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کمبود پزشک در مناطق محروم 
 محسوس است
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گرهکورصادراتبازنمیشود
 برنامه ریزی ها برای برگزاری یک نمایشگاه مبلمان دیگر در دیماه در حال انجام است

روند برگزاری نمایشگاههای غیرتخصصی رمق بازار را گرفته است

کارگروه توسعه صادرات روی ریل ناکارآمدی

توزیع مرغ منجمد
 به تولید آسیب می زند

بررسی ها بیانگر این است که در هشتمین ماه سال جاری نیز شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد منفی ۱٫۱ درصدی را 
ثبت کرده و  رشد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین سهم را در ماندگاری 

رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این ماه داشته است.  

واردات محوری ها و تولید کننده کاالی مصرفی مثبت های بازار

رشد تولید صنعتی باز هم منفی شد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: تا واحدهای مرغداری 
نهاده های مورد نیازشان را خریداری کنند و به دستشان برسد حدود ۴۰ روز 

طول می کشد و این تاخیر در ارسال نهاده ها اصال اتفاق خوبی نیست.
حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که وضعیت تامین ذرت در سامانه بازارگاه 
به چه صورت است؟ گفت:ذرت در سامانه بازارگاه به علت مشکالتی در تامین و تخصیص ارز  با تاخیر 
شارژ می شود و تا واحدهای مرغداری آن را خریداری کنند و به دستشان برسد حدود ۴۰روز طول 
خواهد کشید که این تاخیر اصال خوب نیست، زیرا هم باعث ایجاد بازار سیاه می شود و هم اینکه مرغدار 

را در تامین نهاده دچار چالش می کند.
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رنج مضاعف  بیماران 
بیمارستان شفا   از   نبود 

 »سی تی  اسکن«
معاون درمان علوم پزشکی کرمان: عمر مفید »تیوب« دستگاه 
تمام شده و به زودی اصالح می شود. بیماران بیمارستان شفا 

کرمان مدتی است که  از نبود »سی تی  اسکن« در این بیمارستان رنج می برند؛ معاون درمان علوم 
پزشکی کرمان می گوید: یکی از تجهیزات دستگاه مشکل دارد و اصالح آن زمان بر شده است.در 
روزهای گذشته برخی مخاطبان »کاغذ وطن« از نبود خدمات سی تی اسکن در بیمارستان  شفای 
 کرمان خبر دادند. آن ها علت این موضوع را خرابی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان عنوان کردند. 

ادامه مطلب را در 
صفحه 3 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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تشدید نظارت ها 
بر کیفیت خدمات 

واحدهای گردشگری 
استان کرمان

شرق کرمان، اولویت شهردار جدید؛

آغاز عملیات آسفالت 
در محله سرآسیاب و شهید همت
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حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت استان کرمان:

می توانیم قیمت شکر 
را در کرمان پایین بیاوریم

فرماندار راور:

2۵ کیلومتر دیگر از باند دوم 
»چترود- راور« زیر بار ترافیک می رود

اداره کل  گردشــگری  معــاون 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه تشــدید نظارت  هــا در 
مراکــز اقامتــی، پذیرایــی، واحدهای 
مجتمع هــای  و  بوم گردی هــا 
خدمــات رفاهــی ایــن اســتان 
ــه منظــور  گفــت: »ایــن نظارت هــا ب
کنتــرل کیفیــت خدمــات و رعایــت 
دســتورالعمل های ســتاد ملــی 
ــت انجــام  ــا جدی ــا در اســتان ب کرون

» . د می شــو
ــه  ــا توج ــار اظهارکرد:»ب ــا بردب رض
ــق  ــار تاریخــی و مناط ــود آث ــه وج ب
گردشــگری متعــدد در اســتان 
کرمــان و افزایــش ورود گردشــگران 
ــت  ــر کیفی ــه نظــارت ب ــد ک می طلب
واحدهــای  خدمات رســانی 
گردشــگری بــه شــکل مســتمر 

ادامــه داشــته باشــد.«
اداره کل  گردشــگری  معــاون 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان کرمــان افزود: 
ــعه  ــر در توس ــل مؤث ــی از عوام »یک
ــگری، ارتقای کیفیت خدمات  گردش
گردشــگری اســت کــه خوشــبختانه 
ــز  ــه در مراک ــنجی هایی ک ــا نظرس ب
گردشــگری انجــام شــده ایــن 
ــوردار  ــی برخ ــد خوب ــه از رش مولف

بــوده اســت.«
ــداوم  ــه ت ــه ب ــا توج ــان کرد:»ب او بی
شــیوع کرونــا، رعایــت پروتکل هــای 
ــتی در واحدهای گردشــگری  بهداش
از ضروریــات اســت کــه باید از ســوی 
گردشــگران و واحدهای گردشــگری 
ــی  ــای نظارت ــود و گروه ه ــت ش رعای
اداره کل میراث فرهنگــی اســتان 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــان ب کرم
نظارتــی و بهداشــتی رعایت مســتمر 
ایــن موازیــن را مــورد بررســی قــرار 

می دهنــد.«
خاطرنشــان کرد:»این  بردبــار 
325اقامــت گاه  دارای  اســتان 
هتل،هتــل   ۴۸ بوم گــردی، 
آپارتمــان و اقامــت گاه ســنتی، 
مجتمــع   5۰ مهمان پذیــر،   2۷
ــر  ــی، 13۴ دفت گردشــگری و پذیرای
ــتوران  ــافرتی، ۸۰ رس ــات مس خدم

اســت.« بین راهــی 

شهردار کرمان از آغاز آسفالت معابر محله سرآسیاب و شهید 
همت خبر داد و گفته قرار است حدود ۹۰ هزار مترمربع در 

این محدوده پس از اجرای پروژه ی فاضالب اجرا شود.
کمتر کسی است که واژه  »نهضت آسفالت« را نشنیده باشد. 
سال هاست که مدیران حوزه شهری با توجه به دغدغه ی 
اصلی مردم در حوزه ی شهر اولویت های خود را آسفالت 
و ترمیم معابر عنوان می کنند و برای آن طرح هایی با 

عنوان های تحول، جنبش و نهضت ارائه می دهند.
شهر کرمان نیز از این قاعده مستثنا نیست و آن طور که 
شهردار کرمان می گوید امروز کرمان به پنج میلیون متر 
متربع آسفالت با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به عنوان نیازی 
حیاتی احتیاج دارد و به اعتقاد کارشناسان، معابر فعلی شهر 
دیگر قابل تحمل نیست و وضعیت آسفالت حتی در مناطق 

برخوردار شهر هم نابسامان است.
البته به گفته  شعرباف تبریزی با توجه به بودجه شهرداری و 
روند کنونی امکان انجام بیش از 3۰۰ هزار مترمربع آسفالت 

در سال امکان پذیر نیست.
حاال او در صحن علنی شورای شهر گزارشی در این باره 
ارائه داد و گفت:در زمینه آسفالت معابر با پیمانکار قرارداد 
بسته ایم و نیاز است بخشی از اعتبار این طرح به صورت 
نقدی پرداخت شود که با تامین مالی طی 2 هفته تمام وقت 
مشغول به کار است و کار از محله سرآسیاب و شهید همت 
آغاز و در مجموع حدود ۴۰ هزار متر مربع در شهرک شهید 

همت آسفالت خواهد شد.
او اضافه کرد:برای اجرای طرح فاضالب محله سرآسیاب 

نیز هماهنگ شده که اصرار بود اول فاضالب و بعد آسفالت 
انجام شود که با پیگیری های انجام شده مجوز آن صادر شد 
و بعد از انجام فاضالب 5۰ هزار مترمربع آسفالت در این محل 
انجام می شود.البته این اقدام شهرداری که مربوط به اصالح 
معابر محدوده ی کم تر توسعه  یافته ی شهر کرمان است در 
راستای اولویت های شعرباف در خصوص اجرای پروژ ها در 

منطقه های مختلف کرمان است.
او پیش از این گفته بود که 2۰ راهبرد شامل حدود ۴۰ پروژه 
را در برنامه کاری خودم به شورای اسالمی عنوان کردم که 
بخشی از آن در بودجه 1۴۰1دیده شده است و سه پروژه 
ساماندهی حاشیه شهر کرمان، ساماندهی بوستان قائم در 
منطقه کوه های صاحب الزمان)عج( و ساماندهی بافت قدیمی 

و تاریخی شهر کرمان را در اولویت قرار دادیم.
شهردار کرمان در خصوص منطقه»سرآسیاب فرسنگی«نیز 
گفته بود که سرآسیاب در اکثر سرانه های خدماتی بسیار 

ضعیف تر از سایر مناطق شهر کرمان است.
حاال اولین قدم سعید شعرباف تبریزی در حوزه آسفالت معابر 
شهری این دو محله است و بنای اولویت پروژه های عمرانی را 

نیز بر این موضوع چیده است.
البته به اعتقاد او زیرساخت آسفالت بعد از اجرای فاضالب 
باید انجام شود تا این کار توسط شهرداری انجام می شود و 
حداقل حدود 2۰ تا 23 روز باید بگذرد تا آسفالت انجام شود.

اگر چه به گفته شهردار کرمان روند پروژه فاضالب شهر 
کرمان با سرعت خوبی در حال اجرا است و بالغ بر هزار و 5۰۰ 
نیرو در این پروژه کار می کنند و سرعت پروژه قابل قبول 
است، اما آن طور که او می گوید این پروژه قرار است پنج ساله 
به اتمام برسد اما اگر همکاری سایر مجموعه ها با پیمانکار 

بیشتر شود قطعاً زودتر هم به پایان می رسد. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
گفت:در کشورهای پیشرفته به ازای هر 1۰هزار نفر، 25 
پزشک وجود دارد اما در کشور ما در خوشبینانه ترین وضعیت، 

این رقم 12 است.
دکتر محمدمهدی زاهدی درباره کمبود پزشک در کشور 
و طرح شورای عالی انقالب فرهنگی برای افزایش ظرفیت 
پذیرش رشته پزشکی،گفت:در کشور کمبود پزشک اعم 
از عمومی و متخصص زیاد احساس می شود و شاهد تراکم 

پزشک در برخی از شهرها و کالن شهرهای کشور هستیم.
او از مشهود بودن کمبود شدید پزشک در مناطق محروم 
سخن گفت و افزود:این تهدید جدی برای سالمت مردم است 
زیرا ساکنین مناطق محروم و شهرهای کوچک برای درمان 
حتما باید به شهرهای بزرگ سفر کنند که هزینه های سفر به 

هزینه های درمانشان اضافه می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی در بخش عمومی و تخصص را اجتناب 
ناپذیر دانست و پیشنهاد کرد:وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی براساس سرانه استاندارد کشورهای مشابه ایران،نسبت 

به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو اقدام کند و به موازات آن نیز 
الزم است که نظام توزیع پزشک در این وزارتخانه اصالح شود و 

اولویت را به مناطقی که با کمبود پزشک روبرو هستند، دهد.
او افزود:همچنین باید طبق قانون 3۰ درصدی که به تربیت 
پزشک در مناطق محروم اختصاص داده شده،عمل کند که 
متاسفانه تاکنون حدود ۷درصد آن اعمال شده است و سوال 
اینجاست چرا وزارت بهداشت این مصوبه را به صورت کامل 

اجرا نکرده است؟
زاهدی بر لزوم بومی گزینی استانی نیز تاکید کرد و گفت:با 
اقدامات ذکر شده می توانیم در ۶سال آینده نیازهای مناطق 
محروم در زمینه کمبود پزشک را برطرف کنیم.انتظار داریم 
شورای انقالب فرهنگی حتما این موضوع را به صورت جدی 
دنبال کند در غیر اینصورت در دهه های آینده کشور با مشکل 

اساسی در این رابطه روبرو خواهد شد.
او خطاب به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
گفت:سالهاست نظام ارجاع مطرح شده اما هنوز وزارت 
بهداشت نتوانسته اقدامی در این زمینه انجام دهد لذا توصیه 

می کنیم نظام ارجاع را با صالبت و قدرت اجرایی کند.

رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان گفــت: »قیمــت شــکر در 
ــر  ــان در نظ ــزار توم ــش از 1۴ ه ــازار بی ب
گرفته شــده کــه ارائه ایــن کاالی اساســی 
بــا قیمــت پایین تــر در ســتاد تنظیــم 
بــازار دنبــال می شــود و بایــد تــالش شــود 
بــا ایــن قیمت هــا بــازار را تامیــن کنیــم«.

حســینی نژاد افــزود: »چهــار هــزار 
ــت 12  ــا قیم ــیرجان ب ــکر در س ــن ش ت
ــه  ــت ک ــود اس ــان موج ــزار و ۶۰۰ توم ه
ــرخ  ــم ن ــکر می توانی ــن ش ــع ای ــا توزی ب
شــکر موجــود در اســتان کرمــان را 
پاییــن بیاوریــم ضمــن آنکــه ایــن واحــد 
ــادرات،  ــر ص ــالوه ب ــد ع ــدی می توان تولی
بــه اســتان های دیگــر هــم بفروشــد 
ــتان  ــکر از اس ــن ش ــم ای ــد بگذاری و نبای

خــارج شــود«.
ــیزدهمین  ــینی نژاد در س ــدس حس مهن
ــازار اظهــار کــرد:  جلســه  ســتاد تنظیــم ب

ــه بخــش خصوصــی  ــه اینک ــا توجــه ب »ب
ــازار شــکر را در اختیار اســتان  زیر قیمت ب
ــالم  ــه اع ــا ب ــد، بن ــرار می ده ــان ق کرم
شــرکت تولیــد کننــده بایســتی ظــرف دو 

ــود«. ــت ش ــول آن پرداخ ــه پ هفت
او همچنیــن گفــت: »بــا توجــه بــه 
احتمــال حــذف ارز ترجیحــی، بایــد 
میــزان نیــاز ارزی را در گام نخســت 

پیگیــری کنیــم«.
او اظهــار کــرد: »ســرانه مصــرف گوشــت 
ــرم در نظــر  ــا 25 کیلوگ ــن 23 ت ــرغ بی م
گرفتــه شــده بــود کــه بایــد روی 3۰ 
کیلــو تنظیــم شــود، در حالــی که ســرانه 
ــرم  ــی 35 کیلوگ ــطح مل ــن کاال در س ای

ــت«. اس
او اضافــه کــرد: »اســتان کرمــان 3۰ تا ۴۰ 
ــرغ خــود را از  ــه گوشــت م ــاز ب درصــد نی
ــه  ــاالنه ب ــد و س ــن می کن ــتان ها تامی اس

3۴۰ هــزار تــن گنــدم نیــاز دارد«.

فرماندار راور گفت: 25 کیلومتر دیگر 
از باند دوم »چترود- راور« تا ابتدای 

سال آینده زیر بار ترافیک می رود.
آخرین  به  اشاره  با  اژدری  مالک 
وضعیت پروژه دو بانده شدن محور 
ور - کرمان« اظهار کرد: طول  »را
مسیر از منطقه چترود به راور حدود 
۸3 کیلومتر است که تاکنون حدود 
33 کیلومتر آن دو بانده شده است و 

زیر بار ترافیک قرار دارد.
نجام  د: با پیگیری های ا دامه دا و ا ا
شده از سال ۹۸ پیمانکارانی در این 
ین نوید را به  مسیر فعال شدند و ا
وایل سال آینده  مردم می دهیم تا ا
25 کیلومتر دیگر از این مسیر زیر بار 

ترافیک خواهد رفت.
اژدری بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد 
لعبور  این پروژه در گردنه صعب ا
خراسانی انجام و الیه اول آسفالت هم 

ریخته شده است.
او گفت: دومین نقطه حائز اهمیت دو 
راهی هجدک است که باید چندین 
دهنه پل در این منطقه ساخته می شد 
که اکثر آنها ایجاد شده است. فقط 
یک دهنه پل در تقاطع شهر هجدک 
باقی مانده که عملیات ساخت آن از 
1۰ روز پیش آغاز شده است و ان 
شاهلل تا پایان سال جاری کار ساخت 

این پل ها به اتمام می رسد.
فرماندار راور بیان کرد: بر این اساس 
ز این  در سال آینده بخش اعظمی ا

مسیر زیر بار ترافیک خواهد رفت.
ور به دیهوک دو  و گفت: مسیر را ا
نه خلع  ر داشته که متأسفا نکا پیما
ید شده اند و اقدامات برای آگهی در 
نکار جدید  نجام است تا پیما حال ا
یان سال تعیین کنیم و کار  ا تا پا ر

آغاز شود.

مـارا
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به سمت پلیس هوشمند 
حرکت می کنیم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان کرمان در سال های 
گذشــته تغییر و تحول زیربنایی در ناجا انجام شــده و امروز به 
سمت پلیس هوشمند رفته ایم گفت: محورهای تحولی پلیس در 
حوزه های مختلف انجام شــده تا به پلیس در تراز انقالب اسالمی 

برسیم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان کرمان در همایش 
پلیس و دانشگاه های استان کرمان با تبریک هفته پژوهش اظهار 
داشــت:امنیت تعاریف متفاوتی دارد و در نظام مقدس اســالمی 

تامین امنیت برعهده نیروی انتظامی است.
 سرهنگ کوروش احمدیوسفی ادامه داد: دالیل زیادی در ارتکاب 
یک جرم وجود دارد که با ریشــه یابی علت وقوع جرم می توان از 

ارتکاب آن در موارد بعد پیشگیری کرد.
او با اشاره به اینکه چرخه جرم از جامعه باید حذف شود گفت: کار 
پلیس اگرچه دستگیری مجرم و تحویل آن به مراجع قضایی است 

اما در حوزه های مختلف پیشگیری از وقوع جرم وارد شده است.
علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد استان کرمان نیز در این 
همایش با بیان اینکه مبنای حرکت دانشــگاه آزاد بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی است اظهار داشت:مقام معظم رهبری به  خوبی در 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به علم و دانش تاکید کرده و فرمودند 

“روی دیگر دانایی توانایی است.”
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی افزود: 
شهید ســلیمانی می فرماید در دل تهدیدات دشمن فرصت هایی 

وجود دارد که باید آن تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
رئیس دانشگاه آزاد استان کرمان با بیان اینکه رهبر معظم انقالب 
فرمودند “دانشگاه ها باید به دانشگاه مسئله محور تبدیل شوند تا 
از این طریق مسائل و مشکالت جامعه برطرف شود” گفت: امروز 
وظیفه جامعه علمی کشــور اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی است.

پوستر نخستین جشنواره 
کاالها و محصوالت فرهنگی 

کرمان رونمایی شد
مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی 
استان کرمان با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث 

فرهنگی استان برگزار شد .
این جشنواره با هدف تولید،ترویج و مصرف کاالها و محصوالت فرهنگی 
ایرانی با نگاه ویژه به اقوام ایرانی برگزار می شود که موضوع جشنواره 
امسال در کرمان،َپته انتخاب شده و عالقه مندان می توانند با ثبت نام در 
سایت https://jayezehfiroozeh.ir آثار خود را تا 25 دی ماه به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کنند.محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان در مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره کاال 
و محصوالت فرهنگی استان گفت:»جشنواره کاالها و محصوالت فرهنگی 
فیروزه، شش دوره را پشت سر گذاشته است و استان کرمان از جشنواره 
هفتم به آن پیوسته و امروز پوستر اولین جشنواره کاالها و محصوالت 
فرهنگی استان رونمایی شد«.او ادامه داد:»جشنواره فیروزه در حوزه  کاالها 
و محصوالت فرهنگی،اسباب بازی،عروسک،هدایای فرهنگی، نوشت افزار 
و آن چه که در حوزه ی مسائل و کاالهای فرهنگی می توان نام برد و یاد 

کرد را شامل می شود«.
علیزاده افزود:»کرمان با تنوع فرهنگی گسترده ای که دارد قطعا در حوزه ی 
کاالها و محصوالت فرهنگی نیز تنوع ویژه و متنوعی دارد و به دلیل همین 
گستردگی پایتخت صنایع دستی محسوب می شود و به تبع آن ظرفیت 

فرهنگی باالیی نیز دارد«.
او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری»کاالهای مختلف را معرفی 
کنیم«گفت:»می طلبد همه  دستگاه های فرهنگی،موسسات دولتی 
و غیردولتی  کمک کنند تا ظرفیت باالیی که استان در ارائه ی کاالها 
و محصوالت فرهنگی دارد معرفی و از این ظرفیت استفاده شود و 
این جشنواره بستری است برای معرفی و اقداماتی که می توان در این 
خصوص انجام داد«.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اضافه 
کرد:»موضوع جشنواره امسال،َپته انتخاب شده که یکی از صنایع دستی 
اصیل کرمان بوده و الزم است که به آن بیشتر پرداخته شود،امیدواریم 
بتوانیم با این جشنواره در معرفی صنایع دستی استان به ویژه پته اصیل 
کرمان گام مثبتی برداریم «.مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان نیز گفت:»باید شرایطی را فراهم کنیم تا از 
خالقیت هنرمندان استفاده و کاربری مناسبی را ایجاد نماییم و برای این 

اتفاق از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز خالق بهره ببریم«.
فریدون فعالی افزود:»باید با هم افزایی که انجام می دهیم از فرصتی که 
فرهنگ به وجود می آورد،میراث فرهنگی نیز ظرفیت های گردشگری را 
باال ببرد و این سطح و گستره را افزایش دهیم و آن را تنها به حوزه  میراث 

فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی محدود نسازیم«.

گروئی ساردو در جمع حاضرین یادواره شهدای 
دانش آموز بیان کرد: نمونه بارز روحیه ایثارگری 
و شهادت سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی بودند که مقام معظم رهبری فرمودند شهید سلیمانی 
را به چشم یک مکتب نگاه کنید.یادواره شهدای دانش آموز 
شهرستان کهنوج با حضور احمد گروئی ساردو مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان کرمان، هدایت اله مسافری رئیس 
بنیاد،فرماندار،امام جمعه،جانشین سپاه، رئیس آموزش وپرورش، 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران و سایر مسئولین شهرستان 
کهنوج برگزار و در پایان از دانش آموزان ممتاز ایثارگر و معلمین 
ایثارگر تجلیل شد.مدیرکل بنیاد استان کرمان بیان کرد: وقتی ما 
ایثار را معنا می کنیم، ایثار اجتماعی یعنی فدا شدن برای دیگری، 
دیگران را بر خود ترجیح دادن که این روحیه ایثارگری و شهادت 
است.گروئی ساردو در جمع حاضرین یادواره شهدای دانش آموز 
خاطرنشان کرد: نمونه بارز روحیه ایثارگری و شهادت سردار دل ها 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بودند که مقام معظم رهبری 

فرمودند شهید سلیمانی را به چشم یک مکتب نگاه کنید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با اشاره به این 
موضوع که در آستانه دومین سالگرد سردار دل ها هستیم، افزود: 
در 2۸ مردادماه 13۹۸ نشستی را با سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و سردار حسنی سعدی داشتیم که ایشان خطاب به 
بنده فرمودند، فرزندان شهدای واالمقام را عمو جان صدا بزنید و به 
والدین معظم شهدا احترام بگذارید و در خصوص خدمت رسانی 
به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران فرمودند هرکجا در امر 
خدمت رسانی به  قشر معزز شاهد و ایثارگر به مشکل برخورد 
کردید در هر ساعتی از شبانه روز به من اطالع دهید من وظیفه 

خود می دانم که کمک و آن را رفع رجوع کنم.
او اظهار داشت: ارزش های نظام و انقالب اسالمی بر مبنای 
ارزش های دینی و باورهای ایمانی است که در جریان هشت 
سال دوران دفاع مقدس با حضور 3۶ هزار دانش آموز شهید قوت 
گرفت. گروئی ساردو در پایان با بیان اینکه دانش آموزان نیاز به 
الگوبرداری از شهدا ازجمله شهدای دانش آموز دارند، گفت: شما 
معلمین عزیز در گسترش فرهنگ غنی ایثار و شهادت مسئولیت 

بزرگی بر دوش دارید و شما الگویی برای دانش آموزان هستید.

در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان، 
مشکالت چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار 
گرفت.در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان، مشکالت چهار 
واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای 
تسهیل روند تولید آن ها اتخاذ شد.در این نشست مقرر شد که 
جهت حل مسائل یک واحد ترمینال ضبط پسته، مهلت شش ماهه 
به سرمایه گذار داده شود که با فروش ملک وثیقه، نسبت به تسویه 
بدهی بانکی خود اقدام کند و بانک نیز موظف است در صورت 
تسویه نقدی سرمایه گذار، جریمه ۶ درصدی تسهیالت را ببخشد.

در این نشست همچنین مشکالت بزرگترین مجتمع صنایع غذایی 
کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک سال زمان داده شود 
که این واحد به روند تولید بازگشته و مشکالت بانکی آن ها نیز 
برطرف گردد.در ادامه در این جلسه مقرر شد نسبت به یک پروژه 
سرمایه گذاری کشاورزی، سازمان بازرسی پیگیری های الزم را 
انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
ارائه کند.در این نشست همچنین مشکالت واحد بزرگ تولیدی 
و صنعتی قطعه گستر به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و 
مقرر شد دادستان کرمان موضوعات مربوطه را تا رسیدن به نتیجه 
مطلوب پیگیری نماید.رییس کل دادگستری استان کرمان در 
این نشست گفت:اقدامات قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد 
مقاومتی به نحوی انجام می شود که جنبه تولیدی واحد ها حفظ 
شود.یداهلل موحد ادامه داد: متاسفانه شرایط به شکلی است که 
مشکالت متعددی در مسیر سرمایه گذاری ایجاد می شود و از 
این رو باید نسبت به اصالح فرایند ها اقدام شود.او اظهارکرد:برخی 
از مشکالت واحد های تولیدی ناشی از شرایط اقتصادی موجود 
جامعه است و دستگاه قضایی تالش می کند که از مسیر قانونی و 
با استفاده از اختیارات خود نسبت به حل مشکالت موجود اقدام 
کند.رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد:ستاد استانی 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی 
تالش می کند با همکاری بانک ها،سازمان های اجرایی و نهاد های 
نظارتی،ساده ترین و آسان ترین راه را برای حمایت از اقتصاد 

مقاومتی پیش بینی و اجرا کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان:

سردار دل ها نمونه بارز روحیه 
ایثارگری و شهادت بودند

اخذ تصمیم برای حل مشکالت 
چهار واحد تولیدی کرمان

خبر

خبر

خبر

   

روزهای گذشته امارات هم یک محموله صادراتی 
محصوالت کشاورزی ایران را مرجوع کرد. اتفاقی 
که در هفته های اخیر از سوی روسیه و هند 
هم افتاده و با واکنش هایی روبه رو بود. دیروز 
خبرگزاری مهر به نقل از مدیر گمرک بندر 
شهید باهنر بندرعباس نوشت: »یک محموله 
2۰ تنی کیوی به علت صادر نشدن گواهی 
قرنطینه برگشت خورد. این محصول از شهرهای 
شمالی کشور به مقصد امارات بارگیری شده 
بود« محموله هایی که در چند هفته اخیر مهر 
برگشت خورده اند موجب بروز نگرانی هایی 
در مورد آینده صادرات محصوالت کشاورزی 
شده اند. البته شاید بتوان امیدوار بود که با به 
وجود آمدن این وضعیت، تجدیدنظرهای جدی 
در روند تولید محصوالت کشاورزی صورت گیرد، 
موضوعی که سال هاست کارشناسان در مورد آن 
هشدار می دهند و نه تنها صادرات محصوالت به 
کشورهای دیگر که سالمت محصوالت موجود در 

بازار داخلی را هم تهدید می کند.
چندی پیش وزیر کشاورزی اعالم کرده بود 
ایران می تواند هاب کشاورزی منطقه شود. 
اظهار نظری که با واکنش های بسیاری روبه رو 
شد. اما در فاصله کوتاهی از این اظهار نظر، 
کامیون های حاوی محصوالت صادراتی بخش 
کشاورزی پشت دیوار مرزها معطل ماندند چرا 
که مجوزهای بهداشتی الزم و گواهینامه های 
مورد نظر کشور مقصد را دریافت نکرده بودند. 
شاید الزم باشد پیش از پرداختن به رویای هاب 
منطقه شدن، به فکر تامین زیرساخت های 
الزم برای تولید محصولی سالم در بازارهای 
داخلی و جهانی باشیم. هر چند برخی محصوالت 
کشاورزی ایران در بازارهای جهانی مورد توجه 
بسیاری از کشورهاست، اما برخی کشورها در 
غذایی  بررسی وضعیت سالمت محصوالت 
دستورالعمل های  و  پروتکل ها  وارداتی، 
نه ای دارند که معموال محصوالت  سخت گیرا
ایرانی از این آزمون ها و بررسی ها نمره قبولی 
دریافت نمی کنند. از سوی دیگر استفاده از 
سموم و کودهای شیمیایی -که در دنیا مورد 
تایید نیست- در بخش کشاورزی ایران، باعث 
تشدید این حساسیت ها شده است. ایران جزو 
کشورهایی است که هنوز از کودهای در تولید 
محصوالت کشاورزی خود استفاده می کند، در 
حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به سمت 

استفاده از کودهای ارگانیک رفته اند.
روسیه درباره مرجوع کردن بار فلفل دلمه ای 

ایران اعالم کرده بود این محصول گواهینامه 
باقی مانده سموم کشاورزی ندارد و از این رو 
امکان ورود آن به خاک روسیه وجود ندارد. این به 
معنای آن است که آزمایش های الزم برای تایید 
سالمت این محصوالت در داخل کشور صورت 
نگرفته است. اماراتی ها اعالم کردند این محموله 
به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه برگشت 
خورده و هندی ها هم گفته اند وجود ذرات سفید 
روی پوست کیوی دلیل برگشت خوردن این 
محموله بوده است. برخی کشورها که خریداران 
محصوالت کشاورزی ایران بوده اند پیش از این 
اتفاقات اعالم کرده بودند که ایران از سمومی در 
تولید محصوالت خود استفاده می کند که مورد 

تایید کشورهای مقصد نیست. 
ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو هیات رئیسه 
کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با 
»پیام ما« با اشاره به تذکر روسیه به ایران در این 
مورد، می گوید: »خرداد ماه سال جاری سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان روسیه نامه ای برای 
وزارت جهاد کشاورزی ایران ارسال کرد و اعالم 
کردند چهار مورد از سموم مورد استفاده در ایران 
-که شامل دو قارچ کش، یک حشره کش و یک 
کنه کش بود- در کشور روسیه مجوز مصرف 
ندارند. در صورتی که این سموم در ایران برای 
تولید محصوالت گلخانه ای و کشاورزی استفاده 
می شوند. زمان ارسال این نامه، همزمان با ایام 
انتخابات و ایجاد تغییر و تحوالت در دولت بود. به 
همین دلیل کسی به این موضوع توجه نکرده و 
پاسخی داده نشد. در نهایت روسیه آذر ماه سال 

جاری محصوالت ایران را مرجوع کردند«
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
در مورد سیاست های سخت گیرانه روسیه 
می گوید: »این موضوع تنها مربوط به ایران 
نیست بلکه کشور ترکیه هم شامل این قانون 
می شود و روسیه در خصوص محصوالت ترکیه 
هم این حساسیت ها را اعمال می کند.« به گفته 
اعظمی، این موضوع در دستور کار کمیسیون 
کشاورزی مجلس قرار گرفته و به طور اضطراری 
بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها در 
نامه ای به روسای قوه مقننه و مجریه ارسال 
ئه  را و پیشنهادهای کمیسیون در قالب آن ا
شده است: »پیشنهاد کردیم برای حل مشکل 
یک هیئت متشکل از دو نماینده از کمیسیون 
کشاورزی مجلس، یک یا دو نفر از وزارت جهاد 
کشاورزی، اتحادیه گلخانه داران، سازمان غذا 
و دارو، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به روسیه 
رفته و موضوع را حل و فصل کنند. همزمان با 
پیگری های کمیسیون، سفیر ایران در روسیه 
هم با جدیت موضوع را پیگیری می کنند. به 

احتمال زیاد پایان این هفته این هیئت به روسیه 
سفر می کند تا مشکالت مربوط به محصوالت 

صادراتی به روسیه را بررسی و مرتفع کنند«
اعظمی در خصوص محموله هایی که از هند و 
امارات مرجوع شده اند معتقد است: »اینها مسائلی 
است که مربوط به ترویج و آموزش کشاورزی 
و نفوذ دانش میان کشاورزان است. باید توجه 
داشته باشیم که در تمام دنیا سموم کشاورزی 
استفاده می شود اما بر اساس روال و قوانینی که 
در ایران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. مثال 
دوره کارنس -که به دوره  ماندگاری سموم گفته 
می شود. این دوره بعد از سمپاشی شروع شده و 
تا مدت زمان تجزیه سم ادامه دارد- حتما باید 
در محصوالت کشاورزی طی شود. تعدادی از 
کشاورزان ممکن است این موضوع را رعایت نکرده 

باشند یا نسبت به آن آگاهی نداشته باشند«
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
تاکید می کند که: »روسیه هیچ اشاره ای به 
این موضوع نکرده که باقی مانده سموم روی 
محصوالت دیده شده، فقط اعالم کرده چون 
این سموم در ایران مورد استفاده است و در 
روسیه ممنوع اعالم شده، اجازه تایید ورود 
این محصول را ندارد. اما این می تواند یک زنگ 
خطر در آینده باشد. چنانچه این محصوالت با 
دستگاه های پیشرفته مورد بررسی قرار گیرند و 
میزان باقی مانده غیرمجاز سموم در محصوالت 
مشخص شود. نه تنها برای خارج از کشور بلکه 
برای بازارهای داخلی هم این موضوع قابل قبول 
نیست. چرا که سالمت مصرف کننده را به خطر 
می اندازد. این چالشی است که وزارت جهاد 
کشاورزی پیش رو دارد و کمیسیون کشاورزی 

مجلس هم با جدیت موضوع را دنبال می کند«
اعظمی که تحصیالت مرتبط با کشاورزی دارد 
و در مقطع دکتری تخصص بیماری شناسی 
گیاهی دریافت کرده است، در خصوص تبعات 
استفاده از این سموم می گوید: »باقیمانده سموم 
روی محصوالت کشاورزی اهمیت باالیی دارد 
چرا که میزان کودهای مورد استفاده در تولید 
محصوالت کشاورزی به خصوص کودهای ازته، 
مثل نیترات در بدن مصرف کننده تبدیل به 
نیتریت می شود و سرطان زاست، اینها مواردی 
است که کشاورزان ما باید رعایت کنند و در مورد 
این موضوع توجه داشته باشند. بی توجهی به این 
مسائل می تواند کشاورزی منطقه را به چالش 
بکشد. این موضوع هم برای مصرف کنندگان 
داخلی و هم صادرات به خارج از کشور حائز 

اهمیت است«
روز یکشنبه  اظهارات  اعظمی در خصوص 
حسین عزیزی، مدیرکل فراورده های غذایی و 

آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره مرجوع شدن 
محموله های صادراتی از ایران که اعالم کرده بود: 
» همه این مسائل فعال به جهاد کشاورزی مربوط 
است« گفت: »این قابل قبول نیست، وقتی 
سازمان غذا و دارو درباره سالمت غذا، تاریخ و 
سایر مسائل بهداشتی صنایع غذایی اظهار نظر 
می کند چرا در این مورد نباید اظهار نظر کند؟ 
اینطور نیست که این موضوع تنها مربوط به 

وزارت جهاد کشاورزی باشد«
به گفته اعظمی بهتر است برای جلوگیری از 
تکرار این اتفاقات، جهاد کشاورزی و سازمان 
غذا و دارو وضعیت گلخانه ها را بررسی کنند تا 
مشخص شود باقی مانده سموم روی محصوالت 
تولیدی وجود دارد یا خیر. او درباره دلیل نبود 
تمایل کشاورزان به استفاده از کودها و سموم 
ارگانیک می گوید: »نمونه های ارگانیک تولید 
داخل وجود دارد و در دسترس است. اما کشاورز 
می خواهد یک بار سم پاشی کند و بالفاصله 
آفات در محصوالتش از بین برود. در حالی 
که اثرگذاری  سموم ارگانیک به اندازه سموم 
شیمیایی نیست. از طرفی استفاده از سموم 
ارگانیک هزینه تمام شده محصول را باال می برد 
و کشاورز مجبور به باال بردن قیمت محصول 
می شود. اما در شرایط فعلی جامعه و بازار کشش 
این افزایش قیمت را ندارد. اما در اروپا فرهنگ 
استفاده از محصوالت ارگانیک وجود دارد و 
مردم ترجیح می دهند محصولی را با قیمت 
باالتر خرید و به میزان کمتر مصرف کنند، اما از 

ارگانیک بودن آن مطمئن باشند.«
اعظمی در پایان در مورد دو تعریف مجزا هم 
توضیحاتی کرده و گفت: »محصوالت ارگانیک به 
محصولی گفته می شود که طی سه سال گذشته 
در مزرعه و باغی که این محصول در آن تولید 
شده، هیچگونه سم علف کش و کود شیمیایی 
استفاده نشده باشد. اما محصول سالم محصولی 
است که در تولید آن از سموم استفاده می شود 
اما اصول و استانداردهای مربوط به سالمت غذا 
-مثل طی کردن دوره کارنس- در تولید آنها 

رعایت می شود.«
استفاده از سموم کشاورزی در تمام دنیا مرسوم 
است. اما آنچه در ایران موجب نگرانی می شود، 
استفاده بی رویه از این سموم است. موضوعی که 
هم سالمت محصوالت تولیدی را تهدید می کند 
و هم سالمت آب و خاک را. در سال های اخیر 
هشدارهای بسیاری در این خصوص داده شده 
اما همچنان مکانیزم روشنی در کشاورزی ایران 
برای حل این مسئله که تهدیدی جدی برای 
سالمت مصرف کنندگان این محصوالت و محیط 

زیست محسوب می شود، تدوین نشده است.

پیام ما 

گزارش

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی، عضو هیات 
رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در 
گفت و گو با »پیام ما« با اشاره به تذکر 
روسیه به ایران در این مورد، می گوید: 
»خرداد ماه سال جاری سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان روسیه نامه ای برای وزارت 
جهاد کشاورزی ایران ارسال کرد و اعالم 
کردند چهار مورد از سموم مورد استفاده 
در ایران -که شامل دو قارچ کش، یک 
حشره کش و یک کنه کش بود- در کشور 
روسیه مجوز مصرف ندارند. در صورتی که 
این سموم در ایران برای تولید محصوالت 
گلخانه ای و کشاورزی استفاده می شوند. 
زمان ارسال این نامه، همزمان با ایام 
انتخابات و ایجاد تغییر و تحوالت در دولت 
بود. به همین دلیل کسی به این موضوع 
توجه نکرده و پاسخی داده نشد. در نهایت 
روسیه آذر ماه سال جاری محصوالت ایران 
را مرجوع کردند«

سمومغیرمجاز؛مانعتازهصادراتمحصوالتکشاورزی
دیپورت محصوالت کشاورزی 

دکتر اعظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: در تمام دنیا سموم کشاورزی استفاده می شود 
اما بر اساس روال و قوانینی که در ایران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

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 
قانون  موضوع  اول  شماره139960319091003602-1399/12/20هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
220صادره  شناسنامه  بشماره  رحمان  فرزند  دژن  داراب  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر 
ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 2600متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی مفروز و مجزی 
مدرس  مدرس  خیابان  شهری  بی  بی  اباد  محمد  عنبرآباد  در  واقع  یک  قطعه  اصلی   -49 پالک  از  شده 
10خریداری از مالک رسمی اقای محمود کنت 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 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می 
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 
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 مصیب حیدریان - 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
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 140060319078008041 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 خانم فاطمه عزیز آبادی نسب فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 763 
صادره از فهرج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/85 متر مربع تحت پالک 16722 فرعی از 3968 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 657 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان شهید ابراهیمی 
جنوبی کوچه 8 فرعی اول درب اول سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم ربابه اشرف گنجویی 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 1310
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/8

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

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 شماره139960319091003530-1399/12/18هیات اول موضوع قانون 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
شناسنامه  بشماره  سهراب  فرزند  نوزائی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر 
1548صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/20متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی 
خیابان  شهری  بی  بی  اباد  محمد  عنبرآباد  در  واقع  یک  قطعه  اصلی   -49 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
رسالت –رسالت 17خریداری از مالک رسمی اقای محمود کنت محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3017
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/10 -  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/24

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی 

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

تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند 

آقای سیدرضا مهدیزاده فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 203.45 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 145 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان پزشک کوچه 4 خریداری از مالک 

رسمی خانم صاحبجان میرزالی.
آقای حسن ترک زاده سلیمان آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 906 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 

286.60 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خیابان 20 متری محرم آقای مجتبی حکمت.
م الف 211

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/24

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

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 
قانون  موضوع  اول  برابررای شماره139960319091003604-1399/12/23هیات  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین طیاری ییالقی فرزند صادق بشماره شناسنامه 
257صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 553/75متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی بی شهری خیابان رسالت 
روبروی رسالت 5خریداری از مالک رسمی اقای محمود شیرانی 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:3015
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/10 -  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/24

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   327/1/93 بشماره  انحصاروراثت  گواهی  طبق  رابری  شهابی  هاشم  آقای  اینکه  به  نظر 
1393/03/31 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان کرمان احدازورثه نرگس / ناصری اسفندقه 

فرزند اصغر شماره شناسنامه 4935 تاریخ تولد
1344/03/04 دارای شماره ملی 3030049310 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان پالک 19953 فرعی از 2787 
اصلی بخش 3كرمان که در دفتر 225 صفحه 23 ثبت گردیده که طبق انتقال قطعی شماره 4897 مورخ 1391/12/26 
فترخانه 180 کرمان منتقل گردیده بوده باسند رهني شماره 4898 مورخ 1391/12/27 که بنفع بانک ملی به مبلغ 
509040000 به مدت 245 ثبت شده بموجب درخواست وارده بشماره مورخ ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور قبل از صدور سند سند مالکیت بعلت جابجایی مفقود و در 
خواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 1313
تاريخ انتشار: 1400/09/24

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان

آگهی مزایده اموال منقول
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۰۸۹۰  

فوق  پرونده  بدهکار  جهانشاهی  هوشنگ  آقای  اینکه  به  نظر 
اقدام  شده  تعیین  مهلت  در  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت 
بستانکار خودرو سواری هاچ بک - سیستم  به درخواست  بنا  و  اند  ننموده 
سایپا - تیپ کوئیک ام تی - به شماره انتظامی 45 - 955 س 61 جهت 
وصول طلب مهریه مزایده می گردد که مشخصات آن طبق گزارش کارشناس 
هاچ  سواری  خودرو  دستگاه  یک  باشد:  می  بدین شرح  دادگستری  رسمی 
بک - سیستم سایپا - تیپ کوئیک ام تی: مدل 1398 ، رنگ سفید سقف 
مشکی روغنی - سوخت بنزین - به شماره موتور *8875971 * و شماره 
شاسی *1036674* که در توقفگاه کریمان واقع در خیابان شهدا شهر کرمان 
متوقف شده و در لحظه بازدید خودرو فوق الذکر از نظر ظاهری سالم و آماده 
داده شده و  نظر فنی هم سالم تشخیص  ،از  به مدل  توجه  با  و  بود  به کار 
الستیک چهار چرخش حدود 30 درصد کارکرد را نشان می داد و با توجه به 
استعالم صورت گرفته، بیمه نامه شخص ثالث شماره 140/30528/746 نزد 
شرکت بیمه ایران آن تا تاریخ 1400/12/03 دارای اعتبار می باشد که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/450/000/000 )یک میلیارد و چهارصد 
و پنجاه میلیون ریال ( معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان قیمت پایه 

برآورد گردیده است. 
اداره  در   1400/10/14 مورخ  شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی   9 ساعت  از  مزایده 
کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم 
سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 
پایه کارشناسی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال معادل 
یکصد و چهل و پنج میلیون تومان که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ 
پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود 
مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد 
در ساعات  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  طالبین  میگردد.  مسترد 

اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. م الف 1129
تاریخ انتشار: 1400/09/24

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
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چهارشنبه  24 آذر 1400 کاغذ اقتصادی

نرخ هر دالر در صرافی های بانکی دیروز )سه شنبه، 23 آذرماه( با 2۰3 تومان کاهش قیمت نسبت 
به روز دوشنبه به رقم 2۷ هزار و ۴۷۰ تومان رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت 
فروش یورو در ساعت 1۴ و 15 دقیقه دیروز نسبت به روز دوشنبه با ۴۰1 تومان کاهش، برابر با 
3۰ هزار و ۹5۹ تومان بود.  دیروز قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و ۹2۶ تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز 3۰ هزار و 3۴۶ تومان اعالم شد.عالوه بر این، بهای خرید دالر در بازار متشکل ارزی 2۷ هزار 
و 521 تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و 2۷3 تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در 
این بازار 31 هزار و ۸5 تومان و نرخ فروش آن نیز 3۰ هزار و ۸۰5 تومان اعالم شد.همچنین در 
سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 2۷ هزار و 35۶ تومان فروخته و حواله دالر به 
بهای 2۴ هزار و 22۰ تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه وارد کانال 2۶ هزار 
تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در شهریورماه نرخ دالر نزولی یا ثابت بود. در ماه های 
گذشته نیز دالر گاهی در کانال 2۶ هزار تومان رشد داشته و وارد محدوده قیمتی 2۷ هزار تومان 

شده اما دوباره عقب گرد داشته است.  

کاهش 2۰۰ تومانی قیمت دالر 
در صرافی های بانکی 

قیمت سکه دیروز )سه شنبه، 23 آذرماه( در بازار تهران با ۷۰ هزار تومان افزایش نسبت 
به روز دوشنبه به رقم 13 میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۴ و 2۰ دقیقه دیروز، ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۷۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز دوشنبه به 
رقم 13 میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 

12میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 

۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 32۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طــالی 1۸ عیار به یک میلیون و 2۸۶ هزار 

تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و 5۷2 هزار تومان شد.
همچنین قیمت اُنس جهانی طال با 2 دالر کاهش بها نسبت به روز کاری گذشته به 

یک هزار و ۷۸2 دالر و ۹3 سنت معامله شد.

 افت و خیز سکه 
در معامالت روز سه شنبه، 23 آذر 1۴۰۰، شاخص کل بورس پایتخت با نزول 3 هزار و ۷۴5 واحدی نسبت به روز در کانال ۱3 میلیون تومان  

دو شنبه به رقم یک میلیون و 2۹1 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز افت کرد و با کاهش 3 هزار و ۷3۸ واحدی 
در سطح 3۴5 هزار و ۴5۹ واحدی ایستاد.

همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۷2 واحد پائین آمد و در سطح 1۸ هزار و 5۹۰ واحد قرار گرفت.
روزگذشته برای چهاردهمین روز پیاپی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۴۶ میلیارد 

تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
 در معامالت روز سه شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خودرو )شرکت ایران خودرو( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 2۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، فوالد )شــرکت فوالد مبارکه( و 

شستا )شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
روزگذشته  نمادهای »خودرو«، »وغدیر« و »خساپا« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و »فوالد«، 

»شپدیس« و »شبندر« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای »هرمز«، »زاگرس« و »سمگا« بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 

و »آریا«، »اتکای« و »شبصیر« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

شاخص کل از کف رکورد زد

بازار و بورساخبار شرکت ها

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور 
گفت: تا واحدهای مرغداری نهاده های مورد 
نیازشان را خریداری کنند و به دستشان برسد 
حدود ۴۰ روز طول می کشد و این تاخیر در 

ارسال نهاده ها اصال اتفاق خوبی نیست.
حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به این سوال که وضعیت تامین ذرت در 
سامانه بازارگاه به چه صورت است؟ گفت:ذرت 
در سامانه بازارگاه به علت مشکالتی در تامین 
و تخصیص ارز  با تاخیر شارژ می شود و تا 
واحدهای مرغداری آن را خریداری کنند و 
به دستشان برسد حدود ۴۰روز طول خواهد 
کشید که این تاخیر اصال خوب نیست، زیرا 
هم باعث ایجاد بازار سیاه می شود و هم اینکه 
مرغدار را در تامین نهاده دچار چالش می کند.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که این اشکاالت 
در تامین و تخصیص نهاده از طریق بازارگاه بعد 
از یک سال ونیم سال فعالیت برطرف شود تا 

مرغداران درگیر موضوعات دیگری نشوند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور 
در بخش دیگری از صحبت هایش به توزیع 
مرغ منجمد اشاره کرد و گفت:در حال حاضر 
در کشور با مازاد تولید مرغ مواجه هستیم؛ به 
طوری که شرکت پشتیبانی امور دام مبادرت 
به خرید و ذخیرسازی  مرغ در استان ها کرده 
است.این جمع آوری یعنی میزان عرضه از 
تقاضا بیشتر است. از آن طرف دولت اقدام 
به توزیع مرغ منجمد کرده است. توزیع مرغ 
منجمدبرای تنظیم بازار و جبران کمبودها 
است. وقتی کمبودی نیست عرضه مرغ منجمد 

تحت هر شرایطی به تولید آسیب می زند.
وی تصریح کرد:قیمت مرغ در بازار برای مصرف 
کننده به حدود 2۸ هزار تومان رسیده است در 
حالی که نرخ مصوب آن 31 هزار تومان است. 
این یعنی مرغداران در فروش هرکیلو مرغ 

3۰۰۰ تومان ضرر می کنند.
اسداهلل نژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه آیا قیمت نهاده ها از جمله جوجه یکروزه 
کاهش یافته است یا خیر؟ گفت:واحدهای 
مرغ مادر حاضر نیستند جوجه یکروزه را با نرخ 
مصوب تحویل واحدهای مرغ گوشتی بدهند و 
اراده ای برای آن وجود ندارد. ما حاضریم  تمام 
جوجه های یکروزه  را از واحدهای مرغ مادر به 
نرخ مصوب خریداری کنیم و تحویل واحدهای 
تولیدی بدهیم ولی اجرای این امر مستلزم 
همکاری و دستور  جهاد برای عرضه جوجه از 

طریق اتحادیه است.

گزارش های رسمی نشان می دهد که باالترین 
مبلغ ثبت شده برای پرداخت حقوق مربوط 
به قوه مجریه با 2۸۴ میلیون تومان و کمترین 

آن 3.2 میلیون تومان است.
با توجه به الزام ماده 2۹ قانون برنامه ششم 
توسعه، دستگاه های اجرایی مشمول قانون 
موظف هســتند اطالعات حقوق و مزایای 
کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا 
اعالم کنند که البته بعد از گذشــت حدود 
چهار ســال همچنان برخی دســتگاه ها و 
زیرمجموعه های آنهــا اطالعات خود را وارد  
و یا تکمیل نکرده اند. این در حالی است که 
بررسی گزارش  سازمان اداری و استخدامی 
در رابطه با میانگین حقوق و مزایا در ۹ ماهه 
سال جاری نشان دهنده ارقام متفاوت و قابل 
تاملی اســت.برخی پرداخت های سنگین 

یکجا است اما... 
بر اساس این گزارش،  باالترین  پرداخت ثبت 
شده مربوط به  قوه مجریه با 2۸۴.۶ میلیون 
تومان است و بعد از آن  قوه قضائیه با 1۸۴.۹ 
میلیون قرار دارد.در سایر بخش ها نیز در قوه 
مقننه ۸2.۹ میلیون تومان و در نهادهای زیر 
نظر مقام معظم رهبری ۴۸.5 میلیون تومان و 
در سایر دستگاه های اجرایی باالترین رقم ثبت 

شده ۸5.۴ میلیون تومان است.
برخی ارقام ثبت شده در حالی بسیار باالتر 
از حد تعیین شده در قانون است که توضیح  
سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد 
که تمام این ارقام پرداخت یک ماهه نیست 
بلکه در مواردی مربوط به افرادی اســت که 
طی شش ماه دریافتی نداشتند و در مجموع 

یکجا به آنها پرداخت شده است.
البته با این توضیح هم اگر فرض شــود که 
حقوق 2۸۴ میلیون تومانی برای شش ماه 
بوده است میانگین پرداختی به وی حدود ۴۷ 

میلیون تومان در ماه خواهد بود.
کمترین پرداخت؛ 3.2 میلیون

اما کمترین میزان پرداختی در دستگاه های 
اجرایی رقم ســه میلیون و 255 هزار تومان 
اســت که در تمامی دســتگاه ها به صورت 
یکسان ثبت شده است.این رقم 3.2 میلیون 
تومان هم قابل توجه است، چرا که بر اساس 
قانون بودجه امســال نبایــد پرداختی به 

کارکنان کمتر از 3.5 میلیون تومان باشد.
باالترین میانگین 

در قوه مقننه با ۱۷.۱ میلیون
میانگین پرداختی ها در ۹ ماهه اول نشــان 
می دهد که باالترین میانگین در قوه مقننه 
با 1۷.1 میلیون تومان بوده اســت.میانگین 
پرداخت در قوه قضائیــه ۷.۹ میلیون، قوه 
مجریه ۷.۸ میلیون و نهادهای زیر نظر مقام 
معظم رهبری با ۷.۴ میلیون تومان و در سایر 
دستگاه های اجرایی ۹.۴ میلیون تومان است.

دولــت در الیحــه بودجــه ســال 1۴۰1 کشــور، صــادرات 
ــه صــورت خــام و  ــی و پتروشــیمی ب ــع معدن محصــوالت صنای
نیمــه خــام را مشــمول پرداخــت مالیــات اعــالم کــرده اســت و 
بــرا یــن اســاس بــه نظــر می رســد دولــت بخواهــد بــرای فــوالد 

ــد. ــع کن ــوارض وض ــز ع ــام نی خ
به گــزارش ایســنا، بــر اســاس بنــد ت تبصــره عــوارض و مالیات 
الیحــه بودجــه ســال 1۴۰1، درآمد حاصــل از صــادرات مــواد و 
محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنی، محصــوالت نفتــی، گازی 
ــاط  ــه نق ــام در هم ــه خ ــام و نیم ــورت خ ــه ص ــیمی ب و پتروش

کشــور مشــمول مالیــات خواهنــد شــد.
تعریــف و فهرســت مــواد خــام و نیمه خــام مذکــور بــا پیشــنهاد 
ــور  ــارت و ام ــدن و تج ــت، مع ــای صنع ــترک وزارتخانه ه مش
اقتصــادی و دارایــی و همچنین اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
ــه خواهــد شــد و در مــدت مــدت ســه  ــران تهی و کشــاورزی ای
مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون، بــه تصویــب هیــات وزیــران 

ــد رســید. خواه
رئیــس جمهــوری صبــح روز یکشــنبه هفتــه جــاری )21 
آذرمــاه( بــا حضــور در جلســه صحــن علنــی مجلس، نخســتین 
الیحــه بودجــه تنظیــم شــده توســط دولــت ســیزدهم را تقدیم 

ــرد. ــس ک مجل
بــر اســاس اطالعــات منــدرج در الیحــه بودجــه، دخــل و خــرج 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــم 3۶31 ه ــا رق ــده ب ــال آین ــت در س دول

بســته شــده اســت.

 از سال آینده صادرات 
محصوالت خام و نیمه خام 

مشمول مالیات می شود

توزیع مرغ منجمد
 به تولید آسیب می زند

باالترین فیش حقوقی 
امسال؛ 2۸۴ میلیون تومان

ــدود 5۰  ــرد: ح ــالم ک ــی اع ــور مالیات ــازمان ام ــس س ریی
درصــد مالیاتــی کــه وصــول می کنیــم فــرار مالیاتــی 
داریــم کــه بــر ایــن اســاس ایــن مبلــغ 135 هــزار میلیــارد 

تومــان بــرآورد می شــود.
داوود منظــور دربــاره اجــرای قانــون مالیــات بــر خانه هــای 
ــامانه  ــا را از س ــن خانه ه ــات ای ــد اطالع ــت: بای ــی گف خال
ــاس  ــر اس ــه ب ــم ک ــت کنی ــازی دریاف وزارت راه و شهرس
آییــن نامــه مصــوب دولــت بایــد تــا پایــان آذر یعنــی کمتــر 
از ده روز دیگــر اطالعــات قطعــی در اختیــار مــا قــرار گیرد.
ــرد:  ــان ک ــز بی ــس نی ــای لوک ــات خانه ه ــاره مالی وی درب
تــی هســتیم و  در حــال تکمیــل بانک هــای اطالعا
ــز  ــات الزم نی ــم و مکاتب ــاد کرده ای ــامانه های الزم را ایج س
بــا دســتگاه های مختلــف از جملــه شــهرداری ها بــرای 
ــم  ــعی می کنی ــت. س ــده اس ــام ش ــات انج ــت اطالع دریاف
ــس  ــای لوک ــر خانه ه ــات ب ــون مالی ــن قان ــان بهم ــا پای ت

ــم. ــرا کنی را اج
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره جلســه ای کــه 
ــن  ــئوالن ای ــاد و مس ــر اقتص ــور وزی ــا حض ــته ب ــب گذش ش
ــزار  ــس برگ ــازمان و اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجل س
شــد، گفــت: در ایــن جلســه دربــاره بررســی الیحــه بودجــه 
ــول  ــای تح ــن طرح ه ــس و همچنی ــده در مجل ــال آین س

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــی بح مالیات

نیمی از مالیات وصول نمی شود

معـاون درمـان علـوم پزشـکی کرمـان: 
عمـر مفیـد »تیـوب« دسـتگاه تمام شـده 
و بـه زودی اصـالح می شـود. بیمـاران 
بیمارسـتان شـفا کرمان مدتی اسـت که  از 
نبود »سـی تی  اسـکن« در این بیمارسـتان 
رنج می برنـد؛ معـاون درمان علوم پزشـکی 
کرمان می گوید: یکی از تجهیزات دسـتگاه 
مشـکل دارد و اصالح آن زمان بر شده است.

در روزهای گذشته برخی مخاطبان »کاغذ 
وطـن« از نبـود خدمـات سـی تی اسـکن 
در بیمارسـتان  شـفای کرمـان خبـر دادند. 
آن ها علـت این موضـوع را خرابی دسـتگاه 
سـی تی اسـکن بیمارسـتان عنوان کردند. 
آن طـور کـه مخاطبـان می گوینـد حداقل 
بیـش از یـک هفتـه ایـن مشـکل وجـود 
دارد.بیمارسـتان شـفا بیمارانی کـه نیاز به 
سـی تی اسـکن دارند را به بیمارسـتان های 
دیگری مانند بیمارسـتان باهنر می فرستد. 
این ماجرا مشـکالت زیـادی بـرای بیماران 

ایجـاد کـرده؛ چنـد بیمـار کـه هـر کـدام 
یـک همـراه دارنـد بـا یـک آمبوالنـس بـه 
بیمارسـتان های دیگر فرسـتاده می شـوند 
که دلیـل آن نیز کمبـود آمبوالنس اسـت. 
بعـد از انجام سـی تی اسـکن نیـز بایـد کار 
همـه بیماران تمام شـود تـا به بیمارسـتان 

شـفا برگردند.
این پروسـه زمان بر باعث معطلـی بیماران 
شـده و آن ها با توجه به شـرایط کرونا از این 
موضـوع گالیـه دارند.معـاون درمـان علوم 
پزشـکی کرمان: دسـتگاه سـی تی اسـکن 
بیمارستان شـفا ۱5 سـال در حال کار است 
. مرتضی هاشـمیان معاون درمان دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمان می گویـد: عمر مفید 
»تیـوب« )لولـٔه تولیدکنندٔه اشـعه ایکس( 
دسـتگاه سـی تی اسـکن بیمارسـتان شفا 
تمـام شـده و دنبـال جایگزیـن کـردن آن 
هسـتیم؛ در همیـن هفتـه تیوب دسـتگاه 
اصـالح می شـود.او با بیـان این که مشـکل 
اصلی اعتبـاری نیسـت می گوید: همیشـه 
مشـکل اعتبـار را می تـوان ذکـر کـرد امـا 
در بیمارسـتان شـفا مشـکل اصلـی اعتبار 
نیست و هماهنگی برای تهیه تیوب و آمدن 

نمایندگـی بـرای تعویـض زمان بـر شـده 
است.هاشـمیان می گوید دسـتگاه سی تی 
اسکن بیمارسـتان شـفا حدود ۱5 سال در 
حال کار اسـت و به دنبـال جایگزین کردن 

آن هسـتیم.
معـاون درمـان علـوم پزشـکی کرمـان 
وضعیت دسـتگاه های سـی تی  اسکن علوم 
پزشـکی کرمان را خـوب ارزیابـی می کند: 
»سی تی وسـیله تصویر برداری است که در 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان وضعیت ما 
بد نیسـت و مشـکلی از جهت نبود سـی تی 
اسـکن نداریـم؛ آخریـن دسـتگاه  سـی تی 
اسکن نیز در بردسـیر نصب و مورد استفاده 

قـرار گرفت.«
او در خصـوص جـا بـه جایـی چنـد بیمـار 
بـا یـک آمبوالنـس بـرای انجـام سـی تی 
در بیمارسـتان های دیگـر گفـت: »وقتـی 
امکانـی در یک بیمارسـتان وجود نداشـته 
باشـد از زنجیـره تامیـن و ارجـاع اسـتفاده 
می شـود؛ ایـن کـه چنـد بیمـار بـا هـم 
فرسـتاده می شـوند مـورد قبـول نیسـت و 
باید حقوق بیمار رعایت شـود و حتما تذکر 

داده می شـود.«

بررسی ها بیانگر این است که در هشتمین ماه 
سال جاری نیز شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
منفی ۱٫۱ درصدی را ثبت کرده و  رشد منفی 
تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین سهم را در 
ماندگاری رشد منفی شاخص تولید صنعتی در 

این ماه داشته است.  
به گزارش ایسنا، پژوهشکده پولی و بانکی کشور،  
ماهانه وضعیت تولید شرکت های صنعتی از 
ابعادی مختلفی چون شاخص تولید صنعتی 
ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی 
و رشد صنعت، سودآوری و ... بررسی می کند 
که طبق آن شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱٫۱ درصد کاهش داشته و گرچه 
رشد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین 
سهم را در ماندگاری رشد منفی شاخص تولید 
صنعتی در آبانماه داشته است اما در مجموع از 
۱۳ صنعت بورسی رشد تولید پنج صنعت دیگر 
نیز در دو ماه اخیر منفی بوده که نشاندهنده این 
است که نامطلوب بودن وضعیت تولید محدود به 

یک صنعت نیست.  
صادراتی،  شرکت های  صنایع،  بین  در   
تولیدکننده های کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 

رشد منفی داشته اند و شرکت های واردات محور و 
تولیدکننده کاالهای مصرفی رشد مثبت را تجربه 
کرده اند.البته با توجه به افزایش شاخص موجودی 
انبار در مهر و آبان و کاهش تولید در این دو ماه، 
می توان اینگونه برداشت کرد که کاهش در تقاضا 
برای محصوالت صنعتی منجر به کاهش فروش در 
صنایع شده است و در نتیجه آن صنایع تولید خود 

را کاهش داده اند.
در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشکده پولی 
و بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار 
محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت 
تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد،   
چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارائه 
می کند تا از این طریق بتوان به پیش بینی روند 
آتی تولید  پرداخت، به سراغ تحلیل موجودی انبار 

شرکت های صنعتی رفته است.  
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که 
یک درصد از تولید صنعتی آبان ماه به موجودی 
انبار اضافه شده و در سه ماهه اخیر نیز به طور 
متوسط ۰٫5 درصد از تولید به موجودی انبار 

اضافه شده است.  
جزئیات این تحلیل بیانگر این است که صنعت 
محصوالت شیمیایی در دو ماه اخیر افزایش قابل 
توجه در موجودی انبار داشته و با توجه به رشد 

تولید نزدیک به صفر دراین صنعت، می توان گفت 
که فروش شرکت های این صنعت در ماه اخیر 

نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.  
البته با توجه به اینکه در فصول سرما معموال 
محدودیت هایی برای تامین خوراک پتروشیمی ها 
تعیین می شود، این افزایش در موجودی انبار در 
این صنعت می تواند استراتژیک و در راستای تامین 

کمبود تولید دوره های آتی باشد.
تداوم کاهش موجودی انبار خودروسازان 

یکی از صنایعی که در دوره های اخیر بیشترین 
صنعت  دارد  انبار  موجودی  در  را  تغییر 
خودروسازی است که این صنعت از مرداد ماه 
۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر 
ماه ۱2٫۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد 
اما از اردیبهشت ماه سال جاری به بعد در بیشتر 
ماه ها )به جز خردادماه( موجودی انبار این صنعت 

کاهش داشته است.  
در آبان ماه نیز معادل ۴ درصد تولید آبان ماه این 
صنعت از موجودی انبار این صنعت کم شده است.  
 همچنین رشد منفی تولید صنایع کانی های 
فلزی و دارویی در سه ماه اخیر به همراه افزایش 
موجودی انبار در سه ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ در 
این صنایع نشان از کاهش تقاضا و فروش در این 

صنایع دارد.

رنج مضاعف بیماران بیمارستان شفا
 از نبود »سی تی  اسکن«

واردات محوری ها و تولید کننده کاالی مصرفی مثبت های بازار

رشد تولید صنعتی باز هم منفی شد

کارگروه توسعه صادرات روی ریل ناکارآمدی

 برنامه ریزی ها برای برگزاری یک نمایشگاه مبلمان دیگر در دیماه در حال انجام است، روند برگزاری 
نمایشگاههای غیرتخصصی رمق بازار را گرفته است

گرهکورصادراتبازنمیشود

سنا
: ای
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این ماه نیز کارگروه توسعه صادرات خروجی در راستای 
ماموریتش نداشت. نماینده اتاق بازرگانی در این جلسه 
مدعی است که با تمام والیت های افغانستان تفاهم 
نامه همکاری داریم؛ بازاری که تجار کرمانی به جهت 
ارزش پایین خرید حتی قبل از حضور طالبان  سراغش 
نمی رفتند. تکیه کارگروه به برگزاری نمایشگاه یا حضور 
در نمایشگاه های کشورهایی چون هند و مالزی و یا 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان کرمان این بار در 
جزیره کیش است. حضوری که البته بیشتر از شرکت های 
خصوصی، دولتی ها طالب شرکت در آن هستند و 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان تاریخ آن 
را به جهت موازی بودن با تاریخ کنگ زنی های کرمان در 
بهمن ماه مناسب نمی داند. این بار نیز مثل جلسه ماه قبل، 
موضوعات بیشتر از آنکه صادراتی باشد حول محور شرکت 
نمایشگاه جنوب شرق بود. مهرابی که در جلسه قبل در 
مواجه با اختالف اتاق اصناف و این شرکت گفته بود که 
قاضی نیست، این بار برای راضی نگه داشتن دو طرف 
تصمیم گرفته که یک نمایشگاه مبلمان دیگر در کرمان 
برگزار شود. برای این نمایشگاه نیز مثل نمایشگاه قبلی 

بیشتر صنوف فعالند تا تولید کنندگان.
 اتاق بازرگانی و سازمان صمتی های کرمان اکثر تخم 
مرغ هایشان را در سبد افغانستان گذاشته اند. بازاری 
که سایر کشورها به جهت ریسک باال و ارزش پایین 

خریدشان آن را با کشورهای دیگر جایگزین کردند.
 *اکتفا به بازار افغانستان افتخار نیست

تا دو سال قبل سهم افغانستان از کل صادرات 
ایران5.۳درصد و در میان محصوالت کشاورزی ۱۱درصد 
بود. سهم این کشور اما در دوسال اخیر افزایش یافت. هر 
چند که تجار صادرات به این کشور را واقعی نمی دانند. به 

گفته تجار کرمانی اکثر این صادرات از طریق حضور تاجر 
افغان در کرمان و خرید محصول با کمترین قیمت از سر 
باغ است، نه ورود کاال توسط تجار کرمانی به افغانستان و 

به نوعی دیگر ورود ارز به کشور. 
 احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
مرداد ماه گفته بود:» اینکه بازارهای رده نخست را از دست 
بدهیم و به بازار افغانستان اکتفا کنیم این افتخار نیست.
هدف صادرکنندگان ایرانی باید ورود به بازارهای طراز اول 
باشد. بازارهایی که محصوالت با کیفیت باال در آن معامله 
می شود و پول بیشتری هم بابت آن پرداخت می کنند.«با 
این حال تحریم ها  و در کنار آن سیاستهای دولتمردان 

ایرانی،  نقش این بازار را در کشور پررنگ تر کرد.
*کاهش ۸5درصدی صادرات به افغانستان

بعد از حضور طالبان اما این بازار از تب و تاب افتاد. ۱5 
مرداد ۱۴۰۰حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران 
و افغانستان گفته بود که صادرات ایران به افغانستان ۸5 
درصد کاهش یافته. حضور طالبان جو را امنیتی کرده 
و حتی خود افغانستانی ها نیز تمایل به فعالیت در این 
عرصه ندارند. البته در ماه های اخیر بازیگران جدیدی هم 
وارد این بازار شدند که نمونه اش پاکستان است، چرا که 
به هر حال فقر گسترده مردم این کشور موجب شده که 

سراغ محصوالت کم کیفیت تر و با قیمت پایین تر روند.
اتاق بازرگانی کرمان اما چشمش را روی این مسائل 
بسته و از بین ۶ کشوری اندونزی، هند، مالزی، روسیه، 
ارمنستان و افغانستان که زمانی به عنوان اهداف تجاریش 

خوانده بود، تمرکزش را روی افغانستان گذاشته.
سعید، مدیر توسعه بازار اتاق بازرگانی کرمان مدعی 
است که تقریبا با تمام والیت های افغانستان تفاهم نامه 
همکاری دارند. کشوری که به گفته محمدرضا ترابی، 
عضو اتاق بازرگانی کرمان به قدری ریسک حضور در آن 
باالست که حتی صندوق ضمانت حاضر به بیمه بار نیست 
و یا اگربیمه کند با نرخ هایی بیمه  صورت می گیرد که 

عمال صادرات را غیر اقتصادی می کند. هر چند که پیش 
از حضور طالبان در این کشور و یا بحث های امنیتی تجار 
کرمانی تمایلی به حضور و فعالیت در این عرصه نشان 
ندادند. نمونه اش درخواست شرکت نمایشگاه جنوب 
شرق در مورد نمایشگاه با حضور افغانستان که تجار 

کرمانی تمایلی به حضور در آن نشان ندادند.
*تاکید عمده کرمانی ها روی اسفندماه

تمرکز اصلی کارگروه صادرات استان کرمان به برگزاری 
نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه های خارجی است. 
نمونه اش شرکت در رویدادی که سفارت ایران در مالزی 
در فروردین ماه برای کل ایران  برنامه دارد و یا حضور 
کرمانی ها در نمایشگاه مواد غذایی کشور هند. موضوعی 
که تیم کارشناسی اش اسفندماه به این کشور اعزام 
می شوند ودلیل انتخاب این تاریخ نیز به گفته سعید امکان 
گردشگری و بهره برداری چند جانبه از این نمایشگاه 

است.   
 *در قالب مسئولیت های اجتماعی بودجه اعزام 

را جور کنیم
سازمان توسعه و تجارت اما بودجه ای برای  اعزام این  
تیم های تجاری به این کشورها ندارد. موضوعی که مهدی 
حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت شمال کرمان در این 
جلسه با توجه به تجربه سفرهای گذشته به آن اشاره 
داشت و اذعان کرد  که باید به دنبال اخذ بودجه از طریق 
مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ برای این 
رویدادها بود. پیشنهاد بعدی او دسته بندی این تیم ها 
بود:» بهتر است تشکل های ما  یک دسته بندی کنند و 
فرضا ۱2 مورد از انجمن ها و اتحادیه ها در این سفرها ما 
را یاری دهند.« این موضوع البته در این جلسه به جمع 
بندی خاصی نرسید و مقرر شد تا در جلسات بعدی 
پیرامون آن بحث های کارشناسی بیشتری صورت گیرد.
از سایر موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان در کیش به 

وسیله شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان 
بود که زمان آن بهمن ماه انتخاب شده بود که البته چندان 
به مذاق دولتی ها خوش نیامد. یکی از افرادی که این زمان 
را نامناسب می دانست مهرابی بود؛ چرا که به گفته او این 
تاریخ با تاریخ کلنگ زنی های هر ساله دولت تداخل دارد 

و شاید احتمال حضور دولتی ها نباشد.
 *تکرار مجدد نمایشگاه مبلمان و لوستر باز هم با 

محوریت فروشندگان
از دیگر موارد بحث شده در این جلسه که وقت قابل 
توجهی هم به آن اختصاص یافت، برگزاری یک  
نمایشگاه مبلمان دیگر در دی ماه بود. اواسط آبان 
ماه بود که اعضای اتاق اصناف و خصوصا صنف مبلمان 
به برگزاری نمایشگاه های غیر تخصصی در این سایت 
اعتراض داشتند. اعتراضاتی که به کارگروه توسعه 
صادرات هم کشیده شد و آن زمان مهرابی در واکنش 
به آن ها  عنوان کرده بود که قاضی نیست و نمی تواند 
بین طرفین قضاوت کند. این سرو صداها در نمایشگاه 
بعدی که با عنوان نمایشگاه جهیزیه برگزار شد و در آن 
هم عمال مبلمان لوستر فروش رفت به جایی کشید 
که هیاتی متشکل از اعضای نظارتی اتاق بازرگانی به 
همراه بازرسان تعزیرات به نمایشگاه آمدند و تعدادی 
از غرفه داران را جریمه کردند. بعد از جریمه شدن 
تعدادی از غرفه داران نمایشگاه جهیزیه به جرم فروش 
کاالی تقلبی، قاچاق و گرانفروشی و همچنین حاشیه 
های ایجاد شده در خصوص عملکرد این شرکت این 
بار سازمان صمت تصمیم گرفته تا شرکت نمایشگاه 
جنوب شرق پاسخگوی شکایت متقاضیان و مشتریان 
باشد. همچنین به غیر از این شرکت، معاونت بازرسی 
سازمان صمت موظف به رسیدگی به این شکایات شد. 
با این حال در بر همان پاشنه سابق می چرخد و روال 
برگزاری نمایشگاه های غیر تخصصی در این سایت 
همچنان برقرار است. برای راضی نگه داشتن اصناف 
نیز نمایشگاه مبلمان تکرار شده و این بار امتیاز ویژه ای 
به اصناف کرمانی داده شده است. به گفته امیر حسین 
سعید، مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب 
شرق این نمایشگاه این بار با حضور بیشتر اصناف 
کرمانی برگزار خواهد شد و این غرفه داران به ازای 
هر متر ۱5۰هزارتومان تخفیف خواهند گرفت. سینا 
خسروی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت در این رابطه به »کاغذ وطن « می گوید: »دو 
گروه می توانند در نمایشگاه بعدی شرکت کنند، اصناف 
کرمانی و تولیدکنندگان خارج از استان. برای اصناف 
کرمان هم چیزی حدود ۴۰درصد تخفیف به اصناف 
کرمانی داده می شود که هر میزان که خواستند شرکت 
کنند. مابقی هم برای اینکه شکل رقابت حفظ شود از 
تولیدکنندگان خارج از استان شرکت می کنند که برای 
اثبات تولیدکننده بودنشان هم ما از آن ها پروانه بهره 

برداری از واحد تولیدی را می خواهیم.«

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

حمزه سلمانی
گزارش 

از دیگر موارد بحث شده در این جلسه که 
وقت قابل توجهی هم به آن اختصاص یافت، 
برگزاری یک  نمایشگاه مبلمان دیگر در دی 
ماه بود. اواسط آبان ماه بود که اعضای اتاق 
اصناف و خصوصا صنف مبلمان به برگزاری 
نمایشگاه های غیر تخصصی در این سایت 
اعتراض داشتند. اعتراضاتی که به کارگروه 
توسعه صادرات هم کشیده شد و آن زمان 
مهرابی در واکنش به آن ها  عنوان کرده بود که 
قاضی نیست و نمی تواند بین طرفین قضاوت 
کند. 



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1131 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 آذر   24 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 کشف احتکار الستیک در شهر کرمان

از یک انبار در کرمان بیش از سیصد حلقه 
الستیک سبک و سنگین احتکار شده ضبط شد .

وکیلی بازرس سازمان صمت استان گفت: با توجه به گزارش 
ستاد خبری سازمان صنعت معدن و تجارت یک انبار احتکار 

الستیک سبک و سنگین در یک منزل در شهر کرمان شناسایی 
شد و از آنجا که کاالها در سامانه جامع انبارها ثبت نیست احتکار 

مسجل است.
او گفت: الستیک های سبک همه ایرانی هستند اما الستیک های 

سنگین وارداتی هستند.

فراخوان رقابت معماری مزرعه خالق 
 2۰22 Ghana Innovation Farm در غنا

منتشر شد.
مهلت ثبت نام زودهنگام : 1۰ آبان 1۴۰۰

ثبت نام عادی: 1 آذر الی 2۸ آذر 1۴۰۰
ثبت نام دیرهنگام: 2۹ آذر الی 2۶ دی 1۴۰۰

رقابت مزرعه خالق غنا توسط موسسه YAC )رقابت معماران 
جوان( با همکاری گروه Manni برگزار می شود و از معماران 

دعوت می کند تا در طراحی مرکز فناوری و فرهنگی غنا در رابطه 
با چالش های جهانی زنجیره های تامین مواد غذایی شرکت کنند.

خارپشت برانت )خارپشت ایرانی(
مشخصات: جثه این جانور اندکی کوچک تر از خارپشت اروپایی 

است. گوش ها مثلثی شکل و از خارهای پشت سر بلندترند. وجه تمایزش با خارپشت 
گوش بلند وجود یک قسمت لخت در بین خارهای باالی پیشانی است که آن را به 

دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند. خارهای این گونه بلندتر از سایر خارپشت ها 
است به طوری که طول آنها گاه به ۳۸ میلی متر می رسد. خارهای نوارهای سیاه و 

زردی دارند که چون نوار انتهایی سیاه است رنگ کلی بدن سیاه به نظر می آید. در 
بعضی از این خارپشت ها رنگ خارها مانند خارپشت گوش بلند گندمی و گاهی نیز 

کاماًل سفید است. رنگ موهای صورت و زیر بدن به رنگ پشت است.
اندازه ها: طول سر و تنه ۱۴۰ تا 2۴۰ میلی متر، دم ۱۰ تا ۴۰ میلی متر، وزن ۴۰۰ تا 

7۰۰ گرم.زیستگاه: بوته زارها و باغ ها.پراکندگی: در ایران اکثر مناطق استپی بیابانی و 
بلوچی.پراکنش جهانی: جنوب آسیا.عادات: اکثر خصوصیات آن شبیه خارپشت گوش 

بلند است./کویرها و بیابان های ایران

پدرو پارامو
نویسنده: خوآن رولفو    

ترجمه: کاوه میرعباسی
انتشارات: ماهی

کتاب پدرو پارامو اثر نویسنده 
مکزیکی، خوآن رولفو است که 

در سال ۱۹۸3 توانست جایزه 
ادبی »شاهزاده آستوریاس« را 

به دست آورد. این جایزه یکی از 
معتبرترین جوایز در عرصه ادبیات 
اسپانیایی زبان است.رمانی به ظاهر 

با ساختاری از هم گ

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت کرمــان گفــت: طــی ۸ 
ــه  ــال ۱۴۹ قبض ــدای امس ــاه ابت م
ــالح  ــه س ــاز و ۳2 قبض ــلحه مج اس
ــان  غیرمجــاز از شــکارچیان در کرم

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب کش
نــده یــگان  نــادر ســیدی فرما
ــان  ــت کرم ــط زیس ــت محی حفاظ
گفت:طــی هشــت مــاه گذشــته 
ــکارچیان در  ــف ش ــورد تخل ۳52 م
ایــن اســتان کشــف و همیــن تعــداد 
ــتگیر  ــه دس ــن رابط ــف در ای متخل
شــده اند کــه در ۴2 مــورد ایــن 
ــدام،  ــل از اق ــکار قب ــات از ش تخلف

جلوگیــری شــده اســت.
او در تشــریح آمــار هشــت مــاه 
گذشــته تخلفــات شــکار در کرمــان 
تصریح کــرد: ۱۴۹قبضــه اســلحه 
مجــاز و ۳2 قبضــه ســالح غیرمجــاز 
طــی ایــن مــدت در اســتان کرمــان 
ــن  ــالح از ای ــه ۹ س ــد ک ــط ش ضب
د شــکاری و ســه قبضــه  تعــدا
ــر  ــوده اســت کــه عــالوه ب جنگــی ب
ــن  ــش تامی ــت در بخ ــط زیس محی
امنیــت جامعــه نیــز تهدیــد بــه 

ــی رود. ــمار م ش
ســیدی بیــان داشت:خســارتی 
بالــغ بــر 25۰ میلیــون تومــان 

ــده  ــام ش ــات انج ــل تخلف ــه دلی ب
در بخــش شــکار غیرمجــاز طــی 
ــط  ــه محی ــته ب ــاه گذش ــت م هش
ــده  ــان وارد ش ــتان کرم ــت اس زیس
ــبت  ــات نس ــن تخلف ــزان ای ــه می ک
بــه ســال های گذشــته تفــاوت 

چندانــی نــدارد.
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه طــی بررســی های انجــام 
ــه محیــط  شــده بســیاری از افــراد ب
عالقه منــد  شــکار  و  زیســت 
هســتند گفــت: خشکســالی های 
را  نامناســبی  یط  شــرا اخیــر 
در محیــط زیســت ایــن اســتان 
ــراد  ــر اف ــذا اگ ــود آورده ل ــه وج ب
ــات  ــکار حیوان ــه ش ــوز ب ــدون مج ب
ــات  ــزی از حی ــر چی ــد دیگ بپردازن

نــد. قــی نمی ما وحــش با
ــراد دارای اســلحه شــکاری  ــه اف او ب
ــه شــرایط  ــا توجــه ب توصیــه کــرد ب
ر  کنــا ا  ر اســلحه ها  موجــود 
رنــد تــا از وضعیــت فعلــی  بگذا
ــن دوره  ــد از ای ــا بع ــم ت ــور کنی عب
گــذر، پروانه هــای شــکار قانونــی 

صــادر شــود.

رویای آب در سرزمین کارون
آب چاه، کرم های ریز سفیدی دارد؛ با این حال تنها 

منبع تامین آب روستای »نگازه2 « در شهرستان باوی 
در شمال اهواز است. ۹۰ خانوار در این روستا ساکن 

هستند که چندین نفر از آنها با خوردن این آب دچار 
شکم درد شدیدی شده و کارشان به دکتر کشیده بود. 
نگازه2 در چند کیلومتری رودخانه کارون از آب شرب 

محروم و سالهاست در انتظار عملی شدن وعده آب 
آشامیدنی سالم است. در چند ماه گذشته از تانکرهای 

آبرسانی شرکت آبفا هم خبری نبوده و مردم به استفاده 
آب غیربهداشتی چاه و یا خرید آب از تانکرها رو 

آورده اند./تسنیم

عکس: تسنیم

هر
ع: م

منب

کشفوضبطسالحهایمجازوغیرمجازازشکارچیاندرکرمان

بازدید مدیر کل طرحهای ملی مسکن کشور
 از پروژه های نهضت ملی مسکن استان کرمان

خبر

 مهندس محمدی مدیر کل  طرحهای ملی مسکن بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در 
سفر یک روزه خود به استان کرمان از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی در شهرستانهای کرمان و زرند بازدید نمود.
 در این بازدید مهندس سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن ارائه گزارشی از 
پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن استان گفت پروژه ۸۰ واحدي حاجي آباد  
شهر کرمان در 2۰ قطعه زمین دو طبقه ۴ واحدي در زمینی به متراژ 72۱۴ متر مربع در 
حال اجرا است .وی افزود پروژه 2۰ واحدي شهر زرند در ۱۰ قطعه در زمینی به مساحت  

2۹۸۱ متر مربع در دو طبقه درحال اجراست 
مهندس محمدی مدیرکل دفتر طرحهای ملی مسکن ضمن تشکر از زحمات مهندس 
سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن استان وهمکاران حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن استان 
در طرح نهضت ملی مسکن گفت امیدواریم با تسریع در اتمام پروژه ها در جهت خانه دار 

شدن متقاضیان واجد شرایط این طرح گام مهمی برداریم.
در این بازدیدمهندس سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان و 

مهندس شیخ شعاعی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان نیز حضور داشتند

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: تکنسین فنی نصب و تعمیر
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
ماهر، نیمه ماهر

مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
مزایا:

حقوق ثابت- بیمه- بیمه تکمیلی- وام
هدایای مناسبتی- ناهار

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

موقعیت شغلی: مهندس ناظر
جنسیت: آقا
نوع قرارداد:

تمام وقت، پروژه ای
مهندسی عمران

منظم و مسئولیت پذیر
جهت پروژه راه سازی در منطقه بشاگرد استان هرمزگان

با سابقه باالی ۱۰ سال

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

موقعیت شغلی: تکنسین مکانیک
نوع قرارداد: تمام وقت

جنسیت : آقا
شرایط احراز

دارای تجربه کافی در امور تعمیرات مکانیکی انواع وینچ و 
ماشین آالت صنعتی

سرویس و نگهداری دستگاه های صنعتی اعم از تراش، فرز، 
جوش CO2، رکتی فایر

میزان تحصیالت حداقل دیپلم
اطالعات تماس
موبایل ۰۹۳۹2۴۳۱5۸۱
واتساپ ۰۹۳۹2۴۳۱5۸۱
gmail.com@employer۱۳۶۳ ایمیل

استخدامگروهصنعتی
انتخابالکترونیک

استخداممهندسینمشاور
طرحآفرینانآماج

استخدامصنایعممتازانکرمان

خبر

ــگری  ــر کل میراث فرهنگی،گردش مدی
گفت:»صــادرات  صنایع دســتی  و 
و  قیمتــی  ســنگ های  چمدانــی 
نیمه قیمتــی شهرســتان شــهربابک 

5۰۰ هــزار دالر در ســال اســت.«
ــه  ــفر ب ــیه س ــی در حاش ــدون فعال فری
ــه  ــاره ب ــا اش ــهربابک ب ــتان ش شهرس
ــوان  ــزد عن ــن شهرســتان نام اینکــه ای
شــهر ملی ســنگ فیــروزه شــده اســت 
اظهــار کرد:»ایــن شهرســتان دارای 
قابلیت هــا و ظرفیت هــای خوبــی 
در زمینــه ســنگ های قیمتــی و 
نیمه قیمتــی اســت بطوریکــه گــردش 

ــروزه  ــنگ فی ــراش س ــته ت ــی رش مال
ــش  ــه بی ــال ب ــول س ــهربابک در ط ش

از5۰ میلیــارد تومــان می رســد.«
ــگری  ــر کل میراث فرهنگی،گردش مدی
کرمــان  اســتان  صنایع دســتی  و 
ــتان در  ــن شهرس ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــروزه دارای  ــنگ فی ــراش س ــه ت زمین
۶۸ تعاونــی و یــک اتحادیــه اســت، 
افــزود: »در شهرســتان شــهربابک 2 
هــزار هنرمنــد در ایــن زمینــه آمــوزش 
ــز  ــا نی ــر از آنه ــه ۴۰۰ نف ــد ک ــده ان دی

بیمــه شــده اند.«
او بــا تاکیــد براینکــه شــهربابک قابلیت 

ــنگ  ــی س ــهر مل ــوان ش ــه عن ــت ب ثب
فیــروزه را دارد بیــان کــرد: »بایــد 
شــاخص های الزم بــرای ایــن ثبــت 
اجــرا و لحــاظ شــود تــا بتوانیــم در 
تاریــخ هــای 27 تــا 2۹ آذرمــاه جــاری 
بــا حضــور داوران کشــوری زمینــه 

ثبــت آن را فراهــم کنیــم.«
فعالــی خاطرنشــان کرد:»طــرح اولیــه 
تهیــه و تدویــن شــده و امیدواریــم 
بتوانیــم بــا همــکاری فرمانــدار و ســایر 
ــی  ــوان شــهر مل ــی عن مســئوالن محل
ســنگ فیــروزه را از آن شهرســتان 

شــهربابک کنیــم.«

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــام در  ــت ن ــت ثب ــد مهل ــان از تمدی کرم
آزمــون المپیادهــای علمــی کشــور در 
ــر داد. ــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خب ــال تحصیل س
ــای  ــون  المپیاده ــام در آزم ــت ن ــان ثب زم
علمــی ویــژه دانش آمــوزان مــدارس 
دوره دوم متوســطه داخــل و خــارج از 
ــاه ۱۴۰۰  ــنبه 27 آذرم ــا روز ش ــور ت کش

ــد. ــد ش تمدی
او گفــت: آزمــون  مرحلــه اول المپیادهــای 
علمــی در حوزه هــای داخــل و خــارج 

ــرای  ــان ب ــم  زم ــورت ه ــه  ص ــور ب از کش
ــم  ــم و یازده ــای ده ــوزان پایه ه دانش آم

برگــزار می شــود.
اســکندری نســب اظهــار کــرد: بارگــذاری 
ز  دفترچــه و کلیــد ســؤاالت، پــس ا
ــت  ــن دریاف ــون و هم چنی ــزاری آزم برگ
و پاســخ بــه درخواســت  هــای تجدیــد 
نظــر دانش آمــوزان از طریــق ســامانة 
بــه  علمــی  دهــای  لمپیا ا م  ثبت نــا
نشــانی http://oly.medu.ir در مهلــت 

می شــود. م  نجــا ا تعیین شــده 

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

صادرات چمدانی۵۰۰ هزار دالر سنگ های قیمتی شهربابک
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

مهلت ثبت نام در »آزمون المپیادهای علمی کشور« 
تمدید شد


