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طرح نهضت ملی با نبود زمین دستوپنجه نرم میکند

نهضت ملی مسکن گرفتار تامین زمین
عکس :راه و شهرسازی

کاغذ وطن  -یک ماه پس از ثبتنام متقاضیان خانههای
دولتی در طرح موسوم به «نهضت ملی تولید مسکن»،
برخی از رسانهها از عدم امکان  ۱۴استان من جمله
کرمان در فرایند ثبت نام خبر دادند .موضوعی که
دلیلش «محدودیت تامین زمین» عنوان شده ،با این

حال علی حاجیزاده ،مدیر کل راه و شهرسازی استان
کرمان در گفتوگو با «کاغذ وطن» این گفته را رد میکند.
او البته اطالعی در خصوص تعداد افراد ثبت نام کننده
و یا حتی زمینهای انتخاب شده در کرمان برای این
طرح در اختیار خبرنگار «کاغذ وطن» قرار نمیدهد.

ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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به اسم«ازدواج آسان» به کام جهیزیه
ســال چهــارم
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قیمــت  500تومــان

گران فروشی و فروش کاالی قاچاق و تقلبی در نمایشگاه جهیزیه برخی غرفهداران را راهی تعزیرات کرد.
سینا خسروی ،معاون بازرگانی سازمان صمت :قبال هیچ گونه نظارت خاصی تعریف نشده بود و شرکت نمایشگاهها به عنوان تشکل خصوصی کارش را انجام میداد
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تجلیل از مدیرعامل جهان
فوالد سیرجان در اجالس
سرآمدان اقتصاد ایران

پایانه صادراتی جنوب
به امسال نمیرسد

به گفته سنجری ظرفیت بسته بندی در این پایانه ۶۷هزار تن برای یکسال است که
۳۰هزارتن آن برای مرکبات و بالغ بر ۳۷هزار تن آن هم برای صیفی جاتی چون فلفل،
بادمجان و خیار خاردار است.

در اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران از مهندس علی عباسلو  ،مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره شرکت جهان فوالد سیرجان تجلیل و با اهدا تندیس شرکت برتر تقدیر
به عمل آمد.
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مدیرکل نوسازی مدارس:

مدارس همجوار کرمان با هرمزگان
در زلزله اخیر آسیب ندیدند
2
عکس :مهر

3
معاون آموزش و پرورش اعالم کرد:

آموزش حضوری اولویت
استان کرمان است
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و
پرورش استان کرمان سالمت دانش آموزان را
مهمترین اولویت آموزش و پرورش در فرآیند
یاددهیویادگیریعنوانکردوباتاکیدبراینکه
در فعالیت مدارس فاصله گذاری اجتماعی
و رعایت پروتکل های بهداشتی یک اصل
مهم است،آموزش حضوری را اولویت استان
دانست.عباس ضیاء در حاشیه بازدید از مدارس
شهرکرمانگفت:سالمتجسمیوروانیدانش
آموزان مهمترین اولویت آموزش و پرورش در
فرآیند یاددهی و یادگیری است.
او با تشکر از تالش تمامی فرهنگیان در راستای
پیگیری برنامههای بازگشایی مدارس ،از نحوه
تشکیلکالسهایدرسبهصورتگروهبندی
و حضور نوبتی دانش آموزان ،کیفیت رعایت
امور بهداشتی ،ضدعفونی و گندزدایی مدارس،
استفادهدانشآموزان،معلمانوعواملاجراییو
آموزشیازوسایلبهداشتینظیرماسک،تهیهو
تدویناطلسآموزشیوتشکیلشورایمدرسه،
اطالع رسانی به خانواده ها و نحوه تعامل با اولیا
بازدید و توصیه های الزم را به مدیر ،معلمان
و دانش آموزان ارائه کرد.ضیاء سالمت دانش
آموزان را مهم ترین اولویت آموزش و پرورش
در فرآیند یاددهی و یادگیری عنوان کرد و با
تاکید بر اینکه در فعالیت مدارس فاصله گذاری
اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی یک
اصل مهم است ،آموزش حضوری را اولویت
استان دانست .

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت
شعب بانک تجارت کرمان به  ۷۴سال حبس
سخنگویقوهقضاییهازمحکومیتمعاوناجرایی
وقتمدیریتشعببانکتجارتکرمانبه ۷۴سال
حبسخبردادوگفت:درپروندهایکهاخیرامنتهی
بهصدورحکمشده،متهمبهحدود ۷۴سالحبس
محکوم شده که مجازات اشد ۲۰سال حبس است
و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
ذبیحاهللخدائیانسخنگویقوهقضاییهدرخصوص
آخریناحکامصادرهازدادگاههایمفاسداقتصادی
اظهار کرد :مرتبا در دادگاههای ویژه رسیدگی
به پروندههای اقتصادی پروندههای گوناگونی را
داریموهمچنیندراستانهانیزچنینپروندههایی
مطرحرسیدگیاست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد :آخرین
پروندهای که منتهی به صدور حکم شد ،پرونده
مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان
است.دراینپروندهشخصیبهنامعلیاکبرعمارت
ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت
شعببانکتجارتکرمانبودههمراه ۲۲نفردیگراز
کارکنانوکسانیکهمرتبطباآنهابودندتخلفاتی
مرتکبشدندکهپروندهدرخصوصآنهامنجربه
صدور حکم شده است.
او اظهار کرد :اتهاماتی که متوجه این افراد بوده
عبارتست از مشارکت و معاونت در اختالس،
کالهبرداری شبکه ای ،پولشویی ،جعل و استفاده
از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه
نامشروع.
خدائیان تصریح کرد :در مورد متهم اصلی ،یعنی
علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبال منجر

به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد
مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود
 ۱۱۱سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد
که ۲۵سال حبس است ،اجرا خواهد شد.
او ادامه داد :افرادی دیگری نیز در این پرونده
محکومیتپیداکردندکهازجملهشمسیتقیپور
فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به
 ۷۴سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد
آن حدود ۲۰سال حبس است.
خدائیان بیان کرد :مجید زندی فرزند حسن
مجموعا ۳۴سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده
که مجازات اشد آن نیز ۲۰سال حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :محمود تیغ داری
نژاد فرزند حسین مجموعا به  ۷۴سال حبس
محکوم شده که مجازات اشد یعنی  ۲۰سال اجرا
خواهدشد.
خدائیان تصریح کرد :عزت اهلل وزیری فرزند احمد
به ۲۲سال حبس محکوم شده که در خصوص این
فرد  ۱۵سال اجرایی خواهد شدو محمدحسین
حسین زاده فرزند محمود به حدود  ۳۲سال
حبس محکوم شده که مجازات اشد آن  ۱۵سال
حبساست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر یک از این
 ۲۳نفر از پنج سال به باال به حبس محکوم شدند،
گفت :به محض ارسال پرونده به اجرای احکام،
حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح
آن از طریق انتشار حکم صادره به اطالع مردم
خواهدرسید.

تجلیل از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در اجالس سرآمدان اقتصاد ایران
در اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران از
مهندس علی عباسلو  ،مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره شرکت جهان فوالد سیرجان تجلیل و
با اهدا تندیس شرکت برتر تقدیر به عمل آمد.
در اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران که
با حضور مرحبا(سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس) ،منادی(رئیس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس) ،خزایی(عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران و پدر علم آینده پژوهی)،
سایر مقامات و مسئوالن دولتی و کشوری،
اساتید دانشگاهی و فعاالن اقتصادی در مرکز
همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی
برگزار گردی د از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان
در کنار سایر سرآمدان اقتصاد کشور که در سال
گذشته فعالیت قابل توجه داشتهاند تجلیل شد.
گفتنیاستاینگردهماییکهازجملهبزرگترین
گردهمایی سرآمدان اقتصاد ایران بشمار می رود
با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص
تولید ملی و جلب اعتماد مردم ،ابالغ سیاست
های کالن اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه و

لزوم بررسی و تبیین ابعاد مختلف آن از سوی
مراکز دولتی ،علمی و دانشگاهی به منظور
اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی
مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و تحول نظام
استانداردسازی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی
و حمایت از جهش تولید شکل گرفته است.
هماهنگی با برنامه اقتصادی دولت سیزدهم
برای افزایش میانگین رشد اقتصادی بدون نفت،

جهتگیری اقتصادی مبتنی بر منابع و نوآوری،
توجه به نخبگان و استفاده از فناوریهای نوین
در راستای بهبود کیفیت و شناسایی حوزههای
سرمایهگذاری و فراهم نمودن زیرساختها از
دیگر اهداف مهم این گردهمایی است .رویکرد
این اجالس اعطاء جایزه برند ملی ،اعتماد ملی
است که با مشارکت وزارتخانهها و نهادهای علمی
و دانشگاهی برگزار میشود.

دانشگاه فرهنگیان رفسنجان
به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس
گفت :رئیس دانشگاه فرهنگیان با فعال
شدن کد دانشگاه فرهنگیان رفسنجان در
دفترچه کنکور سراسری موافقت کرد.
حجت االسالم حسین جاللی نماینده
مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به جلسه با خنی فر رئیس
دانشگاه فرهنگیان کشور بیان کرد :با توجه
به اینکه قبال دانشگاه فرهنگیان رفسنجان

را در قالب دانشکده امام صادق (ع) و مرکز
دانشسرا داشتیم ،سالهاست که تعطیل شده
و کد آن غیرفعال شده بود ،که از مد تها
پیگیر راه اندازی دانشگاه فرهنگیان به طور
مستقل بودیم.
او در ادامه گفت:تاکید مقام معظم رهبری
هم بر قوت گرفتن دانشگاه فرهنگیان است
و دیگر اینکه خیران همت کردند دانشگاه
فرهنگیان رفسنجان را آماده و تجهیز
کردند؛ بنابراین این درخواست کردیم
کد دانشگاه فرهنگیان رفسنجان فعال
شود و این دانشگاه به صورت مستقل از
طریق آزمون سراسری دانشجو بگیرد ،که
الحمدهلل در این جلسه با درخواست ما
موافقت شد.
حجت االسالم جاللی بیان کرد :این دستور
صادر شد و نامه آن را هم گرفتیم ،ان شاءاهلل
در کنکور  ۱۴۰۱این مهم میسر شود و ما هم
پیگیری میکنیم مانعی برای تحقق این کار
وجود نداشته باشد

تحولگردشگریباشیوعکرونا
آغاز سفر گردشگران خارجی به کرمان،استان پرجاذبهای که بیشترین
تعداد آثار ثبت جهانی ایران را دارد ،امیدها را برای تجدید حیات این بخش
از ظرفیتهای موجود در دیار کریمان زنده کرده است.

صفحه2را
بخوانید

نهمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران
به میزبانی کرمان برگزار میشود
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی کرمان گفت :نهمین کنگره ساالنه
اخالق پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان برگزار می شود.
دکتر عباس پرداختی با اعالم این خبر
افزود:این کنگره در دی ماه ۱۴۰۰به مدت
چهار روز به صورت مجازی برگزار میشود.
او اظها رکرد :کنگره ساالنه اخالق
پزشکی ایران از سال  ۱۳۸۸به همت
مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور آغاز
به کار کرد.پرداختی با بیان اینکه رسالت
دانشگا ههای علوم پزشکی تربیت نیروی
انسانی کارآمد و متعهد به اصول اخالق
حرفه ای است،گفت:در ساختار پزشکی
معاصر،پایبندی به ارز شهای حرفهای
پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده و تحول
نظام سالمت و تحول آموزش پزشکی ،در
گرو پایبندی به رفتارهای حرفه ای است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ادامهداد:این کنگره فرصتی مغتنم برای
حرفه مندان علوم پزشکی و اندیشمندان
و محققان علوم وابسته پزشکی همچون
اخالق پزشکی،حقوق ،فلسفه ،جامعه
شناسی و … است تا با تبادل نظرات به
زبانی مشترک در حوزه ارتقاء خدمات
سالمت دست یابند.
او گفت:محورهای دوازدهمین کنگره
با موضوع بررسی مالحظات اخالقی
در واکسیناسیون بیماری کووید  ۱۹و
دستیابی دانشجویان به هویت حرفه ای
است.
پرداختی اظهار امیدوار یکرد:با حضور
محققان و اندیشمندان نظام سالمت در
این کنگره زمینه فعالیت های گسترده،
هماهنگ و هدفمند دانشگا ههای علوم
پزشکی در راستای تصمیم سازی اخالقی
در معضالت ارائه خدمات سالمت و توسعه
شکل گیری هویت حرفه ای فراگیران علوم
پزشکی فراهم شود.

2

سال چهارم | شماره پیاپی 1111
چهارشنبه  26آبان 1400

آغاز به کار پروژه احداث
خوابگاه متاهلین دانشگاه
علوم پزشکی جیرفت

مدارس همجوار کرمان با هرمزگان
در زلزله اخیر آسیب ندیدند
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان
خبر
گفت:خوشبختانه در زلزله اخیر به مدارس
شهرستانهای جنوبی استان کرمان که همجوار با
استان هرمزگان هستند ،آسیبی وارد نشده است.
سید محمد واعظی نژاد ،اظهار داشت:پس از وقوع زلزله هرمزگان،
تیمی از کارشناسان و مهندسان ناظر نوسازی مدارس به مناطق
جنوبیکرمانکههمجواربااستانهرمزگان هستند،اعزامشد.
او افزود :ناظران نوسازی مدارس ،پس از بررسی مناطق آموزشی
جنوب کرمان ،طی گزارشی اعالم کردند که مدارس همجوار با
استان هرمزگان در زلزله اخیر آسیبی ندیدند.واعظی نژاد بیان
داشت :با مدیران آموزش و پرورش شهرستانهای جنوبی نیز
ارتباط گرفته شد و خوشبختانه گزارشی که مدرسهای در این
زلزلهآسیبدیدهباشد،ارائهنشدهاست.واعظینژادبااشارهبهاینکه
در طراحی و ساخت مدارس ،ایمنی در برابر زلزله رعایت میشود،
تصریح کرد :استان کرمان نیز از جمله استانهای زلزله خیز است و
ایمنی و استاندارد فضاهای آموزشی ،اولویت نوسازی مدارس است.

تحول گردشگری با شیوع کرونا

خبر

پلمب یک تاالر پذیرایی در راور

آغاز سفر گردشگران خارجی به کرمان،استان پرجاذبهای که بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی ایران را دارد ،امیدها را
برای تجدید حیات این بخش از ظرفیتهای موجود در دیار کریمان زنده کرده است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستیاستانکرمانبابیاناینکهکروناعادت
هایزندگیبشرراتغییرداد،گفت:گردشگری
باشیوعکرونامتحولشدکهبایدباآنسازگار
شویموهمهاقامتگاههاوتاسیساتگردشگری
بارعایتپروتکلهاخدماتمیدهندتا
رضایتمندیمشتریانرافراهمکنند.فریدون
فعالیافزود:رعایتپروتکلهایبهداشتی
اینکمهمترینبخشفعالیتهایاینحوزه
راتشکیلمیدهدوخوشبختانهخودفعاالن
ومدیرانمراکزاقامتینیزنسبتبهانجام
ایندستورالعملهاحساسیتویژهایدارند
تاحضورواقامتمطمئنیبرایمسافرانو
گردشگراندراستانکرمانرقمبخورد.
ایرنا

گزارش

پس از موفقیتهای نسـبیدر مهـار ویروس کرونا
و توسـعهدامنـه واکسیناسـیون انتظارهـا بـرای
تحولدر حوزههای گردشـگری نیـز بیش از پیش
شـکل گرفته و امید آن مـیرود که شـاهد تجدید
حیـات این بخـشدر کشـور و نیز کرمان باشـیم.
البتهدر کنـار هزینه هـا ودردسـرهای کرونا برای
گردشـگری ،برخی ،ایـن بیمـاری را فرصتی برای
ارتقـای اسـتانداردها و خدمـات رسـانیدر حوزه
گردشـگری با توجه بیشتر به زیرسـاختهای این
صنعت پر سـود و اشـتغالزا میداننـد و معتقدند
که  ۲سـال گذشته که صنعت گردشـگری با رکود
مواجه بـود،در عین حـال موقعیتـی را پیش روی
دسـت اندرکاران این بخش گذاشـت کـه بیش از
هر زمـان به فکـر تقویت زیرسـاخت هـا و کیفیت
بخشـی به خدمات رسـانی خود باشـند.
اسـتان کرمـان با هشـت اثـر ثبـت جهانـیدارای
بیشـترین اثر ثبـت جهانـیدر بیـن اسـتان های
کشـور اسـت؛ ارگ بـم (بزرگترین سـازه خشـتی
جهـان) ،روسـتای دسـت َکند میمنـد بـا چنـد
هزار سـال قدمـت ،بـاغ زیبای شـازده یا شـاهزاده
با ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد بـاغ و معماری
عمـارت آن،دشـت کویر لـوتدر منطقه شـهداد
کرمان کـه قدیمـی تریـندرفـش جهـان از آنجا
بـهدسـت آمـده و سـه قنـات «گوهرریـز» جوپار
در شهرسـتان کرمـان« ،اکبرآباد» و «قاسـم آباد»
در شهرسـتان بـم بـه ثبت جهانی رسـیده اسـت.
همچنیـن روسـتایدارسـتان سـیرجان و ایـن
شهرستان به عنوان خاسـتگاه بافت گلیم شیرکی
پیـچ ودهکـده جهانـی گلیـم بـه ثبـت جهانـی
رسـیده اسـت.
ایـن هشـت اثـر ثبـت جهانـیدر حالی اسـت که
 ۲کاروانسـرای چاهتـوران راور و گنجعلیخـان
کرمـان نیز اخیـرا توسـط ارزیابـان یونسـکو برای
ثبـت جهانی مـورد بازدیـد قـرار گرفته انـد که در
صورت اضافه شـدن به فهرسـت آثار جهانـی،دیار
کریمان جایـگاه ویژه و بـی نظیـری از لحاظ ثبت
آثـار جهانـیدر کشـور پیـدا مـی کنـد و صنعت
گردشـگری اسـتان را بیـش از پیـش بـه سـمت
جهانـی شـدن مـی برد.
گردشگریدر اسـتاندارای اقلیم متفاوت کرمان
که هم کویـر و هـم مناطق بکـر کوهسـتانی رادر
کناردهها اثـر باسـتانی و تمدنی یکجا باهـمدارد

عکس :ایرنا

مدیرکل نوسازی مدارس:

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

کاغذ استان

پس از سـال هـا رکود طـی چند سـال گذشـته با
اسـتقبال و توفیقـات خوبی مواجه شـده بـود که
همه گیـری ویـروس کرونا ایـن رونـد را متوقف و
فعـاالن گردشـگری را با مشـکل مواجه کـرد اما با
کاهشی شدن روند شـیوع ویروس کرونادر کشور
و استان شاهد تحرک تدریجی گردشگری کرمان
هسـتیم به طوری که اخیرا گروهی از گردشـگران
روس به این اسـتان سـفر کردند؛ همچنین تیمی
از ارزیابـان شـرکت هـای گردشـگری هنـد برای
بازدیـد از ظرفیت های گردشـگری کرمـان بویژه
در بخش گردشـگری سلامت به ایندیـار آمدند
و زمینه هـای منحصر بـه فـرد اینجـا را از نزدیک
دیدند.
امکانات گردشگری کرمان در دوران کرونا
متحولشد
مدیرکل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایع
دسـتی اسـتان کرمان با بیـان اینکه کرونـا عادت
های زندگی بشـر را تغییـر داد ،گفت:گردشـگری
با شـیوع کرونا متحول شـد کـه باید با آن سـازگار
شـویم و همه اقامتگاه ها و تاسیسـات گردشگری
بـا رعایـت پروتـکل هـا خدمـات مـیدهنـد تـا
رضایت منـدی مشـتریان را فراهـم کنند.
فریـدون فعالـی افزود:رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی اینـک مهمتریـن بخـش فعالیتهای
این حوزه را تشـکیل میدهد و خوشـبختانه خود
فعـاالن و مدیـران مراکـز اقامتـی نیـز نسـبت به
انجـام ایـندسـتورالعمل ها حساسـیت ویـژه ای
دارند تـا حضور و اقامـت مطمئنی برای مسـافران
و گردشـگران در اسـتان کرمـان رقـم بخـورد.
او با اشـاره به اینکه گردشگریدر کشـور و کرمان
پس از شـیوع کرونـادر حال شـکل گرفتن اسـت
تاکید کـرد:در مـدت  ۲سـال بسـیاری از امکانات
گردشـگری اسـتان کرمان متحـول تـر و تکمیل
تر شـده اسـت ،هر چنـد باید نسـبت بـه توانمند
سازی حوزه گردشـگری اقدامات بیشـتری انجام
د هیم .
سفر نخستین گروه از روسیه
مدیرکل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایع
دسـتی اسـتان کرمان با اشـاره به سـفر نخستین
گروه گردشـگری روسیه پس از شـیوع کرونا بیان
کرد:اعضـای ایـن گـروه بـا همـکاری هواپیمایی
ماهـان هفتـه گذشـته وارد کرمـان شـدند و از
ظرفیت بیابان لـوت اسـتفاده و نیـز از جاذبه های
شـهر کرمان و باغ شـاهزاده ماهان دیـدن کردند.

توجه به ظرفیت های جدید
او اظهـارداشـت :ایـن اسـتاندر بحـث توسـعه
زیرسـاخت هـای گردشـگری و احـداث هتـلدر
حال پیشرفت اسـت و به تازگی شاهد افتتاح چند
هتل بـا امکانات خـوبدر نقـاط مختلف اسـتان
کرمـان بـوده ایم.
این مسـئول با بیان اینکه تعداد چند پـروژهدیگر
در سـاخت هتل نیزدردسـت اقـدامداریم که می
تواند وضعیت گردشـگری کرمـان را متحول کند
بیـان کرد:اسـتان کرمـان علاوه بـرداشـتههای
تاریـخ و قدیمی ،ظرفیـت های جدیـدیدر حوزه
گردشـگری دارد که کمتر به آن توجه شـده است
که باید بـه عنوان یـک بـازار متفاوت بـرای جذب
گردشـگر به آن نـگاه کرد.
فعالـی ادامـه داد :تنـوع اقلیـم و محصـوالت
اسـتان کرمان نیـز فرصت مناسـبی بـرای حضور
گردشگراندر اسـتان اسـت که برای هر کدام می
توان برنامـه ریزی ویـژه ایدر جذب گردشـگران
دردوران پسـا کروناداشـت ودر این مسیر فعالیت
های شـرکت هـای معدنـیدر حوزه گردشـگری
بسـیار رونق گرفته که کمک بسـیار بزرگـی برای
شـکوفایی ایـن صنعت اسـت.
گردشگری مقاومت
او بـا اشـاره بـه حضـور مـزار سـردار شـهید حاج
قاسـم سـلیمانیدر شـهر کرمان بیان کرد :بحث
گردشـگری مقاومـت به عنـوان ظرفیت بـزرگ و
خوبی بـه طـور جـدیدردسـتور کار قـرار گرفته
اسـت که با همکاری سـایردسـتگاه هـای متولی
زیرسـاختهای آندر حـال اجراسـت و قنـات
ملـک زادگاه ایـن سـردار بـزرگ روسـتای نمونه
گردشـگری مذهبـی بینالمللـی میشـود.
گردشگری سالمت
مدیـرکل میرا ثفرهنگـی ،گردشـگری و
صنایعدسـتی اسـتان کرمان همچنین از آمادگی
شـرکتهای گردشـگری هند و عراق بـرای اعزام
گردشـگران سلامت بـه ایـن اسـتان خبـر داد و
گفت :هـ م اکنون هشـتدفتر خدمات مسـافرتی
اسـتان کرمان مجوز فعالیتدر حوزه گردشـگری
سلامت را دریافـت کرد هانـد و میتواننـد در
رونـد آمادهسـازی سـفر گردشـگران سلامت و
برنامهریزیهـای درمانـی تسـهیلگر باشـند.
نیاز بازاریابی گردشگری به منابع اختصاصی
او تاکیـد کرد:بازاریابـی و تبلیغات نقطه اساسـی و
مهم بـرای جلـب گردشـگر اسـت و بهدنبـال این

هسـتیم تا منابعی اختصاصی برای ایـن بخشدر
اسـتان کرمـان تعریف شـود و بایـد بـرای معرفی
جاذبه هـای گردشـگری کرمان بایـد هزینه کنیم
تا نتیجـه بگیریم.
فعالی افـزود :برای جـذب گردشـگران و تبلیغات
اماکـن و جاذبـه هـای تاریخـی و گردشـگری
اسـتان کرمان بحث تولیـد محتوادر شـبکه های
تلویزیونیداخلی و خارجیدردسـت انجام اسـت
و بایـد بـا تبلیغـات از رقبـایداخلـی و خارجـی
سـبقت بگیریـم.
کرونا استانداردهای اقامتی را باال برد
رئیـس جامعـه حرفـهای هتلـداران و مراکـز
اقامتـی اسـتان کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه از
سـرگیری دوبـاره سـفرها در کشـور گفـت:
سـفرهای تفریحی-گر دشـگری ،زیارتـی و
کاری بیشـترین بخش سـفر بـه اسـتان کرمان
را شـامل می شـود که ظرفیـت اماکـن اقامتی
اسـتان فعلا نیازهـا را پوشـش مـی دهـد امـا
برای ورود گردشـگران بیشـتر به اسـتان حتما
فضاهـای اقامتـی بایـد گسـترش پیـدا کننـد.
جاوید سـبحانی با اشاره به خسـارت های سنگین
کرونا به بخش گردشـگری کشـور و کرمان اظهار
داشـت :اماکن اقامتـی پس از تعطیلی ناخواسـته،
با مشـکل جبران هزینه ها مواجه هسـتند و نباید
انتظـارداشـته باشـیم خسـارتها سـریع جبران
شـوند؛ حمایت ها نیز تا به سـامان رسیدن بخش
گردشـگری باید ادامه پیـدا کند.
او بـا بیـان اینکه تمامـی مراکـز اقامتیدر اسـتان
کرمان آماده پذیرش مسـافران طبقدستورالعمل
هـای بهداشـتی هسـتند گفـت :کرونـا البتـه
استانداردهای بهداشـتی رادر هتل ها و واحدهای
اقامتی بـاال برده اسـت کـه همین رعایت مسـائل
بهداشـتی خـود مـی توانـد ابـزار رقابـتدر ارائـه
خدمـات و پذیرش مسـافران باشـد.
نظارت منظم بر بهداشت اماکن اقامتی
رئیـس جامعـه حرفـهای هتلـداران و مراکـز
اقامتـی اسـتان کرمـان تصریـح کـرد :بـا توجه
بـهدسـتورالعمل های ابالغـی بهداشـتی ،هتل
ها و اماکـن اقامتـی بـرای ضدعفونـی و رعایت
مسـائل بهداشـتی دچـار هزینـه هـای جانبـی
شـده اند کـه امیدواریـم با رونـق ورود مسـافر
جبـران شـود.
او تاکیـد کـرد :تمیـزی و رعایـت بهداشـت اینک
مهمتریـن اولویـت مسـافران بـرای اقامت اسـت
و نظـارت هـای بهداشـتی اماکـن اقامتی توسـط
بازرسـان بهداشـت و جامعـه هتلداران بـه صورت
منظـمدر حـال انجـام اسـت.
کرونا فعالیت های گردشگری را تعطیل نکرد
سـبحانی ادامه داد:در دوران کرونا ورود مسافر
و گردشـگر بـه اسـتان کاهـش زیـادی داشـت
امـا کار و اجـرای طـرح هـای مختلـف بخـش
گردشـگری تعطیـل نشـد و روز بـه روز شـاهد
بهـره بـرداری اماکـن اقامتـی و پذیرایـی در
اسـتان هسـتیم؛ در سـال هـای اخیـر حـوزه
زیرسـاخت شـهری و گردشـگری بـا تحـوالت
خوبـی همـراه بـوده اسـت.
او با بیـان اینکه گردشـگری بـه تبلیغـات و اطالع
رسـانی نیاز دارد افـزود :اسـتان کرمان هشـت اثر
جهانی و هـزاران اثر تاریخـی و طبیعـی رادر خود
جـای داده کـه هـر کـدام بـرای جلـب گردشـگر
برنامه ریـزی مـی خواهـد و معرفی و تبلیـغ برای
جذب گردشـگر نقطـه آغـاز زنجیره ایـن صنعت
اسـت که باید به طور جـدی بـر روی آن کار کنیم.

افتتاح اولین موسسه جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در نرماشیر
به وجـود آمـدن مشـکالت و معضلات خانوادگی
بـه خصـوص اعتیـاد بیـن جوانـان و لـزوم توجـه
خانواد ههـا ایـن موسسـه بـرای پیشـگیری و
آموزشهای مناسـب بـرای نوجوانان و جوانـان راه
انـدازی شـده اسـت.
این موسسـهدر زمینی به مسـاحت هزار مترمربع
و با فضای  120متر جهت آموزش توسـط خیرین

ساخته شـده است.
رحیمی رئیـس این موسسـه گفت :بـرای بهدلیل
نزدیک بودن شهرسـتان نرماشـیر و شـرق استان
به مناطـق مرزی شـرق کشـور و بـه وجـود آمدن
مشکالت و معضالت خانوادگی به خصوص اعتیاد
زیاددر بین جوانان این موسسـه برای پیشـگیری
و آموزشـهای مناسـب برای نوجوانان و جوانـان راه

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/06/24-140060319091000674هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ناصری فرزند موسی بشماره شناسنامه 3189با کد
ملی 6069935977صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 2256/32متر مربع پالک  -فرعی
از -50اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -50اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد بلوار باهنر نبش باهنر 10
خریداری از مالک رسمی اقای موسی ناصری (زارع اصالحات ارضی) محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند
مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول- 1400/08/12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/08/26:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۱۶۲مورخ  1400/02/26هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ذکیه کدخدا نجف آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  0صادره از شهداد
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  307/60مترمربع پالک  ۱۲فرعی مفروز و مجزی از یکفرعی از -۲۶۳۷اصلی
واقع در بخش  ۲۳کرمان به آدرس شهداد  -خیابان طالقانی خریداری از مالک رسمی آقای محمد درخشانی 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 آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ 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 1034
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/26 :
ابراهیم سیدی – 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  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۶۱۴هیات 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 مریم حسنی پور فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه  ۳صادره از
ماهان و آقای محمد برزگر فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۶۰صادره از ماهان بالمناصفه درششدانگ یک باب
خانه به مساحت  365/65مترمربع که مقدار  132/15متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است
پالک  ۲۱۷۳۶فرعی از  ۱۷۸۳اصلی واقع در بخش  ۳کرمان آدرس کرمان بلوار آزادگان خیابان جواد االئمه
کوچه پرشیا شمالی  ۸خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین طباطبایی 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 آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1031
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/08/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/26 :
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/06/24-140060319091000673هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ناصری فرزند موسی بشماره شناسنامه 3189با کد
ملی 6069935977صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت 2921/21متر مربع پالک -
فرعی از -50اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -50اصلی بخش 45کرمان قطعه یک واقع درعنبرآباد بلوار
باهنر نبش باهنر  10خریداری از مالک رسمی اقای (موسی ناصری زارع اصالحات ارضی) محرزگردیده است.لذا
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا
ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/12:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/08/26:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اندازی شـده اسـت.او افزود:در 6سال گذشته بیش
از  220نفر از جوانان روسـتای ضیاء آباد نرماشیر از
دام اعتیـاد نجات یافتند و وجود همچین موسسـه
ای بسـیار ضروری بود.
رحیمـی در ادامه گفـت:در حال حاضر کالسـهای
آموزشـی توسـط بهتریـن اسـاتید کشـور بـرای
خانواده هـا ،آموزش تکوانـدو کاراتـه و کالس های

خیاطی بـرای بانـواندایر اسـت
حجت االسلام ایران نژاد امام جمعه نرماشـیر هم
ضمن ابراز امیـدواری از افتتاح این موسسـه گفت:
وجود چنین موسساتیدر شرق استان بسیار مهم
و واجب اسـت ودولت بایددر این زمینـه ورود کند
و این حرکـت خودجوش مردمی و خیریـن در این
روسـتا جای تقدیردارد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/06/20-140060319079000287هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شهریاری
نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه 675صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 515متر
مربع پالک 1566فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع

آگهی دعوت مجمع
عمومی عادی

(به طور فوق العاده ) نوبت اول شرکت تعاونی
کشاورزی کارکنان آموزش وپرورش جیرفت
بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام شرکت تعاونی کشاورزی کارکنان آموزش وپرورش

جیرف میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی ان شرکت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۹راس

ساعت 9درمحل حسینیه فرهنگیان جنب هنرستان فنی تشکیل میگردد خواهشمند است در
تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۹وساعت تعیین شده درمحل مذکورحضوربه هم رسانید.

کلیه سهامدارن موظفند کپی کارت ملی یا شناسنامه به انضمام سند مالکیت دفترچه
عضویت را همراه داشته باشند
اشخاصی که به عنوان وکیل سهامداردرجلسه شرکت می کنند باید وکالت نامه کتبی
مورد تایید هئیت مدیره همراه داشته باشند.
دستورجلسه :
انتخابات جهت ترمیم هئیت مدیره برای مدت باقیمانده مسئولیت
انتخاب بازرسان برای مدت یک سال

هیات مدیره شرکت تعاونی

یک تاالر پذیرایی در راور به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و
شئونات اسالمی و تخلفات بهداشتی پلمب شد.
براساس گزارش پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان راور
ضمن رســیدگی به پرونده برگزاری جشــن عروسی مختلط در
شهرســتان راور،یک تاالر پذیرایی با حضور معاون دادستان راور،
رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی و نماینده اداره بهداشت به
دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و شئونات اسالمی و تخلفات
بهداشتی پلمب شــد و عوامل برگزاری جشــن عروسی مختلط
احضار شدند.
اســتوار زاده،معاون دادســتان راور گفت:با توجه به گزارشــات
مردمی،نگرانیهای منتقل شده از ســوی اقشار مختلف مبنی بر
برگزاری مراسم جشن و عروسی مختلط در یک تاالر ،موجب شد تا
عوامل انتظامی با دستور قضایی ،تحقیقات الزم را در این خصوص
انجام دهند.او افزود:تاالرهای پذیرایی فقط مجاز به برگزاری مراسم
به صورت مجزا بوده و برگزاری هر نوع مراسم مختلط ممنوع است
که در صورت مشــاهده برخورد قانونی خواهد شد و پروانه کسب
متخلفان باطل میشود.
این مقــام قضایــی در ادامه بیــان کرد:برگــزاری چنین
برنامههایی،زیر پا گذاشــتن موازین شــرعی بوده و از نگاه
قانونی نیز جرم محســوب شده و دادســتانی بدون اغماض
و مماشــات با متخلفان برخــورد خواهد کــرد.او در ادامه
افزود:برای پیشــگیری از تخلفات،به کلیه تاالرهای ســطح
شهر اعالم شده که طبق قوانین جاری و شئونات اسالمی و
براساس شرع و عرف در مراسمات ،مســائل دینی و شرعی
و بهداشتی را رعایت کنند.استوارزاده تاکیدکرد:افرادی که
زمینه بیماری و فســاد را در جامعه ایجــاد میکنند انتظار
نداشته باشــند تا با آ نها مماشات شــود؛چرا که مجازات
عوامل برگزار کننده چنین اقدام ناپسند و خارج از عرف،باید
سنگنینتر از حاضران در آن مراسم باشد.
معــاون دادســتان راور گفت:امــروز دشــمنان نظــام مقدس
جمهوریاسالمی به دنبال تغییر ســبک زندگی مردم و گرایش
آنها به فرهنگ غرب هستند؛بنابراین نباید شادی سالم خانواده
که امری ضروری و الزم اســت بهانه و دســتاویزی بــرای ورود
شیوههای غلط،غیراخالقی،زشت،انحرافی و آغشته به رفتارهای
غیرشرعی شود.
استوارزاده بیانکرد:دادســتان،نقش مدعیالعموم را در جامعه
دارد و بههمین منظور هدف ما سالمت جامعه در ابعاد مختلف
است و فرزندان ما آیندهســازان جامعه و کسانی هستند که در
روزگاران بعد در جایگاههای مختلف باید تصمیم گیری کنند از
این رو نباید اجازه دهیم اندیشه و سالمت آنها در معرض تهدید
و خدشه قرار گیرد.

احیای حصار و بقایای
معماریقلعهتاریخیمنوجان
در حال انجام است
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با
اشاره به اینکه احیای حصار و بقایای معماری قلعه تاریخی منوجان
در حال انجام اســت گفت«:پروژه مرمت و احیای این قلعه نمونه
موفق مشارکت وزارت میراثفرهنگی و معینهای اقتصادی این
استان است».
فریــدون فعالی اظهــار کرد«:پــروژه مطالعه،مرمــت و احیای
قلعــه منوجــان یکــی از پروژههای موفــق همــکاری وزارت
میراثفرهنگی،گردشــگری و صنایعدستی و شرکت سنگ آهن
گوهر زمین به عنوان معین اقتصادی شهرستان منوجان است».
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان
افزود«:مرمت این قلعه با تخصیص اعتبار قابل توجهی از ســوی
شــرکت گوهر زمین از زمستان ســال  ۱۳۹۶آغاز شده است و تا
کنون ادامه دارد».
او با اشــاره به اینکه تاکنون بخش قابل توجهــی از قلعه منوجان
آواربرداری شده و هم اکنون مرمت و احیای حصار و بقایای معماری
این قلعه در حال انجام است بیان کرد«:همزمان با فعالیت یاد شده
کاوش باستانشناسی این قلعه با هدف شناخت استقرارهای ادوار
مختلف نیز انجام شده که نتایج ارزندهای در برداشته است».
فعالی با بیان اینکه این پروژه در حــال حاضر به عنوان بزرگترین
پروژه حوزه میراثفرهنگی در جنوب استان به شمار میرود تاکید
کرد«:با اجرای این پروژه برای  ۴۰نفر شــغل ایجاد شده است و
مصمم هستیم با همکاری و مساعدت معین اقتصادی منوجان به
احیا و ساماندهی کامل قلعه بپردازیم».
او خاطرنشان کرد«:امیدواریم با اتمام مرمت این قلعه شاهد حضور
گردشگران و ایفای نقش آن در رونق گردشگری و در نتیجه اقتصاد
خانوارهای ساکن در شهرستان منوجان باشیم».

در رودبار جنوب –خیابان فرهنگیان کوچه شماره  16خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین
،محمدمهدی  ،مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف188:
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/08/12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/08/26:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

مفقودی برگ واگذاری
برگ واگذاری قطعه زمین به شماره  2312/1596واقع
درجاده شهربابک خیابان شهید هاشمی نژاد نبشکوچه

شماره  5که گواهی موقت به شماره 63/9/4-581
از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان جهت

احداث واحد مسکونی به آقای محمدرضا محمودی
میمند واگذارگردیده است مفقود گردیده ازیابنده تقاضا

می شود با شماره تلفن  09133466615تماس حاصل

نمائید درغیراینصورت بعد ازمدت  20روزبرگ واگذاری

یاد شده ازدرجه اعتبارساقط است.

به اسم «ازدواج آسان» به کام جهیزیه

دولت و مجلس

گالیه حداد از رجوع اندک
نمایندگان به کتابخانه مجلس
رئیس اسـبق مجلس شـورای اسلامی گفـت :کتابخانـه مجلس
قرار بود محـل ارجاع نمایندگان مجلس شـورای اسلامی باشـد
امـا ایـن اتفـاق نـه قبـل از انقلاب رخ داد نـه بعـد از آن.مراسـم
رونمایـی از سـه دسـتاورد مهـم کتابخانـه مجلـس روز گذشـته
سـاعت  10صبح در تاالر شـهید مدرس سـاختمان موزه مجلس
با حضور حـداد عـادل رئیس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،
حجتاالسالم والمسـلمین سـید محمود مرعشـی نجفی رئیس
کتابخانـه آیتاهلل مرعشـی نجفـی قم ،اشـرف بروجـردی رئیس
کتابخانه ملی ،سـیدمحمدجواد شوشـتری رئیس حوزه ریاسـت
مجلس برگـزار شـد.غالمعلی حداد عـادل در این مجلـس گفت:
بعد از مدتهـا با دعوت حجتالسلام و المسـلمین بـه کتابخانه
مجلس آمدم؛ با عالقه  60سـاله بـه کتابخانه مجلس کـه از دوران
دانشآمـوزی در مـن ایجاد شـده اسـت بـه ایـن کتابخانـه تعلق
خاطـر دارم و بـا اشـتیاق در ایـن جلسـه شـرکت کـردم .محیط
بهارسـتان ،تـاالر و کتابخانـه مجلس بخشـی از میـراث فرهنگی
حـال حاضـر ماسـت کـه بایـد قـدر آن را بدانیـم و اهمیـت آن را
بشناسـیم .امـا دلـم از دیوارکشـیها و اقدامات خشـنی کـه بعد
از حمله داعـش ،ناگزیر بـه انجام آن بـرای حراسـت از کتابخانه و
مجلس شـدند ،گرفـت .واقعاً این اقدامات خشـن بـا روحیات یک
مـکان فرهنگـی مطابقت نـدارد هر چنـد کـه گریزناپذیر اسـت.
س قانونگـذاری در همه
وی گفت :وجـود کتابخانه در کنـار مجل 
جای دنیـا یک رسـم شـناخته شـده اسـت ،گفـت :قانونگذاری
یک مسـئله مهم اسـت که با زندگـی مـردم سـروکار دارد هر چه
ایـن قانونها بـا واقعیـت منطبق باشـد ،تاثیـر بهتـری در زندگی
مـردم خواهـد داشـت .وی بـا بیـان اینکـه کتابخانههـا بـا هدف
دسترسـی نماینـدگان و مطالعـه آثـار مـورد نیـاز آنهـا در کنار
مجالـس شـکل گرفـت ،اظهـار کـرد :نماینـدگان بایـد اطالعات
الزم برای قانونگذاری را کسـب کننـد .نمونه بـارز کتابخانههای
جهان ،کتابخانه کنگره آمریکاسـت کـه موفق و نمونه اسـت .بعد
از تشـکیل مجلس شـورای اسلامی ،کتابخانهای تشـکیل شد تا
نیاز مطالعاتی نماینـدگان را برطرف کنـد .این کتابخانـه قرار بود
محل ارجـاع نمایندگان مجلس شـورای اسلامی باشـد امـا این
اتفاق نـه قبـل از انقلاب رخ داد نه بعـد از آن.

تشکیل پرونده برای
وزیر سابق امور خارجه
سـخنگوی قـوه قضاییـه درخصـوص تشـکیل پرونـده در مـورد
انتشـار فایـل صوتـی ظریـف گفـت :در ایـن مـورد بـا اطالعـات
کـه از اطالعـات سـپاه ارسـال شـده پرونـده ای تشـکیل شـده و
با افـراد زیـادی صحبت شـده اما هنـوز پرونده بـه دادگاه ارسـال
نشـده اسـت.
ذبیـحاهلل خدائیـان ،سـخنگوی قوه قضاییـه درخصوص تشـکیل
پرونـده در مورد انتشـار فایـل صوتی ظریـف گفت :در ایـن مورد
با اطالعات که از اطالعات سـپاه ارسـال شـده پرونده ای تشـکیل
شـده و با افـراد زیادی صحبت شـده امـا هنـوز پرونده بـه دادگاه
ارسـال نشـده است.
سـخنگوی قـوه قضاییـه در مـورد امـکان اسـتفاده از پابنـد
الکترونیـک برای شـبنم نعمتزاده و حسـین فریـدون نیز گفت:
اسـتفاده از پابنـد الکترونیکـی دارای شـرایطی اسـت و اینگونـه
نیسـت همه جرائم و مجازاتها مشـمول این قانون باشـند .افراد
نامبـرده مشـمول نظـارت الکترونیکـی نیسـتند.

گران فروشی و فروش کاالی قاچاق و تقلبی در نمایشگاه جهیزیه برخی غرفهداران را راهی تعزیرات کرد

سینا خسروی معاون امور بازرگانی و
توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و
تجارت استان کرمان در این خصوص به
«کاغذ وطن»میگوید«:شاکی پرونده اتاق
اصناف بود و مدیرعامل شرکت نمایشگاه
جنوب شرق به همراه اعضای ثابت جلسه
که شامل تعزیرات ،اماکن ،سازمان صمت
و انجمن حمایت از امور مصرف کننده
تشکیل شد و در آن جلسه گزارش شد
که ۱۵۵میلیون تومان جریمه طی  ۹فقره
پرونده محرز شده است ».به گفته خسروی
به علت بازگشت قریب الوقوع غرفهدارن
پروندهها در شعب فوقالعاده در روزهای
شنبه و یکشنبه بررسی شد.

مرضیه قاضیزاده|کاغذ وطن

گزارش

ســینا خســروی ،معــاون بازرگانــی ســازمان
صمــت :قبــا هیــچ گونــه نظــارت خاصــی تعریــف
نشــده بــود و شــرکت نمایشــگاهها بــه عنــوان
تشــکل خصوصــی کارش را انجــام مــیداد.
تعــدادی از غرفــهداران نمایشــگاه جهیزیــه
جریمــه شــدند .فهرســت اتهامــات فــروش کاالی
تقلبــی ،قاچــاق و گرانفروشــی اســت  .براســاس
آخریــن اطالعــات «کاغــذ وطــن» تاکنــون ۹فقره
پرونــده بــا جریمــه ۱۵۵میلیــون تومــان بــرای
ایــن غرفــهداراندر نظــر گرفتــه شــده کــه بــا
توجــه بــه غیــر کرمانــی بــودن ایــن افــراد پرونــده
شــان در شــعب فــوق العــاده مــورد رســیدگی
قــرار گرفتــه .نکتــهای کــه ایــن میــان هنــوز
مــورد توجــه ســازمانهای نظارتــی قــرار نگرفتــه،
برگــزاری نمایشــگا ههای غیــر تخصصــی در
شــرکت نمایشــگاه بینالمللــی جنــوب شــرق
اســت .بــه گونــهای کــه بنــا بــر ادعــای رییــس
اتــاق اصنــاف نمایشــگاه جهیزیــه بــا ایــن عنــوان
مجــوزی از کمیتــه فنــی بــرای برگــزاری نداشــته
و اساســا عنوانــشدر تقویــم نمایشــگاهی ازدواج
آســان بــوده؛ نــه نمایشــگاه جهیزیــه.
پنــج شــنبه و جمعــه هفتــه قبــل نمایشــگاه
جنــوب شــرق مــور د باز دیــد بازرســان و
نماینــدگان تعزیــرات قــرار گرفــت .نتیجــه ایــن

بازرســی آنطــور کــه رییــس اتــاق اصنــاف
میگویــد کشــف تخلفاتــی محــرز در میــان
غرفــهداران بــود .یوســف جعفــری بــه «کاغــذ
وطــن» میگویــد «:در ایــن نمایشــگاه هــم
گــران فروشــی شــد و هــم کاالی قاچــاق و تقلبــی
فروختــه شــد .روز پنــج شــنبه مامــوران تعزیــرات
و بازرســان کاالی قاچــاق بــه محــل نمایشــگاه
رفتنــد و جنسهــای تقلبــی و کاالهــای قاچــاق
را جمــع کردنــد و برایشــان فــرم پــر کردنــد کــه
غالبــا طبــق آن فــرم بیــن  ۵۰تــا  ۷۰میلیــون
تومــان جریمــه شــدند» .
بــه گفتــه جعفــری عمــده کاالهــای تقلبــی از
برنــد بــوش بودند«یخچــال بــوش بــا قیمــت
۷۰میلیــون تومانــی آورده بودنــد کــه آن هــم
تقلبــی بــود .مبلمانــی کــهدر کرمــان ۴۴میلیــون
تومــان فروختــه میشــد را اینجــا بــا ۵۷میلیــون
تومــان فروختنــد».
*تغییر شمایل نمایشگاه ازدواج آسان به
نمایشگاهجهیزیه
بــا وجــودی کــه امیرحســین ســعید ،مدیرعامــل
شــرکت نمایشــگا ههای بیــن المللــی
جنو بشــرق در کارگــروه توســعه صــادرات
مدعــی اخــذ مجــوز ایــن نمایشــگاه از کارگــروه
توســعه صــادرات شــد و گفتــه بــود کــه حتــی
اتــاق اصنــاف نیــز پــای ایــن مجــوز را امضا کــرده؛
حــاال رییــس اتــاق اصنــاف از اســاس ایــن موضوع
را رد مــی کنــد .جعفــری میگویــد «:ایــن ادعــا از

طرح نهضت ملی با نبود زمین دستوپنجه نرم میکند

نهضت ملی مسکن گرفتار تامین زمین

کاغذ وطن  -یک ماه پس از ثبتنام
متقاضیان خانههای دولتی در طرح
موسوم به «نهضت ملی تولید مسکن»،
برخی از رسانهها از عدم امکان ۱۴
استان من جمله کرمان در فرایند ثبت
نام خبر دادند .موضوعی که دلیلش
«محدودیت تامین زمین» عنوان شده،
با این حال علی حاجیزاده ،مدیر کل راه
و شهرسازی استان کرمان در گفتوگو
با «کاغذ وطن» این گفته را رد میکند.
او البته اطالعی در خصوص تعداد افراد
ثبت نام کننده و یا حتی زمینهای
انتخاب شده در کرمان برای این طرح
در اختیار خبرنگار «کاغذ وطن» قرار
نمیدهد.
روز گذشته اما روزنامه «دنیای اقتصاد»
از مشکل زمین در  ۱۴استان از جمله
کرمان خبر داد .در این گزارش قید
شده است«:در  ۱۴استان هنوز ثبتنام
مسکن آغاز نشده است که مهمترین
دلیل آن عدمتامین زمین برای ساخت
یکمیلیون مسکندر این استانهاست.
هر چنددولت اعالم کرده است به محض
تامین زمیندر این استانها نیز ثبتنام
از متقاضیان و عملیات اجرایی ساخت

واحدها آغاز خواهد شد .این  ۱۴استان
عبارت است از :استانهای قم ،کرمانشاه،
کر دستان ،چهارمحال و بختیاری،
لرستان ،گلستان ،کرمان ،همدان،
ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان
شمالی ،خراسان جنوبی ،زنجان و اردبیل
».علیرغم آمدن نام کرماندر این لیست
اما مدیر کل راه و شهرسازی این گفته را
تکذیب میکند .او البته تمایلی به اطالع
رسانی در خصوص زمینهای در نظر
گرفته شده برای این طرح ندارد.
این عدم شفافیتدر خصوص طرحهای
مسکن صرفا مربوط به طرح نهضت ملی
مسکن نیست ،در طرح اقدام ملی نیز
که مربوط به دولت قبلی است تا ما هها
اطالعاتی در خصوص زمین این طرح
منتشر نشد .پروژه ۴هزار واحدی «اقدام
ملی» نیز که توسط ستاد اجرایی حضرت
امام(ره) اجرا میشود ،هنوز در مرحله
خاکبرداری است و مشخص نیست که
در نهایت هزینه اجرا به چه میزان خواهد
بود و یا پرداخت مابهالتفاوت افزایش
هزینه ساخت در سالهای توقف پروژه
بر عهده چه کسی است.
ابهام در شیوه تامین زمین طرح نهضت

ملیدرحالی برقرار است که روز گذشته
بهروز محبی ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس پرداخت وام ۳۵۰میلیون
تومانی به این طرح را غیر عملیاتی
دانسته است .او گفته است « :این وام
باید از طریق اقساط بازگردانده شود،
در حالی که االن حقوق این دهکها
کمتر از چهار میلیون تومان است و با
وجود تورم ویژهای که ایجاده کردهایم
و مخارج زندگی ،در ماه باید چقدر
قسط دهند تا این وام صاف شود.محبی
میگوید :فکر میکنم اگر امکانات در
اختیار است مثل زمین رایگان ،این کار
را انجام دهند تا شرکت تعاونی تشکیل
و با حداقل هزینه ،مسکن ایجاد شود.
اگر این کار صورت بگیرد و افراد توانایی
بازپرداخت آن را نداشته باشند ،آن را
به دیگران میفروشند که خود این کار
فضای مفسده ایجا د میکند و طبیعتاً
مجلس این اقدام را همراهی نمیکند».
او معتقد است که این وام در نهایت
به جای متقاضی صرفا نصیب دالالن
خواهد شد «:دال لها با خرید مبلغی
ناچیز ،این وام را از این افراد میخرند و
سوءاستفاده به وجود خواهد آمد».

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

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/07/18-140060319091000842هیات اول موضوع قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود ساالری محمد آباد فرزند خدایاربشماره

شناسنامه 371با کد ملی 3160432459صادره ازکهنوج درششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/45متر

مربع پالک  -فرعی از -49اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -49اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد محمد

آباد بی بی شهری خیابان مطهری مطهری  2خریداری از مالک رسمی اقای محمود کنت محرزگردیده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به

مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف2987:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/26:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/09/10:

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

منبع :ایسنا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
خبر
گفت:عملیات احداث  ۲۵سوئیت برای خوابگاه
متاهلین به انضمام ساختمان اداری معاونت
دانشجوئی و مهمانسرا آغاز شد.
اصغر مکارم در آغاز عملیات احداث خوابگاه متاهلین این
دانشگاه گفت:امروز شاهد آغاز به کار یک پروژه بزرگ در
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستیم که شامل  ۲۰الی
 ۲۵سوئیت برای خوابگاه متاهلین با زیربنای حدود  ۴هزار و
 ۶۰۰مترمربع احداث میشود.
او افزود:اعتبار این مجموعه حدود ۴۵میلیارد تومان است که
با همکاری سه جانبه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،صندوق
رفاه دانشجویان معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و بانک
رفاه تامین شده است بخش اول این اعتبار آغاز به کار پروژه
است که امیدواریم طی ۱۸ماه آینده پروژه به بهرهبرداری
برسد.
مکارم تصریحکرد:هفته آینده هم چند پروژه دیگر در
حوزه دانشگاه علومپزشکی جیرفتشامل پانسیونپزشکان
متخصص در شهرستا نهای رودبا ر و منوجان،آموزشگا ه
بهورزی رودبار،مرکز جامع سالمت نخلستان کهنوج و
زایشگاه شهرستان فاریاب به بهرهبرداری میرسند.
او با اشاره به وضعیت واکسیناسیون کرونا در جنوب کرمان
اظهارداشت:خوشبختانه در بحث درمان کرونا و موارد جدید
همچنان وضعیت مناسبی داریم و تاکنون آثاری از پیک
ششم در منطقه دیده نشده است،اما با توجه به وضعیت
بیماری در برخی استانها آنچه کمک کننده است همچنان
به رعایت مراقبتها به وسیله کادر بهداشت و مردم تاکید
میشود چرا که در حفظ سالمت همراهی مردم بیشترین
تاثیر را دارد.
رئیس دانشگاه علو مپزشکی جیرفت عاد یانگاری را
بزرگترین آفت برای برهمزدن وضعیت فعلی بیماری کووید
 ۱۹در جنوب کرمان دانست و با تاکید بر رعایت اصول
بهداشتی به ویژه در فضاهای سربسته خاطرنشانکرد:در
حال حاضر کمترین میزان بستری را در مراکز درمانی منطقه
داریم،آمار ممکن است باال و پایین شود فعال در منطقه و
استانهای مجاور هم که تاثیرگذار بر همهگیری بیماری در
جنوب کرمان هستند ،مشکل خاصی وجود ندارد.
مکارم با اشاره به وضعیت واکسیناسیو نکرونا در حوزه
دانشگاه اظهارداشت:در جنوب کرمان علیرغم نگرانیهای
کاذبی که از سوی برخی مسئوالن اظهارمیشود،قاطعانه
اعالم میکنیم جزو دانشگا ههای سرآمد استان در بحث
واکسیناسیون کرونا هستیم و در حال حاضر ۸ ۴درصد
جمعیت باالی  ۱۲سال منطقه واکسن کرونا دریافت کردهاند
و به بیش از  ۵۰درصد هم ُدز دوم تزریق شده است.
او با بیان اینکه تزریق ُدز سوم هم برای پرسنل درمان آغاز
شده است ،گفت:شرایط در تمامی مراکز هفت شهرستان
برای افراد باالی ۶۰سال که جزو گروهای آسیبپذیر هستند
یا بیماری خاص و زمینهای دارند،فراهم است تا ُدز سوم را
دریافت کنند.
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مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اســاس کــذب بــود .مــن حتــی پیگیــر ایــن مجــوز
از ســامان صمــت شــدم و مشــخص شــد کــه
عنــوان نمایشــگاهدر تقویــم نمایشــگاهی ازدواج
آســان بــوده کــه بــه عنــوان نمایشــگاه جهیزیــه
برگــزار شــده اســت».
*جعفری :کنترلی روی نمایشگاههای برگزار شده
در شرکت جنوبشرق نیست
بــه گفتــه جعفــری در ســا لهای گذشــته
در ســایه نبــو د هیــچ گونــه نظارتــی ایــن
نمایشــگاهها برگــزار شــده و کســی بــه تخلفــات
رســیدگی نکرده«:مــا بــرای برگــزاری یــک
نمایشــگاه عرضــه مســتقیم ،واحدهــای صنفــی
را ملــزم میکردیــم کــه کاالهــای کــه قــرار بــود
عرضــه کننــد را ابتــدا تحویــل اتحادیــهدهنــد و و
کارشناســان بعــد از قیمــت گــذاری کاال را پلمــب
مــی کردنــد وبــا نمونــه کاالی عرضــه شــده
در نمایشــگاه قیــاس میکردنــد امــا اینهــا
بــدون کنتــرل و نظــارت هــر کاری کــهدلشــان
میخواســته کر د هانــد».
بازرســی ســازمان تعزیــرات روز پنــج شــنبه و
جمعــه صــورت گرفتــه ودو روز بعــد هــم کمیتــه
نظــارت بــر امــور نمایشــگاهیدر بــاب همیــن امر
تشــکیل شــده اســت .ســینا خســروی معــاون امور
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت
معــدن و تجــارت اســتان کرمــان در ایــن خصوص
بــه «کاغــذ وطن»میگوید«:شــاکی پرونــده اتــاق
اصنــاف بــود و مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه

جنــوب شــرق بــه همــراه اعضــای ثابــت جلســه
کــه شــامل تعزیــرات ،اماکــن ،ســازمان صمــت
و انجمــن حمایــت از امــور مصــرف کننــده
تشــکیل شــد ودر آن جلســه گــزارش شــد کــه
۱۵۵میلیــون تومــان جریمــه طــی  ۹فقــره
پرونــده محــرز شــده اســت ».بــه گفتــه خســروی
بــه علــت بازگشــت قریــب الوقــوع غرفــهدارن
پروند ههــا در شــعب فو قالعــاده در روزهــای
شــنبه و یکشــنبه بررســی شــد.
خســرویدر پاســخ بــه رویــه مرســوم شــرکت
نمایشــگاهها در برگــزاری نمایشــگاههای غیــر
تخصصــی میگوید«:قبــا هیــچ گونــه نظــارت
خاصــی تعریــف نشــده بــود و نمایشــگاه بــه عنوان
تشــکل خصوصــی کارش را انجــام مــیداد و
ســپس همــکاران مــادر حــوزه نظــارت و بازرســی
مــی رفتنــد امــادر کارگــروه توســعه صــادرات مــا
اصالحیــهای دردســتورالعمل زدیــم و کمیتــه
نظــارت را پررنگتــردیدیــم کــه ایــن مشــکالت
حــل خواهــد شــد».
او همچنیــن اضافــه میکنــد «:بــا حضــور
تعزیــرات بــه شــرکت نمایشــگاه بینالمللــی
جنــوب شــرق خــط مشــیداده شــد کــه هــر مــاه
عنــوان نماشــگاههایی کــه برگــزار خواهــد کــرد
را مشــخص و جزئیــات کامــل آن را بــه تعزیــرات و
اماکــن تحویــلدهــد .ضمــن اینکــه فقــط تولیــد
کننــده و عمــده فــروش مطــرح کشــوری مــی
تواننــددر ایــن نمایشــگاه شــرکت کننــد».

پایانه صادراتی جنوب به امسال نمیرسد

به گفته سنجری ظرفیت بسته بندی در این پایانه ۶۷هزار تن برای یکسال است که ۳۰هزارتن آن برای
مرکبات و بالغ بر ۳۷هزار تن آن هم برای صیفی جاتی چون فلفل ،بادمجان و خیار خاردار است.
کاغذ وطن -افتتاح پروژه ۷ساله پایانه صادراتی جنوب
نه به امسال میرسد و نه حتیدر صورت افتتاحدوای
درد محصوالت جالیزی چون سیب زمینی و پیاز خواهد
بود .تجهیزات بسته بندی این پایانه از بهمن۹۶به ایران
رسیده و نیمی از این چهار سال رادر گمرک مانده و
الباقی به انتظار کارشناسانی از هلند است ،که تاسیسات
را نصب کنند .بهانه این شرکت برای افتتاح نکردن
این پایانه همان قبلی است«:دستگاهها را خودمان
نصب کنیم ،گارانتی به تجهیزات تعلق نمیگیرد».
محصوالت اما منتظر این وعدهها نمیماند .قرار بود
پایانه آبان ماه همزمان با فصل برداشت محصوالت
جنوب به بهره برداری برسد ،اما آبان به اتمام رسیده و
حاال مدیر منطقهای شرکت گلشن آرای ،باز هم وعده
دیگر میدهد«:دستگاهها تا آذر نصب میشوند و پایانه
دردهه فجر امسال افتتاح میشود اما با توجه به گذشت
زمان برداشت محصول احتماال در اردیبهشت سال بعد
این پایانه آغاز به کار کند».
۵سال است که وعده افتتاح پایانه صادراتی را میدهند.
اولین بار کیخا ،نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلشن
آرا بهمن ۹۵وعده افتتاح آن را تا مهر  ۹۶داده بود .بعدها
سال به سال این افتتاح عقب افتاد .مهر،۹۷مسئولدفتر
اتاق بازرگانی افتتاح را به اسفند موکول کرد و سال بعد

هم فدایی ،استاندار وقت کرمان خبر از تعویقدر افتتاح
را اعالم کرد .آخرین بار  ،مدیر منطقهای شرکت گلشن
در گفتوگو با «کاغذ وطن» از افتتاح پایانهدر آبان
۱۴۰۰خبر داده بود .وعدهای که به گفته مسلم مروجی،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان با
توجه به نیامدن کارشناسان هلندی میسر نشده .او البته
در گفتوگو با «کاغذ وطن » از افتتاح پایانهدردهه فجر
خبر میدهد«:افتتاح حساب انجام شده و قولدادند تا
پایان ماه پول به حساب شرکت هلندی واریز شود و
۲۰روز بعد از واریز هم کارشناسان هلندی برای نصب
بیایند .لذا با توجه به رایزنیهای انجام شده قرار بر افتتاح
این طرحدر بهمن و انشاالله همزمان بادهه فجر است».
به گفته مروجی تاکنون برای احداث این پایانه یک وام
ارزی به مبلغ۱.۴میلیون یورو پرداخت شده و قرار بر این
است که۱۲میلیارد تومان هم از بانک توسعه تعاون برای
سرمایهدر گردش به این شرکت اختصاص یابد .این
تسهیالت مصوبه استانی را گرفته و منابعش نیز از محل
تسهیالت جهش تولید است .رییس سازمان صمتدر
این باره میگوید«:تنها مانع همان نصب تجهیزات است
کهمیگویندبهخاطرگارانتیبایدهلندیهانصبکنند.
در هر صورت ما و مجموعه استانداری تمام موانعی که بر
رویدوششان بوده برداشتیم و تنها منتظریم که سرمایه

بازتاب ارز روی طال
اونس جهانی طال در بازار امروز به  ۱۸۶۸دالر افزایش یافت .قیمت طال و ســکه در بازار
روز گذشــته نوســان زیادی نداشــتند .قیمت طال  ۱۸عیار در بازار روز گذشته به یک
میلیون و  ۲۵۴هزار تومان و در پایینترین نرخ به یک میلیون و  ۲۴۶هزار تومان رســید.
قیمت ســکه در ســایت اتحادیه طال  ۱۲میلیون و  ۵۲۰هزار تومان و در پایینترین نرخ
 ۱۲میلیون و  ۴۵۰هزار تومان ثبت شــد .ســکه در بازار آزاد نیز ۱۲میلیون و  ۴۹۷هزار
تومان نرخ گذاری شد.
با تداوم سیر نزولی محر کهای سکه و طال ،قیمت ســکه امامی نیز افت قیمتی را تجربه
کرد؛ تا جایی که سطح حساس ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را از دست داد.
این روزها که شاهد افزایش چشــمگیر اونس طال هســتیم و در کنار آن ،دالر با ابهامات
زیادی در خصــوص تعیین روند خود دســت و پنجه نرم میکند ،حباب ســکه نیز روند
متعادلی را در پیش گرفته است.
یکی از عواملی که موجب شد خریداران سکه ،روز دوشنبه تمایل زیادی به خرید نداشته
باشند ،هراس از رفتار آتی قیمت دالر بود.

گذار در این رابطه همکاری کرده و پروژه را پیش ببرد».
احمد سنجری ،مدیر منطقهای شرکت گلشن آرای
امادر گفتوگو با «کاغذ وطن» افتتاح این پایانه برای
محصوالت امسال را غیر ممکن میداند«:تجهیزات
برای بسته بندی مرکبات و سه نوع صیفیجات خیار
خاردار ،فلفل و بادمجان است که االن هم وارد فصل
برداشت شدیم و هنوز پایانه آماده نیست ».او این بار
از آغاز به کار پایانه صادراتی از اردیبهشت ماه خبر
میدهد«:این پایانه برای محصوالت گلخانهای و
مرکبات طراحی شده که انشالله از اول اردیبهشت ماه
سال بعد امکان سورت و بسته بندی محصوالت برای
محصوالت جنوب از طریق این پایانه فراهم خواهد شد
و ما قصدمان این است که برای امسال صرفا خدماتی را
به صادرکنندگاندهیم »
به گفته سنجری ظرفیت بسته بندی در این پایانه
۶۷هزار تن برای یکسال است که ۳۰هزارتن آن برای
مرکبات و بالغ بر ۳۷هزار تن آن هم برای صیفی جاتی
چون فلفل ،بادمجان و خیار خاردار است.
شایان ذکر است که ساالنه بالغ بر 4.5میلیون تن
محصوالت کشاورزی ،زراعی و باغی از جنوب کرمان
برداشت میشود که از این میزان یک میلیون تن آن
سهم بازارهای صادراتی است.

بازار سهام در سرازیری
شاخص کل بازار سهام روز گذشته بیش از۷هزار و ۷۰۰واحد ریخت و وارد کانال یک میلیون۴۰۸هزار
واحدی شد.شاخص کل و هموزن به ترتیب  ۰٫۵۴و ۰٫۲۴درصد افتداشتند.
بورسدر حالیدیروز را نیز منفی به پایان رساند کهدولت علیرغم وعدههای حمایتی باز هم اقدام به
عرضه اوراق خود کرد .تصمیمات شبانه دولت این روزها بیش از هر چیزی بازار سهام را تحت تاثیر قرار
داده است.ارزش معامالتدر بازاردیروز ۴هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بود .فارس ،شپدیس ،شستا و فوالد
امروز بیشترین تاثیر منفی رادر بازارداشتند .پاکشودیروز با خبر انتشار عرضه اولیهدر آینده نزدیک
بیش از  ۳۰۰واحد رشد را ثبت کرد و جزو اثرگذارترین نمادها در شاخص کل امروز بود.
بورس ،شستا ،انرژی  ۳و کاال جزو پرتراکنشترینهای بازار سهام روزگذشته بودند و اداره بازارهای
ملی ،شیمیایی و خودرو نیز برترین گروههای صنعتی شدند.
بیشترین ارزش معاملهدر بازاردیروز نیز برای بورس ،کمند ،انرژی ۳و پاالیش ثبت شد و کمند ،بورس
و پاکشو بیشترین حجم معامله راداشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با حدود  ۳۰واحد افتدر کانال  ۲۰هزار و  ۲۵۷واحد قرار گرفت .زاگرس،
بپاس ،هرمز و سمگا تاثیرگذارترینهادر بازار فرابورس بودند.
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بازار و بورس

گرانیناشیازکسری
بودجهاستنهحذف
ارز۴۲۰۰
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت:
ریشه گرانی کاالها ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
نیست؛بلکهدرکسریبودجهاست.
محمدرضا نجفیمنش رئیس کمیســیون
بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید
اتاق بازرگانی تهران گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی
و به طور کلی ارز چند نرخی ،منشاء فساد و
رانت بود .متاسفانه ارز با قیمت ۴۲۰۰تومانی
به دست واردکننده میرســید ولی کاالی
وارداتی نهایتاً نه بــا قیمت ارز  ۴۲۰۰تومانی
بلکه با قیمت ارز آزاد به دست مصرفکننده
میرسید .واضح اســت که نرخ ارز در چنین
شرایطی باید شناور باشد و بازار آن را تعیین
کند .اگر ایــن کار صورت بگیرد ،ما شــاهد
خواهیم بود که اقتصاد در کشور راه درستی را
در پیش گرفته است.نجفیمنش افزود :یکی
از مواردی که ارز  ۴۲۰۰تومانی ایجاد و ضرر
و زیان بسیاری به اقتصاد وارد کرد این بود که
برایتولیدکنندهداخلیکهازتسهیالتکافی
برخوردار نبود ،رقابت با کاالی وارداتی صرفه
اقتصادی نداشت .لذا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
حرکت خوبی است که امیدوارم به زودی به
جریانبیافتد.رئیسکمیسیونبهبودمحیط
کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی
تهران به نگرانیها بابت تورم احتمالی بعد از
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی اشــاره کرد و گفت:
نگرانیها بابت افزایش قیمت کاالهای اساسی
بیمورد است .آن زمانی که گوشت با ارز۴۲۰۰
تومانی وارد میشد ،قیمت گوشت گران شد
ولی پس از حذف از فهرست کاالهای مشمول
ارز ترجیحی ،قیمت گوشت با کاهش قیمت
مواجهشدکهبیانگرخروجتقاضایسرمایهای
از این بخش بود.وی افزود :در کشوری مانند
آلمان اگر منابع و مصارف یک خانواده با هم
اختالف داشته باشــند ،دولت آن اختالف را
در قالب یارانه تأمین میکند .ما نیز میتوانیم
برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم پس
از حذف ارز ترجیحی ،مبالغی را از طریق تک
نرخیکردنارز،بهاقشارضعیفبرسانیم.البته
در خصوص اقالم دارویی ،میتوان این یارانه را
به بیمهها پرداخت کرد تا داروهای بیشتری
تحتپوششبیمههاقراربگیرندوتأمینآنها
برای مردم راحت باشد.

ایرانباالترینیارانهانرژی
رابهپولدارهامیدهد
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست
اتاق بازرگانی تهران میگوید برآوردهای
جهانی حاکی از آن اســت کــه باالترین
میزان یارانه انرژی پرداختی در سال ۲۰۲۰
به ایران تعلق دارد.
رضا پدیدار در نشســت هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهــران اظهار کرد :در ایران
بخش مهمــی از یارانه انــرژی به صورت
غیرنقــدی پرداخت میشــود کــه این
موضوع در سالهای گذشته بارها با انتقاد
کارشناسان مواجه بوده است .متاسفانه این
یارانه به دست نیازمندان واقعی نمیرسد
و ثروتمندان بیشترین اســتفاده را از آن
میبرند.
وی با بیان اینکه در ایــران یارانهها به دو
دسته نقدی و غیرنقدی تقسیم میشود،
توضیــح داد :با اجرای طــرح هدفمندی
یارانهها از حدود  ۱۱ســال پیــش یارانه
نقدی در اختیار مردم قرار گرفته اســت
اما همچنان بخش بســیار مهمی از نظام
پرداخــت یارانههــا در ایران به شــکل
غیرنقدی برنامه ریزی شده است.
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سهم باالی
یارانههــای پنهان در حــوزه انرژی ایران
تشــریح کرد :ایران در حوزههایی مانند
نفت ،گاز ،آب و برق حدود  ۳۰میلیارد دالر
یارانه پرداخت کــرده که باالتر از عملکرد
کشورهایی مانند عربستان سعودی و چین
اســت .البته در یک فرایند  ۱۰ساله ایران
در رتبه هفتم پرداخت کنندگان باالترین
یارانه قرار میگیرد.
پدیدار ادامه داد :در شــهریور ماه ســال
جاری یارانه انرژی ایران به عددی بســیار
باال رسید که این عدد مورد تایید سازمان
برنامه و بودجه قرار گرفــت اما همچنان
حتی بر سر نحوه محاسبه این یارانه انرژی
نیز در ایران اختالف نظرهایی وجود دارد.
وی با اشــاره به مشــکل مهــم پرداخت
غیرنقدی یارانه انرژی گفــت :این یارانه
باعث میشود که قیمت گاز ،برق و بنزین
پایینتر از نرخ واقعی باشــد .این رقم در
طوالنی مدت به ضرر اقتصاد تمام میشود
و البته با توجه به نحوه پرداخت آن اقشار
ثروتمند استفاده بیشــتری از این یارانه
میبرند.
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست
اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد :ما در
این زمینــه راهکارهایی را همچون توزیع
عادالنه حمایتهای دولتی و ایجاد انگیزه
کافی برای بهینهســازی مصــرف انرژی
مطــرح کردیم که امیدواریــم با پیگیری
دولت الاقل بخشــی از ایــن بیعدالتی
متوقف شود.
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زیستمند

عقاب مارخور

مشخصات ظاهری :این پرنده 74 ،تا  73سانتیمتر طول دارد واز عقاب
های پهن بال و بزرگ ،و زیر تنه ی یکدست سفید است .از عقاب ماهیگیر بزرگتر ،اما از
سایر عقاب های کوچکتر است .سینه و گلو تیره تر و انتهای دمش مربعی شکل است و
سه نوار عرضی تیره رنگ دارد .سرش نسبتا بزرگ و گرد و سفیدی زیر تنه اش گاهی با
خال های تیره یا رگه هایی همراه است .روتنه قهوه ای مایل به خاکستری است و در
زیر بال هایش رگه های تیره ای مشاهده می شود .این پرنده عمدتا از مار و گاهی نیز ار
مارمولک و قورباغه تغذیه می کند.
صدا :صدای این پرنده ،سوت مانند و شبیه سارگپه ها به صورت «کی – یو» یا «هو-اپ»
و یا پی ی – او» شنیده می شود.این پرنده در شیب های کوهستان ،دره های تنگ و
جنگل های دودرست با درختان پراکنده به سر برده و روی درختان آشیانه می سازد .در
ایران ،تابستان ها ،به تعداد اندک ،دیده می شود.
حفاظت :در وهلهی اولف باید بررسی دقیقی از پراکندگی این پرنده صورت گیرد سپس
برای حفاظتش اقدام شود .در هر حال ،محل های تولید مثل این پرنده باید تحت کنترل
کامل باشد/.کویرها و بیابانهای ایران

عکسنوشت

سینما

دستفروشی قهرمان
جودو ناشنوایان جهان

رونمایی از کتابهای «صدای پای گل»
و «مرغ همسایه»

از کتابهای «صدای پای گل» و «مرغ همسایه» اثر پروین
وجدانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی رونمایی شد.
آیین رونمایی از کتابهای «صدای پای گل» و «مرغ همسایه»
اثر خانم پروین وجدانی شامگاه دوشنبه  ۲۴آبان ماه توسط روابط
عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و فرهنگسرای مس
شعبه رفسنجان با حضور روح الله ابوالهادی مدیر روابط و خدمات
اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و جمعی از شاعران و
نویسندگان رفسنجاندر محل سالن زکریا برگزار شد.

مسعود رستگار قهرمان کمشنوای تیم ملی جودو
ناشنوایان ایران توانسته است دو بار مدال قهرمانی
ن رقابتها به دست آورد .او از خانوادهای
المپیک را در ای 
کمبضاعت متولد شده و تقریبا تمام مخارج تمرینات
قهرمانی را خودش تامین میکند .این قهرمان اکنون
برای تامین مخارج زندگی و ورزش حرفهای ،دستفروشی
میکند .به گفته خودش هزینههای زندگی و ورزش
حرفهای بسیار سنگین است و بیشتر وقتش را صرف
دستفروشی میکند .این امر باعث شده از تمرینات
حرفهای و مناسب دور شود/.تسنیم

عکس :تسنیم

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی مجله
فراخوان هنرارتباطاتCOMMUNICATION
 ۲۰۲۲ ARTSمنتشر شد.
مهلت ۲۷ :اسفند  -۱۴۰۰رقابت عکاسی Communication
 ،Artsمعتبرترین رقابت عکاسی است که با دعوت از هنرمندان
عکاس خالق فراخوان جدید خود را اعالم کرده است .در صورت
نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژهی «دپارتمانهای تخصصی
فستیوارت» برای ثبتنام ،واریز و دریافت هزینههای ارزی ،ترجمه
متون ادبی ،طراحی پورتفولیو ،پوستر و … استفاده کنید.

ارزدیچیتال

کتاب

منبع :ایسنا

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

بازرگانی :زهره فرسنگی

بـا حضـور مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی جنـوب کرمـان زنـگ کتاب
و کتابخوانـی در هنرسـتان هنرهـای
زیبـا جیرفـت نواخته شـد.
زنـگ کتـاب و کتابخوانـی بـا حضـور
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی

جنـوب کرمـان ،رئیـس آمـوزش و
پـرورش شهرسـتان جیرفـت ،اسـتاد
بیـوک ملکـی شـاعر و نویسـنده
کشـوری و دانـش آمـوزان در
هنرسـتان هنرهـای زیبـا جیرفـت
نواختـه شـد.

حسـین اسـحاقی مدیر کل فرهنگ و
ارشـاد اسلامی جنوب کرمان در این
آییـن اظهارداشـت :زنـگ کتابخوانی
در حقیقـت زنـگ دانایـی و آگاهـی
بـرای آموختـن و هدایـت دانـش
آمـوزان بـه سـمت مطالعـه کتـاب
اسـت.
او کتـاب و کتابخوانـی را یکـی
ازمهمتریـن اولویتهـای فرهنگـی
دانسـت و تصریـح کـر د :ترویـج و
نها دینـه کـر دن فرهنـگ کتـاب
و کتا بخوانـی یکـی از مهمتریـن
اولویتهـای فرهنگـی اسـت کـه باید
انجـام شـو د.
مهـران سـنجری رئیـس آمـوزش
و پـرورش شهرسـتان جیرفـت نیـز
در ایـن آییـن اظهار داشـت :کتـاب
نقـش پررنگـی در حفـظ ارز شهـای
فرهنگـی جامعـه دارد که بـا معرفی و
سـمتدهی دانشآمـوزان بـه مطالعه
و کتابخوانـی در سـنین پایینتـر
باعـث ترویـج مطالعـه در خانواد ههـا
میشـو د .
او اظها رداشـت :انسـان هـای موفـق
در دنیـا بهوسـیله مطالعه بـه درجات
عالـی رسـید هاند.

برای من
غمگیننشوید

نویسنده:چارلزبوکفسکی
ترجمه :سینا کمال آبادی
انتشارات :اتفاق-این کتاب مجموعهای
از چندین شعر چارلز بوکفسکی،
نویسنده آمریکایی است .او در آلمان
به دنیا آمد ،مادری آلمانی و پدری
امریکایی داشت و از همان دوران
کودکی به همراه خانوادهاش به آمریکا
مهاجرت کرد .احتماال خواننده ایرانی با
رمانهایبوکفسکیبیشترآشناست
اما او بیشتر از اینکه رماننویس باشد
یک شاعر است.

خبر

تجهیز ۹۸هزار هکتار از اراضی
و باغات استان کرمان به آبیاری نوین

خبر

جمع آوری بیش از  ۳هزار سرویس کامیون خاک و نخاله از معابرکرمان

شـهردار منطقـه چهـار شـهر کرمـان
گفـت :از ابتـدای سـال تاکنـون ،بیش
از  ۳هـزار سـرویس کامیـون خـاک و
نخالـه از سـطح معابـر منطقـه چهـار
شـهر کرمـان جمعآوری شـده اسـت.
علـی عسـکری ،از جمـعآوری بیـش
از  ۳هـزار سـرویس کامیـون خـاک و
نخالـه از سـطح معابـر منطقـه چهـار
شـهر کرمـان از ابتـدای سـال تاکنون
خبـرداد و گفـت :ایـن اقـدام بهمنظور
پاکسـازی فضاهـای شـهری و حفـظ
بهداشـت شـهروندان بهصـورت ویـژه
دردسـتور کار اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه محیطهـای
شـهری نباید محـل تخلیـه نخالههای

سـاختمانی باشـند ،افـزود :بـا تلاش
و جدیـت از ابتـدای سـال تاکنـون،
محـدوده معابـر منطقـه پاکسـازی و
نخالههـای سـاختمانی جمـعآوری
شـده بـه محـل دفـن زبالـه منتقـل
شـدند.
عسـکری بـه جمـعآوری خـا ک ون
خالههای شـهرک شـهید همت ،محله
سرآسـیاب ،حاشـیه بلـوار شـهیدان
ماهانـی ،خیابـان کرمانموکـت ،بلـوار
صبا ،بلوار پیـروزی ودیگر نقاط اشـاره
کـرد.
او بـا بیـان اینکـه بـه منظـور ارتقـای
کیفیـت محیـط شـهری و حفـظ
بهداشـت شـهروندان ،جمـعآوری

ک و نخالـه بهصـورت گسـتردهدر
خـا 
سـطح منطقهدر حال اجرا اسـت ،بیان
داشـت :از شـهروندان خواهشـمندیم

بـا رعایـت توصیههـا ازدپوی خـاک و
نخالهدر برخـی از زمینهای رهاشـده
و معابـر خـودداری کننـد.

نجات کودک گرفتار
از ماشین لباسشویی در کرمان
سـخنگوی سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان گفـت:
کودکی کـه وارد ماشـین لباسشـویی شـده و در آن گرفتار شـده بـود ،به همت
آتشنشـانان نجـات یافـت.
محمدرسول جهانشـاهی ،گفت:روزدوشـنبه  ۲۴آبانماه ۱۴۰۰در ساعت  ١٣و
٢۵دقیقه ،طی یـک تماس تلفنی با سـامانه  ۱۲۵سـازمان آتشنشـانی کرمان،
گزارشـی مبنـی بـر گیـر افتـادن کودکـی داخـل محفظه خشـککن ماشـین
لباسشـوییدریافت شـد.
او افزود :در پی این تماس تلفنی ،سـتاد فرماندهی سـازمان آتشنشـانی کرمان،
بدون فـوت وقـت تیـم تخصصـی نجـات را از ایسـتگاههای « »۳و « »۱به محل
حادثـه در خیابان «شـیخ احمد کافـی جنوبی» اعـزام کرد.
جهانشـاهی بیان کـرد :تیمهـای نجـات بـه فرماندهی رییس ایسـتگاه شـماره
« »۱سرآتشـیار حسـین پهلوانـی موفـق شـدند کـودک را بـدون هیچ آسـیبی
نجـات دهند.

آگهی استخدام دراستان کرمان

استخدام همکاران سیستم کرمان

در اسـتان کرمان بـا اقلیـم چهارگانه و تنـوع محصـوالت کشـاورزی ،سـالیانه ۲۴هزار
میلیـارد تومان سـود کشـاورزی نصیـب کشـاورزانش میشـود.
سـعیدی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال اسـتان گفـت :تاکنـون ۹۸درصد از
اراضـی و باغـات اسـتان بـه سیسـتم هـای نویـن آبیـاری مجهز شـده اسـت کـه تنها
۲۳درصـد اسـتان را شـامل می شـود.
او تصریح کـرد:دلیل عـدم اسـتقبال از طرحهـای حمایتیدولـت از کشـاورزان ،خرده
مالکی ،مشـکالت کـم آبی ،کـم بارانـی و خشکسـالی ودرصد باالی شـوری آب اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بیـان کـرد :در حال حاضـر بیـش از ۴میلیارد
مترمکعـب آب در بخـش کشـاورزی مصرف می شـود کـه معـادل ۷۵درصد اسـت.
در حالی تجهیز مـزارع و باغات به سیسـتم های آبیـاری نوین بیش از گذشـته ضروری
به نظر می رسـد که وضعیت ذخایر آبیدر اسـتاندر نقاط مختلف کاهش یافته اسـت.

موقعیت شغلی :کارشناس پشتیبانی نرم افزار
شرایط احراز
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
حداکثر سن 28 :سال
داشتن کارت پایان خدمت جهت آقایان
حداقل مدرک لیسانس در رشته های حسابداری ،صنایع،
مدیریت صنعتی و نرم افزار از دانشگاه های معتبر
مزایا:
حقوق و مزایا بین  8-6میلیون تومان
بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم
ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

استخدام بازرگانی دراژه
موقعیت شغلی:
نماینده علمی فروش مکمل دارویی
شرایط احراز
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
ویزیت علمی متخصصان پوست و مو ،ارتوپد ،تغذیه و ...
مزایا:
بیمه و بیمه تکمیلی
حقوق ثابت
پورسانت
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم
ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

استخدام مجتمع تولیدی صنعتی as
موقعیت شغلی:کارشناس فروش
شرایط احراز
دارای تعهد اخالقی به سازمان و شغل
دارای اعتماد به نفس و روابط عمومی باال
سخت کوش ،جدی ،پیگیر در انجام وظایف محوله
آموزش پذیر و عالقه مند به یادگیری
مزایا:
پورسانت
پرداخت حقوق :به صورت پورسانتی ماهیانه
امکان دریافت حقوق  30میلیون تومان ماهیانه
نیازی به حضور شما در شرکت نیست.
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم
ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

