
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد

وضعیت نامطلوب این روزهای 
 استان کرمان در شیوع کرونا
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 کارگران معدن آسمینون دوباره معترض شدند
یک روز بعد از انسداد جاده بین المللی منوجان-بندرعباس به واسطه تجمع کارگران معدن آسمینون همچنان تصمیمی در این رابطه گرفته نشد.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

روند بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها بازنگری شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان از برگزاری بیست و هفتمین 
جشنواره ملی شعر رضوی در کرمان خبر داد.محمدرضا علیزاده در سومین نشست 
تخصصی هیئت اندیشه ورز بیست و هفتمین جشنواره ملی شعر رضوی استان کرمان، با 
اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره ملی شعر رضوی از سال ۱۳۷۳ و به 

همت جمعی از مدیران و شاعران و فعاالن عرصه شعر کرمان پایه گذاری شد.

بیست و هفتمین جشنواره 
ملی شعر   رضوی در کرمان 

برگزار می شود

دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در کشور، با اشاره به شروط این کمیته برای 
بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، سینماها و همچنین هشدار نسبت به پیک 

ششم بیماری در کشور، گفت: نظر جمعی کمیته علمی درباره این بازگشاییها تا فردا به ستاد ملی کرونا 
اعالم می شود.دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، درباره نظر 
کمیته علمی در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که از روز گذشته در کشور انجام شده است، گفت: در 
یکسری کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند نشان داده شد که مجددا با موج بیماری کرونا مواجه بودند.
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کارگران معدن آسمینون منوجان صبح روز گذشته جاده بین المللی منوجان-بندرعباس را مسدود 
کردند. این دومین تجمع اعتراضی در سال جاری است  که با مسدود کردن راه همراه بوده.همزمان با 
این اعتراضات شورای تامین به ریاست فرماندار منوجان نیز تشکیل شده که البته هیچ مصوبه ای در 
منوجان  فرماندار  محمودی،  محمد  از  وطن«  »کاغذ  پیگری های  است.  نداشته  رابطه  این 

است. نشده  گرفته  خصوص  این  در  تصمیمی  هیچ  سه شنبه  عصر  تا  که  است  این  گویای   نیز 
   اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که سه روز تونل هرمزگان- منوجان مسدود ماند. موضوعی که کار را به خط و 
نشان استاندار کشید. زینی وند گفته بود:» راهبندان و این گونه تجمعات تعرض به حقوق عمومی است و همانگونه 
برای دستیابی به حقوق کارگران حمایت کردیم، همین جا اعالم می کنم بستن جاده از جرایم خطرناک است.« 

اعتراضات در نهایت با پادرمیانی و وعده حل مشکل حقوق و امنیت شغلی کارگران حل و فصل شد. مالک معدن 
30اردیبهشت ماه به همراه رییس سازمان صمت جنوب و سایر مسئوالن در جمع کارگران حاضر شده بود.  مسلم 
مروجی گفته بود که کارگر و کارفرما حرف همدیگر را بهتر می فهمند، بعد هم از وعده تکراری حل مشکالت گفته 

بود:» مطالبات کارگران حل و فصل شده و در یک کالم می گویم بین کارگران و کارفرما آشتی به وجود آمد.«

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

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 رفسنجان

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 دوم

 

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره 
یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری 

محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه 
و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد 
، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند 
از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین 
تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

شناسه آگهی : 1229191

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام رقبهشماره
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت  به مترمربعحدود اربعه

مساحت 
کل پالک 

فرعی
پالک اصلی

بخش 
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

1
اراضی 

باقیمانده جنت 
مرتضوی نوق

ده
دو

مح
در 

ع 
واق

ت 
عیا

فر
ه 

کلی

باقیمانده 
15241

رفسنجان10
به اراضی جنت 

مرتضوی مفروزات 
پالک11093-اصلی

به اراضی جوادیه 
مرتضوی ورحیم آبادنوق

به اراضی دامنه 
بدبخت کوه 

واراضی امیرآبادنوق 
پالک15092-اصلی 

بخش10کرمان

به اراضی امیرآباد نوق 
پالک 15092- اصلی 
واراضی موسی آباد 

پالک 11138- اصلی 
بخش 10 کرمان

17158537097973881382
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قسمتی 
ازحریم 

شهررابر)قطعه 
سوم(

کلیه پالکهای 
اصلی واقع در 

محدوده

رابر42

محدوده اراضی 
سراب-گودگلوئیه 
-کهکان واراضی 

پالکهای 295 و 296 
سازمان و همچنین 
محدوده خدمات 

شهر رابر

محدوده خدماتی 
شهر رابر

محدوده پالک 
304 سازمان-
پشته فاریاب 
وپالک رزوئیه

محدوده پالک 
جوزستان ورزوئیه 

رابر
249582532420225737847

3

کریم 
آبادقویدل-

حسین آبادتل 
کولولووقسمتی 

از موروئیه 
ومکستان

شهربابک47یزد
به جاده آسفالته 
شهربابک هرات 

وتل کولولو

به اراضی جعفرآبادو 
منصورآباد، باقیمانده 

موروئیه و مکستان و تل 
مور و احمدآباد وطن

به جاده خاکی 
قدیم رباط 

ومحدوده اراضی 
پالک3877-اصلی 
بنام ریگ رخش 

وریگ سفید

به اراضی علی آباد 
کاقی پالک 2 فرعی 
از 3650 - اصلی 

واراضی آبادان حسینی 
پالک 381-اصلی 

بخش47 یزد

2768699611311238000

4
دهنگره 
)رضائیه(

شهربابک47یزد3683

به اراضی زینل آباد 
و همت آبادموضوع 

برگ تشخیص 
61/11/24 -4006

به اراضی شریک آباد- 
کمال آباد و بسطاب و 

اراضی مهرآباد حسین آباد 
)برگ تشخیص 4032-

)63/4/6

به اراضی روزبه 
آباد پالک 3681- 
اصلی بخش47 

یزد

به اراضی کمالی 
پالک 3684- اصلی 

واراضی گلوزرداب 
پالک 2800 -اصلی 
بخش46یزدوجاده 
آسفالته شهربابک-
استبرق )برگ 
تشخیص462- 

70/8/23

39532223327462728068

5
میان جاویه 

ومزرعه 
آبشورتهرود

بم250828
به تل مزارواراضی 
پالک2367-اصلی 

بنام نگور

به اراضی خانه خاتون 
پالک2321-اصلی واراضی 

شمس آبادواراضی 
پتکشورپالک1فرعی 

از2331-اصلی بخش28

به مسیرجوی خانه 
خاتون به اغچه 
واراضی پرمنوئیه 
پالک 2204- 
اصلی بخش 28

به اراضی موات 
واراضی حسین 
آبادوتل شور وتل 

بلندقنات شور

69982912422491942078

دهبکری6

1لغایت 
442و444 
لغایت 510 و 
549 لغایت 
598 و 828 
لغایت880 و 
1030 لغایت 

1548

بم33

حدی به اراضی  
شرقی شاه ملکی 

پالک1فرعی 
از3328-اصلی 

وعرض حریم جاده 
اصلی بم دهبکری 
وعرض رودخانه 

دهبکری

به تپه وکوه واراضی ملی 
تپه کالغوئیه پالک1فرعی 

از1549-اصلی 
بخش33واراضی دامنه 
کوه شیر واراضی بنستان 
واراضی کهن سیرودامنه 
کوه واراضی باغ خشک 

وقسمتی از اراضی جدکان 
درامتدادرودخانه گل انداز

درامتداد 
آبریزورودخانه ای 
که به رودخانه 
دغوئیه وصل 

می شود

به اراضی بیدان، 
سرمیدان، دهنو،کهنو، 
کرمجکی،سربک، 

جوزوئیه، اراضی ملی 
منطقه کوهستانی 
غرب بم وقسمتی 
ازپالک شاه ملکی

321036620208405231206

  نگاه سنتی؛ عامل نرخ باالی بیکاری زنان کرمان
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کاهش 12.۵ درصدی اتهامات با 
بیشترین فراوانی در استان کرمان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بیان کرد: امسال در 
۲0 اتهامی که در استان کرمان بیشترین فراوانی دارند در 1۲ اتهام آن به طور 
میانگین حدود 1۲.5 درصد کاهش داشتیم.سید مهدی قویدل در نشست 
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 114 شورای پیشگیری در شهرستان و دو شورای پیشگیری 
در مرکز استان برگزار شده است.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان کرمان، جلوگیری از سرقت محصوالت کشاورزی و کارگاه های 
ضایعاتی سخن به میان آورد و اظهار کرد: مقرر شد که کارگاه های ضایعات 
شناسایی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گیرد و باید از سطح شهر این 
کارگاه ها جمع آوری می شدند.او بیان کرد: طرح های پیشگیری از سرقت 
محصوالت کشاورزی در شهرستان ها اجرا شده است و کاهش چشمگیری 
در این زمینه داشتیم؛ به طور مثال در شهرستان زرند 400 درصد، در بم 
۲5 درصد و در شهربابک ۷0 درصد کاهش سرقت محصوالت کشاورزی و 
در شهرستان کرمان حدود 36 درصد کاهش سرقت پسته داشتیم.قویدل 
عنوان کرد: تاکنون بحث مشخص کردن وضعیت اراضی شهرک صنعتی و 
استقرار کالنتری یا ایستگاه پلیس محقق نشده است.“علیرضا پریور” رئیس 
پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: 
سه مرحله بازرسی از کارگاه های ضایعاتی استان داشتیم اما منازل مسکونی 
که به کارگاه ضایعاتی تبدیل شده از محدودیت های ماست و تقریبا کاالهای 
سرقتی در این کارگاه ها هستند.او از کاهش سرقت محصوالت کشاورزی 
خبر داد و اظهار کرد: گشت های خودرویی و موتوری برای جلوگیری و 
اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از سرقت محصوالت کشاورزی انجام شد و 

اسکورت غیرمستقیم محصوالت کشاورزی نیز داشتیم.

اجرای طرح جامع شهرک 
»شهید همت«

شهردار کرمان در نشست با اعضای شورای طرح »کرامت« و شورای 
اجتماعی محله »شهید همت« ضمن تبریک هفته بسیج گفت:اگر تفکر 
بسیجی بر جامعه حاکم شود،چشم طمع جهان خواران و مستکبران 

نیز برداشته می شود و از رخدادهای بد و حوادث جلوگیری می شود.
سعید َشعرباف تبریزی افزود:درباره وضعیت این منطقه چندین بار از 
زمان انتخاب به عنوان شهردار به این محله سر زده و مشکالت آن را 
بررسی کردم.شهردار کرمان با بیان اینکه وضعیت این ناحیه مناسب 
و قابل دفاع نیست،خاطرنشان کرد:با کمک های شورا، نیروهای 
شهرداری، شهرداران محله و دیگر دوستان،نهایت سعی خود را در 
رفع مشکالت شهرک »شهید همت« به کار خواهیم گرفت.َشعرباف 
تبریزی گفت:این منطقه به یک طرح جامع نیاز دارد که خوشبختانه با 
تالش دکتر پورابراهیمی،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی و مجموعه ی بنیاد مسکن،طرح جامع محله »شهید همت«در 
سطح کشور و وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و تهیه است.

شهردار کرمان ادامه داد:وزارت راه  و شهرسازی اختیارات خود را در طرح 
تفصیلی به بنیاد مسکن برای بررسی طرح محله »شهید همت« تفویض 
کرده و طرحی که بنیاد مسکن برای این منطقه دارد، به عنوان طرح 
تفصیلی اعمال می شود و دیگر نیازی به طی بسیاری از موارد قانونی 
نیست.َشعرباف تبریزی با بیان اینکه با اجرای این طرح،محله »شهید 
همت«در پنج سال آینده بسیار متحول خواهد شد،افزود:اولویت در 
این طرح،سابقه  اسکان نسبتاً طوالنی است و به عنوان مثال افراد دارای 

سابقه سکونت بیش از پنج سال،در این منطقه باقی خواهند ماند.
او ادامه داد:البته این یک فرایند میان مدت است که طی آن،این محله 
متحول خواهد شد؛به دلیل برخی مسائل ممکن است برخی مردم به 

این موضوع بدبین باشند،ولی مطمئن باشند طرح اجرا خواهد شد.
شهردار کرمان با بیان اینکه در حوزه  آسفالت،مشکالت جدی در سطح 
شهر داریم،افزود:در حال حاضر در شهر کرمان به چهار میلیون مترمربع 
آسفالت نیاز داریم که منظور روکش آسفالت نیست و این میزان 
آسفالت به هیچ عنوان در توان شهرداری کرمان نیست به همین دلیل،از 
آسفالت معابر با اولویت باال و محله های هدف در قالب»نهضت آسفالت« 

شهرداری کرمان طی شش ماه آینده اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با تاکید بر لزوم تسریع در مرمت 
بناهای تاریخی دارای مالکیت دولتی گفت: »اگر 
در مرمت حمام تاریخی شیخ االسالم شهر کرمان تسریع نشود 
می تواند به جای فرصت به یک تهدید برای صنعت گردشگری 

این شهر تبدیل  شود.«
فریدون فعالی در دیدار با شهردار جدید کرمان با بیان اینکه قدمت 
حمام شیخ االسالم کرمان به دوره قاجاریه باز می گردد اظهار 
کرد»این حمام در مجاورت مسجد تاریخی امام خمینی )ره( 

کرمان واقع شده و جزو بناهای تاریخی موقوفه استان است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر حمام شیخ االسالم کرمان در اختیار 
اداره کل اوقاف استان قرار دارد افزود: »از ارگان های دولتی مالک 
بناهای تاریخی انتظار می رود در مورد مرمت و احیای این قبیل 

بناها با هدف بهره برداری مجدد اقدام کنند.«
فعالی با تاکید بر ظرفیت های بی نظیر شهر کرمان در حوزه های 
مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: 
»خوشبختانه شهرداری و میراث فرهنگی مسئولیت های مشترکی 

در حوزه های مختلف بر عهده دارند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با 
تقدیر از دوره گذشته مدیریت شهری کرمان اضافه کرد: »تشکیل 
»شهرداری بافت تاریخی« از اقدامات ارزشمند دوره قبل 
شهرداری کرمان در راستای حفظ و احیای بافت و بناهای تاریخی 

این شهر محسوب می شود.«
او با اشاره به پروژه های مشترک میراث فرهنگی و شهرداری کرمان 
عنوان کرد: »ایجاد »گذر فرهنگ و هنر« شهر کرمان یکی از این 

پروژه هایی است که باید در تکمیل آن تسریع شود.«
فعالی خواهان تعریف پروژه های مشترک جدید متناسب با 
وضعیت هریک از مناطق شهری کرمان شد و بیان کرد: »باید 
هر پروژه به صورت ریز پروژه هایی تعریف تا سریعتر تکمیل و 

بهره برداری شوند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از 
آمادگی این اداره کل برای تعامل و همکاری با شهرداری کرمان 
خبر داد و خاطرنشان کرد:»امیدواریم در دوره جدید مدیریت 
شهری کرمان شاهد افزایش سطح همکاری ها همچون دوره های 

گذشته باشیم..«

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت:کارگاه 
های ضایعاتی از جهات مختلف یک معضل جدی 
در مدیریت شهری است و متاسفانه از ۷۹۲ کارگاه 
ضایعاتی که در شهر کرمان وجود دارد 500 مورد آن در محدوده 
شهری و ۲۹۲ مورد دیگر آن در خارج از شهر قرار دارند و فقط 1۹0 

مورد آن دارای مجوز هستند.
یداهلل موحد در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان کرمان با انتقاد از نبود نظارت دقیق و اثربخش بر 
کارگاه های ضایعاتی اظهار کرد: متاسفانه مصوبات فقط روی کاغذ 
است و اگر به دنبال کاهش این آسیب هستید باید همه دستگاه 

های مربوطه برای رفع این معضل همکاری کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم پایش تصویری کارگاه 
های ضایعاتی تاکید کرد و افزود: به همه دستگاه ها وظایفشان را 
در زمینه ساماندهی کارگاه های ضایعاتی گوشزد و مهلت برای 
انجام وظایفشان مشخص کنید و هر دستگاهی که کوتاهی کرد به 
دستگاه های باالدستی گزارش داده شود و شهرداری در خصوص 

کارگاه های ضایعاتی بیشترین مسئولیت دارد.
او تاکید کرد:عدم اقدام دستگاه های مربوطه در بحث کارگاه های 
ضایعاتی مشکل ایجاد کرده و همه مسئولیت های خود را در زمینه 
کارگاه های ضایعاتی می دانند و این موضوع در کرمان رها شده 
است و هر کس سلیقه ای رفتار می کند و این کارگاه ها کانون 
بزهکاری و آسیب شده اند. مسئوالن بدانید نتیجه عدم اقدام، 

پیگرد قانونی است.
محمدصادق بصیری، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار 
کرمان نیز در این جلسه بر لزوم جمع آوری کارگاه های ضایعاتی 
غیرمجاز تاکید کرد و گفت: استان کرمان تنها استانی است که 
کارگاه های ضایعاتی آن در موضوع سرقت بسیار مهم هستند و 
باید جمع شوند و بنا بر گزارش فرماندهی انتظامی، افراد مشغول 
در این کارگاه ها به میزانی گستاخ شده اند که برخورد فیزیکی با 

افرادی که برای پلمپ مراجعه کرده بودند، داشته اند.
او با تاکید برآنکه باید متولی ساماندهی کارگاه های ضایعاتی تعیین 
تکلیف شوند، تصریح کرد: تجمیع مراکز ضایعاتی کرمان و پایش 

تصویری آنها از الزامات ساماندهی هستند.

عدم مرمت حمام تاریخی 
شیخ االسالم کرمان می تواند

 به یک تهدید تبدیل  شود

انتقاد از وجود ۵۰۰ کارگاه 
ضایعاتی غیرمجاز در شهر کرمان

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

مطالعه بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا 
برای گروه سنی 1۲ تا 1۸ ساله ها آغاز شد.

روز گذشته  در مراسمی با حضور عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا، مدیر عامل شفا 
فارمد و جمعی از مسئوالن ستاد اجرایی فرمان 
امام، کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت 
برای نوجوانان 1۲ تا 1۸ سال در محل هتل ارم 
آغاز شد.»مینو محرز« مجری مطالعه بالینی 
واکسن کووایران برکت در این مراسم گفت: 
تزریق واکسن برکت بر روی 10 داوطلب اول از 
هفته گذشته آغاز شده است که در فاز نخست، 
واکسن به 60 نوجوان واجد شرایط تزریق 
می شود.وی افزود: طبق ضوابط بین المللی 
پس از تولید هر واکسن ابتدا بایستی بر روی 

گروه سنی 1۸ تا ۷5 سال آزمایش شود.
محرز با بیان اینکه واکسن برکت سه کارآزمایی 
بالینی را پشت سر گذاشته است، افزود: الزم 
بود که ما آزمایش را پس از بزرگساالن در 
گروه سنی پایین تر نیز مطالعه کنیم چرا که با 
پاندمی کرونا در دنیا آموزش افت کرده و باید 
این سنین هم هر چه زودتر واکسینه شوند.وی 
افزود: این گروه سنی هم واکسن 5 میکروگرم 
همانند بزرگساالن دریافت می کنند.محرز با 
اشاره به اینکه مطالعه بالینی در کشورهای دیگر 
دنیا هم به همین شکل بوده است، تصریح کرد: 
سه مرحله مطالعه برای بزرگساالن روی ۲۲ 
هزار نفر انجام شد و هیچ عارضه خاصی دیده 
نشد و عالوه بر این، تأثیرپذیری و ایمنی زایی 
بسیار خوبی هم دیده  شد.مجری مطالعات 
واکسن کووایران برکت با بیان اینکه در این 
مرحله از مطالعه، داوطلبان پالسیبو )واکسن 
نما( دریافت نمی کنند، افزود: با توجه به شرایط 
اپیدمی، همه داوطلبان باید واکسینه شوند؛ به 
همین دلیل گروهی واکسن برکت و گروهی 
واکسن سینوفارم دریافت خواهند کرد و در 
مطالعات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: البته طبق مجوز و پروتکل 
وزارت بهداشت، تمام 10 نفر اول در این رده 
سنی، واکسن برکت تزریق کرده اند.محرز 
تصریح کرد: برای اطمینان دادن به مردم 
تمام 10 نفر اول این مطالعه از فرزندان مدیران 
بخش های مختلف ستاد اجرایی فرمان امام 
انتخاب شده اند تا مردم با خیال راحت فرزندان 

خود را واکسینه کنند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با وجود 
آنکه بیمه بیکاری مردان در بهار 1400، 1.1 
درصد کمتر شده، بیمه بیکار زنان در این مدت 
۲۷.4 درصد بیشتر شده است که نشان دهنده 
وضعیت نامطلوب اشتغال زنان در این فصل 
است.در بهار سال ۹۹ یعنی نخستین بهاری 
که با کرونا درگیر شدیم، تعداد بیمه شده ها 
در مجموع ۸ هزار نفر ریزش کرد و به 14.1 
میلیون نفر رسید. اما در بهار امسال وضعیت 
اشتغال بهتر شد و تعداد بیمه شده ها به 14.6 

میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
در بهار ۹۹، تعداد بیمه شدگان مرد نسبت 
به بهار ۹۸ حدود 1۲ هزار نفر کاهش یافت 
و به حدود 11.4 میلیون نفر رسید اما در بهار 
1400 این رقم افزایش یافته و به حدود 1۲ 
میلیون رسیده است. این در حالی است که 
تعداد بیمه شدگان زن در بهار ۹۹ نسبت به 
بهار ۹۸ افزایش حدود 5 هزار نفری داشته 
و به ۲.۷ میلیون نفر رسید. این رقم در بهار 
1400 نیز همچنان افزایش یافت و به ۲.۸ 
میلیون نفر رسید که علت اصلی آن افزایش 
توام تعداد استفاده کنندگان از بیمه اجباری و 
بیمه بیکاری بوده است. این در حالی است که 
در فصل بهار 1400 تعداد مردان مشمول بیمه 
بیکاری کاهش یافته ولی تعداد مردان مشمول 

بیمه اجباری با افزایش همراه بوده است.
در بهار 1400 در میان بیمه شدگان اصلی 
حدود ۲01 هزار نفر تحت پوشش بیمه 
بیکاری قرار گرفتند که از این تعداد 136 هزار 
نفر مردان و 65 هزار نفر زنان هستند. نکته قابل 
توجه این است که تعداد مردان تحت پوشش 
بیمه بیکاری نسبت به بهار ۹۹ حدود 1.1 
درصد کاهش داشته در حالی که تعداد زنان 
استفاده کننده از بیمه بیکاری ۲۷.4 درصد 

افزایش یافته است. 

طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه نجومی بگیر در شرکت 
های زیرمجموعه این وزارتخانه برکنار شدند.

بهزاد مهرکش مشاور رسانه ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی 
توییتری نوشت: با ابالغ اخیر وزیر کار یکی از درگاه های اصلی شکل گیری 
پرداخت های نجومی و مساله دار مسدود شد؛ خرید سکه، کارت هدیه 
و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شد. این ابالغ می تواند 
الگوی سایر دستگاه ها در جهت مقابله با فساد باشد. تاکنون 3 نفر برکنار 
شده اند، بررسی ها ادامه دارد.اکنون چند روزی می شود که مجری طرح 
اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیه هایی شده است. ابتدا اخباری مبنی 
بر پرداخت حقوق های نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر 
انتشار یافت و سپس،  ظهر روز چهارشنبه ۲6 آبان ماه، خبر عزل دو نفر از 
مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و 
انتصاب دو مدیر دیگر به جای آن ها منتشر شد.خبری که فریدون بندری 
سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بالفاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس 
ابالغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل 
شرکت هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ 
یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.

این تکذیب از سوی فرماندار بند ماهشهر در حالی صورت گرفت که شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر تصاویر مربوط به احکام مدیران جدید را روی سایت 
خود بارگزاری کرده بود! روز گذشته، یکم آذرماه نیز، چهار سند مربوط به 
حقوق های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر 
شد که واکنش های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق 

این اسناد، ارقام ۸4، 1۲5، 150 و ۲15 میلیون تومانی را نشان می دهد.
از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی محسوب می شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن 
است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه 

با فساد صورت گرفته است

برکناری 3 نجومی بگیر 
در وزارت کار

آغاز تست انسانی
 واکسن برکت در گروه 

سنی 12 تا 1۸ سال

بازار کار بعد از کرونا
 مردانه تر شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از قصدش برای کلید زدن 
تحقیق و تحقق از شرکت های دولتی خبر داد و گفت که مسئله در شرکت 
های دولتی و شبه دولتی فقط حقوق های نجومی نیست.سید نظام موسوی 
نماینده تهران در صفحه توییتر خود نوشت: »مسئله در شرکت های دولتی 
و شبه دولتی فقط  حقوق های نجومی نیست. تاسف بارتر این است که در 
بسیاری موارد این حقوق ها را کسانی می گیرند که نه به دلیل دانش و تجربه 
بلکه بواسطه ارتباطات مسئولیت گرفته اند، یعنی: رانت ضربدر رانت!به زودی 

تحقیق و تفحص از شرکتهای دولتی را در مجلس کلید می زنیم.«

دالر به مسیر صعودی که  از روز یک شنبه پیش گرفته ادامه داد و قیمت 
آن تا روز گذشته به ۲۸650تومان رسید. این درحالیست که مذاکره 
گروسی و اسالمی مثبت ارزیابی شده و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات 
و حل اختالف ها با ایران از جمله تحریم ها اعالم آمادگی کرده است، اما 
معامله گران بدون توجه به این اخبار، تاکتیک افزایش خرید پیش گرفته اند.

دالر معامالت صبح دیروز را با 150تومان کاهش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۲۸۲50تومان آغاز کرده بود، از ظهردیروز با باال رفتن حجم خرید ها 
و دست کشیدن فروشندگان وارد مسیر صعودی شد و تا پایان معامالت 
به مرز مقاومتی ۲۸500تومان رسید؛ با تداوم افزایش خرید ها در بازار ، 
مقاومت این سطح هم شکسته شد و دالر آزاد تا ۲۸650تومان باال رفته 
است. این روند افزایشی در حالی رخ داد که روز گذشته گروسی مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد و ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا هم اعالم کرد که ما خواستار از سرگیری مذاکرات برای حل 

اختالف ها با ایران درباره توافق هسته ای از جمله تحریم ها هستیم.

تفحص از شرکت های دولتی در مجلس

 بی توجهی دالر به ورود گروسی

   

طبق آمارها بازار کار برای زنان در کرمان سنگین 
تر از قبل شده و از سویی هنوز زنان این خطه به 

خودباوری الزم برای کارآفرین شدن نرسیده اند.
کشور گرفتار بحران اقتصادی است و همین مساله 
زنان را بر آن داشته تا بیش از گذشته راهی بازار کار 
شوند و در کنار مردان خانواده باری از زندگی را بر 

دوش گیرند.
برخی مسئوالن دلیل باال بودن نرخ بیکاری بانوان 
کرمانی را بافت سنتی استان می دانند هر چند 
نمی توان صنعتی بودن استان را در این بحث نادیده 
گرفت بحثی که باعث شده میزان بیکاری زنان 

کرمانی بیش از دیگر استان ها باشد.
این تصور در جامعه پررنگ است که نیاز مردان به کار 
بیش از زنان است و همین توجیهی برای دور کردن 
زنان از حقوق خود شده است در صورتی که زن 

امروزی به استقالل اقتصادی می اندیشد.
البته در خانواده های زیادی زنان تامین کننده 
هزینه ها هستند و از این دسته از زنان تحت عنوان 
زنان سرپرست خانوار یاد می شود.وجود شکاف 
جنسیتی بین زنان و مردان در برخی از مشاغل و 
داشتن این عقیده که مردان توانمندتر هستند باعث 
ایجاد مشکالت زیادی برای بانوان می شود و به نرخ 

بیکاری خانم ها بیش از مردان دامن می زند
وجود مشکالت زیاد و نبود شغل سبب می شود تا 
اغلب زنان به مشاغل غیررسمی پناه ببرند؛ مشاغلی 
که حتی حقوق اولیه آنها را نیز تحت الشعاع خود 
قرار می دهد.نیاز به واسطه در بسیاری از مشاغل نیز 
مشکلی است که زن ها را پشت درب بسته قرار می 
دهد و چاره ای نیست جز اینکه این قشر به نابرابری و 
بی عدالتی در تن دهند و از بیمه، مرخصی زایمان و... 
خود را محروم کنند تا خود صاحب شغل شوند زیرا 
داشتن شغل برای این دسته افراد تفننی نیست بلکه 

امری حیاتی است.
متاسفانه آنها حتی با ساعات کاری نامناسب نیز 
دست و پنجه نرم می کنند و آن طور که آمار نشان 
می دهد زنانی که بیش از ۵۵ ساعت در هفته کار می 
کنند در مقایسه با زنانی که حدود ۳۵ تا ۴۰ ساعت به 
کار مشغول هستند بیشتر دچار افسردگی می شوند.

زنان استان کرمان با نرخ ۳۳.۹ درصد در صدر 
بیکاری کشور ایستاده اند

زنان استان کرمان با نرخ ۳۳.۹ درصد در صدر 
بیکاری کشور ایستاده اند این در حالی است که 
نرخ بیکاری مردان در این استان ۶.۷ است. یعنی 
بیشترین فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان مربوط 

به کرمان می شود.
مرضیه امیری که لیسانس روانشناسی دارد؛ اظهار 
کرد: آنقدر دنبال کار گشته ام که دیگر رمقی برایم 
نمانده است.  می گویند کرمان استان ثروتمندی 
است اما پس چرا هیچ صنعتی برای ایجاد اشتغال 

زنان راه اندازی نشده است.
او می گوید: همسرم مغازه دار بود اما به دلیل شیوع 
کرونا کارش تعطیل شد و بدهی باال آورد و حاال هم 
که به کار مشغول شده حقوقش کفاف مخارج را نمی 
دهد و بنابراین او هم دست به کار شده تا باری از 

دوش همسرش بردارد.
گیتا که در یک بوتیک گران قیمت کار می کند اما 
لباسی ارزان به تن دارد، عنوان کرد: بیمه نیست و 
حقوقش هم فقط دو میلیون است در حالی که باید 

دو شیفت در فروشگاه حضور داشته باشد.
او اضافه کرد: اگر اعتراض کنیم همین را هم از دست 
می دهیم و ما نباشیم دیگری این شغل را می گیرد 
و برای همین مجبورم با همین شرایط بسازم اما 
حس می کنم دیگر توان این همه مشقت را ندارم و 

افسردگی گرفته ام.
میزان مشارکت زنان کرمانی کم است

چندی وقت قبل رئیس سازمان برنامه ریزی استان 
کرمان در نشستی در استانداری کرمان بر نامناسب 
بودن آمار بیکاری زنان در استان تاکید و عنوان 
کرد: نرخ بیکاری زنان استان دو برابر کمتر از میزان 

کشوری است.
جعفر رودری افزود: ۶۷ درصد جمعیت شاغل در 
استان مشغول به کار هستند اما پایین بودن نرخ 
مشارکت سبب شده تا نرخ بیکاری در سال های اخیر 

در استان رشد کند.
هر چند نرخ مشارکت بین اقشار مختلف جامعه 
متفاوت است اما میزان مشارکت بانوان در استان 

نسبت به میانگین کشوری پایین است.
آن طور که جعفر رودری می گوید در سال گذشته 
تعهد اشتغال در استان به کل صد درصدی انجام 

شده و بخش خصوصی نیز رشد خوبی داشته است.
بافت سنتی و قومیتی دلیل باال بودن نرخ 

بیکاری زنان کرمانی
زینی وند استاندار کرمان نیز در یکی از نشست 
های اخیر خود از باال بودن نرخ بیکاری زنان استان 
ابراز نگرانی کرد و گفت: بیکاری در قشر زنان بسیار 

باالست.
او بافت سنتی و قومیتی استان را در این مقوله دخیل 

می داند و می گوید این یک مساله طبیعی است.
زنان وضعیت نامناسب محل کار را گزارش دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
در این خصوص گفت: نرخ بیکاری در استان بیش 

از ۱۱ درصد است.
رضا اسماعیلی افزود: بسیاری از مشاغل با آمدن کرونا 
دچار رکود شدند و بسیاری از زنان نیز شغل های 

خود را در این میان از دست دادند.
او تاکید کرد:البته تسهیالت مشاغل خانگی را 
پرداخت می کنیم و زنانی که مایل هستند در منزل 
کسب و کار خود را راه بیندازند می توانند از این 
فرصت استفاده کنند این وام ها دارای سود ۴ درصد 

هستند که بازپرداخت آن نیز ۵ ساله است.
اسماعیلی راه اندازی کسب و کارهای خانگی را 
در استان یکی از بهترین راه ها برای کاهش نرخ 
بیکاری عنوان کرد و ادامه داد: چون کمک معین های 
اقتصادی را در این زمینه داریم دستمان در پرداخت 

تسهیالت مشاغل خانگی باز است
او اضافه کرد: در بحث مشاغل پشتیبان شاهد عدم 
استقبال بودیم که سعی می کنیم خود را به میزان 
کشوری برسانیم.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان در خصوص حضور زنان در مشاغل 
غیررسمی و تضییع حقوق آنها گفت: در این بحث دو 
کار را انجام می دهیم تا از ضایع شدن حقوق زنان در 

محیط های کار غیر رسمی جلوگیری کنیم.
اسماعیلی عنوان کرد:در بازرسی ادواری و موردی از 
کارگاه ها وضعیت کارگران زن و...را بررسی می کنیم 
و افرادی که در این اماکن درگیر مشکل هستند می 
توانند به بازرسان ما خبر دهند تا در محل حاضر و 
موضوع را بررسی کنند و بحث دیگر نیز شکایت در 
سامانه جامع هوشمند اداره کار است که ما تا رسیدن 
متقاضی به حقش این مساله را پیگیری خواهیم کرد.

زنان کرمانی باید به خودباوری برسند

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
ادامه داد: زنان باید به خودباوری برسند زیرا جای 
کار برای آنها وجود دارد و در بحث کارآفرینی نیز می 

توانند ورود کنند.
او صنعتی و معدنی بودن استان را یکی از دالیل 
نداشتن خودباوری زنان استان و ورودشان به بحث 
ایجاد شغل عنوان و افزود: عالوه بر این نیز بحث 
سنتی بودن بافت استان کرمان نیز در این امر نقش 

پررنگی دارد.
اعتبار مشاغلی خانگی نباید به انحراف برود

رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز با بیان اینکه ساختار 
مشاغل خانگی سازماندهی شده است، گفت: در حال 

حاضر با کمبود تقاضا در این زمینه روبرو هستیم.
سید مهدی طبیب زاده گفت: این اعتبار نباید به 
انحراف برود و باید از این فرصت نهایت استفاده را 
ببریم زیرا این ظرفیت برای اشتغالزایی در استان 
و با پیگیری مجمع نمایندگان استان ایجاد شده و 
مدیر بانک رسالت نیز به دنبال سنگ اندازی و مانع 

تراشی نیست.
او با بیان اینکه امیدواریم ۱۲ هزار شغل در این راستا 
در استان ایجاد شود، افزود: اشتغال باید در بستر 

پایدار قرار گیرد.
او در ادامه اضافه کرد:مشاغل خرد نیز در بخش های 
مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی و...نیز در این 
زمینه از سوی برخی نهادها معرفی شده اند و پیش 
بینی می شود شغل هایی که ایجاد می شود خانگی 
نباشند و این تسهیالت در بحث مشاغل خانگی مورد 
استفاده قرار نگیرد.با وجود سنتی بودن استان کرمان 
زنان زیادی خواستار داشتن استقالل مالی و داشتن 
شغل هستند اما نبود نظارت برا کارگاه هایی که 
زنان در آنها مشغول به کار هستند باعث شده تا حق 

زیادی از این قشر ضایع شود.
زنان کرمانی باید به این خودباوری برسند که می 
توانند کارآفرین باشند اما نمی توان گفت همه زنان 
باید کارآفرین باشد بنابراین نهادهای مسئول باید با 
نظارت بر کارگاه های و محل کارهای بانوان از ضایع 
شدن حقوق آنها جلوگیری کنند. البته مسئوالن 
استان کرمان می گویند اعتبار خوبی برای ایجاد 
مشاغل خانگی به استان کرمان اختصاص داده شده 
که با کمبود تقاضا روبرو شده و نباید این اعتبارات به 

انحراف بروند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
از برگزاری بیست و هفتمین جشنواره ملی شعر رضوی 
در کرمان خبر داد.محمدرضا علیزاده در سومین نشست 
تخصصی هیئت اندیشه ورز بیست و هفتمین جشنواره 
ملی شعر رضوی استان کرمان، با اشاره به سابقه برگزاری 
این جشنواره گفت: جشنواره ملی شعر رضوی از سال ۱۳۷۳ 
و به همت جمعی از مدیران و شاعران و فعاالن عرصه شعر 

کرمان پایه گذاری شد.
علیزاده ادامه داد:طی این سالهای مدید، جشنواره شاهد 
فراز و فرودهای متعددی بود اما برگزاری متوالی و منسجم 
آن باعث شده که این جشنواره به نام کرمان پیوند بخورد.

او گفت: خوشحالیم که جشنواره آیینی و امام رضایی 
برای ترویج و گسترش مکتب و سبک زندگی رضوی پس 
از گذشت بیش از ربع قرن همچنان با حضور و همراهی 
شاعران و فعاالن عرصه شعر در استان کرمان و سراسر 
کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.علیزاده تصریح کرد: ما 
این را از عنایت ویژه امام رضا )ع( می دانیم که به رغم همه 
تالطم هایی که در این ۲۶ دوره ایجاد شده باز هم جشنواره 
شعر رضوی در کرمان ماند و امسال هم با قدرت و توان 
مضاعف دوره دیگری از آن را برگزار خواهیم کرد.مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تصریح کرد: افتخار 
ما کرمانی ها است که چنین جشنواره آئینی - مذهبی با 

این موضوع با اهمیت و در حوزه شعر در شهر کرمان برگزار 
می شود.علیزاده ابراز کرد: این جشنواره یکی از رویدادهای 
مهم در حوزه شعر آئینی و اصواًل حوزه شعر کشور است، 
افتخار ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خادمی 

چنین جشنواره ای است.
اصالح ساختار و نحوه برگزاری جشنواره شعر رضوی

او با اشاره به برگزاری نشست تخصصی هیئت اندیشه این 
جشنواره گفت: چنین جلسات اتاق فکری در دوره گذشته 
نیز تشکیل شد و امسال هم در حال برگزاری اتاق فکر 
جشنواره هستیم. البته در سال های گذشته وقفه ای در 

برپایی این جلسات و هم اندیشی ها ایجاد شده بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
معتقدیم الزم است این جلسات قبل و بعد از جشنواره ها 
برگزار شود زیرا بر این باوریم که نقد منصفانه و نقد درست 
باعث می شود، نقاط ضعف و نقاط قوت هر جشنواره 
شناسایی شود و سال بعد و دوره بعد بر اساس آن ها نقشه راه 
و برگزاری جشنواره از سوی دست اندرکاران و ستاد اجرایی 

جشنواره تهیه و آماده سازی شود.
علیزاده ادامه داد:جشنواره هایی که به صورت سالیانه 
و پیوسته برگزار می شوند یکی از آفت های آنها تکرار و 
روزمرگی است،بی تردید پس از چندین دوره برگزاری 
باعث مالل و عدم نتیجه مناسب می شود.طی سالهای 
گذشته انتقادها را درخصوص این جشنواره شنیدیم و 
تالش کردیم که بر اساس انتقادات درست و هدفمند 
اصالحاتی در ساختار، شکل و نحوه برگزاری جشنواره ایجاد 

کنیم.او افزود:به نظر می رسد حضور و همراهی و مشارکت 
پیشکسوتان حوزه شعر استان و کشور یکی از نقاط محوری 
برگزاری این جشنواره است و باید با ایجاد تدابیری هرسال 

این همراهی و حضور را در جشنواره داشته باشیم.
مدیر کل فرهنگ و اراشد استان کرمان تصریح کرد:هدف 
ما گسترش سبک و سیره فرهنگ رضوی است،این هدف 

با بسترسازی جشنواره شعر رضوی تسهیل شده است.
او ادامه داد: الزم است محصول این جشنواره که اشعار 
بسیار زیبا و فاخری در حوزه شعر رضوی است از سوی 
مداحان، وعاظ، سخنرانان، رسانه ها،صدا و سیما و فعاالن 
فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد تا با نشر و انتشار اشعار 
قابل توجه این جشنواره در سطح جامعه نیت جشنواره 
که جلب توجه آحاد مردم به فرهنگ منور رضوی است؛ 

محقق شود.

 الهام پی َپر |بازار

گزارش

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان در این خصوص گفت: نرخ بیکاری در 
استان بیش از 11 درصد است.
رضا اسماعیلی افزود: بسیاری از مشاغل 
با آمدن کرونا دچار رکود شدند و بسیاری 
از زنان نیز شغل های خود را در این میان از 
دست دادند.
او تاکید کرد:البته تسهیالت مشاغل 
خانگی را پرداخت می کنیم و زنانی که مایل 
هستند در منزل کسب و کار خود را راه 
بیندازند می توانند از این فرصت استفاده 
کنند این وام ها دارای سود ۴ درصد هستند 
که بازپرداخت آن نیز ۵ ساله است.

زنان کرمانی بر صدر بیکاری کشور ایستادند

بیست و هفتمین جشنواره ملی شعر رضوی در کرمان برگزار می شود

 نگاه سنتی؛ عامل نرخ باالی بیکاری زنان کرمان

زار  
: با

س
عک

دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در کشور، با اشاره به 
شروط این کمیته برای بازگشایی مدارس، دانشگاه 
ها، سینماها و همچنین هشدار نسبت به پیک ششم 
بیماری در کشور، گفت: نظر جمعی کمیته علمی 
درباره این بازگشاییها تا فردا به ستاد ملی کرونا 

اعالم می شود.
دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه جلسه کمیته 
علمی کشوری مقابله با کرونا، درباره نظر کمیته 
علمی در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که 
از روز گذشته در کشور انجام شده است، گفت: در 
یکسری کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند 
نشان داده شد که مجددا با موج بیماری کرونا مواجه 
بودند. اگرچه میزان واکسیناسیون آن ها شاید از نظر 
درصدی، نسبت به ما خیلی باالتر و از نظر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و قوانین نسبت به ما بیشتر 
بود، اما نکته ای که وجود داشت، این بود که آن ها 
بحث واکسیناسیون زیر ۱۸ سال را به طور جدی 
مورد پیگیری قرار نداده بودند و یکی از عواملی که 
باعث ایجاد این پیک ها بود، در حقیقت افراد زیر ۱۸ 

سال، یعنی افراد جوان و کودکان بودند.
وی افزود: دومین نکته، بازگشایی های بسیار بی 
محابایی بود که در مدارس، دانشگاه ها، مجامع و 
رستوران ها و... انجام شده بود و همین موضوع منجر 

به ایجاد پیک بیماری در این کشورها شد.

چرایی لزوم بازبینی در بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها

جماعتی تاکید کرد: به همین دلیل توصیه کمیته 
علمی این است که درباره بازگشایی مدارس، 
دانشگاه ها و مجامع باتوجه به اینکه شیوع روند کرونا 
در کشورمان نزولی شده، حتما دقت شود و بازبینی 
مجدد شود. زیرا باتوجه به اینکه افراد زیر ۱۸ سال ما 
هنوز به طور کامل واکسینه نشدند و بچه های زیر ۱۲ 
سال ما که در برخی کشورها مانند چین )سه سال 
به باال( و آمریکا )باالی ۵ سال( واکسیناسیون شان 
را شروع کردند، اما ما هنوز پروتکل را در این سنین 

نداریم.
هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم

وی گفت: بنابراین بازگشایی های بی محابا در 
مدارس، دانشگاه ها و مجامع، رستوران ها، سینماها 
و...  باتوجه اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرسیدیم 
و با توجه به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی 
برخوردار نیستند، خودش می تواند باعث ایجاد 
پیک ششم کرونا در کشور باشد و باید این را مورد 

نظر قرار  داد.
شروط کمیته علمی مقابله با کرونا

 برای بازگشایی مدارس
با  علمی  کمیته  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
بازگشایی هایی که انجام شده، مخالف است، گفت: 

ما بارها از یک ماه قبل اعالم کردیم که در صورتی با 
بازگشایی های مدارس و دانشگاه ها و... موافقیم که به 
ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون کافی در کشور 
رسیده باشیم و به عالوه پروتکل های بهداشتی را در 
مدارس به طور کامل رعایت کنیم. باتوجه با شرایطی 
که وجود دارد، هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم، 
هنوز واکسیناسیون زیر ۱۸ ساله ها کافی نیست، 
بنابراین بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و مجامع 
می تواند خطرناک بوده و منجر به بروز پیک بعدی 

برای ما باشد.
اعالم نظر کمیته علمی به ستاد ملی کرونا؛ فردا

جماعتی گفت: نظر جمعی کمیته علمی در این باره تا 
فردا به ستاد ملی کرونا اعالم می شود.  به نظر می رسد 
که رعایت پروتکل ها  برای پیشگیری از تشدید 

پاندمی در کشور هنوز مناسب نیست.
وی تاکید کرد: اگر پروتکل های بهداشتی رعایت 
نشود و به ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون 

نرسیم، بازگشایی مدارس کار درستی نیست.
وی درباره وضعیت افزایشی بیماری در برخی مناطق 
کشور، گفت: نظر کمیته علمی این است که میزان 
واکسیناسیون را به ویژه در جاهایی که به نظر 
می رسد درصد گرفتاری باال است، افزایش دهیم و 
تا حد امکان از اینکه پاندمی از این مناطق به مناطق 

دیگر توسعه یابد، جلوگیری کنیم. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران می گوید با وجود عضویت کشور 
در گروه های همکاری های اقتصادی 
منطقه ای، فراهم نبودن زیرساخت های 
الزم دستیابی به اهداف را دشوار کرده 

است.
علی شریعتی اظهار کرد: عضویت ایران در 
توافق های همکاری های اقتصادی موضوع 
جدیدی نیست و برای مثال سال های 
طوالنی از حضور ایران در گروه اکو 
می گذرد. در سال های گذشته نیز تالش 
شده با فعال کردن ظرفیت ها در آ س آن 
و اوراسیا، حضور ایران در این توافق های 
منطقه ای و بین المللی تقویت شود ولی 
استفاده از ظرفیت این توافق ها، نیاز به 
فراهم شدن زیرساخت ها و مقدماتی دارد 

که بعضی از آنها در کشور فراهم نیست.
وی با اشاره به عدم عضویت ایران در 
سازمان تجارت جهانی و اجرایی نشدن 
تجارت آزاد در کشور، توضیح داد: امروز 
با وجود آنکه افغانستان به دست طالبان 
افتاده اما این کشور همچنان عضو سازمان 
تجارت جهانی است و مبادله کاال و 
صادرات آن و جابجایی پول به راحتی 

در این کشور انجام می شود. این در حالی 
است که ما همچنان با گمرکات و حقوق 
ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه 

هستیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران به تحریم های 
اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره کرد و 
گفت: تحریم ها از سویی به قدرت گرفتن 
برخی صنایع داخلی و افزایش توان آنها در 
تامین نیازهای کشور منجر شده که قطعا 
اتفاق مثبتی است اما از طرف دیگر قهر 
بودن اقتصاد ما با جهان، فرصت حضور 
در عرصه های بین المللی و توسعه تجارت 
را گرفته که این قطعا به ضرر کشور تمام 

می شود.
شریعتی ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم 
که هدف اقتصادی کشور، صرف تامین 
نیازهای داخلی و کاهش تقاضا برای 
واردات نبوده است. در سندهای باالدستی 
قید شده که ایران باید به قدرت اقتصادی 
منطقه تبدیل شود اما برخی تصمیمات 
داخلی غلط، در کنار مشکالتی که در 
عرصه بین المللی وجود داشته امکان 
استفاده از این ظرفیت ها به ایران نداده 
است.وی با بیان اینکه تجارت یک جاده دو 

طرفه است، توضیح داد: وقتی از عضویت 
در توافق های همکاری اقتصادی صحبت 
می کنیم باید به طور دقیق مشخص کنیم 
که چه نیازی داریم و در عوض توانایی 
برای صادرات به کشورهای مقصد خواهیم 
داشت. برای مثال در اورسیا ما از سویی 
با مشکل حمل و نقل و از سوی دیگر با 
نبود آموزش و توانمندی مواجه بودیم 
و از این رو می بینیم که ما در این توافق 
بیشتر از آنکه صادرکننده باشیم، وارد 

کننده شده ایم.
عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: پاکستان به 
عنوان یکی از اعضای ابتدایی گروه اکو که 
مرز مشترک زمینی با ایران دارد، ظرفیت 
بسیار باالیی برای صادرات برای ما فراهم 
کرده اما با توجه به تعرفه باال، صادرات 
کاالهای ایرانی به این کشور محدود است. 
در سال های گذشته یک توافق برای 
صادرات شیرینی و شکالت توانست بستر 
قابل توجهی در این عرصه فراهم کند و با 
مذاکرات مشترک در قالب همکاری های 
دو جانبه و چند جانبه، می توان انتظار 
داشت که بستر مساعدی برای افزایش 
صادرات کشور به همسایگان فراهم شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقب تریم!
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

روند بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بازنگری شود

 یک روز بعد از انسداد جاده بین المللی منوجان-بندرعباس به واسطه تجمع کارگران 
معدن آسمینون همچنان تصمیمی در این رابطه گرفته نشد.

 کارگران معدن آسمینون دوباره معترض شدند
سنا

: ای
بع

من

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
منوجان می گوید از سال ۹۸ تا به کنون هیچ اعتراضی از 
سمت کارگران این معدن در اداره کار من باب حقوق و 
هیچ مسئله دیگری صورت نگرفته. به گفته خسروی از 
لیست خواسته های کارگران که در تاریخ اردیبهشت ماه 
۹۹در کمیسیون کارگری مطرح شده تمامی برآورده 
شده و حقوق هیچ یک از این کارگران زیر ۶میلیون 

تومان نیست
 کارگران معدن آسمینون منوجان صبح روز گذشته 
جاده بین المللی منوجان-بندرعباس را مسدود کردند. 
این دومین تجمع اعتراضی در سال جاری است  که با 
مسدود کردن راه همراه بوده.همزمان با این اعتراضات 
شورای تامین به ریاست فرماندار منوجان نیز تشکیل 
شده که البته هیچ مصوبه ای در این رابطه نداشته است. 
پیگری های »کاغذ وطن« از محمد محمودی، فرماندار 
منوجان نیز گویای این است که تا عصر سه شنبه هیچ 

تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
  اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که سه روز تونل 
هرمزگان - منوجان مسدود ماند. موضوعی که کار را 
به خط و نشان استاندار کشید. زینی وند گفته بود:» 
راهبندان و این گونه تجمعات تعرض به حقوق عمومی 
است و همانگونه برای دستیابی به حقوق کارگران 
حمایت کردیم، همین جا اعالم می کنم بستن جاده 
از جرایم خطرناک است.« اعتراضات در نهایت با 
پادرمیانی و وعده حل مشکل حقوق و امنیت شغلی 

کارگران حل و فصل شد. مالک معدن ۳۰اردیبهشت ماه 
به همراه رییس سازمان صمت جنوب و سایر مسئوالن 
در جمع کارگران حاضر شده بود.  مسلم مروجی گفته 
بود که کارگر و کارفرما حرف همدیگر را بهتر می فهمند، 
بعد هم از وعده تکراری حل مشکالت گفته بود:» 
مطالبات کارگران حل و فصل شده و در یک کالم 

می گویم بین کارگران و کارفرما آشتی به وجود آمد.«
تغییر شیوه اعتراض: از تجمع مقابل استانداری 

تا بستن راه
این آشتی اما چندان دوام نداشت. معدن آسمینون 
منوجان تق و لق است. این را کارگرانی می گویند که بعد 
از تعطیالت عید۱۴۰۰ به محل کارشان برگشتند که 
فهمیدند از کار بیکار شدند .هزارو ۲۰۰نفری که آن زمان 
به واسطه تعطیلی کارخانه به بهانه نبود سیمان به سمت 
اداره کار و دریافت حقوق بیکاری راهیشان کردند. 
خواسته های کارگران همان خواسته های یک سال قبل 
است: امنیت شغلی، حقوق مشخص و منصفانه  و طرح 

طبقه بندی مشاغل.
شیوه اعتراضات اما از سال ۱۴۰۰به بعد تغییر کرده. 
تا سال ۹۹کارگران خواسته هایشان را به صورت 
مسالمت آمیز و با تجمع در مقابل استانداری بیان 
می کردند. ۱۵دی ماه ۹۹یکی از همین مواقع بود. 
کارگران با بنری با عکس ریاست جمهوری مقابل 
استانداری تجمع کرده بودند. روی بنر با خط درشت و 
خوانا نوشته شده بود: »باالترین تولید کننده کرومیت 
در خاورمیانه اما پایین ترین حقوق و مزایای کارگری« 
این اعتراض سه ماه قبل از تعطیلی یک باره کارخانه و 

از کار بیکار شدن شان بود.

تعریف مسیر جایگزین برای رانندگان
شیوه اعتراضات از بعد از این تعطیلی و از کار بیکار کردن 
یکباره کارگر تغییر کرد. این دومین تجمع اعتراضی  
است که همراه با بستن جاده اتفاق می افتد. صبح روز 
گذشته راهداری با صدور اطالعیه ای از انسداد کامل 
مسیر خبر داد و بعد هم مسیر جایگزین را تعریف 
کرد:»رانندگان می توانند از مسیر جایگزین کهنوج- 
زیارتعلی -رودان یا کهنوج منوجان هشت بندی رودان 

تردد کنند.«
اعتراضات از روز دوشنبه شروع شد

اعتراضات اگر چه از روز گذشته با بستن جاده بین المللی 
منوجان-بندرعباس نمود عینی پیدا کرده. اما به گفته 
اصغر حیدری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان منوجان این اعتراضات از روز دو شنبه و 
همزمان با دست از کار کشیدن کارگران این معدن آغاز 
شده است. خواسته اصلی کارگران اصالح طرح طبقه 
بندی مشاغل است. مسلم مروجی، رییس سازمان 
صمت جنوب کرمان در همین رابطه به »کاغذ وطن« 
می گوید:»اعتراضات به خاطر مطالبه حقوق و سختی 
کار است. بار قبل که اعتراض داشتند بحث های فنی هم 
مطرح بود که سازمان صمت پای کار ایستاد و مشکل 
معدن برطرف شد اما این اعتراضات صرفا به خاطر 
مطالبات کارگی و خصوصا طرح طبقه بندی مشاغل 
است که من روز گذشته که با مدیر شرکت گفت و گو 
کردم به من گفته شد که طرح را تحویل اداره کار دادند و 

روند طبیعی طرح در حال طی شدن است.«
طرح اصالح طبقه بندی مشاغل مرداد ماه امسال به 
اداره کار تحویل داده شده است. رئیس اداره تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی شهرستان منوجان در این باره به »کاغذ 
وطن« می گوید:»کارفرما از مردادماه  موافقتش را با 
اصالح طرح طبقه بندی مشاغل اعالم کرده و این طرح 
باید در وزارتخانه پیگیری شود و روال قانونی در حال 
طی شدن است اما متاسفانه کارگر بد بار امده. کارگر 
قانون را قبول ندارد و اعتراضشان را با بستن جاده نشان 

می دهند.«
حقوق هیچ کارگری زیر ۶میلیون تومان نیست

خسروی مدعی است که از سال ۹۸ تا به کنون هیچ 
اعتراضی از سمت کارگران این معدن در اداره کار من 
باب حقوق و هیچ مسئله دیگری صورت نگرفته. به گفته 
خسروی از لیست خواسته های کارگران که در تاریخ 
اردیبهشت ماه ۹۹در کمیسیون کارگری مطرح شده 
تمامی برآورده شده و حقوق هیچ یک از این کارگران 
زیر ۶میلیون تومان نیست:»در این مجموعه حداقل 
حقوق معدنکاران بابت ۶ساعت کار مبلغ ۶میلیون 
تومان است و معوقاتشان هم فقط یک ماه عقب افتاده 
است، در این اعتراض عوامل پشت پرده دخیل هستند 

و باید به این موضوع رسیدگی شود.«
 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
نتیجه  اعتراضات   این  منوجان معتقد است که 
تحریک کارگران توسط شخص یا اشخاصی صورت 
گرفته:»راستش را بخواهید این اعتراضات نتیجه  
دخالت بی جا هست، با توجه به اینکه معدن همجوار 
هرمزگان و کرمان است و ۷۵درصد نیروها هم رودانی 
هستند این افراد تحت تاثیر تحریک هایی از شهرستان 
های همجوار قرار گرفتند و فکر می کنند که اگر به این 

شیوه اعتراض کنند، کارشان پیش می رود.«

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان منوجان معتقد است که این 
اعتراضات  نتیجه تحریک کارگران 
توسط شخص یا اشخاصی صورت 
گرفته:»راستش را بخواهید این اعتراضات 
نتیجه  دخالت بی جا هست، با توجه به 
اینکه معدن همجوار هرمزگان و کرمان 
است و ۷۵درصد نیروها هم رودانی هستند 
این افراد تحت تاثیر تحریک هایی از 
شهرستان های همجوار قرار گرفتند و فکر 
می کنند که اگر به این شیوه اعتراض کنند، 
کارشان پیش می رود.«

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319078006685 هیات دوم مورخه 1400/7/20 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد فالحت نژادماهانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 5 صادره ماهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189/4 متر مربع تحت پالک 16610 فرعی 
از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 844 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب 
خیابان شهیدان ماهانی کوچه 22خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا مهدی زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1137
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/9/3- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319078007786هیات دوم مورخه 1400/8/20 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 زهرا انجم شعاع فرزند محمد بشماره شناسنامه 
36588 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی )با کاربری عرصه مسکونی( به 
مساحت 110 مترمربع تحت پالک 24203 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 واقع در کرمان خیابان پشت ترمینال 
قدیم )خیابان شهید محمدیان( شیخ احمد کافی خریداری از مالک رسمی آقای سیاوخش سیاوشیان رشیدی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1150
تاریخ انتشار نوبت اول:  چهارشنبه 1400/9/3-  تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007245 هیات دوم مورخه 1400/8/4 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن محمدی فرزند احمد بشماره شناسنامه 335 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 156/80 متر مربع تحت پالک 24643 فرعی از 
2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان بلوار رسالت کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1147
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/9/3-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و 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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319005000408 مورخ 1400/07/07 هیات 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 زینب پورشیخعلی اندوهجردی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1817صادره از شهداد در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 676/70 مترمربع پالک 3 فرعی از 2037- اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس 
شهداد - خیابان آیت هللا قوام کوچه باغ مسعودی خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 1183
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/3-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/17

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007785 هیات دوم مورخه 1400/8/20 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 زهرا انجم شعاع فرزند محمد بشماره شناسنامه 36588 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 355 مترمربع پالک 24202 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 واقع در 
خیابان شیخ احمد کافی شمالی کوچه یک پالک 23 خریداری از مالک رسمی آقای سیاوخش سروشیان 
رشیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
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 1152
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007755هیات دوم مورخه 1400/8/18 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 نجمه تقی پناه فرزند محمود بشماره شناسنامه 675 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/3 متر مربع تحت پالک 24754 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 
کرمان واقع در کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 28 خریداری از مالک رسمی آقای محمودپورزاده 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
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 1154
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007787 هیات دوم مورخه 1400/8/20 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 اسماء صابر ماهانی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 11 صادره از ماهان 
درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 324/75 متر مربع که مقدار 117/37 متر مربع 
از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است تحت پالک 22252 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 واقع در کرمان 
بلوار شیراز بوستان 19 چهار کوچه اول خریداری از مالک رسمی آقای محمدسبزه بلوچ محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 1185
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/9/3-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/9/17

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078006021 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد فدائی فرزند حسن جان بشماره شناسنامه 678 صادره از بردسیر درششدانگ یک باب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 235/27 مترمربع پالک24694 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 
کرمان آدرس کرمان بلوار رسالت کوچه شماره 11 خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1066
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/03

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  افشاری   مینو  خانم  قانونی  وکیل  چون 
واقع  از 705-اصلی  ششدانگ پالک 784فرعی 
شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش45کرمان  در 
شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
امالک   دفتر95   16 ثبت15694صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر 
محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره 
یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  تا  میگردد 
نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا 
نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (

ارائه اصل سند مالکیت یا سند  با  ظرف مدت 10روز مراتب را 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(

اداره  واین  بود  نخواهد  از هیچکس مسموع  ادعایی  هیچگونه 
وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام 

مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:465

آگهی فقدان سند مالکیت 
وکالت  جلگه  عظیمی  محسن  اقای  چون 
ششدانگ  مالک  ثریا   منوهر  ازخانم 
در  واقع  579-اصلی  از  1399فرعی  پالک 
بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده 
ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال 
ذیل ثبت12046صفحه 393 دفتر76 امالک  محلی جیرفت 
صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز 
این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را 
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره 
یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت 
مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک 
نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  معامله کتبا  یا سند  مالکیت 
شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس 
مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:460

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  دارای پالک 18 فرعی از 
918- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 918- اصلی به مساحت 
قاسم  شهید  بلوار  ماهکنگان  منوجان  در  واقع  مربع  41357متر 
 -140060319002001990 شماره  رای  باستناد  کرمان   46 5بخش  قطعه  سلیمانی 
منوجان   زارعی  منصور  اقای  مالکیت  در  ثبت کهنوج  در  مستقر  1400/06/24هیات 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی  و  گرفته  قرار  اسحق  فرزند 
نامه قانون ثبت منتشر و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 ایین 
لذا حسب  به تحدید حدود دارد.  نیاز  در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  1400/09/02اگهی  مورخه  مالک  درخواست کتبی 
ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 
مورخه 1400/09/25در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین 
رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت 
انجام و چنانچه کسی  با معرفی مالک  عدم مراجعه مجاور ین عمليات تحدیدی 
از مجاورين بر حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون 
ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی هسموع نخواهد بود
.تاریخ انتشار : چهارشنبه:1400/09/03

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .

آگهی فقدان سند مالکیت 
میناب  عسکری  خلیل  آقای  اینکه  به  نظر 
فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه 281وکد 
مالک  کهنوج  از  3160968375صادره  ملی 
از یک  2360فرعی  دارای پالک  باب خانه   ششدانگ یک 
اصلی واقع در کهنوج حیدر اباد مرکزی پشت نیروگاه برق 
سند  46کرمان که  بخش  یک  ،قطعه  بهداشت  مرکز  جنب 
94با  سال  ج  698686سری  چاپی  شماره  به  آن  مالکیت 
139620319002004377صادر  الکترونیکی  دفتر  شماره 
استشهادیه محلی  برگ  دو  تسلیم  ،ضمن  وتسلیم گردیده 
تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق 
با  ،لذا  است  نموده  المثنی  سند  خواست  ودر  شده  مفقود 
استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  یک  مراتب 
سند  وجود  یا  الذکر  فوق  ملک  به  نسبت  معامله  انجام 
مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود 
تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را 
نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف:319

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره   نامه  وکالت  برابر  آبادی  خالق  ایزدی  علیرضا  آقای 

 140 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   1399 بهمن   7  _29142
خالق  ایزدی  حسین  آقای  طرف  از  وکالتا  زرند  شهر 
در  واقع  اصلی   18867 از  فرعی   4710 پالک  ششدانگ  مالک   ، آبادی 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با  آن  مالکیت  سند  که  کرمان   13 بخش  زرند 
تسلیم  و  صادر   96 الف   055160 چاپی  شماره  و   139820319008001641
گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند 
مالکیت  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  فوق  مالکیت 
قانون  نامه  آیین  اصالحی   120 ماده  یک  تبصره  باستناد  لذا  نموده  المثنی 
تا چنانچه  تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود  نوبت در  ثبت مراتب یک 
الذکر می باشد که در این  کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  و  نگردیده  ذکر  اگهی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف 
مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  زرند  شهرستان 
مدت  اتمام  از  پس  صورت  این  غیر  در  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا  و 
 مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 223

انتشار:چهارشنبه 1400/9/3 تاریخ 
سوم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

می  مزبور  شرکت  سهام  صاحبان  اطالع  به  وسیله  بدین 
روز  صبح   9 ساعت  راس  شرکت  عادی  مجمع  جلسه  که  رساند 
5شنبه 1400/09/18در محل حسینیه فرهنگیان تشکیل می گردد.

-ازتمامی اعضای محترم شرکت تقاضامی شود در تاریخ و ساعت 
تعیین شده در محل مذکور حضور بهم رسانید 

-کلیه سهامداران موظفند کارت ملی یا شناسنامه وسند مالکیت 
خود را همراه داشته باشند.

- اشخاصی که به عنوان وکیل سهامدار در جلسه شرکت می کنند 
باید وکالتنامه مورد تایید هیئت مدیره را همراه داشته باشند 

مدت  برای  مدیره  هیئت  ترمیم  جهت  انتخابات  جلسه:  دستور 
باقیمانده مسئولیت

- انتخاب بازرسان برای مدت یکسال  

 هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی کارکنان
آموزش و پرورش جیرفت

بسمه تعالی 
آگهی مجمع عمومی نوبت اول به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش جیرفت 

ش.ثبت237  



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1116 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 آذر   3 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 حکم استخدام معلمان حق التدریس 
دی ماه صادر می شود

رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: پرونده معلمان حق التدریس در استان کرمان در 

حال بررسی است و تا دی ماه احکام صادر می شود.
مهران باهری افزود: در استان کرمان حدود ۴ هزار پرونده مورد 
بررسی قرار گرفته در حالی که در برخی استان ها تعداد معلمان 

حق التدریس که باید استخدام شوند ۲۰ تا ۳۰ نفر است.
به گفته ي او کد پرسنلی برای این دسته از معلمان صادر شده و 
حکم استخدام پیمانی برای هیچ یک از استان ها صادر نشده و 

فقط ابالغ ارسال شده است.

فراخوان جشنواره بین المللی کارتون و 
کاریکاتورGolden Hat ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۱۰ دی ۱۴۰۰
جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور 

Golden Hat در بلژیک برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل 
می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 
برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 

طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

رنج های ورتر 
جوان    

نویسنده: یوهان ولفگانگ فون گوته
ترجمه: محمود حدادی

انتشارات: ماهی
گوته از رنج های جوانی به نام ورتر 
می نویسد که بی شباهت به دوران 

جوانی خودش نیست؛ از دنیای درون 
انسانی با رفتاری متفاوت، کمی 

پیچیده و البته شدیداً عاشق پیشه 
می نویسد.

خبر

فراخوان

کتاب

ارز دیچیتال

اخبار معدن

اخبار معدن

اینفوگرافیک

عکس نوشت

حمزه سلمانی-در حالی سیزده سال قبل 
وزیر وقت صنایع و معادن،زغال سنگ را به 
دلیل استفاده از تجهیزات سنتی زیان ده 
اعالم کرده بود که حاال رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به نیاز مکانیزه شدن 
معادن می گوید: سرمایه گذاران عالقه ای 
برای ورود به این بخش ندارند.حرف امروز 
و دیروز نیست.صنعت زغال سنگ کرمان 
از  ندارد.یکی  خوبی  حال  سال هاست 
مهم ترین چالش های معدن کاری نبود وجود 
ماشین آالت مکانیزه در معادن است.کارگران 
هنوز در عمق  معادن،پیکور به دست کار 
می کنند و با واگن های فرسوده زغال  را به 
بیرون تونل ها می رسانند؛ به امید این که روزی 

معادن مکانیزه شوند.
گذشته را مرور می کنیم؛ بهمن ماه ۸۷ »علی 
اکبر مهرابیان« وزیر وقت صنایع و معادن 

در معدن زغال سنگ همکار راور گفته بود:» 
بسیاری از معادن زغال سنگ به دلیل استفاده 
از تجهیزات سنتی و روشهای قدیمی زیان ده 

هستند.«
مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی 
که سال ۹۷ در خصوص چالش های معدن 
کاری زغال سنگ منتشر کرده؛ استفاده 
نکردن تکنولوژی و ماشین آالت روز دنیا 
در بهره برداری از معادن را جزو مهم  ترین 

چالش ها عنوان کرده است.
تجمع کارگران زغال سنگ در صدر 

اعتراض های کارگری
مشکالت زغا ل سنگ وقتی بیشتر به چشم 
 می آیند که در زندگی و معیشت کارگران این 
بخش اثر می گذارد.کارگرانی که سخت کار 
می کنند،اما درآمد کمی دارند.این ماجرا هر بار 
به اعتراضات کارگری ختم می شود.موضوعی 

که در ماه گذشته نزدیک به ۲ هفته در کرمان 
شاهد آن بودیم.آماری که علی خدایی نماینده 
کارگران در شورای عالی کار می دهد نیز گواه 
همین موضوع  است. به گفته او از سال ۹۲ تا 
۱۴۰۰ زغال سنگ رتبه اول اعتراض های 
کارگری در کشور را داشته است؛ و بیشترین 

حوادث نیز در همین زمینه است.
عالقه ای به سرمایه گذاری در معادن 

زغال سنگ نیست
مشکل مکانیزه کردن صنعت زغال سنگ در 
استان کرمان حاال بعد از گذشت ۱۳ سال حل 
نشده و همچنان ادامه دارد.اخیرا پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی به این موضوع 
اشاره کرده.او سرمایه گذاری برای مکانیزه 
کردن صنعت زغال سنگ استان را۲هزار 
میلیارد ریال برآورد کرده و گفته:»با توجه به 
اینکه منابع مالی مانند سایر صنایع به صنعت 
زغال سنگ داده می شود، سرمایه گذاران به 

این بخش ورود نمی کنند.«
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
می گوید:»هیچ سرمایه گذاری با وام کارمزد 
۲۰ درصد ورود نمی کند و تسهیالت برای این 

بخش باید ۱۰ درصد باشد.«
حاال بخش زیادی از مشکالت زغال سنگ با 
منابع مالی گره خورده و تا این مسایل حل 
نشود اجرای تعهدات و توقعات دیگر دور از 

انتظار است.

محمـد مجـاز افزود:هـزار میلیـارد تومـان 
بتـدای سـال جـاری  سـرمایه گذاری از ا
تاکنـون در جنـوب کرمـان انجـام شـده که 
بیانگر تحـول بزرگـی در بخـش معدنی این 

منطقـه اسـت.
او بـا بیـان اینکـه سـرمایه گـذاری در ایـن 
بخش در راسـتای جلوگیری از خام فروشـی 
مواد معدنـی منطقـه جنـوب کرمـان انجام 
شـده اسـت گفت: طرح هـای فـرآوری مواد 

معدنـی باید مـورد حمایـت قـرار گیرند.

او از خـام فروشـی واحدهـای معدنـی انتقاد 
کـرد و ایـن اقـدام را حـراج ثـروت ملـی و 
آسـیب بـه نسـل های آینـده کشـور بـرای 

اسـتفاده از منابـع طبیعـی برشـمرد.
معاون سـازمان صمت جنـوب کرمان گفت: 
زمانـی خـام فروشـی مـی کنیـم در عمـل 
سـودی را کـه بایـد در داخـل هزینه شـود، 
مسـتقیم به خارج از کشـور می فرسـتیم در 
صورتـی که اگـر توانمنـدی خـود را افزایش 
دهیـم و دسـت از خـام فروشـی برداریـم 

زمینـه درآمدزایی و رشـد اقتصادی کشـور 
را فراهـم مـی کنیـم.

او بـا بیـان اینکـه صـادرات غیرنفتــی نیـز 
نقش تعییـن کننـده ای بـر رشـد اقتصادی 
کشـور دارد، از حمایـت و راه انـدازی طـرح 

هـای فـرآوری مـواد معدنـی خبـر داد.
مجاز افـزود: ۱۰۰ فقـره پروانه بهـره برداری 
در حـوزه معدنـی جنـوب کرمـان صـادر 
شـده کـه در راسـتای جلوگیـری از خـام 
فروشـی به صـدور مجـوز بیـش از ۵۰ جواز 

تاسـیس کارخانه های فرآوری مـواد معدنی 
انجامیـده و بیانگر برنامه ریزی این سـازمان 
بـرای تمـام معـادن اسـتخراجی جنـوب 

کرمـان اسـت.
او همچنیـن در ادامـه گفـت: بـا راه انـدازی 
طـرح هـای فـرآوری در جنـوب کرمـان 
سـرمایه گـذاری بیـش از ۲ هـزار میلیـارد 
تومانی در آینـده نزدیک محقق خواهد شـد 
کـه زمینه اشـتغال بـرای چهـار هـزار نفر را 

فراهـم مـی کنـد.

برداشت چای ترش 
در شهرستان کارون

فصل برداشت چای ترش از مزارع شهرستان کارون 
آغاز شد. کشت این گیاه دارویی از اول اردیبهشت آغاز 
می شود، گل دهی این گیاه نیز از مهرماه شروع و زمان 

برداشت کاسبرگ ها در آبان ماه است که با دست انجام 
می شود. شرایط آب و هوایی کشت این محصول، گرم 

و خشک است.

عکس: میزان

هر
ع: م

منب

صنعت زغال سنگ کرمان و رویای مکانیزه شدن

افتتاح هزار میلیارد تومان طرح فرآوری معدن در جنوب کرمان 

معاون صمت کرمان: 

کمبود مرغی در استان کرمان نداریم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد

وضعیت نامطلوب این روزهای 
استان کرمان در شیوع کرونا

خبر

خبر

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــارت س ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام ــه مع ــه گفت ب
تجــارت اســتان، علیرغم کاهــش جوجــه ریــزی، در کرمــان کمبــود مرغــی نداریم.

محمدرضــا قــوام بــا بیــان این کــه توزیــع مــرغ در کرمــان بــه خوبــی در حــال انجام 
اســت، گفــت:از اواســط آبــان تــا اواخــر آذر مــاه جوجــه ریــزی کــم مــی شــود امــا با 
ــه  ــد، مــرغ ب اقدامــات صــورت گرفتــه، از ســایر اســتان هایی کــه  تولیــد مــرغ دارن
ــه در اســتان  ــن زمین ــودی در ای ــچ کمب ــی شــود و خوشــبختانه هی اســتان وارد م

احســاس نمــی شــود.  
او بــا بیــان اینکــه در زمینــه مــرغ گــرم،در نقاطــی کــه بــا کمبــود روبــرو شــویم،از 
طریــق تزریــق مــرغ منجمد،ایــن کمبــود را مرتفــع خواهیــم کرد،یــادآور شــد:مرغ 
منجمد بــه انــدازه ی کافــی در اختیار ســازمان پشــتیبانی امــور دام شــمال و جنوب 
اســتان بــوده و بــه محــض نیــاز بر اســاس حوالــه ای کــه جهاد کشــاورزی صــادر می 

کنــد،در اختیــار واحدهــای توزیعــی قــرار داده خواهــد شــد.
قــوام بــا تاکیــد براینکــه قیمــت مــرغ منجمــد در سراســر کشــور ۲۰هــزار تومــان 
اســت،گفت:با فروشــندگان متخلــف در ایــن زمینــه برخــورد جــدی خواهــد شــد.

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت اســتان 
همچنین قیمت مــرغ گــرم تولیــد مرغــداری هــای اســتان را ۲۹۳۳۰ تومــان اعالم 
کــرد و افزود:فــروش مــرغ گــرم وارد شــده از ســایر اســتانها نیــز تــا ســقف ۳۱هــزار 
تومــان خواهــد بــود ولــی فــروش بیــش از ایــن مبلــغ تخلــف محســوب می شــود.

ــورت  ــدات ص ــا تمهی ــال و ب ــی س ــای پایان ــرد:در ماه ه ــان ک ــان خاطرنش او در پای
ــد شــد.  ــرغ مواجــه نخواهن ــود م ــا کمب ــردم ب گرفته،م

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه متاسفانه استان کرمان در روزهای جاری 
وضعیت مناسب و مطلوبی به لحاظ شیوع کرونا ندارد،گفت:زرند و شهربابک در وضعیت قرمز 

و کرمان،رفسنجان و سیرجان در وضعیت نارنجی هستند.
دکتر سعید صحبتی اظهار کرد:در استان کرمان تا امروز ۲۰۴۸۰۹۲نفر نوبت اول و ۱۵۷۳۲۰۴ 

نفر هر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
صحبتی افزود:برای رسیدن به ایمنی جمعی باید حدود ۸۵ تا ۹۰درصد جمعیت هر دو نوبت 
واکسن را دریافت کرده باشند که تا رسیدن به این عدد فاصله زیادی است و می طلبد برنامه 
واکسیناسیون پرشتاب پیش رود و کسانی که به هر دلیل برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند 

در اولین فرصت،مراجعه و واکسن را دریافت کنند.
او خاطرنشان کرد:گروه سنی باالی۶۰سال که دو نوبت واکسن را گرفته اند)بیش از ۴ماه برای 
واکسن های غیرفعال و ۶ ماه برای واکسنهای فعال( باید در اولین فرصت مراجعه و نوبت سوم 

را دریافت کنند.
او گفت:از ابتدای همه گیری بیماری کرونا تا امروز ۵۰۲۸ نفر فوت ناشی از بیماری کرونا در 

استان ثبت شده است.
صحبتی ادامه داد:یه لحاظ رعایت دستورالعملها و شیوه نامه های بهداشتی،افتی را در سطح 
جامعه مشاهده می کنیم و این عادی و سهل انگاری است که به شیوع و گسترش ویروس کرونا 
دامن می زند؛متاسفانه بعضی از مردم دچار فراموشی شده اند و خطر را نمی بینند و احساس 

نمی کنند و برخی هم ماسک را کنار گذاشته اند.
او با بیان اینکه افراد در فضای پر تراکم و بدون تهویه حضور پیدا می کنند و فاصله فیزیکی 
را رعایت نمی کنند، گفت:بطور متوسط حدود۵۰تا۶۰درصد مردم رعایت فاصله ها را 
جدی نگرفتند و حدود۴۰ تا ۵۰درصد پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه را رعایت می کنند.

صحبتی گفت:بر اساس آمار و ارقام و پژوهشهای انجام شده عمده کسانی که به کرونا مبتال 
می شوند و کارشان به بیمارستان و بستری شدن می کشد یا جان خود را از دست می دهند 

واکسن دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون آنها ناقص بوده است.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: حسابدار
جنسیت: خانم و آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

محل فعالیت: کارگاه جیرفت
مزایا:

 توافقی

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

موقعیت شغلی:حسابدار
جنسیت: آقا وخانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز    

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
حداقل مدرک کارشناسی حسابداری

آشنایی با سیستم مالی ترجیحا رایورز
مزایا:بیمه

صبحانه و ناهار

اطالعات تماس
messfelezz@gmail.com ایمیل

موقعیت شغلی: سرپرست فروش
شرایط احراز:

سرپرست فروش 
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سن: حداکثر ۴۰ سال

مدرک تحصیلی: کاردانی و باالتر
رشته تحصیلی: کلیه رشته ها

آشنایی کامل با صنعت پخش مواد غذایی
محل خدمت: کرمان

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

استخدام فرآورده های لبنی رامکیک شرکت معتبر در شهر بابکاستخدام خرم راه ماهان

پورابراهیمی: سرمایه گذاران عالقه ای برای ورود به معادن زغال سنگ ندارند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان از بهره برداری هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در قالب واحدهای فرآوری معدنی در هفت شهرستان جنوبی این استان خبر داد.


