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 فقر مهارتی در بین 
جویندگان کار 
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قرمز نبودن بند »ج«قرمز نبودن بند »ج«

۱۵۴ بستری 
جدید و ۱۳ فوتی 

در شبانه روز 
گذشته

۱۰ هکتار منابع طبیعی 
و ۶۰ نخل عنبرآباد 

در آتش سوخت
سرپرست فرمانداری عنبرآباد در جنوب استان 
کرمان وسعت منابع طبیعی که طی روزهای اخیر 
در آتش سوخت را 10 هکتار بیان و اعالم کرد که در 
حادثه حریق دیگر 60 نفر نخل در این شهرستان از 
بین رفت.جواد ایزدی سرپرست فرمانداری عنبرآباد 
با بیان اینکه خسارت این 2 مورد آتش سوزی برای 
منابع طبیعی و کشاورزان منطقه بیش از 10 میلیارد 
ریال بوده است گفت که کار پاکسازی منطقه 

بندربارده تا روز جمعه ادامه داشت.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری عنبرآباد، 
سرپرست فرمانداری عنبرآباد افزود: نخستین 
آتش سوزی در ارتفاعات سخت گذر بُندربارده 
بخش جبالبارز جنوبی به وقوع پیوست که پس از 
اعزام 30 نیروی امدادی به صورت پیاده پس از 15 

ساعت مهار شد.

 رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
و کشاورزی استان کرمان با اشاره به ضرورت  
تولید بذ ر هیبریدی در کشور گفت: برنامه ریزی 
و هدف گذاری برای تولید و تامین 10 درصد از 
بذر هیبریدی مورد نیاز کشور در این استان تا 

سال آینده انجام شده است.

 در شرایطی که بنگاه های اقتصادی و کارخانجات استان کرمان نیازمند نیروی 
 کار ماهر هستند، فقر مهارتی در بین جویندگان کار استان موج می زند.

استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر است

دو نیمه متفاوت بازار ارز 
در هفته ای که گذشت

دستگیری عامل 
جعل و فروش مدارک 

تحصیلی در کرمان

رشد ۲ برابری اعتبارات 
محیط زیست کرمان 

نسبت  به سال گذشته

بـازار ارز در هفتـه ای که گذشـت دو نیمـه متفاوت را سـپری کـرد. در نیمـه ابتدایـی هفته، 
دامنه نوسـان در بازار محدود بود و نمـودار بهای معامـات، جهت صعودی یا نزولی را نشـان 

نمـی داد، امـا در نیمـه دوم هفته، بـار دیگر قیمـت ارز روند صعـودی به خـود گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری یک نفر به جرم جعل 
و فروش مدارک تحصیلی تقلبی در کرمان خبر داد.وی اظهار کرد: 
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان در 
پی دریافت خبری مبنی بر اقدام یک نفر در خصوص تهیه و فروش 

مدارک تحصیلی جعلی، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان از رشد 2 برابری ابالغ نهایی اعتبارات دارایی و سرمایه ای 
این اداره کل طی ســال جاری خبر داد و گفت: این اعتبار که از 
محل استانی و سه درصد نفت و گاز تامین می شود با افزایش 100 

درصدی نسبت به بودجه سال گذشته مواجه است.

کرمان ۱۰ درصد از 
بذر هیبریدی کشور 

 را تامین می کند

گزارش  به 
عمومی  روابط 

مهدی  کرمان،دکتر  پزشکی  علوم 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر 
جمعه 1۹ شهریور ماه با بیان اینکه طی 
24 ســاعت گذشــته، 154 بیمار جدید 
کرونا در  بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:» ۹2 نفر از آنها از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 1۹ نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 11 نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  و 31 نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

هستند«.

صفحه ۱ را 
بخوانید

مجلس کاهش 
قیمت سیمان و 

مصالح ساختمانی 
را دنبال می کند

رئیس  نایب 
کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی 
مصرانه موضوع کاهش قیمت سیمان و 
مصالح ساختمانی از جمله آهن و فوالد را 

دنبال می کند.
عباس مقتدایی در گفت وگو با ایسنا با 
بیان این مطلب اظهار داشت: این اصرار 
ما، با برگزاری جلسات متعددی با وزرای 
جدید درحال پیگیری است، مخصوصا 
نایب رییس مجلس، به نمایندگی از 
مجلس شورای اسالمی این موضوع را 
با جدیت دنبال می کند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس افزود: مجلس نمی 
پذیرد قیمتهایی که در چند هفته گذشته 
به شدت و آسانسوری باال رفته است، 
همچنان در همان حالت بماند و تالش می 
کنیم قیمتهایی که با رکود دولت دوازدهم 
نوسان شدید پیدا کرد، در دولت جدید با 

تشکیل شوراهای مربوطه مرتفع شود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز تونل ۱۰)ده( معدن پابدانا به میزان ۱۲۰۰۰تن به مدت یک سال.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ ۱4۰۰/۰6/۲8

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها. )شماره تماس : 
)۰۳4-۳۲۱۱77۲6

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل ۱.46۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ ۱4۰۰/۰7/۱۰

 تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ ۱4۰۰/۰7/۱۱ وگشایش پاكات الف و ج مورخ۱4۰۰/۰7/۱۲ 
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱48۲۱۰7 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

 :IR68۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱48۲۱۰7 شماره شبا
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir دردسترس میباشد.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها شرکت معادن زغالسنگ کرمان
نوبت دوم

۱۵۴ بستری جدید و ۱۳ فوتی 
در شبانه روز گذشته

کرمان ۱۰ درصد از بذر هیبریدی کشور را تامین می کند

توانایی های امدادی ۱۴۰ امدادگر هالل احمر کرمان سنجیده شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی علــوم پزشــکی 
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،ســخنگوی ایــن 
ــان  ــا بی ــهریور ماه ب ــه 1۹ ش ــر جمع ــگاه عص دانش
اینکــه طــی 24 ســــاعت گذشــــته، 154 بیمــار 

ــا در  ــد کرون جدی
بیمارســتان های اســتان بســتری شــده اند، 
ــوم  ــا از حــوزه دانشــگاه عل ــر از آنه گفــت:» ۹2 نف
پزشــکی کرمــان )شــامل راور، رابر،بافت، بردســیر، 
ــه(،  ــد، ارزوئی ــهربابک، زرن ــان، ش ــان، کرم کوهبن
1۹ نفــر از حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســیرجان، 11 نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم 
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــر از ح ــم  و 31 نف ــکی ب پزش

ــتند«. ــت هس ــکی جیرف پزش
ــگاه  ــوزه دانش ــر از ح ــک نف ــه ی ــان اینک ــا بی او ب
علــوم پزشــکی رفســنجان، بســتری جدیــد 
ــر،  ــال حاض ــزود: »در ح ــت، اف ــده اس ــزارش ش گ
۸11 بیمــار کرونــا در بیمارســتان های اســتان 

بســتری هســتند«.
شــفیعی ادامــه داد:» 4۸1 نفــر از بیمــاران 
ــان، 23  ــکی کرم ــوم پزش ــوزه عل ــتری در ح بس
نفــر حــوزه علــوم پزشــکی رفســنجان ، 121 نفــر 
حــوزه جنــوب، 56 نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 

ــوم  ــر از حــوزه دانشــکده عل ــم 130 نف پزشــکی ب
ــات  ــتند و خدم ــتری هس ــیرجان بس ــکی س پزش

ــود«. ــه میش ــا ارائ ــه آنه ــتانی ب بیمارس
او اظهار کــرد: »از ابتــدای اپیدمــی تاکنــون 3۷ 
هــزار و ۷00 نفــر در اســــتان، بــه دلیــل ابتــال بــه 

ــده اند«. ــتری ش ــا بس کرون
ــردار  ــای واگی ــا بیماریه ــارزه ب ــروه مب ــر گ مدی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل دانشــ
کرمــان ســپس اظهــار کرد:»متاســفانه در 24 
ــل  ــه دلی ــی ب ــورد فوت ــته، 13 م ــاعت گذشــ س
ابتــال بــه ویــروس کرونــا گــزارش شــده کــه ۷ نفر 
مربــوط بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
، 3 نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت، 
2 نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و یک 
نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان  
ــی  ــدای اپیدم ــفیعی،از ابت ــه ش ــه گفت ــت«. ب اس
ــل  ــه دلی ــر ب ــون، 4465 نف ــا در اســتان تاکن کرون
ــت  ــود را از دس ــان خ ــدـ  1۹ ج ــه کووی ــال ب ابت
داده انــد.او همچنیــن تعــداد ُدز واکســن های 
تزریــق شــده اســتان کرمــان در نوبــت اول را 
۸25 هــزار 535 و نوبــت دوم 444 هــزار و ۷۹۹ ُدز 

ــرد. ــوان ک عن

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه ضـرورت  تولیـد 
و  برنامه ریـزی  کشـور گفت:  در  بذ ر هیبریـدی 
هدف گـذاری بـرای تولیـد و تامیـن 10 درصـد از بذر 
هیبریـدی مـورد نیـاز کشـور در ایـن اسـتان تا سـال 

آینـده انجـام شـده اسـت.
سـیدمهدی طبیـب زاده در گردهمایـی روسـای 
کمیسـیون های کشـاورزی اتاق هـای بازرگانـی 
اسـتان های کشـور بـه میزبانـی کرمـان افـزود: تولید 
بذر هیبریدی در اسـتان کرمان با وجود اینکه وابسـته 

بـه واردات هسـتیم، آغـاز شـده اسـت.
او تصریح کـرد: طرح ردیابی سـموم در اسـتان کرمان 
بـا همـکاری دانشـگاه ها و سـازمان جهاد کشـاورزی 
کرمان طراحی شـده کـه در این زمینه بـا اجرای طرح 

می توانیـم این سـموم را ردیابـی کنیم.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمان بیان داشـت: کرمان با 20 درصد باغات 
کشـور قطـب مهمـی از کشـاورزی کشـور محسـوب 
می شـود به طـوری کـه پسـته ایـن اسـتان در سـال 
گذشته بیشـترین صادرات محصوالت کشـاورزی را با 
بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دالر داشـته اسـت.

او با اشـاره به فرصت هـای تنوع اقلیمی اسـتان کرمان 
و فرصت هـای کشـاورزی ایـن سـرزمین افـزود: روند 
توسعه محصوالت کشـاورزی در کرمان به خوبی طی 
شـده در حالی که بیشترین سـطح گلخانه های مدرن 

کشـور در این اسـتان قرار دارد.
طبیب زاده با اشـاره بـه اینکه نبایـد آب گـران را صادر 
کنیـم گفـت: توسـعه گلخانه هـای مـدرن را در ایـن 
حوزه در اسـتان کرمان در دسـتور کار قرار داده ایم لذا 
کشـاورزی باید بـه ازای مصـرف آب محـدود، بازدهی 

مناسـبت تری داشـته باشد.
او ادامه داد: ارزش اسـتخراج هر مترمکعب آب از محل 
طرح انتقـال آب از خلیج فـارس به اسـتان کرمان ۷0 
هـزار تومان تخمیـن زده می شـود لـذا اتـاق بازرگانی 
کرمـان بـه دنبـال توسـعه و ترویـج بهـره وری حـوزه 
کشاورزی با اسـتفاده از آموزش و مهارت آموزی است.

او با تاکید بـر محدودیت منابع آبی و ضـرورت حرکت 

به سـمت کشـاورزی مدرن تصریح کرد: ۹4 درصد آب 
اسـتان کرمان در حوزه کشـاورزی مصرف می شـود و 
از نظر ما تناسـبی با تولید و سـهم این بخـش در تولید 

ناخالص داخلی اسـتان ندارد.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمان ادامه داد: کشـاورزی در مجمـوع 2۸ تا 
30 درصـد، تولیـد ناخالـص داخلی ایـن اسـتان را در 

اختیـار دارد.
طبیـب زاده در بخش دیگری از سـخنانش بـا تاکید بر 
لزوم حرکت به سـمت کشـاورزی مدرن و با بهره وری 
باال و تولیـد محصوالت بـا ارزش باال در شـرایط فعلی، 
تصریح کرد:اتـاق بازرگانـی ایـن رویکـرد را دارد کـه 

کشـاورزی به سـمت بهره وری هدایـت کند.
او ادامـه داد: حرکـت در راسـتای الگـوی کشـت و 
آمایش سـرزمینی موجب می شـود که انباشت برخی 
محصـوالت در فصل هایـی از سـال مواجـه نشـویم و 
سـعی داریم توسـعه را به سـمت محصوالت بـا ارزش 

افـزوده بـاال هدایـت کنیم.
باقـی مانـده سـموم 30 درصـد ارزش صـادرات 

را کاهـش می دهـد محصـوالت کشـاورزی 
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی تهران 
نیـز گفـت: بایـد بسـتر صـادرات کشـاورزی را بـا 
مکانیزه سـازی، برداشـتن چالش هـای موجـود ایجاد 
کنیم و در این راسـتا یک طـرح بیش  از40سـال روی 
میـز مسـئوالن باقی مانـده حتـی سـازمان بازرسـی 

بـه اجـرای آن ورود کـرد و وزیر سـابق دسـتور داد که 
سـند سـموم باید در محصوالت صادراتی مـورد توجه 

قـرار گیرد.
محمود نجفـی ادامـه داد: باقی ماندن سـموم به عنوان 
یکـی از معضـالت جـدی در کشـاورزی کشـور و بـر 
بازارهای هـدف صادراتی مـا اثرگذار اسـت با کمترین 
هزینـه تغییـرات می تـوان ایـن مشـکل صـادرات را 

رفع کـرد.
او با طـرح این سـوال کـه چـرا باید صـادرات پسـته و 
کشـمش ما دنبالـه رو دیگـر کشـورها باشـد؟ عنوان 
کـرد: وزارت جهـاد کشـاورزی و حفـظ نباتات شـاید 
نمی خواهـد مشـکل را حـل کنـد کـه در ایـن زمینه 
اسـتدعا دارم کمیسـیون کشـاورزی از وزارت جهـاد 
کشـاورزی این مهم را درخواسـت کند و این سرفصل 
در اولویت وزیـر که از بدنه کمیسـیون کشـاورزی باال 

آمـده، قـرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه باقی مانده سـموم 30 تـا 40 درصد 
ارزش کاالی صادراتی مـا را پایین مـی آورد گفت: بازار 
عـراق و افغانسـتان بـه خاطـر همین مسـائل و سـایر 

مشـکالت کشـاورزی ما، برایمان مهم اسـت.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانی اسـتان 
افزود:تغییـر حکومـت در افغانسـتان صادرات مـارا به 
لرزه می انـدازد که در ایـن خصوص علت خارج شـدن 
از بازارهـای رده یـک و دوم دنیا باقی ماندن سـموم در 

محصوالت کشـاورزی اسـت

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان 
گفــت: ۱۴۰ نیــروی امــدادی و داوطلــب ایــن 
ــر”  ــت از مق ــش حفاظ ــرای “رزمای ــا اج ــت ب جمعی
ــرق  ــتیبانی جنوبش ــدادی پش ــگاه ام ــل پای در مح

توانایی هــای امــدادی خــود را محــک زدنــد. 
بــه گــزارش  روابــط عمومــی جمعیــت هــال 
احمــر اســتان کرمــان رضــا فــاح افــزود: رزمایــش 
حفاظــت از مقــر بــا مشــارکت ۱۴۰ نفــر از نیروهــای 
امــدادی، حراســت و داوطلــب جمعیت هــال احمر 
ایــن اســتان و بــا محوریــت پایــگاه بســیج شــهدای 

هــال احمــر برگــزار شــد.
او اظهــار داشــت: ایــن مانــور بــا هــدف حفــظ 
ــه منظــور  ــط ب ــای مســتقر در محی ــی نیروه آمادگ
ــر و نیروهــای امــدادی و عکــس العمــل  ــاع از مق دف
ســریع در مواجــه بــا حــوادث مختلــف، حفــظ 
ــروز  ــگام ب ــوص در هن ــی بخص ــجام و یکپارچگ انس
ــی درون  ــه هماهنگ ــیدن ب ــود بخش ــه و بهب حادث
ــت. ــده اس ــزار ش ــازمانی برگ ــرون س ــازمانی و ب س

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمر اســتان کرمــان با 
ــده بســیج ادارات  ــه حضــور و نظــارت فرمان اشــاره ب

ــدس  ــت المق ــردان بی ــده گ ــان و فرمان ــتان کرم اس
در ایــن رزمایــش خاطرنشــان کــرد: تخلیــه اصولــی 
ــرپناه  ــن س ــه و تامی ــای اولی ــه کمــک ه ــراد، ارائ اف
ــازی و  ــگ س ــا، فرهن ــران ه ــرای بح ــراری ب اضط
ایجــاد انگیــزه بیــن داوطلبــان و ســایر اقشــار جامعه 
از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن رزمایش بوده اســت.

ــت  ــم حفاظ ــش تی ــن رزمای ــرد: در ای ــح ک او تصری
ــم  ــق و تی ــای حری ــم اطف ــی، تی ــی – نگهبان فیزیک
ــای  ــف ایف ــای مختل ــش ه ــات در بخ ــداد و نج ام

ــد. ــش کردن نق

 آغاز طرح الکترونیکی 
توزیع سیلندر گاز مایع 

در کهنوج
فرمانـدار کهنـوج گفت: بـا هدف اجـرای تامیـن رفاه 
شـهروندان طرح الکترونیکی توزیع سیلندر گاز مایع 
در کهنـوج اجـرا می شـود. وحـدت عیـدی فرمانـدار 
شهرسـتان کهنوج گفـت: طـرح الکترونیکـی توزیع 
گاز مایـع در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده که هـدف از 
اجرای این طرح تأمین رفاه شهروندان اسـت.او افزود: 
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز 
از گاز مایع و نیز سـاماندهی توزیـع فرآورده های نفتی 
با استفاده از کارت بانکی سرپرسـت خانوار در مناطق 
تحـت پوشـش شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای 
نفتی از دیگر اهـداف این طرح می باشـد.او بیـان کرد: 
متولدیـن سـال ۱۳۶۰ به بـاال بـا مراجعه به شـرکت 
نفت کهنوج جهت ثبت نام سـیلندر گاز و نفـت اقدام 
نمایند.فرمانـدار کهنـوج گفـت: متولدین سـال های 
قبـل از ۱۳۶۰ نیز جهت ثبـت نام سـیلندر گاز و نفت 
به کافی نت های سـطح شـهر یـا بـه آدرس اینترنتی 
newtejaratasan.niopdc.ir مراجعـه و نـام نویسـی 
کنند.او افزود: نیرو هـای نظامی و انتظامی جهت ثبت 
نام و دریافت سهمیه به شـرکت نفت مراجعه نمایند.
عیـدی تصریـح کرد: سـهمیه بنـدی سـیلندر هدف 

طرح نبـوده و نخواهـد بود.

خانه اولی ها برای مسکن ثبت نام کنند
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رشد ۲ برابری اعتبارات 
محیط زیست کرمان نسبت

 به سال گذشته
رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان از رشــد 2 برابری ابالغ نهایی اعتبارات دارایی و سرمایه ای 
این اداره کل طی ســال جاری خبر داد و گفت: ایــن اعتبار که از 
محل استانی و سه درصد نفت و گاز تامین می شود با افزایش 100 

درصدی نسبت به بودجه سال گذشته مواجه است.
 مسعود رئیسی با اشاره به بررســی و پیگیری در شورای برنامه 
ریزی کرمان به منظور جذب اعتبار برای اداره کل حفاظت محیط 
زیست این استان افزود: نماینده ها یک ردیف اعتباری دارند که 
برای اولین بار با پیگیری های مستمر توانستیم اعتبارات این اداره 
کل را به اندازه سه برابر سال گذشــته و هفت برابر سه سال های 

اخیر افزایش دهیم.
او تاکید کرد: استاندار و نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به افزایش اعتبــارات اداره کل 

حفاظت محیط زیست این استان توجه ویژه داشتند.
او با بیان اینکه بی توجهی به کمبود ســرانه اعتباری در سال های 
گذشــته مشــکالتی را برای اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان کرمان پیش آورده اســت گفت:سال های گذشته در سرانه 
عملیات های حفاظتی با مشــکالتی مانند تامین هزینه سوخت 

خودروها، تامین لباس ها و تجهیزات مواجه بودیم.
رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان گفت:این اداره کل در اعتبارات ملی گشایش و از نظر سرانه ها 

افزایش چشم گیری داشته است.
او با اشــاره به اینکه هرچند اداره کل حفاظت محیط زیست هنوز 
در بخش جذب اعتبارات به ایده آل نرسیده است خاطرنشان کرد: 
اما همین توجه و دغدغه مســئوالن در قبال این اداره کل موجب 

دلگرمی و امید است.
رئیسی گفت: رسانه ها نقش مهمی در رفع مشکالت محیط زیست 

دارند و با مطالبه گری رسانه ها توجه ها به این سمت و سوی رفت.

۹۷۱ روستای باالی ۱۰۰ خانوار 
کشور فاقد راه هستند

 معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: ۹۷1 روستای باالی 100 خانوار 
در کشور فاقد راه هستند که با برنامه ریزی الزم احداث راه برای آنها 

در دستور کار است.
خداداد مقبلی در جریان بازدید از طرح های راهسازی جنوب استان 
کرمان اظهارداشت: مبنای کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای در حوزه راه روستایی اتمام طرح های نیمه تمام و احداث راه برای 

روستاهای باالی 100 خانوار است.
او با بیان اینکه 260 کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان در حال 

احداث است، بر اجرای با کیفیت راه ها تاکید کرد.
این مسئول بیان کرد: نظارت بر ساخت راه های روستایی برای ما از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که می طلبد حوزه معاونت راه های 
فرعی و روستایی و مدیران کل به این موضوع توجه جدی و ویژه ای 

داشته باشند. 
مقبلی در سفر به جنوب استان کرمان از محورهای روستایی محور 
گمرکان-امجــز در شهرســتان عنبرآباد،محور ارتباطــی مارز در 
شهرستان قلعه گنج،محور ارتباطی بلوک در شهرستان  جیرفت و 
پل نور آباد کهنوج از نزدیک بازدید کرد در جریان روند احداث این 

محورها و پروژه ها قرار گرفت.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان نیز 
در جریان این بازدید گفت: وضعیت راه های روستایی جنوب استان 
کرمان  با توجه به شرایط اقلیمی کوهستانی و دشت دارای پنج هزار 
کیلومتر راه روستایی خاکی است که مجموعا 2 هزارو ۹6 روستا را 

شامل می شود.
مسعود جمیلی افزود: از این میزان 2هزارو 526 کیلومتر راه آسفالته 

است که یکهزار و 235 روستا از راه آسفالته بهره مند هستند. 
او تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 40 کیلومتر راه روستایی 
در جنوب کرمان با اعتبار 54 میلیارد ریال آســفالت شده که مردم 
1۷ روســتا با جمعیتی بیش از یکهزار و 320 خانوار از راه مناسب 

بهره مند شدند.
جمیلی از برنامه ساخت 260 کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان 
خبر داد و گفت: با ســاخت و احداث این میزان راه روستایی اهالی 
46 روستا با ســه هزار و 6۸0خانوار از راه آسفالته مناسب بهره مند 
می شوند.او از مورد نیاز بودن چهار هزار و 100 میلیارد ریال دیگر برای 
تکمیل احداث این راه ها خبر داد و افزود: تخصیص بموقع اعتبارات 
و همکاری فرمانداری ها در کمک به جذب و تخصیص اعتبار جهت 

احداث راه های روستایی می شود.

سرپرست فرمانداری عنبرآباد در جنوب استان 
کرمان وسعت منابع طبیعی که طی روزهای 
اخیر در آتش سوخت را 10 هکتار بیان و اعالم 
کرد که در حادثه حریق دیگر 60 نفر نخل در این شهرستان 

از بین رفت.
جواد ایزدی سرپرست فرمانداری عنبرآباد با بیان اینکه 
خسارت این 2 مورد آتش سوزی برای منابع طبیعی و 
کشاورزان منطقه بیش از 10 میلیارد ریال بوده است گفت 

که کار پاکسازی منطقه بندربارده تا روز جمعه ادامه داشت.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری عنبرآباد، سرپرست 
فرمانداری عنبرآباد افزود: نخستین آتش سوزی در ارتفاعات 
سخت گذر بُندربارده بخش جبالبارز جنوبی به وقوع پیوست 
که پس از اعزام 30 نیروی امدادی به صورت پیاده پس از 15 

ساعت مهار شد.
او افزود: باتوجه به سخت گذر بودن منطقه و کمبود امکانات 
و تجهیزات، پاکسازی کامل منطقه تا روز جمعه ادامه داشت 
و مشغول رصد و پایش بودند تا از شعله ور نشدن مجدد آتش 

مطمئن شوند.
ایزدی تصریح کرد: متاسفانه بیش از 10 هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی و جنگل طعمه حریق شد وبیش از هفت 

میلیارد ریال خسارت وارد شد.
سرپرست فرمانداری عنبرآباد به آتش سوزی دوم اشاره کرد 
و گفت: همچنین آتش سوزی دیگر در باغ های نخل شهر 
دوساری به وقوع پیوست که باحضور بموقع نیروهای آتش 
نشانی عنبرآباد، رودبارجنوب، کهنوج و علی آباد جیرفت 

پس از پنج ساعت مهار شد.
ایزدی افزود: بیش از پنج هزار مترمربع باغ شامل 60 نفر نخل 
باالی 30 سال به طور کامل در آتش سوخت که خسارت آنها 

بیش از 3 میلیارد ریال برآورد می شود.
او گفت: علت این دو حادثه با تالش کارشناسان در دست 

بررسی است.
سرپرست فرمانداری عنبرآباد افزود: باتوجه به خشکسالی های 
چند ساله و وسعت عرصه های منابع طبیعی، امکانات و 
تجهیزات موجود اطفای حریق در شهرستان مطلوب نیست.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از 
آزادی 1۸مددجوی جرایم غیرعمد و مالی 

در قالب طرح “نذر حریت” در کرمان خبر داد.
سیدحجت اهلل موسوی قوام گفت:امروز با 20 میلیارد و 500 
میلیون تومان زمینه آزادی 1۸ مددجوی جرایم غیرعمد و 

مالی فراهم شد.
او افزود: در سال گذشته استان کرمان در پنج مرحله زمینه 
آزادی 140مددجوی جرایم غیرعمد در قالب مکتب حاج 
قاسم سلیمانی را فراهم کرد و از این جهت استان برتر کشور 
بوده است.موسوی قوام از فراهم شدن زمینه آزادی 106 
مددجوی واجد شرایط از زندان های استان کرمان از ابتدای 
سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: با حمایت های 
خیران و مجموعه های همکار ستاد دیه و با هزینه 6 میلیارد و 
161میلیون تومان زمینه آزادی این افراد به وجود آمده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ادامه داد: در مجموع 
۹5 نفر از محل کمک های خیران به مبلغ 4 میلیارد تومان 
آزاد شده اند و 100 میلیارد تومان نیز تخفیف بدهی شاکیان 
را داشته ایم و از این رو شاکیان نیز به عنوان خیران ستاد دیه 

به شمار می روند.

۱۰ هکتار منابع طبیعی و ۶۰ نخل 
عنبرآباد در آتش سوخت

آزادی ۱۸ زندانی جرایم 
غیرعمد در کرمان 

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

درحالیکه طبق قانون وزارت راه و شهرسازی از 
طریق سامانه امالک و اسکان مکلف به شناسایی 
خانه های خالی و ارسال اطالعات مربوط به 
آن ها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات 
است، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
می گوید: تاکنون هیچ اطالعات و داده ای از 
سوی سامانه امالک و اسکان مبنی بر خالی 
از سکنه بودن واحدهای مسکونی داده نشده 

است.
محمود علیزاده در گفت وگو با ایسنا درباره 
آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه های خالی 
اظهار کرد: با توجه به فرایندی که در قانون تعبیه 
شده است، هر واحد مسکونی می تواند 120 
روز خالی از سکنه باشد. به عبارت دیگر، در 
صورتی که واحد مسکونی از ابتدای فروردین 
تا پایان تیرماه 1400 خالی بماند، موجه است 
اما اگر از ابتدای مرداد ماه سالجاری هر واحد 
مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن 120 
روز گذشته باشد، مشمول مالیات خانه های 

خالی خواهد شد.  
وی افزود: با توجه به اینکه ابزار شناسایی 
خانه های خالی از سکنه سامانه امالک و 
اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این سامانه 
اطالعات مربوط به واحد مورد نظر از جهت 
مدت زمان خالی از سکنه بودن را به سازمان 
امور مالیاتی اعالم می کند که پس از اعالم این 
موضوع و دریافت اطالعات مربوطه،  کار سازمان 

امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز می شود.  
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تاکنون با 
توجه به دسترسی که به سازمان امور مالیاتی 
برای سامانه امالک و اسکان داده شده است، 
هیچ اطالعات و داده ای از سوی سامانه امالک و 
اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای 

مسکونی دریافت نشده است.  
علیزاده در پایان سخنانش مطرح کرد که شرایط 
برای اخذ مالیات از خانه های آماده است و زمانی 
که سامانه امالک و اسکان،  واحد مسکونی خالی 
از سکنه ای را به سازمان امور مالیاتی معرفی 

کند، فرآیند اخذ مالیات شروع می شود.  

بورس کاالی ایران در روزهای شنبه و یکشنبه 
هفته آینده میزبان عرضه یک میلیون و 33۷ 
هزار و 600 تن انواع سیمان است. عرضه یک 
میلیون و 164 هزار و 400 تن سیمان تیپ یک 
و دو برای شنبه 20 شهریور ماه قطعی شده و 
این میزان سیمان از سوی 54 شرکت در تاالر 

صنعتی بورس کاالی ایران عرضه خواهد شد.
از این رو شرکت های سیمان بین المللی ساروج 
بوشهر، ساروج اصفهان، اردستان، ارومیه، 
استهبان، اصفهان، آباده، آبیک، آذر آبادگان 
خوی، آرتا اردبیل، بجنورد، پیوند گلستان، 
تهران، توسعه ماهان کرمان، جوین، خاش، 
خزر، خمسه، خوزستان، داراب، دشتستان، 
دورود، زابل، زاوه تربت، زنجان، ساوه، سپاهان، 
سپهر قیر و کارزین و شاهرود، شنبه عرضه 

خواهند داشت.
شرق،  سیمان  های  شرکت  همچنین 
صوفیان، عمران انارک، غرب، فارس، فارس 
نو، فراز فیروزکوه، فیروزکوه، قائن، کارون، کاوان 
بوکان، کردستان، کرمان، کویر کاشان، کیاسر، 
مازندران، ممتازان کرمان، مند دشتی، نیزار قم، 
هرمزگان، هگمتان، صنایع سیمان سامان غرب، 
صنایع سیمان نهاوند، کارخانجات سیمان المرد 
و مجتمع سیمان غرب آسیا نیز محصول خود را 

در روز شنبه روی تابلو معامالت می برند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی مصرانه موضوع کاهش قیمت 

سیمان و مصالح ساختمانی از جمله آهن و فوالد را دنبال می کند.
عباس مقتدایی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت: این 
اصرار ما، با برگزاری جلسات متعددی با وزرای جدید درحال پیگیری 
است، مخصوصا نایب رییس مجلس، به نمایندگی از مجلس شورای 
اسالمی این موضوع را با جدیت دنبال می کند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس افزود: مجلس نمی پذیرد قیمتهایی که در چند هفته گذشته 
به شدت و آسانسوری باال رفته است، همچنان در همان حالت بماند و 
تالش می کنیم قیمتهایی که با رکود دولت دوازدهم نوسان شدید پیدا 

کرد، در دولت جدید با تشکیل شوراهای مربوطه مرتفع شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است سالیانه یک میلیون واحد 
مسکونی ساخته شود، موضوع قیمت مصالح ساختمانی بسیار حائز 
اهمیت است. مجلس نیز جلسات و پیگیری از وزرای مربوطه را ادامه می 
دهد.مقتدایی مطرح کرد: در حوزه کاالهای اساسی مثل گوشت، مرغ، 
برنج و... نیز جلساتی با محوریت نایب رییس اول مجلس انجام شده و 

مشخص است دولت و وزرا عزم جدی برای حل مشکالت کشور دارند.

مجلس کاهش قیمت سیمان و 
مصالح ساختمانی را دنبال می کند

چرا هنوز مالیات 
خانه های خالی اجرا 

نشده است؟

یک میلیون و ۳۳۷ هزار 
تن سیمان در بورس کاال 

عرضه می شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
کنترل روند رشد روزانه قیمت کاالها و حرکت به سمت واقعی 
کردن قیمت ها یکی از اولویت هایی است که باید از سوی دولت 
دنبال شود. صدیف بدری در گفت وگو با ایسنا، درباره اولویت هایی 
که باید در دولت سیزدهم دنبال شود، بیان کرد: از نظر بنده یکی 
از اولویت های اصلی دولت باید پرداختن به مسائل اقتصادی باشد؛ 
در وضعیت موجود اولین کار ایست روند افزایش قیمت ها و ایجاد 
ثبات در بازار است و نباید اجازه داد قیمت ها هر روز و هر ساعت 

تغییر کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید تدبیری برای ثبات قیمت ها 
صورت گیرد، اظهار کرد: در میان مدت نیز ما باید به سمت واقعی 
کردن قیمت ها حرکت کنیم، بسیاری از قیمت های امروز کاالها 
واقعی نیست. در چرخه توزیع کاال متاسفانه بیشتر سوداگران 
تعیین کننده قیمت ها هستند و در این حوزه با مشکل روبه رو 

هستیم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: حل 
این مسائل باید در اولویت اول دولت باشد تا معیشت مردم که به یک 

چالش جدی برای مردم تبدیل شده است، بهبود یابد.
بدری در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید برنامه های خود 
را در حوزه های مختلف نظیر توسعه زیربنایی کشور، توسعه های 
صنعتی، جذب سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز و حوزه 

مسکن همگام با یکدیگر پیش ببرد.

طی یک هفته گذشته قیمت تمامی قطعات سکه و طال متاثر از 
کاهش 35 دالری اونس جهانی و رشد 540 تومانی نرخ دالر  سیر 

صعودی آرامی را در پیش گرفت. 
به گزارش روز جمعه ایرنا، قیمت سکه طرح جدید در روز نخست 
هفته سوم شهریور ماه 11 میلیون و ۹60 هزار  تومان معامله می شد 
و از روز یکشنبه وارد کانال 12 میلیون تومان شد و تا پایان هفته در 
این محدوده قیمتی حرکت رفت و برگشتی آرامی داشت و پایان 

هفته در این محدوده قیمتی دفتر معامالت خود را بست. 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز جمعه در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر 
بازار سکه و طالی داخلی، گفت: اونس جهانی در روز پنجشنبه 
در مقایسه با روز نخست 35 کاهش قیمت داشت.  »محمد 
کشتی آرای« ادامه داد: برخالف کاهش 35 دالری قیمت اونس 
جهانی طال، بهای دالر در بازار آزاد در پایان هفته 2۷ هزار و ۷50 
تومان بود که در مقایسه با اول هفته  540 تومان گران شد بنابراین 
دوعامل مذکور موجب شد برخی قطعات سکه و طال طی هفته 

گذشته رشد قیمت داشته باشند. 
رشد بیش از ۱۰۰ هزار تومانی سکه طرح قدیم و جدید  

وی گفت: روز )پنجشنبه، 1۸ شهریور ماه( سکه طرح قدیم 11 
میلیون و 650 هزار تومان بود که نسبت به اول هفته 150 هزار 
تومان افزایش قیمت داشت. همچنین سکه طرح جدید 12 میلیون 
و 160 هزار تومان قیمت خورد که در مقایسه با اول هفته 110 هزار 

تومان گران شد. 

بدری: دولت برای ثبات قیمت ها 
تدبیری کند

صعود آرام قیمت سکه و طال؛
 متاثر از رشد نرخ دالر

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078004۱87 هیات دوم مورخه ۱400/05/0۳ 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 ندا میرمحمدی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه ۱۱۲89 کد ملی ۲994۱۱56۳8 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه 
صنعتی با کاربری عرصه مسکونی و صنعتی و کارگاهی به مساحت 75۱/۱7 مترمربع که مقدار 
6۲/59 متر مربع از عرصه آن متعلق به وقف میباشد تحت پالک ۳۲9 فرعی از ۲785 اصلی 
بخش ۳ کرمان واقع در شرف آباد قائم ۲7 بلوار امام حسین کوچه 7 خریداری از مالک رسمی 
آقای صفر باغخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
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 574
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۲0

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ ساختمان بصورت مغازه دارای پالک ۱00۲ فرعی از 69۱ - اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک
۱0 فرعی از 69۱- اصلی به مساحت 7۳.8 متر مربع واقع در دهنو منوجان 

قطعه پنج
بخش 46 کرمان

باستناد رای شماره ۱40060۳۱900۲00۱575 -۱400٬5٬۲۳هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت 
آقای مجتبی ساالری منوجان فرزند غالمرضا قرار گرفته و اگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشر 
و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیازبه تحدید حدود دارد. لذا حسب درخواست 

کتبی مالک مورخه۱400٫6٫۱8
اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از 
ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخه ۱400٫7٫۱۲در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین 
و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده ۲0 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی 
پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خودرا کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳0 روز 
داد خواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره 

ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
اصلی   -۲6 از  9فرعی  پالک  سردسیری   وباغچه  زمین  ششدانگ  چون 
جبالبارز  دراراضی گراغان  واقع  بخش۳4کرمان  44۲00مترمربع  بمساحت 
محترم  هیات  رای  استناد  به  دلیری  مریم  خانم  تقاضای  مورد  جیرفت 
حل اختالف ثبت جیرفت بشماره5959مورخ ۱۳8۳/0۳/۱6 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
ثبت   - اصالحی  ۱و۲و۳قانون  مواد  اصالحی  قانون  یک  6ماده  بند  ماده  موضوع  وآگهی 
اعمال  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  ودر  منتشر 
درخواست شماره 74۲5مورخ  نمیباشدلذا حسب  ثبت میسر  ۱5قانون  ماده  ذیل  تبصره 
5قانون  ماده  تبصره  استناد  به  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  ۱400/06/۱۳مالک 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ ۱400/07/۱۲شروع 
در  میگردد که  اخطار  مزبور  مجاور  امالک  مالکین  یا  مالک  به  لذا  آمد  خواهد  وبعمل 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم 
ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید 

وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/06/۲0-روز : شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:۳۰7

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
دارای  فوقانی   برطبقه  مشتمل  مغازه  باب  یک  ششدانگ  چون 
پالک۱499- فرعی از ۱57-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱57- 
قطعه  فاریاب  شهر   ۲ درگروه  واقع  مربع  70متر  مساحت  به  اصلی 
دوبخش 46 کرمان باستناد رای شماره ۱۳9960۳۱900۲00۱549- ۱۳99/6/۱0هیات 
اقای فرج هللا حیدری فرزند بیت هللا قرار گرفته  مستقردر ثبت کهنوج در مالکیت 
ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  ر  مقر  موعد  ودر  منتشر  ثبت  قانون  نوبتی  واگهی 
۱400/06/09آگهی  مورخه  مالک  درخواست کتبی  .لذا حسب  دارد  حدود  تحدید  به 
تحدیدحدودان با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر وعملیات تحدیدی ان از 
ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخه ۱400/07/۱9در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا 
به مالک ومالکین مجاورین رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر درمحل وقوع 
مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  ودر صورت  ملک حاضر 
انجام وچنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد 
از تنظیم صورت جلسه تحدیدی  طبق ماده ۲0قانون ثبت وماده 86 اصالحی پس 
مراجع  به  دادخواست  ۳0روز  وظرف مدت  اعالم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود 
ذیصالح قضایی تقدیم نماید وگواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید 

پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار : شنبه ۱400/06/۲0

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۱85

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

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

آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۱758-۱400/04/۲7هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
ازجیرفت در  افشین اعمی ساالری  فرزند علی بشماره شناسنامه ۳0۲0۲75008صادره 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱80متر مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱فرعی از 549-اصلی قطعه دوواقع دراراضی کلرودجیرفت  بخش 
45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود نادری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۳۱۳
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۱4۱5-۱400/04/05هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال 
رفیعی سربیژن فرزند کرامت بشماره شناسنامه ۱۳6۲۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۱64متر مربع-  پالک فرعی از58۱- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک -فرعی از 58۱-اصلی قطعه دوواقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی ابراهیم سیدیان  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۲99

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی  موضوع ماده۳ قانون 
و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۲086-
۱400/06/04هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت 
افسانه دولتی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۱75صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه به مساحت ۲68متر 
مربع پالک -فرعی از5۳5- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

7فرعی از 5۳5-اصلی قطعه 5واقع دراراضی صاحب اباد سر بیژن 
ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی رضا 
صالحی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۳۱۲
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳899 مورخه ۱400/04/۲۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی مراد نژاد فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه ۱ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب گاراژ قسمتی از خانه به مساحت ۲5 
مترمربع تحت پالک 6۱۲ فرعی از 4۲۲0 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 44 فرعی از 4۲۲0 
اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه 4۳ شرقی ۳ آخرین منزل سمت راست 
خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه زاده ده باالیی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 57۲
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۲0

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و 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 ۱5 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 ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. متقاضی آقای سیدذوالفقار جعفری فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 498۲ صادره از زرند در 
ششدانگ کارگاه به مساحت ۲00۱.90 مترمربع از پالک۲۲88 اصلی واقع در زرند _ کمربندی جاده 

زرند رفسنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده.
۲. متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 77 صادره از زرند در 
ششدانگ خانه به مساحت ۳48.۳5 مترمربع از پالک ۱ فرعی از  ۲۳78 اصلی واقع در زرند _ 

بلوار تختی کوچه شماره ۱0  خریداری از مالک رسمی خانم ربابه صالحی. 
۳. متقاضی آقای  عباس کوچک زاده فتح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  5۳9 صادره از 
زرند در ششدانگ خانه به مساحت ۳۲8.40 مترمربع از پالک ۱ فرعی از  ۲۳78 اصلی واقع در 

زرند _ بلوار تختی کوچه شماره ۱0  خریداری از مالک رسمی خانم ربابه صالحی. 
4. متقاضی آقای علی افشار زرندی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲7۲  صادره از  زرند در 
ششدانگ خانه به مساحت ۲45.88 مترمربع از پالک۲۳8۲  اصلی واقع در زرند خیابان پوریای 

ولی خریداری از مالکین رسمی خانمها مهناز و اشرف موسوی استرآبادی. 
5. متقاضی خانم گوهر اثناء عشری کهنوجی فرزند اسدهللا بشماره شناسنامه 4  صادره از زرند در 
ششدانگ محوطه حیاط )جهت الحاق به پالک 55۲ فرعی از 7566( اصلی به مساحت 6۲.50 
مترمربع از پالک شماره 7566 اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه ۱4 خریداری از مالک 

رسمی آقای مجتبی حکمت. م الف ۱6۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/۲0- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/7/4

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

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳5۲۱ هیات دوم 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 محمد زعیم زاده ابلی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
از کرمان به شماره ملی ۲99۲4۱۱44۲ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  84 صادره 
۱88/9۳ مترمربع تحت پالک ۳0۲ فرعی 4۲۲۱ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان سرباز 
خیابان شهید قدوسی کوچه ۲۱ درب اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره 
هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 564
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۲0

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک  یکباب خانه پالک ۳4۱8فرعی از 579- اصلی بمساحت 
۳۳۲مترمربع واقع دراراضی رهجردجیرفت بخش 45کرمان مورد تقاضای 
هیات  رای  ستناد  به  دلفارد  زاده  مالئی  سارا  وخانم  مسعود گیالنی  آقای 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره۱40060۳۱90۱400000۳و ۱40060۳۱90۱400000۲مورخ 
تکلیف  تعیین  ۳قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   ۱400/0۱/07
ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده۱۳-  و  فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
لذا حسب  دارد  به تحدید حدود  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  منتشر ودر موعد مقرر مورد 
درخواستهای شماره 7490و749۱مورخ ۱400/06/۱6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
با ستناد تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه 
مورخ ۱400/07/۱7شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به 
این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 

اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :۱400/06/۲0-روز : شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :۳۱4

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره۱40060۳۱90۱400۱66۱-
۱400/04/۲۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم بیدشکی فرزند جواد بشماره شناسنامه 6098صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 57۱٫۲7متر مربع پالک 96۱9فرعی از574- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱5۱7فرعی از 574-اصلی قطعه دوواقع دراراضی جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دریک  نوبت اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۱5

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۱74۱-۱400/04/۲۲هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
علیرضا سعیدی گراغانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت۲76 متر مربع پالک -فرعی از۱- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 8فرعی از ۱-اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارزجیرفت  
بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی حسین حسام عارفی محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۳06
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۲۲88-۱400/06/4هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نجمه شریفی راینی  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۲۱۲صادره ازجیرفت در ششدانگ باغ به 
مساحت 4986متر مربع پالک - فرعی از568- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی 
از 568-اصلی قطعه 5واقع دراراضی شب ناصری ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای احمد امیری گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۳05

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی  موضوع ماده۳ قانون 
و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۲09۲-

۱400/06/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
ساره قرشی فرزند مختار بشماره شناسنامه ۳0۲0۲6۲747صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت850 متر مربع 
پالک -فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از 
549-اصلی قطعه دوواقع دراراضی کلرودجیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی موسی ابراهیمی محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
از اخذ رسید،  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  دوماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را  ظرف مدت یک ماه 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۳0۳
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/07/۳

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
موضوع  آگهی   رسمی-  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳ 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۳9960۳۱90۱40047۱6-۱۳99/۱0/6هیات اول موضوع قانون 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
جالل  فرزند  مشایخی  فریده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه ۱0۳صادره ازجیرفت در ششدانگ خانه و باغچه 
به مساحت56۲٫۲0متر مربع پالک -فرعی از99- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۳فرعی از 99-اصلی قطعه یک واقع دراراضی 
میجان علیا جبالبارزجیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک 
رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر محرزگردیده است.لذا به 
می  فاصله ۱5روزآگهی  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
از اخذ رسید،  اداره تسلیم و پس  دوماه اعتراض خود را به این 
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 . تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/06/۲0– تاریخ انتشارنوبت 

دوم :۱400/07/۳
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳9960۳۱90780۱0668 مورخه ۱۳99/۱0/۲۲ هیات دوم 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 محمد منصوری فرزند خدا 
رضا بشماره شناسنامه 4480 صادره از رابر کدملی 58۳9486۱۳۲ در ششدانگ یک باب خانه 
مشتمل بر فوقانی به مساحت ۲۲0 مترمربع تحت پالک ۲0 فرعی از 75 اصلی بخش 6 واقع 
در شهرک هشت بهشت بلوار هشت بهشت کوچه ۲۲ خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 570
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/06/۲0

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
شناسنامه  به شماره  فرزندابراهیم  عابد صمیمی کشیتی  آقای  اینکه  به  نظر 
۱6وشماره ملی ۳۱6۱04857۱صادره از قلعه گنج مالک ششدانگ یک قطعه زمین  
پالک 708فرعی از 99-اصلی واقع در شهر کهنوج ،قطعه یک بخش 46کرمان 
که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۲8۱8صفحه ۱8۳دفترمحلی۱9 به شماره چاپی ۲67۳۳۳صادر 
وتسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند 
مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد گردید /م الف :۱99
 اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

در اجرای ماده ۱64 قانون کار و آیین نامه انتخابات اعضای هیات حل اختالف ، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان زرند از تمام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مستقر در شهرستان زرند دعوت به عمل می آید.

روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند

شرایط ثبت نام:

آگهی انتخابات
نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف مستقر در اداره 

تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲. داشتن حداقل ۳0 سال تمام

۳. داشتن حداقل مدرک کارشناســی و چهار سال سابقه 
تحت شمول قانون کار

4. کارگاه شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران
5. آشنایی با قانون کار و مقررات  مرتبط

مدارک:
کارفرمای حقیقی:

درخواست کتبی مبنی بر شرکت در انتخابات و عضویت در 
هیات حل اختالف،

فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی و لیست پرداخت حق 
بیمه کارکنان تحت امر خود

کارفرمای حقوقی:
معرفی نامه از شرکت یا اداره )مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیات مدیره هم می توانند معرفی شوند(،
درخواست کتبی مبنی بر شرکت در انتخابات و عضویت در 

هیات حل اختالف،
فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی و لیست پرداخت حق 

بیمه کارکنان تحت امر خود
کلیه داوطلبان عضویت می بایست حداکثر ظرف ۱5 روز از 
تاریخ انتشار آگهی تقاضای کتبی عضویت خود را به همراه 
مدارک احراز شرایط الزم فوق به دبیرخانه اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان زرند تحویل و رسید دریافت نمایند.

   

بحـران بیـکاری و اشـتغال یکـی از مهمتریـن 
مسـائل هر جامعه ای به شـمار می رود و از آنجا 
که رشـد و توسـعه اقتصـادی جوامع بـا  نیروی 
انسـانی  کارآمـد آن ارتبـاط تنگاتنگـی دارد از 
این رو کسـب مهـارت و تربیت نیروی انسـانی 
جزو سـرمایه  های  ارزشمند یک کشـور بشمار 
مـی  رود و می  تواند بـه  عنوان  پشـتوانه  حرکت  
گیـرد. قـرار  اجتماعـی    بـزرگ   هـای  

در دنیـا فـرد دارای مهارتـی کـه شـغل پیـدا 
نکـرده، بیـکار تلقی مـی  شـود و مفهومش این 
اسـت که، این فـرد دارای مهارت و شایسـتگی 
متناسـب بـا یـک شـغل یـا مجموعـه ای از 
مشـاغل در قالب یک حرفه هسـت اما در حال 
حاضـر شـرایط بـازار کار بـرای اشـتغال وی 
فراهـم نیسـت و اگـر ایـن تعریـف را بـا افـراد 
بیکار و جویای کار در کشـور خودمـان تطبیق 
دهیم مشـاهده می  کنیـم که درصد زیـادی از 
این افراد توانایی و شایسـتگی  هـای الزم برای 

مشـاغل مـورد نیـاز جامعـه را ندارند.
نگاهی گذرا به جمعیت جویای کار کشـورمان 
نشـان مـی  دهـد کـه معضـل بیـکاری در بین 
فـارغ  التحصیـان دانشـگاهی بیـش از افـراد 
کـم  سـواد و بـی سـواد بـه چشـم مـی  خـورد 
بـه طـوری کـه بخـش قابـل توجهـی از ایـن 
افـراد بعـد از پایـان دوره تحصیلـی خـود نمی  
تواننـد جـذب بـازار کار شـوند و ایـن نشـان از 
آن دارد کـه دانـش آمـوزان و دانشـجویان مـا 
در زمـان تحصیـل متناسـب بـا نیـاز بـازار کار 
تربیـت نمـی  شـوند و این مسـئله قطعًا ریشـه 
در ضعف نظـام آموزش عالـی و تدویـن برنامه  

هـای درسـی دارد.
امروز معضـل بیکاری یکی از مشـکات جامعه 
ایرانی اسـت و بسـیاری از افراد جویـای کار به 

دلیل فقر مهارت از شـانس کمتـری برای ورود 
بـه بـازار کار برخـوردار بـوده و البته بسـیارند 
کسـانی که افسـوس می  خورنـد "ای کاش در 
دوران مدرسـه و دانشـگاه، مهارتی کاربردی را 

آموختـه بودند."
اگـر بـه حـدود ۳۰ سـال قبـل برگردیـم می  
بینیـم که بیشـتر کسـانی کـه وارد بـازار کار 
مـی  شـدند بـا کسـب مهـارت بـوده و ایـن 
کسـب مهـارت بـه صـورت آکادمیـک و از 
طریـق مراکز و دانشـکده  هـای فنـی و حرفه  
ای و یا به صـورت تجربی و اسـتاد شـاگردی 
بـوده اسـت و واقعیـت ایـن اسـت کـه لـزوم 
کسـب مهـارت مختص بـه طیـف و حرفه  ای 
خـاص نمـی  شـود و همـه کسـانی کـه قصد 
ورود بـه بـازار کار دارنـد حتمـا بایـد از قبل 

یکـی از مهـارت  هـا را فـرا گرفتـه باشـند.
امـروز فقـر مهـارت باعـث شـده کـه بخـش 
عظیمـی از جوانـان اسـتان پهنـاور کرمـان بـا 
وجـود ظرفیت  هـای عظیم معدنـی و صنعتی، 
به دلیل نداشـتن مهارت  های کاربـردی بیکار 
باشـند و ایـن در حالی کـه همـه اتبـاع بیگانه 
سـاکن در اسـتان کرمان که در سـن اشـتغال 

قـرار دارند شـاغل هسـتند.
کرمان نیازمند نیروی کار ماهر در 

حوزه های مختلف است
محمدرضـا جهانگیـری مدیـرکل آمـوزش 
فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمان بـا بیـان اینکه 
در تمامـی شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان 
مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای دایـر اسـت 
اظهار داشـت: در شـرایط کرونایی هم فعالیت 
آموزشـی مـا فقـط شهرسـتان  هایـی کـه در 
وضعیت قرمز باشـند به صـورت موقت تعطیل 
بـوده و فعالیـت آموزشـی در بقیه مراکـز ما در 

مناطـق زرد و نارنجـی ادامـه دارد.
او با اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در حوزه  
هـای مختلـف نیازمند نیـروی کار ماهر اسـت 

گفـت: در حـال حاضر بنـگاه هـای اقتصادی و 
کارآفرینان ما در اسـتان کرمان بـه نیروی کار 

بـا مهـارت زیـادی نیازمند هسـتند.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه  ای اسـتان 
کرمـان بـا عنـوان اینکـه بیـش از ۳۰۰ حرفـه 
در صنعـت سـاختمان وجـود دارد کـه اسـتان 
کرمان نیـاز زیـادی در ایـن حـوزه دارد افزود: 
در اسـتان کرمـان از صنعت سـاختمان گرفته 
تا کارخانجات و بنـگاه  های اقتصـادی کوچک 
و متوسـط به شـدت نیازمند نیـروی کار دارای 
مهـارت هسـتند، نیرویـی کـه حداقـل یـک 

مهـارت را داشـته باشـد.

او بـا بیـان اینکـه از طـرف ایـن مراکـز تقاضـا 
بـرای نیـروی کار بـه شـدت وجـود دارد اما در 
اسـتان کرمان نیروی کار دارای مهارت مرتبط 
با نیاز این کارخانجـات و بنگاه هـای اقتصادی 
بـه انـدازه کافـی وجـود نیسـت ادامـه داد: در 
اسـتان کرمـان، در همـه بخـش هـا از جملـه 
خدمـات، صنعت و سـاختمان به نیـروی کار با 

مهـارت نیاز اسـت.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه فقـر مهـارت در بین 
قشـر جویای کار تصریـح کرد: در شـرایطی که 
جوانـان مـا جویـای کار هسـتند، اتبـاع دیگـر 
کشـورها در حـوزه صنعت سـاختمان اسـتان 

کرمـان مشـغول بـه کار هسـتند.
فقر مهارت در میان جویندگان کار کرمان

رضـا اسـماعیلی مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان کرمان نیز با اشـاره بـه اینکه 
یکـی از مشـکات امـروز جامعه مـا نبـود بازار 
کار و اشـتغال اسـت اظهـار داشـت: ایـن در 
حالی اسـت کـه اکثـر اتبـاع خارجـه ای که در 
اسـتان کرمان حضور دارند شـاغل بوده و هیچ 

کـدام از آنهـا بیکار نیسـتند.
او بـا بیـان اینکـه کسـانی کـه قصـد ورود بـه 
بـازار کار دارنـد بایـد حتمًا یکـی از مهـارت  ها 
را فـرا بگیرنـد ادامـه داد: لـزوم کسـب مهارت 
مختـص بـه طیـف و حرفـه  ای خـاص نشـده 
و یک طیـف بـزرگ را شـامل می  شـود کـه از 
آمـوزش یک مهـارت سـاده بـه صورت اسـتاد 
شـاگردی تا مهـارت  هـای فنـی، علمـی و ... را 

در برمـی  گیـرد.
او بـا بیان اینکـه مـا در همه حـوزه  ها بـه افراد 
بـا مهارت بـاال نیـاز داریـم و همـه کسـانی که 
مـی  خواهنـد وارد بـازار کار شـوند حتمـًا باید 
دوره هـای مهارتـی را بگذراننـد گفـت: سـال 
گذشـته ۱۰۰ درصـد کسـانی کـه در کاریابی  
های اسـتان ثبت  نـام کردند و مهارت داشـتند 

وارد بـازار کار شـدند.

 تسنیم 

گزارش

رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز با 
اشاره به اینکه یکی از مشکالت امروز 
جامعه ما نبود بازار کار و اشتغال است 
اظهار داشت: این در حالی است که 
اکثر اتباع خارجه ای که در استان 
کرمان حضور دارند شاغل بوده و هیچ 
کدام از آنها بیکار نیستند.
او با بیان اینکه کسانی که قصد ورود 
به بازار کار دارند باید حتمًا یکی از 
مهارت  ها را فرا بگیرند ادامه داد: 
لزوم کسب مهارت مختص به طیف 
و حرفه  ای خاص نشده و یک طیف 
بزرگ را شامل می  شود که از آموزش 
یک مهارت ساده به صورت استاد 
شاگردی تا مهارت  های فنی، علمی و 
... را در برمی  گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه  ای استان 
کرمان با عنوان اینکه بیش از ۳۰۰ حرفه 

در صنعت ساختمان وجود دارد که استان 
کرمان نیاز زیادی در این حوزه دارد افزود: 
در استان کرمان از صنعت ساختمان گرفته 
تا کارخانجات و بنگاه  های اقتصادی کوچک 
و متوسط به شدت نیازمند نیروی کار دارای 

مهارت هستند، نیرویی که حداقل یک 
مهارت را داشته باشد.

محمدرضا جهانگیری با بیان اینکه از طرف 
این مراکز تقاضا برای نیروی کار به شدت 
وجود دارد اما در استان کرمان نیروی کار 

دارای مهارت مرتبط با نیاز این کارخانجات 
و بنگاه های اقتصادی به اندازه کافی وجود 

نیست ادامه داد: در استان کرمان، در 
همه بخش ها از جمله خدمات، صنعت و 

ساختمان به نیروی کار با مهارت نیاز است.

فقر مهارتی در بین جویندگان کار 
 در شرایطی که بنگاه های اقتصادی و کارخانجات استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر هستند

فقر مهارتی در بین جویندگان کار استان موج می زند.

 استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر است

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از 
دســتگیری یــک نفــر بــه جــرم جعــل و فــروش 
ــر داد. ــی تقلبــی در کرمــان خب مــدارک تحصیل
ســرهنگ یداللــه حســن پــور بــا اعــام ایــن خبر 
ــل و  ــا جع ــارزه ب ــوران اداره مب ــرد: مام اظهار ک
ــی  ــتان در پ ــی اس ــس آگاه ــرداری پلی کاهب
ــر در  ــک نف ــدام ی ــر اق ــی ب ــری مبن ــت خب دریاف
ــی  ــدارک تحصیل ــروش م ــه و ف ــوص تهی خص
ــد و  ــرار دادن ــی، موضــوع را در دســتور کار ق جعل
ــن  ــی زود ای ــی خیل ــات اطاعات ــام اقدام ــا انج ب

ــم را شناســایی و وی را در یکی از نقاط شــهر  مته
ــد. ــتگیر کردن ــان دس کرم

ــال  ــرد میانس ــک م ــه ی ــرد ک ــن ف ــزود: ای او اف
بــود بــا تنظیــم مــدارک جعلــی و فــروش آن هــا 
ــی  ــتان و برخ ــز اس ــود در مرک ــتریان خ ــه مش ب
شهرســتان ها بابــت فــروش هــر مــدرک حداقــل 
۳۰ تــا ۵۰ میلیــون ریــال دریافــت می کــرد که از 
مخفیگاهــش نیز هفــت فقــره مــدرک تحصیلی 
دیپلــم و فــوق دیپلــم، نرخ نامــه فــروش مــدا  رک 
ــوازم خــاص  ــداد ل ــک تع ــری و ی ــا دکت ــم ت دیپل

تهیــه آرم و عائــم جعلــی کشــف شــد.
ــه  ــرار ایــن متهــم ب ــه اق ــا اشــاره ب ــور ب حســن پ
تهیــه و فــروش ۲۵ فقــره مــدرک دیپلــم و فــوق 
ــی  ــت مبلغ ــاه و دریاف ــه م ــدت س ــم در م دیپل
ــا ۲۰ میلیــون تومــان بابــت فــروش  بیــن ســه ت
هــر مــدرک بیــان کــرد: تحقیقــات بعــدی بــرای 
شناســایی افــرادی که اقــدام بــه خرید و اســتفاده 
از ایــن مــدارک جعلــی کــرده اند هــم ادامــه دارد 
ــوده و باعــث  چــرا کــه عمــل آن هــا نیــز جــرم ب

تضییــع حــق دیگــران مــی شــود.

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان گفــت: 
هرگونــه مــدرک تحصیلــی یــا گواهینامــه 
ــد  ــدون تایی ــوارد ب ــر م ــغلی و دیگ ــارت ش مه
ــوم و ســازمان هــای مربوطــه معتبــر  وزارت عل
نیســت و اقدام برای تهیــه و اســتفاده از مدارک 
ــن  ــه در ای ــی دارد ک ــرد قانون ــی پیگ غیر واقع
ــان  ــئوالن و کارکن ــان، مس ــه از کارفرمای رابط
ادارات و نهادهــای دولتــی و خصوصــی مــی 
خواهیــم نســبت بــه اینگونــه اقدامات هوشــیار 
ــه  باشــند و ضمــن گــزارش مــوارد مشــکوک ب
ــدرک  ــت م ــوص اصال ــا در خص ــس، حتم پلی
ــده آن اســتعام  مربوطــه از ســازمان صادرکنن

ــد. بگیرن

دستگیری عامل جعل و فروش مدارک تحصیلی در کرمان
بـازار ارز در هفته ای که گذشـت دو نیمـه متفاوت را 
سـپری کـرد. در نیمـه ابتدایی هفتـه، دامنه نوسـان 
در بازار محـدود بود و نمـودار بهـای معامات، جهت 
صعـودی یـا نزولـی را نشـان نمـی داد، امـا در نیمـه 
دوم هفتـه، بـار دیگـر قیمـت ارز رونـد صعـودی بـه 

خـود گرفت.
بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا، پیـش از آغـاز بـه کار 
معامـات هفتـه ای کـه گذشـت، تحلیلگـران فنـی 
پیش بینـی کـرده بودند، بـا توجـه به محدود شـدن 
دامنه نوسـانات بهای دالر در سـطح ۲۷ هـزار تومان 
تـا ۲۷ هـزار و ۳۰۰ تومـان، سـطوح تعییـن کننـده 
ادامـه بـازار کـف ۲۶ هـزار ۸۰۰ تومـان و سـقف ۲۷ 
هـزار و ۸۰۰ تومـان باشـد و اگـر در معامـات ارز، 

دالر بتوانـد از یکـی از ایـن دو مرز گـذر کنـد، آینده 
صعودی یـا نزولی بـازار مشـخص خواهد شـد و حال 
در پایـان کار معامـات بـازار ارز در ایـن هفتـه بهای 
دالر در محـدوده مـرز ۲۷ هـزار ۸۰۰ هـزار تومـان 
معاملـه شـد و حتـی در لحظاتی تـا ۲۸ هـزار و ۹۰۰ 

تومـان نیـز افزایـش یافت.
بررسـی رونـد تحـوالت بـازار ارز در هفتـه ای کـه 
گذشـت، حاکی از آن اسـت که حتی می تـوان تمایل 
بـازار را در روزهـای ابتدایـی هفته، به سـمت کاهش 
قیمت هـا ارزیابـی کـرد. تمایلـی کـه البتـه چنـدان 
جدی نبـود و بـا مقاومـت برخـی از معامله گـران در 
مرز ۲۷ هـزار تومان بـرای سـه روز متوقـف می ماند. 
البتـه در معامـات روز دوشـنبه حتی برای سـاعاتی 

بهـای دالر در کانال ۲۶ هـزار تومان نیز معامله شـد. 
به باور کارشناسـان اقتصادی، معامله گـران و فعاالن 
اقتصـادی در ابتـدای هفته ترجیـح می دادنـد، تا در 
خریـد یـا فـروش ارز احتیـاط کننـد چـرا کـه آن ها 
برای کاهش بیشـتر قیمت ها در انتظار روشـن شدن 
سیاسـت های اقتصـادی دولـت و همچنیـن تعییـن 

رئیـس کل جدید بانـک مرکـزی بودند.
بنابرایـن در چهـار روز ابتدایـی هفتـه، بـه صـورت 
عمده ایـن اخبار ضـد و نقیـض در رابطه بـا مذاکرات 
هسـته ای و احیای برجام بود که نوسـانات محدودی 

را در بـازار ارز ایجـاد می کـرد.  
این رونـد احتیاط و آرامـش در بازار ارز تداوم داشـت 
تـا آنکـه سـرانجام از عصـر روز سه شـنبه بـازار پـس 

از ده روز آرامـش رونـد صعـودی بـه خـود گرفت. در 
نتیجـه ایـن رونـد افزایشـی که شـیب نسـبتا زیادی 
هم دارد قیمـت ها در بـازار آزاد با سـرعت به سـمت 
۲۸ هـزار تومـان بـرای دالر و ۳۳ هـزار تومـان برای 
یـورو حرکت کـرد. ایـن درحالی اسـت کـه قیمت ها 
در صرافی هـای بانکـی و همینطـور در سـامانه نیما، 
همچنان همان رونـد ثابت گذشـته رو تـداوم دادند.
بـا این وجـود معامـات ایـن هفتـه در محـدوده ۲۷ 
هـزار و ۸۰۰ تومـان بـرای دالر بـه پایـان رسـید و بر 
اسـاس پیش بینـی تحلیل گـران فنـی، بعـد از گـذر 
قیمت از این مـرز احتمـال افزایش تقاضا به بـازار ارز 
اسـت و همین مسـئله برخـی معامله گران کاهشـی 
را امیـدوار کـرده اسـت که بـا آغـاز بـه کار معامات 
ارز در هفتـه آینـده و ورود بـا تدبیـر بازارسـاز، ایـن 
موج افزایشـی شکسـته شـود. بـه اعتقـاد ایـن گروه 
از فعـاالن اقتصـادی، ایـن مـوج افزایشـی می توانـد 

کوتاه مـدت بـوده و بـه زودی مدیریـت شـود.

دو نیمه متفاوت بازار ارز در هفته ای که گذشت

 خانه اولی ها برای مسکن ثبت نام کنند

 مسکن به شرط قرمز نبودن بند »ج«
رنا

: ای
بع

من

آثار تورمی و اقتصادی یک دهه اخیر باعث شده است 
دهک های یک و دو جامعه ۱۰۱ سال تا صاحب خانه 
شدن فاصله پیدا کنند.فاصله ۱۰۰ ساله دهک اول تا 
خانه دار شدن بیانگر آن است که اشتغال سیاستگذار 
عمومی به مقوله بنگاهداری، شرکت داری و مسائل 
جناحی، حزبی، صنفی و گروهی وضعیت بغرنجی برای 
مردم پدید آورده است. فعاالن بازار معامات خرید و 
فروش مسکن یک توصیه مهم خطاب به متقاضیان 
خرید مسکن به خصوص خانه اولی ها ارائه کردند. 
براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته، واسطه ها و 
فعاالن بازار معامات خرید و فروش واحدهای مسکونی 
به خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن 
توصیه کردند از امکان جدید فراهم شده از سوی بانک 
مسکن استفاده کرده و در مهلت زمانی تعیین شده برای 

استفاده از این امکان وارد عمل شوند.
هم اکنون عمده متقاضیان مصرفی مسکن در حالی 
برای خرید واحدهای مسکونی متقاضی دریافت 
تسهیات بانکی خرید آپارتمان هستند که یک سوال 
رایج و مهم در میان آن ها وجود دارد که پاسخ به آن 
می تواند مسیر دسترسی به تسهیات را برای آن ها 

تسریع کند.
این پرسش به خصوص در میان خانه اولی ها نسبت 
به سایر متقاضیان رایج تر است و اطاع این گروه 
از متقاضیان از پاسخ به آن می تواند روند و مسیر 
دسترسی آن ها به تسهیات و در نهایت خرید 

واحدهای مسکونی را تسریع و تسهیل کند.

با این حال تعداد زیادی از متقاضیان به رغم آنکه 
متقاضی دریافت تسهیات خرید مسکن برای خرید 
آپارتمان هستند از نحوه دسترسی و سقف تسهیات 
مورد استفاده و سایر جزییات مسیری که در نهایت 
منجر به خرید مسکن با استفاده از این تسهیات می 

شود اطاع ندارند.
هم اکنون همه متقاضیان خرید مسکن اعم از خانه 
اولی ها و غیر خانه اولی ها، مصرفی و سرمایه گذار، 
نند به سریعترین روش دریافت تسهیات  می توا
بانکی خرید مسکن از طریق بانک مسکن دسترسی 

داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی در جمع مردم طبس با اشاره به 
برنامه دولت برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی گفت: مردم دغدغه تامین مسکن خود را 
نداشته باشند و تمام افرادی که فرم »ج« آنها قرمز 

نشده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
که رئیس جمهور را در سفر به استان خراسان جنوبی 
همراهی می کند در محل امامزاده حسین بن موسی 
الکاظم )ع( شهر طبس در پاسخ به دغدغه و درخواست 
آنان برای ساخت و تامین مسکن اظهار داشت: تمام 
افراد که مسکن اولی هستند و بند »ج« آنها قرمز 

نشده، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
وی افزود: در حوزه مسکن برنامه ما این است که سالی 
یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و تاش ما 
این است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد از طریق 
داللی نباشد و از طریق خرید مستقیم از کارخانه باشد 

تا واحدها با کمترین قیمت به دست مردم برسد.
قاسمی با بیان اینکه ساخت برخی واحدها را خود مردم 

و برخی را بنیاد مسکن بر عهده می گیرد تا کارها به 
سرعت پیش برود گفت: با این قانون جدید جهش و 
رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسامی مصوب 
شده به ما اجازه خوبی داده و زمین، وام و کمک های 

خوبی به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب  خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبتهای 
خود با اشاره به اینکه در شهر طبس ۲ قطعه جدید 
برای الحاق به شهر تعیین شده و به دنبال الحاق 
قطعات دیگری هم هستیم گفت: برخی مردم اذعان 
دارند که برخی شرکت ها در وسط شهر طبس 
زمین های خوبی را گرفتند ما این موضوع را پیگیری 

می کنیم و علت را بررسی خواهیم کرد.
قاسمی تاکید کرد: در شهر طبس مشکل زمین 
نداریم. طرح های خوبی به شهر الحاق خواهد شد تا 
به همه مردم زمین برسد و این کار هم سریع انجام 
خواهد شد. وی افزود: نگاه ما این است که مردم 
راحت زندگی کنند و نگرانی در خصوص مسکن خود 

نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی پس از دیدار رییس جمهوری 
با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی 
الکاظم)ع(، دقایقی در جمع مردم قرار گرفت و به 
مشکات آنان گوش داد. تسریع در روند واگذاری 
زمین برای طرح های سرمایه گذاری، استخدام 
نیروهای بومی در معادن شهرستان، تسریع در واکسن 
کارگران معادن، افزایش اجاره بها در طبس، کاهش 
درصد تسهیات مسکن از مشکات و درخواست ها 
مطرح شده از سوی مردم شهر طبس بود که وزیر راه 
و شهرسازی اعام کرد که برخی از مشکات در حوزه 
اختیارات و وظایف من نیست اما به مسووالن متولی 

در دولت برای پیگیری منتقل خواهم کرد.
رستم قاسمی همچنین از سایت مسکن ملی شهر 
طبس بازدید کرد و در نشستی در سالن جلسات 
شهدای فرودگاه طبس، مشکات طرح مسکن ملی 

شهرستان طبس را مورد بررسی قرار داد.
رییس جمهوری  ـ  رئیسی  براهیم  سیدا لله  آیت ا
ـ )جمعه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۰( در سومین سفر 
استانی خود و در سفری از پیش اعام نشده از طریق 

شهرستان طبس وارد استان خراسان جنوبی شد.
تعدادی از اعضای هیات دولت و وزیران از جمله وزیر 
کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس دفتر 
رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، آیت الله 

رئیسی را در این سفر همراهی می کنند.
گفتنی است، طرح جهش تولید و تامین مسکن که 
روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان 
رسید هم اکنون به قانون تبدیل و اباغ شده و تمامی 
سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن 

این قانون تاش خواهند کرد.
از جمله مهمترین ویژگی های این طرح می توان از 
پرداخت تسهیات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، 
الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن 
زمین های در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و 
شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح 
مورد نیاز احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
اشاره کرد. این در حالی است که پیش از این سود وام 
طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین 
شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا 

۱۲ درصد کاهش یافته است.

ایرنا
گزارش 

هم اکنون عمده متقاضیان مصرفی مسکن در 
حالی برای خرید واحدهای مسکونی متقاضی 
دریافت تسهیالت بانکی خرید آپارتمان هستند 
که یک سوال رایج و مهم در میان آن ها وجود 
دارد که پاسخ به آن می تواند مسیر دسترسی به 
تسهیالت را برای آن ها تسریع کند.

این پرسش به خصوص در میان خانه اولی ها 
نسبت به سایر متقاضیان رایج تر است و اطالع 
این گروه از متقاضیان از پاسخ به آن می تواند 
روند و مسیر دسترسی آن ها به تسهیالت و در 
نهایت خرید واحدهای مسکونی را تسریع و 
تسهیل کند.

با این حال تعداد زیادی از متقاضیان به رغم آنکه 
متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن برای 
خرید آپارتمان هستند از نحوه دسترسی و سقف 
تسهیالت مورد استفاده و سایر جزییات مسیری 
که در نهایت منجر به خرید مسکن با استفاده از 
این تسهیالت می شود اطالع ندارند. م 
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تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳۲487477

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

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱06۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱400 شــهریور   ۲0 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 کیومرث پوراحمد، فیلم جنایی 
»پرونده باز است« را می سازد

کیومرث پوراحمد، فیلم سینمایی »پرونده باز است« را که 
موضوعی جنایی دارد، جلوی دوربین خواهد برد.

کیومرث پوراحمد، کارگردان باسابقه سینمای ایران، بعد از گذشت 
سه سال از ساخت فیلم سینمایی »تیغ و ترمه«، به تازگی پروانه 

ساخت »پرونده باز است« را دریافت کرده است.
او فیلمنامه این اثر سینمایی را سال ها پیش به نگارش درآورده، اما 

طی سال های گذشته، شرایط برای تولید آن فراهم نبوده است. 

فراخوان بیست و چهارمین نمایشگاه بین 
المللی گالری هنگام منتشر شد.

مهلت ارسال تصویر اثر: 10 مهر 1400
گالری هنگام با همکاری گروه مانا هنر ایرانی »بیست و چهارمین 

نمایشگاه بین المللی« خود را بصورت انفرادی در تمامی رشته 
های هنرهای تجسمی )عکس، نقاشی، نقاشی ایرانی،سفال و 

سرامیک،مجسمه،گرافیک،صنایع دستی،هنرهای تزیینی ، ویدئو 
آرت و دیجیتال( درخارج ازایران برگزار می کند.

 سمندر آتشین
دارای سر پهن، طول سر با عرض آن تقریبا« برابر، پوزه گرد، چشم ها 
برجسته،بدن و دم قوی، اعضای حرکتی و انگشتان گرد، پوست دارای سوراخ های ریز و 

براق،دارای غدد پاروتوئید برجسته و دارای شیارهای عمودی در بدن،فاقد تاج پشتی اما دارای 
یک چین گلویی،جنس ها شبیه به هم اما جنس نر ناحیه کلواکی متورم تری دارد .طول کل 
بدن ۱۹۰ ) دم ۹۰( ماده ها بزرگتر از نرها هستند در جنوب اروپا تا ۲۸۰ میلی متر نیز دیده 

شده است .
سمندر آتشین واضح و مشخص ، سیاه براق ، همراه با لکه هایی از زرد روشن ، نارنجی یا گاهی 
اوقات قرمز ، نمونه های نوار دار نیز وجود دارد،چشم ها قهوه ای براق. رفتار سمندر زمین زی ، 
در مکانهای مرطوب ، سایه دار در گودال ها ، بوته های زیر درختان بزرگ و زمینهای جنگلی 
موجود در میان صخره ها زندگی می کند .بندرت وارد آب میشود و شناگر ضعیفی است . در 

شب یا بعد از بارندگی دیده می شود .
 از مهر تا اسفند و یا حتی با توجه به شرایط فصلی طوالنی تر است . در گودال ها ، علفهای زیر 

تنه پوسیده درختان و سنگها ، یا در بین صخره ها زمستان خوابی می کند . این سمندر قادر 
به تغذیه از جانوران کوچک و زنده ای همچون کرمها ، حشرات ، نرم تنان و سخت پوستان 

می باشد . جفت گیری از بهار تا تابستان و در خارج از آب صورت میگیرد . جنس نر با لمس 
ناحیه پشتی جنس ماده توسط دست و پا سعی در بغل نمودن او و انتقال ایپرماتوفور به جنس 

ماده می نماید . جنس ماده تقریبا« در هرفصلی عمدتا« تابستان ، با وارد شدن به آبهای کم 
عمق ۱۰ تا ۳۰ نوزاد دارای آبشش تولید 
می کند که ۱.۵  سانتی متر طول دارند . 

نوزادان در ماه چهارم دگر دیسی پیدا کرده 
، هنگمی که حدودا« به طول ۵ سانتی 
متر رسیدند آب راترک می کنند . این 

سمندر در اسارت حدود ۲۵ سال زندگی 
کرده است. در تمام مرکز و جنوب اروپا ، 
از اسکاندیناوی تااسپانیا و به طرف شرق 
تا کشورهای اروپای مرکزی ، همچنین 

اسیاس صغیر وسوریه ، مصر ، مراکش و 
الجزایر/ کویرها و بیابانهای ایران

کتاب شازده 
احتجاب

 انتشارات: نیلوفر 
نویسنده: هوشنگ گلشیری

کتاب شازده احتجاب، رمانی نوشته ی 
هوشنگ گلشیری است که نخستین 
بار در سال ۱۹۶۹ وارد بازار نشر شد. 

در اواسط دهه ی ۱۹۲۰ و در خانه ای رو 
به ویرانی، آخرین بازمانده از خانواده 

ای اشرافی به خاطر ابتال به بیماری 
سل به شکلی تدریجی در حال نزدیک 

شدن به مرگ است

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

سراسری  جشنواره  اختتامیه  آئین 
مطبوعات،خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری »سردار آسمانی« با موضوع سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی،با معرفی 

برگزیدگان در سیرجان برگزار شد.
محمدرضا نژادحیدری مدیرعامل خانه 
مطبوعات استان کرمان در این مراسم 
با اشاره به اینکه این جشنواره به صورت 
تخصصی و سراسری و با حمایت شرکت 
گل گهر برگزار شد،گفت: از بین ۵۱۰ اثر 
رسیده به دبیرخانه جشنواره ۳۱۶ اثر به 
مرحله داوری نهایی رسیدند. ۲۵ استان 
کشور در جشنواره شرکت کردند و کرمان 

با ۱۸۶ اثر بیشترین تعداد آثار را داشت. 

مدیر حراست شرکت گل گهر نیز در این 
آئین گفت: حاج قاسم سلیمانی فقط 
متعلق به دنیای اسام نبود بلکه متعلق 
به تمام عدالت خواهان جهان و کسانیکه 

داعیه دفاع از مظلومان را دارند، بود. 
حسین شاهمرادی افزود: این جشنواره به 
منظور تبیین و ترویج دستاوردهای سردار 
سلیمانی برگزار شد و از آنجا که شرکت 
گل گهر خود را در قبال مسائل فرهنگی 
مسئول می داند، برنامه ها و جشنواره های 
دیگری را همچون گذشته برگزار خواهد 

کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
کرمان نیز گفت: ظرفیت سیرجان در حوزه 

فرهنگ و رسانه باالست و چون مدیران 
اجرایی و دولتی نگاه ویژه ای به فرهنگ 
دارند،شاهد رویدادهای مستمری در 

سیرجان هستیم.
محمدرضا علیزاده افزود:این جشنواره 
هم از جنبه رسانه ای و هم موضوع آن 
که درباره سردار سلیمانی است،حائز 
ارشاد  اهمیت است. ما در وزارت 
تاش کردیم از قالبهای مختلف برای 
ترویج مکتب سردار استفاده کنیم.
رسانه بایستی از ابزارهای رسانه ای در 
جهت معرفی شخصیت و منش سردار 

سلیمانی استفاده کنند.
معاون استاندار کرمان نیز ضمن اباغ پیام 
استاندار کرمان به این جشنواره،گفت: 
چون در زمان جنگ سرباز حاج قاسم 
بودم فکر می کردم کسانی که او را 
می شناسند و دیده اند، دوستش دارند، 
ولی بعد از شهادتش متوجه شدم کسانی 
وجود دارند که او را ندیده اند ولی شناخت 

و مهر بیشتری نسبت به او دارند.
حسین محرابی تاکیدکرد: خیلی خوب 
است شرکت های اقتصادی کارهای 
فرهنگی عمیق انجام بدهند و از شرکت 
چنین  ایده  پیگیری  برای  گهر  گل 

جشنواره ای تشکر میکنم./معدن نیوز

استقبال از زهرا نعمتی 
قهرمان پارالمپیک در کرمان

"زهرا نعمتی" قهرمان سه دوره پارالمپیک، 
پس از حضور در فرودگاه کرمان، مورد استقبال 
مسئوالن و جامعه ورزش این استان قرار گرفت./

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

در آیینی باشکوه و به همت شرکت گل گهر

جشنواره رسانه ای »سردار آسمانی« 
با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

 توزیع هزار بسته کمک معیشتی به خانواده های 
نیازمند توسط شرکت گهرزمین

خبر

هزار بسـته کمک معیشـتی به خانواده هـای کم برخوردار سـیرجان، توسـط گهرزمین 
در قالب طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی توزیع شد.

بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن، در این 
طرح خانـواده های نیازمند و آسـیب پذیر بـا همکاری قـرارگاه امام حسـن مجتبی )ع( 
شهرسـتان سـیرجان شناسـایی شـده و بسـته های کمک معیشـتی با حمایـت مالی 

شـرکت گهرزمیـن بـه آن ها اهدا شـد.
این طـرح با حضور نماینـده ولی فقیه و امـام جمعه سـیرجان، فرمانـدار، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان، رئیس سـازمان تبلیغات اسـامی و دکتر محمدرضا خضری 
پور عضو هیئت مدیره و معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی شـرکت سنگ آهن 

گهرزمین انجام شـد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: نقاش )رنگ پاش( 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
با حداقل مدرک دیپلم

برای خط رنگ قطعات خودرو
 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را فقط به واتس اپ زیر 

ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس
موبایل ۰۹۱۳۳۸۷۸۷۶۹
واتساپ ۰۹۱۳۳۸۷۸۷۶۹

موقعیت شغلی:حسابرس
جنسیت: آقا

 نوع همکاری: پروژه ای
مزایا:  حقوق ثابت ماهانه ، توافقی

شرایط احراز: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته های 
حسابداری یا حسابرسی و یا در حال تحصیل در مقطع 

کارشناسی به باالتر در رشته های حسابداری و حسابرسی
اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۲۵۳۳۳۹۱- موبایل ۰۹۱۰۲۲۹۳۸۴۰
واتساپ ۰۹۱۰۲۲۹۳۸۴۰
paya.hesab.dadfar@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: مسئول امور اداری 
شرایط احراز: 

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

مدرک لیسانس با سابقه کاری مرتبط
مهارت در سازماندهی کارکنان

مهارت در ارائه گزارش به مدیریت
آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی

ICDL مهارت در
مزایا:حقوق مکفی-بیمه تامین اجتماعی-بیمه تکمیلی

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

 استخدام آریان خودرو خاورمیانه
در استان کرمان

استخدام پایا حساب 
دادفر استان کرمان

استخدام دیلی مارکت 

Eghtesadnegar.ir از صفحه Eghtesadnegar.ir از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

تصویربرداری سریال محرمی 
»در کنار پروانه ها« در شمال ادامه دارد

تصویربرداری سریال »در کنار پروانه ها« 
همچنان ادامه دارد و عوامل آن بعد از 

تصویربرداری در تهران، راهی شمال شدند.
سریال تلویزیونی »در کنار پروانه ها« به کارگردانی داریوش 

یاری این شب ها روی آنتن شبکه دو سیما می رود.
تصویربرداری این سریال همچنان ادامه دارد و گروه بعد از 

تصویربرداری در تهران دوباره راهی شمال شدند. با توجه به 
پیوند قلب رهی و گره خوردن زندگی اش با مادر ابراهیم، 

داستان از این هفته وارد فاز جدیدی خواهد شد.

خبر


