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خرمای کرمان 
به بسته بندی باخت

 بسته بندی هنری برای فروش بهتر کاال

 قالیباف: 

آموزش و پرورش 
در ۲۰ سال گذشته 

بی ثبات ترین  وزرا  را  داشته

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان:

۳ پروژه آموزشی 
در حاشیه شهر کرمان 

ساخته می شود

تخم مرغ در صدر 
افزایش قیمت ها

۲

بیشتر مناطق 
کشور در معرض 

سیل هستند

۲۵ واحد بوم گردی 
در شهرستان زرند 
مجوز فعالیت دارد

معاون آبخیزداری، 
امورمراتع و بیابان 

سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت:روند رو به رشد سیل در سال های 
اخیر حاکی از آن است که بیشتر مناطق 
کشور در معرض تهاجم سیالب های 
مخرب قرار دارد.پرویز گرشاسبی در 
بازدید از پروژه های آبخیزداری شهرستان 
ارزوئیه گفت:روند رو به رشد سیل در 
سال های اخیر حاکی از آن است که 
بیشتر مناطق کشور در معرض تهاجم 

سیالب های مخرب قرار داشته .

گروه تخم مرغ، شیر و پنیر  در آبان ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱.۳درصد 

افزایش یافته و رکورددار تورم در این بازه زمانی بوده. با این حال 
این همین محصول که به غذای مجردها هم شناخته می شود 

۲۰درصد سرانه مصرفش رشد داشته.
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رئیلس مجللس شلورای اسلالمیگفت: در 
چنین شلرایطی چله انتظاری از ایلن وزارت 

داریلم وقتلی حکمرانلی و تعلیلم و تربیلت ایلراد دارد .

مدیرکل نوسلازی ملدارس از مسلاعدت رئیس 
بنیاد مسلتضعفان برای مشلارکت در ساخت یا 

تکمیل ۳ مجتمع آموزشلی در حاشلیه شلهر کرمان خبلر داد.

صفحه۳ را 
بخوانید

صفحه 1 را 
بخوانید

مرمت »خانه شهر« مرمت »خانه شهر« 
شاید وقتی دیگرشاید وقتی دیگر

تومللان  5۰۰ قیمللت              ۱4۰۰ آذر   ۲ سه شللنبه         ۱۱۱5 پیاپللی  شللماره  چهللارم          سللال 

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان:

۳ پروژه آموزشی در حاشیه شهر کرمان ساخته می شود
مدیلرکل نوسلازی ملدارس از مسلاعدت رئیلس بنیاد 
مسلتضعفان بلرای مشلارکت در سلاخت یلا تکمیل ۳ 
مجتمع آموزشلی در حاشلیه شلهر کرملان خبلر داد.

جلسله مشلترک بین حجلت االسلالم محمد حسلین 
پلاک نلژاد نماینلده فتلاح رئیلس بنیلاد مسلتضعفان 
محبلان رئیلس دفتلر ارتباطلات مردملی، زاهلدی 
نماینلده مردم کرملان و راور بلا مدیلران کل نوسلازی 
ملدارس و آموزش و پلرورش و اتلاق بازرگانلی در محل 

سلالن کنفرانس اتلاق بازرگانلی برگلزار شلد.
حجلت االسلالم پلاک نلژاد نماینلده رئیلس بنیلاد 
مسلتضعفان از نامله زاهلدی نماینلده ملردم کرملان و 
راور بله فتاح رئیلس بنیاد مسلتضعفان کشلور خبر داد 
و گفت: با دسلتور فتلاح پیرو نامله زاهدی، قصلد داریم 
که ۳ باب مجتمع آموزشلی در مناطق حاشلیه ای شهر 
کرملان بسلازیم در صورتی کله مجتمع نیمه تملام نیز 

باشلد می توان مجتملع نیمله تملام را تکمیلل کرد.
حجلت االسلالم پلاک نلژاد افلزود: سیاسلت بنیلاد 
مسلتضعفان تکمیلل پروژه هلای نیمله تمام می باشلد 
در صورتلی پلروژه نیمله تمام نبلود، پلروژه جدیلد 
احلداث می شلود.نماینده بنیلاد مسلتضعفان کشلور 
تصریح کلرد: طبق دسلتور فتلاح دسلتگاه های متولی 
بایسلتی اطالعات دقیق و مسلتند ارسلال نملوده و در 
خصوص سلاخت ملدارس هملکاری و هماهنگلی الزم 
را داشلته باشند.سلید محملد واعظلی نلژاد ،مدیلرکل 

نوسلازی مدارس کرمان در این جلسله گفت: نوسلازی 
مدارس در راسلتای اهلداف خلود دنبلال فراهم نمودن 
فضلای مناسلب و اسلتاندارد بلرای بچه هلای مسلتعد 

اسلتان کرمان اسلت.
واعظی نلژاد تصریلح کلرد: در مناطلق جنوبلی یکی از 
شلرکت های معدنلی در خصوص بسلته های آموزشلی 
کنکور کمک کلرد و نتایج خوبلی گرفته شلد و نزدیک 
بله 5۷ نفلر دانلش آملوز رتبله زیلر هلزار داشلتیم که 
نشلان می دهد دانلش آملوزان کرمانلی اسلتعداد های 
بسلیار خوبلی دارنلد و اگلر بتوانیلم فضلای خلوب و 
تجهیزات بله روز فراهم کنیلم مطمئنا این اسلتعداد ها 
شلکوفا خواهد شلد و در آینده کشلور نیز تاثیلر خواهد 

داشلت.
او افلزود: درسلت اسلت در اسلتان بله میانگین سلرانه 
فضای آموزشلی دسلت پیدا کلرده ایم ولیکن در شلهر 
کرمان میانگین سلرانه دانش آموزی پایین تر از سلرانه 

کشلوری و اسلتان می باشد.
طبیلب زاده رئیس اتاق بازرگانی اسلتان در این جلسله 
بیلان داشلت: سلال های پیلش تصلور ایلن بود سلرانه 
آموزشلی اسلتان خوب اسلت، وللی اسلتان کرملان از 
متوسلط کشلور فضلای آموزشلی کمتلر بلود کله اتاق 
بازرگانی متشلکل از فعلاالن بخش خصوصی به تاسلی 
از مسلئولیت های اجتماعلی بلرای مدرسله سلازی 
مشلارکت کردند و کمک خیرین به میانگین کشلوری 

در اسلتان رسلیده ایم.
او عنوان کلرد: همراهلی و هملکاری نوسلازی مدارس 
و آملوزش و پلرورش تحسلین برانگیلز اسلت و حرکت 
جهلادی شلروع شلد و از ملرز متوسلط کشلور عبلور 

کردیلم.
رئیس اتاق بازرگانی اسلتان افلزود: نمایندگان مجلس 
خصوصلا زاهلدی بله دلیل سلبقه در حلوزه آملوزش و 
حضلور در کمیسلیون آملوزش و تحقیقلات مجلس با 
فتاح رئیس بنیاد مسلتضعفان مکاتبله و مذاکره کردند 
که بنیاد در ادامه مشلارکت خود در امر مدرسله سلازی 
در حاشلیه شلهر کرمان نیز مجتمع آموزشلی بسلازد.

طبیلب زاده بیلان داشلت: امیدواریلم در ادامله 
فعالیت هلای ارزنلده بنیلاد مسلتضعفان بله نهضلت 
پویش کرملان دانا بپیونلدد و بلا تعریف جدید از سلواد 
کله علم همراه بلا مهلارت اسلت به آملوزش و پلرورش 
بلرای اصلالح سلاختار های آموزشلی کملک کنیلم.
اسلکندری نسلب مدیلر کل آملوزش و پرورش اسلتان 
گفلت: اسلتان پهنلاور و گسلترده کرملان در برخلی 
مناطق نیلاز به توجه ویژه دارد مخصوصا حاشلیه شلهر 

کرملان کله در ادوار گذشلته مغفلول مانده اسلت.
او همچنیلن از پیگیری هلای جنلاب پروفسلور زاهدی 
برای مشلارکت بنیاد مسلتضعفان در امر مدرسه سازی 
در شلهر کرملان تشلکر کلرد و گفت: بله کملک بنیاد 
مسلتضعفان ملدارس زیلادی سلاخته شلده و در حال 
سلاخت اسلت در حلوزه تجهیلزات و کملک بله دانش 
آملوزان بلی بضاعلت هلم کمک هلای زیلادی توسلط 
بنیلاد مسلتضعفان صلورت گرفتله اسلت کله جلای 

تقدیلر دارد.

شماری از کارگران کارخانه روغن خوراکی بخش خصوصی 
به  اعتراض  در  درحالی  کرمان  استان  سیرجان  در  فریکو 
پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان تجمع کردند که فرماندار 
 شهرستان می گوید حل مشکل در دست پیگیری قرار دارد.

این کارگران که تعدادشان افزون بر 5۰ نفر برآورد می شد 
به نمایندگی از سایر کارگران مقابل کارخانه در منطقه ویژه 
اقتصادی شهرستان حاضر شدند و اعالم کردند که سه ماه 
 دستمزد و نیز چهار ماه بیمه تکمیلی آنان پرداخت نشده است.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

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

موضوع مناقصه: عملیات حفر ۳۰۰ متر دویل با مقطع 2/86 
متر مربع معدن اسد آباد. 

مورخ  لغایت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت 
14۰۰/۰9/11

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی -شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان - امور قراردادها  ) تلفن: ۰۳4۳211۷۷26(

مبلغ کل 81۰.۰۰۰.۰۰۰  ارجاع کار:  فرایند  در  تضمین شرکت 
ریال. 

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 14۰۰/۰9/22
تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی مورخ 14۰۰/۰9/2۳ و 

گشایش پاکات الف و ج مورخ 14۰۰/۰9/24
حساب  به  ریال   ۳۰۰.۰۰۰ مبلغ  واریز  اسناد:  خرید  مبلغ   

۳14821۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
: IR68۰1۳۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳14821۰۷ شماره شبا 

ضمنا این آگهی در سایت WWW.coal.kr.ir در دسترس 
شرکت معادن زغالسنگ کرمانمیباشد.

استخـدام

۰91۳۳952۰۷5

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .
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روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

آگهی مزایده )اجاره(

اداره پیمان و رسیدگی قرارداد های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فراخوان مزایده
کاربریپالک ثبتیموضوعشماره فراخوانردیف

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

قیمت کل 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند

شرایط 
فروش

12000003501000011

فراخوان واگذاری یک 
قطعه زمین با کاربری 
ورزشی جهت احداث 
مرکز بازی های رادیو 

کنترلی در حریم 
شهرستان رفسنجن

قسمتی از پالک 
5 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 

2117 اصلی واقع در 
بخش 9 شهرستان 

کرمان

82333/293/200/000164/660/000ورزشی
نقد و 
اقساط

دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان

نوبت اول

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 11باب کالس درس واقع درشهر جیرفت –وحومه با  جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده:14۰۳) شماره 

سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند۰

زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/9/2ساعت 10:30صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده تاتاریخ :1400/9/13 ساعت 13:30

تاریخ بازدید:1400/9/3 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/9/13 ساعت 14:30 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/9/14ساعت 00 :10 صبح  
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/9/14

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده 
در  شرکت  تضمین  پرداخت   ) مربوطه  هزینه  وجود  صورت  )در 
مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد  قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم 
امکان  این طریق  از  بستر سامانه  در  مزایده  واریز وجه  و   ، برنده 

پذیر می باشد0
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید 

به عمل آورید0

و  نام  ثبت  جهت  بایست  می  مزایده  در  شرکت  به  عالقمندان   -۳
تماس  ذیل  های  شماره  با   ) توکن   ( الکترونیکی  گواهی  دریافت 

حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

سامانه  سایت  در   ، استانها  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر« 

موجود است0
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد0
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد0

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه 
و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد0 

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
کارپردازی : 03443210380
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

اهدای عضو راننده جیرفتی 
جان یک بیمار را نجات داد

مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اهدا عضو 
یکی از رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان که دچار 
مرگ مغزی شده بود، به یک بیمار خبر داد.رضا جعفری افزود: “حمید 
ظاهرآرا” راننده خودروی سواری کرایه بین شهری جیرفت، چهارشنبه 
هفته گذشته به دلیل تصادف در محور جیرفت به کرمان دچار خونریزی 
شدید و مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده، کبد وی به یک بیمار 
نیازمند اهدا شد.او با بیان اینکه این راننده حمل و نقل بین شهری در 
بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت بستری بود، تصریح کرد: تالش 
های کادر پزشکی برای زنده ماندن این بیمار به دلیل ضربه وارد شده به 
قسمت وسیعی از مغز به سرانجام نرسید و وی جان خود را از دست داد.

مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: این 
بیمار با رضایت خانواده پس از انتقال از بیمارستان جیرفت به بیمارستان 
افضلی پور کرمان تحت عمل برداشت کبد قرار گرفت که بالفاصله کبد 
مرحوم ظاهرآرا با موفقیت به یک بیمار نیازمند که در نوبت دریافت کبد 
قرار داشت، اهدا شد.مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اظهار داشللت: اهدای عضو مرحوم ظاهرآرا با رضایت خانواده 
اش بیانگر انجام اقدامات خیرخواهانه اقشار مختلف جامعه از جمله 
راننده حمل و نقل جاده ای است.جعفری با بیان اینکه امکان برگشت 
به زندگی دوباره برای بیمار مغزی وجود ندارد، گفت: متاسفانه به دلیل 
بی اطالعی برخی خانواده ها، این بیماران فوت می کنند و به مرحله 
اهدا عضو و پیوند اعضا نمی رسند که می توان با فرهنگ سازی بیشتر و 

همکاری رسانه ها این فرهنگ را نهادینه کرد.

۲۵ واحد بوم گردی 
در شهرستان زرند مجوز 

فعالیت دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با 
اشاره به ثبت ملی۳۰ اثر تاریخی شهرستان زرند در فهرست آثار ملی 
کشور گفت: »در حال حاضر ۲5 واحد بوم گردی در شهرستان زرند 
مجوز فعالیت دارد.«فریدون فعالی در حاشیه بازدید از آثار تاریخی شهر 
یزدان شهر در شهرستان زرند با اشاره به اینکه با دعوت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، مرمت، بازسازی و احیای آثار تاریخی این شهرستان 
در دستور کار قرار گرفته است افزود: »ایجاد جاذبه های جدید توریستی 
عالوه بر کسب درآمد، ایجاد اشتغال گسترده و پایدار و صرفه جویی در 

بودجه های عمرانی دولت به جذب بیشتر گردشگران کمک می کند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
به تغییر ذائقه گردشگری مردم اشاره کرد و گفت: »این شهرستان با 
داشتن مناطق بکر، مردم مهمان پذیر و آثار تاریخی فرهنگی می تواند 
بیش از این رشد یافته و در زمینه توسعه صنعت گردشگری سرآمد دیگر 
شهر ستانهای استان شود.«او با اشاره به اینکه پیش نیاز توسعه گردشگری 
حمایت از سرمایه گذاران است افزود: »باید با تعامل و همکاری مسئوالن 
شهرستانی و استانی زیرساخت های الزم برای توسعه گردشگری را 

فراهم کرد.«
فعالی ادامه داد: »تمام تالش خود را برای توسعه زیرساخت های 
گردشگری در این شهرستان به کار گرفته ایم تا بتوانیم شاهد توسعه هرچه 
بیشتر این صنعت درآمدزا باشیم.«او به وجود ۳۳4 اقامتگاه بوم گردی 
درسطح استان کرمان اشاره کرد و افزود: »از این تعداد ۲5 اقامتگاه در 
شهرستان زرند فعالیت دارد.«مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان خاطرنشان کرد: »اگر بخواهیم به افزایش 
اشتغال و رونق کسب وکار در بخش گردشگری با محوریت های بوم گردی 
توجه داشته باشیم، عالوه بر تعداد و کمیت این اقامتگاه ها، باید به مقوله 
کیفیت آن ها هم توجه کرد.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان در ادامه سفر یکروزه خود به شهرستان زرند 
با همراهی امام جمعه ی یزدان آباد، شهردار و اعضای شورای اسالمی 

یزدان شهر از عمارت اصغرخان و چهاربرج شاهرخ خان نیز بازدید کرد.

آغاز طرح ترافیک زمستانه
استاندار کرمان: تشکل های مردم محور امور 

کشور را در دست بگیرند
استاندار کرمان با بیان اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی در 
همه عرصه ها ساختارهای مناسبی وجود دارد و امیدواریم این ساختارها 
ارتقا پیدا کند، از جوانان خواســت با ایجاد تشکل های "مردم پایه" و 

"مردم محور" امور کشو را را در دست بگیرند.
علی زینی وند به همراه فرمانده انتظامی استان کرمان بعد از ادای احترام 
به شهدای ناجا در آیین رزمایش ترافیکی زمستانه استان کرمان شرکت 
کرد و افزود: دستگاه های خدمت رسان در تمام ایام سال آمادگی خدمت 
رسانی به مردم را دارند و ایران از نظر در کنار مردم بودن در حوادث در 

دنیا دارای اعتبار بین المللی است.
او با اشاره به اینکه اکنون استانداردهای نسبی در جاده ها ایجاد شده و 
سال به سال نیز این استانداردها در حال ارتقا است اظهار داشت: دستگاه 
های اجرایی باید تالش کنند تا کمترین حوادث را در سطح محورهای 

مواصالتی شاهد باشیم تا به مردم آسیب و رنجی وارد نشود.
استاندار کرمان با اشاره به وجود تجهیزات و امکانات مناسب در حوزه 
ترافیکی در استان کرمان تصریح کرد: باید اطالعات و آموزش های کافی 
در اختیار مردم قرار گیرد و معتقدیم اطالع رسانی تاثیر عمومی خوبی 
خواهد داشت تا در مسائل ترافیکی و حوزه های مختلف به موفقیت 

کامل برسیم.
او گفت:اگر جاده هــای کرمان عبور و حمل غیرمجــاز اتباع بیگانه را 
نداشت از امن ترین استان های کشور در زمینه امنیت جاده ای بود که 
امیدواریم با ارتقای امکانات و تجهیزات، سال های آرام تری را در این 

حوزه تجربه کنیم.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان نیز ضمن قدردانی از تمام نیروهای 
جهادگر ناجا و دستگاه های خدمت رسان گفت: پیام رزمایش ترافیکی 
زمستانه این است که به مردم اطمینان می دهیم آماده خدمات رسانی 
در تمام ایام سال هستیم و آرامش و آسایش خودمان را فدای آرامش و 

آسایش مردم خواهیم کرد.
ســردار عبدالرضا ناظری خاطرنشــان کرد: با توجه به بارش نزوالت 
آسمانی در فصل زمستان، انســداد محورها را خواهیم داشت و این 
آمادگی وجود دارد با حضور بموقع در کنار مردم باشــیم و امیدواریم 
که امســال حوادث کمتری در محورهای مواصالتی اســتان کرمان 

داشته باشیم.
نیروهای امدادی،راهداری و ناجا حاضر در رزمایش ترافیکی زمستانه 
در پایان این آیین از جلوی جایگاه بصورت رژه عبور و طرح ترافیکی 

زمستانه رسما در استان کرمان آغاز بکار کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
استان کرمان گفت: این منطقه با ۲ هزار و5۰۰ 
هکتار سطح زیر کشت در گلخانه ها و تولید بیش 
از 4۰۰ هزار تن محصول مقام نخست تولید محصوالت جالیزی 

گلخانه ای کشور را به خود اختصاص داده است.
امیر امیرشکاری به آغاز فصل برداشت محصوالت گلخانه ای در 
این منطقه اشاره کرد و افزود: وجود اقلیم مناسب موجب شده 
جنوب کرمان به قطب تولید انواع خیار، بادمجان، فلفل، گوجه 

فرنگی و توت فرنگی گلخانه ای تبدیل شود.
او تصریح کرد: برداشت محصوالت گلخانه ای این منطقه از نیمه 
دوم آبان ماه سال جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه سال بعد ادامه 
دارد.او اظهار داشت: انواع محصوالت گلخانه ای این منطقه شامل 
خیار گلخانه ای)خیار رسمی، خیار خاردار و خیار مینی(، بادمجان 
گلخانه ای )قلمی و المپی(، فلفل )شمشیری، فسفری و رنگی(، 

گوجه فرنگی )دافنیس و چری( و توت فرنگی است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ادامه 
داد: در مجموع جنوب کرمان 4۳۰ هزار تن محصوالت گلخانه 
ای به منظور صادرات به کشورهای روسیه، عراق، آذربایجان، 
ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر و او اظهار داشت: 
بیشترین سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای جنوب کرمان 
در سطح ۲ هزار هکتار مربوط به کشت خیار با تولید ساالنه ۳۸۰ 

هزار تن است.
امیرشکاری ادامه داد: سایر محصوالت کشاورزی جنوب کرمان 
نظیر انواع فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی، توت فرنگی و گیاهان 

دارویی نیز در گلخانه های این منطقه کشت و تولید می شود.
او گفت: مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در راستای 
سیاست های ابالغی و به منظور افزایش بهره وری از منابع آب 
و خاک و ایجاد اشتغال طرح توسعه گلخانه ها را در دستور کار 

قرار داده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان افزود: 
متقاضیان احداث گلخانه تسهیالت کم بهره دریافت می کنند 
لذا متقاضیان با مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی شهرستان 
نسبت به اخذ مجوزهای الزم اقدام و از تسهیالت احداث گلخانه 

استفاده کنند.

معاون آبخیزداری،امورمراتع و بیابان سازمان 
جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت:روند 
رو به رشد سیل در سال های اخیر حاکی از آن 
است که بیشتر مناطق کشور در معرض تهاجم سیالب های 
مخرب قرار دارد.پرویز گرشاسبی در بازدید از پروژه های 
آبخیزداری شهرستان ارزوئیه گفت:روند رو به رشد سیل 
در سال های اخیر حاکی از آن است که بیشتر مناطق کشور 
در معرض تهاجم سیالب های مخرب قرار داشته و ابعاد 
خسارات و تلفات جانی و مالی سیل افزایش یافته است.او با 
اشاره به اینکه به دلیل تنوع شرایط اکولوژیکی،دستیابی به 
یک الگوی مشخص و یا ارائه دستورالعمل معین که دارای 
کاربرد یکسان در تمامی حوزه های آبخیز باشد میسر 
نیست،افزود: به همین دلیل افزون بر شناخت حوزه ها 
و مسائل آن ها،اولویت عملیات آبخیزداری،متناسب با 
پتانسیل های موجود اجتناب ناپذیر است.گرشاسبی برداشت 
بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، کاهش پوشش گیاهی 
و استفاده غیراصولی از اراضی را دلیل محکمی بر موجبات 
برهم خوردن تعادل اکولوژیک که در نهایت منجر به افزایش 
پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز می شود،دانست و 
تصریح کرد:به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی 
استان کرمان،کمبود آب و خشکسالی نیز یک تهدید 
حتمی و اجتناب ناپذیر است،اما می توان با ارائه الگو های 
بهینه مدیریتی اثرات و عوارض پیچیده آن را تعدیل کرده 
و مانع از بروز بحران آب شد.او سیل و خشکسالی را دو روی 
سکه تغییرات آب وهوا قلمداد کرد که یکی از طریق مازاد 
آب )سیل( و دیگری از طریق کمبود آب)خشکسالی(عمل 
می کند و بیان کرد:گزارش ملی سیالب ها که به دنبال سیل 
فروردین ۱۳۹۸ از سوی دفتر رئیس جمهوری تهیه شد، 
به کرات به نقش و اهمیت آبخیزداری اشاره کرده است.

گرشاسبی بیان داشت:در یک طرح آبخیزداری سعی می شود 
با شناخت ظرفیت ها و قابلیت های مختلف یک منطقه 
جغرافیایی محدود شده در قالب یک حوزه آبخیز،ضمن حل 
مشکالت مختلف اکولوژیکی،زیرساختی، انسانی، زیستی و ... 
بیشترین بهره برداری انسانی برای رفاه حال آبخیزنشینان،در 

کنار تضمین توسعه پایدار آبخیز انجام شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
گفت: ۵۸ هزار و ۷۴۶ مترمربع از اراضی ملی شهرســتان جیرفت از ید 

متصرفین خارج شد.
 خانباز امیرافضلی فرماندهی یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان بر لزوم اجرایی شدن اهداف طرح صیانت از 
حقوق بیت المال گفت: در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت المال، 
۵۸ هزار و ۷۴۶ متر مربع از اراضی ملی روســتای سیدآباد شهر بلوک 
که چندی پیش توسط افراد ســودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید 

سودجویان خارج شد.
او افزود: نیروهای پاســگاه  ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان جیرفت با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان این اراضی 

ملی را از ید متصرفین خارج و به دولت باز گرداندند.
امیرفضلی با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونــه زمین خواری و تخریب 
منابع طبیعی اظهار کرد :هرگونه زمین خواری بر اساس مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ 
قانون مجازات اسالمی جرم محسوب شــده و عالوه بر رفع تصرف، فرد 

متجاوز به حبس و پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.
او از مردم خواست  ضمن تماس با شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل 
و مرتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، گزارش ها 
و اخبار خود را در زمینه آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، تخریب و 
تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی 
ملی و … اطالع رســانی کنند تا از ورود خســارت های جبران ناپذیر به 

عرصه های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

شلماری از کارگلران کارخانله روغلن خوراکلی بخلش خصوصی 
فریکو در سلیرجان اسلتان کرمان درحالیدر اعتلراض به پرداخت 
ر  نشلدن چندملاه دستمزدشلان تجملع کردنلد کله فرمانلدا
شهرسلتان می گویلد حل مشلکل در دسلت پیگیلری قلرار دارد.
ایلن کارگلران کله تعدادشلان افلزون بلر 5۰ نفلر برآورد می شلد 
بله نمایندگی از سلایر کارگلران مقابلل کارخانله در منطقله ویژه 
اقتصلادی شهرسلتان حاضلر شلدند و اعلالم کردنلد کله سله ماه 
دسلتمزد و نیلز چهلار ملاه بیمله تکمیللی آنلان پرداخلت نشلده 
اسلت.مدیر ایلن کارخانله گفت:بنا بله برخلی مشلکالت از جمله 
ملواد اولیله،در چندملاه اخیلر کارخانله تعطیل بلوده املا وظیفه 
کارفرماسلت کله حقلوق و تماملی مزایلای کارگلران را پرداخلت 

کنلد.
او تاکیلد کرد: جلسله ای با حضور مسلئوالن شهرسلتان و مدیران 

کارخانله برگزار و مشلکالت پیگیری خواهد شلد.
سلهراب بهاءالدینلی فرمانلدار سلیرجان نیلز گفلت: حل مشلکل 
پرداخلت دسلتمزد ایلن کارگران در دسلت پیگیلری قلرار دارد و 
جلسله ای نیلز بلا حضلور مدیلران شلرکت مذکلور با هلدف حل 

مشلکالت کارگلران برگلزار خواهد شلد.
کارخانه روغلن نباتی فریکو سلیرجان بلا ظرفیت تولیلد ۸۰۰ تن 
در روز )۶۰۰ تلن روغلن جاملد و ۲۰۰ تلن روغن مایلع ( در محل 
مجتملع کارخانجلات ایلن شلرکت در منطقله ویلژه اقتصلادی 

سلیرجان فعالیلت دارد.

رفع تصرف ۵۸ هزار و ۷۴۶ مترمربع 
از اراضی ملی شهرستان جیرفت

تجمع کارگران کارخانه فریکو
 در سیرجان

روزگذشللته با این که او نس جهانی کاهش جزیی داشللته، اما قیمت ها در بازار طال تحت تاثیر 
روند صعودی دالر اندکی افزایش یافته اسللت؛ البته همچنان تقاضایللی برای مصنوعات طال و 

سکه وجود ندارد.
تقریبا همه بازار ها منتظر شللروع مذاکرات هسته ای هسللتند و بعد از آن همسو با اخبار بر جام 
حرکت خواهند کرد؛ اما با توجه به حساسیت باالی دالر به این مساله و واکنش سریع به اخبار، 

بازار های دیگر نظیر طال، سکه و خودرو بالفاصله از دالر سیگنال می گیرند.
 البته عالوه بر دالر، نوسانات او نس جهانی هم در روند بازار طال تاثیر گذار است. حاال درحالی که 
روز یک شنبه قیمت طال و سکه متاثر از روند نزولی دالر و تعطیلی بازار های جهانی کاهش یافته 

بود، با تغییر جهت دالر از عصر یکشنبه مسیر این بازار هم عوض شد.
بنابراین اگرچه او نس جهانی اولیللن معا مالت خود را با اندکی کاهش و در سللطح ۱۸44دالر 
شللروع کرد، اما باال رفتن قیمت دالر منجر به افزایش جزیی بهای طال و سکه شد؛ به طوری که 
روز گذشته قیمت سکه طرح قدیم و جدید ۱۰۰هزار، نیم سکه و ربع سکه هر کدام 5۰هزار، هر 
مثقال طالی خام حدود ۲۰هزار و هر گرم طالی ۱۸عیار شللش هزار تومان در مقایسه با دیروز 

افزایش یافته است.

معامله گران دست به عصا تا شروع مذاکرات
در معا مالت عصر روز گذشته، قیمت دالر و یورو ۲5۰تومان به نسبت صبحش 
افزایش یافت.در بازار آزاد قیمت دالر بلله ۲۸5۰۰ و یورو به ۳۲۲۰۰تومان 

رسید.
نرخ ارز در تابلوی صرافی های رسمی تغییری نکرده و قیمت فروش دالر در 

این بازار همچنان ۲۶۸۰۰ و یورو ۳۰۶5۰تومان است.
تب و تاب بازار ارز با نزدیک شللدن به روز مذاکرات که بعد از حدود شش ماه 
وقفه قرار است هشتم آذر ماه در وین برگزار شود، باال رفته و حساسیت دالر 
نسبت به اخبار بیشتر شده؛ از طرفی معامله گران هم با انتظارات متفاوتی این 
دوران را سللپری می کنند و مدام در حال تغییر موقعیت هستند و به همین 

دلیل، نوسان دالر هم تشدید شده است.
البته عده ای برای ورود به بازار در این شللرایط حساس ریسک نمی کنند و 
ترجیح می دهند تا مشخص شدن اوضاع دست نگه دارند؛ اما برخی دیگر به 
نوسان گیری کوتاه مدت بسنده کرده اند و تحت تاثیر جو بازار و اخبار برجام، 

گاهی خریدار و مواقعی هم فروشنده می شوند.

دالر به نیمه کانال ۲۸هزار تومان رسید
بازار سهام امروز تحت تاثیر اخبار متعدد مثبت رشد داشت. امروز شاخص کل وارد محدوده یک میلیون 

و ۴۰۷ هزار واحدی شد.
 بازار سهام روز گذشته  تحت تاثیر اخبار متعدد مثبت رشــد داشت. شاخص کل با حدود ۱٫۴۶ درصد 
رشد وارد محدوده یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی شد. ارزش معامالت نیز بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان بود که نسبت به روز قبلش رشد داشت.
فارس، فوالد، شستا و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل دیروز را داشتند و خبهمن، فوالد، 

خگستر و بورس نیز پرتراکنش تر از سایر نماد ها بودند.
خبر های متعددی از جمله افزایش ســرمایه شســتا و وبملت، بازگشایی شــپنا، برگزاری جلسه برای 
قیمت گذاری خودرو و حذف ارز ترجیحی از برخی اقالم دارویی روی بازار تاثیر مثبتی داشتند و به رشد 
شاخص کل کمک کردند.شیمیایی، خودرو، بانک ها و فرآورده های نفتی برترین گروه های صنعتی روز 
گذشته بودند. بیشترین ارزش معامله برای نماد های پاالیش، دارایکم و وبملت ثبت شد و وبملت، خبهمن 

و وتجارت نیز بیشترین حجم معامله را داشتند.
شاخص کل فرابورس نیز باحدود ۱۶۹ واحد رشد به کانال ۲۰ هزار و ۱۸۷ واحدی وارد شد. آریا، زاگرس 

و شگویا بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص فرابورس داشتند.

بازار سهام کمی جان گرفت

جنوب کرمان رتبه نخست 
تولید محصوالت جالیزی 

گلخانه ای کشور را دارد

بیشتر مناطق کشور 
در معرض سیل هستند

خبر

خبر

بازاراخبار شرکت هاخبر

گروه تخم مرغ، شیر و پنیر  در آبان ماه نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۷۱.۳درصد افزایش 
یافته و رکورددار تورم در این بازه زمانی بوده. 
با این حال این همین محصول که به غذای 
مجردها هم شناخته می شود ۲۰درصد سرانه 

مصرفش رشد داشته.
طبق اطالعات مرکز آمار ایران در آبان 
ماه روغن 5۱درصد، تخم مرغ، شیر و 
پنیر۷۱.۳درصد، ماهی ۶۳درصد و میوه 
هم نزدیک ۶۰درصد نسبت به آبان سال قبل 
رشد قیمت داشتند. به عبارت دیگر گروه 
خوراکی ها باز بیشترین نرخ تورم را به خود 
اختصاص داده و سرجمع با احتساب ضرایب 
اهمیت این گروه 4۷.۸درصد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل رشد قیمت داشتند.
با اینکه تخم مرغ در صدر افزایش قیمت ها 

بوده مصرفش
طبق گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار استان ۲۰درصد هم بیشتر شده. 
موضوعی که می تواند ناشی از گرانی بیش از 
حد اقالم جایگزین این ماده باشد که مردم را 

پناهنده این ماده پروتئینی کرده.
ناصر نبی پور البته  از کاهش قیمت تخم مرغ 
به زیرنرخ مصوب خبر داده و گفت: میانگین 
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
به ۱۸ هزار تومان رسیده در حالی که قیمت 
مصوب آن کیلویی۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان 
است.وی دلیل این مسأله را واردات تخم مرغ 

و افزایش عرضه آن در بازار اعالم کرد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه همه 
تشکل های تولیدی نیز اقدام به توزیع تخم 
مرغ با نرخ مصوب کرده اند، گفت: ما در حوزه 
تولید تخم مرغ با کمبود مواجه نیستیم بلکه 
مصرف سرانه این کاال در کشور افزایش یافته 
است.نبی پور تاکید کرد: به دلیل گرانی 
محصوالت پروتئینی، مردم به مصرف تخم 
مرغ روی آورده اند و به طور قطع می توانیم 
بگوییم مصرف این کاال ۲۰ درصد نسبت به 

پارسال افزایش داشته است.
وی میزان تولید روزانه تخم مرغ را در کشور 
بین ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تن اعالم و اضافه کرد: 
میزان تولید این کاال نسبت به سال گذشته 
تغییری نداشته و آنچه که اتفاق افتاده 

افزایش تقاضا برای تخم مرغ است.

سلخنگوی شلرکت مللی گاز گفلت: ۲5 
درصلد مشلترکان صنعلت گاز پرمصلرف 
هسلتند که حدود ۱۳ میلیون مشترک را 
در برمی گیلرد و قرار شلده کله از این ماه 
جرایم سلنگینی بلرای آن ها اعمال شلود.

محمد عسلگری با اشلاره به اجلرای طرح 
جریمه مشلترکان پرمصرف، اظهلار کرد: 
این طلرح بله منظلور مدیریت مصلرف از 
ملاه جلاری اجرایلی خواهلد شلد و برای 
آن نیلز دسلتورالعمل هایی تعریلف شلده 

اسلت.
وی بلا اشلاره به آخریلن وضعیلت مصرف 
گاز در کشلور گفت: در حال حاضر میزان 
مصلرف روی 5۳۶ میلیلون مترمکعلب 
اسلت که بله طلور میانگیلن در آبلان ماه 
نسلبت بله سلال گذشلته حلدود ۱۰۰ 
میلیلون متلر مکعلب افزایلش مصلرف 
داشلته ایم.سلخنگوی شلرکت مللی گاز 
اظهلار کلرد: الزم اسلت مشلترکان بلا 
انجلام اقدام هلای سلاده ای ماننلد تنظیم 
دمای رفلاه ۱۸ تلا ۲۱ درجه سلانتی گراد، 
پوشلیدن لباس های گرم، محلدود کردن 
فضلای گرمایشلی در منلازل، خاملوش 
کلردن وسلایل گرمایشلی زملان تلرک 
منلازل و اماکلن دولتلی و اجتماعلی، ملا 
را در بخلش مصلرف همراهلی کننلد تلا 
بتوانیلم بی دغدغله زمسلتان امسلال را 
هم پشلت سلر بگذاریم.به گفته عسلگری 
ایلن اقداملات می توانلد تلا ۱۰ درصلد 
ذخیلره انلرژی را به دنبال داشلته باشلد و 
به ملا این املکان را می دهلد تلا در تأمین 
گاز نیروگاه هلا و بخلش خانگلی و تجاری 
در فصلل سلرد، مشلکل خاصلی نداشلته 
باشلیم.پیش از ایلن  جلواد اوجلی، وزیلر 
نفت نیز  بلا دعلوت از مردم بلرای مصرف 
بهینله گاز از افزایلش تعرفه هلا و جرائلم 
بلرای مشلترکان پرمصلرف و بلد مصرف 
گاز از یکلم آذر ملاه خبلر داد و گفلت: 
مشلترکانی کله در سلقف الگلوی مصرف 
هسلتند، تشلویق و مشلترکان پرمصلرف 
همان طلور کله بار هلا هلم اعلالم کردیلم 

جریمله می شلوند.
وی دربلاره میلزان افزایلش قیملت برای 
مشلترکان پرمصلرف هلم اظهلار کلرد: 
قیملت گاز به صلورت پلکانلی و در ۱۲ 
پله بلرای مشلترکان محاسلبه می شلود، 
مشترکانی که در سله پله نخست هستند 
هملان قیملت گاز پارسلال محاسلبه 
می شلود و هیلچ افزایلش قیمتلی داده 
نخواهد شلد، املا مشلترکان پلر مصرف و 
خارج از الگلوی مصرف به صلورت پلکانی 

شلامل جریمله می شلوند.

رئیس مجلس شلورای اسلالمی با بیلان اینکله وزارت آموزش 
و پلرورش طی ۲۰ سلال گذشلته بی ثبات ترین وزرا را داشلته 
اسلت، گفلت: در چنین شلرایطی چله انتظاری از ایلن وزارت 
داریم وقتلی حکمرانی و تعلیلم و تربیت ایراد دارد و خواسلته 
و ناخواسلته با رونلد فعلی به آملوزش و پرورش ضربله زده ایم 

که بایلد آن را جبلران کنیم.
محمدباقلر قالیباف صبلح روز گذشلته  در هفتمین اجالسلیه 
کنگلره مللی همفکلری بسلیج دانش آملوزی کله در محلل 
مجللس سلنا برگلزار شلد، بلا اشلاره بله تأکیلد رهبلر معظم 
انقلالب بلر جوانگرایی عنلوان کلرد: در طلی 4۰ سلال بعد از 
انقالب بله صلورت اساسلی بله جوانگرایلی و نوجلوان گرایی 
پرداختله نشلده اسلت للذا شلما بایلد عملکلرد نامناسلب در 
حلوزه جوانگرایلی را فراملوش کنیلد و خلود را دسلتم کلم 

نگیریلد و بله سلن پاییلن خلود فکلر نکنیلد.
رئیلس مجلس شلورای اسلالمی ادامله داد: در انتخلاب افراد 
در جبهله، افلراد 5۰ سلاله را تملام شلده محسلوب می کردم 
در حاللی کله اکنلون کله 5۰ سلالگی را گذرانده ایم، بله فرد 
۲۰ سلاله بله گونله ای می نگریم کله جلوان و بی تجریه اسلت 

و قلدرت تصمیم گیلری نلدارد.
رئیلس مجللس شلورای اسلالمی همچنیلن بلا تأکیلد بلر 
پیگیلری با وسلواس و با دقلت موضلوع آموزش و پلرورش در 
مجللس بلرای ادای دین نسلبت بله آن اظهلار کلرد: علیرغم 
وجلود سلند تحلول، وزارت آملوزش و پلرورش تاکنلون 
بی ثبات تریلن وزیلر را داشلته و ۲۰ سلال اسلت مدیریلت 
باثباتلی در ایلن وزارتخانله نداشلته ایم پلس چه انتظلاری از 
ایلن حلوزه داریلم وقتلی حکمرانلی و تعلیلم و تربیلت ایلراد 

رد. دا
قالیبلاف در ادامله افزود:  خواسلته و ناخواسلته با رونلد فعلی 
طی ۲ دهه گذشلته بله آملوزش و پلرورش ضربله زده ایم که 

بایلد آن را جبلران کنیم.

 قالیباف: آموزش و پرورش 
در ۲۰ سال گذشته بی ثبات ترین

 وزرا را داشته

تخم مرغ در صدر 
افزایش قیمت ها

قبض نجومی در انتظار
 پرمصرفان گاز

رییلس سلازمان برنامه وبودجله تاکید کلرد: دولت بلا کنترل 
نقدینگلی و جلوگیلری از خللق پلول بله سلمت تلک رقمی 

شلدن نلرخ تلورم حرکلت می کند.
ندیشلی الیحله  »مسلعود میرکاظملی«در نشسلت هلم ا
بودجله ۱4۰۱ بلا »محملد عللی زلفلی گل« وزیلر و معاونین 
وزارت عللوم، تحقیقلات و فنلاوری بلا بیلان اینکله در حلال 
حاضلر اثربخشلی منابلع بودجله مطللوب نیسلت، گفلت: 
دولت بله جای پلروژه محلوری به سلمت برنامه محلوری و با 
جلوگیلری از خللق پلول به سلمت تورم تلک رقملی حرکت 

خواهلد کلرد.
میرکاظملی ادامله داد: با وجلود توسلعه دانشلگاه ها و وجود 
نیروهلای تحصیلل کلرده وضعیلت اثربخشلی همیلن منابع 
انسلانی مناسلب نیسلت.  دانشلگاه هلا بایلد بتواننلد در حل 

مشلکالت کشلور موثر باشلند.

هدف دولت
 تورم تک رقمی است

   

صادرات محصوالت کشاورزی به دیگر کشورها 
مسئله سخت و پیچیده ای نیست ولی چیزی که در 
این بحث از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به 
آن توجه ویژه داشت رعایت استانداردهای از جمله 

داشتن بسته بندی مناسب است.
اگر به شاخصه های الزم در این حوزه توجه نشود 
نباید از خراب شدن محصوالت کشاورزی مان 
در انبارهای کشورهای خارجی تعجب کنیم. 
بسیاری از کشورها اقتصادشان بر پاشنه کشاورزی 
نمی چرخد و برای تامین محصوالت کشاورزی مورد 
نیاز خود به بازارهای جهانی مراجعه کنند و در این 
میان محصوالتی را تهیه و خریداری می کنند که 
بسته بندی جذاب و مناسب تری نسبت به دیگر 

محصوالت داشته باشند. 
ما چیزی که متاسفانه کشاورزان خرما دار و حتی 
دیگر کشاورزان ما به آن توجه نمی کنند بسته بندی 
مناسب است و همین مساله هم باعث شده تا خرمای 
استان کرمان رفته رفته جایگاه خود را در بازارهای 

جهانی به رقبایش واگذار کند.
 استان کرمان باغات زیادی را در دل خود جای داده 
است و خرما نیز محصولی است که تولید باالیی را در 

باغات استان به خود اختصاص داده است.
بسته بندی اثرگذارترین استراتژی برای دیدن 

یک محصول
آن طور که آمارها نشان می دهد بیش از ۲۵ درصد 
خرمای تولید شده در کشور را استان کرمان تولید می 
کند ولی با این وجود متاسفانه شاهد هستیم که در 
استان ما این محصول از تولید تا فروش با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کند.
یکی از رایج ترین اشتباهاتی که تولیدکنندگان 
خرما در زمینه عرضه محصوالت خود مرتکب آن 

می شوند، استفاده از بسته بندی نامناسب برای 
محصول تولیدی شان است در حالی که برای تولید 

این  محصول هزینه زیادی شده است.
بسته بندی از اثرگذارترین استراتژی ها برای دیدن 
محصول و برند تجاری یک محصول است و کم کم 

بخشی از هویت و برند تجاری افراد می شود.
بسته بندی هنری است برای فروش بهتر کاال، هر 
ساله با شروع فصل برداشت محصوالت کشاورزی 
فقدان برخی چیزها خود را به رخ کشاورزان می کشد 
و سالهاست که کارشناسان و مسئوالن اعالم می 
کنند نبود و کمبود صنایع تبدیلی باعث متضرر شدن 
کشاورزان شده و آنها را مجبور می کند که محصوالت 
خود را با قیمتی نازل به فروش برسانند و سود کمی 

نصیبشان شود.
پای کرمانی ها در بحث بسته بندی می لنگد

بسته بندی خرما در استان پهناور کرمان آنقدر 
نامطلوب است که به وضوح چشم خریداران را می 
زند و قطعا همین دلیل باعث شده تا این محصول در 
بازارهای جهانی حرفی برای گفتن نداشته باشد. همه 
از فقدان پایانه های صادراتی و ...می نالند ولی پایانه 
های صادراتی هم اگر راه اندازی و فعال شوند باز هم 
نبود صنایع تبدیلی شکافی است که باید پر شود تا 

بتوانیم محصوالت خوبی را روانه بازار کنیم.
پای ما در بخش بسته بندی می لنگد اما به جای 
اندیشیدن چاره برای این مشکل برخی از کشاورزان 
می گویند می ترسیم به تولید ادامه دهیم و باز 
محصول مان روی دستمان بماند. البته بسته بندی 
فقط مختص خرما نیست و همه کشاورزان باید به آن 

به شکلی جدی فکر کنند.
نبود منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت

البته برخی نیز می گویند کمبود منابع مالی و نبود 
تسهیالت ارزان قیمت باعث شده تا نتوانیم راحت 
این مانع را از سر راه برداریم. مثال در جنوب استان 
کرمان سالهاست قرار است که کارخانه های فرآوری 

راه اندازی شوند اما همین بحث نبود منابع مالی باعث 
شد تا این پروژه ها نیمه کاره به امان خدا رها شوند. 

جنوب استان این ظرفیت را دارد که به عنوان 
بزرگترین صادر کننده محصوالت فرآوری کشاورزی 
بازارهای اروپا را به تسخیر خود درآورد اما متاسفانه 
سنگ اندازی پیش پای سرمایه گذاران و بسیاری از 
مسائل نیز سبب شده تا فقط شاهد شعارهای زیبای 
مسئوالن باشیم و دیگر هیچ. وضعیت کشاورزی 
فقط در بحث خرما وخیم نیست بلکه دیگر بخش 
های کشاورزی نیز حال خوبی در بحث فروش ندارند.

سخت است بخواهیم کسی را متهم کنیم اما اگر 
یک راه صادراتی مناسب و صنایع تبدیلی پیشرفته 
در منطقه ایجاد شود به طور قطع با مشکالت امروز 

مواجه نخواهیم شد.
درد مزمن کارتن سازی در استان کرمان

بحث بسته بندی و کارتن سازی در استان کرمان 
دردی مزمن است و کاش نخلستان داران و 
صادرکنندگان در این زمینه پیش قدم شوند و با 
راه اندازی شرکت های تعاونی در این زمینه گامی 

بزرگ بردارند.
بخش مهمی از مواد اولیه ای که در بحث کارتن 
سازی برای بسته بندی نیاز است باید از خارج از 
کشور وارد شود و متاسفانه این مساله نیز به نوسانات 
ارزی وابسته است و همین امر نیز باعث شده تا در این 
حوزه جاذبه ای برای سرمایه گذاران وجود نداشته 
باشد و می توان با راه اندازی شرکت های سهامی 
عام البته شرکت هایی متشکل از خرماداران این 

مشکل را رفع کرد.
البته کارتن سازی نیز باید تنوع خوبی داشته باشد 
زیرا کارتن هایی که تاکنون مورد استفاده قرار 
گرفته و می گیرد چیزی است که مطابق با سلیقه 

ی بازار نیست.
جمعیت انبوهی از مردم استان کرمان از حوزه خرما 
امرار معاش می کنند. جالب اینجاست که نخلستان 

های بزرگ خرما در محروم ترین نقاط استان کرمان 
قرار گرفته اند و باید بهره وری افزایش یابد و حتی 
قیمت مناسبی برای محصول تعیین شود که کشاورز 

نیز به سود مناسبی دست یابد.
صادرات بحثی است که می تواند ناجی خرماداران 
شود و باید سعی کنیم که با رقبایی مانند عربستان و 
مصر رقابت کنیم و محصولی را روانه بازارهای جهانی 
کنیم که حرفی برای گفتن داشته باشد البته در سال 

جاری خرماهای استان کرمان کیفیت خوبی دارند.
تعهد ارزی مشکلی دیگر

البته کاش دولت در زمینه تعهد ارزی نیز بین 
کشاورزان خرماکار و تولیدکنندگان محصوالت 

فوالد و پتروشیمی فرقی بگذارد.
تجارت بین المللی یا همان صادرات عرصه رقابت 
است و هر کشوری بتواند محصولی با کیفیت تر با 
بسته بندی شیک تر و جذاب تر را عرضه کند قطعا 

موفق تر خواهد بود.
کاش دولت جدید در همین ابتدای راه به این مساله 
به شکل جدی بنگرد و همچنین نمایندگان مردم 
استان کرمان در مجلس باید در این زمینه چاره ای 
بیندیشند زیرا اگر به صادرکنندگان کمک نکنیم 
نمی توانیم از آنها توقع داشته باشیم بتوانند در عرصه 
بازارهای جهانی با کشورهای قدرتمند رقابت کنند.

متاسفانه تاکنون بازارهای زیاد و مهمی را از 
دست داده ایم و اکنون رقبا جایگاه ما در روسیه را 
تصاحب کرده اند و تقریبا بازار هند را نیز از دست 
صادرکنندگان ایرانی درآورده اند. کشاورزی که 
دغدغه تولید دارد چگونه می تواند بر این همه 
مشکالت ریز و درست فائق بیاید؟ نمایندگان مجلس 
اکنون بیش از همیشه باید در این زمینه تالش کنند 
زیرا کشاورزی که دغدغه های زیادی از تولید تا 
فروش را دارد نمی تواند تا چند سال دیگر کمر خود 
را صاف نگه دارد و به تالش ادامه دهد. نباید بگذاریم 

کمر کشاورزان زیر بار این همه مشکالت بشکند.

معــاون امــور حقوقــی، دولــت و مجلــس وزارت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــص ۴۰۰ میلی تخصی
توســعه ارتباطات روســتاهای )شهرســتان های 
ــر( اســتان کرمــان گفــت:  ارزوییــه، بافــت و راب
ــتای  ــداد ۲۱ روس ــاری تع ــال ج ــان س ــا پای ت
ــی  ــه شــبکه مل ــتان ب ــن ســه شهرس حــوزه ای
اطالعــات و اینترنــت پرســرعت متصــل 

می شــوند.
ســید حســین دهدشــتی،در حاشــیه ســفر بــه 

ــزاد،  ــی نیک ــا حضــور عل ــان در نشســتی ب کرم
نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، علــی 
زینــی ونــد، اســتاندار کرمــان و صمداللــه 
محمــدی نماینــده ایــن اســتان اظهــار کــرد: تا 
پایــان ســال جــاری تعــداد ۲۱ روســتای حــوزه 
ایــن ســه شهرســتان بــه شــبکه ملــی اطالعات 

ــود. ــل می ش ــرعت متص ــت پرس و اینترن
او افــزود: حــدود ۹۰ کیلومتــر فیبــر نــوری 
ــی از آن در  ــه بخش ــتایی ک ــیرهای روس در مس
ــت و ۱۲۰  ــده اس ــدازی ش ــر راه ان ــیر خب مس

ــر  ــه شــبکه فیب ــوزه ب ــن ح ــر ای ــتای دیگ روس
ــد  ــوری کشــور متصــل و از خدمــات پهــن بان ن

اینترنــت بهــره می شــوند.
دهدشــتی تصریــح کــرد: اعتبــار ۴۰۰ میلیــارد 
ــرای اجــرای طــرح در )شهرســتان های  ریالی ب
ارزوییــه، بافــت و رابــر( از محــل اعتبــارات طرح 
ــتایی وزارت  ــات روس ــات ارتباط ــعه خدم توس

ــود. ــن و پرداخــت می ش ــات تامی ارتباط
براســاس این گزارش،ســید حســین دهدشتی، 
معــاون امــور حقوقــی، دولــت و مجلــس و ایرج 

روحــی مجــری پــروژه توســعه ارتباطــات 
روســتایی وزارت ارتباطــات بــه منظور بررســی 
ــش  ــی و پوش ــاخت های ارتباط ــت زیرس وضعی
مخابراتــی بــه مناطــق محــروم شهرســتان های 
حــوزه ابر)شهرســتان های ارزوئیــه، بافــت و 
ــاالن، ده  ــد و در روســتاهای ق ــر( ســفر کردن راب
میــرزا، بیدشــک و روســتاهای حومه دهســتان 
کیســکان حضــور یافتنــد و به بررســی پوشــش 
شــبکه های مخابراتــی در ایــن روســتاها 

ــد. پرداختن

الهام پی َپر| بازار 

گزارش

بحث بسته بندی و کارتن سازی در 
استان کرمان دردی مزمن است و کاش 
نخلستان داران و صادرکنندگان در این 
زمینه پیش قدم شوند و با راه اندازی 
شرکت های تعاونی در این زمینه گامی 
بزرگ بردارند.

بخش مهمی از مواد اولیه ای که در بحث 
کارتن سازی برای بسته بندی نیاز 
است باید از خارج از کشور وارد شود 
و متاسفانه این مساله نیز به نوسانات 
ارزی وابسته است و همین امر نیز باعث 
شده تا در این حوزه جاذبه ای برای 
سرمایه گذاران وجود نداشته باشد 
و می توان با راه اندازی شرکت های 
سهامی عام البته شرکت هایی متشکل 
از خرماداران این مشکل را رفع کرد.

خرمای کرمان به بسته بندی باخت

تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به توسعه ارتباطات روستایی استان کرمان

بسته بندی هنری برای فروش بهتر کاال

نا  
یس

س: ا
عک

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است 
طرح نمایندگان مجلس برای از سرگیری 
ورود  به  آنکه  از  بیش  خودرو  واردات 
محصوالت جدید منجر شود، نوعی حمایت 

از تولید محسوب می شود.
در صورت تایید شورای نگهبان، طرح 
نمایندگان مجلس برای از سرگیری واردات 
خودرو به قانون تبدیل خواهد شد و پس از 
حدود سه سال و نیم توقف، بار دیگر امکان 
واردات خودرو به ایران به وجود خواهد آمد.

هرچند نمایندگان برای تامین نظر شورای 
نگهبان، واردات بدون انتقال ارز را از قانون 
به طور کلی حذف کردند اما باقی مانده این 
قانون جدید نیز خود به محلی برای ابهام تازه 
بدل شده است. تصریح مجلس بر این موضوع 
که واردات خودرو تنها در ازای صادرات 
محصوالت نیرومحرکه و خودرویی ممکن 
است، این تردید را به وجود آورده که شاید 
انحصاری جدید در این حوزه به وجود بیاید.

نمایندگان موافق طرح اما نه تنها چنین 
خطری را جدی نمی بینند که با انتقاد از 
شرایط واردات خودرو پیش از ممنوعیت 
اخیر، آن را به تجارتی خانوادگی تشبیه 
کرده تنها در اختیار گروهی محدود بوده 
است و امروز با طرح مجلس این انحصار 

شکسته می شود. 
مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو  
درباره این ابهام مطرح شده از سوی عضو 
هیات رییسه مجلس، اظهار کرد: در حوزه 
واردات خودرو، تعدادی شرکت بخش 
خصوصی فعال بوده اند که چون یک کسب 
و کار خصوصی است، به شکل خانوادگی نیز 
اداره می شود و این موضوع پیچیده یا خالف 
قانونی نیست. اما اگر منظور این باشد که تنها 
چند خانواده امکان واردات خودرو داشتند 
این با واقعیت ها سازگار نیست زیرا بیش 
از ۴۰ برند خودرو به کشور وارد می شده و 

انحصار عجیبی در کار نیست.
وی با بیان اینکه طرح جدید مجلس بیش 
از آنکه ناظر به واردات خودرو باشد، طرحی 
برای حمایت از تولید داخلی به شمار می رود، 
بیان کرد: شاید روی کاغذ صحبت از صدور 
مجوز واردات باشد اما در عمل این طرح 
به نوعی حمایت از تولید و ایجاد مقدمات 
حمایتی برای صادرات محصوالت به شمار 
می آید اما در همین شرایط این سوال مطرح 
می شود که مگر تاکنون صادرات خودرو 
یا قطعات خودرو ممنوع بوده که حاال نیاز 
به صدور مجوز قانونی در این زمینه وجود 

داشته باشد؟

این کارشناس خودرو درباره ظرفیت های 
صادراتی ایران در صنعت خودرو نیز گفت: در 
حال حاضر خودروسازان اصلی ایران میزان 
محدودی صادرات دارند که با قانونی شدن 
این طرح می توان انتظار داشت که بخشی از 
این ظرفیت صادراتی در حوزه واردات به کار 
گرفته شود. در دیگر بخش ها اما این سوال 
مطرح است که ما چه قدر شانس حضور در 

بازارهای بین المللی را داریم؟
دادفر ادامه داد: زمانی ما درباره محصوالت 
کشاورزی یا فرش ایرانی صحبت می کنیم 
که در این بازارها اگر محصول یک کیفیت 
مشخصی را داشته باشد امکان عرضه و 
صادرات خواهد داشت اما در رابطه با خودرو 
ما چنین شرایطی نداریم. اساسا در بازارهای 
جهانی چیزی به نام خودرو ایرانی شناخته 
شده نیست که بخواهیم با صادرات، ناگهان 
راه واردات را باز کنیم. در کنار آن قطعه 
سازان ما نیز در زنجیره تامین جهانی 
نیستند و من قطعه سازی را سراغ ندارم 
محصوالت خود را به شکل گسترده در بازار 
جهانی عرضه کند. از این رو به نظر می رسد 
طرح مجلس نیاز به چکش های کاری های 
بیشتری داشت و در عمل چندان نمی توان 

تاثیر گسترده آن امیدوار بود.

برای   ۱۴۰۰ ماه  آبان  ساالنه  تورم  نرخ 
خانوارهای کشور به ۴۴,۴ درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵,۷ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۳۵.۷ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۹ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه 
با ماه قبل ۳,۵ واحد درصد کاهش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۱۴,۱ واحد 
درصدی به ۴۶.۴ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۰.۷ واحد 

درصدی به ۳۰.۲ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری ۳۵,۳ درصد می باشد که 
نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۳۷.۴ درصد بوده که که نسبت به ماه 

قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ 
تورم ماهانه آبان ۱۴۰۰ به ۲,۵ درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۱.۲ واحد 
درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای 
گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

به ترتیب ۳.۱ درصد و ۲.۱ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۲,۴ درصد می باشد که 
نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۲.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به 
ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن 
می باشد. نرخ تورم ساالنه آبان ماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای کشور به ۴۴,۴ درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شهری و روستایی به ترتیب ۴۳,۶ درصد و 

۴۸.۳ درصد می باشد که برای خانوارهای 
برای  و  کاهش  درصد  واحد   ۱.۱ شهری 
خانوارهای روستایی ۱.۳ واحد درصد کاهش 

داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »ادویه و چاشنی« )رب 
گوجه فرنگی، زعفران و سس گوجه فرنگی(، 
گروه »سبزیجات« )گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای 
و سیب زمینی( و گروه »انواع گوشت« )گوشت 
مرغ، کالباس و سوسیس( می باشد. در گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، 
گروه »حمل و نقل« )انواع خودروی سواری 
و الستیک خودرو(، گروه »پوشاک و کفش« 
)انواع پوشاک( و گروه » هتل و رستوران« 
)غذاهای سرو شده در رستوران( بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در 

دهک های هزینه ای کل کشور در ماه 
جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آبان ماه 
۱۴۰۰ برای دهک های مختلف هزینه ای از 
۴۴,۰ درصد برای دهک هشتم تا ۴۷.۲ درصد 

برای دهک دوم است

واردات خودرو در انحصار تولیدکنندگان نرخ تورم آبان ماه به ۴۴.۴ درصد رسید
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روزگذشــته موضــوع انتقــال بخشــی از بودجــه 
خانــه شــهر بــه ســازمان زندان هــا مصوبــه شــورای 
ــد  ــرر ش ــه مق ــن مصوب ــرو ای ــت. پی ــهر را گرف ش
یــک پنجــم از بودجــه مرمــت خانــه شــهر را بابــت 
ــد  ــا بدهن ــازمان زندان ه ــه س ــهرداری ب ــی ش بده
تــا ایــن بدهــی بــه همــراه بودجــه ۲ میلیــاردی که 
ــویه  ــد، تس ــه می گذارن ــای بودج ــل ردیف  ه از مح
ــدار  ــع پای ــه، مناب ــیون بودج ــس کمیس ــود. رئی ش
و ســرمایه گذاری شــورای شــهر در گفت وگــو 
ــکاری  ــا »کاغــذ وطــن« مدعــی اســت کــه پیمان ب
ــد  ــدا نشــده و بعی ــه شــهر« پی ــت »خان ــرای مرم ب
ــم  ــال ه ــده س ــی مان ــاه باق ــا ۴ م ــه ت ــد ک می دان

ــد. ــوزه بیفت ــن ح ــی در ای اتفاق
ــه ای  ــوان مجموع ــه عن ــاالر خانه شــهر ب ــای ت  دره
کــه مــی توانســت بخشــی از فقر حــوزه  زیرســاخت 
فرهنگــی کرمــان را جبــران کنــد، همچنــان 
ــه شــهر ۴ســال قبــل ثبــت ملــی  قفــل اســت. خان
شــد، آن هــم در کشــاکش بیــن اســتانداری و 
ــاون  ــردم. ۱۹بهمــن ۹۵ســیف الهی، مع ــه م مطالب
عمرانــی اســتاندار کرمــان، ۲۰ روز بــه شــورای 
شــهر فرصــت داده بــود  تــا »خانه شــهر« کرمــان را 
بــرای تخریــب تخلیــه کنــد تــا  ورودی اســتانداری 

ــاز شــود. ــه ب ــن خان ــان جــای ای کرم
خانــه شــهر ســاخته دســت »علی اصغرخــان 
اصفهانی«اســت، از اولیــن گــروه معمــاران ایرانــی و 
هــم دوره بــا پیرنیــا کــه اوایــل ســال ۱۳۴۸ »خانــه 
ــان  ــدان فلســطین، خیاب ــان را در می ــهرِ« کرم - ش

ــرای  ــه ای ب ــاخت؛ خان ــا س ــرای کرمانی ه ــورا ب ش
ــه ۱۵  ــردم شــهر ماهان ــه م ــان ک ــردم کرم همــه م
ریــال بــرای ســاختش هزینــه می کردنــد. در واقــع 
هزینه هــای اولیــه ایــن بنــا از طریــق عوارض شــهر 
و نیــز مبلغــی به عنــوان کمــک بالعــوض اســتاندار 
وقــت تهیــه و ســفارش شــد. اما در اواســط ســاخت 
ــه  ــه ای ک ــرمایه اولی ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــا و ب بن
بــرای آن تهیــه شــده بــود، کفــاف پایان ســاختمان 
ــا  ــهر و ب ــردم ش ــی از م ــر خواه ــا نظ ــی داد ب را نم
ــور  ــر کنت ــد از ه ــرار ش ــهر ق ــن ش ــب انجم تصوی
ــن  ــود و ای ــه ش ــه گرفت ــال ماهان ــغ ۱۵ ری آب مبل
پــول صــرف هزینه هــای تکمیــل ســاختمان 
ــال  ــاه ۱۵ری ــه م ــاه ب ــود.  م ــهر« ش ــه- ش »خان
ــت  ــا در نهای ــد ت ــه ش ــردم اضاف ــض آب م ــه قب ب
ــه شــهر در دو طبقــه شــامل طبقــه اول ســالن  خان
اجتماعــات، آشــپزخانه، دفتــر کار، نگهبانــی، تــاالر 
ــس،  ــالن کنفران ــامل س ــه دوم ش ــی و طبق پذیرای
ــراد و  ــتراحت اف ــف و اس ــوص توق ــای مخص اتاق ه

شــخصیت ها ســاخته شــد.
مصطفــی هنــدوزاده کرمانی، یکــی از کارشناســان 
ــاره   ــراث فرهنگــی درب مرمــت  و از دوســتداران می
ــه  ــود کــه معماریــش ب تــاالر اجتماعاتــش گفتــه ب
ــدا  ــتیک ص ــاظ آکوس ــه از لح ــت ک ــه ای اس گون
و سیســتم ســرمایش و گرمایــش هنــوز هــم 
ــوب  ــهر محس ــالن ش ــن س ــوان مجهزتری ــه عن ب

. د می شــو
ثبت ملی خانه شهر در تیر۹۶

۵ســال قبــل امــا بــا حکــم معــاون عمرانــی 
می خواســتند تمامــش را زیــر لــودر ببرنــد 
ــه  ــود کــه در نهایــت میــراث را ب مخالفــت مــردم ب

ــن  ــر ۹۶ ای ــت ۱۴تی چــم و خــم انداخــت و در نهای
ــال در  ــان س ــرداد هم ــد. م ــی ش ــت مل ــه ثب خان
نامــه ابالغــی زهــرا احمــدی پــور، رئیــس ســازمان 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــان  ــت کرم ــه رزم حســینی اســتاندار وق خطــاب ب
ــر مذکــور تحــت حفاظــت و نظــارت  آمــده بود:»اث
ایــن ســازمان اســت و هــر گونــه دخــل و تصــرف یا 
اقــدام عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب یــا تغییــر 
هویــت آن شــود برابــر مــواد ۵۵۸ لغایــت ۵۶۹ 
ــالمی،  ــای اس ــون مجازات  ه ــم قان ــاب پنج از کت
تعزیــرات و مجــازات  هــای بازدارنــده، جــرم 
محســوب مــی  شــود و مرتکــب مشــمول مجــازات  
هــای قانونــی خواهــد شــد و مرمــت و بازســازی اثر 
ــن  ــازمان ممک ــن س ــارت ای ــد و نظ ــا تأیی ــا ب صرف

ــود. « ــد ب خواه
مرمت خانه شهر عقب افتاد

خانــه ثبــت ملــی  شــد امــا چرخــه مرمتــش مثــل 
هفــت خــان رســتم چیــده شــد. اردیبهشــت ســال 
ــه بــه میــدان آمــده  ۹۸ خانــه هنرمنــدان داوطلبان
بــود تــا در نهایــت ایــن طلســم بشــکند اما شــورای 
ــان  ــود. آن زم ــه ســینه اش زده ب ــت دســت رد ب وق
ــا  ــود  ت ــرده ب ــی ک ــالم آمادگ ــدان اع ــه هنرمن خان
ضمــن همراهــی در مرمــت ایــن بنــا، حاضــر اســت 
آن را در اختیــار بگیــرد و بــا یــک کاربــری فرهنگی 
ــا ایــن  ــرداری قــرار دهــد، شــورا امــا ب مــورد بهره ب

ــود. پیشــنهاد مخالفــت کــرده ب
ــن  ــرای مرمــت ای ــه ب ــل ســه ســال اســت ک حداق
خانــه بودجــه گذاشــته شــده اســت. محمــد جــواد 
کامیاب اردیبهشــت ۹۸در یکی از جلســات شــورای 
ــال  ــود: »س ــه ب ــه گفت ــن خان ــورد ای ــهر  در م ش

ــول گذاشــتیم  ــرای مرمــت خانه شــهر پ گذشــته ب
ــرای  ــی محقــق نشــد. امســال هــم بودجــه ای ب ول
مرمــت خانه شــهر کنــار گذاشــته شــد و حتمــا این 

ــرار خواهــد داشــت.« ــت ق ــا در اولوی بن
بــا ایــن حــال مرمــت ایــن خانــه بــه قــرن 
۱۴نرســید. امســال نیــز بــا وجــودی کــه ۵میلیــارد 
ــار  ــه کن ــن خان ــت ای ــرای مرم ــه ب ــان بودج توم
گذاشــته شــده بــود بــاز هــم اتفــاق جدیــدی برای 
ــیون  ــس کمیس ــت. رئی ــورت نگرف ــه ص ــن خان ای
ــورای  ــرمایه گذاری ش ــدار و س ــع پای ــه، مناب بودج
شــهر در گفت و گــو بــا »کاغــذ وطــن« مدعــی 
ــت  ــار مرم ــر ب ــکاری زی ــچ پیمان ــه هی ــت ک اس
ــه  ــر او ب ــه از نظ ــی ک ــه. موضوع ــه نرفت ــن خان ای
ــه  ــم وقف ــی ه ــادی و بخش ــرایط اقتص ــل ش دلی
ــت.  ــهردار اس ــاب ش ــرای انتخ ــه ب ــورت گرفت ص
ــرایط اقتصــادی  ــل ش ــه دلی ــان می گوید:»ب چناری
ــده،  ــاب نش ــروژه انتخ ــن پ ــرای ای ــکاری ب پیمان
ــای  ــی از پروژه ه ــه خیل ــروژه بلک ــن پ ــا ای ــه تنه ن
ــکاری  ــادی پیمان ــرایط اقتص ــل ش ــه دلی ــتان ب اس
ــر  ــی غی ــائل مال ــود. مس ــاب نمی ش ــش انتخ برای
قابــل پیش بینــی اســت و ریســکش باالســت. 
البتــه ایــن میــان انتخــاب شــهردار نیز ســه مــاه در 
ایــن موضــوع وقفــه ایجــاد کــرده اســت.« او البتــه 
ــچ  ــهر هی ــه ش ــازی خان ــه بازس ــت ک ــد اس معتق
ــچ کاری انجــام نشــده و  ــوز هی ــوردی ندارد:»هن م
ــک  ــروژه مرمتــی ی ــن پ ــار ای ــارد اعتب ــج میلی از پن
میلیــارد بابــت بدهــی بــه زنــدان پرداخــت شــده و 
ــم  ــکار در صــورت شــروع کار بودجــه ک ــر پیمان اگ
ــرای  بیــاورد می توانیــم از طریــق اصــالح بودجــه ب

ــم.« ــار بگذاری ــت  اعتب ــن مرم ای

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

 معتقد است که بازسازی خانه 
شهر هیچ موردی ندارد:»هنوز 
هیچ کاری انجام نشده و از 
پنج میلیارد اعتبار این پروژه 
مرمتی یک میلیارد بابت بدهی 
به زندان پرداخت شده و اگر 
پیمانکار در صورت شروع کار 
بودجه کم بیاورد می توانیم از 
طریق اصالح بودجه برای این 
مرمت  اعتبار بگذاریم.«

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه ( 
نکاحيه  سند  روی  بر  صادره  اجراییه  بموجب 
دفترخانه  مورخ1382/05/3توسط  شماره5389 
اجرائی  پرونده  133جیرفت  شماره  ازدواج  رسمی 
شماره  به  ایرج  فرزند  اخالصی  صفیه  خانم  له:    9900065 کالسه 
ملی 3031859431 علیه ورثه مرحوم محسن طهماسبی شه بابا که 
به شماره  فرزند محسن  بابا  شه  طهماسبی  حمیدرضا   -1 از  عبارتند 
ملی   6060363792- 2- مرسانا طهماسبی شه بابا فرزند محسن 
به  هللا  ذبیح  فرزند  اخالصی  ساره   -3-3021201113 ملی  شماره  به 
شماره  به  بابا  شه  طهماسبی  ملیکا   -4-3030340236 ملی  شماره 
مدیونین  اینکه  به  نظر  و  تشکیل  متعهد  3020754844عنوان  ملی 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده 
قانون ثبت مصوب 1386 و مقررات  قانون اصالح ماده 34اصالحی 
و  اسناد  ثبت  قانون  االجرا  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  آئین 
توسط کارشناس  الزم  ارزیابی  بازداشت شده  امالک  از  امالک کشور 
رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای 
ثبتی  1-پالک  مزایده  مورد  امالک  به  نسبت  اجرایی  عملیات  ادامه 
5596 فرعی از 706 أصلی  2-3641 فرعی از706اصلی هر دو واقع 
در بخش 45 کرمان را می نماید لذا امالک فوق که بنام آقای محسن 
طهماسبی شه با با ثبت وسند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده 
است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به ترتیب به شرح ذیل 
میباشد : 1- شماال 12 متر به خیابان شرقا 30 متربه پالک 5597 
از  فرعی   5618 پالک  به  متر   20/6 بطول  اول  قسمت  دو  در  جنوبا 
706اصلی و دوم بطول 20/5متر به پالک 5619 فرعي از 706 اصلی 
شماال   -2 اصلی   706 از  فرعی   5595 پالک  به  متر   30 غربابطول 
بطول 5 متر به پالک 5360فرعی از 706 اصلی شرقا بطول 5/9متر 
به کوچه  متر   5 بطول  جنوبا  اصلي   706 از  فرعی   3642 پالک  به  
غربا9/5متر به پالک 3640فرعی از 706 اصلی که برابر نظر یه شماره 

ترتیب:  به  دادگستری  رسمی  1399/10/09کارشناس  مورخ   99-209
1- عرصه به مساحت 360 متر مربع با کاربری مسکونی ساختمانی 
بر 180 متر مربع همکف و 180 متر مربع طبقه اول و یک  مشتمل 
بهای کارشناسي  ارزش  شناژدار  بلوکی  حصار  و  فاز  تک  برق  امتیاز 
االف- قیمت عرصه از قرار هر متر مربع به مبلغ 15/000/000و قیمت کل 
360 متر مربع به مبلغ 5/400/000/000ریال ب - قیمت، اعیان از قرار 
هر متر مربع به مبلغ 40/000/000ریال و قیمت کل 360 متر مربع به 
مبلغ 14/400/000/000ریال ج -قیمت یک امتیاز برق تک فاز به مبلغ 
35/000/000ریال د- دیواربه  مبلغ 200/000/000ریال جمع قیمت ارزیابی 
تجاری  کاربری  با  ملک   -2 میباشد  20/035/000/000ریال  مبلغ  به 
به مبلغ 55/000/000ریال و قیمت  از قرار هر متر مربع  قیمت عرصه 
ارزش  لذا  میباشد  2/475/000/000ریال  مبلغ  به  مربع  متر   45 کل 
امالک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراکات و امکان فروش جمعا"1- 
)2/475/000/000(ریال  مبلغ  به   -2 20/035/000/000(ریال  مبلغ)  به 
از  مزایده  جلسه  میگردد  تعیین  نیز  مزایده  وپایه  مبنا  میباشد. که 
ساعت 9 الی 12 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/09/14در محل شعبه 
اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور 
شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت توديع نماید و در صورتیکه ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض 
آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 

آن معلوم شده با نشده به عهده برنده مزایده می باشد.
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت 

اگهی 
منصور  فرزند  پادیاب  فرشاد  اقای  به  وسیله  بدین 
آباد  عنبر  از  صادره   6060006442 شماره  شناسنامه 
لیال شهریاری  آبادابالغ می شود که خانم  عنبر  ساكن 
ازدواج  در سند  استناد مهریه مندرج  به  سرحدی جهت وصول مهریه 
شماره 31632 دفتر 111 کهنوج عليه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 140000366 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 

مورخ1400/08/25مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
اصفر ناروئی .رئیس ثبت اسناد کهنوج
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 کشف الشه ۳ راس قوچ در منطقه حفاظت 
شده »کوه آسیاب« کوهبنان 

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان 
کوهبنان از شـکار سـه رأس قوچ وحشـی توسـط شـکارچی بی 
رحم در منطقه حفاظت شـده کوه آسـیاب این شهرسـتان خبر 

داد.
حسـین روح االمینـی رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان کوهبنـان در ایـن بـاره گفـت: بـه دنبـال دریافـت 
گزارشـی از بومیـان منطقـه مبنـی بـر شـنیدن صدای شـلیک 
چهـار گلولـه، بالفاصلـه نیروهای یـگان حفاظت محیط زیسـت 
کوهبنـان عـازم محدوده مورد نظر شـدند که حوالی سـاعت ۲۱ 
روز یکشـنبه سـی ام آبان ماه سـال ۱۴۰۰ با شـکارچی غیرمجاز 
برخـورد می کننـد کـه ایـن متخلف به محـض مشـاهده محیط 
بانان با شـلیک مسـتقیم گلوله به سـمت آنان از منطقه متواری 
می شـود.رئیس اداره حفاظـت محیط زیسـت کوهبنـان تصریح 
کـرد: ایـن فـرد کـه از متخلفین باسـابقه می باشـد، شناسـایی و 
پرونـده تخلـف متهم به مرجـع قضائی ارجـاع و در حال پیگیری 
اسـت. او عنـوان کرد: خوشـبختانه در ایـن درگیری آسـیبی به 

محیـط بانان وارد نشـد.

 Tampa فراخوان جایزه بین المللی شعر
Review ۲۰۲۱ منتشر شد.

مهلت: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
این رقابت توسط Tampa Review، مجله 

ادبی در دانشگاه تامپا در تامپا، ایاالت متحده برگزار می شود. در 
صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های 
تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های 

ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده 
کنید.

مار درختی
پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت باال قابل 

رؤیت،طول پولک بین بینی بیش از پهنای آن و کوتاهتر از پولک جلو پیشانی،طول 
پولک پیشانی تقریبا بیش از یک سوم پهنای آن و برابر با فاصله آن تا نوک پوزه و 

کوتاهتر از پولکهای آهیانه ، دارای یک پولک جلو چشمی و فاقد پولک زیر چشمی 
،طول پولک گونه ای برابر ارتفاع آن یا کمی بلند تر ، لب باال دارای ۸ پولک و لب 

پائین ۹ یا ۱۰ پولک )چهارمین و پنجمین یا پنجمین و ششمین پولک لب باال متصل 
به چشم ( ، چهار یا پنج پولک لب پائین متصل به پولک چین قدامی ، طول پولک 

چین قدامی برابر خلفی آن یا کمی بلندتر ، پولک های گیجگاهی معمواًل ۳+۲ عدد ،  
پولکهای سطح پشتی در قسمت قدامی بدن و در قسمت خلفی بدن کمی تیغه دار یا 
برجسته و ۲۳ عدد ، پولکهای سطح شکمی ۲۰۴ تا ۲۲۸ عدد ، پولکهای سطح زیرین 

دم در ماده ها ۶۸ عدد یا کمتر و در نرها ۷۸ عدد ، پولک مخرجی منقسم .
بدن به رنگ خاکستری ، نخودی ، زیتونی متمایل به قهوه ای یا تیره رنگ ،بعضی 

پولکها با حاشیه سفید ، در بعضی نمونه ها دارای بیش از چهار خط طولی ممتد ، 
خطی تیره از پشت چشم به طرف گوشه دهان ممتد ، لب باالیی و لکه های مثلثی 

شکل دو طرف ناحیه گیجگاهی زرد رنگ یا فاقد نقش و نگار ، دارای خال تیره رنگ 
در ناحیه سر و خط عمودی تیره در زیر چشم ، سطح شکمی به رنگ زرد روشن 

یکنواخت .
حداکثر طول ۸۴ سانتیمتر ، دم ۱۳ 

سانتیمتر.تغذیه از جوندگان و به ندرت 
از پرندگان .زاد و ولد :تخمگذار.زیستگاه 

: جنگلها و مناطق پر درخت .
انتشار جغرافیایی:جنوب غربی اروپا 
از شمال شرقی فرانسه و از شرق تا 

ملداوی و جنوب غربی اوکراین،آسیای 
میانه ، مناطق مجاور قفقاز ، ترکیه 

، ایران ، آلمان )باواریا( ، دانمارک 
.پراکندگی آذربایجان غربی ، همدان 

، زنجان ، گلستان ، مازندران/کویرها و 
بیابان های ایران

تنها گریه کن

نویسنده : اکرم اسالمی
ویراستار: لیال موسوی

ناشر کتاب: حماسه یاران
کتاب تنها گریه کن نوشته اکرم 

اسالمی، روایت زندگی اشرف سادات 
منتظری مادر شهید محمد معماریان 

است که در انتشارات حماسه یاران به 
چاپ رسیده است.

 شاید خاطرات مادران شهدا و 
عاشقانه های آنها یکی از جذاب ترین 

و دلنشین  ترین أآثار در حوزه دفاع 
مقدس باشد. 

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب
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عکس نوشت

خدمـات  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
اجتماعـی مجتمـع مـس سرچشـمه 
پایانـی  آییـن  گفـت:  رفسـنجان 
»بیسـت ویکمین دوره جایـزه کتـاب 
سال اسـتان کرمان«، پنجشـنبه چهارم 
آذرمـاه در شـهر سرچشـمه برگـزار 

. د می شـو
بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع 
مـس سرچشـمه رفسـنجان، روح اللـه 
ابوالهـادی افـزود: در ادامـه برنامه هایی 
کـه بـا محوریـت تکریـم اهالـی کتـاب 

و رویدادهایـی کـه بـا هـدف گسـترش 
فرهنـگ کتاب خوانـی همـواره برگـزار 
کرده ایـم، امسـال بـه فاصلـه چنـدروز 
از »هفتـه کتاب«، در شـهر سرچشـمه 
میزبـان آیین پایانـی جایزه کتاب سـال 

اسـتان کرمـان خواهیـم بـود.
او ادامه داد: این رویداد، از پرسـابقه ترین 
و مهم ترین رویدادهای فرهنگی اسـتان 
کرمـان، به ویـژه در زمینـه کتاب اسـت 
کـه در دوره بیسـت ویکم آن، بـه گفتـه 
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی استان 
به عنـوان متولـی ایـن رویـداد، بیـش از 
۷۰۰ اثـر شـرکت کرده انـد و در آییـن 
پایانی، از مولفـان و مترجمـان برگزیده 
و صاحبان آثـار برتر، تقدیر خواهد شـد.

ابوالهـادی بـا اشـاره بـه این کـه موضوع 
از  همیشـه  کتاب خوانـی  و  کتـاب 
موضوعات اولویـت دار در ایـن مجموعه 
بـوده و از سـال گذشـته هـم، شـعاِر 
»کتـاب؛ سرچشـمه دانایـی« بـرای 
اجـرای برنامه های حوزه کتـاب انتخاب 
شـده، گفـت: برگـزاری نمایشـگاه های 
بـزرگ کتـاب مـس در سرچشـمه و 
رفسـنجان، برگزاری ۳۷ نشسـت »یک 
مولف، یک کتـاب« تاکنـون، حمایت از 
مولفان و ناشران اسـتان کرمان در قالب 

خرید کتاب یا حمایت از چاپ و انتشـار 
آثـار برجسـته، از جملـه فعالیت هـای 
شـاخصی اسـت که ذیـل شـعار »مس، 
حامـی فرهنـگ و هنـر« در یک دهـه 
گذشـته توسـط روابط عمومی مجتمع 

انجـام شـده اسـت.
او افـزود: روابـط عمومـی مجتمـع مس 
سرچشـمه رفسـنجان، همچنیـن در 
به صـورت  اخیـر  سـال  سـه چهار 
جـّدی از نامـزدی رفسـنجان در مسـیر 
پایتختـِی کتـاب ایـران حمایـت کـرده 
و نقـش موثـری در انتخـاب ایـن شـهر 
به عنوان »شـهر خـالق ایـران در ترویج 
کتاب خوانـی« داشـته و از روسـتای 
سـاقی از توابـع انـار هـم در راه انتخـاب 
شـدن به عنـوان »روسـتای دوسـتدار 

کتـاب« حمایـت کـرده اسـت.
 مدیـر روابـط عمومـی و خدمـات 
اجتماعـی مجتمـع مـس سرچشـمه 
رفسـنجان در پایان گفت: آییـن پایانی 
»بیسـت ویکمین دوره جایـزه کتـاب 
سال اسـتان کرمان«، پنجشـنبه چهارم 
آذرمـاه، بـا حضـور چهره های برجسـته 
فرهنگـی اسـتان و مقامـات کشـوری 
و اسـتانی، در شـهر سرچشـمه برگـزار 

خواهـد شـد.

مدیـر کل راه و شهرسـازی جنوب 
کرمـان از تعییـن وضعیـت اسـناد 
و امـالک و الحـاق اراضـی طـرح 

جهـش تولیـد مسـکن خبـر داد.
محمـد سـاردویی مدیـرکل راه و 
شهرسـازی در جلسـه ای کـه بـا 
حضـور مدیـرکل ثبـت و اسـناد 
اسـتان کرمان،مدیـر امـور اراضـی 
جنوب کرمـان و نماینـدگان منابع 
طبیعـی برگـزار شـد،بیان کـرد: 
تعییـن وضعیـت اسـناد و امالک و 
الحـاق اراضی طـرح جهـش تولید 

مسـکن و تسـریع در رفـع موانـع 
و مشـکالت اجـرای قانـون طـرح 
جهـش تولیـد مسـکن از جملـه 
اقداماتی اسـت که ایـن اداره کل بر 

آن تاکیـد دارد.
کلیـه  داشـت:باید  اظهـار  او 
دسـتگاههای متولی زمیـن  جهت 
تامیـن زمیـن بـرای اجـرای طـرح 
جهـش تولیـد مسـکن پیگیـری و 

اقـدام کننـد.
سـاردویی همچنیـن گفـت :بـا 
تشـکیل این کمیتـه و بـا عضویت 

ادارات کل ثبـت اسـناد و امـالک 
ومنابـع طبیعی بـا محوریـت اداره 
کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان 
اجـرای مـاده ۱۰ قانـون جهـش 
انجـام  تولیـد مسـکن سـریعتر 

خواهـد شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت، ثبـت نـام 
از متقاضیـان مسـکن در جنـوب 
کرمان نیز مانند سراسـر کشـور در 
قالب طـرح جهش تولید مسـکن از 
۲۸ مهـر مـاه در سـامانه ثمـن آغاز 

شـده اسـت.

ایران زیباست؛ دریاچه 
»شورمست«، قلب سوادکوه

دریاچه شورمست، تنها دریاچه طبیعی شهرستان سوادکوه 
استان مازندران، که وسعت آن ۱۵ هزار متر مربع و عمق آن 

۵ متر است. این دریاچه در ۵۵ کیلومتری شهرپل سفید واقع 
شده است. این دریاچٔه به دلیل  اینکه تنها دریاچه طبیعی 

باقیمانده سوادکوه است به قلب سوادکوه در بین مردم محلی 
معروف است. منظره این دریاچه با جنگل اطراف آن که از 

درختان کهنسال و بلند قامت توسکا پوشیده شده، آن را به 
یکی از زیباترین اماکن موجود درشهرستان سوادکوه تبدیل 

کرده، در حال حاضر همواره مسافران، طبیعت گردان و 
ماهیگیران زیادی میزبان این دریاچه هستند. در پاییز با توجه 

به رنگ گرفتن برگها و مه آلود شدن سطح دریاچه، منظره 
ای چشم نواز تر به چشم می آید ...
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آيين پايانی »جايزه کتاب سال استان کرمان« 
به ميزبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برگزار می شود

کتاب؛ سرچشمه دانایی

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان عنوان کرد:

تعیین وضعیت اسناد و امالک و الحاق اراضی در طرح جهش تولید مسکن 

»هارمونیکا« با موضوع اهدای عضو تولید شد
خبر

کارگردان فیلم داستانی »هارمونیکا« بیان کرد این فیلم با هدف فرهنگسازی با 
موضوع اهدای عضو در جامعه تولید شده است. امید حسینی کارگردان فیلم داستانی 
»هارمونیکا«گفت:این فیلم داستانی در سال ۱۳۹۹ تولید شده و درباره اهدای عضو و 
فرهنگسازی آن در جامعه است، این اثر در گونه سینمای کودک و نوجوان ساخته شده 
است. »هارمونیکا« اولین تجربه من به عنوان کارگردان در زمینه تولید فیلم داستانی است 
و پیش از این تهیه کنندگی پروژه های تلویزیونی چون »طلوع«، »اینجا همیشه بارانی 
است«، »رویا و پارسا« و … را برعهده داشته ام. او با اشاره به اینکه برای اولین بار است فیلمی 
با موضوع کودک و نوجوان جلوی دوربین می برد،بیان کرد:بحث اهدای عضو و نجات جان 
انسان ها مسئله بسیار مهمی است که پیش از هر چیز نیاز به فرهنگسازی دارد، به همین 
دلیل فکر می کنم پیش از هر چیز کودکان و نوجوانان باید با موضوع اهدای عضو آشنا شوند.

 کارگردان این فیلم داستانی توضیح داد: »هارمونیکا« به مدت ۹۵ دقیقه ساخته شده است، 
البته نباید این را هم فراموش کرد که این فیلم در دوره شیوع ویروس کرونا ساخته شده و 

می توان گفت تمام عوامل فیلم با سختی های بسیاری همراه بودند.
او تاکید کرد: در حال حاضر فیلم هایی با موضوع ایثار و در کنار آن اهدای عضو در سینمای 
کودک و نوجوان بسیار کم تولید می شود، این در حالی است که سینما به عنوان بهترین 

رسانه برای آموزش و فرهنگسازی در این زمینه می تواند موثر باشد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس فروش
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

word، excel آشنا به نرم افزارهای
مجرد و مجرب

بازه سنی بین ۲۵ تا ۳۵ سال
دارای سابقه کار

مزایا:حقوق و مزایا توافقی- بیمه- اضافه کاری
حق ماموریت- پاداش

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

موقعیت شغلی:کارشناس فنی
شرایط احراز    
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مدرک تحصیلی :کارشناسی رشته های فنی

)۹۰۰۱-ISO( آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت
ساکن کرمان

مزایا:
حقوق و مزایای قانون کار-بیمه

اطالعات تماس
تلفن ۰۳۴۳۳۳۸۶۳۳۷- واتساپ ۰۹۲۲۵۸۳۶۸۳۷
info@vijegan-baspar.com ایمیل

موقعیت شغلی: تکنسین فنی نصب و تعمیر
شرایط احراز   

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

ماهر، نیمه ماهر
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس

مزایا: 
حقوق ثابت- بیمه- بیمه تکمیلی- وام

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

استخدام گروه توسعه سرمایه گذاری استخدام ویژگان بسپار شرقاستخدام ارتباط گستر نخل جنوب
انتخاب )اسنوا، تکنوگاز، دوو(

@isna.news از صفحه@titrevarzeshi از صفحه
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