
 ۵۰ برنامه برای دومین سالگرد شهادت 
 حاج قاسم در نظر گرفته شده است
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احتمال تبدیل اتاقک های کارگری به ویال
 انتقاد سازمان امور اراضی به مصوبه اخیر مجلس

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی در مورد بالمانع بودن احداث اتاقک نگهبانی
  در اراضی کشاورزی بدون تعیین حدود و ثغور زمین گفت: الزم االجرا شدن این مصوبه عواقب متعددی برای بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

۱۴ اثر تاریخی عنبرآباد 
ثبت ملی شد

 با مطالبه مردم، رسانه ها و رای همه اعضای 
شورا کریمی پور شهردار سیرجان شد

کریمی پور: اولویتم 
محله های سیرجان است

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که سازمان سرمایه گذاری 
و تجارت کشاورزی ایران تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ) سه 
شنبه( و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات 

کشاورزی ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.

سازمان سرمایه گذاری و تجارت 
 کشاورزی ایران تشکیل می شود

پس از یک ماه انتظار و ۲۳ جلسه، شهردار سیرجان باالخره عصر شنبه بیستم 
شهریورماه در جلسه غیرعلنی اعضای شورای اسالمی این شهر انتخاب شد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 با مطالبه مردم، رسانه ها و رای همه اعضای شورا کریمی پور شهردار سیرجان شد

کریمی پور: اولویتم محله های سیرجان است
کشف محموله 3۰ میلیارد ریالی 

داروی احتکاری در کرمان 

حمایت فرمانداران از صنعت گردشگری 
با تخصیص اعتبار محقق می شود

۱39 بستری جدید  
و ۱8فوتی در 

شبانه روز گذشته

پس از یک ماه انتظار و ۲۳ جلسه، شهردار سیرجان 
باالخره عصر شنبه بیستم شهریورماه در جلسه 
غیرعلنی اعضای شورای اسالمی این شهر انتخاب 
شد.طوالنی شدن فرآیند انتخاب شهردار سیرجان 
در یک ماه اخیر انتقادهای مختلف مردم و رسانه ها 
را به دنبال داشته است.از آغاز به کار شورای ششم 
نزدیک به 50 نفر به عنوان گزینه شهرداری سیرجان 

برنامه ارائه دادند تا اینکه خدامی رییس شورای شهر، 
روز پنج شنبه هجدهم شهریور اعالم کرد: محمد 
معتمدی و علی اکبر کریمی پور ۲ گزینه نهایی برای 

تصدی شهرداری سیرجان هستند.
اما در جلسه رای گیری هیچ یک از این گزینه ها رای 
نیاورد و با رای ممتنع تعدادی اعضای شورا، انتخاب 

شهردار بالتکلیف ماند.
این موضوع با انتقادهای مردمی در فضای مجازی 
مواجه شد. رسانه ها هم تاخیر در انتخاب شهردار و به 
دنبال گزینه ی جدید بودن شورا را به چالش کشیدند 
و حتی در خطبه های نماز جمعه هم این موضوع 
مطرح شد.با ادامه دار شدن این انتقادات شورای 
ششم تصمیم گرفت در پشت درهای بسته تصمیمی 
قاطع بگیرد. چانه زنی های اعضای شورا زده شد و در 
نهایت عصر روز شنبه علی اکبر کریمی پور با 7 رای به 
عنوان شانزدهمین شهردار سیرجان پس از انقالب 

انتخاب شد.
حاال این شهردار اصالتا سیرجانی که سال ها در تهران 

مشغول فعالیت بوده قرار است در روزهای آینده پس 
از صدور حکم از سوی استاندار کرمان در شهرداری 

سیرجان مستقر شود.
کریمی پور دارای مدرک دکتری محیط زیست است 
و سابقه بیش از ۲۲ سال در بخش های مختلف وزارت 
کشور دارد.فعالیت در معاونت فنی و عمرانی استانداری 
هرمزگان و معاونت عمرانی شهرداری در مناطق 
مختلف تهران بزرگ از جمله سوابق او اعالم شده است.

بررسی مشکالت شهری به صورت محله ای
او حاال با آمدنش به شهرداری سیرجان قصد دارد به 
صورت محله ای مشکالت را بررسی و بر اساس  آن ها 

برنامه کوتاه مدت تنظیم کند.
علی اکبر کریمی پور در گفت وگو با »کرمان نو« با 
اشاره به برنامه های خود برای شهر سیرجان گفت: 
برای جذب درآمدهای پایدار باید از بخش خصوصی 
استفاده و پتانسیل هایی را در زمینه مشارکت در سطح 

شهر تعریف کنیم.
او در خصوص نیروهایی که گفته می شود در شهرداری 

سیرجان مازاد هستند گفت: برخورد قهری با نیروهایی 
که در سال های گذشته استخدام شدند در این شرایط 

اقتصادی کار درستی نیست.
به اعتقاد کریمی پور این نیروها باید ساماندهی شوند و 

برایشان کار تعریف کرد.
او گفت: شهر سیرجان رو به توسعه است و به این تعداد 
نیرو نیاز دارد. ما چیزی به عنوان انباشت یا نیروی 

مازاد نداریم.
تصور اینکه شهرداری مشکل مالی ندارد 

اشتباه است
همواره این موضوع در خصوص سیرجان مطرح است 
که به دلیل وجود صنایع مشکالت مالی در مدیریت 
شهر وجود ندارد و برخی از منتقدان معتقدند که شهر 
مناسب با بودجه و جایگاهش ساخته نشده.کریمی پور 
در این باره گفت: این تصور که شهرداری مشکل مالی 
ندارد اشتباه است، منابع مالی مانند شهرداری های 

دیگر شهرها است و خیلی تفاوتی ندارد.
او در تشریح برنامه اش برای شفافیت در شهرداری 
سیرجان اظهار کرد: شفافیت وقتی محقق می شود 
که فرآیند کاری برای ارباب رجوع و شهروند مشخص 
باشد، اگر ما فرآیند روشن در هر بخش را تعریف کنیم 

شفافیت محقق می شود.

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان از کشـف 
محموله ۳0 میلیـارد ریالـی داروی احتکار 
شـده در این اسـتان خبـر داد و گفـت: این 
داروهـا در اجـرای طـرح ویـژه ناجـا و در 
راسـتای شناسـایی و برخـورد بـا باندهای 
توزیع دارو خـارج از شـبکه و نیـز باندهای 
قاچـاق دارو کشـف و بـا دسـتور قضایـی 

ضبط شـده اسـت.
سـردار عبدالرضـا ناظـری در تشـریح ایـن 
خبـر در جمـع اصحـاب رسـانه بـا بیـان 
اینکه ۳۲5 قلم دارو شـامل 4۲5 هزار عدد 
انـواع دارو در یـک منـزل مسـکونی فاقـد 
اسـتانداردهای الزم در کرمان کشـف شـد 
افـزود: بخشـی از ایـن داروهـا در یخچـال 
این منـزل مسـکونی کـه مـواد غذایـی در 
آن نگهداری می شـد، کشـف شـده اسـت.
او با اشـاره بـه این مطلـب که ایـن محموله 
داروی احتـکاری بـا همـکاری دانشـگاه 

علوم پزشـکی کرمان کشـف شـده اسـت، 
تاکیـد کـرد: در رابطه با کشـف ایـن میزان 
داروی احتـکاری، ۲ متهـم نیـز دسـتگیر و 
به همـراه پرونـده مربوطـه تحویـل مراجع 

قضایـی شـده اند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان ادامـه 
داد: در ایـن رابطـه یک سـری مـواد مخدر 
شـبیه متادون نیز کشـف شـده که متادون 
نیسـت و کارشناسـان مربوطـه در حـال 

بررسـی ماهیـت ایـن داروها هسـتند.
او تاکید کرد: نیـروی انتظامـی تمام تالش 
خود را برای شناسـایی عامالن فروش دارو 
خـارج از شـبکه و نیز عوامـل احتـکار دارو 
بـه ویـژه داروهـای بیمـاران کرونایـی کـه 
مسـتقیما بـا جـان بیمـاران ارتبـاط دارد، 
بـه کار گرفتـه و در ایـن راسـتا بـدون هیچ 
اغماضی و طبق مقـررات مربوطـه برخورد 

خواهـد کرد.

کرمان  استان  شمال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شهادت  سالگرد  دومین  برای  برنامه  ویژه   50 ارسال  از 
داد. خبر  سلیمانی  شهید  بزرگداشت  ستاد  به  قاسم   حاج 

محمدرضا علیزاده در راستای برگزاری طرح سه شنبه های تکریم و در 
ارتباط زنده و تصویری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه 

فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد خوشبختانه با برنامه 
ریزی و هدفمند انجام می شود، افزود: در همین راستا برنامه های مختلف 
و شاخصی برگزار شده است که یکی از آنها تحت عنوان سه شنبه های 
تکریم است و تاکنون قریب به 700 برنامه سه شنبه های تکریم در استان 

کرمان برگزار شده است.

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
کرمـان  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
گفـت: حمایـت فرمانـداران از صنعـت 
گردشـگری ایـن اسـتان بـا تخصیـص 

اعتبـار محقـق می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
کرمـان،  اسـتان  صنایع دسـتی 
فریـدون فعالـی در نشسـت بـا رئیـس 
شـورای شـهر و شـهردار زرنـد با اشـاره 
بـه کمبـود اعتبـارات در حوزه هـای 
مختلـف میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان کرمان اظهار کرد: 
برای ایجاد زیرسـاخت های گردشـگری 
همـه  بایـد  صنعـت  ایـن  رونـق  و 
دسـتگاه ها بـا اداره کل میراث فرهنگـی 
ایـن اسـتان همـکاری الزم را داشـته 

. شـند با
مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود: 
کمیسـیون گردشـگری شـورای شهرها 
می تواننـد بـا مصوب کـردن بسـته های 
تشـویقی پای مالکین، بخـش خصوصی 
و همچنیـن مـردم را بـه بحـث مرمت و 

احیـای خانه هـای تاریخـی بـاز کنند.
او بیـان کـرد: ایـن اداره کل در بحـث 
مرمـت و بازسـازی خانه هـای تاریخـی 
تسـهیالت حمایتـی ارائه می کنـد و 50 
درصد از هزینه هـای مربوطـه را برعهده 

. می گیـرد
فعالـی با اشـاره بـه اینکـه طی سـالهای 

گذشـته فعالیت هـای خوبـی در حـوزه 
سـرمایه گذاری گردشـگری شهرسـتان 
زرنـد انجـام شـده اسـت بیـان کـرد: 
سـاخت مراکـز اقامتـی و همچنیـن 
اقامت گاه هـای بوم گـردی نشـان از 
نقـاط قـوت ایـن شهرسـتان در حـوزه 
امیدواریـم  کـه  اسـت  گردشـگری 
بیشـتر  حضـور  شـاهد  زودی  بـه 
سـرمایه گذاران در ایـن حـوزه باشـیم.

او ادامه داد: خوشـبختانه پروژه هایی که 
توسـط بخـش خصوصی دنبال می شـود 
از پیشـرفت قابل قبولی برخوردار اسـت 
ولـی پروژه هایـی که منابـع آنها توسـط 
بـا سـرعت  تامیـن می شـود  دولـت 

کمتـری پیـش مـی رود.
مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکـه شهرسـتان زرنـد دارای بناهـای 
تاریخـی منحصر به فـردی اسـت افزود: 
بـا توجـه بـه اعتبـارات مرمتـی کـه بـه 
این شهرسـتان اختصـاص می یابـد باید 
پروژه هـای مرمتـی مهـم و شـاخص را 
در اولویـت کار قـرار داد تـا بتوانیـم یک 
پـروژه را به طور کامـل مرمـت، احیا و به 

چرخـه گردشـگری وارد کنیـم.
فعالـی با بیـان اینکـه بایـد از مشـارکت 
مـردم در بحث مرمـت و احیـای بناهای 
تاریخـی اسـتفاده کرد خاطرنشـان کرد: 
بـدون شـک مرمـت و احیـای بناهـای 
تاریخی بـا تدبیر دولت و سـرمایه گذاری 
مردم بـه بهترین شـکل انجام می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم 
مهـدی  کرمان،دکتـر  پزشـکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر 

سه شنبه ۲۳ شـهریو رماه 
ســـاعت   ۲4 طی  اینکه  بیان  با 
گذشــته، 1۳۹بیمـار جدیـد کرونا 
در بیمارستان های اسـتان بستری 
آنها  از  نفـر  گفـت:»۸1  شده اند، 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمان )شامل راو ر، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، 10نفـر از حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، 10 نفر از حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۳۲ نفر 
از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفت هســتند « .
او بـا بیان اینکه 6 نفر از حوزه دانشگاه 
بستری  رفسنجان،  پزشـکی  علـوم 
جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: »در 

حال حاضر، 
6۳۳ بیمار کرونا در بیمارستانهای 
استان بستری هستند«.شـفیعی ادامـه 
داد:» ۳5۹ نفـر از بیماران بستری در 
حـوزه علـوم پزشـکی کرمان، ۳6 نفـر 
حـوزه علـوم پزشـکی رفسنجان ، ۹۲ 
نفـر حـوزه جنـوب، 46 نفـر در حـوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم 100نفـر 
از حـوزه دانشکده علـوم پزشـکی 
سیرجان بستری هستند و خدمات 
بیمارستانی به آنهـا ارائـه میشـود«.او 
اظهار کـرد: «از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۳۸ هـزار و 1۳۳ نفـر در اســـتان، بـه 

دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«. 
بیماریهای  بـا  مبـارزه  گروه  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  واگیردار 
کرمان سپس اظهار کرد:«متاسفانه 
در ۲4 سـاعت گذشـــته، 1۸ مـورد 
فوتـی بـه دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شـده کـه 1۲ نفر مربوط به 
حـوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۳ 
نفـر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفت، یک نفر از حـوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم و ۲ نفر از حـوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان اسـت«. به گفته 
بتدای اپیدمی کرونا در  شفیعی،از ا
اسـتان تاکنون، 45۲۹ نفـر یـه دلیـل 
ابتال بـه کوویـدـ  1۹ جـان خـود را از 
دسـت داده ُ انـد.او همچنین تعداد دز 
واکسنهای تزریق شده استان کرمان در 
نوبـت اول را ۹۳4 هـزار 516 و نوبت 
دوم 4۹4 هـزار و ۹17ُ دز عنـوان کـرد.

کرمان، قطب خرمای کشور
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۱۴ اثر تاریخی عنبرآباد 
ثبت ملی شد

سرپرســت فرمانداری عنبرآباد از ثبت ملی 14 اثر تاریخی قلعه 
سموران، تم عباس آباد، تم عنبرآباد، تم مختارآباد، مقبره ساالر رضا، 
تپه خضرآباد، قلعه ملک آباد زاغ، تپه تل شیراز، قنات حجت آباد، 
تپه میثم آباد، قلعه طبق، تپه حسن آباد، تپه خانوم و تپه پاتلی در 

این شهرستان خبر داد.
جواد ایزدی با بیان اینکه پیگیر ثبت ملی چهار اثر تاریخی دیگر این 
شهرستان هستیم افزود: این آثار شامل قلعه گرم، تپه امیرآباد، تپه 

کت گرگ و محوطه تاریخی ملک آباد است.
او از خدمــات رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان عنبرآباد تقدیر و تصریح کرد: با انجام 
اقدامات منطقه ای و ملی پیگیر تحقــق ثبت پنج اثر عنبرآباد در 
شمار آثار ملی هستیم زیرا این آثار پتانسیل های ثبت ملی را دارند.
سرپرست فرمانداری عنبرآباد اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت 

گردشگری بسیار خوبی برای جذب گردشگران دارد.
فرماندار عنبرآباد به بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 
از قلعه و مقبره ساالر رضا، قلعه ســموران و قلعه دوساری اشاره 
کرد و گفت: در این بازدیدها مسائل و مشکالت ثبت ملی این آثار 

تاریخی بررسی شد.
او با بیان اینکه ۲ بنای تاریخی مهم روستای گرم متعلق به دوران 
صفوی است، از در دستور کار بودن ساماندهی مقبره و ثبت ملی 

قلعه ساالر رضا توسط میراث فرهنگی خبر داد.
سر پرست فرمانداری عنبرآباد تصریح کرد: ۲00 میلیون تومان از 
محل اعتبارات شهرستانی به منظور ساماندهی مقبره ساالر رضا 

عنبرآباد اختصاص یافت.
ایزدی اظهار داشت: پس از ساماندهی مقبره ساالر رضا این مکان 

در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد.

تعداد واحدهای صنفی در کرمان از 
اشباع به مسمومیت رسیده است

رئیس اتاق اصناف کرمان با بیان این مطلب که تعداد واحدهای صنفی 
در کرمان از اشباع به مسمومیت رسیده است، گفت:طبق استانداردهای 
جهانی به ازای هر ۲50 نفر یک واحد صنفی وجود دارد این در حالی است 
که در کشور ایران به ازای هر ۲5 نفر و در کرمان به ازای هر 1۸ نفر یک واحد 
صنفی است.یوسف جعفری با بیان این مطلب که متاسفانه کرونا بیشترین 
آسیب را به جامعه صنفی زده است،در ادامه گفت:از دیدگاه ما فعال یا 

غیر فعال بودن اصناف در انتشار ویروس تاثیر نداشته است.
او ادامه داد:براساس گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا، 50 درصد انتشار 
ویروس از دورهمی های خانوادگی، ۳0 درصد آن از طریق حمل و نقل 
عمومی و ۲0 درصد دیگر آن سایر عوامل اعالم کرده است که این ۲0 درصد 
شامل؛ بانک ها،ادارات، دادسراها، مطب پزشکان، اصناف و...می شود 

گفتنی است سهم اصناف در انتشار ویروس کمتر از ۲ درصد می باشد.
رئیس اتاق اصناف کرمان بیان کرد:با وجود آنکه سهم اصناف در انتشار 
ویروس کمتر از ۲ درصد است اما هر زمان که اپیدمی اوج می گرفت اصناف 
را تعطیل می کردند.او با انتقاد از تعطیلی بخش اقتصادی کشور در راستای 
کنترل اپیدمی اظهار کرد:باید با فرهنگ سازی، مردم را برای عدم حضور 
در تجمعات و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاب کرد و با تعطیلی 
اصناف شیوع بیماری کنترل نمی شود.جعفری ضمن اشاره به همکاری 
اصناف با ستاد مقابله با کرونای استان کرمان، اظهار کرد: متاسفانه در طرح 
واکسیناسیون به اصناف بی توجهی شد و مقرر بود که بسته حمایتی نیز در 
سال گذشته به اصناف داده شود که محقق نشد و کمتر از 10 درصد اصناف 
به دلیل شرایط سخت بانک ها در دادن وام،موفق به دریافت تسهیالت 
کرونایی شده اند.او در ادامه افزود:چند سال پیشنهاد خروج کارگاه.های 
کمتر از 10 نفر نیروی کار را از شمول اداره کار و تامین اجتماعی داده ایم 

و با تحقق این مهم حداقل 70 درصد بیکاران مشغول به کار می شوند.
رئیس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه در کرمان 67 اتحادیه وجود 
دارد، اضافه کرد: در کرمان حدود ۳5 هزار واحد صنفی دارای پروانه و حدود 
4 هزار واحد بدون پروانه داریم و اگر هر کدام از این واحدها یک کارگر به 

کار بگیرند حدود 40 هزار نفر در شهر کرمان مشغول به کار می شوند.
او با بیان اینکه پیشنهاد آموزش نیروهای جوان به اداره کار 
دادیم، تصریح کرد: متاسفانه اگر فردی نزد واحد صنفی برای آموزش آمده 
باشد و برود اداره کار شکایت کند باید بیمه و حقوق او را براساس قانون اداره 
کار پرداخت کنیم.جعفری از نابودی نسل جوان از مشتری مداری و تجارت 
سخن به میان آورد و عنوان کرد: متاسفانه فرد تحصیل کرده بدون هیچ 

اطالع و تجربه ای وارد بازار می شود و پس از مدتی ورشکسته می شود .
رئیس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه تعداد واحد صنفی در کرمان از اشباع 
به مسمومیت رسیده است، تصریح کرد: اصناف کرمان تعامل کاملی با همه 

ارگان ها دارند اما متاسفانه سیستم بانکی هیچ همکاری با ما ندارد.
او بیان کرد: اکنون ما بحث گرانی داریم نه گران فروشی، البته گران فروشی 
در حد کم در برخی جاها شاید باشد اما در مجموع قدرت خرید مردم 

کم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان 
کرمان از ارسال 50 ویژه برنامه برای دومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم به ستاد بزرگداشت شهید 

سلیمانی خبر داد.
محمدرضا علیزاده در راستای برگزاری طرح سه شنبه های تکریم و 
در ارتباط زنده و تصویری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
اینکه فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد خوشبختانه 
با برنامه ریزی و هدفمند انجام می شود، افزود: در همین راستا 
برنامه های مختلف و شاخصی برگزار شده است که یکی از آنها تحت 
عنوان سه شنبه های تکریم است و تاکنون قریب به 700 برنامه سه 

شنبه های تکریم در استان کرمان برگزار شده است.
او با بیان این مطلب که در سال جاری کرمان اولین استانی در کشور 
است که طرح سه شنبه های تکریم را برگزار می کند و تحت عنوان 
»شکوه مادری« نام گذاری شده است، عنوان کرد: این طرح در سال 

جاری در شهرستان های استان نیز برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار داشت: 
خوشبختانه در بحث برگزاری کنگره شهدا کرمان در سالیان گذشته 
مسئولیت کمیته فرهنگی به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بوده است و در این زمینه برنامه های ارزشمندی انجام شده است.
او اضافه کرد: یکی از برنامه های ابتکاری و ارزشمند این اداره کل، 
تجلیل از خانواده ایثارگران مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان بوده است که موجب شد این برنامه در سطح کشور 

نیز برگزار شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: در اولین سالگرد شهید سلیمانی جمعاً 6۸۸ 
برنامه در سطح کشور برگزار شد که ۳ برنامه آن در سطح بین ملل 

برگزار شد همچنین 475 برنامه در سطح شهرستان ها برگزار شد.

سکینه خدیش-مدیرکل میراث فرهنگی استان 
کرمان خبر خوبی را برای اهالی این حوزه در بم 
نوید داد زیرا قرار است اداره میراث این شهرستان 
صاحب یک ساختمان مناسب اداری شود؛ آن هم 
پس از 1۸ سال کانکس نشینی.1۸ سال از زلزله ویرانگر بم می گذرد 
و بازسازی این شهر نیز سال ها قبل به پایان  رسیده است؛ در آن 
زمان  کانکس ها به عنوان اسکان موقت نقش تعیین کننده ای در 
روند تکامل این شهر داشتند اما شاید کسی باور نکند اداره میراث 
فرهنگی این شهرستان 1۸ سال  در کانکس دایر بود و فعالیت می 
کرد و به بخش زیرزمین ساختمانی که به موزه اختصاص می 
یابد، منتقل شده است.فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان که روز گذشته به بم 
سفر کرده بود در حاشیه جلسه شورای راهبردی ارگ تاریخی بم 
گفت:یکی از اقدامات ارزشمندی که در سطح شهرستان صورت 
گرفته مشارکت شهرداری با اداره کل میراث فرهنگی بوده که 
مجموعه شهرداری ساختمانی را برای راه اندازی موزه در اختیار 
میراث فرهنگی قرار داده است.او افزود: ساختمانی که توسط 
شهرداری برای احداث موزه بم در اختیار اداره میراث فرهنگی 
قرار گرفته است بخشی به حوزه اداری میراث فرهنگی و بخشی 
دیگر برای موزه در نظر گرفته شده است زیرا ادارات میراث 
فرهنگی،بخش اداری و پایگاه موزه در یک ساختمان قرار دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان بیان کرد: در سال جاری 
مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار توسط اداره کل برای ساخت 
این موزه در نظر گرفته شده است.گفتنی است قبال پایگاه جهانی 
ارگ قدیم بم در ساختمان مجموعه شهرداری که هم اکنون برای 
احداث موزه در اختیار میراث قرار گرفته استقرار داشت که پس 
از مرمت خانه سیستانی ها واقع در ارگ قدیم به آن مکان انتقال 
یافت و اکنون اداره میراث فرهنگی بم به زیرزمین این ساختمان 
منتقل شده است.از تصمیم شورای راهبردی و حریم ها چه خبر؟

فعالی همچنین درباره مصوبات جلسه شورای راهبردی ارگ بم و 
مساله حریم باغ شهر بم اظهارداشت: این جلسه با دستور کار ورود 
به مسائل و موارد مربوط به حوزه دستورالعمل ها و ضوابط باغ شهر 
تاریخی بم برگزار شد.او عنوان کرد: در این جلسه ضرورت بازنگری 
این ضوابط نیز احساس و مقرر شد اعضای شورای راهبردی ظرف 
مدت یک ماه پیشنهادهای خود را با توجه به باغات مربوط به حوزه 

شهرستان به پایگاه تاریخی بم ارائه دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
ادامه داد:در جلسه بعدی شورای راهبردی که ظرف یک ماه آینده 
برگزار می شود این پیشنهادها را بررسی می کنیم و نقطه نظرات 
اعضای شورای راهبردی برای بازنگری ضوابط مربوط به این حوزه 

به تهران ارسال خواهد شد.
به گفته او اتفاقات خوبی از جمله راه اندازی موزه، مرکز آفرینش 
صنایع دستی، مرمت و بازسازی ارگ قدیم و برگزاری جلسات 

شورای راهبردی در سطح شهرستان در حال رقم خوردن است.

 ۵۰ برنامه برای دومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم 

در نظر گرفته شده است

سرانجام اداره میراث فرهنگی بم 
پس از ۱8 سال  کانکس نشینی

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

اقتصادی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
با اشاره به بازار غیررسمی خرید و فروش 
رمزارز در داخل کشور و با تشریج مزیتها و 
خطرهای مبادالت رمزارز گفت: در داخل 
کشور روزانه 700 بیت کوین به صورت 
غیررسمی خرید و فروش می شود.به گزارش 
ایسنا، غالمرضا مرحبا ضمن قرائت گزارش 
کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی 
وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان 
روا و مبادالت آن در داخل در جلسه امروز 
مجلس گفت: باید بررسی شود که سناریوی 
طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چیست. 
عدم احراز هویت مبادله کنندگان این بازار 
خود یک چالش برای کشورها می باشد. 
استفاده رمزارزها به عنوان پول البته محل 
تامل کارشناسان هم می باشد برخی این 
پدیده را شبیه سازی فلزات گرانبها می داند 
که عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث 
شکل گیری یک اقتصاد فرامرزی شده 
که در ایران نیز  استخراج و مبادالت آن 
متقاضیانی دارد که به صورت غیررسمی 

فعالیت می کنند.
وی افزود: میزان استخراج ساالنه رمزارز 
15 میلیارد دالر و در ایران 1.1 میلیارد 
دالر برآورد می شود. در داخل کشور روزانه 
700 بیت کوین به صورت غیررسمی خرید 
و فروش می شود مردم توسط بسترهایی 
این فعالیت ر انجام می دهند که هیچ کدام 

دارای مجوز نمی باشد.
 برخی برآوردها )از بررسی سایت های 
صرافی آنالین ایرانی( حاکی از آن است 
که در بازار داخلی روزانه 700 بیت کوین 
معادل حدود 40 میلیون دالر )معادل حدود 
1000 میلیارد تومان(، بصورت غیررسمی 
خرید و فروش میشود. در برخی برآوردها 
رقم معامالت رمزارزها در بازار های معروف 
داخلی تا ۲ هزار میلیارد تومان نیز برآورد 

شده است.
عالقه وافر ایجاد شده به بهره مندی از رشد 
قیمت رمز ارزها واقعیتی غیرقابل انکار است. 
از این رو مردم به صورت گسترده ای در حال 
گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در 
حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل 
این رمزارزها در کشور دارای مجوز نمی 
باشند و البته هیچ سیاستگذاری برای اقدام 
قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام 
نشده است که از نقاط ضعف کشور در این 

موضوع می باشد.

شـاخص کل بازار بورس دیروز )سـه شنبه، 
۲۳ شـهریورماه( بـا ۲1 هـزار و 7۳0 واحد 
افزایـش در جایـگاه یـک میلیـون و 4۹6 
هزار واحدی قـرار گرفـت.   به گـزارش روز 
سه شـنبه ایرنا، در معامالت دیـروز بیش از 
هفـت میلیـارد و ۲1۳ میلیون سـهم، حق 
تقـدم و اوراق بهـادار بـه ارزش 61 هـزار و 

54۹ میلیـارد ریال داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( با هفت 
هـزار و ۹10 واحـد افزایش بـه 451 هزار و 
۹1۳ واحـد و شـاخص قیمت )هـم وزن( با 
چهارهزار و ۹۹1 واحد رشـد بـه ۲۸5 هزار 

و 157 واحد رسـید.
شـاخص بـازار اول 1۹ هـزار و 41۲ واحد و 
شـاخص بـازار دوم ۳۲ هـزار و ۸65 واحـد 

افزایـش داشـتند.
عـالوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
گسـترش نفت و گاز پارسـیان )پارسان( با 
یـک هـزار و ۳4۳ واحد، پتروشـیمی نوری 
)نـوری( بـا یـک هـزار و ۲۳ واحـد، فـوالد 
مبارکـه اصفهـان )فـوالد( بـا ۹4۹ واحـد، 
شـرکت سـرمایه گذاری تامیـن اجتماعی 
)شسـتا( بـا ۸14 واحـد، پاالیـش نفـت 
بندرعباس )شـبندر( بـا ۸04 واحـد، بانک 
ملـت )وبملـت( بـا 7۸4 واحـد و پاالیـش 
نفـت اصفهان )شـپنا( بـا 75۸ واحـد تاثیر 
مثبت بـر شـاخص بـورس همـراه شـدند.
در مقابل فوالد خراسـان )فخـاس( با 17۸ 
واحـد، شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتان 
اصفهان )وسـصفا( بـا 10۳ واحـد، فرآوری 
معدنـی اپـال کانـی پـارس )اپـال( بـا ۹۹ 
واحد، گروه صنعتی پاکشـو )پاکشـو( با ۸۳ 
واحد و  مخابـرات ایران )اخابـر( با 5۹ واحد 

تاثیـر منفی بر شـاخص بـورس داشـتند.
برپایـه ایـن گـزارش، دیـروز نمـاد سـپید 
ماکان )سـپید(، تولید نیـروی بـرق آبادان 
)آبـادا(،  گـروه دارویـی برکـت )برکـت(، 
لیزینـگ کارآفریـن )ولـکار(، شـرکت 
سـرمایه گذاری تامین اجتماعی )شسـتا(، 
لیزینـگ پارسـیان )ولپـارس(، و پاالیـش 
نفـت بندرعبـاس )شـبندر( در نمادهـای 

پُرتراکنـش قـرار داشـتند.
گروه فرآورده نفتی هـم در معامالت دیروز 
صدرنشـین برترین گروه های صنعت شـد 
و در ایـن گـروه 5۲5  میلیـون و ۸06 هـزار 
برگـه سـهم بـه ارزش چهـار هـزار و 446 

میلیـارد ریال دادوسـتد شـد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از رئیس 
جمهور خواست که سریعا به مطالبات نیروهای قراردادی کار معین و 

شرکتی رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس در 
تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفت: یکی از مطالباتی که 
مکررا از نمایندگان مجلس مطرح است مشکل عدم تبدیل وضعیت و 

استخدامی نیروهای کار معین و قراردادی است.
وی افزود: برخی از این افراد برای تعیین تکلیف وضعیت خود ۲0 
سال است که منتظر هستند اما بسیاری از آنها در پاسخ به این مطالبه 
خود معطل مانده اند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: از رئیس جمهور می خواهم هرچه سریعتر به وضعیت این قشر 
خدوم توجه کند. این اقشار در جایگاه های مختلفی همچون آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان و مخابرات همچین راهداری و حمل و نقل و 
آب و فاضالب و وزارت نیرک فعالیت می کنند که الزم است یه وضعیت 
آنها رسیدگی شود متاسفانه برخی از نیروهای شرکتی سال های زیادی 

است تبدیل وضعیت نشدند.

اسماعیلی: رئیس جمهور 
به وضعیت نیروهای شرکتی 

و قراردادی توجه کند

روزانه ۷۰۰ بیت کوین به 
صورت غیر رسمی در 
داخل مبادله می شود

بازگشت بورس 
به مدار رشد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که سازمان 
سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
) سه شنبه( و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و 

رفع موانع تولیدات کشاورزی ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت 
در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش 
کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل 
وزارت جهاد کشاورزی با رعایت بند )الف( ماده )۲۸( قانون برنامه 
ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و 
واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شامل: دفتر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در سازمان توسعه 
تجارت ایران و اداره کل محصوالت کشاورزی در سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از 

تاریخ الزم االجراء شدن این قانون تشکیل می شود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می رسد در کوتاه مدت شاهد 
نوسانات پیاپی شاخص بورس در محدوده های یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم و پس از آن روند صعودی با 

قدرت شاخص بورس آغاز خواهد شد.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، معامالت بورس روز 
گذشته به روند اصالحی خود ادامه داد و در نهایت با ۱۴ هزار واحد افت 

روی رقم یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد ایستاد.
در چند روز گذشته مساله مطرح شده در خصوص اعمال قیمت گذاری 
دستوری در کشور با قدرت بیشتری در حال پیگیری است که اغلب 
فعاالن بازار اصالح ایجاد شده در بازار سهام را حاصل ترکش های اجرای 
این اتفاق بر صنایع می دانند به طوری که توانست به شدت اکثر سهام 
شرکت های بورسی به خصوص در گروه فوالد و سیمان را تحت تاثیر 
قرار دهد.روز گذشته و به دنبال ایجاد چنین روندی در بازار، "محمدعلی 
دهقان دهنوی"، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نگرانی های 
ایجاد شده نسبت به اعمال قیمت گذاری دستوری واکنش نشان داد 
و اعالم کرد: در ماده ۱٨ قانون ابزارها که جزو قوانین مصوب مجلس 
است به صراحت اعالم شده است که اگر کاالیی وارد بورس کاال شد، 
دیگر در آن کاال نباید اجازه وضع هیچ نوع دخالتی اعم از قیمت گذاری، 

سهمیه بندی و منع صادراتی وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: کاالهایی که در بورس کاال عرضه می شوند، به هیچ 
عنوان امکان قیمت گذاری برای آنها وجود ندارد و ما هم چنین اجازه ای 

را به کسی نمی دهیم.
گرچه در چند روز اخیر اکثر فعاالن بازار سهام، موضوع قیمت گذاری 
دستوری را عاملی در اصالح اخیر شاخص بورس عنوان کردند اما در 
این میان "سیدمحمد هاشمی نژاد"، کارشناس بازار سرمایه دیدگاه 
متفاوتی دارد که در ادامه گفت و گوی وی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در 
خصوص روند فعلی معامالت بورس و عوامل تاثیرگذار در نوسان اخیر 

شاخص را می خوانید.
از نظر شما اصلی ترین علت نوسان بازار سهام و افت شاخص بورس به 

کانال کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد چیست؟ 
برای پاسخ به این پرسش، بررسی روند تاریخی به ویژه سه سال اخیر 
که با ورود بخش زیادی از جامعه به بازار سرمایه مواجه بودیم حائز 

اهمیت است.

سازمان سرمایه گذاری و تجارت 
کشاورزی ایران تشکیل می شود

مسیر حرکت شاخص بورس 
به کدام سمت است؟

   

توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ما یکی از 
استراتژی های مهمی است که همواره در برنامه های 
توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید بوده و در این 
میان توجه به حوزه کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد؛ 
در ایران به دلیل گستردگی و تنوع اقلیم های آب و 
هوایی محصوالت کشاورزی متنوع و با کیفیت باالیی 
کشت می شود که در نوع خود کم نظیر و گاهی 

بی نظیر است.
خرما از جمله محصوالت کشاورزی مهم کشور ما 
است که بیشترین اقالم آن در شش استان خوزستان، 
هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و سیستان و 
بلوچستان کاشت می شود و باالترین میزان سطح 
زیر کشت و تولید خرما، متعلق به استان کرمان است.

تولید 2۵ درصد خرمای کشور در استان کرمان 
است و عمده محصول خرما استان در جنوب و شرق 
کرمان تولید می شود تا جایی که هزاران نفر در تمام 
طول سال را به انتظار تابستان می نشینند تا حاصل 

دست رنجشان را از درختان نخل برگیرند.
برداشت خرما مدتی است که در نقاط مختلف استان 
کرمان آغاز شده و تعداد زیادی از مردم کرمان این 
روزها در حال برداشت محصول و بسته بندی آن 
هستند تا کام مردم زیادی از کشورمان و حتی دیگر 
کشورها را با این محصول ناب، بی نظیر و مرغوب 

شیرین کنند.
کرمان را می توان یکی از مهمترین قطب های تولید 
خرما در کشور بدانیم، با این وجود هر ساله فصل 
برداشت محصول، زمان آغاز مشکالت و دغدغه های 
نخلداران است و گاهی آفت خشکیدگی محصولشان 
را تهدید می کند و گاهی به واسطه نبود نقدینگی و 
تنگی دست مجبورند محصول خود را با قیمت ناچیز 

به دالالن و واسطه ها بفروشند.
دالل بازی مهمترین آفت کشاورزی استان 

کرمان است
ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 2۵ درصد 
خرمای کشور در استان کرمان تولید می شود و دالل 
بازی یکی از مهمترین آفت های کشاورزی استان 
کرمان است و اظهارداشت: از کشاورزان می خواهیم 
به هیچ عنوان محصول خرمای سال جاری خود را 
به دالالن نفروشند و با این کار زمینه افت قیمت 

را مهیا نکنند.
او ادامه داد: کشاورزان و نخلداران ما به دلیل نداشتن 
منابع مالی و سرمایه در گردش مجبور می شوند 
محصول خود را به دالالن و واسطه ها با قیمت پایین 
بفروشند و معضل وجود دالالن یکی از مشکالت و 

معضالت کشاورزان و باغداران استان کرمان است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 

اسالمی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 3۰۰ 
هزار تن تولید خرمای استان کرمان بوده و برآورد 
می شود که تولید خرمای استان کرمان در سال 
جاری کاهش داشته و به زیر یک میلیون و 2۰۰ تن 
برسد افزود: تولید خرما در همه استان های کشور با 

کاهش مواجه شده است.
او با اشاره به لزوم توسعه صادرات محصول خرمای 
استان کرمان بیان کرد: تنها 2٨9 هزار تن از محصول 
خرمای استان در سال گذشته صادر شده و بقیه آن 
مصرف داخلی کشور بوده است که این میزان باید به 

۵۰ درصد برسد.
اعظمی با بیان اینکه توسعه برخی از اقالم پرطرفدار 
خرما در استان از جمله خرمای کلوته و مجول باید 
افزایش داشته باشد ادامه داد: در حال حاضر میزان 
تولید ما ۶ تا ۷ تن خرما در هکتار است که نخلداران 
ما باید تالش کنند افزایش تولید خرما در واحد سطح 

را داشته باشیم و به ۱۵ تن خرما در هکتار برسد.
6۰ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما در 

استان کرمان
محمدرضا پورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز با بیان اینکه 
محصول خرما یکی از محصوالت کشاورزی است که 
از جایگاه و ظرفیت خوبی در کشور و استان کرمان 
برخوردار است اظهار داشت: استان کرمان با چیزی 
در حدود ۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، تقریباً رتبه 

نخست کشور را دارد.
او با بیان اینکه محصول خرمای استان کرمان عالوه 
بر سطح زیر کشت باال،از نظر کیفیت نیز زبانزد است 
گفت:خرمای مضافتی استان کرمان که یکی از انواع 
خرماهای مرطوب بوده که از کیفیت خوب و منحصر 

به فردی برخوردار است.
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه حدود 
۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما در استان 
کرمان است که چیزی در حدود 3۵۰ هزار تن خرما 
از آن برداشت می شود افزود: محصول خرمای استان 

کرمان از تنوع بسیار زیادی برخوردار است.
او با عنوان اینکه 9۰ درصد خرمای استان کرمان، 
خرمای مضافتی بوده که از کیفیت باالیی برخوردار 
است گفت: ساالنه چیزی بین ٨۰ تا ٨۵ هزار تن از 

این خرما صادر می شود.
پورخاتون با اشاره به اینکه اخیراً یکی از موضوعاتی 
که در دستور کار قرار گرفته توسعه صادرات خرما در 
استان کرمان است ادامه داد: با اقدامات انجام شده، 

اتفاقات خوبی در حوزه صادرات خرما افتاده است.
او با بیان اینکه یکی از مشکالتی که در بحث صادرات 
خرمای مضافتی وجود دارد، رطوبت باالی خرمای 
مضافتی است که برای حمل و نقل آن حتمًا 
تجهیزات سردخانه ای نیاز بوده و حمل و نقل آن 
هزینه بر است افزود: به همین دلیل به دنبال صادرات 

ارقام دیگر خرما هستیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمان با اشاره به سرمایه گذاری و توسعه ارقام 
نیمه خشکی چون پیارم و مجول در استان کرمان 
بیان کرد: خوشبختانه استقبال خوبی از این نوع از 

خرما شده است.
او با بیان اینکه حدود 2۰ تا 2۵ هزار نفر از مردم استان 
کرمان، در این حوزه در حال کشت و کار هستند 
افزود:سرمایه گذاری های خوبی نیز برای صنایع پس 
از برداشت خرما در استان کرمان در حال انجام است 
و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده که امیدواریم 
با همت کشاورزان و تالش بیش از پیش مسئوالن 

شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
صادرات نجات بخش کشاورزی استان کرمان 
سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان نیز با بیان اینکه 
کیفیت خرمای استان کرمان خوب است اما 
خرماداران ما از مسائل زیادی رنج می برند اظهار 
داشت: امیدواریم که با توسعه صادرات، میزان 
خرمای صادر شده استان کرمان را به ۵۰ درصد 

خرمای تولیدی برسانیم.
او با بیان اینکه خرما معموالً در مناطق محروم استان 
کرمان کاشت و معیشت قشر عظیمی از مردم این 
مناطق از این راه تأمین می شود گفت: باید تالش 
کرد بهره وری این محصول را باال ببریم تا کشت 
این محصول برای کشاورزان سود خوبی به دنبال 

داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان با اشاره به اینکه باید باید بتوانیم 
خرمای رقابتی تولید کنیم، قیمت خرما در 
قتصادی کرده و روش هایی  داخل کشور را ا
برای رونق خرما در داخل کشور ایجاد کنیم 
افزود: صادرات نجات بخش کشاورزی استان 

کرمان است.
او با بیان اینکه تسهیالت حوزه کشاورزی باید رقابتی 
شود گفت: نرخ تسهیالتی که ما به کشاورزان و 
صادرکنندگان می دهیم چهار تا پنج برابر کشورهای 

رقیب است.
طبیب زاده با بیان اینکه کشاورزان ما باید بتوانند در 
بازارهای جهانی رقابت کنند گفت: تجارت بین الملل 
صحنه رقابت است و باید به کشاورزان کمک کرد تا 

در بازار جهانی قدرت رقابت پیدا کنند.
او با اشاره به اینکه قیمت خرما تابع عرضه و 
تقاضا است ادامه داد: هر نوع دخالت و اظهار نظر 
غیر کارشناسی در این حوزه تبعات خود را داشته و 

بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
کرمان نیازمند صنایع بسته بندی، برندسازی 

و توسعه صنایع تکمیلی خرما است
سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب استان کرمان از پیش بینی تولید ۱۵۰ هزار 

تن خرما در هفت شهرستان جنوبی این استان خبر 
داد و اظهار داشت: 3۱ هزار و 3۰۰ هکتار سطح زیر 
کشت خرما را در جنوب استان کرمان بوده که جنوب 

کرمان رتبه دوم تولید خرمای کشور را دارد.
او با بیان اینکه ارقام خرمای کشت شده در جنوب 
کرمان شامل مضافتی، کلوته، مرداسنگ، خنیزی، 
زاهدی و ... است که برداشت آن در ارقام زودرس 
آن از اواخر تیرماه آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد 
گفت: یکی از راه های اعتبار بخشی به بازار خرمای 

منطقه برندینگ و بسته بندی مناسب است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان 
صنایع بسته بندی و برندسازی محصول خرما و در 
کنار آن توسعه صنایع تکمیلی را راه رونق و پویایی 
اقتصاد خرما در جنوب استان دانست و افزود: باید 
زمینه افزایش صادرات خرمای استان در بازارهای 

جهانی را فراهم کنیم.
تولید ساالنه ۱۵۰ هزار تن خرما در شمال 

استان کرمان
مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
شمال استان کرمان نیز اظهار داشت: استان کرمان 
به جز منطقه جنوب آن، با سطح زیر کشت بالغ بر 2٨ 
هزار هکتار شامل نهال و بارور، باغات نخیالت و تولید 
ساالنه بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول و تعداد ۱٨ 
هزار بهره بردار یکی از مناطق مهم خرما خیز کشور 

محسوب می شود.
او افزود: مناطق عمده تولید محصول خرما در 
شمال استان در شهرستان های بم، نرماشیر، ریگان، 
فهرج، شهداد و ارزوئیه است که یکی از برنامه های 
سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامه ریزی جهت 
جایگزینی ارقام تجاری و نیمه خشک مانند پیارم و 

مجول در سطح استان است.
توسعه کشت ارقام تجاری و نیمه خشک 

خرما در استان کرمان
او بیان کرد: میزان سطح زیر کشت خرمای پیارم 
حدود ۶۰۰ هکتار و خرمای مجول در سطح ۴۰ 
هکتار است که در مناطق خرما خیز استان در 
سال های اخیر کاشت شده و ساالنه حدود یک هزار 

و 2۰۰ تن محصول تولید و روانه بازار می شود.
لطفعلی زاده تصریح کرد: خرما یکی از محصوالت 
مهم مناطق گرمسیری استان است که به لحاظ 
امنیت غذایی، اشتغال، درآمدزایی حفظ محیط 
زیست که از پیشروی کویر جلوگیری کرده است 
و توسعه پایدار کشاورزی یک محصول مهم و 

استراتژیک می باشد.
او بیان داشت: کیفیت مطلوب خرما استان ناشی از 
وضعیت مناسب آب و هوایی برای کشت و پرورش 
این گیاه است. همچنین ارزآوری، ایجاد اشتغال مولد 
به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنایع جانبی و 
قابلیت رقابت در بازارهای جهانی از جمله مزیت های 

این محصول است

تسنیم 

گزارش

ذبیح اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه 2۵ درصد خرمای کشور در 
استان کرمان تولید می شود و دالل بازی 
یکی از مهمترین آفت های کشاورزی استان 
کرمان است و اظهارداشت: از کشاورزان 
می خواهیم به هیچ عنوان محصول خرمای 
سال جاری خود را به دالالن نفروشند و با 
این کار زمینه افت قیمت را مهیا نکنند.
او ادامه داد: کشاورزان و نخلداران ما به 
دلیل نداشتن منابع مالی و سرمایه در 
گردش مجبور می شوند محصول خود را به 
دالالن و واسطه ها با قیمت پایین بفروشند 
و معضل وجود دالالن یکی از مشکالت 
و معضالت کشاورزان و باغداران استان 
کرمان است.

دالل بازی آفت نخلداران
کرمان، قطب خرمای کشور

 دغدغه نخلداران کرمانی همزمان با فصل برداشت خرما آغاز شده و در این روزها بیش از هر چیز کوتاه شدن دست 
دالالن از جیب کشاورزان و صادرات این محصول به بازارهای جهانی اهمیت دارد.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه دولت در بخش 
مسکن آغاز شده و به اعتقاد ما ساخت چهار میلیون واحد 

مسکونی در مدت چهار سال امکان پذیر است.
رضا  »سید  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
فاطمی امین« عصر سه شنبه در خاتمه نشست با تشکل ها 
و فعاالن حوزه تولید سیمان، افزود: موضوعات ساخت 
مسکن و صادرات برای این وزارتخانه اهمیت بسیار دارد و 
امیدواریم بتوانیم در قالب یک تعامل و همکاری، نمونه ای 

متعالی از حکمرانی هوشمند را به نمایش بگذاریم.
این عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه به شدت با 
تصمیمات خلق الساعه مخالف هستم، به روز رای اعتماد 
به وزرا در مجلس اشاره کرد و گفت: حتی صبح همان 
روز که هنوز معلوم نبود در جلسه رای اعتماد مجلس 
چه خواهد گذشت، برخی ها با من تماس گرفتند که 
»صادرات سیمان را ممنوع کن«، اما با آن مخالفت کردم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: معنی ندارد وقتی 
بازرگان و تاجری قراردادی برای صادرات منعقد کرده، 

با یک تصمیم سریع و خلق الساعه آن را منتفی کنیم.
فاطمی امین بیان  داشت: وظیفه ما پیش بینی کردن است 
و همان طور که شاهد بودید در قضیه اخیر سیمان نیز 
بدون تعزیرات، دوربین و بگیر و ببند کار را به پیش بردیم 

و در حقیقت اقتصاد باید پیش بینی پذیر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان 
و انجمن ها و تشکل های سیمانی، خاطرنشان کرد: 
در موضوعات حمل و نقل، کاهش قیمت تمام شده، 
پروژه های افزایش بهره وری و تامین سوخت زمستانی 

برنامه هایی برای این صنعت داریم.
وی گفت: در زمینه تامین برق نیز ساخت بیش از ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت را با همکاری با 
وزارت نیرو در دستور کار داریم که فوالدی ها در این زمینه 

پیش قدم شده اند.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
باید برای سه ماه آینده »برآورد مخاطرات« داشته باشیم 

و به این منظور هر ماه یک برنامه پایش خواهیم داشت.
وی در خصوص بورس کاال نیز گفت: در این زمینه، 
همه کاالها و زنجیره های مربوطه را در نظر داریم و 
فقط سیمانی ها نیستند که ورود آن ها به بورس مطرح 

شده است.
فاطمی امین تاکید کرد: همه عامالن فروش باید برای 
کاالهای خود فاکتور زده و آن را در سامانه جامع تجارت 
اعالم کنند. ضمن این که تا دو هفته دیگر نیز همه این 
عرضه کنندگان باید در قالب این سامانه درآیند و غیر این 

صورت اجازه خرید از بورس نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، در این جلسه تولیدکنندگان اعضای 
انجمن ها و تشکل های سلیمانی به بیان مهمترین مسائل 

و مشکالت مبتال به این صنعت پرداختند.

تامین برق و سوخت واحدها، کاهش اقدامات سختگیرانه 
شرکت پخش فرآورده های نفتی برای تامین سوخت 
تولیدکنندگان سیمان به ویژه سوخت مازوت در زمستان، 
برگزاری جلسه با وزیر صنعت هر یک یا دو ماه برای رصد 
و بررسی مسائل این صنعت، افزایش 3۵ درصدی کرایه 
حمل و نقل ریلی، رفع مشکالت واحدهای سیمانی 
مستقر در داخل شهرها با محیط زیست، لزوم جبران 
خسارت از سوی وزارت نیرو برای واحدهای آسیب دیده 
از قطعی های برق و قدیمی بودن فناوری صنعت سیمان 
و لزوم کاهش فاصله تکنولوژیکی آن با جهان از جمله 
درخواست های اصلی فعاالن سیمانی در این جلسه بود.

همچنین برخی واحدها خواستار ارائه تسهیالتی برای 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و 
استفاده از پساب حرارتی خطوط تولید برای تولید برق 

در آن واحدها شدند.

فاطمی امین: ساخت ۴ میلیون مسکن در مدت چهار سال امکان پذیر است

انتقاد سازمان امور اراضی به مصوبه اخیر مجلس

احتمال تبدیل اتاقک های کارگری به ویال
سنا

: ای
بع

من

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی با انتقاد از 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی در مورد بالمانع 
بودن احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی بدون 
تعیین حدود و ثغور زمین گفت: الزم االجرا شدن این 
مصوبه عواقب متعددی برای بخش کشاورزی به دنبال 

خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، چندی پیش مجلس شورای اسالمی 
در راستای رفع موانع تولیدات کشاورزی و تقویت 
امنیت غذایی طی مصوبه ای اعالم کرد که ساخت 
استخر و انباری، احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی 
کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت 
این اتاقک ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره )۱( 
ماده )۱( قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها 
با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ها بالمانع 
است. مصوبه ای که سازمان امور اراضی کشور معتقد 
است اجرای آن منجر به تفکیک و خرد شدن اراضی 

کشاورزی و کاهش تولید می شود.
صفدر نیازی شهرکی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
سازمان امور اراضی کشاورزی در گفت و گو با ایسنا با 
بیان اینکه در ماده )۱۱( طرح تقویت امنیت غذایی 
کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در مجلس 
تصویب شد، حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای 
احداث اتاقک نگهبانی مشخص نشده است، گفت: با 
توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس در رسیدگی به 

این ماده اکنون برداشت از این مصوبه این است که در 
هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح ۵۰۰  
متر مربع می توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد و همین 
عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی کشاورزی 
می شود؛ در حالی که یکی از سیاست های مهم وزارت 
جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش 

بهره وری است.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که در مورد ۱۰ کشور 
دنیا انجام داده ایم، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی 
در اراضی کشاورزی بدین صورت سابقه ندارد و در 
بسیاری از کشورها مجوز تغییر کاربری را هیات دولت 
تصویب می کند؛ در صورتیکه در صورت اجرایی شدن 
این قانون تشخیص تغییرکاربری از کمسیون تبصره ۱ 

ماده ۱ نیز گرفته می شود.  
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی 
کشاورزی کشور اضافه کرد: سرانه تولیدات باغی 
ایران 2.۵  برابر متوسط جهانی است؛ ضمن آن که در 
تولید 2۰ محصول باغی در رتبه نخست تا دهم جهان 
قرار داریم و دلیل این برتری پتانسیل باغبانی کشور 
و همچنین اقتصادی بودن تولیدات باغها در سنوات 
گذشته است. بررسی ها نشان می دهد تاثیر قانون ارث 
و خرد شدن اراضی موجب تبدیل باغات اقتصادی به 
باغهای معیشتی شده و در برخی از آنها به سمت باغهای 

تفریحی ، تفننی و غیر اقتصادی حرکت می کنیم.
وی در همین حال کشت محصوالت آب بر و غیر 
ضروری را از پیامدهای توسعه باغ های تفننی و غیر 

اقتصادی دانست.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما مخالف رفاه کارگران 
از طریق احداث اتاقک کاری و نگهبانی در اراضی 
کشاورزی نیستیم، اما بر اساس تجربه، وقتی مجوز بنا 
در اراضی زراعی و به ویژه باغی بدون تعیین حدود و 
ثغور و حد نصاب فنی و اقتصادی و شرایط زمین صادر 
می شود، امکان انحراف طرح وجود دارد و از این رو 

نگرانیم که اتاقک های کارگری به ویال تبدیل شود.
معاون سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه از ۱۶۵ 
میلیون هکتار اراضی تنها یک میلیون هکتار اراضی 
حاصلخیز و دارای کالس یک است که حدود ۴۰۰ 
هزار هکتار آن شالیزارهای استان های شمالی کشور 
را تشکیل می دهند، اظهار کرد:  در این اراضی برنج 
مورد نیاز بخش زیادی از مردم تولید می شود  و با مجوز 
ساخت اتاق کارگری،  اراضی شالیزاری مورد تهاجم 
دالالن و ساختمان ساز ها قرار می گیرد و به دنبال 
آن با افزایش قیمت اراضی شالیزاری، دیگر انگیزه ای 
برای تولید محصول استراتژیک برای کشاورزان باقی 

نمی ماند.
وی با اشاره به یکی دیگر از پیامدهای ساخت اتاقک 
کارگری و نگهبانی در زمین های کشاورزی گفت: با 
افزایش تقاضاها وساخت و سازها  در اراضی کشاورزی، 
باید نظارت ها نیز به منظور جلوگیری از تخلف ها و 
انحراف ها در احداث اتاق کارگری بیشتر شود و این 
درحالی است که سازمان امور اراضی در عمل امکان 
نظارت بر این ساخت و ساز ها را به دلیل محدودیت 
منابع مالی و نیروی انسانی ندارد و تبعات قضایی و 
حقوقی بین متخلفانی که مجوز دارند و مجموعه 

حاکمیت ایجاد می شود.
نیازی شهرکی در ادامه گفت: توسعه شبکه های برق، 
تامین آب شرب بهداشتی و  ساخت بناهای غیر مجاز 
در اراضی کشاورزی بر اثر توسعه ساخت و سازها 
و اتاقک های نگهبانی و کارگری، تغییر در بافت  و 
فرهنگ روستاها، افزایش هزینه امنیت فیزیکی مردم 
بر اثر اتفاقاتی احتمالی نظیر آتش سوزی، قاچاق کاال ، 
مسایل بهداشتی و غیره در این ساخت و سازها از دیگر 
دالیل نگرانی و مخالفت با  احداث اتاقک های کارگری 

و نگهبانی بدون حدود و ثغور است.
به گفته وی با احداث انبار، استخر، اتاقک پمپاژ آب، 
اتاقک سیستم آبیاری تحت فشار و آشیانه ماشین 
آالت کشاورزی مشکلی نداریم و مجوز این موارد را 

می دهیم.
معاون سازمان امور اراضی تصریح کرد: تا کنون حدود 
2۴  هزار و ۵۰۰ باب مجوز احداث اتاق کارگری را  طی 
چند سال اخیر در اراضی کشاورزی صادر کرده ایم.  بر 
اساس بخشنامه سازمان امور اراضی در مورد احداث 
اتاق کارگری در اراضی زیر یک هکتار ، مجوز احداث 
بنا صادر نمی شود، اما در همین اراضی و از 3۰۰۰ متر 
مربع  تا یک هکتار می توانند اجازه استقرار کانکس  یا 

سازه های قابل حمل را داشته باشند.
وی گفت: معتقدیم طرح ها بایستی با رعایت مالحظات  
زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی و بر 
اساس مطالعات آمایش سرزمین  اجرا شود و نمی توان 
تمام اراضی کشاورزی را به بناهای متفرق و نامنظم از 

لحاظ موقعیت مکانی تبدیل کرد.

ایسنا
گزارش 

معاون سازمان امور اراضی با اشاره به 
یکی دیگر از پیامدهای ساخت اتاقک 
کارگری و نگهبانی در زمین های 
کشاورزی گفت: با افزایش تقاضاها 
وساخت و سازها  در اراضی کشاورزی، 
باید نظارت ها نیز به منظور جلوگیری 
از تخلف ها و انحراف ها در احداث اتاق 
کارگری بیشتر شود و این درحالی است 
که سازمان امور اراضی در عمل امکان 
نظارت بر این ساخت و ساز ها را به دلیل 
محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی 
ندارد و تبعات قضایی و حقوقی بین 
متخلفانی که مجوز دارند و مجموعه 
حاکمیت ایجاد می شود.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۷هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
نصراله  فرزند  احمدآبادی  یزدانی  آقای جواد  بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک 
به شماره شناسنامه ۱ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۴۳.۴۵ مترمربع از پالک ۲۳۶۱ 
اصلی باقیمانده واقع در زرند خیابان مدرس کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین 
جعفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۲۴
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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۵۵۲ 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 خانم نفیسه 
شجاعی باغینی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷۳  صادره از کرمان شماره ملی ۲۹۹۳۰۱۶۲۸۸ در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۲۴/۳۱ متر مربع پالک ۲۰۱ فرعی از ۲۸۳۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان بزرگراه امام کوچه ۵۸ سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم ایراندخت 
هرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
با توجه با اینکه ششدانگ پالک های ذیل به استناد ارای هیات حل 
اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت افراد ذیل قرار گرفته و آگهی 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و 
در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۱ مالکین بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 
۵ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه 
۱۴۰۰/۷/۱۷ در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین 
امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا 
معترض بایستی به استناد ماده۸۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه 
نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

زاده  رجب  اله  حجت  آقای  تقاضای  مورد  اصلی   ۲۲۸۶ از  فرعی  پالک ۴۹۳   .۱
جرجافکی فرزند علی ششدانگ خانه واقع در اراضی ده شیخ زرند بخش ۱۳ کرمان 

به نشانی زرند شهرک امام سجاد بمساحت ۳۲۰.۱۰ مترمربع
۲_ پالک ۶ فرعی از ۶۳۶۵ اصلی مورد تقاضای آقای رضا دهقانی فرزند قاسم 
ششدانگ خانه واقع در اراضی شاهرخ آباد زرند بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند_ 

خیابان فردوس کوچه ۲۲ بمساحت ۳۵۰.۵۰ مترمربع.
۳_ پالک ۲۶۶۲ فرعی مجزی شده از ۲ فرعی از ۷۵۶۶ اصلی مورد تقاضای آقای 
محمد عرب زاده چاکینی فرزند رضا ششدانگ خانه واقع در اراضی اسماعیل آباد 
حاجی زرند بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند_ بلوار دفاع مقدس کوچه ۱۲ بمساحت 

۲۶۲.۵۰ مترمربع .
۴_ پالک ۲۶۶۳ فرعی مجزی شده  از  ۲ فرعی از ۷۵۶۶ اصلی مورد تقاضای آقای 
محسن عرب زاده چاکینی فرزند رضا ششدانگ خانه واقع در اراضی اسماعیل آباد 
حاجی زرند بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند_ بلوار دفاع مقدس کوچه ۱۰ بمساحت 

۲۶۲.۵۰ مترمربع .
۵. پالک ۶ فرعی از ۷۵۷۷ اصلی مورد تقاضای آقای سعید عرب زاده چاکینی فرزند 
محمود ششدانگ خانه واقع دراراضی زرندوئیه زرند بخش ۱۳ کرمان به نشانی زرند_ 

خیابان شهید صدوقی کوچه ۱ بمساحت ۲۰۱.۶۰ مترمربع.
 م الف ۱۶۰

تاریخ انتشار: مورخه چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
خانم طیبه پوراحمدی طغرالجردی بشماره شناسنامه ۸۰ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
بشماره ۱۲۵/۴/۱۴۰۰ تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحومه طوطی محسن بیگی طغرالجردی  

به شماره شناسنامه ۹۴۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۷ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱. آقای یدهللا پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۲۰ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 

۲.آقای عین هللا پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۲۱ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 
۳. آقای صمدهللا پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۱ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.

۴.  آقای جواد پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۵۷ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 
۵. آقای روح هللا پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۱۳۵۷ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 

۶. خانم فاطمه پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۱۰ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 
۷. خانم صغری پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۱۱ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.

۸.  خانم سکینه پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۸۱ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 
۹. خانم طیبه پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۸۰ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 

۱۰. خانم مطهره پوراحمدی طغرالجردی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه ۲۴۴ محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی. 
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده ۱۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۳ در وقت فوق العاده شعبه ۴ شورای 
حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده ۹۰۷_ ۹۴۶ و ۹۴۵ 
قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان 
شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال منقول و اموال غیرمنقول متوفی به هر پسر 

دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف۲۶ 
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی فقدان سند مالکیت
چون اقای امیر ساالری مالک ششدانگ پالک ۱۹۰۷فرعی از ۷۰۵-اصلی واقع در بخش۴۵کرمان با ارائه دو برگ 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت۱۰۲۲۵صفحه 
۳۱۵ دفتر۶۷ امالک محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه – 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا 
وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰روز مراتب را 
با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:324

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۸۰۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 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 سعید حسین زاده سیرچی فرزند على بشماره 
شناسنامه ۲۹۸۰۳۱۰۰۴۲  کدملی ۲۹۸۰۳۱۰۰۴۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۱/۸۹ متر 
مربع پالک ۱۶۶۴۰ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۱ فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش 
۲ کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید ماهانی ۱۷ جنوبی ۸ انتهای کوچه خریداری از مالک رسمی آقای 
احمد فتحی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۶۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ 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 خانم اکرم حسینی زارعی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۳۱۸  صادره از کرمان کد ملی ۲۹۹۱۷۰۰۱۳۰ در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۰/۵ متر مربع پالک ۱۶۶۱۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در میدان بیرم آباد بلوار شهیدان محمدی کوچه ۲۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۴۰۹ رای شماره  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
درششدانگ  ماهان  از  صادره   ۱۳ شناسنامه  بشماره  سیدصفر  فرزند  سکنجی  سیدعلی 
به  متعلق  آن  مترمربع   ۴۵/۱۳ مقدار  مترمربع که   ۱۱۷/۷۵ مساحت  به  خانه  باب  یک 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۳۹۶۸ از  فرعی   ۱۶۵۶۴ پالک  تحت  است  وقف 

امام شهرک صنعتی کوچه  بزرگراه  ۲ کرمان واقع در  از ۳۹۶۸ اصلی بخش  ۸۹۹ فرعی 
لذا  است.  گردیده  ایران سکوت محرز  مالک رسمی خانم  از  الواسطه  مع  ۲۲ خریداری 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
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 ۷۰۱

تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۴۱۰ شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
 ۶۴ شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  سکنجی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض 
صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۴/۹ مترمربع که مقدار 
۴۷/۸۷ مترمربع متعلق به وقف است تحت پالک ۱۶۵۶۳ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی 

واقع  ۲ کرمان  اصلی بخش   ۳۹۶۸ از  ۸۹۹ فرعی  از پالک  و مجزی شده  مفروز 
ایران  خانم  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری   ۲۲ صنعتی کوچه  شهرک  در 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  سکوت 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
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 ۷۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۳۹۴ شماره  رای  برابر 
منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
امیرمجاهدی گوکی فرزند سلیمان بشماره  دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس 
شناسنامه ۲۵۱ صادره از گلباف و آقای سیدمحمد ضیاء حسینی به شماره شناسنامه ۴۸۳۳ صادره از 
گلباف فرزند سیدمرتضی باالسویه درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۷/۱۶ مترمربع تحت پالک 
۱۶۵۹۱ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان 
واقع در بزرگراه امام کوچه ۶ غربی ۴ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم کتایون سروشیان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۶۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسـناد و امالک

اگهی حصر وراثت 
بـه  توجـه  بـا  احترامـا 
سـابقی  ارش  دادخواسـت 
نـژاد فرزنـد چمل به خواسـته 
حصـر وراثـت ورثـه مرحـوم چمـل سـابقی 
تـا  چـاپ گـردد  روزنامـه  نوبـت  یـک  در 
چنانچـه ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه 
مرجـع   ایـن  بـه  باشـد  دسـت کسـی  در 
مراجعـه نمائیـددر غیـر این صـورت گواهی 
.ورثـه  شـد  خواهـد  صـادر  وراثـت  حصـر 

              : مرحـوم  
۱-عارف سـابقی فرزند چمل 

۲-ارش سابقی فرزند
۳-زینب سابقی فرزند

۴-سودابه سابقی فرزند
۵-سحر سابقی

فرزند ۶-فاطیماسابقی 
۷-هاجر برسـمپورفرزند قنبرهمسر مرحوم

شـوراحل اختالف جازموریان  . فقیر 
شاهی . شرکت ستاره بامشرکت ستاره بام

آگهی مناقصهآگهی مناقصه
شــرکت ســتاره بــام کویــر در نظــر دارد عملیــات 

تاسیســات برقــی و مکانیکی پــروژه هتــل و مجتمع 
گردشــگری بافــت را از طریــق مناقصــه بــه پیمانکار 

واجــد شــرایط بــا واگــذار نماید.

شـرکت سـتاره بام کویر در نظر دارد عملیات محوطه 
سـازی شـامل سـنگ فرش و جداول و دیوار سـنگی و 
.. پـروژه هتـل و مجتمـع گردشـگری بافـت را از طریق 

مناقصـه به پیمانـکار واجد شـرایط با واگـذار نماید.
لذا شرکتهایی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند؛ 

جهت بازدید از محل پروژه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/۳1 به آدرس 
بافت ، قبل از شهرک صنعتی جنب تپه مقبره شهدای گمنام 

مراجعه فرمایند.

لذا شرکتهایی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند؛ 
جهت بازدید از محل پروژه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/۳1 به آدرس 
بافت ، قبل از شهرک صنعتی جنب تپه مقبره شهدای گمنام 

مراجعه فرمایند.



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 ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

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 . 

۱۰۶۷ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ شــهریور   ۲۴ چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

انتشار آلبوم جدید کیهان کلهر با همکاری 
هنرمندان بین المللی

کیهان کلهر به زودی آلبوم »آبی همچون شب 
فیروزه ای« را در 22 نوامبر منتشر خواهد کرد.»آبی همچون شب 
فیروزه ای« عنوان تازه ترین آلبوم کیهان کلهر است که ۱2 نوامبر 

2۰2۱ )22 آبان ۱۴۰۰( منتشر می شود.این آلبوم که شامل 
هشت قطعه است، با همکاری هنرمندانی از جمله ساندیپ داس 

)طبال(، کارن اوزونیان )ویولنسل(، سمفونی بریجپورت گریتر، 
New york gypsy All stars و اریک جاکوبسن به زودی در 

دسترس مخاطبان قرار می گیرد./ایسنا

فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی 
Silent Book 2۰22 منتشر شد.

مهلت: 2۶ بهمن ۱۴۰۰
 Carthusia توسط انتشارات Silent Book هفتمین رقابت-
Edizioni با حمایت شهرداری Mulazzo )ایتالیا(و انجمن 

Montereggio Paese Librai برگزار می شود. برای ثبت نام 
مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:

https://festivart.ir/department-en
https://festivart.ir/department-graphic

الک پشت روسی )آسیایی(
زیستگاه اصلی این الک پشت آسیای میانه، روسیه و افغانستان است و 
بومی ایران نیست. نام آن از طبیعت شناس آمریکایی )Thomas Horsfield( گرفته شده 

است. این الک پشت جزو الک پشت های کوچک به طول ۱۶ تا 2۵ سانتی متر محسوب 
می شود. الک پشت نر کمی از الک پشت ماده کوچک تر است و دارای دم بلندتری می 
باشد که در اطراف آن چین خوردگی مشاهده می شود. طول الکپشت ۱۰ تا 2۰ سانتی 
متر که در طبیعت تا 23 سانتی متر نیز می رسد. الک برآمده و بیضی شکل میباشد.بر 
روی الک فلس های برآمده وجود دارد. روی الک زیتونی رنگ است. بر روی هر فلس 
برامدگی وجود دارد که رنگ آن کمی تیره تر از زیتونی است.  الک شکمی روشن تر 

از الک پشتی است. دست و پا قهوه ای مایل به زیتونی است. بعد از ۶ تا ٨ هفته خواب 
زمستانی جنس ماده می تواند بین ۱ تا ۵ تخم بگذارد.تخم ها در شرایط خاص و بعد از 

گذشت ۷۷ روز در دمای 3۰ تا 3۵ درجه ی سانتی گراد باز می شوند.
 زیستگاه این الک پشت جلگه های شنی همراه با علفزارها و چمنزارها است. الک پشت 
های روسی عالقه زیادی به حفر کردن دارند و در ساعات گرم روز و شب ها به زیر خاک 

می روند. از گیاهان علفی تغذیه میکنند و جانوری علفخوار است و در زمستان ها به خواب 
زمستانی میروند. پراکندگی آن در ایران در شرق کشور استانهای مازندران، خراسان، 

سمنان، سیستان و بلوچستان است. محیط علفزار و جویبارهای واقع در تپه ماهورها را 
ترجیح می دهد../ کویرها و بیابانهای ایران

 همین حوالی
نویسنده: جومپا الهیری    

ترجمه: راضیه خشنود
انتشارات: ماهی

کتاب همین حوالی اولین رمانی است 
که جومپا الهیری به ایتالیایی نوشته و 

خودش نیز آن را به انگلیسی ترجمه 
کرده است، روایتی از ارتباط یک زن 

با محیط پیرامونش، از آدم ها گرفته 
تا اشیا و مکان ها، حکایت وابستگی و 

گسستگی ها، حسرت ها و امیدها.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

سرپرسـت اداره حفاظـت محیط زیسـت 
شهرسـتان رودبارجنـوب از شناسـایی و 
دسـتگیری عامل کشـتار بزمجـه بیابانی 
در این شهرسـتان خبر داد و گفت: خرافه 

انگاری موجب کشـته شـدن ایـن حیوان 
شـده اسـت.به گـزارش روابـط عمومـی 
اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان، یونـس خواجویـی افـزود: در پی 
گزارش واصلـه از همیاران و دوسـتداران 
محیط زیسـت در خصوص کشـته شـدن 
یـک بزمجـه )وارانـوس( در اطـراف یکی 
از روسـتاهای شهرسـتان رودبـار جنوب، 
محیـط بانـان پـس از بازدیـد میدانـی 
و ارزیابـی صحـت و سـقم موضـوع، بـا 
تحقیقات محلـی موفق به شناسـایی فرد 

متخلـف شـدند.
او بـا اشـاره بـه دسـتگیری ایـن فـرد که 
طبـق خرافـات بزمجـه را بـه منظـور 
نوشـتن دعـا و طلسـم بـر روی زبانـش 

شـکار کرده بـود، اظهار داشـت: ایـن فرد 
خاطـی هـم اکنـون در بازداشـت به سـر 
مـی بـرد و پرونـده وی بـه منظـور سـیر 
مراحـل قانونـی به مرجـع قضایـی ارجاع 

شـده اسـت.
سرپرسـت اداره حفاظـت محیط زیسـت 
شهرسـتان رودبـار جنـوب بیـان کـرد: 
رمالـی، دعانویسـی و طلسـم خرافاتـی 
هسـتند که برخی از مردم به آن متوسـل 
می شـوند به طوری کـه قـدرت خرافات، 
حیـات وحـش شهرسـتان هـای جنوبی 
کرمـان را در خطـر قـرار داده تـا جایـی 
کـه در بسـیاری از مناطـق حتـی شـکار 
حیواناتـی همچـون بزمجـه یـک ارزش 

تلقـی می شـود.

سریال  از  درصد   2۵ تاکنون 
»سلمان فارسی« به تولید رسیده 
و قرار است با پایان تولید پخش آن به صورت جهانی 
صورت بگیرد. 23 شهریور مصادف با سالروز بزرگداشت 
سلمان فارسی بود؛ شخصیتی که این روزها محور 
یک سریال الف فاخر در صداوسیما قرار گرفته و 
داوود میرباقری کارگردان مطرح و توانمند کشور 
در حال ساخت روایتی تصویری از زندگی اوست.

داوود میرباقری البته حدود 2۰ سال است که تالش 
داشت این سریال را به تولید برساند و طی یکی دو سال 

گذشته مقدمات پیش تولید و ساخت آن باالخره فراهم 
شد.ناظم بکایی در بخشی از سخنانش درباره سریال 
»سلمان فارسی« و بازیگران آن بیان کرد: سریال به 
شدت پربازیگر است و بازیگرانی از یونان، ارمنستان 
و مراکش جلوی دوربین رفته اند. »هشام رستم« از 
تونس که اسکار بازیگری دارد از بازیگران این سریال 
است، در فصل حجاز بازیگرانی از کشورهای عربی و در 
فصل ایران بازیگرانی از قفقاز و آسیای مرکزی اضافه 
می شوند.او با اشاره به پخش جهانی آن بیان کرد: این 
مجموعه به معنای واقعی بین المللی و بین ادیانی است 

و پخش آن هم به صورت جهانی آغاز می شود.ناظم 
بکایی همچنین گفت:در شهرک غزالی بیش از 2۰ 
کارگاه وجود دارد و دوستان در حال کار هستند. همه 
عوامل بیمه کرونا شده اند. هر دو هفته هم تست پی سی 
آر گرفته می شود. او همچنین درباره بازیگران ایرانی 
سریال یادآور شد:فرهاد اصالنی در نقش یک تاجر که 
سلمان را از ایران به بیزانس منتقل می کند، محمدرضا 
هدایتی در نقش یک شخص هندی، مهدی فقیه، 
علیرضا مهران، احترام برومند و داریوش فرهنگ از جمله 
بازیگران سریال هستند. عوامل پشت دوربین سریال 
نیز همه ایرانی هستند.این فعال رسانه ای درباره روند 
تولید سریال نیز عنوان کرد: ساخت این سریال حدود 

پنج سال طول می کشد. رئیس صداوسیما تاکنون سه 
بار در پشت صحنه سریال حضور پیدا کرده است.ناظم 
بکایی در پایان بیان کرد: سه فصل در این سریال روایت 
می شود؛ فصل ایران در دوره ساسانی که تا به حال در 
بخش نمایشی هیچ گاه سمت آن نرفته ایم، تاریخ عصر 
بیزانس و فصل حجاز که دوره اسالم را نشان می دهد. 
تاکنون بخش زیادی از فصل بیزانس که 2۵ درصد از کار 
است تصویربرداری شده است. این فصل تولید سختی 
هم دارد و جاده ای است و سلمان فارسی سرگشته از این 
دیر به آن دیر و از این کلیسا به آن کلیسا می رود و نهایتًا 
با راهنمایی ها به سمت حجاز حرکت می کند تا منجی 

موعود را ببیند./مهر

ــای  ــا نخ ه ــه ب ــری آمیخت ــردرود، هن ــرش س تابلوف
ابریشــمی بــی نظیــر در پایتخــت تابلــو فــرش ایــران 
ــای  ــر زیب ــم و مناظ ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــت ک اس
ایــران گرفتــه تــا شــاهکارهای هنــری جهــان هم چــون 
مونالیــزا و شــام آخــر را بــه تصویــر می کشــد. در شــهر 
ســردرود در شهرســتان تبریــز، مردمــان هنرمنــدی بــا 
قلب هــای بــزرگ زندگــی می کننــد کــه از خانــه هــر 
ــه  ــخ ریســی ب ــی و دســتگاه ن ــه زن ــک، صــدای دف ی
ــرات  ــه ج ــه ب ــردرود ک ــهر س ــد. در ش ــوش می رس گ
می تــوان گفــت حجــم عظیمــی از هنــر تابلــو فــرش 
ــه دســت مــردم ایــن خطــه خلــق می شــود،  ــران ب ای
ــی  ــرزی، ریســندگی، بافندگ ــرش، رنگ ــو ف ــت تابل باف
ــه  ــردم و ب ــوم م ــاغل عم ــزو مش ــیرازه دوزی ج و ش

ــود. ــوب می ش ــه دار محس ــوان خان ــوص بان خص

عکس: ایسنا

رنا
: ای

بع
من

 خرافات در رودبار جنوب بالی جان بزمجه شد

جزئیات جدیدی از سریال »سلمان فارسی«

کارت تردد شرط ارائه خدمات به عشایر 
خبر

بنا به اعالم روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان، نیکـزادی مدیر کل 
امور عشـایر اسـتان کرمان گفت: ارائه خدمات به عشـایر از ابتـدای آبان ماه فقـط با ارائه 
کارت تردد امکان پذیر اسـت و در کنار نارسـایی و مشـکالتی که وجود دارد، نباید منکر 

زحمات همکاران بخش تعاونیها شـد.
او افزود :با توجه به سیاسـتهای سازمان و به منظور پاسـخگویی مناسب به دستگاههای 
نظارتـی از جمله سـتاد کاالی قاچـاق و ارز ، کارت تردد با جدیت بیشـتر پیگیـری تا در 
زمان باقیمانده تعهد اسـتانی انجام گردد ، ضمن اینکـه هرگونه خدمـات از ابتدای آبان 

ماه بـا ارائـه کارت تردد صورت مـی گیرد . 
نیکزادی اذعان داشـت : با توجه به خشکسـالی سـال جاری و تبعات ناشـی از آن ، همه 
مجموعه از جمله تشـکل هـا موظف به کاهـش اثرات آن باشـیم که بدیـن منظور یکی 

از برنامه هـای پیش رو خریـد دام مازاد می باشـد . 
او افـزود: درخصوص تعیین قیمت خریـد و نظر به قیمتهای اخذ شـده از فـروش دام در 
شهرسـتانهای تحت پوشـش و اعالم نظر همـکاران معاونت امـور دام قیمـت خرید هر 
کیلو دام زنده برآورد و شـرکت پشـتیبانی مکلـف گردید بـه ازای هر کیلوگـرم دام زنده 
مقدار سـه کیلوگرم نهاده جو بـه دامدار تحویـل نماید . همچنیـن اولویت خریـد با دام 

حذفی عشـایر بـوده و از خرید دامهای آبسـتن خـودداری گردد. 

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:اعطای کد نمایندگی بیمه    
شرایط احراز 

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری

بدون سابقه شغلی مرتبط
سن از 22 به باال

حداقل تحصیالت دیپلم
بیمه تکمیلی ، جذب نیرو بدون پیش نیاز شغلی

آموزش رایگان حرفه ای و مستمر
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 

نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس: تلفن ۰2۱96668۷۱8
موبایل ۰9۱93۰2۷9۴۰- واتساپ ۰9۱93۰2۷9۴۰

موقعیت شغلی: مسئول بخش صادرات و مکاتبات خارجی 
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنا با مکاتبات خارجی از طریق ایمیل و تهیه اسناد صادراتی 

و حمل خارجی
مدرک تحصیلی لیسانس به باال

سن حداکثر 3۵ سال
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و سوابق کاری 
خود را همراه با شماره تلفن تماس خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.
apply.iran.jobs@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: بازرس
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

رشته تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مکانیک یا مواد
بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط

دهی  تحویل  و  مونتاژ  ساخت،  حین  بازرسی  به  مسلط 
تجهیزات ثابت مانند )اسکلت فلزی، مخزن، جرثقیل، نوار 

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

استخدام مسئول بخش صادرات استخدام بیمه
و مکاتبات خارجی در کرمان

استخدام در یک شرکت 
معتبر بازرسی در کرمان

tejaratnews عکس از صفحهeghtesadnews عکس از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


