونه حجم 
باالی معوقات وام ها با مبالغ باال رسیدگی نمی شود. 
کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع 
است تا آیین نامه جدید اعطای تسهیالت و ضمانت 
نامه های جدید مشخص شود، این موضوع سریع تر 

اجرایی خواهد شد. ظرف یکی دو هفته آینده شاهد 
ابالغ دستور العملی خواهیم بود تا مشکالت مردم 
رفع شود و ضابطه ای مشخص برای جلوگیری از 

اعمال نظر سلیقه ای  بانک ها فراهم شود.  
او همچنین درباره آخرین وضعیت تغییر شیوه 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی گفت:  دولت این 
موضوع را در قالب یک الیحه دو فوریتی به مجلس 
ارائه داد  و مجلس به دو فوریت رسیدگی به این 
طرح رای نداد و عمال ندادن رای دو فوریت مجلس 
بیانگر این است که رسیدگی به این الیحه نیازمند 
زمان بیشتری است تا به جمع بندی بریم. چون 
اصل موضوع ارز ۴۲00 تومانی برای بازه زمانی 
یک ساله است و به ماه های پایانی سال نزدیک 
می شویم مجلس موافقت خودش را با تغییر شیوه 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی آن اعالم نکرد، زیرا 

عمال امکان اجرایی شدن الیحه دولت برای تغییر 
نحوه تخصیص ارز ۴۲00 تومانی وجود ندارد.  

پورابراهیمی ادامه داد:  تا پایان سال وضعیت 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی همانند سنوات قبل 
ادامه خواهد یافت و احتماال در الیحه بودجه 
1۴00 تعیین تکلیف آن برای سال 1۴01 در 
دستور قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه الیحه 
مشخص خواهد شد که چه تصمیمی اتخاذ 
خواهد شد.  اما عمال الیحه دولت برای تغییر شیوه 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی به سال بعد موکو ل 
شده و تخصیص ارز ۴۲00 تومانی تا پایان سال 

ادامه خواهد یافت.
او گفت: از روز اول برای به وجود آمدن ارز ۴۲00 
تومانی به کاال های اساسی مخالف بودیم و در 
مجلس دهم بار ها تکرار شد، اما به نظر می رسد 
مافیای واردات در کشور در این حوزه و در این 
سال های پیگیری های زیادی انجام داده اند و 
شرایط را به گونه ای اضطراب آور نشان داده که 
مسئولین دولت قبل و همچنین مسئولین فعلی 

تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.  
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد:اعتقاد داریم که ادامه تخصیص ارز 
ترجیحی به جز رانت عدم دسترسی مردم به آن 
چیزی در پی ندارد بنابراین ادامه این مسیر از 
بین بردن منابع ملی کشور است. به طور متوسط 
سالیانه 15 هزار میلیارد برای این ارز تخصیص 
یافته است، ولی قیمت کاال ها هیچ تناسبی با ارز 
۴۲00 تومانی نداشته است. در هر صورت به دلیل 
نگرانی دولت و جامعه و مجلس امکان این تصمیم 
تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد 
محقق شود. البته موضوعی که در جامعه مطرح 
شد این بود که ارز ۴۲00 تومانی قرار است حذف 
شود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع 
این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به 
مصرف بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه ی 
مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم 
درآمد تزریق شود. فقط شیوه تخصیص ارز تغییر 

خواهد کرد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

کم آبی از شمال تا جنوب کرمان

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات و اصالحیه اسناد    
 مناقصه عمومي شماره1400/57/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع اجرای" عملیات احداث و ساماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه خط 
چهارم کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" به آگاهی می رساند، این شرکت در نظر دارد اجرای موضوع مناقصه مذکور را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته راه  
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا اسناد مناقصه به همراه نقشه های مربوطه از طریق وبسایت شرکت 
به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. الزم به ذکر است، مهلت تحویل پاکات مناقصه به 
روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. 
ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/09/20 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در 

کمیسیون معامالت رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدرندهیم

آمار جمعیت هدف 
کشور که تاکنون 

موفق شده اند دو دوز واکسن کرونا دریافت 
کنند به ۴۸ میلیون و 10۹ هزار نفر رسید.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت اعالم کرد: تا کنون 5۸ میلیون و 
۹۴ هزار و 1۶۹ نفر دوز اول واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
همچنین، ۴۸ میلیون و 1۴۹ هزار و ۷۹1 نفر 
دوز دوم و یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸11 نفر، 

دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای به اتحادیه ها و 
کارفرمایان صنفی اعالم کرده که از 1۳ دی ماه درج 
برچسب معاف از مالیات بر ارزش افزوده بر کاالهای 
ذکر شده در این قانون الزامی است و صنوف در 
صورت دریافت مالیات از کاالهای معاف باید دو 

برابر مالیات و عوارض دریافتی جریمه 
پرداخت کنند.

ز  ا جیرفـت  زیسـت  محیـط  ره  دا ا رئیـس 
دسـتگیری ۲ گروه شـکارچی پرندگان وحشی 

یـن  در منطقـه اسـفندقه ا
د. شهرسـتان خبـر دا
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کشف یک انبار لوازم خانگی 
قاچاق در جیرفت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان از شناسایی 
و کشف یک انبار لوازم خانگی قاچاق در شهرستان جیرفت خبر داد.

مسلم مروجی افزود: بازرسان سازمان صمت جنوب کرمان در بازرسی 
ها مستمر خود یک انبار لوازم خانگی قاچاق را در جیرفت کشف کردند.

او ادامه داد: این انبار لوازم خانگی،ثبت سامانه جامع انبارها و سامانه 
تجارت نبوده لذا کاالهای موجود در این انبار ضبط و پرونده این واحد به 

منظور رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس سازمان صمت جنوب کرمان با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
لوازم خانگی کشف شده در این انبار را ۲ میلیارد و 1۹۷ میلیون 
ریال برآورد کرده اند گفت: فعاالن اقتصادی حوزه جنوب کرمان 
انبارها و فعالیت های اقتصادی خود را ثبت سامانه های جامع انبار و 
سامانه تجارت کنند.او با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی، اصناف و 
شرکت های پخش مکلف به ثبت نام در سامانه جامع تجارت هستند، 
گفت: در صورت انجام نشدن این تکلیف قانونی عالوه  بر نبود امکان 
عرضه کاال، با متخلفان بر اساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از 
شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد قانونی می شود.مروجی،رصد 
کاال در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی برای تسهیل،جلوگیری از 
گران فروشی،احتکار، قاچاق کاال، بهبود و شفاف سازی فعالیت عامالن 
تجاری و فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادالنه را از 

مزایای ثبت نام در سامانه جامع تجارت برشمرد.
او با بیان اینکه کاالهای ثبت و یا تایید  نشده در سامانه جامع تجارت، 
قاچاق محسوب می شود، اظهار داشت:مردم در صورت مشاهده هرگونه 
انباشت کاال و احتکار،موضوع را به ستاد خبری سازمان از طریق شماره 
تلفن 1۲۴ اطالع رسانی کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان، یک سوم کرمان به 
عنوان پهناورترین،استان کشور را با هفت شهرستان و جمعیت یک 

میلیون نفر تحت پوشش دارد.

استاندار کرمان: اداره گاز مقصر 
اصلی کوتاهی در گازرسانی
 به شهر “درب بهشت” است

استاندار کرمان گفت: اداره گاز مقصر اصلی کوتاهی در گازرسانی به 
شهر “درب بهشت” است که باید پاسخگو باشد و با هر کوتاهی به شدت 
برخورد می شود.علی زینی وند در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان 
کرمان با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی در استان در حال انجام است 
اظهار داشت: در ماه های پیش رو که هوا سردتر می شود باید جدی تر کار 
کرد.او با اشاره به اینکه اولویت استان تامین برق و گاز منازل است و باید 
مدیریت شود گفت: شهرداران نیز تامین انرژی را مدیریت کنند و در 
پارک ها و بوستان ها که در این فصل هوا سرد است و مراجعه کننده ای 

هم وجود ندارد نیاز نیست تمام روشنایی پارک استفاده شود.
اســتاندار کرمان با بیان اینکه هر اداره ای که در مدیریت مصرف برق 
کوتاهی کند به دستگاه قضایی معرفی می شود افزود: ناوگان حمل و 
نقل سوخت بسیار اهمیت دارد و باید حفظ شود و مشوق هایی در این 

زمینه دیده شود که سرمایه گذار جدید جذب شود.
او با اشاره به اینکه از دیزل ژنراتورهای موجود صنایع استان برای تامین 
برق استفاده شده و ســوخت آنها تامین شود بیان کرد: هدف گذاری 

استان برای تولید انرژی خورشیدی دو هزار مگاوات است.
زینی وند با بیان اینکه از سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی در استان 
حمایت می کنیم و تنها منبع انرژی پایدار است گفت: با تخلف عامالن 

توزیع سوخت نفت سفید و سیلندر گاز مایع قاطعانه برخورد شود.
او با اشاره به اینکه هر تخلف عامالن توزیع نارضایتی مردم را در بر دارد 
و نباید اجازه داد افزود: فرمانداران بر نحوه توزیع سوخت نفت سفید و 
سیلندر گاز مایع در استان به ویژه در این فصل سرما نظارت دقیق داشته 
باشند.استاندار کرمان با بیان اینکه گازرسانی به شهر درب بهشت در 
جیرفت سریع انجام شود و مقصر اصلی کوتاهی در این پروژه اداره گاز 
است که باید پاسخگو باشد گفت: گازرسانی به این منطقه مصوبه شورای 

تامین است و با هر کوتاهی به شدت برخورد می شود.

مرکز نیکوکاری خیرین 
نیک اندیش ایران در کرمان 

افتتاح شد
مرکز نیکوکاری تخصصی اشــتغال با نام خیرین نیک اندیش ایران با 

حضور مدیرکل کمیته امداد در کرمان افتتاح شد.
یحیی صادقی، در مراسم افتتاح این مرکز نیکوکاری با بیان اینکه مراکز 
نیکوکاری به دنبال رفع نیازهای اساســی مددجویان و خانواده های 
بی بضاعت هستند، گفت: تاکنون ۴۲۶ مرکز نیکوکاری در استان کرمان 
راه اندازی شــده که بخش عمده ای از نیازهای محرومان از این طریق 
برطرف می شود.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اینکه این 
نهاد با تخصصی کردن فعالیت مراکز نیکوکاری به دنبال تسهیل و تسریع 
در روند رسیدگی به اقشار آســیب پذیر است، گفت: مراکز نیکوکاری 
تخصصی در حوزه های اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، زکات و مراکز 
نیکوکاری عمومی وارد عرصه خدمت رسانی شده اند که تاکنون نتایج 

بسیار مناسبی در این زمینه به دست آمده است.
او با بیان اینکه مراکز نیکــوکاری پل ارتباطی بین خیران و نیازمندان 
هستند که از این طریق کمک های مردمی به شکلی ساده تر و سریع تر در 
اختیار محرومان قرار می گیرد افزود: گسترش مراکز نیکوکاری موجب 
توسعه کار خیر در جامعه خواهد شد و کمک های خیران در هر منطقه و 
محله موجب پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین ریشه کنی 
فقر و محرومیت خواهد شــد.او در ادامه با اشــاره به اینکه 1۲0 هزار 
خانواده با جمعیتی بالغ بر ۳00 هزار نفر در استان کرمان تحت حمایت 
این نهاد قرار دارند،گفت:بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان میانگین درصد خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی 
در کشور هشت درصد است ولی در استان کرمان این آمار 1۳ درصد 
است که 10 درصد مددجوی کمیته امداد هستند.صادقی ادامه داد: 
آمار باالی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی زیبنده استان 
ثروتمند کرمان نیست. از 1۲0 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
استان کرمان ۷0 درصد سرپرست و نان آور خانواده زنان هستند که اکثر 
این زنان به دلیل فوت سرپرست تحت حمایت این نهاد قرارگرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: نگاه ما بر توانمندسازی 
این خانواده ها از طریق مشاغل خرد و خانگی است.

او بر لزوم مشــارکت مردم و خیران در حل مشــکالت مددجویان و 
محرومان تأکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه به اجرای طرح اکرام ایتام 
توسط این نهاد اشاره کرد و افزود: کمک به ایتام و حمایت از آن ها معامله 

با خداوند است و اجر آن در پیشگاه خداوند محفوظ خواهد بود.

جانشین پلیس راه شمال استان کرمان گفت: 
تقاضای ما از رانندگانی که وسیله نقلیه آن ها 
دودزا محسوب می شود این است که نسبت به 

رفع عیوب فنی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.
سرهنگ پیام محمدی بیان کرد: برابر بند ۹۴ ماده یک آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت 
ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی 
در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گاز های آالینده هوا 
و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شده، نقص فنی محسوب 

می شود.
او افزود: پلیس راه پیوسته و در طول سال با اجرا و اعمال 
قانون تالش بر پیشگیری از تردد خودرو های معیوب و دودزا 
و به تبع آن پیشگیری از تصادفات در اثر نقایص فنی از قبیل 
نقص در الستیک ها، سیستم روشنایی، ترمز، برف پاک کن و 
… را دارد، اما در این فصل و با توجه به سردی هوا و تاثیر نقص 
فنی خودرو ها بر افزایش آلودگی هوا، طرح اعمال قانون و 
جلوگیری از تردد خودرو های دودزا و وسایل دارای نقص فنی 

به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.
جانشین پلیس راه شمال استان با اشاره به اینکه برای کاهش 
آالیندگی ها نیاز به مشارکت عمومی داریم، گفت: تقاضای 
ما از رانندگانی که وسیله نقلیه آن ها دودزا محسوب می شود 
این  است که نسبت به رفع عیوب فنی وسایل نقلیه خود 

اقدام کنند.
او اظهار داشت:یکی از تاثیرات منفی نقص فنی وسایل نقلیه 
دودزا، آسیب بر کودکان،مجروحان شیمیایی، کهنساالن 
و بیماران قلبی و ریوی است و ما از این عزیزان درخواست 
می کنیم در این ایام تا حد امکان سعی کنند از منزل خارج 
نشوند، زیرا میزان آالینده ها در خانه بسیار کمتر از فضای 

بیرون است.
سرهنگ محمدی تاکید کرد: دست یافتن به محیطی بدون 
آلودگی صوتی و شنیداری و هوای پاک و کاهش آلودگی هوا و 
ایجاد امنیت و آرامش ترافیکی نیازمند ممنوعیت و رفع نقص 

خودرو های دودزا و دارای نقص فنی است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسالمی استان کرمان گفت: 
تعویض مدیریت در جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
ضعف نیست و نشان از تزریق روحیه جدیدی است 

و این در همه ادارات اتفاق خواهد افتاد.
حجت االسالم غالمحسین حقانی در جلسه شورای اداری 
شهرستان شهربابک که با مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره 
تبلیغات اسالمی شهربابک همراه بود، اساس سازمان تبلیغات 
اسالمی را مردم محور عنوان کرد و افزود:اعتبار این نهاد به رفت و 

آمد مردم در آن و حمایت و تسهیل گری کار آنان است.
او افزود:تعویض مدیریت در جمهوری اسالمی ایران به دلیل  ضعف 
نیست و نشان از تزریق  روحیه جدیدی است و این در همه ادارات 

اتفاق خواهد افتاد.
حجت االسالم حقانی با اشاره به مردمی بودن حاج قاسم سلیمانی 
بیان داشت: سالگرد شهادت سردار دلها نیز باید مردمی برگزار شود 
و به کوچکترین کارها نیز توجه داشت زیرا ارزش کار مردم بیشتر 
است.قاسم شمسی فرماندار شهربابک نیز گفت:از زحمات حجت 
االسالم مهدوی رییس سابق این اداره تشکر می کنیم و برای حجت 

االسالم غفوری در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
رئیس جدید سازمان تبلیغات اسالمی شهربابک به سخنان مقام 
معظم رهبری و اهمیت سازمان تبلیغات اسالمی اشاره کرد و گفت: 
قرآن کریم به صبر پیشه کردن و استقامت جمعی و ارتباط جمعی 
در برابر مشکالت و سختی ها تاکید کرده و انقالب اسالمی ما نیز 

همین مسیر را در حال طی کردن است.
حجت االسالم مهدی غفوری افزود: در ایام کرونا بسیاری از مساجد 
تعطیل شد اما با توجه به راهنمایی های مقام معظم رهبری و 
ظرفیتی که وجود داشت نه تنها ما نسبت به مسجد و آداب اسالمی 

و انسانی عقبگرد نکردیم بلکه رشد و ترقی بیشتری داشته ایم.
او با بیان اینکه هیچوقت در راحتی رشد اتفاق نمی افتد، یادآور شد: 
روحانیت شهربابک حتی قبل از انقالب نیز فعالیت هایی داشته اند 
و اگر امروز اینجاییم به علت زحمات، تالش هت و ایثارگری هایی 

ست که آنان طی سالیان متمادی به دوش کشیدند . 
حجت االسالم غفوری به دیدگاه مثبت به آینده تاکید کرد و اظهار 
داشت:ما مسیر گذشته را طی می کنیم و  از روحانیون و ظرفیت های 

متعدد شهرستان و نیروهای پای کار کمک می گیریم.

جانشین پلیس راه شمال استان کرمان:
نقص فنی وسایل

 نقلیه دودزا باید رفع شود

تعویض مدیریت در ایران به 
دلیل تزریق روحیه جدید است

خبر

خبر

خبر

   

کمبود شدید آب در شمال تا جنوب استان کرمان 
و پررنگ تر شدن خشکسالی موجب گالیه مندی 

مردم از نبود آب شرب و کشاورزی شده است.
سال هاست گوش مردم استان کرمان با واژه 
»بحران آب« آشناست و مشکل کم آبی شمال 
تا جنوب پهناورترین استان کشور را در برگرفته 

است.
استفاده بیش از حد از منابع زیرزمینی بخش اعظم 
استان کرمان را در بحران کم آبی قرار داده است 
در این میان روستاهای استان به دلیل ضعف های 
زیرساختی و دوری از مرکز، وضعیت بدتری دارند.

این مساله باعث کوچ کشاورزان و دامداران از 
روستاها به حاشیه شهرها شده و ضمن ضربه به 
اقتصاد روستایی منجر به بروز مشکالت عدیده 

اجتماعی می شود.  
در این گزارش وضعیت کم آبی در زرند واقع در 
شمال کرمان و جیرفت در جنوب استان را با 
ارتباط با مردم منطقه و مسئول مربوطه بررسی 

می کنیم.
کم آبی روستاییان را راهی شهرها کرد

علی بهرامی یکی از شهروندان دشت خاکی در 
شهرستان زرند با اشاره به اینکه مهمترین مشکل 
بخش دشت خاک بحران آب است، افزود: در 
این زمینه بسیار پیگیری کردیم و مسئوالن 
قول مساعد برای پیگیری کمبود آب دادند اما 
متاسفانه مشکل منطقه حل نشد و حتی افرادی 
در همسایگی ما در حال کوچ به سایر شهرها 

هستند.
رضا عسکری یکی دیگر از شهروندان دشت خاکی 
با بیان این مطلب که آب شهر دشت خاک جیره 
بندی است و تابستان ها اصال آب شرب نداریم، 

اضافه کرد: در زمستان هم دو یا سه ساعت بیشتر 
آب نداریم به همین دلیل دام و گوسفندان ما 
متاسفانه تلف شده اند. چهار سال است که به 
فرمانداری و شهرداری مراجعه کرده ایم اما هیچ 

کاری برای ما انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه به دلیل وجود معادن زیاد 
خشکسالی در منطقه دشت خاک افزایش پیدا 
کرده است، اظهار داشت: مسئوالن می گویند که 
در مکان دیگری چاه حفر می کنند اما متاسفانه 

کاری انجام نداده اند.
بدقولی مسئوالن و به ثمر نرسیدن وعده های 
آنان، گالیه یکی از شهروندان دشت خاکی بود، 
بهرام ابراهیمی عنوان کرد: انتظار ما حل شدن 
مشکالت است نه اینکه وعده هایی داده شود که 

اجرایی نشود.
۱۱ روستا و یک پمپ آب

روستای  ساکنان  از  یکی  میرشکاری  امیر 
»نارجوئیه« شهرستان جیرفت هم اظهار کرد: 
بیش از دو ماه از صدور مجوز آب رسانی به این 
روستا می گذرد اما مسئوالن امور آب شهرستان 
هیچ رسیدگی نکرده اند. این در حالی است که با 
مامور رسیدگی امور آب در نارجوئیه هم که تماس 
می گیریم عنوان می کنند که رئیس امور آب اعالم 
کرده است که آب این روستا قطع شود چرا که 

کنتور ندارند.
الهه عسکری از ساکنان روستای لطف آباد بخش 
اسماعیلیه جیرفت نیز با اشاره به اینکه روستای ما 
و ۱۰ روستای همجوار فقط یک پمپ آب دارند، 
تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت فقط دو ساعت آب 
داریم؛ مشکل آب در بخش اسماعیلیه یک بحران 

بزرگی است و مسئوالن پیگیر نبوده و نیستند.
او با بیان این مطلب که برخی روستاها هم که آب 
دارند قابل استفاده نیست، اظهار داشت: چرا که 
لوله آب ترکیده و محل حضور و استفاده سگ ها 

شده است و آبی هم که ما استفاده می کنیم همراه 
با شن بوده و بهداشتی نیست.

رضا عقیلی یکی دیگر از شهروندان جیرفتی  با 
اشاره به اینکه شهرک های »عدالت« و »طبیعت« 
واقع در جنب پلیس راه جیرفت از نعمت آب بهره 
مند شده اند می گوید مبلغ خرید انشعاب در این 
منطقه بالغ بر ۴ میلیون تومان است که بسیار 

سرسام آور بوده و با هیچ منطقی سازگار نیست.
کم آبی مشکل چندین ساله دشت خاکی ها

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای 
استان کرمان گفت: »دشت خاک« منطقه ای 
در شمال شهر زرند است که مطالبات مردم این 
منطقه دغدغه درستی است و سال های سال آنها 

با مشکالت کم آبی روبرو بوده اند.
عباس سلطانی نژاد با اشاره به اینکه شرکت آب 
و فاضالب استان کرمان با بضاعتی که داشت 
با آبرسانی سیار تابستان گذشته را پشت سر 
گذاشت، بیان داشت: در حال حاضر آب شرب 
منطقه دشت خاک وضعیت بهتری دارد چرا که 

مصرف کمتر شده است.
معاون بهره برداری و توسعه آب استان کرمان 
ادامه داد: ما در سال گذشته مشاور انتخاب کردیم 
تا با طراحی و ساخت یک منبع آب پایدار، ظرف ۲ 
سال آینده مشکل آب این منطقه را برطرف کنیم.
بخش  در  واقع  روستاهای  کرد:  بیان  او 
»اسماعیلیه« با وجود حفر یک چاه در این منطقه، 
به دلیل وجود خشکسالی ها با افت آب زیرزمینی 
روبرو شده است که در این زمینه پیمانکار انتخاب، 
مجوزهای الزم جهت انتقال آب به روستاها اخذ 

شده تا ان شاالله مشکالت مردم برطرف شود.
او با بیان این مطلب که در بحث شکستگی لوله ها 
در روستاها چنانچه مشکلی وجود داشته باشد با 
اعزام همکاران برطرف خواهد شد، ابراز داشت: در 
روستای »نارجوئیه« باید گفت که مردم می توانند 

مراجعه کرده انشعاب را خریداری کنند چرا که 
به انشعاب های غیرمجاز خدمات ارائه نمی شود.

سلطانی نژاد با اشاره به قیمت انشعاب در دو 
شهرک »عدالت« و »طبیعت« جیرفت، تصریح 
کرد: در این دو شهرک سال های سال ساخت و 
ساز انجام شده و به مرحله خرید انشعاب رسیده 
است. از طرف دیگر قیمت انشعاب کامال مشخص 
است که در این زمینه هزینه لوله گذاری و شبکه 
گذاری شهرک و مبلغی نیز از مردم طبق ضوابط 

اخذ می شود.
فقر منابع آبی در کرمان

او با بیان این مطلب که در تمام شهرستان ها، 
امور آب و مسئول بهره برداری داریم، یادآور 
شد: همچنین در هر روستایی یک آب دار داریم 
نعکاس به شهرستان و استان  که مشکالت ا
داده می شود از طرف دیگر به دلیل وجود ۵ 
هزار و ۶۰۰ روستا در استان خدمات رسانی 
کار بسیار سختی است و خشکسالی هم مزید بر 

علت شده است.
معاون بهره برداری و توسعه آب استان کرمان با 
اشاره ادامه داد: ما از نظر منابع آبی در استان در فقر 
به سر می بریم اما در خدمات رسانی نمرات خوبی 

دریافت کرده ایم.
می توان گفت خشکسالی و بحران آب در برخی 
نقاط استان کرمان یکی از بنیادی ترین مشکالت 
استان محسوب می شود و متاسفانه کم و بیش 

شاهد گالیه مندی مردم هستیم.
 مسئوالن مربوطه باید ضمن بررسی و حل این 
مسئله به صورت جدی به فکر تامین آب شرب 
و کشاورزی مردم باشند چرا که کم توجهی و 
حل نشدن این مشکل موجب ضررهای بعضا 
جبران ناپذیری همچون کوچ مردم، از بین 
رفتن کشاورزی و دامداری، افزایش مشکالت 

شهرنشینی و آسیب های اجتماعی می شود.

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری کرمان با اشـاره به ضرورت تعامل فنی 
و حرفـه ای بـا کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح 
گفت:نقش آموزش در مهـارت آموزی افـراد امری 

بدیهی اسـت.
حسـین مهرابـی در جلسـه گـروه کاری مهـارت 
آموزی و اشـتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح 
اسـتان بـا تاکید بـر بـرش اسـتانی دسـتگاه هایی 
که بـه مهـارت آمـوزی کارکنـان نیروهای مسـلح 

می پردازنـد، افـزود: هـر مجموعـه ای بـا توجـه به 
سـطح بنـدی از مشـکالت و مـوارد مـورد نیـاز، 
ترتیبـات الزم را اتخـاذ و گزارشـات خـود را در هر 

جلسـه ارائـه کند.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری کرمـان بـا اشـاره بـه ضـرورت تعامل 
فنی و حرفه ای بـا کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح 
افـزود: نقـش آمـوزش در مهـارت آمـوزی افـراد 
امـری بدیهـی اسـت و در این راسـتا نیز بایـد تمام 

تالش خـود را به کار گرفتـه تا با ارتقـای توانمندی 
افراد،بتوان گامی مهم در راسـتای پیشرفت استان 
برداشـت.او تاکید کرد:امید اسـت با نظم بخشی به 
جلسات سـهم اشـتغال نیروهای مسلح اسـتان را 
افزایش داده و منابع الزم را به این سـمت کشـانده 
تا بتوان هدف گذاری های صـورت گرفته را محقق 
کنیم.مهرابـی افزود:بـرای پیشـبرد رونـد مهـارت 
آمـوزی کارکنـان نیروهـای مسـلح در روسـتاها 
می توان از کانـال سـازمان های مانند بنیـاد برکت 

و همچنین سازمانهای بسیج روسـتایی نیز کمک 
گرفـت و همچنیـن بانک ها بـرای ارائه تسـهیالت 
بانکی می تواننـد از محل گردش شـرکتهای بزرگ 

اقتصادی اسـتان کمـک گیرند.
در ایـن جلسـه مقرر شـد جلسـه ای بـا حضـور 
نمایندگان نیروهای مسلح و ۵بانک عامل تشکیل 
و در خصـوص اعتبـار اختصـاص داده شـده بانک 
مرکـزی و رونـد اجرایی پرداخـت آن به ایـن حوزه 

تصمیـم گیـری و جمـع بندی شـود.

 بازار 

گزارش

امیر میرشکاری یکی از ساکنان روستای 
»نارجوئیه« شهرستان جیرفت هم اظهار 
کرد: بیش از دو ماه از صدور مجوز آب رسانی 
به این روستا می گذرد اما مسئوالن امور آب 
شهرستان هیچ رسیدگی نکرده اند. این در 
حالی است که با مامور رسیدگی امور آب در 
نارجوئیه هم که تماس می گیریم عنوان می 
کنند که رئیس امور آب اعالم کرده است که 
آب این روستا قطع شود چرا که کنتور ندارند.

الهه عسکری از ساکنان روستای لطف آباد 
بخش اسماعیلیه جیرفت نیز با اشاره به اینکه 
روستای ما و ۱۰ روستای همجوار فقط یک 
پمپ آب دارند، تصریح کرد: طی 2۴ ساعت 
فقط دو ساعت آب داریم؛ مشکل آب در 
بخش اسماعیلیه یک بحران بزرگی است و 
مسئوالن پیگیر نبوده و نیستند.

اقتصاد روستایی به خطر افتاد

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان تاکید کرد 

ضرورت تعامل فنی و حرفه ای کرمان با کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

کم آبی از شمال تا جنوب کرمان

رنا  
: ای

س
عک

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی 
برابررای شماره1400600319002002640هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دیمه کارفرزنداسحق 
مساحت 3440.40مترمربع  به  دران   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  دریک  ازکهنوج   شناسنامه 16286صادره  بشماره 
پالک145فرعی از164- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 164- اصلی قطعه 2بخش 46کرمان واقع در هور فاریاب 
خریداری ازمالک رسمی آقای مرتضی خورشیدی 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:300
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/09/01- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/15

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078008050 هیات دوم مورخه 1400/8/27 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 محمدرضا باغگلی فرزند على بشماره شناسنامه 3100114191 صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 124 
متر مربع تحت پالک 16739 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان 
واقع در کرمان شهرک صنعتی بعد از طور و طناب کوچه غربی 12 سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 1248-تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/15- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/29
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت   
چون خانم عشرت فاریابی  مالک ششدانگ  پالک 8280فرعی از  705-اصلی واقع در بخش 
45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند مالکیت پالک 
اخير الذكر که قبال ذیل ثبت85479صفحه 155دفتر 257 امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسليم شده است 
بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به 
درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده 120 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت 
مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد  بود و این اداره وفق ضوابط 

و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود.
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.م الف :497

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی -برابر رای شماره 140060319078007479 هیات دوم مورخه 1400/8/11 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رسول محمدی تهرودی فرزند حسین بشماره شناسنامه 10 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه 

مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت
281/8 متر مربع تحت پالک 24665 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان ابوذر شمالی کوچه 14 
خریداری از مالک رسمی آقای میرزا محمدعلی جوادی 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 مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1128
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1-تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه 1400/9/15

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی- برابر رای شماره 140060319078007592هیات دوم مورخه 1400/8/13 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 محمدرضا دانشی کهنی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 136 صادره از کوهبنان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116/58 مترمربع که مقدار 42/13 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت 
پالک 22271 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان جهاد کوچه 77 جنوبی دوم درب دوم سمت چپ 
خریداری از مالک رسمی آقای ماشالله بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1116
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/9/1-تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/9/15

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078008333 هیات دوم 1400/9/6موضوع 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 عباس سکنجی فرزند ماشاهللا بشماره شناسنامه 48 صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 246 متر مربع تحت پالک 16754 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام شهرک صنعتی کارخانه طور و 
طناب شهرک حجتیه کوچه اول راست درب چهارم فرعی 9 خریداری از مالک رسمی آقای سیدجالل عمرانی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1241
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/15 
: 1400/09/30 تاریخ انتشار نوبت دوم 

محمود مهدی زاده – رئیس  ثبت اسناد و امالک
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دوشنبه 15 آذر 1400

آمار جمعیت هدف کشور که تاکنون موفق شده اند دو دوز 
واکسن کرونا دریافت کنند به ۴۸ میلیون و 10۹ هزار نفر 

رسید.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم 
کرد: تا کنون 5۸ میلیون و ۹۴ هزار و 1۶۹ نفر دوز اول واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.
همچنین، ۴۸ میلیون و 1۴۹ هزار و ۷۹1 نفر دوز دوم و یک 
میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸11 نفر، دوز سوم واکسن کرونا را 

تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 10۷ میلیون و 

5۳1 هزار و ۷۷1 دوز رسید.

واکسیناسیون کامل
 از ۴۸ میلیون نفر گذر کرد

شاخص کل بورس سرانجام پس از روزها سرخ پوشی روزگذشته  رشد بیش از ۸ 
هزار واحدی را رقم زد.

شاخص کل بورس روزگذشته با رشــد ۸۴۸۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۴۳ 
هزار و ۲5۲ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با رشد ۴۳0 واحدی به ۳۶۳ هزار و 

۳۴۷ واحد رسید.
نمادهای »فوالد«، »شــبندر«، »وغدیر«، »تاپیکو«، »شپنا«، »نوری« و »کگل« 
امروز بیشــترین تأثیر را در شــاخص داشتند و نمادهای »شــبندر«، »شستا«، 
»بوعلی«، »فوالد«، »برکت«، »ثبهساز« و »شپنا« در زمره پرتراکنش های بازار 

بودند.
شاخص کل فرابورس نیز امروز ۷۴.۶۸ واحد رشــد کرد و به عدد 1۹ هزار و ۲0۹ 

رسید.
ارزش معامالت امروز فرابورس هم به بیش از 1.۴ هزار میلیارد تومان رسید که با 
این حساب ارزش معامالت بورس و فرابورس از ۳.۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

بورس مثبت شد
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو تهــران گفــت: نوســان قیمــت ارز در روزهــای اخیر باعــث رکود در بــازار خــودرو شــده و تقریبا 

خریــد و فروشــی در ایــن بــازار انجــام نمی شــود.
ــازار خــودرو پــس از نوســان های اخیــر قیمــت ارز، گفــت: وقتــی قیمــت ارز دچــار نوســان  ــا وضعیــت ب ســعید موتمنــی در رابطــه ب
می شــود، فروشــندگان یــا قیمــت  فــروش خودرو هــا را افزایــش می دهنــد و یــا خودرویــی بــرای فــروش بــه بــازار عرضــه نمی کننــد.
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو تهــران افــزود: در شــرایط نوســان قیمــت ارز و با توجه بــه تاثیــر آن بــر افزایش قیمــت خودرو، 

معمــوال خریــداران نیــز اقدامــی بــرای خریــد خــودرو نمی کننــد و بر ایــن اســاس خریــد و فــروش خــودرو در بــازار راکد می شــود.
وی اظهــار داشــت: تــا زمانــی کــه قیمــت ارز در کانالــی ثابــت نمانــد معمــوال شــرایط خریــد و فــروش خــودرو در بــازار راکــد خواهــد 

ــد. مان
ــر  ــه اســت، گفــت: در روزهــای اخی ــش یافت ــازار افزای ــی و خارجــی در ب ــون قیمــت خودروهــای داخل ــان اینکــه اکن ــا بی ــی ب موتمن
قیمــت پرایــد و کوئیــک حــدود دو تــا ســه میلیــون تومــان و قیمــت ۲0۶ و ۲0۷ دنــده ای و اتومــات بین پنــج تا شــش میلیــون تومان 

افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو بــا بیــان اینکــه قیمــت خودروهــای خارجــی نیــز افزایــش یافتــه اســت، گفــت: بــرای ایــن 

خودروهــا بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت  در روزهــای اخیــر تقاضایــی وجــود نــدارد.

 واکنش بازار خودرو به گرانی دالر 

خبرخبر

در آبان ماه امسال بیشترین شکایت های 
دریافتی در بخش کاال مربوط به انواع نان و 
مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر 
خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری 
و بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط 
به گرانفروشی و تقلب بوده است.بر اساس 
اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،  در آبان ماه 
امسال 15 هزار و ۹۶0 فقره گزارش و شکایت 
مردمی از کاال و خدمات از طریق ستاد خبری 
مستقر در سازمان  صنعت، معدن و تجارت 
استان ها دریافت شده که از این تعداد شکایات، 
1۳ هزار و ۶۳5 فقره )۸5درصد( مربوط به کاال 
و ۲۳۲5 فقره )15درصد( مربوط به خدمات 
بوده است.بیشترین شکایت های دریافتی در 
بخش کاال مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش 
خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک 
و رستوران های غذاخوری است. بیشترین 
شکایات بر اساس نوع تخلف نیز مربوط به 
گرانفروشی و تقلب بوده است.همچنین از 
مجموع این شکایات، 15 هزار و ۷۹۶ فقره 
)۹۹ درصد( قابل پیگیری و 1۶۴ فقره )یک 
درصد( غیرقابل پیگیری بوده است. همچنین 
از مجموع شکایات رسیدگی شده، 50۴5 
فقره )۳1درصد( منجر به تنظیم برگ گزارش 
بازرسی،  ۶۴۶0 فقره )۴1 درصد( منجر به عدم 
احراز تخلف و ۴۴55 فقره )۲۸درصد( به علت 
انجام کارشناسی در حال پیگیری است. در 
ارتباط با نحوه دریافت شکایات نیز در مجموع 
10 هزار و ۶5 فقره )۶۳ درصد( تلفنی، ۲۳00 
فقره )1۴درصد( حضوری و ۳5۹5 فقره )۲۳ 

درصد( کتبی بوده است.
در کدام استان ها شکایت از صنوف 

بیشتر شد؟
گفتنی است که استان های خراسان رضوی، 
تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش 
تعداد شکایات و استان های خوزستان، جنوب 
کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و ایالم با کاهش 
شکایات مواجه بوده اند.طبق قانون نظام صنفی 
گران فروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار، عرضه 
خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری 
و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت و عدم 
صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

همزمان با افزایش قیمت دالر، وزارت صمت به 
سایت های خرید و فروش آنالین و پلتفرم های 
ارائه دهنده قیمت خودرو دستور داده که قیمت 
خودرو را از آگهی های خود حذف کنند. این 
چندمین باری است که از این شیوه برای 

کنترل بازار استفاده می شود.
براساس گزارش های به دست آمده وزارت 
صمت با باال رفتن قیمت دالر، مدیران 
سایت های خرید و فروش آنالین و پلتفرم های 
ارائه دهنده قیمت خودرو را احضار کرده است.

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب وکارهای 
مجازی در این باره گفت: در زمان نوسانات نرخ 
ارز دولت ترجیح به می دهد به جای پیدا کردن 
دالالن و سودجویان به سراغ حذف قیمت ها از 
سایت های خرید و فروش برود، چرا که کنترل 
کردن قیمت در سایت های خرید و فروش 

آنالین راحت تر است، اما نتیجه ای ندارد.
احضار مدیران سایت های خرید و فروش 
آنالین پس از آن صورت گرفت که نرخ دالر در 
بازار آزاد از مرز ۳0 هزار تومان گذشت. افزایش 
نرخ دالر بر بازار طال و سکه هم اثر گذاشت. 
اما گویا نگرانی اصلی وزارت صمت، تاثیر این 

نوسانات بر بازار خودرو بود.
حذف قیمت ها بازار را آرام می کند؟

اما دبیر انجمن کسب وکارهای مجازی می گوید  
به جای حذف قیمت ها از روی سایت های 
خرید و فروش، وزارت صمت می تواند با 
گرفتن اطالعات تماس دالالل و سودجویان 
از سایت های خرید و فروش آنالین با آن ها 
برخورد قانونی کند.او همچنین درباره احراز 
هویت موجودیت خودرو به سامانه بیمه مرکزی 
گفت: احراز هویت کار سختی نیست و می تواند 

تا حدودی به کنترل قیمت ها کمک کند.
نیما اشرف زاده، مدیر سابق اجرایی شیپور 
دیروز در صفحه توییتری خود نوشت: »دوباره 
دالر رفت باال، از وزارت صمت زنگ زدن مدیران 
پلتفرم های ثبت آگهی و  قیمت خودرو رو 
احضار کردند! ساعت 1۳ رنگ زدن که 15 

اینجا باشید«
همچنین او روزگذشته  دلیل این احضار را 
اینگونه بیان کرد: »ظاهرا دیشب وزارت صمت 
به اتحادیه پیام داده که امروز کسب و کارها بیان 
صمت تا برای احراز موجودیت خودرو به سامانه 

بیمه مرکزی وصل بشن!«
پیش از این نیز حذف قیمت  خودرو در 
سایت های درج آگهی ممنوع شده بود. این در 
حالی است که قیمت خودرو در بازار بر اساس 
عرضه و تقاضاست و در شرایط کمبود تولید و 

افزایش نرخ ارز، چنین نوساناتی رخ می دهد.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای به اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی 
اعالم کرده که از 1۳ دی ماه درج برچسب معاف از مالیات بر ارزش 
افزوده بر کاالهای ذکر شده در این قانون الزامی است و صنوف 
در صورت دریافت مالیات از کاالهای معاف باید دو برابر مالیات و 

عوارض دریافتی جریمه پرداخت کنند.
در این اطالعیه آمده که با توجه به الزام قانونی و ابالغیه سازمان 
امور مالیاتی مبنی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 
1۳ دی ماه 1۴00، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالهای 
معاف از مالیات ارزش افزوده مکلفند بر چسب معافیت از مالیات 
بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای این قانون بر روی بسته بندی 

کاالهای مزبور درج کنند.
همچنین عرضه کنندگان این کاالها به هنگام عرضه، مجاز به 
دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالها و خدمات معاف 
نبوده و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی 
را عودت کنند بلکه مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و 

عوارض دریافتی نیز خواهند شد.
بر اساس بند »الف« ماده )۹( قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، بذر- 
نشاء- سم- کود، آب مصارف کشاورزی، شیر- پنیر- ماست، آرد و 
نان، انواع گوشت برنج- حبوبات- سویا، انواع روغن خوراکی، شیر 
خشک، تخم مرغ نطفه دار، خمیر کاغذ و کاغذ باطله، دفتر تحریر،   
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، کتاب، روزنامه، نشریه، فرش دستباف 
و مواد اولیه آن، صنایع دستی انواع دارو و واکسن انسانی و دامی و 

غیره از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
گفتنی است که بر اساس این اطالعیه، اعمال معافیت های مالیاتی 
در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای تبصره )۴( بند »الف« 
ماده )۹( منوط به اخذ گواهی سالمت محصول از مراجع قانونی 
ذی صالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و 

دارو است.

جریمه برای دریافت کنندگان
 مالیات از کاالهای معاف

بیشترین شکایت مربوط 
به نانوایی ها و مرغ فروشی ها

نرخ شکایت در جنوب
 کرمان کاهش یافت

 دستور وزارت صمت 
به دیوار و شیپور:

حذف قیمت خودرو 
از آگهی های فروش

قیمت سکه دیروز )یکشنبه، 1۴ آذرماه( در بازار تهران با 100 هزار 
تومان افزایش نسبت به روز شنبه به رقم 1۳ میلیون و 150 هزار 

تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۴ و ۴5 دقیقه دیروز، 
ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 100 هزار 
تومانی قیمت نسبت به روز شنبه به رقم 1۳ میلیون و 150 هزار تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 1۲ میلیون و ۹00 

هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸50 هزار تومان، ربع 
سکه سه میلیون و ۹00 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳50 

هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون 
و ۳0۴ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۶50 

هزار تومان شد.
همچنین قیمت اُنس جهانی طال به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی بدون 
تغییر بود و به قیمت روز گذشته یک هزار و ۷۸۳ دالر و چهار سنت بود.

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال 
رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. دیروز نرخ دالر در صرافی های بانکی 
در مقایسه با روز گذشته ۹۴ تومان کاهش داشت. انس جهانی طال نیز به 
دلیل تعطیلی بازارهای جهانی تغییری نداشت. اما انواع سکه و طال تحت 

تاثیر نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته افزایش یافت. 

رشد ۱۰۰ هزار تومانی نرخ سکه

کاغذ اقتصادی

انتشــار وضعیــت ورود دســتگاه های 
ــا و  ــازی پرداخت ه ــفاف س ــه ش ــی ب اجرای
ثبــت اطالعــات حقــوق کارکنان نشــان داد 
کــه در قــوه مجریــه، تنهــا وزارتخانــه ای که 
در ایــن رابطــه اقــدام نکــرده ، وزارت نفــت 
ــا آبان مــاه  اســت کــه ثبــت اطالعــات آن ت
امســال صفــر درصــد بــوده اســت، در حالی 
ــات  ــا ورود اطالع ــایر وزارتخانه ه ــه در س ک
بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد متغیــر بــوده 
ــات  ــت اطالع ــزارش ایســنا، ثب اســت.به گ
ــان  ــه کارکن ــای پرداختــی ب حقــوق و مزای
در ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا یــک 
ــی در اســناد باالدســتی اســت  حکــم قانون
و براســاس مــاده ۲۹ قانــون برنامــه ششــم 
توســعه و همچنیــن بــه دنبــال آن مصوبــه 
قانــون بودجــه در ســال های گذشــته 
بایــد انجــام شــود امــا بــا وجــود راه انــدازی 
ــکان  ــال ۱۳۹۶ و ام ــر س ــامانه در اواخ س
ورود اطالعــات همچنــان گزارش هــا 
ــتگاه ها  ــی دس ــه برخ ــد ک ــان می ده نش
ــته اند. ــدی نداش ــدام ج ــه اق ــن رابط در ای
ــت  ــوق را ثب ــه ۱۰۰ درصــد حق ۶ وزارتخان

ــه ــا ن ــا زیرمجموعه ه ــد ام کردن
ورود  بــه  مربــوط  گــزارش  اعــالم 
ــت  ــامانه ثب ــه س ــی ب ــتگاه های اجرای دس

حقــوق و مزایــای کارکنــان از ابتــدای 
ســال جــاری تــا آبان مــاه حاکــی از آن 
ــوط  ــی مرب ــتگاه های اصل ــه در دس ــود ک ب
ــه،  ــن ۱۸ وزارتخان ــه در بی ــوه مجری ــه ق ب
بخش هــای ســتادی ورود اطالعــات 
ــه  ــته اند؛ ب ــد داش ــا ۱۰۰ درص ــن ۵۰ ت بی
طــوری کــه برخــی ماننــد وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، وزارت جهــاد 
کشــاورزی، وزارت دادگســتری،وزارت 
کشــور، وزارت علــوم و وزارت فرهنــگ 
ــات  ــد اطالع ــور ۱۰۰ درص ــه ط ــاد ب و ارش
حقوقــی را در ســامانه وارد کرده انــد.

ــی اســت کــه در ســازمان های  ــن در حال ای
وابســته و تابعــه وزارتخانه هــا، میــزان ورود 
ــا ۵۰ درصــد و کمتر اســت. اطالعات عمدت
براســاس ایــن گــزارش بیشــترین ورود 
ســازمان های  در  حقــوق  اطالعــات 
وابســته، مربــوط بــه وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات بــا ۸۴ درصــد 
و بعــد از آن وزارت نیــرو بــا ۶۵ درصــد 
ــات  ــزان ورود اطالع ــن می ــت و کمتری اس
دســتگاه های تابعــه بــه وزارت دادگســتری 
ــه وزارت کشــور  با ۲۵ درصــد و بعــد از آن ب
ــاه  ــاون و رف ــد، وزارت کار،تع ــا ۴۱ درص ب
ــا  ــاد ب ــد و وزارت اقتص ــی ۴۲ درص اجتماع

۴۳ درصــد اختصــاص دارد.
مقاومت وزارت نفت 

امــا در بیــن تمامــی وزارتخانه هــا، 
وزارت نفــت هیچ گونــه اطالعاتــی را در 
ــه در  ــتادی و چ ــش س ــه در بخ ــامانه چ س
ســازمان های وابســته و تابعــه ثبــت نکــرده 
و میــزان ورود اطالعــات آن در ســال جاری 

ــت. ــده اس ــت ش ــد ثب ــر درص صف
ایــن در حالــی اســت کــه در اواخــر آبان ماه 
ــتگاه ها  ــتخدامی دس ــازمان اداری و اس س
ــرای ورود  ــون ب ــرای قان ــه اج ــف ب را مکل
اطالعــات کــرده و در همیــن راســتا تاکیــد 
داشــت کــه هرگونــه پرداخــت حقــوق 
مشــروط بــه ثبــت اطالعــات اســت امــا بــا 
توجــه بــه عــدم ورود دســتگاه ها مهلــت دو 
هفتــه ای تعییــن کــرده بــود کــه بــا مهلت 
دو هفتــه ای یعنــی تــا ۱۵ آذرمــاه اطالعات 

خــود را تکمیــل کننــد.
این کــه در ایــن مهلــت تعییــن شــده ، 
دســتگاه هایی ماننــد وزارت نفــت ورود 
ــور  ــه ط ــر ب ــا خی ــته اند ی ــات داش اطالع
رســمی اعــالم نشــده امــا پیگیری هــا 
نشــان می دهــد کــه همچنــان اقــدام 
ــه  ــورت نگرفت ــه ص ــن رابط ــدی در ای ج

اســت.

به گفته اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، اجرای اینماد به شکل 
اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب وکارها و کاربران 

شبکه های آنالین نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی 
احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی 
اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته 
شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 
شرکت های  دوازدهم،  دولت  هیات  مصوب 
پرداخت یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی)اینماد( 
از مشتریان خود شده اند و مقرر شد از مردادماه سال 
۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب وکارهایی که 

پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند 
اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر 
سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته 
های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را 
ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخالف روح 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط 

مجلس است.
در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فین تک و 
پرداخت یاری سازمان نظام صنفی یارانه ای درباره 
موضوع اینماد، امروز در محل این سازمان برگزار 

شد. در این نشست رضا قربانی -رئیس کمیسیون 
فین تک سازمان نصر - با بیان این که اجرای اجباری 
اینماد به معنای نابودی کسب وکارها است، گفت: 
این صحیح نیست که می گویند اگر کسی با این نماد 

مخالفت کند یعنی با قمار موافق است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل 
گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت خوان ها، 
درگاه های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد 
تومان در درگاه های اینترنتی جابه جا شده و ۳۰ هزار 
میلیارد تومان توسط شرکت های پرداخت یاری 
انجام شده که حاکی از پرداخت باال در فضای 
آنالین است. اما این که بخواهند اینماد را به شیوه 
فعلی اجرا کنند، کسب وکارهای پرداخت یاری را 

از بین می برند.
این نشست همچنین مهدی شریعتمدار  در 
-رئیس انجمن فین تک- با اشاره به تفاوت های 
پرداخت یاری و PSP ها توضیح داد: شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداختی یعنی PSP ها، 
مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می کنند، 
اما پرداخت یارها هدایت کننده تراکنش به سمت 
PSP ها هستند. همچنین PSP ها کارمزدشان را 
از بانک و شاپرک می گیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ 
تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت یارها از 

کسب وکارها کارمزد می گیرند.

وی ادامه داد: PSP ها الزام شدند که باید اینماد 
دریافت کنند و بعد سرویس دهند. با اجرایی شدن 
اینماد به دلیل مزایایی که PSP ها دارند، حوزه 
پرداخت یاری از بین می رود. حتیPSP ها در برخی 
حوزه ها به کسب وکارها کارمزد پرداخت می کنند 
بنابراین کسب و کار حاضر نیست در شرایطی که 

باید به پرداخت یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: اینماد در هر جای 
دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آن را صادر 
می کند. اما اگر دریافت آن را برای کسب وکارها 
اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه 
مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب وکارها 
بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی 
اصال تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و 

کار می گذرند یا کشور را ترک می کنند.
همچنین احمدرضا منصوری -رئیس کمیسیون 
پرداخت یاری سازمان نصر- با بیان اینکه با اجباری 
شدن دریافت اینماد، توسعه کسب وکارهای 
پرداخت یاری متوقف شده، گفت: کسب وکارهای 
پلتفرمی، کسب وکارهای خانگی، کسب وکارهای 
بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه های آنالین، همگی 
از این تصمیم متاثر می شوند، کما اینکه تا پیش از 
این روزانه ۲۰۰۰ کسب وکار شروع به کار می کرد و 
این عدد اکنون به ۲۰۰ عدد رسیده و به یک دهم 

کاهش یافته است.

وزارت نفت زیر بار ثبت حقوق ها نرفت  »اینماد« اجباری سراسر ضرر برای کسب وکارها و کاربران

حرف محیط زیست برش ندارد

مازوت سوزی به سیمانی ها رسید
ران

نگا
خبر

اه 
شگ

: با
بع

من

محدودیت گاز کارخانه های سیمانی استان، این 
صنایع را به مازوت سوزی کشانده. خبری که مدیر 
عامل کارخانه سیمان کرمان آن را تایید می کند و 
ازسهم دو سومی مازوت در سوخت کارخانه سیمان 
می گوید. سوختی که مجوز محیط زیست را ندارند 
و ۵آذر ماه بر ممنوعیت دوباره آن تاکید شده بود. با 
این حال  این سوخت بدون مجوز محیط زیست هم 
در نیروگاه زرند و هم در کارخانه های سیمان در حال 

پخش است.
 بعد از بنزین، متهم بعدی آلودگی هوا مازوت است. 
سال گذشته استفاده از این سوخت در نیروگاه ها و 
صنایع هوای بخش زیادی از  شهرهای صنعتی کشور 
از جمله   تهران، اصفهان، اهواز، اراک را آلوده کرده 
بود. اواخر دی ماه وضعیت هوای کالن شهرها به 
قدری حاد شد که عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور در یک برنامه تلویزیونی 
به صراحت اعالم کرد که قطعی برق بهتر از مازوت 
سوزی است. کالنتری ۲۳ دی ماه ۹۹ گفته بود: 
»اکنون علت اصلی آلودگی هوا، افزایش غلظت ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که عامل اصلی آن 
استفاده از سوخت های فسیلی به  ویژه گازوئیل 
در خودروهای دیزلی و مازوت در صنایع سنگین 
و نیروگاه ها است.از نظر من بهتر است که روزی ۲ 
ساعت خاموشی داشته باشیم اما از سوخت مازوت 

استفاده نکنیم چون موجب آلودگی هوا می شود.«
*پلمپ مخزن مازوت در تهران

امسال نیز در پی آغاز زودهنگام آلودگی هوای 
پایتخت معاون محیط زیست استان تهران از پلمپ 
مخازن مازوت این واحدها در تهران خبرداد . ۱۰روز 
قبل هم علی سالجقه معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برای محکم 
کار حکم بر ممنوعیت استفاده از مازوت داد. ۵آذر 
۱۴۰۰سالجقه اعالم کرد:»هیچ یک از نیروگاه ها و 
واحد های صنعتی و معدنی حق استفاده از سوخت 
مازوت را ندارند. لذا وزارت خانه های صمت، نیرو و 
نفت باید برای تامین سوخت نیروگاه ها و واحد های 

صنعتی و معدنی باید برنامه ریزی بکنند.«
*حرف سازمان محیط زیست را آب برد

۸روز بعد از اعالم ممنوعیت استفاده از مازوت، دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از قطع 
گاز ۶۰ واحد تولیدی سیمان خبر داد و بعد هم از 
جایگزینی مازوت به جای آن خبر داد. عبدالرضا 
شیخان، گفت: »در حال حاضر، گاز ۶۰ شرکت 
سیمانی قطع شده است و این شرکتها، در حال 
استفاده از مازوت هستند. از سوی دیگر، هزینه حمل 
و نقل برخی از مخازن که در پخش فرآورده های نفتی 
دخیل هستند و برای سوخت رسانی به کارخانه ها 

حواله دریافت می کنند، باال رفته است.«
*تایید استفاده از مازوت در سیمان کرمان

از مازوت به سیمانی های کرمان هم  استفاده 
رسیده. فریدون رحمانی، مدیر عامل کارخانه 

سیمان کرمان با تایید این موضوع به »کاغذ وطن« 
می گوید:»متاسفانه از ۱۰ روز قبل محدودیت ها 
اعمال شد و از اواخر هفته هم میزان گاز را به حداقل 

رساندند و ما به اجبار با سوخت دوم کار می کنیم.«
 *مازوت سوزی هزینه تولید سیمان

 را افزایش داد
به گفته رحمانی مصرف گاز در این کارخانه به کمتر 
از یک سوم رسیده و بیشتر از دو سوم سوخت مورد 
نیاز از طریق مازوت تامین می شود. سوختی که از 
اصفهان به کرمان حمل شده و با احتساب هزینه 
حمل قیمت تمام شده سوخت را برای کارخانه ۳الی 
۴برابر می کند. او البته معتقد است تا زمانی که تقاضا 
افزایش پیدا نکند و یا تولید کارخانه ها کاهش نیابد، 

این مسئله در قیمت سیمان تاثیرگذار نخواهد بود.
*مازوت سوزی، مصوبه شورای

 امنیت ملی را دارد
پیش از این استفاده از مازوت در نیروگاه حرارتی 
زرند نیز تایید شده بود و علت آن قدیمی بودن 
تجهیزات بود و نبود امکان استفاده از سوخت گاز، 
حاال این سوخت آالینده به کارخانه  های سیمان 
هم رسیده. مرجان شاکری، مدیر کل محیط زیست 
استان کرمان در خصوص چرایی واکنش نشان 
ندادن محیط زیست به این مسئله می گوید: »هیچ 
مجوزی از محیط زیست بابت استفاده ازمازوت گرفته 
نشده و به ما گفته شده که برای استفاده از مازوت 
صورتجلسه شورای عالی امنیت ملی را دارند و با این 
صورتجلسه نیازی هم به استعالم از محیط زیست 

ندارند.« شاکری البته امیدوار است که با خصوصی 
شدن نیروگاه حرارتی زرند امکان تحقق حداقل های 
محیط زیستی و نصب دستگاه های پایش آلودگی 
میسر شود:» نیروگاه زرند از زیر نظر دولت خارج شده 
و این اتفاق خوبی است؛ چرا که  وقتی یک شرکت 
خصوصی طرف حساب محیط زیست باشد، می شود 
پیگیری کرد که حداقل خواسته ما یعنی نصب 

دستگاه پایش آلودگی هوا را محقق کنند.«
*احتمال آلودگی صنعتی در کرمان

کرمان جز محدود شهرهایی است که تاکنون 
ز  آلودگی صنعتی نداشته و یا حداقل این نوع ا
آلودگی منجر به تعطیلی استان نشده است. رصد 
گزارش های هواشناسی نشان می دهد که بیشترین 
ز آلودگی کرمان و آنچه باعث تعطیلی  میزان ا
شهرستان ها شده ریزگردها بوده است . اما در 
سال های گذشته نیز استفاده ازمازوت به این حد 
نبود. شاکری در این خصوص به »کاغذ وطن« 
می گوید: » ما تا االن در شهر کرمان آلودگی گاز را 
به صورت جدی که منجر به تعطیلی شود نداشتیم. 
ما با کاهش درجه هوا و محبوس شدن و ثابت  ا
ماندنش در پایین و در کنار آن اثرات تجمعی ممکن 
است این آلودگی را هم داشته باشیم. در واقع طبق 
مدل اثرات تجمیعی، تجمیع چند آلودگی در حد 
استاندارد می تواند منجر به آلودگی هوا به صورت 
غیر استاندارد شود.مازوت به دلیل اینکه حاوی 
گوگرد است و با سوختنش گوگرد را آزاد می کند 

تاثیر مخربی بر سالمتی انسان دارد.«

 مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

شاکری مدیرکل محیط زیست به »کاغذ 
وطن« می گوید: » ما تا االن در شهر کرمان 
آلودگی گاز را به صورت جدی که منجر به 
تعطیلی شود نداشتیم. اما با کاهش درجه 
هوا و محبوس شدن و ثابت ماندنش در پایین 
و در کنار آن اثرات تجمعی ممکن است این 
آلودگی را هم داشته باشیم. در واقع طبق 
مدل اثرات تجمیعی، تجمیع چند آلودگی 
در حد استاندارد می تواند منجر به آلودگی 
هوا به صورت غیر استاندارد شود.مازوت به 
دلیل اینکه حاوی گوگرد است و با سوختنش 
گوگرد را آزاد می کند تاثیر مخربی بر 
سالمتی انسان دارد.
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 فراخوان مقاله سومین شماره  
»کتاب آواژ« منتشر شد.

مهلت: ۳۰ آذر ۱۴۰۰
»کتاب آواژ« مجموعه ای است که در هر شماره از آن، موضوعی 
را پیرامون هنر تئاتر و با هدف آسیب شناسی معضالت و موانع 

این هنر و همچنین ارائه ی راهکارها و پیشنهادات، از سوی 
صاحب نظران، منتقدان و متخصصان عرصه ی فرهنگ و هنر، مورد 

واکاوی، نقد و بررسی قرار می دهد.
شماره سوم این گاهنامه که به »آسیب شناسی مسائل مدرسان 

تئاتر ایران« خواهد پرداخت، بدین وسیله از تمام مدرسان محترم 
تئاتر دانشگاهی و آموزشگاهی ایران دعوت به عمل می آورد.

مینی جکوی اشمیتلر
مشخصات: فلسهای پشتی صاف؛ تیغه های زیر انگشتی صاف؛ دارای 
یک جفت فلس زیر چانه ای که در یک نقطه با یکدیگر در تماس هستند؛ ۸۰ تا ۹۲ 

فلس پشتی بین زیر بغل و کشاله ران.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری مایل به قهوه ای، با ۵ نوار عرضی کوچک تیره که به 

پهنای دو تا سه ردیف فلس هستند، پنجمین نوار در تراز مخرج، این نوارها با نوارهای 
عرضی مایل به سفید در حاشیه عقبی که دارای باریکی یک اندازه با نوارهای تیره 

هستند؛ دم بدون ترمیم یافتگی دارای ۶ نوار عرضی سیاه با حاشیه زرد؛ نوار نامشخص 
خاکستری تیره در ناحیه گوش که از سوراخ گوش نمی گذرد؛ اندامهای حرکتی 

خاکستری مایل به قهوه ای روشن یکدست؛ ناحیه شکمی مایل به سفید.زیستگاه: نواحی 
کوهستانی، در دامنه ها، دره ها با 

پوشش گیاهی درختان پراکنده 
شامل بلوط، بید، تبریزی و غیره.

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ اغلب 
در زیر سنگها مخفی می شوند؛ از 

حشرات و عنکبوتیان کوچک تغذیه 
می کنند.

فراخوان
زیستمند

اخبار معدن

اخبار معدن

اینفوگرافیک

فناوری »انتخاب دسـتی شـبکه رادیویی« 
که در آبان ماه امسـال و برای نخسـتین بار 
در کشـور، توسـط شـاتل موبایل در استان 
خوزسـتان و پـس از تحلیـل بازخوردها در 
۷ اسـتان دیگـر پیـاده سـازی شـده بـود، 
اکنون بـه طور آزمایشـی برای مشـترکین 
۱۳ اسـتان ایـالم، کردسـتان، کهگیلویه و 
بویراحمـد، آذربایجان شـرقی، کرمانشـاه، 
کرمـان، بوشـهر، چهارمحـال بختیـاری، 
خراسان جنوبی، خراسـان شمالی، زنجان، 

همـدان و اردبیل نیـز راه اندازی شـد.
به گـزارش روابط عمومـی شـاتل موبایل، 
با هدف بهبـود عملکـرد و توسـعه قابلیت 
های سـیم کارت هوشمند شـاتل موبایل، 
در فاز جدید پیاده سـازی فنـاوری نوآورانه 
هوشـمندی، قابلیـت »انتخـاب دسـتی 
شـبکه رادیویـی« از طریـق شـماره گیری 

کد دسـتوری #۸*۱* که پیـش از این در ۸ 
استان کشـور در دسترس مشـترکین قرار 
گرفته بـود، هم اکنـون در ۱۳ اسـتان دیگر 

نیـز راه اندازی شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس تمامـی مشـترکین سـیم 
کارت هـای ایـن اپراتـور تلفـن همـراه در 
۲۱ اسـتان کشـور شـامل خوزسـتان، 
خراسـان رضـوی، اصفهـان، یـزد، قـم، 
گیـالن، مازنـدران و آذربایجـان غربـی، 
ایـالم، کردسـتان، کهگیلویـه و بویراحمد، 
آذربایجـان شـرقی، کرمانشـاه، کرمـان،

بوشهر،چهارمحال بختیاری،خراسـان 
جنوبی،خراسان شـمالی،زنجان،همدان و 
اردبیل از طریق شـماره گیری کددستوری 
#۱*۸*۱*، امـکان اسـتعالم و مشـاهده 
وضعیت شـبکه رادیویی میزبـان، از طریق 
شـماره گیری کددسـتوری ۲#*۸*۱* 

امـکان انتخـاب و تغییـر دسـتی شـبکه 
میزبـان بیـن هر سـه شـبکه تلفـن همراه 
اصلـی کشـور و از طریـق شـماره گیری 
#۳*۸*۱* امـکان فعالسـازی مجـدد 

انتخـاب هوشـمند شـبکه را دارنـد.
قابلیت »انتخاب شـبکه میزبـان« با خروج 
مشترک از شـهر محل سـکونت یا کاهش 
نسـل فناوری شـبکه انتخابـی، بـه حالت 
انتخاب هوشمند بازگشـته و بطور خودکار 
بهترین پوشـش شـبکه را برای مشترکین 

انتخـاب خواهـد کرد.
گفتنی سـت شـاتل موبایـل توسـعه ایـن 
قابلیت جدید در سـایر اسـتان های کشور 

را در برنامـه خـود دارد.
شـاتل موبایل،اپراتـور نسـل جدیـد تلفن 
همـراه کشـور اسـت کـه امـکان اتصـال 
هوشمند و خودکار به سـه شبکه رادیویی 
تلفن همـراه کشـور را فراهم کرده اسـت. 
عالقه منـدان بـرای دریافـت اطالعـات 
بیشـتر در خصـوص سـیم کارت هـای 
هوشـمند شـاتل موبایـل بـا پوشـش 
سراسـری ۳Gو ۴G/LTEبا پیش شـماره 
بـه  می تواننـد  یـک،  کـد  ۰۹۹۸و 
http://www.shatelmobile. وب سـایت
ir مراجعـه  کننـد یـا از طریـق شـماره 
۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ بـه صورت ۲۴ سـاعته 
بـا کارشناسـان فـروش شـاتل موبایل در 

ارتبـاط باشـند.

رئیـس اداره محیـط زیسـت جیرفـت از دسـتگیری ۲ گـروه 
شـکارچی پرندگان وحشـی در منطقه اسـفندقه این شهرسـتان 
خبـر داد.مطهـره قریشـی افـزود: شـکارچیان متخلـف محیـط 
زیسـت توسـط ماموران یگان حفاظت جیرفت حین گشـت زنی 
در مناطـق و عرصـه هـای طبیعـی در بخش اسـفندقه دسـتگیر 
شـدند.او با بیـان اینکه از یـک گروه از شـکارچیان ۲ قطعـه تیهو، 
یک قبضـه اسـلحه سـاچمه زنـی تک لـول کشـف و ضبط شـد، 
اظهـار داشـت: از گـروه دیگـر شـکارچیان سـه قطعه تیهـو، یک 
قبضه سـالح سـاچمه زنی تک لول و مقداری ادوات شـکار کشف 
و ضبـط شـد.رئیس اداره محیط زیسـت جیرفـت گفـت: پرونده 
این ۲ گروه شـکارچی بـه منظور سـیر مراحـل قانونی بـه مراجع 

قضایـی تحویل داده شـد.
قریشـی گفـت: مـردم طبیعت دوسـت هرگونـه تخلـف زیسـت 
محیطـی را بـا شـماره تلفـن ۴۳۳۱۳۳۱۰ اداره حفاظـت محیط 
زیسـت اطالع دهند تـا در کمترین زمان ممکن رسـیدگی شـود.

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــردم  ــت م ــه ای خدم ــان در جوابی ــوب کرم جن
شــریف جنــوب کرمــان اعــالم کــرد: پــل مذکــور 
در کمتریــن زمــان و علیرغــم کمبــود شــدید 
اعتبــارات بوســیله اداره کل راهــداری و حمــل 
ــب و  ــت مناس ــا کیفی ــان و ب ــوب کرم ــل جن و نق

ــده . ــازی ش ــن بازس ــه ممک ــن هزین کمتری
درخصــوص اجــرای دســتک پایین دســت ســمت 
ــا دســتک  ــت ب ــوج چــون راه دسترســی موق کهن
تالقــی دارد امــکان اجــرای آن تــا قبــل از عبــور از 
پــل فراهــم نبــود و طــی دومــاه گذشــته عملیــات 
ــت انجــام شــده و  جمــع آوری راه دسترســی موق
در حــال حاضــر آمــاده اجــرای دســتک میباشــد 
کــه ایــن ریــزش جزئــی خــاک قبــل از پل ســمت 

ــام  ــرداری انج ــن خاکب ــل همی ــه دلی ــوج ب کهن
ــد و در  ــی باش ــتک م ــرای دس ــت اج ــده جه ش
ــی از  ــه نگران ــچ گون ــت و هی ــل اس ــال تکمی ح
ــدارد .  ــود ن ــل وج ــت پ ــازه ای و مقاوم ــاظ س لح
ــت  ــروژه باب ــکار پ ــت پیمان ــح اس ــه توضی الزم ب
کارهــای انجــام شــده بیــش از ۶۰ درصــد 
مطالبــات داشــته امــا جهــت تکمیــل پــل 
ــکل  ــد و مش ــی ده ــام م ــبی انج ــکاری مناس هم

خاصــی وجــود نــدارد .
در پایــان اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جنــوب کرمــان حــق پیگیــری حقوقــی 
ــره در  ــع منتش ــالف واق ــی و خ ــر فن ــب غی مطال
فضــای مجــازی را بــرای خــود محفــوظ دانســته و 
بــزودی اقدامــات قانونــی الزم را انجــام خواهد داد 

سنا
: ای

بع
من

شاتل موبایل از پیاده سازی قابلیت انتخاب دستی شبکه 
رادیویی میزبان در 1۳ استان دیگر خبر داد

شکارچیان پرندگان وحشی 
جیرفت به دام افتادند

جوابیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان  در خصوص بازسازی پل نورآباد کهنوج 

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی        دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای و دامی(

فراخوان عمومی 1400-5 
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، 
مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها 
و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای و دامی( را با شرایط زیر به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:

یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک  1  به هر شخص حقیقی 
کشاورزی )گلخانه ای و دامی( واگذار خواهد شد.

و  مستحدثات  و  زیرساخت ها  داشتن  ملحوظ  با  واگذاری    2
وضعیت موجود شهرکها به صورت قراردادهای اجاره و اجاره 

به شرط تملیک با رعایت مقررات انجام خواهد شد.
3  حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای 
شهرکهای  شرکت  برای  آن  قطعات  مساحت  متراژ  و  دامی(  و 

کشاورزی محفوظ است.
دادگستری  رسمی  کارشناسان  توسط  واگذاری  نرخ    4
مورد  در  و  می گردد  تعیین  شهرک  موجود  وضعیت  براساس 
هنگام  در  یک سال  بها  اجاره  مبلغ  کل  اجاره،  قراردادهای 

انعقاد قرارداد از متقاضی دریافت می شود.
5  متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد 
زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست )20( درصد آورده 
و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها 

را داشته باشند.
قطعات  و  کشاورزی  شهرکهای  محل  از  متقاضیان  بازدید    6
موجود  وضعیت  با  واگذاری  زیرا  است  الزامی  تقاضا  مورد 

بوده و هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
7  متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات 
زمان بندی  برنامه  قالب  در  را  سازه ها  و  زیرساخت ها  تکمیل 

معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
زیرساخت  تکمیل  و  کار  ادامه  که  می نماید  تعهد  متقاضی    8
برابر  را  شهرکها  در  تقاضا  مورد  قطعات  یا  قطعه  به  مربوط 

ضوابط، طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت اجرا نماید.
جهت  منحصرًا  آن  مستحدثات  و  واگذاری  مورد  عرصه    9
احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای و دامی( واگذار می گردد و 

متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 
اجرای  برای  رسمی،  اسناد  دفترخانه  در  متقاضیان  از   10
تعهدات مالی و اجرایی مندرج در مفاد قرارداد اجاره و اجاره 

به شرط تملیک تعهد رسمی و وکالت بالعزل اخذ می گردد.
به  و  اتمام  به  منوط  سرمایه گذار  به نام  سند  صدور   11
بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر 

شروط مندرج در قرارداد می باشد.
)الف،  بندهای  موضوع  اساسنامه   )۶( ماده  مفاد  براساس    12
سیاست گذاری،  راهبری،  هدایت،  وظایف  ز(  ه،  ج،  ب، 
امور  اداره  و  زیرساخت ها  توسعه  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
عهده  بر  دامی(  و  )گلخانه ای  کشاورزی  شهرکهای  و  مجتمع ها 

این شرکت می باشد.

آیین نامه های  می بایست  فراخوان  در  شرکت کنندگان   13
کارمندان  مداخله  منع  قانون  نیز  و  دولتی  معامالت  به  مربوط 

در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
سرمایه گذاران  و  متقاضیان  با  اولویت  مساوی  شرایط  در   14

بومی خواهد بود.
از پیشنهادات مختار  یا برخی  یا قبول تمام  15  شرکت در رد 

است.
عهده  بر  نسبت  به  روزنامه ها  در  آگهی  درج  هزینه   16

سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
یا  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناسان  تعرفه  هزینه   17
سرمایه گذاران  عهده  بر  نسبت  به  درخواست  مورد  قطعات 

منتخب خواهد بود.
برنامه  ارائه  ضمن  قرارداد  انعقاد  از  بعد  متقاضیان   18
را  اجرایی  عملیات  یک ماه  مدت  ظرف  می بایست  زمان بندی 
اقدام  برنامه  مطابق  پروژه  دقیق  اجرای  به  نسبت  و  آغاز 
نمایند و درصورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور 

یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1  دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2 دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3  عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی 
را از دریافت تسهیالت منع نماید( 

از  گواهی  و  صورتحساب  )ارائه  مالی  توانایی  احراز   4
مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5  سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
موضوع  با  مرتبط  تجربی  اجرایی  و  تخصصی  و  فنی  مهارت   6

فعالیت
7  بومی استان بودن)ساکن در استان(

8 ایثارگری
ج - محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

به   1400/09/14 مورخ  یک شنبه  روز  از  می توانند  متقاضیان 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  ماه،   )۶( شش  مدت 
از  پس  و  دریافت  را  ثبت نام  فرم   www.apcp.ir آدرس 
با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب  تکمیل 
شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت 
دکتر  شهید  خیابان  تهران،  آدرس  به  کشاورزی  شهرکهای 
مدیریت  دفتر   ،8 پالک  گیتا،  کوچه  نبش  )توانیر(،  عباسپور 

تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 
شرکت  سایت  آدرس  به  ثبت نام  فرم  دریافت  برای  ضمنًا 
 15 هر  است  ذکر  به  نمایند.الزم  مراجعه  کشاورزی  شهرکهای 
روز یک بار درخواست های سرمایه گذاران جمع بندی و پس از 

تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.
          شرکت شهرکهای کشاورزی

  تلفن: 88671116-17 

جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره 1400-5

مساحت برای فراخوان )مترمربع(عنوان شهرکشهرستاناستانردیف

20,000 سامیاناردبیلاردبیل1
2

آذربایجان غربی
104,400 مهلذانخوی

264,000 درشکسلماس3
4

سمنان
100,000 بیارجمندشاهرود

420,000 میغانشاهرود5
6

فارس
130,000 انجیرک ایجاستهبان

5,000 فجر ایزدخواستزرین دشت7
160,000 چم گلممسنی8
20,000 نودهکتاکستانقزوین9

10
کرمان

74,000 رودابنرماشیر
421,000 چیل آبادارزوئیه11
104,000 فدک  سرابیزباشتکهگیلویه و بویراحمد12
13

لرستان

400,000 چشمه سلطانازنا
270,000 شب ماه 1بروجرد14
450,000 شب ماه 2بروجرد15
150,000 تختاب واشیانپلدختر16
290,000 چغابهرامدرود17
18

همدان

500,000 بهرازاسدآباد
46,147 امزاجرد )بوعلی(بهار19

تویسرکان20
برگچه فرسفج 

)انبار(
 3,461

371,542 گنبدمالیر21
4,303,550 جمع

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای دامپروری فراخوان شماره 1400-5

مساحت برای فراخوان )مترمربع(عنوان شهرکشهرستاناستانردیف

1
کرمانشاه

160,000 قروتکگیالن غرب
1,700 نهرابیروانسر2
315,000 گوزنی تپهگنبدگلستان3

476,700 جمع


