
پورابراهیمی نماینده مجلس:

تصمیم گیری سریع برای ناترازی تولید 
و مصرف برق در استان انجام شود
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 سهم بیکاران ناشی از تعدیل؛ باالی ۳۰درصد 

 فضای کسب و کار کرمان خوب نیست

هشدار مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برای افزایش بیکاری

ثبت قرارداد های اجاره 
در سامانه امالک و اسکان 

 الزامی است
عضو کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرحی برای 
تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس خبر داد و گفت: 

طبق طرح جدید مجلس، صاحب خانه و مســتاجر باید اجاره نامه خود را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.

منصور شــکراللهی گفت: دولت در بخش سورتینگ و 
بسته بندی ورود نمی کند،اما اعالم آمادگی کرده است که 

هر سرمایه گذاری تمایل داشته باشد،می تواند وام 12 درصد در این زمینه دریافت 
کند؛ اما دراین زمینه استقبال نشده است؛ چرا که در عرصه بسته بندی و سورتینگ 

سرمایه گذاری نمی کنند.

جعفری گفت: تاکنــون بالغ بر1۶۰۰ نفر در ســامانه و 
به صورت حضوری مراجعه و کارت اهدا عضو برایشان صادر 

شده است و خیلی از افراد از طریق انجمن اهدا عضو ایرانیان تقاضای صدور کارت 
کردند. رضا جعفری مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با 
خبرنگار راه آرمان گفت: خداوند در سوره مائده آیه ۳2 می فرماید که و هر که نفسی را 

حیات بخشد، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. 

 مسئول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۱۶۰۰ نفر در استان کرمان کارت 
 اهدا عضو دریافت کرده اند

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان 
در مجلس عنوان کرد؛

از سرمایه گذاری 
 در سورتینگ  در جنوب 
 کرمان استقبال نمی شود
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شکوفایی دانش بنیانی ها
 در گروی حمایت شرکت های 

بزرگ و بیمه

الهام پی پر

 تولیدکنندگان کرمانی در پیچ و خم دادسرا تولیدکنندگان کرمانی در پیچ و خم دادسرا

ــرکت  ــزار ش ــدود ۶ ه ــون ح ــم اکن  ه
دانــش بنیــان در کشــور وجــود 
دارنــد کــه تعــداد زیــادی از آنهــا نوپــا 
ــا  ــا ب ــرکت ه ــن ش ــه ای ــتند. البت هس
ــای  ــده ه ــش و ای ــه از دان ــود اینک وج
فناورانــه برخوردارنــد بــا چالــش هــای 
زیــادی از جملــه کمبــود نقدینگــی 
ــت دور  ــن عل ــه همی ــرو هســتند. ب روب
از ذهــن نیســت کــه در همــان گام 
نخســت بــا موانــع زیــادی مواجــه 
ــود را  ــوالت خ ــد محص ــوند و نتوانن ش
بــه بــازار هــدف ارائــه کننــد. از ســویی 
عــدم ریســک پذیــری و یــا پاییــن 
ــودن میــزان ریســک پذیری شــرکت  ب
ــود  ــی ش ــث م ــز باع ــزرگ نی ــای ب ه
ــن  ــترک در ای ــای مش ــکاری ه ــا هم ت
ــرد. نامیــده شــدن  حــوزه صــورت نگی
ــام »تولیــد، دانــش  ــه ن ــد ب ســال جدی
بنیــان و اشــتغال آفریــن« از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری نیــز اتفــاق 
ــالی  ــد س ــود. چن ــی ب ــوب و مثبت خ
مــی شــود کــه بــذر اقتصــاد مقاومتــی 
کاشــته شــده و اکنــون شــاهد محصول 
ــت  ــز محوری ــال نی ــتیم و امس آن هس
بــر روی دانــش بنیــان قــرار دارد. ایــن 
ــه  ــتند ک ــی هس ــا بازوهای ــرکت ه ش
کشــور را در زمــان تحریــم نگه داشــته 
ــری  ــک س ــور را از ی ــاز کش ــا نی ــد ت ان

ــد. ــرف کنن ــزات برط تجهی
شــاهد بودیــم در اوج شــیوع کرونــا 
اغلــب کشــورهای دنیــا حاضــر نبودنــد 
تــا دانــش و تجهیــزات خــود را در ایــن 
زمینــه در اختیــار ایــران قــرار دهنــد و 
ــون  ــتند چ ــم داش ــی ه ــر تجهیزات اگ
ــر  ــاری درگی ــن بیم ــا ای ــان ب خودش
بودنــد تجهیزاتشــان را برای خودشــان 

ــد. ــتفاده کردن اس رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: بخش توسعه در استان کرمان از زیرساخت ها جلو افتاده است و در حالی واحدهای صنعتی بزرگ آماده بهره  برداری می شوند که زیرساخت ها آماده نیست.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان:

@kaghazevatan
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  5۰۰ قیمــت  صفحــه            8            14۰1 مــاه  خــرداد   ۰1 یکشــنبه          12۳۳ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

اطالعیه 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

"اطالعیه مهم"
مرتعداران  فرزندان  و  همسر  توسط  دام  چرای  های  پروانه  تکلیف  تعیین  مهلت  آخرین  رساند  می  اطالع  به 
متوفی که بیش از 2 سال از تاریخ فوت دارنده پروانه چرای دام گذشته، حداکثر تا تاریخ 1401/05/11 می باشد. 
لذا الزم است در اسرع وقت همسر و فرزندان مرتعدار متوفی نسبت به انتخاب و معرفی یک نفر از بین خود 
به ادارات منابع طبیعی شهرستان برای تعیین تکلیف اقدام نمایند. الزم به ذکر است پس ازمهلت تعیین شده 
پروانه ی چرای دام مرتعدار متوفی مشمول فصل چهارم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع 

کشور )ابطال( خواهد شد.

آگهي تمدید )نوبت چهارم( 
آگهي تمدید )نوبت چهارم( مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي 

شماره  ع/91/14۰۰
به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " مهندسي، تأمین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه 

خورشیدی با ظرفیت 4۰ مگاوات بصورت EPC " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 

۱4۰۱/۰3/۰۱ به روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰8 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران موکول گردید. الزم به ذکر است اسناد مناقصه اصالح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی 

www.geg.ir  از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر 
یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال(عنوانشماره

15۰/ج14۰۰/۳

عملیات تکمیلی محور جیرفت- سه راهی 
بم حدفاصل کیلومتر 2۳4+2۰ تا تونل 

اسفند )تجدید(
1۰،951،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی
) مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( 
۳52،5۳4،8۳۶،۰1۳

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 14۰1 و فهرست بهای تجمیعی

نوبت دوم

o  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز1401/03/02 تا تاریخ 1401/03/08 .
o  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ1401/03/26.

o  زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز  شنبه تاریخ1401/03/28.
o  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل 
سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی 

)http://iets.mporg.ir( مناقصات کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان شناسه آگهی : 1320797

آب را َهدر ندهیم

آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار اجرای محوطه
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد اجرای محوطه  پروژه راین یك خود واقع در شهر 

کرمان، انتهای صادقیه 2 را  توسط پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت به صورت  دستمزدی انجام دهد. 
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد تا در صورت تمایل حداکثر ظرف مدت ده روز  
از تاریخ درج این آگهی نسبت به ارسال نامه اعالم آمادگی و رزومه کاری به آدرس شیراز ، بلوار معالی آباد ، 
نبش خیابان بهاران ، مجتمع اداری آرین ، طبقه دوم ، واحد۶، دبیرخانه مرکزی شرکت و یا پست الکترونیکی 

شرکت به نشانی jonoub@maskanco.ir اقدام  نمایند.

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

 رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور خبر داد:

8 افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال  جاری 
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی:
تصمیم گیری سریع برای ناترازی تولید و 

مصرف برق در استان کرمان انجام شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیم گیری سریع برای 
ناترازی تولید و مصرف برق در استان کرمان ضرورت دارد و قطعی 
برق در واحدهای صنعتی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو می شود.

به گزارش تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان یکی از شوراهای 

فعال و بسیار اثرگذار در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه هیئت رئیســه اتاق کرمان بســیار دغدغه مند 
هســتند و کار علمی و تخصصی انجام می دهند گفت: از ظرفیت 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، باید برای 

توسعه استفاده کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
وضعیت موجود اقتصادی اســتان باید در جلســه بعدی شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان برای استاندار 

جدید و رئیس کل جدید دادگستری استان تشریح شود.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی قطعی برق برای واحدهای صنعتی 
در تابســتان وجود دارد بیان کرد: ناترازی تولید و مصرف برق در 

استان کرمان وجود دارد و باید سریعاً تصمیم گیری شود.
پورابراهیمی با اشاره به آســیب های قطعی های پیش بینی نشده 
برق در واحدهای صنعتی گفت: قطعی برق باعث کاهش تولید و در 
نتیجه تعدیل نیرو می شود که بسیار مضر است و راهکارهای کاهش 

خسارت به تولید و اقتصاد استان پیشنهاد و تدبیر شود.
وی با بیان اینکه الیحه برنامه هفتم توسعه به زودی از سوی دولت 
به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود افزود: ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز استان کرمان حتماً باید پیگیری شود و ما برای توسعه 

استان به این زیرساخت ها نیاز داریم.

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان

 در مجلس عنوان کرد؛
از سرمایه گذاری در سورتینگ در جنوب 

کرمان استقبال نمی شود
منصور شکراللهی گفت: دولت در بخش سورتینگ و بسته بندی ورود 
نمی کند، اما اعالم آمادگی کرده اســت که هر ســرمایه گذاری تمایل 
داشته باشــد، می تواند وام 12 درصد در این زمینه دریافت کند؛ اما در 
این زمینه استقبال نشده است؛ چرا که در عرصه بسته بندی و سورتینگ 
سرمایه گذاری نمی کنند. منصور شکراللهی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره 
به اینکه در هفت شهرستان جنوبی استان ساالنه ظرفیت تولید چهار 
و نیم میلیون محصول کشاورزی را داریم، گفت: جنوب استان کرمان 
قطب کشاورزی است و عالوه بر اینکه می تواند تأمین کننده محصوالت 
کشاورزی کشور باشد، می تواند صادرات کشور را نیز در زمینه محصوالت 

کشاورزی به عهده بگیرد، اما نیاز به زیرساخت دارد.
نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس ادامه داد: دولت در 
بخش سورتینگ و بسته بندی ورود نمی کند، اما اعالم آمادگی کرده است 
که هر سرمایه گذاری تمایل داشته باشد، می تواند وام 12 درصد در این 

زمینه دریافت کند تا بتواند زیر ساخت های الزم را در منطقه ایجاد کند.
وی ضمن اشاره به بازدید وزیر کشاورزی، بانک عامل و رئیس کمیسیون 
کشاورزی از جنوب استان کرمان اظهار کرد: اعالم آمادگی شده است که 
وام 12 درصد با هر مبلغی در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت اما در 
این زمینه استقبال نشده است؛ چرا که در عرصه بسته بندی و سورتینگ 

سرمایه گذاری نمی کنند.
شکراللهی تصریح کرد: بر خالف دو سال گذشته که شاهد وضع مناسبی 
برای تولیدات سیب زمینی و پیاز نبوده ایم؛ امسال وضعیت صادرات بهتر 
بوده است و امید در دل کشاورزان ایجاد شده و امیدواریم در سال 14۰1 

شاهد وضعیت بهتر برای کشاورزان منطقه باشیم.
نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: 
گفته می شود که باید الگوی کشت را تغییر دهیم؛ بنابراین کشاورزان در 
این زمینه باید ورود کنند و جلساتی را نیز با وزیر جهاد کشاورزی در این 
خصوص داشته ام و نظر وزیر بر این است که الگوی کشت در جنوب استان 

تغییر کند.

تولیدکنندگان اسـتان کرمان با مشـکالت زیادی 
مواجـه هسـتند و گاهـی الزم اسـت تـا مرجعـی 
حقوقی به مشـکالت بخش تولید رسـیدگی کند 
امـا در کرمان هیـچ مرجع خاصـی در ایـن زمینه 

وجود نـدارد.
تحریم هـای خارجی برای تولیدکنندگان اسـتان 
کرمان روزهـای بـدی را رقـم زده و ایـن در حالی 
اسـت کـه آنهـا مجبـور بـه تحمـل تحریـم های 

داخلـی نیز هسـتند.
در سـال های اخیـر تولیدکننـدگان با مشـکالت 
زیـادی در مسـیر تولیـد مواجـه هسـتند؛ عـدم 
تامیـن مـواد اولیه، بـاال رفتـن و افزایـش ناگهانی 
قیمت هـا، مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه و... امان 

تولیدکننـدگان را بریـده اسـت.
کشـور اسـتراتژی اساسـی در زمینـه صنعـت و 
معـدن نـدارد و این مسـاله در کنـار فقـدان ثبات 
در سیاسـت های اقتصـادی و دسـتورالعمل های 
لحظـه ای، پیمان سـپاری ارزی و تبعات ناشـی از 
آن، مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه و نبود بسـتری 
امن بـرای سـرمایه گـذاری واحدهـای صنعتی و 

معدنـی را دچـار چالـش کرده اسـت.
ایـن واحدهـای تولیـدی کـه بـا ایجـاد اشـتغال 
خدمـت بزرگـی بـه جامعـه مـی کننـد درگیـر 
مشـکالتی هسـتند کـه نیـاز اسـت تـا یـک 
کمیسـیون حقوقی و قضایـی آنها را بررسـی و در 
جهت رفع آن گام بـردارد، تولیدکنندگان کرمانی 
مرجعی برای رسـیدگی به مشکالت شـان ندارند 
و در راهروهـای دادسـرا زمـان و انـرژی خـود را 

هزینـه مـی کننـد.
در کنـار ایـن هـا، ایـن واحدهـای تولیدی کـه با 
ایجـاد اشـتغال خدمـت بزرگـی بـه جامعـه مـی 
کننـد درگیر مشـکالتی هسـتند که نیاز اسـت تا 
یک کمیسـیون حقوقی و قضایـی آنها را بررسـی 
و در جهـت رفـع آن گام بـردارد، تولیدکننـدگان 
کرمانی مرجعی برای رسـیدگی به مشکالت شان 
ندارند و در راهروهای دادسرا زمان و انرژی خود را 

هزینـه مـی کنند.
لزوم نگاه حمایت گرانه به بخش تولید

رئیـس هیئت مدیـره خانـه صمت اسـتان کرمان 
اظهار کـرد: هـم اکنـون مـا در شـرایط پایـداری 
به سـر نمـی بریـم و بسـیاری از مشـکالت نیـز از 

دسـتمان خـارج شـده اند.
بابـک اسـماعیلی تصریـح کـرد: مـا همزمـان بـا 
تحریـم هـای داخلـی و خارجـی دسـت و پنجـه 
نرم مـی کنیم که مـدل داخلـی آن بسـیار بدتر از 

خارجـی اش اسـت.

وی اضافـه کـرد: فقدان هیئـت صلح و سـازش در 
استان به شدت احسـاس می شـد و همین مساله 
دلیلـی بـود تـا خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان بـه فکـر چـاره بیفتـد و پیگیـری 
هـای الزم را بـا مجموعه شـوراهای حـل اختالف 

اسـتان انجـام دهد.
وی بـا بیـان اینکه خانـه صمت اسـتان کرمـان از 
هیچ گونـه بودجـه دولتـی بهـره نمی بـرد گفت: 
این تشـکل هیچ وابسـتگی به بودجه دولتی ندارد 
و تمامـی هزینه هـا با همیـاری فعـاالن اقتصادی 
تامین و خانه به شـکل خودگردان اداره می شـود.

اسـماعیلی افـزود: تـالش کردیـم تـا زیرسـاخت 
خوبـی را بـرای رفـع مشـکالت تولیدکننـدگان 
فراهم کنیم و در هر حوزه کارشناسـان متخصص 
و خبـره ای را نیز در کنار خـود داریم کـه پای کار 

هسـتند.
وی با بیـان این مطلب کـه تولیدکننده پـول را به 
کشـور تزریق می کنـد افـزود: دولت بایـد نگاهی 

حمایتگرانـه به بخش تولید داشـته باشـد.
ایـن فعـال اقتصـادی اضافـه کـرد: مـا بـه عنوان 
بخـش خصوصـی ظرفیـت هـای کوچـک را در 
دورافتـاده ترین مناطق نیـز از قلم نمـی اندازیم و 
بـه آن توجه می کنیم و با سـرمایه گـذاری در این 
مناطق شـغل ایجاد کـرده و به تبع آن از بسـیاری 
مشـکالت و آسـیب هـای اجتماعـی جلوگیـری 

مـی کنیم.
یك قدم بـرای بهبـود کسـب و کارها در 

اسـتان کرمان
دبیـرکل خانه صمـت کرمان نیز گفت: مشـکالت 
اقتصـادی ناشـی از تحریم هـا بـازار فـروش 
و مبـادالت ارزی بخـش عظیمـی از واحدهـای 
صنعتـی و تولیـدی اسـتان را دچـار خلـل کـرده 

اسـت.
کیان سـیدی افـزود: روز بـه روز تاثیـرات تحریم 
هـای اقتصـادی و برخـی خودتحریمـی هـا بـر 
مشـکالت واحدهـای تولیـدی اسـتان کرمـان 

مـی افزایـد.
وی تاکیـد کرد: گام هـای عملیاتی باید در کشـور 
برداشـته شـود و تدابیر اصولـی جهـت حمایت و 

رشـد و توسـعه کسـب و کارها اتخاذ شود.
دبیـرکل خانه صمـت اسـتان تصریح کـرد: مجوز 
صلح و سـازی ویژه رسیدگی به مشـکالت فعاالن 

اقتصادی اسـتان را به زودی دریافـت می کنیم.
سیدی افزود: سـاختمان شـماره دو خانه صنعت، 
معـدن و تجارت اسـتان کرمـان اوایل خـرداد ماه 
آمـاده بهره بـرداری اسـت و این یک قدم اساسـی 
در جهت بهبـود فضای کسـب و کارها در اسـتان 

. ست ا

واردات منشا مافیا و رانت است
دادسـتان کرمـان نیـز در ایـن خصـوص  گفـت: 
روزهایـی را بـه خاطـر دارم کـه برخـی از 
تولیدکننـدگان بـه عنـوان کسـانی کـه حـق و 
حقـوق کارگـر را ضایع می کننـد، یاد مـی کردند 
و تمامـی مشـکالت کشـور را بـه گردن این قشـر 
مـی انداختنـد امـا اکنـون شـاهد تغییر ایـن نوع 

نـگاه هـا هسـتیم.
دادخـدا سـاالری افـزود: امـروز اکثـرا شـعار مـی 
دهنـد و البته مـی شـود گفـت همین هم نشـان 
دهنـده به وجـود آمدن یـک دیدگاه مثبت اسـت 
و قطعـا بـه زودی بر تـن بسـیاری از این شـعارها 

جامـه عمـل پوشـانده می شـود.
واردات منشـا رانـت و مافیـا سـت و تمامـی 
مشـکالت و بدبختی هـای حاصـل از این مسـاله 

شـامل حـال حـوزه تولیـد مـی شـود.
وی واردات را آفت بزرگ کشـور عنـوان و افزود: 
واردات منشـا رانـت و مافیـا سـت و تمامـی 
مشـکالت و بدبختی هـای حاصل از این مسـاله 
شـامل حال حـوزه تولید می شـود. امـروز دیگر 
کمتر کسـی رغبـت دارد به سـمت تولیـد برود.
دادسـتان کرمـان افـزود: فعـاالن عرصـه تولید با 
تحریـم مـی جنگند امـا درسـت در همیـن زمان 
قاچاقچیـان جنـس هـای تقلبـی را بـه بـازار می 
ریزند و هیـچ سـپر محافظتی هـم در ایـن زمینه 

نیسـت.
وی اضافـه کـرد: تولیدکننـدگان بـا ایجاد شـغل 
باعث کاهش میـزان جرم و جنایـت در جامعه می 

شـوند و ما بایـد مدیون این قشـر باشـیم.

سـاالری با بیان اینکه هر هفته نیمـی از مراجعان 
به دفتـر مـن تولیدکنندگان هسـتند گفـت: این 
مسـئله برای مـن تاسـف برانگیز اسـت زیـرا این 
قشـر مرجعی بـرای حل مشـکالت خـود ندارند و 

باید بـه دادسـرا مراجعـه کنند.
وی افـزود: تولیـد؛ بخشـی از دغدغـه روزانـه من 
اسـت به شـکلی که یک روز در هفتـه را به صورت 
ثابـت بـه تولیدکننـدگان اختصـاص داده ام زیـرا 
مـا مدیـون ایـن افـراد هسـتیم و در قبـال آنهـا 

مسـئولیت داریـم.
دادسـتان کرمـان گفـت: کشـورهای دیگـر از 
تولیدکننـده حمایـت می کننـد اما در کشـور ما 
به ایـن گونـه نیسـت و همین هـم باعث شـده تا 
امـروز بسـیاری از بازارهـای جهانـی را از دسـت 

بدهیـم.
سـاالری بیـان داشـت: امـروز بخـش زیـادی از 
کاالهایـی کـه بـه کشـور وارد مـی کنیـم را در 
گذشـته تولیـد مـی کردیـم و ایـن عاقبـت عـدم 

حمایـت از تولیدکننـده اسـت.
تولید با ایجاد شـغل و پاییـن آوردن آمـار بیکاری 
خدمـت بزرگـی را بـه جامعه مـی کند. امـا مدت 
زیـادی اسـت که بخـش تولیـد درگیر مشـکالت 

زیادی اسـت. 
فعاالن اقتصـادی نیازمند آن هسـتند تـا مرجعی 
خاص بـرای رسـیدگی به مشـکالت شـان وجود 
داشـته باشـد اما در کرمان این زیرسـاخت وجود 
نـدارد، آن طور کـه پیداسـت خانه صمت اسـتان 

کرمـان در حال تامین این زیرسـاخت اسـت.

جعفری گفت: تاکنون بالغ بر1۶۰۰ نفر در سامانه و 
به صورت حضوری مراجعه و کارت اهدا عضو برایشان 
صادر شده است و خیلی از افراد از طریق انجمن اهدا 
عضو ایرانیان تقاضای صدور کارت کردند. رضا جعفری 
مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در گفتگو با خبرنگار راه آرمان گفت: خداوند در سوره 
مائده آیه ۳2 می فرماید که و هر که نفسی را حیات 
بخشد، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده 
است. جعفری با اشاره به اینکه هرکس در هر سنی می 
تواند اهدا کننده عضو و یا نسج باشــد ادامه داد:اهدا 
کنندگان عضو به جز یکی از کلیه ها که بصورت زنده 
می توانند یکی از کلیه را جهــت پیوند کلیه زنده به 
زنده اهدا کنند معموال افرادی هستند که دچار مرگ 
مغزی شده اند و مرگ مغزی توسط )پنج گروه پزشکی 
متخصص بیهوشی، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز 
و اعصاب، متخصص داخلی و پزشکی قانونی( که عضو 
گروه پیوند نیستند تایید می شود و در صورت تایید 
مرگ مغزی و رضایت متوفی در زمان حیات یا رضایت 

بستگان درجه یک وی انجام می گیرد.
مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی  تصریح 
کرد: برای اهدا عضو می توان با در دست داشتن کپی 
کارت ملی و یا مدرک شناسایی معتبر به معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان اداره پیوند اعضا مراجعه و 
نسبت به ثبت نام و صدور کارت اهدا عضو اقدام کنند. 
یا با مراجعه به ســایت معاونت درمان دانشگاه علوم 
 VCT.KMU.AC.IR پزشکی کرمان به آدرس
ویا با مراجعه به سایت  انجمن اهدای عضو ایرانیان به 
آدرس ehdacenter.ir مراجعــه و جهت اهدا 

عضو ثبت نام کنند.
وی توضیح داد: خوشــبختانه با فرهنگ سازی که با 
انجام مصاحبه نصب بیلبورد و ...دانشگاه علوم پزشکی 
و همچنین اقدامات خوب رســانه ملی در این امر و  
همچنین بینش خوب مردم و همشهریان عزیز دیار 
کریمان تاکنون هر ماه بیش از ده الی بیست نفر فرم 
ثبت نام اهدا عضو را پر نموده کارت اهدا عضو را دریافت 
تقاضا کردند. جعفری اذعان کــرد: نکته قابل توجه 

اینکه فرد با گرفتن کارت اهدا عضو نیت قلبی خود را 
به اعضای خانواده خود اعالم می کند، ولی با توجه به 
قوانین جمهوری اسالمی ایران فرد بالغ با دریافت کارت 
نمی تواند اهدای عضو نماید بلکه در صورت مرگ مغزی 
افراد درجه یک خانواده می بایستی رضایت کتبی خود 

را نسبت به اهدا اعضای نزدیکان خود اعالم کند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت پیوند اعضاء در دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از ســال 1۳8۳ با افتتاح بخش 
پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان 
شروع شد، گفت: تاکنون )پایان فروردین ماه 14۰1( 
889 مورد پیوند کلیه زنده به زنده انجام شده است  
ولی در بحث اهداء عضو و پیوند از مرگ مغزی از سال 
1۳85 فعالیت در کرمان آغاز شد و تاکنون تعداد 2۶۶ 
مورد بیمار مرگ مغزی اهدا عضو نموده در مجموع 
۳15 مورد پیوند کلیه )از بیمار مرگ مغزی( و مجموعا 
12۰4 مورد پیوند کلیه در کرمان انجام شده است و 
۷1 مورد پیوند کبد در کرمان  انجام شده و ۷8 مورد 
کبد به دلیل عدم وجود گیرنده جهت پیوند به شیراز 

ارسال گشته است.
جعفری با بیان اینکه  اهدا قلب از بیمار مرگ مغزی 
پس از انجام  اقدامات پاراکلینیکی و اکو قلب و مشاوره 
با متخصصین پیوند قلب در تهران و هماهنگی های 
وزارت بهداشت و درمان و مناســب بودن قلب فرد 
دهنده، گیرنده قلب در تهران مشخص و آماده پیوند می 
گردد ادامه داد: لذا تیم جراحی قلب جهت برداشت قلب 
با هواپیما به کرمان عزیمت کرده پس از برداشت سریعا 

قلب به تهران جهت پیوند برده می شود.
وی توضیح داد: در کرمان پیوند مغز استخوان از سال 
1۳88 آغاز و تاکنون ۳8۷ مورد انجام و پیوند قرنیه از 
سال 1۳8۷ آغاز و تاکنون ۷42 مورد انجام شده است 
و عمل کاشت حلزون هم از سال 1۳95 در بیمارستان 
شفا آغاز و تاکنون ۳1۰ مورد عمل کاشت حلزون انجام 

گرفته است.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان در بین 
دانشــگاه های علوم پزشــکی سراسر کشــور جزو 

دانشگاه های برتر در زمینه پیوند اعضا بوده است.

تولیدکنندگان کرمانی در پیچ و خم دادسرا

مسئول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

1۶۰۰ نفر در استان کرمان کارت اهدا عضو دریافت کرده اند

گزارش
الهام پی پر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:
سند تحول فرهنگی جنوب کرمان 

تدوین می شود
بهرام مسلمی مهنی گفت: سند تحول فرهنگی جنوب کرمان براساس 
نیازهای فرهنگی هر شهرستان که از سوی شورای فرهنگ عمومی آنها 

اعالم می شود، تدوین می شود. 
به گزارش شبســتان ، روزگذشته آیین اختتامیه جشــنواره نقاشی و 
خوشنویسی قرآن و عترت جنوب کرمان با حضور مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان به میزبانی شهرستان منوجان برگزار شد. 
بهرام مسلمی مهنی در این آئین، گفت: سند تحول فرهنگی جنوب کرمان 
براساس نیازهای فرهنگی هر شهرســتان که از سوی شورای فرهنگ 

عمومی آنها اعالم می شود، تدوین می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان بیان کرد: جشنواره نقاشی 
و خوشنویسی بخشی از جشنواره های قرآن و عترت جنوب کرمان است 

که به میزبانی منوجان برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه دولت مردمی برای توسعه فرهنگی مناطق، نگاهی 
عدالت محور است و به همین منظور نگاه جزیره ای و تمرکز زدایی از مراکز 
استان ها حذف شده و این عدالت فرهنگی را در همه کشور مخصوصا در 

مناطق کم برخوردار دنبال می کند.
مسلمی مهنی تصریح کرد: در راستای سیاست های عدالت محور دولت 
مردمی، سومین هفته قرآن و عترت جنوب کرمان در قالب جشنواره ها و 
برنامه های متنوع در هر هفت شهرستان جنوبی کرمان در حال اجرا است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ضمن ابراز خرسندی، ابراز 
کرد: بزرگترین هنر جهان از آن ما است و مفتخریم که قرآن بزرگترین 

سند هنری ما است.
وی اظهار کرد: زیبایی صوت قرآن بی نظیرترین زیبایی ها و احساس ها 

است که قلب انسان را متجلی می کند.
مسلمی مهنی با بیان این مطلب که هنر ابتدا از قرآن شروع شده است، 
عنوان کرد: ما مسلمانان مفتخریم که اولین هنر در جهان متاثر از قرآن 

داریم.  
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان تمدن جنوب کرمان 
کهن ترین تمدن در جنوب شرق همراه با ظرفیت های بسیاری دانست 
و افزود: جنوب کرمان اســتعدادهای فراوانی در حوزه های مختلف  از 
شهرستان های منوجان قلعه گنج، رمشک، عنبرآباد، رودبار، جیرفت، 
ســاردوئیه تا جبالبارز دارد اما آن طور که باید و شاید از این ظرفیت ها 
 که دغدغه اصلی هنرمندان و نخبگان می باشــد، استفاده نشده است.

وی بیان کرد: یکی از خال های موجود عدم شناسنامه هنری هنرمندان 
منطقه است که باید نسبت به ثبت اطالعات هنری خود اقدام کنند.

مدیرکل امور استان ها و سازمان های تابعه معاونت اول قوه قضاییه 
و رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان روز گذشته در هفتاد 
و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: 
حمایت و پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در استان 
کرمان و اجرای منویات رهبری و سیاست های کالن دستگاه قضایی 
را در سال های گذشته دنبال کردیم. یداهلل موحد ابراز داشت: ظرفیت 
دستگاه قضا در سطح ملی و استانی در دهه های اخیر به ویژه در چهار، 
پنج سال گذشته برای رفع مشکالت اقتصادی، جهش تولید، حمایت 

از سرمایه گذاران و پشتیبانی از مدیران به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی یکی از محورهای مهم قوه 
قضاییه است، ادامه داد: تمام تالش دستگاه قضایی این بوده تا به 
مدیران برای تولید در بخش حاکمیت و بخش خصوصی کمک 
کند و در کنار آنها باشد و در استان کرمان ریل گذاری خوبی صورت 
گرفته است. رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان تصریح 
کرد: ستاد حمایت حقوقی و قضایی از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی در مرکز استان کرمان تشکیل شد و ترکیب خوبی هم 
داشت و اتاق بازرگانی استان در این ستاد بسیار فعالیت داشت و 
رئیس اتاق بازرگانی مشاوری امین و دلسوز برای ما به شمار می رفت 
و نظرات کارشناسی همیشه برای ما راهگ شا بود. موحد عنوان کرد: 
دستگاه های نظارتی و اطالعاتی، سازمان بازرسی، اداره کل اطالعات 
و سایر سازمان ها در کنار دستگاه های اجرایی برای حمایت از بخش 
خصوصی استان کرمان مشارکت جدی داشتند و سیستم بانکی هم 
نقش پررنگ داشت تا مشکالت اعتبارای و مسائل را حل و فصل کند.

وی اضافه کرد: اگر برای ایجاد زیرساخت های عمرانی کرمان، کمک 
و مساعدت دستگاه قضایی نبود، ترمینال جدید راه اندازی نمی شد 
زیرا در حاشیه شهر بود و فقط دستگاه قضایی می توانست مشکالت 
را برطرف کند و همچنین پروژه صاروج پارس عملیاتی نمی شد زیرا 
کار بزرگ عمرانی در مرکز شهر با ده ها قانون در تعارض بود و دستگاه 
قضایی توانست موانع را برطرف کند و سرمایه گذار عمانی 1۰۰ 
میلیون دالر سرمایه بیاورد.  موحد یادآور شد: مجموعه تجاری وکیل 
با رفع موانع توسط دستگاه قضایی رونق گرفت و دستگاه قضایی تمام 
ظرفیت و توان خود را به کار گرفت تا گره از پای بنگاه های اقتصادی 

در سراسر استان کرمان باز کند.

دبیر جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت گفت: یک هزار و 
14۳ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که شامل 84۰ اثر سرود، آکاپال، 
تواشیح و کارهای چند زبانه، 28 مقاله و تعداد زیادی آهنگ است که 
در مجموع 1۰ برگزیده برتر خواهیم داشت. محمدرضا علیزاده در 
نشست خبری، افزود: سوم خرداد نقطه عطفی در دوران دفاع مقدس 
بود به همین مناسبت در استان کرمان برنامه های مختلفی در حوزه 
فرهنگ اجرا خواهد شد که در این راستا جشنواره فیلم کرمان شامگاه 
۳1 اردیبهشت ماه آغاز به کار خواهد کرد. وی با اشاره به برگزاری تعزیه 
ده زیار در ایام سوم خرداد، بیان کرد: طرح ابتدایی برگزاری جشنواره 
ملی آواها و نواهای سردار مقاومت همزمان با دومین سالگرد شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کرمان به معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ارائه و فراخوان آن در اسفندماه سال گذشته منتشر شد. 
علیزاده تصریح کرد: در راستای گرامیداشت یاد سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی و ترویج مکتب سردار سلیمانی شاهد برگزاری 
رویدادهای فرهنگی هنری مختلف در استان کرمان بودیم که در 

گستره ی استانی، ملی و فراملی اجرا شدند و یا در حال اجرا هستند.
وی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت 
سوم خرداد ماه برگزار می شود، گفت: ظرفیت هنر و قالب های هنری 
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج مکتب شهید 
سلیمانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ در همین راستا تالش کردیم 
این جشنواره در حوزه تخصصی آواها و نواهای مقاومت تعریف شود و 
امیدواریم سال به سال استمرار یابد. علیزاده در ادامه با بیان اینکه بحث 
ایثار و شهادت، شجاعت، روحیه جهادی، نوع دوستی و وطن پرستی با 
محوریت شهید سلیمانی از محورهای اصلی جشنواره هستند، ادامه 
داد: ارج نهادن به ارزش های ایثار و شهادت خصوصا ویژگی های سردار 
سلیمانی، بازشناسی مکتب ایثار، شهادت و وطن دوستی با شناسایی 
جوانان عالقه مند در این حوزه، کشف استعدادهای جدید و حمایت 
از آن ها، حمایت ویژه از آثار خاص با موضوع ایثار و شهادت، رویکردی 
نوین در تولید و اجرای آثار فاخر در سطح ملی و بین المللی از اهداف 
جشنواره است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان تصریح کرد: تالش 
داریم در حوزه های مختلف با توجه به نگاه ها و سالیق هنری متفاوت 
شرایط را در استان کرمان فراهم کنیم که عالقه مندان بتوانند به ترویج 

مکتب سردار سلیمانی بپردازند.

استاندار کرمان گفت: اقتصاد استان کرمان 
معدن پایه بوده، تنوع بخشــی به اقتصاد 
استان ضرورت داشته و خلق ظرفیت های 

جدید بسیار اهمیت دارد.
به گزارش تســنیم، محمد مهدی فداکار 
اظهار داشت: خدا را شــاکر هستم که در 
اولین روزهای مسئولیتم در استان با بخش 
خصوصی استان جلسه دارم و اعتقاد دارم از 

این ظرفیت حتماً باید استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد استان کرمان اقتصاد معدن پایه ای است گفت: اعتقاد دارم 
دولت نباید نقش اجرایی در اقتصاد داشته باشد و باید نقش نظارتی و هماهنگی داشته 

باشد.
استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از گرفتاری ها در اجرای پروژه ها مسائل محیط زیستی 
است، افزود: با این وجود محیط زیست استان نباید قربانی توسعه شود و باید موانع را 
برطرف کرد. وی با اشاره به اینکه تنوع بخشی به اقتصاد استان یک ضرورت است بیان 
کرد: معلوم نیست تا کی ظرفیت معادن در استان کرمان وجود داشته باشد و بتوان از آن 
استفاده کرد. فداکار با بیان اینکه در حال حاضر صنعت استان، معدن پایه بوده و سهم 
صنعت گردشگری استان از ظرفیت گردشگری کشور با توجه به ظرفیت باالیی که دارد 

بسیار پایین است گفت: این ظرفیت باید در خدمت توسعه استان کرمان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه خلق ظرفیت های جدید در کنار ظرفیت های موجود اقتصادی استان 
بسیار اهمیت دارد و حتماً پیگیری خواهیم کرد افزود: مانع زدایی از طرح ها اهمیت دارد 

و نباید خود مانعی ایجاد کرد.

رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی استان کرمان گفت: بخش توسعه 
در استان کرمان از زیرساخت ها جلو افتاده 
است و در حالی واحدهای صنعتی بزرگ 
آماده بهره  برداری می شوند که زیرساخت ها 
آماده نیست.  به گزارش فارس ، سید مهدی 
طبیب زاده صبح روز گذشــته در هفتاد و 
سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اظهار داشــت: آنچه را در توان 

داریم به کار می گیریم تا نظر بخش خصوصی در مســائل مختلف را شجاعانه، صریح و 
شفاف اعالم کنیم.

 وی ابراز کرد: تکیه اســتان بر منابع معدنی است و زمانی که معادن تمام شود و چنانچه 
زنجیره و ارزش افزوده ایجاد نشده باشد، معلوم نیست چه آینده ای خواهیم داشت.

پرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: کارگروهی 
بر اساس اولویت ها را در سراسر اســتان ایجاد کرده ایم تا فرصت های سرمایه گذاری در 
زیرساختی و اولویت ها را شناســایی کنیم و االن می دانیم در 1۰ تا 2۰ سال آینده چه 

زیرساخت هایی در کجای استان نیاز است. 
طبیب زاده افزود: در مجموع فضای کسب و کار کرمان خوب نیست و این را هم می توانید، 

ببینید و هم از فعاالن اقتصادی بشنوید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان کرمان ابراز داشت: شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان کرمان در شش ماهه دوم سال گذشته 

تمام امتیازات را کسب کرده و جزو استان های برتر هستیم.

رئیس حوزه هنری کرمان گفت: هم زمان با 
سالروز آزادسازی خرمشهر سردیس شهید 
سلیمانی در فرودگاه کرمان رونمایی می شود.

به گزارش فارس ، مجتبی اسدی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: امــروز نبل، الزهراء، 
حلب، بوکمال و... خرمشــهرهای دیگری 
هستند که به واسطه یاری رساندن خداوند 
متعال و با درایت شهید سلیمانی آزاد شدند و 
به فرموده رهبر معظم انقالب » خرمشهرها در 

پیش است« خرمشهرهایی که نه در عرصه نظامی بلکه در عرصه های مختلفی مانند فرهنگ و 
هنر باید به دست توانمند جوانان ما فتح شوند.

وی افزود: یکی از خواسته های رهبر معظم انقالب ترویج و تبیین مکتب شهید سلیمانی است و 
بی شک استفاده از زبان هنر بهترین و ماندگارترین روش در تبیین این مکتب است.

مجتبی اسدی با اشاره به ماموریت ویژه حوزه هنری انقالب اسالمی استان کرمان در پرداختن 
هنری به مکتب شهید سلیمانی تصریح کرد: سردیس شهید سلیمانی که به سفارش حوزه 
هنری  توسط یکی از متبحرترین مجسمه ســازان ایران یعنی استاد نادر قشقایی ساخته 

شده است و هم زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در فرودگاه کرمان رونمایی می شود.
رئیس حوزه هنری کرمان خاطرنشان کرد: برای جانمایی سردیس شهید سلیمانی چندین 
پیشنهاد بود مطالعات میدانی بسیاری در نقاط مختلفی از شهر کرمان انجام شد و در نهایت 
به دلیل اینکه رفت و آمد میهمانان ملی و بین المللی بیشتر از فرودگاه کرمان صورت می گیرد، بر 
آن شدیم تا یاد و نام و نشانی از  سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بدو ورود و همچنین 

خروج از کرمان را با این اثر، در ذهن آنان به یادگار بگذاریم.

استاندار کرمان:

تنوع بخشی به اقتصاد استان کرمان یك 
ضرورت است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان:

فضای کسب و کار کرمان خوب نیست

رئیس حوزه هنری کرمان:

سردیس شهید سلیمانی در فرودگاه کرمان 
رونمایی می شود

مدیرکل امور استان ها و سازمان های 
تابعه معاونت اول قوه قضاییه:

 دستگاه قضایی کرمان گره از 
پای بنگاه های اقتصادی باز کرد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان اعالم کرد:

جزئیات جشنواره ملی آواها و 
نواهای سردار مقاومت در کرمان

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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عضو کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرحی 
برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس خبر 
داد و گفت: طبق طرح جدید مجلس، صاحب 
خانه و مســتاجر باید اجاره نامه خود را در 

سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری 
در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در خصوص 
قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت: 
ستاد مقابله با کرونا در سال 99 حداکثر میزان 

افزایش اجاره بها را مشخص کرد.
شــاکری ادامه داد: امسال هم ستاد تنظیم 
بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین 
کرده است و برای این که این موضوع تبدیل 
به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس 

در دستور کار قرار دادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع 
اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت 
اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون 
فقط طرح »قانون کنترل قیمت مسکن« را 

برای ورود به مجلس در نظر گرفته ایم.
شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم 
بازار، مدت ها به بازار اجــاره بی تفاوت بوده 
اســت در حالی که این موضوع حداقل 4۰ 
میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می گیرد 
و معظالتی مانند حاشیه نشینی و خانه های 
ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده 

است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص 
طرحی که قرار اســت در مجلس بررسی و 
تصویب شــود گفت: در این طرح افراد باید 
اجاره نامه خود را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کنند و این موضــوع نکته مهم و اصل 
این طرح جدید اســت. با این کار، اطالعات 
مســکن خانوار های کل کشــور به دست 
می آید. برای افرادی که در سامانه اطالعات 
را ثبت می کننــد، حمایت هایی مثل 5۰ 
درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، 
وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و 
همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی در 
نظر گرفته خواهد شد و کسانی هم که از ثبت 
اطالعات در سامانه سر باز زنند باید ضرر و 

زیان بپردازند.

افزایش بیش از دو برابری 
حقوق سربازان وظیفه

حداقل حقوق 
سرباز3میلیون و 

۷8۰هزار تومان
سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران از افزایش 115 
درصدی میانگین حقوق سربازان وظیفه 

نیروهای مسلح خبر داد.
سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: با 
مساعدت مجلس شورای اسالمی و دولت، 
میانگین حقوق کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح در سال 14۰1 به نسبت سال 14۰۰ 
به میزان 115 درصد رشــد یافته و از مبلغ 
یک میلیون و 49۰ هزار تومان در فروردین 
سال گذشته به ۳ میلیون و 2۰۰ هزار تومان 

افزایش یافته که بر این اساس:
1- حقوق ســربازان وظیفه مجرد که در 
مناطق عادی خدمت می کنند با رشد 14۰ 
درصدی و حداکثر به مبلغ ۳ میلیون و ۷8۰ 

هزار تومان تعیین شد.
2- حداقل حقوق سربازان وظیفه متاهل 
با افزودن هزینه عائله مندی با رشد 145 
درصدی به مبلغ 4 میلیــون و 1۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت که هزینه مربوط به 
فرزند یا ایاب و ذهاب به این مبلغ افزوده 

خواهد شد.
۳- سربازان وظیفه ای که در مناطق عملیاتی 
خدمت می کنند )اعــم از مجرد و متاهل( 
عالوه بر حقوق ذکر شده به تناسب مدرک 
تحصیلی و تاهل از مبلغ حدود یک میلیون 
تا ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان از فوق العاده 
عملیاتی بهره مند خواهند شــد. سازمان 
وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد: امیدواریم 
با افزایش حقوق و مزایا در سال جاری دیگر 
هیچ هزینه ای بابت انجام خدمت سربازی 
به خانواده محترم کارکنان وظیفه تحمیل 
نشود و انشاهلل با ادامه این روند، در راستای 
تامین معیشت سربازان گام های بیشتری 
برداشته شــود تا ضمن تامین حداکثری 
معیشت سربازان و اجرای قوانین و مقررات 
مغفول مانده در سال های گذشته که مربوط 
به رفاه سربازان است، شاهد رضایتمندی 
هرچه بیشتر سربازان و خانواده های محترم 
آنان باشیم. مشــموالن و خانواده های آنان 
برای کسب اطالعات بیشــتر می توانند از 
طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی 
www. vazifeh. police. ir و یــا 
کانال های سازمان در فضای مجازی به نشانی 
khabaresarbazi@ از آخرین اخبار 

مربوطه مطلع شوند.

ینکه  ا بیان  با  رئیس جمهور 
به  یی ها  را دا و  شرکت ها  گذاری  وا
زیرمجموعه های دولتی خصوصی سازی 
نیست، گفت: ترسیم بایدها و نبایدهای 
صحیح در خصوصی سازی یک ضرورت 
است و بیش از همه، دولتمردان باید به 

آنها ملتزم باشند.
قتصادی  ا ر  خبرنگا گزارش  به 
سید  آیت  اهلل  تسنیم،  ری  خبرگزا
د  رویدا نخستین  در  هیم رئیسی  برا ا
خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار 
قتصادی،  داشت: برای همه فعاالن ا
تاکنون  تید و مجریان کاری که  سا ا
زنگری  ما با نجام شده روشن است؛ ا ا
در آنچه انجام شده یک ضرورت است. 
برای همه روشن است که اقتصادی که 
8۰ درصد آن دولتی است با مشکالت 

زیادی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی، 
ز ۳ بخش دولتی،  قتصاد کشور باید ا ا
تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده 
باشد، گفت: برای همه روشن است 
در  ید  با  44 اصل  سیاست های  که 
حوزه اجرا مورد تأکید قرار بگیرد. در 
برنامه های توسعه نیز به وضوح و روشنی 
بر عدم تصّدیگری دولت تأکید شده 
است. دولت باید هدایت گر، نظارتگر و 
حمایتگر باشد و نباید در تصدی گری 
نین برگردیم،  گر به قوا دخالت کند. ا
نجام می شد و آنچه  تفاوت آنچه باید ا

انجام شده است را درمی یابیم.

ینکه حتماً باید  رئیس جمهور با بیان ا
قعی میدان داده  به بخش خصوصی وا
ین  شود، گفت: ساختارهایی که در ا
رابطه وجود دارد، مانند هیئت واگذاری 
باید کارآمدی الزم را داشته باشد. در 
لرستان یک مجموعه خصوصی سازی 
را دیدیم که هم نمونه خصوصی سازی 
خوب و هم نمونه خصوصی سازی بد 
اهل  ن نا نی به مدیرا زه زما بود. در با
واگذار شده بود اما پس از آن به بخش 
ر شد که نتیجه  قعی واگذا خصوصی وا
آن اشتغال و موفقیت آن شرکت بود. 
بررسی های ما نشان می دهد که در 
ر  نبا ا به ا نه ها ر رد مختلف کارخا موا
سیب زمینی و پیاز تبدیل کرده اند و یا 

دستگاه ها را فروخته اند.
ین موضوع حاصل  ا وی تأکید کرد: 
روش هایی است که منجر به پرونده های 
فساد می شود. ما به دولت آمدیم که 
ساختارها را اصالح کنیم تا پرونده های 
که  به فرض  نشود.  یجاد  ا ین چنینی  ا
هدف ما و سیاست گذار رشد اقتصادی و 
تولید در کشور است، رشد اقتصادی که 

تعیین شده مانند شعار است.
قتصاد  ینکه رشد ا رئیسی با اشاره به ا
ر است، گفت: یکی  یه استوا بر دو پا
افزایش سرمایه گذاری و دیگری افزایش 
ید  ید ببینیم چه با بهره وری است. با
منیت  ر احساس ا یه گذا کنیم تا سرما
کند و بداند سود او تضمین شده است، 
این مسئله نیز در عمل باید رخ دهد. اگر 

این امنیت ایجاد شود و سرمایه گذاران 
را دعوت کنیم خودشان خواهند آمد 
تفاق هستیم. رشد  ین ا و ما به دنبال ا
اقتصادی کشور در گروی حمایت جدی 
از بخش خصوصی واقعی است. پس از 
واگذاری نباید بخش خصوصی را رها 
کرد و تازه حمایت های دولت در این 
نمندسازی  توا می شود.  آغاز  مرحله 
بخش خصوصی در این مرحله باید رخ 
دهد اگر تسهیالت و حمایت هایی را که 
الزم دارند از آنها داشته باشیم. بخش 
خصوصی که وارد این میدان می شود در 
حقیقت به پشتیبانی دولت آمده است 

پس باید از آن حمایت شود.
وی گفت: نگاه به گذشته بسیار مثبت 
گذاری های  وا گر  ا به خصوص  است، 
شکست  علل  بررسی های  با  مختلف 
مورد  در  بگیرد.  صورت  موفقیت  و 
خود  تعاون  یا  و  خصوصی  بخش 
ما  دهند.  نظر  ید  با بخش ها  همین 
باید اصالحات را انجام دهیم تا کشتی 
خصوص سازی بتواند این مسیر را ادامه 

دهد.
تاق  ا ه ها  نشگا دا کرد:  تأکید  رئیسی 
فکر دولت هستند و باید از نظرات آنها 
استفاده کرد، ضمن اینکه باید به بازار 
و فعاالن اقتصادی توجه جدی شود و 
افرادی که نظر متفاوتی با دولت دارند 
باید نظرات خود را ذکر کنند تا به یک 
نقطه مشترکی برسیم و کشور در یک 

مسیر صحیح حرکت کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
8۰درصد تسهیالت کشور را 2۰ ابربدهکار بانکی 
دریافت کرده اند، از ضرورت بررسی شرایط پرداخت 

تسهیالت و اخذ وثیقه از این افراد خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در 
جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بازرسی، قائم مقام 
و معاون اقتصادی و بازرسان این معاونت برگزار 
شد، ذبیح اهلل خدائیان بر لزوم ورود این معاونت به 
موضوعات کالن بانک ها تأکید کرد و خطاب به 
بازرسان گفت: شما عالوه بر اینکه حوزه وسیع و 
تأثیرگذاری را در جامعه به عهده دارید از اختیارات 
کامل برای نظارت و بازرسی برخوردارید و نمی توانید 
بگویید "اختیار نداشته ام"، بر این اساس ضرورت دارد 

که به موضوعات کالن بانک ها ورود داشته باشید.
وی در این نشست با اعالم اینکه مشکالت بانک ها کم 
نیست؛ این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که کشف 
فسادهای بانکی به دلیل سروکار داشتن با پول سخت 

و دشوار نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه به تعدد بانک ها هم 
اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع برای کشف 
انحرافات حوزه بانک و بانکداری باید به سراغ مسائل 
اصلی رفت نه اینکه با مسائل جزئی خودمان را سرگرم 

کنیم.
وی همچنین از معاونت اقتصادی سازمان بازرسی 
خواست به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزئی، چند 
مسئله مهم و اساسی بانک ها را مشخص کند و در 
سال جاری فقط روی این مسائل کالن متمرکز باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکالت 
نظام بانکی را بنگاه داری عنوان کرد و از بازرسان 
خواست بر این موضوع تمرکز کنند و موضوع 
بنگاه داری بانک ها که آنها را از هدف اصلی خود 

بازمی دارد بررسی کنند و با هرگونه سوءجریان در این 
خصوص برخورد شود.

وی یکی دیگر از موضوعاتی را که مورد تأکید قرار داد 
این بود که بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف 
خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده 
است و این را هم متذکر شد: نیازی نیست پرداخت 
وام های قرض الحسنه 15میلیونی بررسی شود، 
به جای این موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیالت 
به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببینید که؛ آیا 

سوءجریاناتی بوده است یا خیر؟
خدائیان با تأکید بر اینکه برخی از اقدامات بانک ها 
باعث وارد شدن خدشه به اقتصاد کشور شده است، 
گفت: چه دلیلی دارد که بانک ها در خرید زمین، 

ساخت وساز برج و... فعالیت داشته باشند؟
وی تصریح کرد: اگر به صورت ریشه ای با برخی از 
انحرافات برخورد شود و مقصرین شناسایی و به مراجع 
قضائی معرفی شوند، دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر 

قانون خودداری خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر لزوم 
شناسایی افراد توانمند و باتجربه حوزه بانکی که 
بازنشست شده اند برای قرار گرفتن کنار بازرسان 
اقتصادی تأکید کرد و این را هم گفت که می توان با 
استفاده از ظرفیت های افراد مسلط به بانک و بانکداری 

سوء جریانات را کشف کرد.
در ادامه احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل 
کشور لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به 
معوقات بانکی بانک های خصوصی را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: 8۰ درصد تسهیالت را 2۰ نفر ابربدهکار 
بانکی، اخذ کرده اند ازاین رو ضرورت دارد به این مسئله 
ورود و مشخص شود که؛ آیا پرداخت تسهیالت و اخذ 

وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر؟
ورود به بدهی های مالیاتی بانک ها، پیگیری نظارت 
الکترونیکی، تدوین برنامه ای سراسری برای ورود به 
مسائل کالن بانکی از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام 
سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت توجه به آنها 

تأکید کرد.

۸۰درصد وام های کشور را ۲۰ َاَبربدهکار 
دریافت کرده اند

رئیسی: واگذاری شرکت ها به زیر 
مجموعه  دولت خصوصی سازی نیست

در شرایطی که طبق برنامه های توسعه باید سالیانه 1۰۰ هزار واحد 
مسکونی، نوسازی شود طی سه سال گذشته در هر سال به کمتر از 1۰ 

هزار واحد تسهیالت تعلق گرفته است.
به گزارش ایسنا، طبق ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه های 
راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به 
احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل 2۷۰ 
محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اقدام 

نمایند.
از طرف دیگر در راستای برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی، نوسازی و بهسازی 15۰ هزار واحد در مناطق 
ناکارآمد بر عهده شرکت بازآفرینی شهری ایران، وابسته به وزارت راه و 
شهرسازی قرار  دارد. از این میزان نوسازی و بهسازی 45 هزار واحد از 
15۰ هزار واحد در تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران در طرح نهضت 
ملی مسکن حال انجام است. آن طور که محمد آئینیـ  معاون وزیر راه و 
شهرسازی گفته است از 45 هزار واحد مذکور بیش از 2۰ هزار واحد دارای 
پیشرفت فیزیکی باالی 9۰ درصد، 5 هزار واحد پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ 
تا 9۰ درصد، یکهزار و 5۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی 2۰ تا 4۰ درصد، و 15 

هزار واحد بین 1۰ تا 2۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
روز گذشته  هم مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت 2۷۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت نوسازی به 28 هزار و 4۰۳ واحد مسکونی از ابتدای سال 1۳98 
تاکنون خبر داد. در واقع طی سه سال  گذشته تقریبا در هر سال به 94۰۰ 
واحد وام تعلق گرفته است. در حالی که هدف، نوسازی و بهسازی 1۰۰ 
هزار واحد است. به هر ترتیب محمود شایانـ  مدیرعامل بانک مسکن 
گفته است: تسهیالت نوسازی بافت فرسوده از ابتدای سال 1۳98 به 5 
هزار و ۷5۷ پروژه با هدف نوسازی تعداد 28 هزار و 4۰۳ واحد مسکونی در 

محالت هدف بازآفرینی شهری، پرداخت شده است.
شایان مبلغ قرارداد منعقد شده تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده 
را 2۷۰۰ میلیاردتومان برشمرد و افزود: تسهیالت نوسازی به بیش از 28 

هزار واحد مسکونی پرداخت شد.

وام نوسازی مسکن به کمتر 
از۱۰درصد جامعه هدف رسید

ثبت قرارداد های 
اجاره در سامانه امالک 

و اسکان الزامی است

اگر چه تاثیر افزایش دستمزد بر صنایع کوچك و متوسط بسیار باالست، اما در صنایع بزرگ 
و عمدتا سرمایه   بر کشور نظیر فوالد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان 
باال نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم درصد تا ۷درصد در نوسان است. 

رنا
: ای

س
عک

از اول خرداد ماه، ارسال دستور پرداخت های ساتنا برای مشتریان تا 
ساعت 14:۳۰ امکانپذیر است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط 
عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به تغییر ساعات کاری بانک 
ها بعد از ایام ماه مبارک رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین 
وضعیت چک های رمزدار در سامانه چکاوک، از اول خردادماه سال جاری 
ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت در سامانه ساتنا برای 
دستور پرداخت های بین مشتری  14:۳۰ و برای دستور پرداخت های 
بین بانکی ساعت 15:۰۰ تعیین شده است. شایان ذکر است در خصوص 
سامانه پایا، ساعات شروع پردازش چرخه ها بدون تغییر و همانند گذشته 
خواهد بود.گفتنی است پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور 

پرداخت در ساتنا برای مشتریان ساعت 14:۰۰ بوده است.

افزایش ساعت کاری ساتنا 
از اول خردادماه

سـهم بیـکاران ناشـی از اخـراج و تعدیـل نیـرو از 
کل بیـکاران بـه بـاالی ۳۰درصـد می رسـد. ایـن 
پیش بینـی اتـاق بازرگانـی ایران اسـت کـه معتقد 
اسـت با حـذف ارز 4هـزار و 2۰۰تومانـی و افزایش 
5۷درصـدی حداقـل مـزد محقـق می شـود. ایـن 
گزارش بـا عنـوان آثـار مصوبـه »حداقل دسـتمزد 
شـورای عالی کار بـر بخش تولید « منتشـر شـده و 
در آن تاکید شـده مهمترین سیاسـت دولت بایــد 
بــه کنتـرل تــورم معطــوف شــود تــا افزایـش 
بیــش از حــد حداقــل دســتمزدها. مطابـق این 
گـزارش بنگاه هـای کوچک و متوسـط که سـهمی 
حـدود 9۰ درصـدی از اقتصـاد صنعتـی کرمـان را 
برعهـده دارنـد تعدیـل نیـرو را در دسـتور کار خود 

قـرار می دهنـد. 
 واکنش صنایـع مختلف به مصوبه دسـتمزد14۰1 
یکسـان نیسـت. ایـن موضـوع در گـزارش مرکـز 
پژوهش هـای اتـاق بازرگانـی ایـران بـه خوبـی 
فزایـش  ا ز  ا منعکـس شـده اسـت. در دفــاع 
غیرمتعـارف دسـتمزد گفتـــه می شـــود سـهم 
هزینه هـــای نیـروی انسـانی در کل هزینه هـــای 
بنگاه هـای اقتصـادی کمتـر از1۰ درصـد اســـت 
و آثـار تورمـی آن کـــم بـرآورد می شـود. مرکـز 
پژوهش های اتـاق بازرگانـی ایران اما مدعی اسـت 
که ایــن ســـهم صرفـــا بـــرای بنگاه های تولید 

صنعتـی غیـــر کاربـر قابـل قبـول اسـت .
افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق،به طور 
متوسط  ۱۱.4درصد قیمت تولیدکننده را 

باال می برد
حداقــل دســتمزد بــر شــاخص قیمــت تولیـد 
کننـده )ppi(اثـر مثبـت دارد.  مطابق برآوردهای 
انجام گرفته توسـط معاونـت توسـعه کارآفرینـی و 
اشـتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سـال 
1۳9۷ ، بــا یـــک درصد افزایش حداقل دستمزد 
بـــه میـــزان ۰.2 درصـــد شـــاخص قیمـــت 
تولیـــد کننـــده افزایــش می یابـد . بــر ایــن 
اســاس می توان گفت کـه افزایــش 5۷ درصـدی 
در حداقــل دســتمزد بــا فــرض ثابــت مانـدن 
سایر عوامــل باعث خواهـد شـد شــاخص قیمـت 

تولیـد کننــده بــه میزان 11.4 درصد رشد یا بـد. 
 از آنجا کـه سـهم نیـروی کار در روند تولید رشـته 
اسـت،  متفـاوت  فعالیت هـای صنعتـی کشـور 
افزایـش 5۷ درصدی دسـتمزد نیروی کار در سـال 
جـاری، بـر بخش هـای مختلف متفـاوت اسـت. در 
یـک دسـته بنـدی کـه مرکـز پژوهش هـای اتـاق 
بازرگانـی انجـام داده در اثـر افزایـش 5۷درصـدی 
حداقل  دسـتمزد، قیمت تمام شـده  »تولید سـایر 
تجهیـزات حمل و نقـل« 1۷.89 درصـد، »تعمیر و 
نصـب ماشـین آالت و تجهیـزات«15.11، »تولیـد 
پوشـاک« 1۳.۷2، »تولیـد سـایر فرآورده هـاي 
معدنی غیرفلـزی« 12.۷4 درصد افزایـش می یابد. 

صنایع بزرگ کمترین آسیب را می بینند
اگر چـه تاثیر افزایـش دسـتمزد بر صنایـع کوچک 
و متوسـط بسـیار باالسـت، امـا در صنایـع بـزرگ 
و عمدتـا سـرمایه   بر کشـور نظیـر فـوالد، نفـت، 
پتروشـیمی، خودروسـازی و گاز این هزینه چندان 
بـاال نیسـت و طبـق بـرآورد بـازوی پژوهشـی اتاق 
ایـران بیـن نیم درصد تـا ۷درصد در نوسـان اسـت. 
در ایـن بخـش صنعـت نفـت کمتریـن هزینـه را با 
۶1/ ۰ درصـد دارد و پس از ایـن بخـش، تولید مواد 
شـیمیایی با کمتر از 5درصـد و تولید آهـن و فوالد 

بـا ۶/ ۶درصـد در رده   هـای بعدی قـرار دارند.
یـن مبنـا می   تـوان ادعـا کـرد، گرچـه در  برا

سـال جاری بخـش تولیـد از ناحیـه افزایـش قیمت 
مـواد اولیـه چـه در بـازار داخلـی و چـه در بـازار 
خارجـی متحمـل هزینه   هایـی خواهـد شـد، امـا 
ایـن هزینه   هـا مقطعـی بـوده و فـراز و فـرود دارد، 
امـا در بخـش هزینـه اسـتخدام نیـروی کار ایـن 
قسـم هزینـه پایدار اسـت. جدا از ایـن  امر بـا توجه 
بـه تاثیر متفـاوت ایـن افزایش بـر صنایـع مختلف، 

ممکـن اسـت برخـی از مزیت   هـای صنعتی کشـور 
یـن تحـوالت جابه جـا یـا تقویـت و  در نتیجـه ا

تضعیـف شـود.
بـه طـور کلـی تاثیـر بخـش افزایـش دسـتمزد در 
قیمـت تمـام شـده بخـش صنعتـی بیـن ۰.۳۶ تـا 

1۷.89 اسـت اما در بخـش خدمات قضیـه متفاوت 
اسـت. بخـش خدمـات بخـش کاربـر اسـت و تاثیر 
افزایـش حداقل مـزد در بخـش خدمات نسـبت به 

بخـش صنعـت بـه مراتب بیشـتر اسـت. 
بخش غیررسمی پررنگ تر می شود

مطابق ایـن گزارش رشــد غیرمتعــارف حداقــل 
دسـتمزد ممکـن اسـت متجـر بــه إخـراج نیروی 

کار موجــود و تشدید بیکاري و افزایش مراجعــات 
بـه صنـدوق بیمـه بیـکاری بـرای دریافـت مقـرری 
بیمــه بیــکاری شــود. حـال آنکـه برآوردهـای 
کارشناسی حاکی از ایـن اسـت که سـهم بیـکاران 
ناشـی از اخــراج و تعدیـل از کل بیــکاران کشـور 
کــه از 1۷ درصد در سـال 1۳98،بــا تو چــه بــه 
بیــکار شـدن بخشـی از نیروی کار کشــور ناشـی 
از ویـروس کرونا در ســال 14۰۰ بــه حــدود 29 
درصـد رسیده بـود، بـا حــذف ارز 42۰۰ تومانـی 
و تصمیمات معطوف بــه نظـام  مالیاتی و به ویــژه 
افزایـش 5۷درصـدی حداقـل دسـتمزد، بـه بیـش 
از ایــن ارقـام برســد. ایــن شــرایط میتوانـد بـه 
تشـدید اشـتغال غیررسـمی و همچنیـن آســیب 

شــدید دهکهـای پایین درآمـدی منجر شــود. 
در ایـن گـزارش قیـد شـده  افزایـش 5۷درصـدی 
حداقـل دسـتمزدها، محیـــط اقتصـاد کالن  را 
مسـتعد تورم می کنـد. مهمترین سیاسـت دولــت 
بایـد بـه کنتـرل تــورم معطوف شـود تـا افزایـش 
بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها، چراکـه افزایـش 
بیــش از حــد حداقــل دســتمزدها فشــارهای 
مضاعفـی را بــه دولت  و اقتصاد کشور وارد خواهد 

کـرد.

سهم بیکاران ناشی از تعدیل؛ باالی ۳۰درصد
هشدار مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برای افزایش بیکاری

گزارش
مرضیه قاضی زاده
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بازار سرمایه روز گذشته قرمزپوش بود و شــاخص کل بورس بیش از 15 هزار واحد 
کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معامالت روز گذشته با 15 هزار و 2۷9  واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و 5۷9 هزار واحد نزول کرد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم 24۳9 واحد کاهش یافت و رقم 44۰ هزار و 184 واحد 
را ثبت کرد.

در این بازار ۶45 هزار معامله به ارزش ۶1 هزار و ۷12 میلیارد ریال انجام شد.
پتروشیمی پارس، معدنی و صنعتی چادرملو، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی و سرمایه گذاری نفتو گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.  شاخص کل فرابورس روز گذشته با 1۰4 واحد کاهش در رقم 21 هزار و 5۳9 واحد ایستاد.
معامله گران این بازار 294 هزار معامله انجام دادند که ۳۳ هزار و ۶59 میلیارد ریال ارزش داشت.

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صبا تامین، گروه توسعه مالی مهر آیندگان و نفت ایرانول 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بورس بیش از ۱۵ هزار واحد سقوط کرد

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: بســیاری از فعــاالن اقتصادی 
معتقدند اگر مســیر فعلی خصوصی سازی اصالح نشود، بهتر است 

تعطیل شود.
به گزارش مهر، غالمحسین شافعی در نخستین رویداد بین المللی 

خصوصی ســازی در اقتصاد ایران با بیــان اینکه واگذاری تصدی گــری دولتی چه در 
کشورهای پیشرفته و چه در حال توسعه به یک اصل تبدیل شده، گفت: در همه کشورها 

دولت ها برای مواجهه با بحران دولتی سازی، برنامه دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران ادامه داد: ما به هیچ کدام یک از 

این اهداف حتی نزدیک هم نشده ایم چه رسد به اینکه به آن برسیم.
وی افزود: قرار بود خصوصی ســازی به معنای اینکه اقتصاد مولد ایجاد شود، انجام شود 
اما عکس آن نتیجه داد. امروز کسی را پیدا نمی کنید از فعاالن بخش خصوصی، تعاونی، 
دولتی، حاکمیتی، نماینده مجلس و… و. که از خصوصی سازی راضی باشند. چه خریدار 
و چه فروشنده همه ناراضی هستند. بنابراین روند خصوصی سازی اشکال داشته است.

رئیس اتاق ایران:

تعطیلی بهتر از ادامه خصوصی با روند فعلی است
رئیس فراکســیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای 
اسالمی گفت: تاکنون 15هزار خودروی دولتی به مادران دارای 
فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته است که این آمار مطابق با تعداد 

درخواست کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است.
فاطمه محمدبیگــی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم درباره نحوه واگــذاری خودرو به 
مادران صاحب دو فرزند یا بیشتر از ســوی خودروسازان اظهار داشت: در سه تا چهار ماه 
اخیر درخواست برای بیش از 5۰۰ هزار خانواده برای خودرو داده شده که بخشی از آنها 

به صورت خوداظهاری بوده است و احراز شرایط نشدند.
وی اضافه کرد: بین افرادی که در لیست واجدان شرایط بودند، تا امروز 15 هزار خودروی 
دولتی به مــادران دارای فرزند دوم و بیشــتر تعلق گرفته که این آمــار مطابق با تعداد 
درخواست کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است، یعنی برابر با فرزندان دوم به بعدی 
اســت که بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و در مهلت قانونی به 

دنیا آمدند.

۱۵هزار خودرو به مادران صاحب فرزند دوم و 
باالتر واگذار شد

$خودرو$ اقتصاد$  بورس

کاغذ اقتصادی
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نایب رئیـس انجمن اهـدای عضو ایرانیـان با بیان 
اینکـه در سـال 14۰۰ مجموعـا 28۳۷ پیوند در 
کشـور انجام شـده اسـت، درباره چرایـی کاهش 
شاخص اهدای عضو ایران، وضعیت لیست انتظار 
بیماران پیوندی، روش هـای دریافت کارت اهدای 
عضو، آخرین خبرهـا از درج نشـان اهدای عضو بر 
روی برخـی مدارک هویتـی، ادعاهای بی اسـاس 
خرید و فروش قلـب از فرد زنـده و... توضیـح داد.

دکتر امیـد قبـادی در گفت وگو بـا ایسـنا، درباره 
وضعیـت اهـدای عضـو در سـال گذشـته، گفت: 
شـاخص اهـدای عضـو در سـال 14۰۰، بالـغ بـر 
11.۰۷ بـوده اسـت و 925 اهدای عضو داشـتیم. 
ایـن درحالـی اسـت کـه شـاخص اهـدای عضـو 
در سـال 1۳98، 14.۳ بـوده، امـا در سـال 1۳99 

شـاخص اهـدا ۷.9 بوده اسـت.
انجام 2828 پیوند عضو

 در سال گذشته در کشور
وی با بیان اینکـه در سـال 14۰۰ مجموعا حدود 
2828 پیوند  در کشـور انجام شـده اسـت، گفت: 
در سـال 14۰۰ بالغ بـر 1۷۷۷ پیوند کلیـه، 854 
پیوند کبد، 1۰ پیوند ریـه،  141 پیوند قلـب و 4۶ 

پیوند لوزالمعده انجام شـده اسـت.
اُفت ۵3 درصدی اهدای عضو 

در ایران بعد از کرونا
قبـادی ادامـه داد: مـا در سـال 1۳98 بـا 1۰۷8 
اهدای عضو، شـاخص اهدای عضومـان 14.۳ بود 
که بر این اسـاس ایـران رتبه اول تمام کشـورهای 
قـاره آسـیا در ایـن حوزه کسـب کـرد و بـا فاصله 
بسـیار زیـاد رتبـه دوم از آن فلسـطین اشـغالی 
شـد. در سـال 1۳99 که بحران کرونا بـود، میزان 
اهـدای عضـو و پیونـد اعضـاء در تمـام کشـورها 
بیـن 15 تا ۷۰ درصـد اُفت کـرد. در ایـران هم 5۳ 
درصـد اُفت اهـدای عضـو و پیوند اعضاء داشـتیم 
که چندین دلیل داشـت؛ یکی اینکه برخـی افراد 
مرگ مغـزی به کووید مبتـال بودند کـه در کووید 
تا یـک و نیم مـاه بعـد از منفی شـدن آزمایشـات 
اجـازه اهـدای عضـو وجـود نـدارد. دوم اینکـه 
فردی کـه پیوند عضـو انجـام می دهـد، داروهای 
مهارکننده سیسـتم ایمنی مصرف می کند و این 
باعث می شـود کـه احتمـال ابتالیش بـه ویروس 
کرونا، چندیـن برابر یک فـرد معمولی شـود. زیرا 
داریـم سیسـتم ایمنـی او را مهـار می کنیـم. در 
نتیجه تمـام کشـورها تمـام تالش شـان را انجام 
می دادنـد که تـا حد ممکـن پیوند انجـام ندهند، 
مگـر اینکه بحث مـرگ و زندگـی در میان باشـد.

وی افزود: در عین حال تمامی پرسـنل واحدهای 
اهـدای عضـو و پیونـد اعضاء مشـغول کنتـرل و 
درمـان بیمـاری کرونـا شـده بودنـد. بـر همیـن 
اسـاس بود که شاخص اهدای عضو کشـورمان در 
سـال 1۳99 شـاخص اهدای عضو کشـور به ۷.9 
کاهـش یافت. منتهـا باتوجه به واکسـینه شـدن 
مردم، افزایش فرهنگ رعایت مسـائل بهداشـتی 
و همچنین تصویب دسـتورالعمل های ویژه برای 
اهـدای عضو، پیونـد و کرونـا در وزارت بهداشـت، 
توانسـتیم بـه صـورت قابـل توجهـی این اُفـت را 
جبران کنیم و شـاخص اهدای عضومان در سـال 
14۰۰ به 11.۰۷ رسـید. در یـک ماه ونیم ابتدایی 
سـال 14۰1 هم رشـد ویژه تری نسـبت به سـال 
قبل داریم و امیدوارم در سال جاری بتوانیم تعداد 
بیشـتری از بیماران نیازمند پیوند را حتی نسبت 

به سـال 1۳98 درمـان کنیم.
2۵۰۰۰ بیمار نیازمند پیوند عضو 

در لیست انتظار
قبادی دربـاره وضعیـت بیمـاران نیازمنـد پیوند 
عضوی کـه در لیسـت انتظـار قـرار دارنـد، گفت: 
قبل از کرونـا 25۰۰۰ نفر در لیسـت انتظار پیوند 
بودنـد کـه روزانـه هفـت تـا 1۰ نفـر آنهـا فـوت 
می کـرد؛ یعنی هـر دو تا سـه سـاعت یک نفـر از 
این بیماران فـوت می کردنـد. در دوران کرونا این 
میزان به دلیل افـت 5۰ درصدی اهـدای عضو در 
کشـور طبیعتا باید دو برابر شـده باشـد، امـا آمار 
متقن و آنالیز شـده ای هنوز به دست مان نرسیده 
اسـت. در عین حال در سـال 14۰۰ هـم 25۰۰۰ 
هزار بیمار در لیسـت اننظار پیوند قرار داشتند که 
مجـددا مرگ ومیر لیسـت انتظار کاهـش یافته و 

به حد سـال 1۳98 رسـیده اسـت.
بروز ساالنه ۵ تا 8 هزار مرگ مغزی

 در کشور
وی دربـاره میزان بـروز مـرگ مغزی در کشـور و 
وضعیـت رضایت بـه اهـدای عضو، گفت: سـاالنه 
در ایران حدود 5 تـا 8 هزار نفر دچـار مرگ مغزی 
می شـوند کـه حـدود ۳۰۰۰ نفرشـان قابلیـت 
اهدای عضـو دارند، امـا از این تعـداد تقریبا 1۰۰۰ 
نفر یعنی یک سوم شـان به اهدای عضو می رسـند 
که مهم ترین دلیـل آن عدم رضایت اسـت.قبادی 
افزود: آمـار رضایت بـه اهدای عضومان در کشـور 
در سـال 1۳84، پنـج درصـد بـود، امـا بـا کمک 
سـازمان های فرهنگسـاز و رسـانه ها، اکنـون این 
عدد بـه بالـغ بـر ۷۰ درصد رسـیده اسـت، امـا با 
این حـال تـا رسـیدن بـه شـاخص اهـدای عضو 

قابل قبول فاصله داریـم. در حال حاضر شـاخص 
اهـدای عضومـان 11.۷ بـوده اسـت، اما شـاخص 
اهـدای عضـو مـورد قبـول در ایـران بـا توجـه به 
تصادفات و ... ۳۰ اسـت و به این معناسـت که یک 
سوم شاخص را توانسـتیم محقق کنیم. امیدوارم 
بتوانیم با کمک نهادهای فرهنگسـاز، رسانه ها و ... 
فرهنگ مـرگ مغزی مسـاوی با مـرگ را نهادینه 
کنیم. اکنون بزرگ تریـن مشـکل در کل دنیا، در 
زمینه عدم رضایت، این اسـت که مـرگ مغزی را 

مسـاوی با مـرگ نمی دانند.
صدور کارت اهدای عضو 

در کشور برای 8 میلیون نفر
وی با بیـان اینکـه تاکنون بـرای هشـت میلیون 
نفـر در کشـور کارت اهـدای عضـو صـادر شـده 
اسـت، گفت: بر ایـن اسـاس 1۰ درصـد جمعیت 
کشـورمان کارت اهدای عضو دارنـد. این در حالی 
اسـت که در کشـورهای پیشـرو باالی ۶۰ درصد 
جمعیـت کارت اهـدای عضـو دارنـد. قبـادی بـا 
بیـان اینکه داشـتن کارت اهـدای عضو بـه منزله 
اهـدای عضو فـرد در صورت مرگ مغزی نیسـت، 
گفت: به ایـن معنا کـه اگـر خدایی نکـرده فردی 
دچـار مـرگ مغـزی شـود و کارت اهـدای عضـو 
داشـته باشـد، اهـدای عضـو انجـام نمی شـود و 
حتما بایـد رضایت والدیـن او باشـد. کارت اهدای 
عضو به ایـن دلیل مهـم اسـت کـه در آن بحران، 
یکـی از مهم ترین دالیلی کـه خانواده هـا رضایت 
نمی دهنـد، این اسـت کـه می گوینـد نمی دانیم 

که نظـر عزیزمان چـه بوده اسـت. داشـتن کارت 
اهـدای عضـو نظـر آن فـرد را نشـان می دهـد. به 
عبارتـی داشـتن کارت اهـدای عضـو بزرگتریـن 
کمک به خانواده ها اسـت کـه اگر خدایـی نکرده 
عزیزشـان دچار مرگ مغزی شـد، بتواننـد در آن 

بحـران تصمیـم درسـت را بگیرند.
روش های دریافت کارت اهدای عضو

وی دربـاره روش هـای دریافـت کارت اهـدای 
عضـو، گفـت: دریافـت کارت اهدای عضـو چند 
روش دارد؛ اول اینکـه افـراد می توانند به سـامانه 
ملـی دریافـت کارت اهـدای عضـو بـه آدرس 
www.ehdacenter.ir مراجعـه کـرده 
و کارت شـان را دریافـت کننـد. در روش دوم 
می تواننـد کـد ملی شـان را بـه شـماره ۳4۳2 
پیامک کنند و در مدت زمان بسـیار کوتاه لینک 
کارت برایشـان ارسـال می شـود کـه می تواننـد 
کارت شـان را ببینند، بـه اشـتراک بگذارنـد و ... 
فقط باید شـماره تلفن همراهی کـه از طریق آن 
پیامک می دهنـد، حتما به نام خودشـان باشـد.

از درج نشان اهدای عضو روی 
گواهی نامه ها چه خبر؟

قبادی درباره وضعیت درج نشـان اهـدای عضو بر 
روی گواهی نامه هـا و برخی مدارک هویتی، گفت: 
این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
شـورای اسـالمی مصوب شـد که نشـان اهـدا بر 
روی کارت هـای ملـی،   کارت های پایـان خدمت، 

کارت بیمه سـالمت و گواهی نامه قـرار گیرد.

در آستانه روز ملی اهدای عضو اعالم شد

با »عقل« عاشق شویم یا با »دل«؟دروغ بزرگ »قلب فروشی«
یک روانشناس با بیان اینکه ترکیبی از عقل و احساس برای داشتن یک 
رابطه و ازدواج با کیفیت الزم و سازنده خواهد بود، گفت: رابطه ای سالم 
است که هم عقل و هم احساس در آن وجود داشته باشد اما نباید فراموش 
کرد که قطعا در دل نگاه عقالنی و منطقی نسبت به یک رابطه، احساس 
نیز وجود خواهد داشت. دکتر محمد ابراهیم تکلو در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه اگر اساس رابطه و ازدواج را بر روی عقل و منطق بنا کنیم، رابطه 
و ازدواج درستی شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: در دل عقل و منطق، 
جنبه احساس نیز وجود دارد. اگر عقل و منطق خوب کار کند به درستی 
تشخیص می دهیم که  آیا این جنبه های احساسی که جذب آن شده ایم 
درست است و طرف مقابل به درد ما می خورد یا تصوراتمان نسبت به این 
عشق اشتباه است. این روانشناس با یادآوری اینکه وقتی از کسی خوشمان 
می آید حتما برای این احساس دالیل منطقی نظیر مهربان یا دلسوز بودن 
طرف مقابل داریم، تصریح کرد: تعادل و توازن بین عقل و عشق بسیار مهم 
است. اگر صرفا به یک رابطه نگاه احساسی بدون در نظر گرفتن جنبه های 
عقالنی و منطقی داشته باشیم ، قطعا ازدواج و رابطه ما با شکست مواجه 
خواهد شد. اگرچه شاید در اوایل رابطه، جنبه های احساسی جذاب به نظر 
برسند اما با گذشت زمان و فروکش کردن هیجانات، موضوعات دیگری 
برایمان در رابطه مهم می شود. به گفته این روان درمانگر، هیجانی عمل 
کردن در یک رابطه منجر به این می شود که رابطه با تنش و کشمکش 

مواجه شده و در نهایت نیز دچار زوال شود.
تکلو با تاکید بر اینکه هیچ تضادی بین دو راهی عقل و احساس وجود 
ندارد، ادامه داد: برای فردی که رشد عقالنی و شناختی اش متناسب با رشد 
عاطفی و احساسی اش شکل گرفته باشد، هیچ تضادی بین عقل و احساس 
وجود نخواد داشــت. اگر افراد بر روی رشد عقالنی و شناختی خود کار 
کرده باشند احساسات بر آنها  غلبه نکرده و با در نظر گرفتن عقل و منطق 
درگیر روابط احساسی و عاطفی می شوند. در این میان بعضا افراد بر روی 
قسمت های شناختی مغز کار نکرده اند و زمانی هم که درگیر روابط عاطفی 
می شوند عقل از صحنه انتخاب آنها خارج شده و تنها بر اساس احساسات 
تصمیم گیری می کنند. باید همزمان از عقل و احساس استفاده کنیم و در 
نظر داشته باشیم که قطعا در دل نگاه عقالنی و منطقی نسبت به یک رابطه، 
احساس نیز وجود خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بعضا افراد نمی توانند 
توازنی بین عقل و احساس برقرار کنند، این را هم گفت که تمام افراد در 
گام نخست درگیر جنبه  احساسی و عاطفی یک رابطه می شوند و به این 
نکته توجه ندارند که صرفا حسی را دریافت کرده اند که مربوط به ظاهر و 
فیزیک فرد است و این برخورد اولیه بر اساس سیستم احساسی و عاطفی 
شکل می گیرد. این روان درمانگر افزود: با این حال نباید فراموش کرد که 
وقتی وارد یک رابطه می شویم، عالوه بر در نظر گرفتن احساس باید از عقل و 
منطق نیز استفاده کنیم تا متوجه شویم طرف مقابل تا چه اندازه با ما تناسب 
دارد و با فردی که برای ازدواج انتخاب کرده ایم چقدر حرف برای گفتن 
داریم؟. اینگونه در عین در نظر گرفتن جنبه های احساسی از عقل و منطق 
نیز استفاده می کنیم. در غیر این صورت اگر تنها بر اساس احساس رابطه  

را پیش ببریم تفاوت های فاحش پس از ازدواج خود را نشان خواهند داد.
تکلو در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: بخشی از فرآیند رشد عقالنی و 
شناختی در کودکی و با توجه به آموزش های خونوادگی شکل می گیرد که 
اگر نسبت به آن بی توجهی شده باشد افراد در روابط بزرگسالی به مشکل 
می خورند. گاهی خود افراد می دانند در این زمینه ضعف دارند که باید روی 
خود کار کنند و قسمت هایی از وجودشان که نیاز به رشد دارد را پرورش 
دهند. گاهی آسیب هایی در گذشته به افراد خورده است که اکنون نگاه 

عاقالنه توام با احساس را از آنها سلب می کند. 

سال تحصیلی جاری با همه سختی ها و فراز و 
فرودهایی که داشت به پایان رسیده و امتحانات 
دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف از 

فردا، اول خرداد ماه برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، در شیوه نامه ارسالی از سوی مرکز سنجش 
و پایش کیفیت آموزشی، نحوه طراحی سؤاالت و برگزاری 
امتحانات نهایی و غیرنهایی دانش آموزان در نوبت دوم سال 
تحصیلی 14۰۰-14۰1 از ابتدای خرداد ماه اعالم شده است. 
بر این اساس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم 
در مقاطع تحصیلی مختلف به شیوه حضوری برگزار می شود. 
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان دوره 

ابتدایی
1- در دوره اول ابتدایی )پایه های اول - دوم - سوم(، در دو 
درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی )پایه های چهارم 
و پنجم( در دروس فارسی، ریاضی و علوم، عالوه بر ابزارهای 
مختلف ارزشیابی کیفی توصیفی، در پایان سال تحصیلی 

آزمون های کتبی برگزار می شود.
این آزمون به صورت کالسی بوده و تمامی فرایندهای آن 
اعم از طراحی سؤاالت، اجرای آزمون و تصحیح اوراق برعهده 

معلم مربوطه است.
2- در پایه ششم، براساس مصوبه جلسه 859  شورای عالی 
آموزش و پرورش، عالوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی 
-توصیفی، آزمون هماهنگ منطقه ای برای کلیه دروس )با 
سواالت واحد و برنامه معین و به طور همزمان از سوی اداره 

آموزش و پرورش منطقه( در مدرسه برگزار می شود.
۳- بازه زمانی برگزاری آزمون های کتبی در تمامی پایه ها از 
روز یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه 14۰1 
و در مناطق گرمسیری، تصمیم گیری در خصوص بازه زمانی 

آزمون ها بر عهده ستاد امتحانات هر استان است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این باره 
گفته است: امتحانات کتبی مقطع ابتدایی از اول تا دوازدهم 
خرداد برگزار می شود؛ البته همچنان رویکرد ارزشیابی این 
مقطع »کیفی و توصیفی« است. برگزاری آزمون به معنای 
تغییر رویکرد ارزشیابی کیفی، توصیفی نیست. بنابراین 
مدارس و معلمان نباید در برگزاری آزمون ها، نمره ای به 
دانش آموزان بدهند و رویکرد ارزشیابی به همان روش قبل 
و توصیفی خواهد بود و به هیچ وجه از سیستم نمره گذاری 

استفاده نکنند.

آغاز برگزاری امتحانات 
دانش آموزان از فردا

خبر

خبر

سنا
  ای

س:
عک

کاغذ جامعه

اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  حسب  بدینوسیله 
وامالک کشور ومواد اصالحی ایین نامه قانون ثبت وهمچنین باستناد 
مواد 1و2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی ) درخصوص امالکی که مستندا به مواد مزبور منجر 
به رد تقاضای ثبت گردیده اند ( امالک مجهول المالک که در سه ماهه 
چهارم  سال 14۰۰ ) دی - بهمن - اسفند   (واقع در بخش 1و4 و۷ 
و8حوزه ثبتی منطقه یک کرمان تقاضای ثبت انها پذیرفته شده به 
ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی وبخش محل وقوع امالک تقاضای 
ثبت شده پذیرفته شده بشرح ذیل اگهی میشود لذا بدینوسیله ماده 1۶ 
قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه شخصی اعم از ) حقیقی وحقوقی ( 
نسبت به امالک مشروحه ذیل مندرج در این اگهی اعتراضی داشته 
باشند بایستی از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی مزبور که در انتهای اگهی 
قید شده حداکثر ظرف مدت 9۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد وامالک منطقه یک کرمان تسلیم نموده وبا عنایت به ماده 8۶ 
ائین نامه قانون ثبت مصوب 8 /11 /1۳8۰ وهمچنین باستناد تبصره دو 
ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی 
مصوب 1۳۷۳ معترض میبایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد وامالک دادخواست الزم مبنی بر طرح 
دعوی به دادگاه یا سایر مراجع ذیصالح ارائه نموده وگواهی مربوطه 
مشعر بر جریان طرح دعوی را از مراجع قضائی اخذ وبانضمام تصویر 
دادخواست تقدیمی به اداره ثبت اسناد وامالک ارائه نماید بدیهی است 
در صورت عدم تقدیم دادخواست وارائه گواهی طرح عدم دعوی از 
مرجع رسیدگی کننده قضائی نسبت به ملک مورد تقاضااز طرف 
معترض با توجه به مادتین فوق الذکر چنانچه متقاضی ثبت ) مالک 

( گواهی عدم ارائه دادخواست از دادگستری ومراجع قضائی اخذ وبا 
اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم نماید وفق مقررات وباتوجه به یک ماه 
تعیین شده اعتراض معترضیین دیگر از نظر این اداره قابل استماع 
ورسیدگی نبوده وادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت ادامه خواهد 
یافت ضمنا چنانچه بین متقاضی واشخاص حقیقی ویا حقوقی دیگر 
قبل از انتشار اولین نوبت اگهی مزبور دعوایی در محاکم قضائی صالحه 
در جریان رسیدگی می باشذ مطابق ماده 1۷ قانون ثبت اسناد وامالک 
کشور طرف دعوی میبایست از تاریخ اولین انتشار اگهی 9۰ روز تصدیق 
محکمه را مشعر بر جریان دعوی با این اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم 
نماید در غیر اینصورت حق او ساقط خواهد شد وادامه عملیات ثبتی 

بنام متقاضی ادامه خواهید یافت
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 

5۳۳4 اصلی اقای عباس کهنوجی   بشماره ملی 2991۰۷۶۶58  
بمساحت  85 /15۶21  پسته   مشجر  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

مترمربع واقع در کیلومتر 4 جاده زرند کرمان
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

5۰5 فرعی از ۳1 اصلی اقایان  الف -  مجتبی شیخ شعاعی بشماره ملی 
2992۷55۰95 -ب - معین شیخ شعاعی بشماره ملی 298۰۰۶۶451 
هریک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 
59 /181  مترمربع واقع در اختیار آباد   - کوچه 1۷ روبرو مسجد قائم   
ملی  بشماره  دهقانی    حمزه  آقای  اصلی    ۳1 از  فرعی   5۳8۰
299221882۰  ششدانگ یک قطعه محوطه محصور بمساحت 24۰ 

مترمربع واقع در اختیار اباد خیابان نمازکوچه ۳9  
5485 فرعی از ۳1 اصلی  اقایان  الف -  مجتبی شیخ شعاعی بشماره ملی 

2992۷55۰95 -ب - معین شیخ شعاعی بشماره ملی 298۰۰۶۶451 
هریک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 
2۰ /18۳  مترمربع واقع در اختیار آباد   - کوچه 1۷ روبرو مسجد قائم   
5489 فرعی از ۳1 اصلی  آقای امیر حسین عندلیب یزدی   بشماره 
ملی 299۰۶59552  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 5 /24۳ مترمربع 

واقع در اختیار اباد خیابان شهید بهشتی
549۰ فرعی از ۳1 اصلی  خانم مریم عامری اختیار آبادی  بشماره ملی 
299۰9۳۶۶۶1  ششدانگ یکباب خانه   بمساحت 51 /125 مترمربع 

واقع در اختیار اباد کوچه 28 بهشتی   
55۳۳ فرعی از ۳1 اصلی  اقای مجید شیخ شعاعی اختیار آبادی  
بشماره ملی 299۰9۳8۳۰۳  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 /25۰ 
مترمربع واقع در اختیار اباد نبش کوچه ۳۰ منشعبه از خیابان بهشتی

55۳۶ فرعی از ۳1 اصلی  اقای سید امیر حسین رئیس زاده بشماره 
ملی 5۶29818۳1۷  ششدانگ یکباب خانه  نیمه ساز  بمساحت 

۳۰ /2۰4 مترمربع واقع در اختیار اباد کوچه ۳4 بهشتی  
ملی  بشماره  بهرام    آذر  سعید  آقای  اصلی   از ۳1  فرعی   55۳۷
۳21994۶828  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 44 /2۶2 مترمربع واقع 

در اختیار اباد خیابان استقالل نرسیده به استقالل 9 پالک ۳
5549 فرعی از ۳1 اصلی  اقای محمود عامری اختیار آبادی   بشماره 
ملی 299۳48۳۷۳۰ ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 2۰ /۳۷2 مترمربع 

واقع در اختیار اباد خیابان امام کوچه 25
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۷ کرمان

ملی  بشماره  ماکیانی    اهلل  ولی  اقای  اصلی   ۳ از  فرعی   ۳۷5
19۳۰942524 ششدانگ یکبابخانه بمساحت  8۰ /۳18 مترمربع واقع 

در باغین خیابان ولیعصر کوچه 11
128۳ فرعی از ۳ اصلی خانم عصمت نامجو باغینی  بشماره ملی 
299۰۶8۷۳۶1 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 5۰ /22۰ مترمربع  واقع 

درباغین کوچه 9 منشعبه ازبلوار امام خمینی  

1441 فرعی از ۳ اصلی خانم مریم بلوچ رستم زاده گوکی بشماره ملی 
29915۳۶1۶5 ششدانگ یک باب منزل مسکونی  بمساحت 8۰ /۳۳9 

مترمربع  واقع درباغین خیابان شهید احمد شجاعی
ملی  بشماره  رباطی   نظری  یاسر  اقای  اصلی   ۳ از  فرعی   1848
مترمربع   بمساحت ۶5 /11۷  یکبابخانه   29929۰۰۷1۰ ششدانگ 

واقع درباغین بلوار امام نبش کوچه 42
1849 فرعی از ۳ اصلی اقای محمد جواد شجاعی باغینی   بشماره 
ملی 299۳۰15۰11 ششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۷5 /19۷ مترمربع  

واقع درباغین خیابان امید نبش امید 2۷
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

ملی  بشماره  زاده  توکلی  حسن  آقای  اصلی   1 از  فرعی   149۷  
298۰۳۳4952 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 9۶ /252 مترمربع واقع 
درچترود خیابان ولیعصر کوچه عاشورا سمت چپ کوچه دوم سمت 

راست  
ملی  بشماره  زاده   توکلی  محمود  آقای  اصلی   1 از  فرعی   15۰۰
299۰9۶5۰۶8 ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 42 /4۰1 مترمربع واقع 

در چترود کوچه عاشوراکوچه شهید مسعودپور
129۷ فرعی مجزی شده 22۳ فرعی  از2 اصلی  خانم نرگس ملکوتی  
بشماره ملی 299۳84۳۰44  دوازده سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
وباغ  بمساحت  ششدانگ 2۶4۷ مترمربع واقع در سرآسیاب – خیابان 

امامزاده
1۳۰1 فرعی از 2 اصلی خانم نرگس حالج زاده بشماره 299۳19۶41۳ 
ششدانگ یکباخانه  بمساحت 2۰ /554 مترمربع  واقع درسرآسیاب 

۶خیابان نظامی کوچه 15
ملی  بشماره  پور  شفیعی  رسول  آقای  اصلی   2۳ از  فرعی   42۶
29928۶4۰۶4 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 8۷ /۳۶1 مترمربع واقع 

در چترود روستای معز آباد خیابان سعدی نبش اولین چهار کوچه
۶فرعی از 125اصلی خانم طاهره محسن بیگی طغرالجردی بشماره 

ملی 299۳14۷۰5۶ ششدانگ خانه وباغ بمساحت 9۰ /۳11 مترمربع 
واقع درکوهپایه درب انارستان نبش کوچه ۳4

ملی  بشماره  زاده  نجیب  رمضان  آقای  اصلی  از 14۰  فرعی   2۷9
299۰8۰2۳12 ششدانگ یکبابخانه وباغ بمساحت 5۰ /۶5۳ مترمربع 

واقع در کوهپایه وامق آباد نرسیده به دهیاری
5۷4 اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495۷9۰ 
 989۳۳/ 45 بمساحت  ای  پسته  مشجر  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 
مترمربع واقع در جاده کرمان به زرند اراضی شمال کرمان کیلومتر 

9 جاده کرمان به زرند
5۷۶  اصلی آقای غالمرضا مظفری نژاد بشماره ملی 299۰۳9451۶ 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پسته بمساحت 2۷ /4۶4۰9 مترمربع 

واقع در اراضی شمال کرمان جاده زرند به کرمان کیلومتر 9کرمان
5۷۷ اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495۷9۰ 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پسته بمساحت ۷2 /4812۳ مترمربع 

واقع در در اراضی شمال کرمان جاده زرند به کرمان کیلومتر 9کرمان
5۷8 اصلی آقای غالمرضا مظفری نژاد بشماره ملی 299۰۳9451۶ 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پسته بمساحت ۶2 /۶8۰2۰ مترمربع 

واقع در اراضی شمال کرمان جاده زرند به کرمان کیلومتر 9کرمان
5۷9  اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495۷9۰ 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پسته بمساحت 28 /۶۰5۶۳ مترمربع 

واقع در در اراضی شمال کرمان جاده زرند به کرمان کیلومتر 9کرمان
58۰ اصلی آقای غالمرضا مظفری نژاد بشماره ملی 299۰۳9451۶ 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پسته بمساحت ۳۰ /۳۷۶5۷ مترمربع 

واقع در اراضی شمال کرمان جاده زرند به کرمان کیلومتر 9کرمان
تاریخ انتشار : نوبت اول پنج شنبه 1 /2 /14۰1
تاریخ انتشار : نوبت دوم یکشنبه 1 /۳ / 14۰1 

  اصغر نارویي- سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان
شناسه آگهی:1۳۰5۷9۳

 اگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال ۱4۰۰
 اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یك کرمان

 12 مـاده  دسـتور  طبـق  بـر 
قانـون ثبـت اسـناد و امالک و 
مـواد اصالحـی 59 و ۶4 آئیـن نامـه قانون ثبت 
و همچنیـن بـه اسـتناد مـاده 1۳ قانـون و ماده 
1۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی  اشـخاصیکه در سـه ماهه چهارم سـال 
14۰۰)دی- بهمـن و اسـفند( نسـبت به امالک 
مجهـول المالـک بخـش 1۳ و 15 کرمـان حوزه 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تقاضای ثبـت نموده اند 
بـا ذکـر نـام متقاضـی و سـهام مـورد تقاضـا و 
محـل وقـوع ملـک بشـرح زیـر آگهـی مـی گردد:
در  واقـع  شـده  ثبـت  تقاضـای  امـالک  الـف( 

کرمـان  1۳ بخـش 
اکبـر  آقـای  اصلـی   ۷۶2 از  فرعـی   14 پـالک 
مومنـی رق آبـادی دارای شناسـنامه شـماره 4 
صـادره از زرنـد فرزنـد محمـد ششـدانگ خانـه 
بمسـاحت  زرنـد  ریحانشـهر  در  واقـع  بـاغ  و 

مترمربـع  2۰۶1.55
پـالک یـک فرعـی از 914 اصلـی آقـای عباس 

منصـوری بیدخوانـی دارای شناسـنامه شـماره 
19 صـادره از زرنـد فرزند حبیب اهلل ششـدانگ 
در  واقـع  انـاری  باغچـه  بـر  مشـتمل  خانـه 

مترمربـع  1894.2۰ بمسـاحت  ریحانشـهر 
ب( امـالک تقاضـای ثبت شـده واقـع در بخش 

کرمان  15
پـالک 4 فرعـی از 225 اصلـی آقـای غالمرضـا 
شناسـنامه  دارای  دشـتخاکی  ضیاءالدینـی 
علـی  فرزنـد  زرنـد  از  صـادره   12 شـماره 
ششـدانگ خانـه واقـع در اراضـی بـر ده دشـت 

مترمربـع.  ۷۶۷.89 بمسـاحت  زرنـد  خـاک 
احمـد  آقـای  اصلـی   ۳2۰ از  فرعـی   5 پـالک 
خرسـند دارای شناسـنامه شـماره 412 صـادره 
قطعـه  ششـدانگ  اهلل  سـیف  فرزنـد  زرنـد  از 
واقـع  قدیمـی(  بوکندهـای  )محـدوده  زمینـد 
در اراضـی نجـف آبـاد زرنـد بمسـاحت 2۷22 

مترمربـع.
احمـد  آقـای  اصلـی   ۳2۰ از  فرعـی   ۶ پـالک 
خرسـند دارای شناسـنامه شـماره 412 صـادره 
قطعـه  ششـدانگ  اهلل  سـیف  فرزنـد  زرنـد  از 

زمین)محـدوده خانـه قدیمـی و آغل گوسـفند( 
واقـع در اراضی نجـف اباد زرند بمسـاحت ۳۶8 

مترمربـع.
پـالک ۷ فرعـی از  ۳2۰ اصلـی آقـای احمـد 
خرسـند دارای شناسـنامه شـماره 412 صـادره 
از زرنـد فرزند سـیف اهلل ششـدانگ قطعه زمین 
بمسـاحت  زرنـد  آبـاد  نجـف  اراضـی  در  واقـع 

مترمربـع.  2494
ثبـت  قانـون   1۶ مـاده  دسـتور  بـه  بنـا  لـذا 
اسـناد و امـالک کسـانیکه بـر امـالک تقاضـای 
ثبـت شـده در بخـش هـای قیـد شـده در ایـن 
آگهـی واخواهـی و اعتراضـی دارنـد مـی توانند 
از اولیـن نوبـت انتشـار آگهـی به مـدت 9۰ روز 
اعتـراض خـود را کتبا و مسـتقیما بـه این اداره 
تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد و عـالوه بر آن 
ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض به 
ایـن اداره دادخواسـت الزم بـه مرجـع ذیصالح 
قضائـی تسـلیم نماینـد و در غیـر ایـن صـورت 
متقاضـی ثبـت یا نماینـده قانونی او مـی توانند 
عـدم  گواهـی  و  مراجعـه  مربوطـه  دادگاه  بـه 
بـه  و  دارنـد  دریافـت  را  دادخواسـت  تسـلیم 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد و اداره ثبـت اسـناد 

عملیـات  اعتـراض  بـه  توجـه  بـدون  امـالک  و 
ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه مـی دهنـد 
و چنانچـه بیـن تقاضـا کننـدگان و اشـخاصیکه 
قبـل از نوبـت اول ایـن آگهی دعـوی اقامه و در 
جریـان رسـیدگی می باشـد میبایسـتی گواهی 
مشـعر بـر جریان دعـوی را به این اداره تسـلیم 
واال حـق او سـاقط خواهـد شـد و تحدید حدود 
امـالک درخواسـت ثبـت شـده بـر طبـق مـاده 
ترتیـب  بـه  امـالک  و  اسـناد  ثبـت  قانـون   14
بخـش و شـماره پـالک آگهـی خواهـد شـد و 
ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه شـرح زیـر منتشـر 

شـد. خواهد 
اجـرای  در  حـدود  تحدیـد  و  نوبتـی  آگهـی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

فاقـد سـند رسـمی سـاختمان هـای 
به اسـتناد مـاده 1۳و ماده 1۳ آییـن نامه قانون 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی، مبنـی بـر پذیـرش ثبـت و 
همزمـان  تحدیـد حـدود  و  اظهارنامـه  تنظیـم 
امـالک مشـمول و تطبیـق آنهـا بـا دفتـر توزیع 
اظهارنامـه، پرونـده ثبتـی و محـل و همچنیـن 
آگهـی  انتشـار  از  اطمینـان  حصـول  از  پـس 

موضـوع مـاده ۳ قانـون فوق، مشـخصات امالک 
و همچنیـن حـدود آنهـا طی دو نوبـت در تاریخ 
هـای ذکـر شـده آگهـی و متذکـر مـی گـردد 
چنانچـه اشـخاصی بـه ماهیـت ملـک معترضند 
ظـرف مدت نـود روز و اشـخاصی که بـه حدود 
و حقـوق ارتفاقـی اعتـراض دارنـد ظـرف مـدت 
سـی روز از تاریـخ انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 
8۶ آییـن نامـه قانـون ثبـت اعتـراض خـود را 

کتبـا بـه واحـد ثبتـی تسـلیم نمایند.
پـالک 2589 فرعـی مفـروز و مجـزی از پـالک 
غالمرضـا  آقـای  اصلـی   2۳۶8 از  فرعـی   22
میرزالـی زرنـدی دارای شناسـنامه شـماره 94 
ششـدانگ  در   علـی  فرزنـد  زرنـد  از  صـادره 
یـک بـاب خانـه واقـع در اراضـی حسـین آبـاد 
زرنـد بخـش 1۳ کرمـان بنشـانی زرنـد خیابان 
عالمـه کوچـه شـماره یـک بمسـاحت 284.۳۰ 

مترمربـع. م الـف 4
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰1/۳/1

حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصیآگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱4۰۰
مشتمل  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
دارای  مربع    29678متر  مساحت  نخیالتی  باغ  بر 
عبدل  چاه  روستای  در  واقع  اصلی   -155 از  فرعی   187 پالک 
علی  آقایان  طرف   از  46 کرمان  بخش  دو  قطعه  فاریاب  شهر 
کدام  هر  محمد  فرزند  چمانه  پنجعلی  و   محمد  فرزند  ترزبان 
موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ )بالسویه (تقاضا ثبت شده 
است نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک 
فوق   پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی   1401/02/24 مورخ 
منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخه 
1401/04/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01

علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
کهنوج . م الف :498
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

 سال پنجم | شماره پیاپی 1233
5یکشنبه  01  خرداد ماه 1401 کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

فیلم سینمایی "بدون قرار قبلی" به کارگردانی 
بهروز شعیبی در یک اکران خصوصی با حضور 

مهتاب کرامتی به نمایش درآمد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، اکران 
خصوصی فیلم »بدون قــرار قبلی« با حضور 
دکتر رابین ناندی رییس دفتر یونیسف ایران، 
سعیده صالح غفاری مدیرعامل انجمن اتیسم 
ایران، مجتبی خســروتاج رییس هیات امنا 
انجمن اتیسم ایران، بهروز شعیبی کارگردان، 
محمود بابایــی تهیه کننده فیلــم، مهتاب 
کرامتی سفیر یونیسف و جمعی از مسئولین 
و اعضا یونیسف در فرهنگسرای رسانه برگزار 

شد.
دکتر رابین ناندی رییس دفتر یونیسف ایران 
بعد از تماشــای این فیلم گفــت: بدون قرار 
قبلی به زیبایی فرهنگ و مناظر خیره کننده 
ایران زمین را به تصویر کشیده است و فراز و 
فرودهای یک مادر مجرد و پســرش را که با 

اتیسم زندگی می کند، ترسیم می  کند. 
وی همچنین اظهار کــرد: این فیلم ترکیبی 
فوق العاده از داستان پردازی، به همراه چاشنی 
هنر و مهارت های ســاخت فیلم است و من 
بیش از همه، از اجرای »حامی« ستاره کودک 

و بازیگر فیلم لذت بردم. 
نانــدی همچنیــن تصریح کرد کــه مایلم 
از  فیلم ســازان ایرانی دعوت کنــم تا از هنر 
فیلم سازی شان برای پرداختن به چالش های 
کودکان با نیازهای ویژه بیش از پیش استفاده 
کنند. با این کار می توان آگاهی عمومی را در 

حوزه این موضوعات مهم افزایش داد.
رییس دفتر یونیسف تهران در پایان از مهتاب 
کرامتی به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف، 
برای حضور در این مراسم و حمایت  مداوم وی 

از حوزه کودکان در ایران قدردانی کرد.
داســتان فیلم "بدون قرار قبلــی" در مورد 
دختری به نام یاسمن با بازی پگاه آهنگرانی 
است که پس از سال ها به دلیل مرگ پدرش به 
ایران بازگشته است. پسر او دچار اوتیسم است 
و این مسئله، ســفر را برایش دشوار می کند. 
یاسمین شــناختی از پدرش ندارد و بیش از 
آن میراثی که پدر برایش گذاشته است باعث 
تعجب او می شــود. اقامت کوتاه او در زادگاه 
پدر و دیدار با کسانی که پدرش را می شناسند 
او را به درک تازه ای از انســان و مفهوم مرگ 

می رساند. 

ساخت فاز دوم سریال »اپیدمی« این روزها در حوالی ورامین ادامه دارد و 
به گفته ی تهیه کننده با وجود دشواری های زیاد در مسیر تولید، چند روز 

دیگر ساخت آن به پایان می رسد.
ـ در گفت وگویی با ایسنا، از پایان فصل  ـ تهیه کننده اپیدمی  سعید کمانی 
دوم این مجموعه خبر داد و درباره ی محتوای آن توضیح داد: در فصل دوم 
که در حال تولید است، عمال قصه سریال و اغلب بازیگران تغییر کرده  است. 
قرار بود این سریال در 1۶ قسمت تولید شود اما در 24 الی 25 قسمت به 
پایان می رسد. آقای فخیم زاده که در فصل اول حضور داشتند دیگر حضور 

ندارند و نیما شاهرخ شاهی از بازیگران جدید در این فصل حضور دارد.
وی درباره ی وضعیت تولید این سریال که با دشواری همراه است و ساخت 
فاز سوم آن توضیح داد: کار فاز سومی هم دارد اما با شرایط سختی که ایجاد 
شده، مسیر برای تولید کار دشوار شده است. در حال حاضر هم به لحاظ 
مالی و هم به لحاظ تولید و پایان کار، »اپیدمی« نفس های آخر را می کشد.

به گفته ی این تهیه کننده »اپیدمی« این روزها در ورامین در حال 
تصویربرداری است و 1۰ خرداد ساخت آن به پایان می رسد.

فصل دوم مربوط به بخش پاندومی کرونا است و روایتی از تالش کادر درمان 
و نیروهای جهادی و شهادت بسیاری از آنها در مسیر قصه را شامل می شود.

محسن قصابیان، کوروش سلیمانی، مهدی صبایی، نیلوفر کوخانی، 
آتش تقی پور، علی غالمی، مالک سراج، آوا دارویت، عبدالرضا نصاری، روزبه 
اختری، مرتضی زارع، پونه آشورپور، ریحانه مسگری، سارا ولیانی و نیما 

شاهرخ شاهی از بازیگران فاز دوم سریال »اپیدمی« هستند.
مجموعه تلویزیونی »اپیدمی« به تهیه کنندگی سعید کمانی، به روایت 
بحران کرونا و تالش شبانه روزی کادر درمان و نیروهای جهادی برای مقابله 
با این بیماری می پردازد. این سریال از دوشنبه )15 آذر ماه( روی آنتن 
شبکه سه سیما رفت و به پخش رسید. فاز اول در 12 قسمت تولید شده 
است. »اپیدمی« در سه فصل تولید می شود که فصل اول را سیدسجاد 
حسینی، فصل دوم محمد صادق بکتاشیان و فصل سوم را محمد علیزاده 

کارگردانی می کند.

تهیه کننده اپیدمی:

مهدی فخیم زاده از »اپیدمی« رفت
کران "بدون قرار قبلی" 
با حضور مهتاب کرامتی

بازیگر نقش» سرهنگ «، نمایش »پروین« به نویسندگی و کارگردانی 
حسین کیانی و تهیه کنندگی داود نامور معرفی شد.

به گزارش ایسنا ، طبق اعالم روابط عمومی نمایش، امین زندگانی بازیگر 
دانش آموخته ی دانشگاه هنر، با نقش سرهنگ، همسر سابق پروین 
اعتصامی در نمایش »پروین« به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی 
به سالن اصلی تئاتر شهر خواهند آمد. در کارنامه ی کاری وی می توان به 
همکاری با کارگردانانی چون آزیتا حاجیان، داود میرباقری، سیروس مقدم، 
ابراهیم شیبانی،  قاسم جعفری، اصغر توسلی، داریوش فرهنگ، علیرضا 
افخمی، رضا گوران  ، چیستا یثربی، فلورا سام، سید جواد هاشمی، علی 
قوی تن، محمود عزیزی، اکبر زنجان پور، ضیاالدین دری، هادی مرزبان و 
… اشاره کرد. همچنین شبیه ترین بازیگر ایرانی به پروین اعتصامی برای 
بازی در نقش »پروین« به زودی معرفی می شود. پیش فروش این نمایش 

در سامانه تیوال به آدرس tiwall.com آغاز شده است.

همکاری امین زندگانی 
با نمایش پروین اعتصامی

رئیس کمیته اجرایی سـی و سـومین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتـاب تهـران می گوید: سـتاد کرونا از ما 
خواست تا جمعیت نمایشـگاه را بشکنیم و نمایشگاه 

مجازی پاسـخی به این خواسـته بود.
بـه گـزارش ایسـنا، حسـین صفـری در نشسـتی 
بـا خبرنـگاران بـا بیـان این کـه امسـال همـکاری 
ناشـران  و تشـکل ها با نمایشـگاه کتاب خیلـی ویژه 
بـود، دربـاره برگـزاری همزمـان نمایشـگاه مجازی 
و حضـوری در اردیبهشـت و  امـکان عقـب انداختن 
زمـان برگـزاری نمایشـگاه و کـم شـدن بـازه زمانی 
آن اظهار کرد: همیشـه و به شـکل سـنتی  در  تقویم 
برگـزاری نمایشـگاه دو پنجشـنبه و جمعـه را لحاظ 
می کردیـم، امسـال هـم همیـن را برنامه ریـزی 

کردیـم.
رئیـس کمیتـه اجرایـی نمایشـگاه سـپس گفـت: 
مـا امسـال اصـل موضـوع را بـر روی »نمایـش« 
گذاشـتیم. این کـه فقـط نمایش باشـد و فـروش در 
کار نباشـد امـا بعـد از کـش و قوس هـای زیـاد در 
شـورای  سیاسـت گذاری در  نهایـت تصمیـم بر این 
شـد که نمایشـگاه  بـه شـکل قبـل  برگـردد.  خیلی 
برنامه ریـزی خـوب و مفصلـی برای موضـوع نمایش 
داشـتیم، شـرایط را هـم دیـده بودیم و وقـت خوبی 
هم بـر روی این طـرح گذاشـتیم. اما مسـاله  فروش 
که مطرح شـد، بایـد اقتضائـات را هم رعایـت کنید. 
وجود روزهایـی در تقویـم برگزاری نمایشـگاه که ما 
سـابقه اش را هم داریم؛ نمایشـگاه با یک چهارشنبه 
و پنجشـنبه و جمعه  شروع می شـود، دوباره به شنبه 
و یکشـنبه و دوشـنبه آرامی می رسـد و سه شـنبه و 
چهارشـنبه و پنجشـنبه و جمعه ای که اوج می گیرد 

و مـردم حضـور  پیـدا می کننـد.
او دربـاره نمایشـگاه مجـازی هـم گفـت: غیـر از 
این کـه در نمایشـگاه مجـازی اسـتان ها بـه کتـاب 
دسترسـی پیـدا می کننـد، نمایشـگاه تمهیـدی بود 
برای پاسـخ بـه دوسـتان مان در سـتاد کرونـا. آن ها 
به ما گفتـه بودند شـما بایـد جمعیـت نمایشـگاه را 
بشـکنید و کم کنیـد، حداقل تالش شـما این باشـد 
که از شهرسـتان ها کمتـر بیاینـد. این را به مـا گفته 
و از مـا خواسـته بودند ایـن اتفـاق بیفتد. بـه همین 
دلیل موضوع نمایشـگاه مجازی بیشـتر مطرح شد و 
یارانه هـا به سـمت مجازی رفـت تا تقاضـای مردم را 
در مجازی داشـته باشـیم. برگزاری این دو نمایشگاه 

بـا یکدیگر کار سـنگینی اسـت. 
حسـین صفـری در ادامـه بیـان کـرد: افـرادی کـه 
االن در صحـن فضـای مجـازی و افـرادی کـه در 

کف مصلـی هسـتند،  جمعیت واقعـی نمایشـگاه را 
تشـکیل می دهنـد، جمعیـت واقعـی نمایشـگاه این 
نیسـت که این جا در مصلـی می بینید.  بعـد از کرونا 
اگر نمایشـگاه مجـازی نبـود به شـما قـول می دهم 
تمـام روزهـا بـه شـدت شـلوغ می بـود. مجـازی 
پاسـخی بـه دوسـتان سـتاد کرونا بـود. حتـی برای 
میهمانان خارجی هـم تأکید کرده بودنـد میهمانان 
خارجـی را بـه حداقل برسـانید بـه همیـن دلیل در 
بخـش خارجی مان هـم با دسـت فرمان کنـدی جلو 
می رفتیـم و در نهایـت ایـن دو موضوع نهایی شـد و 

توانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیم.
او در ادامـه گفـت: عـرض راهروهـا، تـردد مـردم، 
دسترسـی ها، توزیع مردم و رعایـت فاصله اجتماعی 
از دیگـر خواسـته های سـتاد کرونـا بـود و آن چـه را 
مقـدور و شـدنی بـود،  در نمایشـگاه پیـاده کردیم.

رئیـس کمیتـه اجرایـی نمایشـگاه کتاب بیـان کرد: 
دسترسـی ها، عرض راهروها و ترددهـا از موضوعاتی 
بود که به آن توجه داشـتیم و در  وهلـه اول در بخش 
ناشـران کـودک ایـن دسترسـی را ایجـاد کردیـم و 
مجبـور شـدیم سـالن دومـی ایجـاد کنیـم. فضایی 
که برای کـودکان در نظر گرفتـه بودیم کافـی نبود، 
فضایـی حـدود چهارهـزار مترمربـع ایجـاد کردیم. 
مجموعـا بیشـتر از 9۰ هـزار مترمربـع در سـه رواق 
شرقی، رواق غربی و شبسـتان اصلی  برای نمایشگاه 
اسـتفاده شـد و ناشـران همـه زیـر سـقف هسـتند. 
این موضـوع یکـی از اتفاقـات مهـم بود که بایسـتی 

جوانـب آن را دید. 
به گفته صفری، ناشـران دانشـگاهی رغبت بیشتری 
بـه حضـور در فضـای مجـازی داشـتند اما ناشـران 
کودک بر اسـاس نـوع خدماتی کـه ارائـه می کردند، 

تمایل شـان بـه نمایشـگاه حضـوری بود. 
او همچنیـن گفـت: رواق غربـی  را بـرای جانمایـی 
ناشـران دانشـگاهی در نظـر گرفتیـم کـه قبـول 
نکردنـد و گفتنـد مـا همین جـا کار را جمـع و جـور 

. می کنیـم
او خاطرنشـان کـرد: وقتـی ناشـر طعـم نمایشـگاه 
مجـازی را چشـید و دیـد کـه در آن جـا می تواند به 
راحتی کتاب خود را ارسـال کند، یارانـه اش را بگیرد 
و یارانه پسـت را هم داشـته باشـد و از طرفی هم یک 
سـری افراد در بانـک  اطالعاتـی اش اضافه شـوند که 
تـا کنـون خریـد نداشـته اند، باعـث شـد ناشـران از 
فضای مجازی بیشـتر اسـتقبال کنند. اگرچه بخش 

فیزیکـی هـم ویژگی هـای خـود را دارد.
او دربـاره نارضایتی هـا و انتقادهایـی کـه بـرای 

جانمایـی ناشـران کـودک وجـود دارد، اظهـار کرد: 
در فضـای مصلـی سـالن یک تکـه کـه بتوانـد متراژ 
مفیدی بـه مـا بدهد، فقـط و فقـط منفی یـک رواق 
شـرقی اسـت که نزدیک چهار تـا پنج هزارمتـر مربع  
متـراژ مفیـد می دهـد امـا بخش هـای دیگـر 25۰۰ 
مترمربـع و ۳5۰۰ مترمربـع می دهنـد. هرجـور که 
بخواهیـد از پازل شبسـتان دوری کنیـد، تنها جایی 
کـه می شـود ناشـران را مسـتقر کـرد و سـقف بـاال 
سـرش باشـد، آن جاسـت. ایـن را شـفاف می گویـم.
او همچنیـن در توضیـح تحویـل دیرهنـگام بنرهای 
غرفه هـا گفت: ناهماهنگـی  به وجود آمد که درسـت 
هـم هسـت. در ایـن حـوزه مقـداری غفلـت کردیم؛ 
غفلـت از این جهت  که بخشـی کـه ایـن کار را انجام 
مـی داد هماهنگی هایـی شـده بـود امـا این شـرکت 
نهایتـا تغییـر وضعیـت داد و تصمیمـات  این بخش 
با خلـل روبـه رو شـد امـا بالفاصلـه اقدامـات الزم را 
انجـام داده، تیـم تشـکیل دادیم. بـا توجه بـه اینکه 
در سـال های قبل هـم ناهماهنگی پیش آمـد کار را 

بـه تشـکل های مجموعـه واگـذار کردیم.
صفـری دربـاره کمبـود مبلمـان شـهری در مصلـی 
کـه مـردم مجبـور می شـوند روی زمین بنشـینند، 
نیـز اظهـار کـرد: 18۰۰ مبلمـان شـهری آورده ایـم 
امـا جمعیـت زیـاد اسـت کـه شـما اگـر همه جـا را 
نیمکـت بگذاریـد، کافـی نیسـت. مـا نتوانسـتیم 

بـه انـدازه کافـی نیمکـت تهیـه کنیـم. چیـزی کـه 
شـهرداری قبول کـرد و وارد صحن کـرد و چیدمانی 
که کردیـم، همیـن بـود و در محیط های باالدسـتی 
و راه های منتهـی به شبسـتان هم نیمکت گذاشـته 

شـده است.
حسـین صفـری دربـاره تمدیـد زمـان برگـزاری 
نمایشـگاه نیز بیان کرد: نمایشـگاه مجـازی ظرفیت 
واقعـی خریـدار و ناشـر را بـرای مـا مشـخص کرد و 
چیزهایـی را بـرای مشـخص کـرد کـه قباًل شـفاف 
نبـود، این کـه اعتبـار روی کار ملـی افـراد شـارژ 
می شـود و امسـال هنـوز امـکان ثبت نـام وجـود 
دارد؛ امـا زمان نمایشـگاه فیزیکی در طـی هفت روز 
ثبت نـام تمـام می شـد. االن اعتبـار به شـکل واقعی 
خرج می شـود. نمایشـگاه مجازی کتاب اسـتقبال و 
قـدرت خریـد مـردم و عالقه مندی های مـردم را در 

نقـاط مختلـف مشـخص کرد.
او در ادامـه بـه آمـار فـروش در نمایشـگاه مجـازی 
کتـاب اشـاره کـرد و گفـت:  مجموعـه سفارشـات 
نمایشـگاه مجـازی کتـاب تـا سـاعت 1۰ صبـح روز 
سـی ام ۳52 هـزار و 82۷ سـفارش بـوده کـه از این 
میـان 2۷۳ هـزار و 29۰ سـفارش بـه پسـت تحویل 
داده شده اسـت. همچنین 1۳1 هزار و ۶22 سفارش 
نیز توزیع شـده اسـت. تهران مشـهد و قم بیشـترین 
خریداران نمایشـگاه مجـازی کتاب تهـران بوده اند.

رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب عنوان کرد

نمایشگاه مجازی کتاب پاسخی به ستاد کرونا بود
سنا

: ای
س

عک

آگهی های نوبتی سه 
ماهه چهارم سال ۱4۰۰ 

حوزه ثبتی جیرفت
 12 مـاده  دسـتور  بـه  بنـا 
قانـون ثبـت اسـناد و امـالک و مـواد 59 و 
۶4 آییـن نامـه قانـون ثبـت اسـناد و امـالک 
،امـالک مجهـول المالـک و یـا از قلـم افتاده 
حـوزه  کرمـان  ۳4و44و45  هـای  بخـش  از 
چهـارم  ماهـه  سـه  در  کـه  جیرفـت  ثبتـی 
 ) اسـفند  بهمـن-    - 14۰۰)دی  سـال 
بخـش  بترتیـب  اسـت  ثبـت شـده  تقاضـای 
و شـماره پـالک و محـل وقـوع ملـک بشـرح 

میشـود. آگهـی  ذیـل 
از قطعـه 2 واقع در بخش 4۵ کرمان

آقـای  582-اصلـی  از  فرعـی   1۰2 پـالک 
خانـم لیـال قاسـمی بهرآسـمانی  ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 248/42 متـر 
مربـع واقـع در اراضـی خالـق آبـاد جیرفـت

لـذا باسـتناد مـاده 1۶ قانـون ثبـت چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی )حقیقـی یـا حقوقی ( 
نسـبت بـه امـالک ثبت شـده در ایـن آگهی 
اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از انتشـار 
نوبـت اول بمـدت 9۰ روز اعتـراض خـود را 
کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و جهـت تقدیـم 
قضائـی  ذیصـالح  مرجـع  بـه  دادخواسـت 
تقاضـا  بیـن  چنانچـه  و  نماینـد  مراجعـه 
ایـن  انتشـار  از  قبـل  دیگـری  و  کننـدگان 
میتواننـد  بـوده  جریـان  در  دعـوی  آگهـی 
بـه  بـر طـرح دعـوی  گواهـی دادگاه مبنـی 
حـق  اینصـورت  غیـر  در  تسـلیم  اداره  ایـن 

آنهـا سـاقط خواهـد شـد.
وتحدیدی نوبتی  آگهی 

از قطعـه 2 واقع در بخش 45 کرمان
پـالک ۷5۰ فرعـی 581- اصلی خانـم طیبه 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  میـرزاده  
مسـاحت 2۳2 متـر مربـع واقـع در اراضـی 

آبـاد جیرفـت حسـین 
خانـم  اصلـی   -581 از  فرعـی   ۷51 پـالک 
اسـماء رضاخانـی نـژاد  ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 188 متـر مربـع واقـع در اراضـی 

حسـین آبـاد  جیرفـت
ضمنـا تاکیـد میگـردد بـه اشـخاصی کـه بـه 
ماهیـت ملـک معتـرض میباشـند ظـرف مـد 
ت 9۰ روز و اشـخاصی که بـه حدود وحقوق 
ارتفاقـی معترضنـد ظـرف مـدت ۳۰ روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 8۶ آیین 
نامـه قانـون ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا به 

واحـد ثبتـی تسـلیم نماینـد ./
تاریخ انتشـار نوبت اول :14۰1/۰2/۰1 
تاریخ انتشـار نوبت دوم : 14۰1/۰۳/۰1

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسـناد 
وامالک شهرستان جیرفت -  م الف 
44:

بــه موجــب مــاده 12 قانــون ثبــت اســنادوامالک 
ــون  ــی قان ــه اصالح ــن نام ــواد 59 و ۶4 آیی و م
ــذف  ــالح و ح ــون اص ــاده 2 قان ــره 4 م ــن تبص ــت و همچنی ثب
مــوادی از قانــون ثبــت بدینوســیله فهرســت امالکــی کــه در ســه 
ماهــه چهــارم ســال 14۰۰  در حــوزه ثبتــی شهرســتان کهنــوج 
بخــش 4۶ کرمــان تقاضــای ثبــت شــده انــد بــه ترتیــب شــماره 
ــل  ــت و مح ــی ثب ــی متقاض ــام خانوادگ ــام و ن ــر ن ــالک و ذک پ

وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل آگهــی میشــوند .
فرعیــات ذیــل از پــالک 1 _ اصلــی واقــع در گلســتان زه، 

نخلســتان ، پشــته دول آبــاد و پونــان قطعــه یــک
2۶5۶ فرعــی  آقــای  حســین محمــودی فرزنــد  رضــا  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 45۳.8 متــر مربــع .
  2۶58  فرعــی آقــا حســین آرمــات  فرزنــد منصــور  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۳۳۶.29متــر مربــع .
  2۶۶2  فرعــی  آقــای میثــم مــرادی  فرزنــد عطــااهلل ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 2۶8.1۶  متــر مربــع .
   2۶۶۳  فرعــی   آقــای محمــد امیــن خــوروش فرزنــد کرامــت 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 4۳۳.8۰مترمربــع .
ــد  حســین  ششــدانگ  ــی فرزن ــای صــادق اطمینان    2۶۶4  آق

ــع . ــه مســاحت 1۰89.25 متــر مرب ــه ب ــاب خان یــک ب
   2۶۶5  فرعــی  خانــم صدیقــه عیــدی فرزنــد رضــا ششــدانگ 

یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۳2.۳۰ متــر مربــع .
  2۶۶۶  فرعــی  آقــای  حســین پورجمالــی فرزنــد ابراهیــم  
ــع . ــر مرب ــاحت 4۰۳ مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

   2۶۶8 فرعــی  خانــم نیــره میرهاشــمی بلــوچ گوهــری   فرزنــد  
ــر  ــاحت 45۰ مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش قدمعل

مربــع
ــدانگ  ــی  شش ــد عل ــی فرزن ــه فالح ــم فاطم ــی خان  2۶۶9 فرع

ــع ــر مرب ــه مســاحت 4۷۳.1۷مت ــه ب ــاب خان ــک ب ی
2۶۷۰ فرعــی خانــم بنــت الهــدی ســنجری فرزنــد اصغــر  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۳۷5 مربــع
ــهر  ــاد ش ــع در حیدرآب ــی واق ــالک 2 – اصل ــل از پ ــات ذی فرعی

ــک . ــه ی ــوج قطع کهن
      1۰521 فرعــی  آقــای حســن راونــد فرزنــد  عبــاس  
ــع  ــر مرب ــاحت   ۳۰.4۰   مت ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی شش
ــوان  ــد کی ــژاد فرزن ــرفی ن ــد مش ــای محم ــی آق   1۰528  فرع
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــع . ــر مرب ــاحت ۳۳4.2  مت مس
ــن   ــد  حس ــاالری فرزن ــف س ــای یوس ــی  آق      1۰5۳4  فرع
ــه مســاحت  ــی  ب ــای احداث ــا بن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب

ــع . ــر مرب 228.۳5  مت
ــم   ــد  کری ــدری  فرزن ــم قلن ــم  مری ــی  خان      1۰548  فرع
ــع 842۶  ــت تجمی ــور جه ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــع . ــر مرب ــاحت 12۷.5۰مت ــه مس ــی ب ــی از 2 اصل فرع
     1۰5۶1  فرعــی خانــم حمیــده پارســا  فرزنــد  علــی   
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

مســاحت 584.۷۶  متــر مربــع .
ــالن   ــد  ارس ــززاده فرزن ــه عزی ــم نجم ــی  خان       1۰5۶2 فرع
ــه  ــی  ب ــای احداث ــا بن ــن محصــور ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــع . ــر مرب ــاحت   458  مت مس

فرعیــات ذیــل از پــالک 22 – اصلــی واقــع در حســین آباد)قنــات 
ســاالران( شــهر کهنــوج قطعــه یــک .

ــد اهلل   ــد  صم ــور  فرزن ــی پ ــل خزائ ــای عقی ــی  آق   894  فرع
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی در آن   

ــع . ــر مرب ــه مســاحت ۳۰5.28  مت ب
ابراهیــم   فرزنــد   ابراهیمــی  شــوکت  آقــای  فرعــی     89۷
ــع . ــر مرب ــاحت 294.۷۰ مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
144 فرعــی از 29– اصلــی حســین شــهریاری نیــا فرزنــد احمــد 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت  19۳   متــر مربــع واقــع در عبــاس آبــاد شــهر کهنــوج 

قطعــه یــک
ــاد، ده  ــع در چــراغ آب ــی واق ــالک 99 – اصل ــل از پ ــات ذی فرعی

ــک . ــوج قطعــه ی ــارت شــهر کهن زرد ،چــاه زی
ــد  حســن ششــدانگ  55۰8 فرعــی آقــای بهــرام درویشــی فرزن

ــه مســاحت   48۰ متــر مربــع یــک ســوله و باســکول ب
ــد حســن ششــدانگ  ــرام درویشــی فرزن ــای به ــی آق 55۰9 فرع

ــع ــر مرب ــه مســاحت   44.5۰ مت ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
 551۰ فرعــی آقــای مالــک درویشــی دیوانمــراد فرزنــد  حســن 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت   2۳.2۰ متــر مربــع
ــاد  ــدل اب ــع در عب ــی واق ــالک 155 – اصل ــل از پ ــات ذی فرعی

ــه دو . ــاب قطع ــهر فاری ش
ــی   ــد  فتحعل ــم صغــری ســاروئیه ایالغــی  فرزن 188 فرعــی خان
ــع ــه مســاحت   2۰4.4۰   متــر مرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
189  فرعــی آقــای محمــد گــداری فرزنــد حســین   ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   ۶۶۳.85  متــر مربــع
19۰ فرعــی خانــم لیالپاینــد فرزنــد  شــنبه ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  254.45 متــر مربــع
ــاب  ــع در شــهر فاری ــی واق ــالک 15۷ – اصل ــل از پ ــات ذی فرعی

ــه دو قطع
ــی   ــد  موس ــدم   فرزن ــالتی مق ــم رس ــم مری ــی  خان 15۷۳ فرع
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــع ــر مرب ــاحت   882   مت مس
15۷۶ فرعــی  خانــم محدثــه مهنــی   فرزنــد  منصــور  ششــدانگ 
ــاحت   ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

ــع ــر مرب  4۰8   مت
ابراهیــم   فرزنــد   پارونــد   اســماعیل  آقــای  فرعــی    15۷۷
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

مســاحت   5۶1.۷2   متــر مربــع
15۷8 فرعــی  خانــم محبوبــه رودبــاری  فرزنــد  هوشــنگ  
ــا بنــای احداثــی در ان  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور ب

ــع ــر مرب ــاحت   25۳.8  مت مس
ــد  ــندانی فرزن ــین مس ــای حس ــی آق ــی از 4۷2– اصل 442 فرع
ــاحت   ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــر شش قنب
۳۳498.۶5   متــر مربــع واقــع در شــمزان، چــاه بــاغ شــهر قلعــه 

ــار ــه چه ــج قطع گن
412 فرعــی از 49۶– اصلــی آقــای محمــد رئیســی فرزنــد 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــین  شش حس
ــهر  ــاه ش ــهرک گاوچ ــع ش ــع واق ــر مرب ــاحت  ۳۰8.۳9   مت مس

ــار ــه چه ــج قطع ــه گن قلع
1548 فرعــی از 49۷– اصلــی خانــم طیبــه بخــرد فرزنــد حاتــم 

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی در آن 
ــا  ــام رض ــهرک ام ــع در ش ــع واق ــر مرب ــاحت  ۳18   مت ــه مس ب

شــهر قلعــه گنــج قطعــه چهــار
ــی  ــوم احمــدی کهنعل ــم کلث ــی خان   2۰1 فرعــی از 492– اصل
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــان شش ــد خدارس فرزن
ــهر  ــاه  ش ــع در تاریکم ــع واق ــر مرب ــاحت  2۷5۶8.12   مت مس

ــار ــه چه ــج قطع ــه گن قلع
ــاد  ــع در حســن آب ــی واق ــالک 5۰2 – اصل ــل از پ ــات ذی   فرعی

شــهر قلعــه گنــج قطعــه چهــار .
۳۶8  فرعــی  آقــای رضــا حیــدری زاده فرزنــد  خدامــراد  
ــع ــر مرب ــاحت   5۰۶.۷۰مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــد  کهنــدل  ششــدانگ  ۳۶9  فرعــی  آقــای مســلم بخــرد  فرزن

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   2۶۶.45  متــر مربــع
رضــا   فرزنــد   نیــا  مهــدی حیــدری  آقــای  فرعــی     ۳۷۰
ــه مســاحت   ــن   ب ــر زمی ــاق مشــتمل ب ــاب ات ــک ب ششــدانگ ی

 48۷  متــر مربــع
۳۷1  فرعــی  خانــم ســکینه حیــدری زاده فرزنــد  عــزت  
ــع ــر مرب ــاحت   994.45 مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
  ۳۷4 فرعــی  آقــای محســن شــهریاری فــرد فرزنــد علــی  
ــع ــر مرب ــاحت   ۳۰۷  مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

ــاد و  ــل آب ــع در چی ــی واق ــالک 5۰۳ – اصل ــل از پ ــات ذی فرعی
ــج  ــه گن ــهر قلع ــاد ش ــورگ آب ــاد و س ــمس آب ــرتک، زر و ش س

ــار . ــه چه قطع
۶58 فرعــی  آقــای مــراد پالــش فرزنــد  حســین  ششــدانگ یــک 

قطعــه زمیــن   بــه. مســاحت 1۷8.۶۳ متــر مربــع
۷1۷  فرعــی  آقــای علیرضــا فدائــی فرزنــد  غالمرضــا  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   4۳4.55  متــر مربــع
ــد   ــاری فرزن ــدی رودب ــور محم ــا پ ــای عبدالرض ــی آق ۷18  فرع
ــه مســاحت   ــی  ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع محمــد  ششــدانگ ی

ــع ــر مرب  ۳282۷.۶2مت
۷2۰  فرعــی آقــای عبدالوهــاب صمیمــی کشــیتی فرزنــد 
ــه مســاحت   عبدالرضــا ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب

1۳۶۷21.1۳  متــر مربــع
ــد   ــد  محم ــودی پســند  فرزن ــری محم ــم صغ ــی خان ۷21  فرع
ــع ــر مرب ــه مســاحت   25.48  مت ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ششــدانگ ی

فرزنــد  موســی   بازگیــر  آقــای غالمحســین  فرعــی     ۷22
ــع ــر مرب ــاحت   1۰۰4.۶۶  مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــدانگ  ــراد  شش ــد  م ــر  فرزن ــد بازگی ــای حمی ــی  آق ۷2۳  فرع

ــع ــر مرب ــه مســاحت   15۷۰.4۷  مت ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــد   ــد  محم ــاز مســندانی فرزن ــوب پاکب ــای یعق ــی  آق ۷24  فرع
ــع ــر مرب ــه مســاحت   9۰1.۷2  مت ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
۷25  فرعــی  خانــم مرضیــه مســندانی فرزنــد  شــاهی  ششــدانگ 

یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت   ۳۰  متــر مربــع
۷2۶  فرعــی  خانــم کبــری مســندانی فرزنــد  شــاهی  ششــدانگ 

یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت   ۳۰  متــر مربــع
۷2۷  فرعــی خانــم راضیــه خارایــی فرزنــد  حســین  ششــدانگ 
ــر  ــاحت   2۶۶.42  مت ــه مس ــاخته  ب ــم س ــه نی ــاب خان ــک ب ی

ــع مرب
ــزی   ــد  گ ــاورزی فرزن ــی ش ــای راه ــی آق ــی از 9۰1 اصل 9 فرع
ششــدانگ یــک بــاغ مرکباتــی  و نخیــالت   بــه مســاحت  
ــه  ــان قطع ــهر منوج ــان ش ــع در چاری ــع واق ــر مرب  5۰141 مت

ــج. پن
ــد   ــاک فرزن ــاالری پ ــول س ــای رس ــی آق ــی از 9۳۳ اصل ۷ فرع

ــر  ــاحت   15۰۰ مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــواب  شش ن
ــج. ــه پن ــان قطع ــهر منوج ــگان ش ــع در ماهکن ــع واق مرب

9 فرعــی از 15۷1 اصلــی آقــای الیــاس حامــی رودبــاری   فرزنــد  
ــه مســاحت   محمــد  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی   ب
ــی شــهر منوجــان  ــی ب ــع واقــع در آب گــرم ب  482۶1 متــر مرب

قطعــه پنــج.
8 فرعــی از 1۶۰5 اصلــی آقــای محمــد زارعــی منوجــان   فرزنــد  
ــاحت   ــه مس ــی   ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی  شش عل
ــه  ــع در چغوکــی شــهر منوجــان قطع ــع واق ــر مرب  89۶۰۳.9 مت

پنــج.
فرعیــات ذیــل از پــالک 1۶2۳ – اصلــی واقــع در بجــگان شــهر 

نــودژ منوجــان قطعــه پنــج.
121۰ فرعــی  آقــای یوســف قربانــی فرزنــد  عبــداهلل  ششــدانگ 
ــه مســاحت   2۰۰8.28   ــن ب ــر زمی ــه مشــتمل ب ــاب خان ــک ب ی

متــر مربــع .
1211 فرعــی آقــای غالمعلــی خادمــی ده کهــان فرزنــد  دادشــه  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت   1۶49.۳8متــر مربــع .

1215 فرعــی آقــای عبــاس راز منــد فرزنــد  غالمحســین  
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشــتمل برپمــپ برقــی بــه مســاحت  

ــع . ــر مرب  29551.9۰مت
ــن   ــد  حس ــیبکوه فرزن ــری ش ــب جعف ــم زین ــی خان 121۶ فرع
ــع . ــر مرب ــاحت   15۳۰مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

آگهی اصالحی
ــد  ــکی فرزن ــر رمش ــای مظف ــی  آق ــی از 1921 اصل 5۶1  فرع
ــر  ــه مســاحت ۳۳.4 مت ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدی ششــدانگ ی مه
مربع.کــه در آگهــی نوبتــی اشــتباها یــک فرعــی 5۶۰ قیــد 

ــت. ــده اس گردی
5۶2 فرعــی آقــای وحیــد خالقــی فرزنــد دوســت محمــد 
ــع  ــر مرب ــاحت 149۰ مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
کــه در آگهــی قبــال اشــتباها مســاحت آن 14/9۰ قیــد گردیــده 

ــت. اس
ــد   ــی فرزن ــی من ــد س ــای  مجی ــی  آق ــی از 11۰2  -اصل 1۳ فرع
شــکراهلل ششــدانگ یــک زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  11۰۰۰۰ 
متــر مربــع واقــع در روســتای چــاه نــاری منوجــان قطعــه 5 کــه 
ــد  ــع در روســتای چــاه حســن قی ــی اشــتباها واق در آگهــی قبل

گردیــده اســت.
ــه  ــبت ب ــه نس ــخاصی ک ــت اش ــون ثب ــاده 1۶ قان ــر م ــذا براب ل
امــالک منــدرج در ایــن آگهــی واخواهــی دارنــد میتواننــد 
ــود را  ــراض خ ــا 9۰ روز اعت ــی ت ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــوج  ــتان کهن ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیما ب مس
ــه  ــه دادگاه صالحــه احال ــا ب ــد ت ــت نماین تســلیم و رســید دریاف
ــل  ــران قب ــدگان و دیگ ــن تقاضــا کنن ــه بی ــی ک ــردد در صورت گ
ــه  ــی نام ــد گواه ــوده میتوانن ــوی ب ــی دع ــن آگه ــار ای از انتش
دادگاه مبنــی بــر طــرح دعــوی بــه ایــن اداره تســلیم و اال حــق 
ــون ثبــت  ــه اســتناد مــاده 8۶ قان آنهــا ســاقط میشــود. ضمنــا ب
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــک م ــدت ی ــد ظــرف م ــن بای معترضی
ــی  ــع قضای ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــبت ب ــن اداره نس ای

ــد. ــدام نماین اق
تاریخ انتشــار نوبت اول :   روز پنجشنبه  ۰۱ /۰2 /۱4۰۱
تاریخ انتشــار نوبت دوم :   روز یکشنبه  ۰۱ /۰3 / ۱4۰۱

علی رحمانی خالص. رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان کهنوج
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دو تیم فوتبــال مس و ملوان بنــدر انزلی تحت 
شرایطی می توانند در هفته سی و یکم و سه هفته 
زودتر از پایان لیگ یک، جواز حضور در لیگ برتر 

فوتبال ایران را کسب کنند.
به گزارش ایسنا، هفته ســی و یکم لیگ دسته 
اول فوتبال ایران در حالی روز یک شنبه از ساعت 
19 و به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار 
می شــود که دو تیم صدرنشــین مس کرمان و 
ملوان بندر انزلی تحت شــرایطی می توانند سه 
هفته زودتر از پایان لیگ دســته اول صعودشان 
به لیگ برتر را قطعی کنند. در جدول رده بندی 
مس و ملوان با ۶2 امتیــاز و به دلیل تفاضل گل 
اول و دوم هســتند و آرمان گهر با 54 امتیاز در 
رده سوم است و اختالفی 8 امتیازی با این دو تیم 
دارد. خیبر نیز با 52 امتیــاز در رده چهارم قرار 
دارد.  دو تیم فوتبال مس کرمان و ملوان در هفته 
سی و یکم به ترتیب باید برابر استقالل خوزستان 
و استقالل مالثانی به میدان روند. شرایط صعود 

این دو تیم به شرح زیر است.
پیروزی مس و ملوان و توقف آرمان گهر

اگر مس و ملوان، هر دو برابر رقبای اســتقاللی 
خود به برتری برســند و آرمان گهر سیرجان در 
دیدار برابر شمس آذر قزوین امتیاز از دست دهد، 
اختالف این دو تیم با تیم سیرجانی به بیش از 1۰ 

امتیاز افزایش پیدا می کند و این یعنی شاگردان 
فرزاد حسین خانی و مازیار زارع در مس و ملوان 
جواز حضور در لیگ برتر را پس از سال ها کسب 
خواهند کرد. در این شرایط پیروزی خیبر برابر 
شاهین شهرداری بوشهر هم خللی در صعود این 

دو تیم ایجاد نمی کند.
تساوی یا شکست هر 3 تیم مس، ملوان 

و آرمان گهر
اگر هر ۳ تیم در هفته ســی و یکم برابر حریفان 
خود به تســاوی برســند یا شکســت بخورند، 
اختــالف 8 امتیــازی حفظ می شــود و کار به 
هفته های آینده کشیده خواهد شد. در این بین 
خیبر اگر امتیاز از دست دهد، دیگر شانسی برای 
صعود نخواهد داشت و اگر برابر شاهین شهرداری 
برنده شود، شــانس خود را برای صعود به لیگ 
برتر، حداقل یک هفتــه دیگر حفظ خواهد کرد 
زیرا اختالفش با مس و ملوان بــه 8 یا ۷ امتیاز 
کاهش پیدا می کند. در این صورت خیبر و آرمان 
گهر برای این که بتوانند به لیگ برتر صعود کنند، 
باید در هر سه دیدار پایانی لیگ یک برنده شوند 

و مس و ملوان در هر سه دیدار شکست بخورند.
شکست یا مساوی مس و ملوان و 

پیروزی آرمان گهر

اگر هر کــدام از تیم های مــس کرمان و ملوان 
بندرانزلی این هفته برابر حریفانشــان شکست 
بخورند یا متوقف شوند و آرمان گهر و خیبر برابر 
رقبای خود به پیروزی برســند، شرایط صعود 
برای دو تیم صدرنشین کمی سخت می شود و 
هفته های بعدی سرنوشــت تیم صعودکننده را 

مشخص می کند.
تساوی مس یا ملوان و شکست 

آرمان گهر
اگر در هفته ســی و یکم ملوان برابر اســتقالل 
مالثانی به تســاوی برســد و آرمان گهر مقابل 
شــمس آذر قزوین شکســت بخورد، اختالف 
دو تیم به 9 امتیاز افزایــش پیدا می کند. حتی 
اگر در ســه هفته پایانی ملــوان در تمام بازی 
ها شکســت بخورد و آرمان گهر هــر 9 امتیاز 
ممکن را به دست بیاورد، ملوان و آرمان گهر در 
امتیازگیری برابر می شوند اما به دلیل پیروزی 
ملوان در بازی رفت دو تیم و تســاوی در بازی 
برگشــت، ملوان در جدول رده بندی باالی تیم 
ســیرجانی قرار خواهد گرفت و اگــر خیبر در 
بوشهر متوقف شــود، ملوان صعودش به لیگ 
برتر مســجل می شود. این شــرایط برای مس 
متفاوت است زیرا اگر آرمان گهر مغلوب شمس 

آذر قزوین شــود و مس کرمان برابر استقالل 
خوزســتان به تساوی برســد، اختالف دو تیم 
به عدد 9 افزایش پیــدا می کند و با توجه به دو 
تســاوی بدون گل در بازی های رفت و برگشت 
دو تیــم، در پایان فصل اگر مــس و آرمان گهر 
در امتیاز برابر شــوند )با فرض شکست مس و 
پیروزی آرمان گهر در هر سه هفته پایانی(، ابتدا 
تفاضل گل و ســپس گل زده مشخص می کند 
که چه تیمــی در جــدول در رده باالتری قرار 

خواهد گرفت.
پیروزی هر 3 تیم مس، ملوان و 

آرمان گهر
در حالتــی که هر ســه تیم بــاالی جدولی در 
بازی های خود در هفته سی و یکم برنده شوند، 
کار به هفته های آینده کشــیده می شــود زیرا 
اختالف 8 امتیازی مس و ملــوان با آرمان گهر 
حفظ خواهد شد. تنها اتفاقی که در این حالت 
رخ می دهد، از بین رفتن شانس صعود خیبر رده 
چهارمی حتی در صورت پیروزی برابر شاهین 
شــهرداری بوشهر اســت زیرا با توجه به حفظ 
اختالف 1۰ امتیازی این تیــم با صدر جدول، 
سه هفته پایانی برای جبران این اختالف برای 

شاگردان کمالوند کافی نخواهد بود.

شرایط صعود مس و ملوان به لیگ برتر فوتبال
احتمال شکایت فدراسیون کشتی روسیه 

از IOC به دادگاه عالی ورزش
میخائیل مامیاشویلی ضمن انتقاد شدید درباره احتمال کنار گذاشته شدن 
ورزشکاران روس از انتخابی المپیک، شکایت به دادگاه عالی ورزش را رد 
نکرد. به گزارش ایسنا، میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی 
روسیه عنوان کرد این فدراسیون به دلیل محرومیت کشتی گیران روسی 
از شرکت در مسابقات بین المللی ممکن اســت به دادگاه عالی ورزش 
شکایت کند.  در 2 مارس، اتحادیه جهانی کشتی  به دلیل شرایط اوکراین، 
ورزشکاران روسیه را از شرکت در مسابقات بین المللی تحت پوشش این 
سازمان محروم کرد. همچنین در بیانیه این ســازمان در مورد لغو تمام 

مسابقات بین المللی برنامه ریزی شده در روسیه گفته شده است.
مامیاشویلی خاطرنشان کرد: زمانی که تمام ارزشهایی که جهان متمدن 
همیشه به آن افتخار کرده نقض می شود، من چشم انداز رفتن به دادگاه 
را چندان با فایده نمی دانم اما این کار را هــم رد نمی کنم. صراحتاً، این 
نژادپرستی آشکار است. من آدم کوچکی هستم، اما به شما توصیه می 
کنم ما را عصبانی نکنید.  در مورد پذیرش ورزشکاران روسی در مسابقات 
و مهمتر از همه در مسابقات انتخابی بازی های المپیک تصمیمی عاقالنه 
بگیرید. حضور در انتخابی المپیک حتی در شدیدترین حاالت باید برای 

همه باقی بماند.
رئیس فدراسیون کشتی روسیه همچنین انتظار دارد که مسابقات کشتی 
حرفه ای لیگ پادوبنی نه تنها در روسیه، بلکه در خارج از کشور نیز برگزار 
شود. مامیاشویلی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک کمیته اجرایی را تشکیل 
خواهیم داد و به همراه عالقمندان برنامه های بعدی را در جهت رعایت منافع 

ورزشکاران و سودآوری اقتصادی انجام خواهیم داد.

رئیس و دبیر ســابق یک فدراسیون  ورزشی 
به اختالس متهم شــده اند و پرونــده آنها در 
دادگاه کیفری منجــر به صدور »قرار جلب به 

دادرسی« شده است.
به گزارش ایسنا، با شکایت ســازمان بازرسی کل کشور از 
رئیس و دبیر ســابق یکی از فدراسیون های ورزشی، پرونده 
آنها منجر به صدور قرار جلب منتج به رســیدگی در دادگاه 

شده است.
اتهام اولیــه وارده به ایــن دو نفر در ابتدای رســیدگی در 
دادســرا، تضییع منابع مالی فدراســیون، تحصیل مال از 
طریق نامشروع، اختالس و تصرف غیر در منابع فدراسیون 
بوده است که پرونده در رسیدگی اولیه در دادسرا منجر به 
صدور قرار منع تعقیب به نفع این دو متهم شده اما با اعتراض 
سازمان بازرســی به قرار صادره، پرونده به دادگاه کیفری 
2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهــران ارجاع و در نهایت 
علیه این دو متهم در موضوع اتهامی اختالس، قرار جلب به 

دادرسی صادر شده است.
براســاس این حکم، رئیس ســابق این فدراســیون که از 
فدراسیون های مهم و پایه ورزشی اســت، به دلیل 2 مورد 
اختالس ارزی و دبیر این فدراســیون نیز به اتهام ۳  مورد 
اختالس ارزی ناشی از ماموریت های خارجی مجرم شناخته 
شده  و پرونده جهت رسیدگی قضایی با صدور جلب دادرسی 

به دادگاه ارجاع داده شده است.
حکم صادره قضایی قطعی است.

اختالس رئیس 
و دبیر یك فدراسیون

خبر

خبر

کاغذ ورزش

افقی
 1 - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند 
تا رسوا کنند - خانه مجلل - وسیله 
طرز   - قیمت   - تلمبه2   - روشنایی 
راز،   - نظامی  واحد  پوشیدن،  لباس 
راز و سر، خالص چیزی، خالص از هر 
قدیمی  نام  تهران،  پادگان   - چیزی  
و  تیز   - قدیم3  اصفهان  اصفهان، 
قاطع، برنده - گرفتن، به دست آوردن 
- دال4 - برای صید ماهی حتما الزم 
است - مادر گرامی حضرت علی اکبر 

همنشین  نامرئی،  موجود   - بت5   -
انس - فلز فرنگی - اندوه - پر گویی، 
زدني پرچانه ها، طرف6 - قطع كردن، 
سوپ روسی - پروتئین پنیر - در یک 
بیشه ها - درخت  نیزارها،  جهت7 - 
سایه گستر، درخت جنگلی - تولیدی 
از صنایع نظامی8 - نام سابق رامسر 
سخنان   - امیرخانی  رضا  از  اثری   -
دو  بین  زمان   - رفیق   - گونه9  بیمار 
 - فرنگی10  بام  باال،  طاقچه   - پیامبر 
تكرار یك حرف - اال، شاید - ازکلمات 
ادبی تعلیل11 - خوراكی با پیاز داغ و 

تخم مرغ و آب، از غذاهای خوشمزه 
آب  و  مرغ  تخم  و  داغ  پیاز  با  كه 
خوری   چایی  لیوان   - می شود  تهیه 
یك  عامیانه،  یک   - نژاد12  سیاه،   -
شدن  ملزم  بودن،  همراه   - خودمانی 
به امری، همراهی - محكم و استوار، 
قطعی13 - تکرار حرف - ستون بدن، 
عضو رونده، از اعضای بدن - وحشت، 
خمیدگی  فاصله،  - حرف  ترس  بیم، 
كاغذ، لنگه بار14 - سخن بی پرده - 
خیس، ضد خشک - زن برعکس - 
از سكه های هخامنشی15 - فیلمی از 

مغازه  - مخملباف  محسن 

عمودی
 - چیز  هر  برگزیده  صورت،  عضو   -  1
جمع نجیب - مرغ سعادت - بریدن 
شاخه های اضافه درخت2 - بخشنده 
 - )عج(  مهدی  حضرت  مادر  نام   -
 - صابون3  و  آب  محصول   - روش 
درخت،  اجزای  از   - شفافتر  تر،  رقیق 
پرندگان بیشتر بر روی آن می نشینند 
- اصحاب غار، غار4 - درد و رنج، از 
 - نشین  - شهر  قرآن  مقطعه  حروف 
مترادف  آذری،  گوشت   - گشودن5 
آشغال، اسب ترك - داروی بیهوشی، 
راز  نشین،  باال  عضو   - بیهوشی  ماده 
بی  بله  شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   -
باشگاه  از  فرانسه،  در  رودی   - ادب 
چارلی  از  فیلمی   - فرانسوی6  های 
چاپلین - بر جستگی زیر گونه، گونه7 
- صدای ترساندن - در حمام بجویید 
خواری،   - همدان8  سابق  نام   -
سر  اسرار،   - مالیم  لطیف،   - نرمی 

عزیز  عرب،  مادر   - آوردن9  بدنیا   -
وقت  وقت،   - بینی   - دریا   - تازی 
صلح،  و  آشتی   - زمان10  زمان،  و 
آشتی کردن - پدر آذری - همسر زن، 
رمانی   - زن11  مقابل  مرگ،  و  مردن 

از هاینریش بل - گندم كوبیده، گندم 
 - قرن  عدد   - دستور12  شده،  آسیا 
بخشی از زمان، وزنی معادل چهار جو 
- از دوران زمین شناسی13 - سارق و 
دزد - دیبا و اطلس - قلعه حكومتی، 

خون،  انعقاد  ویتامین   - قلعه كوچك 
 - وارونه  جم   - جدولی14  ویتامین 
شهرت   - پیشه  مرد،  جوهر   - جدید 
 - - کهنسال   NBA15 در  میامی  تیم 
انگلیسی - سگ  شتر  شمارش  واحد 

جدول شماره ۱233

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون  ششدانگ هر یک از پالکهای ذیل از 497  اصلی 
واقع در شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان آگهی 
موضوع  ماده 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب 
درخواست کتبی مالکان  مورخه 1401/02/21 آگهی تحدید آن باستناد 
تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح 

روز پنجشنبه مورخه 1401/03/26 در محل شروع وبعمل خواهد آمد.
155 فرعی بنام آقای علیرضا تفضلی فرزند حمیدرضا ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 628.43متر 

مربع واقع در خیابان شهید شهسواری شهر قلعه گنج .
ششدانگ  حمیدرضا  فرزند  تفضلی  علیرضا  آقای  بنام  فرعی   156
ساختمان مغازه  به مساحت 32.06متر مربع واقع در خیابان بسیج 

شهر قلعه گنج .
لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با 
معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید 
و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. و پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار :یکشنبه 1401/03/01-
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
کهنوج .م الف :492

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون  ششدانگ هر یک از پالکهای ذیل از 157 اصلی واقع در گروه 
یک شهر فاریاب  قطعه دو بخش 46 کرمان آگهی موضوع  ماده 3 
قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به 
تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 1401/02/24 
آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخه 1401/04/14 در محل شروع وبعمل 

خواهد آمد.
1566 فرعی بنام آقای علی ترزبان  فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مشتمل بر بنای احداثی در آن به مساحت 647 متر مربع واقع در گروه یک شهر 

فاریاب  .
1567 فرعی بنام آقای علی ترزبان  فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 948متر مربع واقع در گروه یک شهر فاریاب  .

1568 فرعی بنام آقای علی ترزبان  فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 647 متر مربع واقع در گروه یک شهر فاریاب  .
لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره 
ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار :یکشنبه 1401/03/01
علی رحمانی خالص
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف :499

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  آرا صادره  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
آقای سیدرضا مهدیزاده فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 195.78 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند بلوار 

ابوذر کوچه 19 خریداری از مالک رسمی آقای حسین واحدی. 
آقای سیدمحمد مهدی زاده  فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 2412 صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت  397.71 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 7 فرعی از 2426 اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر کوچه 2 خریداری 

از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت.
 آقای حمیدرضا منصوری ده شعیبی فرزند حسین بشماره شناسنامه 954 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 253.5 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 8 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند جاده عباس آباد خیابان 
شهدای مدافع حرم کوچه 7 خریداری از مالک رسمی آقای عباس حسن 

زاده. م الف 15
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/16
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای علیجان محمد رضایی 
 5338 پالک  ششدانگ  مالک 
فرعی از 574-اصلی واقع در بخش 45 کرمان 
ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده  با 
ادعا و اعالم نموده اصل سند مالکیت پالک 
ثبت 10835 صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر 
صادر  جیرفت  محلی  امالک  دفتر 70   346
مفقود  جابجای  بعلت  است  شده  تسلیم  و 
سند  صدور  تقاضای  اداره  این  از  و  گردیده 
مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به 
درخواست نامبرده بر حسب دستور تبصره یک 
ماده 120 آیین 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 10 روز مراتب را با ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک 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:119

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ساز   نیمه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  چون 

دارای پالک 417 فرعی از 496 - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 49 فرعی از 496 -اصلی به مساحت 
378.60متر مربع واقع در شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 
 140160319002000697 شماره  رای  باستناد  کرمان   46
-1401.2.27هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت خانم 
فاطمه طاهری فرزند چمل قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا 
حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1401.2.29آگهی تحدید 
حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عمليات 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه1401.3.26 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین 
رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 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 مسموع نخواهد بود.
 تاریخ انتشار : یکشنبه1401.3.1
علی رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد کهنوج
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خبرخبر

یــک وبــگاه تحلیلــی آمریکایی با بررســی 
نظر کارشناســان و مقامات غربی و با توجه به 
تحوالت اخیر در رایزنی ها پیرامون سرنوشت 
توافق هســته ای، به موضوع وقفه در مذاکرات 
وین پرداخته و »انفعال« دولــت جو بایدن را 
دربرگیرنده خطر بالقوه شکست مذاکرات وین 

برای احیای توافق هسته ای دانست.
به گزارش ایسنا، وبگاه تحلیلی دیپلماتیک در 
گزارشی درباره احیای توافق هسته ای نوشت: 
مقامات اروپایی و کارشناســان در زمینه منع 
اشاعه تسلیحات هسته ای هشدار می دهند که 
اگر توافق هسته ای به زودی احیا نشود، جهان با 
شتاب به سمت بحرانی  در زمینه برنامه هسته ای 
ایران پیش می رود. دیپلماتیک ادامه داد: مقامات 
فعلی و پیشین اروپایی ابراز نگرانی کرده و هشدار 
داده اند که آمریکا ممکن است با احتیاط  سیاسی 
در زمینه مســئله ای که تا حد زیادی نمادین 
است، موفق به احیای توافق هسته ای نشود. یک 
دیپلمات اروپایی که در جریــان مذاکرات بود،  
گفت: هر روزی که بدون دست یافتن به توافق 
سپری می شود، خطر از دست دادن همه چیز 
به طرز قابل توجهی افزایش می یابد. این مقام 
اروپایی با اشاره به آمریکا و ایران گفت: آن طور 
که من می بینم، هر دو طرف مسیر جداگانه ای 

را می روند و فاصله در حال کمتر شدن نیست.
در این گزارش همچنین آمده است: خاویر سوالنا، 
مدیرکل پیشین ناتو و کارل بیلت، نخست وزیر 
پیشین سوئد این هفته در واشنگتن پست نوشتند 
که »بایدن باید به طور جدی هزینه های انفعالش 
در قبال ایران را بپذیرد و راهی رو به جلو بیاید یا 
این که خود را در درگیری دیگری خواهیم یافت 
که هیچ کسی آن را نمی خواهد.« دیپلماتیک 
نوشت: ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه 
روز 19 مه در یک کنفرانس خبری گفت، »توافق 
پیش نویس در زمینه از سرگیری پایبندی به 
برجام دو ماه است که آماده شده. به همین دلیل 
است که مذاکره کنندگان تروئیکای اروپا ]فرانسه، 
آلمان و انگلیس[ وین را ترک کردند، آن ها متقاعد 
شده بودند که توافق می تواند ظرف مدت کوتاهی 
نهایی شــود«. به گفته او، » اگرچه مذاکرات به 
خاطر مسئله ای با وقفه مواجه شده که بین آمریکا 
و ایران است و به برجام مربوط نیست«. او افزود: ما 
از تمامی طرفین می خواهیم رویکردی مسئوالنه 
در پیش بگیرند و فورا تصمیمــات الزم را برای 
نهایی سازی توافق اتخاذ کنند. این که فکر کنیم 
توافق می تواند به طور نامحدود روی میز بماند، 
اشــتباهی جدی و خطرناک خواهد بود.بنا بر 
گزارش ها، دولت آمریکا گفته بود تنها در صورتی 
حاضر به انجام دادن این کار خواهد شد که ایران با 
یک کار غیر هسته ای دوسویه توافق کند، مثال این 
که دو طرف توافق کنند مقامات پیشین یک دیگر 

را هدف قرار ندهند.
این گزارش می افزاید: انریکه مورا، معاون سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا و مذاکره کننده آن در 
مذاکرات وین هفته گذشته برای مطرح کردن 
پیشنهادهایی در زمینه عبور از این بن بست، 
به ایران سفر کرد. به گفته منابع مطلع، یکی از 
پیشنهادهایی که مورا مطرح کرد، این بود که پس 
از به سرانجام رساندن احیای توافق هسته ای، 
درباره موضوع حذف نام ســپاه پاسداران از این 
فهرست مذاکره شود. یکی از کارشناسانی که 
با اعضای مختلف مذاکرات رایزنــی دارد، روز 
جمعه)2۰ مه( گفت که پس از ســفر این مقام 
اتحادیه اروپا به تهران، سیگنال های مثبتی از 
ایران دریافت کرده اســت. این کارشناس که 
نمی خواست نامش فاش شود، گفت که او مطلع 
شده است ایرانی ها ممکن است پس از اجرایی 
شدن بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی 
کامل به توافق، مایل به بررسی پیشنهادی برای 

حل کردن مسئله سپاه پاسداران باشند.

نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی به ارائه توضیحاتی درباره روند 
برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس در مجمع عمومی این فراکسیون 
پرداخت و گفت که سوم خرداد انتخابات هیات رئیسه مجلس یازدهم در 
اجالسیه سوم در مجمع عمومی فراکسیون انقالب اسالمی برگزار می شود.

حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با توجه به انتخابات هیات رئیسه مجلس در روز چهارشنبه چهارم 
خرداد، ثبت نام داوطلبان هیات رئیسه مجلس برای رای گیری در مجمع 
عمومی فراکسیون انقالب اسالمی از یکشنبه اول خرداد تا دوشنبه دوم 

خرداد در دبیرخانه فراکسیون انجام می شود.
او ادامه داد: مجمع عمومی فراکسیون انقالب اسالمی، بعدازظهر سه شنبه 
به ریاست آقای قالیباف رئیس فراکسیون برگزار شده و پیشنهادات رسیده 
به فراکسیون در خصوص شیوه رای گیری در مجمع بررسی می شود 
و پس از صحبت موافق و مخالف و رای گیری و طبق نظر مجمع عمل 
می شود. انتخابات در مجمع عمومی فراکسیون مثل سال گذشته به صورت 
الکترونیکی انجام شده و تنها اسامی کسانی در سامانه درج می شود که در 

وقت اعالم شده به دبیرخانه فراکسیون مراجعه و ثبت نام کنند.
میرتاج الدینی تاکید کرد: افرادی که در مجمع عمومی فراکسیون رای 

نمی آورند متعهد می شوند که در صحن مجلس مجددا کاندیدا نشوند.

میرتاج الدینی خبر داد
سوم خرداد؛ برگزاری انتخابات 
هیات رئیسه مجلس در مجمع 

عمومی فراکسیون انقالب اسالمی

در گزارش یک وبگاه آمریکایی
 مطرح شد

انفعال دولت بایدن می تواند 
به شکست آمریکا در احیای 

برجام منجر شود

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: نباید برق کسبه 
بازار که مصرف چندانی ندارند برای تامین برق یک صنعت بزرگ که سالیانه 

میلیاردها تومان سود دارد، قطع شود.
حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرا رسیدن 
فصل گرما به ضرورت مدیریت خاموشی ها تاکید و اظهار کرد: واقعیت این 
است که ما با کمبود برق مواجه هستیم و یکی از دالیل اصلی آن نیز عدم 
سرمایه گذاری در حوزه تولید برق در طول چندین سال گذشته است. دولت 
قبل در این حوزه کم کاری داشته است و در خصوص این ترک فعل، ما 

منتظر گزارش قوه قضائیه هستیم.
او در ادامه تصریح کرد: برای مدیریت خاموشی ها با توجه به کمبود برقی که 
با آن مواجه هستیم چندین نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صنایع بزرگ 
نظیر فوالد باید خودشان در زمینه تولید برق سرمایه گذاری انجام دهند، 
این صنایع سود زیادی دارند که باید این صنایع را واداشت که در بازه زمانی 
معین برای تولید برق سرمایه گذاری انجام دهند.از سوی دیگر بعضی از 
صنایع هستند که حساس به شمار می روند مانند صنعت آلومینیوم. در 
استان هایی که این صنایع وجود دارند، وزارت نیرو نباید برق این صنایع را 
جزو سهمیه آن استان حساب کند تا به دنبال تامین برق این صنعت با 

خاموشی در حوزه خانگی مواجه شویم

سلیمی: صنایع بزرگ باید برای تولید 
برق سرمایه گذاری کنند

رئیـس جمهـور بـا بیـان این کـه قرار اسـت در 
کشـور تصمیم هـای سـختی بگیریـم، گفـت: 
یـن نـگاه  مـا ا فـق نباشـند ا شـاید برخـی موا
نقادانـه مـا را بـه افـق روشـنی کـه پیـش روی 

قتصـاد اسـت رهنمـود می کنـد. ا
براهیـم  ، آیـت اهلل سـید ا یسـنا بـه گـزارش ا
د  یـدا رو نخسـتین  یـش  هما در  ئیسـی  ر
د  قتصـا ا در  سـازی  خصوصـی  لمللـی  بین ا
ایـران، اظهـار کـرد: امیـدوارم ایـن همایـش 
نـون گـذاری  ه را بـرای تصمیم گیـری و قا را
بـا اسـتفاده از تجربیـات گذشـته فراهـم کنـد. 
ن و  قتصـادی، صاحب نظـرا ی فعـاالن ا بـرا
اسـاتید دانشـگاه کاری که تاکنون انجام شـده 
روشـن اسـت، امـا بـا نـگاه نسـبت بـه چیـزی 
کـه انجـام شـده یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر 

می شـود. محسـوب 
او ادامـه داد: بـرای همـگان روشـن اسـت کـه 
اقتصـادی کـه حـدود 8۰ درصـد آن دولتـی 
اسـت مشـکالت زیـادی دارد. همچنیـن بـرای 
همگان روشـن اسـت که بایـد بر اسـاس قانون 
اساسـی عمـل کنیـم و در قانـون اساسـی بـر 

اصـل 44 تاکیـد شـده اسـت.
رئیسـی با اشـاره بـه برنامه هـای توسـعه اظهار 
کـرد: در همـه برنامه هـای توسـعه تاکید شـده 
اسـت کـه دولـت نبایـد متصـدی باشـد بلکـه 
بایـد هدایتگـر، نظارت گـر و حمایت گـر باشـد 
و چنانچـه دولـت بخواهـد موفـق شـود باید در 
ایـن سـه مـورد عمـل کنـد نـه در دخالت هـا و 

. ی هـا یگر تصد
او بـا بیـان اینکـه چـه باید عمـل می شـد و چه 
شـد، تفـاوت بیـن آنچـه بایـد باشـد و آنچه که 
هسـت محسـوب می شـود، اظهار کـرد: همین 
موضوع مـا را راهنمایـی می کند کـه چه کاری 
را بایـد انجـام داد. دولـت نباید متصدی باشـد 

که حمایـت مالـی و حقوقـی کند.
رئیـس جمهور بـا تاکیـد بر اینکـه بازنگـری به 
تابلـوی خصوصـی سـازی بـه این کـه چـه باید 
کرد کمـک می کنـد، تصریـح کرد: ایـن فرآیند 
کمک می کنـد کـه اشـکال در سـاختارها بوده 
و یـا در رفتارها؛ اگر اشـکال در سـاختار باشـد 
هرچقـدر هم کـه مدیـران تغییـر کننـد اتفاقی 

نخواهـد افتـاد امـا اگـر مشـکل رفتارهـا باشـد 
رفتارهـا باید اصالح شـوند. باید بررسـی شـود 
کـه آیـا سـاختار درسـت چیده شـده اسـت یا 
یـن ماموریـت بایـد بـه  خیـر و متناسـب بـا ا
ایـن سـوال کـه چـرا سیاسـت اصـل 44 قانون 
اساسـی آنچنـان که مـورد نظـر سیاسـت گذار 
ز همـه  یـد ا . با د ا بـود عمـل نشـده پاسـخ د
صاحبنظـران و سـرمایه گـذاران سـوال کـرد 

کـه آیـا موفـق هسـتند یـا خیر؟
بـر  فشـاری  پا هـدف  گفـت:  مـه  دا ا در  و  ا
ساسـی،  نـون ا 44 قا سیاسـت ذیـل اصـل 
قعـی دادن بـه  قتصـاد مقاومتـی، میـدان وا ا
ا کـه بسـیاری  سـت؛ چـر بخـش خصوصـی ا
وقـات گفتـه می شـود خصوصـی سـازی  ز ا ا
صـورت گرفته، امـا دولـت بـا تابلـو یـا بی تابلو 
حضور دارد کـه نمونه آن واگذاری به سـازمان 
جتماعـی، برخـی بانک هـا و برخـی  میـن ا تا
شـهرداری ها اسـت کـه ایـن موضـوع تـداوم 
تصدیگـری دولـت بـا عناویـن دیگـر محسـوب 

. د می شـو
رئیسـی ادامـه داد: اگـر بخش خصوصـی اعالم 
کـرد کـه فضـا بـرای فعالیـت قابـل پذیـرش 
اسـت ایرادی ندارد، اما اگـر اعالم کنـد میدان 
برای ایـن بخش وجـود نـدارد این ایـراد دارد.

به دولت آمدیم
 تا بستر فسادزا را اصالح کنیم

ین کـه دولـت  رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر ا
نبایـد متصـدی باشـد، اظهار کـرد: بایـد حتما 
به بخـش خصوصـی واقعـی میدان داده شـود. 
بایـد بررسـی شـود موانع چیسـت و ایـن موانع 
برطـرف شـود. در سـفرهایی کـه بـه شـهرها 
کـه  می بینـم  رم  دا مختلـف  روسـتاهای  و 
کارخانه هـا تعطیـل شـده و سـالن ها بـه انبـار 
سـیب زمینی و پیـاز تبدیـل شـده اسـت. بایـد 
بررسـی شـود کـه چـه کنیـم کـه پرونده هـا 
در قـوه قضاییـه سـاخته نشـوند. مـا بـه دولت 
آمده ایـم تـا بسـتر فسـادزا را اصـالح کنیـم تـا 
اصـال پرونده ای سـاخته نشـود که قـوه قضاییه 

مجبـور بـه پیگیـری باشـد.
او بـا بیـان اینکـه رشـد اقتصـادی در کشـور 
۰.4 یـک درصـد بـوده اسـت اظهـار کـرد: باید 

علـل ایـن موضـوع بررسـی شـود و دیـد کـه 
تحقق رشـد اقتصـادی در حد یک آرمـان باقی 

می مانـد و یـا قابـل انجـام اسـت.
رئیسـی بـا تاکیـد بـر این کـه رشـد اقتصـادی 
یـش  فزا فزایـش سـرمایه گذاری و ا دو پایـه ا
بهـره وری دارد تصریـح کـرد: بایـد دیـد چـه 
کنیـم که سـرمایه گـذار احسـاس امنیـت کند 
ایـن موضـوع نـه فقـط در قراردادهـا بلکـه در 

عمـل و اجـرا هـم بایـد اعمـال شـود.
او ادامـه داد: پـس از آنکـه کارخانـه واگـذار 
رهـا  ا  ر بخـش خصوصـی  لـت  دو می شـود 
می کند در حالـی که تـازه در آن زمـان وظیفه 
دولـت شـروع می شـود و بایـد در کثـرت یـک 
یـن  ا بر ؛ بنا رد عمـل شـود ا مـی و ناظـر و حا
سـازوکار متناسـب بـا ایـن نـگاه بایـد تنظیـم 
شـود. عـدم موفقیـت واحـدی کـه بـه بخـش 
خصوصی واگذار شـده اسـت پیـام خوبی ندارد 
و بایـد دید کـه چـه کنیـم پیام هـای منفـی به 

پیام هـای مثبـت تبدیـل شـود.
رئیـس جمهـور ادامـه داد: مـا دنبـال عبـرت  
ز  یـد بـا عبـرت  گرفتـن ا گرفتـن هسـتیم با
گذشـته، آینـده را ترسـیم کرد چـه در حمایت 

از بخش خصوصـی و چه در توانمندسـازی این 
بخـش. از طـرف دیگـر نبایـد دچـار افـراط و 
تفریط شـویم نـگاه بایـد واقعـی باشـد و بایدها 
و نبایدهـا را در ایـن رابطـه تنظیم کـرد. بر این 
بایدهـا و نبایدهـا نیـز همـه بایـد ملتزم باشـند 
و بیـش از همـه دولتمـردان باید ملتزم باشـند.

او بـا بیـان این کـه برخـی گمـان می کننـد اگر 
یـک خصوصـی سـازی دچار مشـکل شـود کل 
فرآینـد بایـد متوقف شـود، گفت: ایـن موضوع 
درسـت نیسـت بلکـه ایـن کشـتی بایـد اصالح 
نشـگاه ها و  ز دا یـن راسـتا بایـد ا شـود و در ا
فعاالن اقتصـادی به عنـوان بازار کمـک گرفته 
شـود. این موضوع مـورد تاکیـد بنده اسـت که 
هر کسـی صاحـب نظـر محسـوب می شـود اما 
نظـرش بـا مـا متفـاوت اسـت حتمـا ابـراز کند 

تا بـه نقطـه مشـترک برسـیم.
رئیسـی بـا بیـان این کـه قـرار اسـت در کشـور 
 : ر کـرد ظهـا تصمیم هـای سـختی بگیریـم، ا
یـن موضـوع نباشـند،  فـق ا شـاید برخـی موا
امـا اگـر بـا نـگاه نقادانـه بـه کارهـا نـگاه کنند 
اشـکالی نـدارد مـا را رهنمـود می کند بـه افق 

روشـنی کـه پیـش روی اقتصـاد اسـت.

رئیس جمهور: قرار است تصمیم های سختی بگیریم
در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد
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 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
رسمي سند  فاقد  ساختمانهاي 

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی وضعيت ثبتي و 

140060319078010270مورخه1400/10/29 هيات دوم موضوع  راي شماره  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
فرزند سيدشكراله  زاده  آقاي سيداحمد حسيني جوشاني  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 2482 صادره از كرمان درششدانگ يك باب  مغازه مشتمل 
از3968  فرعي  پالك16795  مترمربع   36/4 مساحت  به  تحتانی  و  برفوقانی 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي  واقع در بخش 
از  خريداري  بین کوچه30و32  شهیددستغیب  خیابان  آدرس کرمان  2کرمان 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  خانم کیاندخت کیانیان  رسمي  مالك 
كه  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/17    
انتشار نوبت دوم :1401/03/01 تاريخ 
2کرمان امالک منطقه  و  اسناد  ثبت  زاده رییس  محمودمهدی 
1310182 آگهی:  شناسه 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و140060319078007572مورخه   140060319078007657 شمارهای  اراء  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم  1400/08/13هيات 
منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
ايرانمنش  محمدعلي  آقایان  متقاضیان  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو 
فرزند اكبر بشماره شناسنامه 681 صادره از کرمان نسبت به 2.75 دانگ مشاع 
کرمان  از  صادره  احمد  فرزند  شناسنامه866  شماره  به  ایرانمنش  ومحمدعلی 
 398 مساحت  به  خانه  باب  يك  ششدانگ  از  مشاع   دانگ   3.25 به  نسبت 
متر مربع تحت  پالك 3 فرعي از 2573 اصلي بخش 2کرمان  واقع در کرمان 
ایرانمنش  احمد  آقاي  از مالك رسمي  خیابان شهید اخالقی کوچه14 خريداري 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
متقاضي  مالكيت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي كه  آگهي مي شود 
ماه  به مدت دو  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  است در صورت 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/16
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1319447

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  دارای پالک 9 فرعی از 
به مساحت 48261 متر مربع  1571- اصلی 
قطعه  منوجان  شهر  بی  بی  دراب گرم  واقع 
آقای  تقاضای  مورد  کرمان   46 بخش  پنج 
الیاس حامی رودباری فرزند محمد به شماره 
حدود  تحدید  به  نیاز   3420687508 ملی 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی   1401/02/26
از  آن  تحدید  عملیات  و  منتشر  فوق   پالک 
ساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخه 1401/04/15 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
مالک و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست /
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :507

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین 
به  آن  در  احداثی  بنای  محصور 
پالک  دارای  مربع    371.40متر  مساحت 
891- فرعی از 22- اصلی واقع در حسین آباد 
شهر کهنوج قطعه یک بخش 46 کرمان مورد 
به  رضا  فرزند  وزیری  محمود  آقای  تقاضای 
شماره ملی 3160969304 نیاز به تحدید حدود 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی   1401/02/20
از  آن  تحدید  عملیات  و  منتشر  فوق   پالک 
ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 1401/04/12 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
مالک و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست 
.تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :506

آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
 22 از  فرعی   888 پالک  دارای 
در  واقع  مربع    300متر  مساحت  به  اصلی 
حسین آباد وزیری شهسواری 15 شهر کهنوج 
تقاضای  مورد  46 کرمان  بخش  یک  قطعه 
خانم عصمت زارع منصوری فرزند حسن به 
شماره ملی 5839620361 نیاز به تحدید حدود 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی   1401/02/26
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 
8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/08 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در 
موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی 
تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  را  واخواهی خود 
کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01

علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :504

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  چون ششدانگ 
دارای  احداثی   بنای  با  محصور 
پالک 10562 فرعی از 2 اصلی به مساحت 458 
متر مربع واقع در خیابان شهید اسماعیلی کوچه 
3 شهر کهنوج  قطعه یک بخش 46 کرمان مورد 
تقاضای خانم نجمه عزیز زاده فرزند ارسالن به 
شماره ملی 5360296747 نیاز به تحدید حدود 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی   1401/02/26
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 
8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/08 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
و مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در 
موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی 
تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی 
کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01

 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :501

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مغازه   ساختمان  ششدانگ  چون 
دارای پالک 1554 فرعی از 497- 
در  واقع  مربع  متر  به مساحت 13.50  اصلی 
خیابان امام شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 
46 کرمان مورد تقاضای خانم زهرا چهره آزاد 
فرزند محمد به شماره ملی 3150239885 نیاز 
.لذا حسب  دارد  اختصاصی  حدود  تحدید  به 
 1401/02/26 مورخ  مالک  کتبی  درخواست 
فوق   پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح 
محل  در   1401/04/15 مورخه  روزچهارشنبه 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به مالک و 
مالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در 
موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی 
تاریخ  از  میتواند  باشد  داشته  واخواهی  آن 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی 
کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01

 علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :500

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
محصور با بنای احداثی در آن   دارای 
به مساحت  اصلی  از 497-  پالک 1553 فرعی 
جنب  امام  خیابان  در  واقع  مترمربع   1014.11
بوستان شقایق شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 
آزاد  آقای محمد چهره  تقاضای  مورد  46 کرمان 
 3160447685 ملی  شماره  به  اله  فتح  فرزند 
نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست 
تحدید  آگهی   1401/02/26 مورخ  مالک  کتبی 
وعملیات  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی  حدود 
تحدید آن از ساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخه 
خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در   1401/04/15
مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک  به  لذا  آمد، 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی در 
محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند 
لغایت  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
مهلت  انقضای  از  این صورت پس  غیر  ،در  شود 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :501

آگهی تحدید حدود اختصاصی
سوله  باب  یک  ششدانگ  چون 
به  دران  احداثی  بنای  محصور 
مساحت 117  دارای پالک 1552 فرعی از 497- 
سردخانه  جنب  امام  خیابان  در  واقع  اصلی 
اردشیر احمدی شهر قلعه گنج  قطعه یک بخش 
احمدی  مهدی  آقای  تقاضای  مورد  46 کرمان 
نیاز   3160175111 ملی  شماره  به  خوبیار  فرزند 
درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به 
تحدید  آگهی   1401/02/21 مورخ  مالک  کتبی 
وعملیات  منتشر  فوق   پالک  اختصاصی  حدود 
مورخه  شنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  آن  تحدید 
خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در   1401/04/11
مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک  به  لذا  آمد، 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی در 
محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  روز   30
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست 
تاریخ انتشار : یکشنبه 1401/03/01

علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان کهنوج . م الف :495

آگهی قانون الحاقی و ساماندهی 
و حمایت تولید و عرصه مسکن

فوق  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
قانون  مشمول  عمران   آباد  علی  شهر  الذکر 
موجب  به  مسکونی  بافت  و  گردیده  مذکور 
به  و  گرفته  قرار  مالک  ملكیت  در  هیئت  آرائ 
در  الحاقی  قانون  نامه  آیین   10 ماده  استناد 
در صورتی  انتشار  محلی  های  روزنامه  از  یکی 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی 
اعتراض  روز   20 مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
اعتراض  تسليم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف 
تسلیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  درخواست 
مهلت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نماید. 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

محمد  آقای  327-اصلی  از  فرعی   501 پالک 
خانه  باب  یک  ششدانگ  اکبرآباد  مشایخی 
اراضی  در  واقع  مربع  متر   206/10 بمساحت 

آباد عمران(جیرفت کهور کالغ )علی 
انتشار:1401/03/01 تاریخ 
اداره ثبت  .رئیس  فاریابی  :یکشنبه –جواد  روز 
الف:70 .م  اسناد وامالک شهرستان جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر زیر زمین  پالک 
مربع  متر   255 بمساحت  اصلی   -594 از  فرعی    22
جیرفت  ساردوئیه  ساوند  باغ  اراضی  در  واقع  کرمان   34 بخش 
محترم  هیات  رای  استناد  به  شاهرخی  علی  آقای  تقاضای  مورد 
مورخ   140060319014004489 به شماره  ثبت جیرفت  اختالف  حل 
ماده  موضوع  آگهی  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در   1400/10/14
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3
موعد  در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   -13 ماده  و  رسمی  سند 
لذا  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر 
حسب درخواست شماره 1396 مورخ  1401/2/8 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر 
مورخ  یکشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  آن  ی  تحدید  عملیات  و 
1401/04/12  در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
اخطار میگردد که در  رقبه مزبور  امالک مجاور  یا مالکین  به مالک 
صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع  محل  به  اعالن  این  در  مقرر  موعد 
انجام  مالک  معرفی  با  ی  تحدید  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم 
اعتراض  آن  ارتفاقی  بر حدود وحقوق  از مجاورین  و چنانچه کسی 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 
روز به این اداره اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود
1401/03/01- روز : یکشنبه  تاریخ انتشار : 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.
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عکس نوشت

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور از افزایش ۵۰ 
درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان 
در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: طرح 
منطقه بندی دانشگاه فرهنگیان را به زودی 

خواهیم داشت. 
رضا مرادصحرایی در جلسه مجمع خیرین 
فرهنگیان کشور گفت:دانشگاه فرهنگیان، 
دانشگاه امید و آینده است و به حمایت همه 
دستگاه های مربوطه نیاز دارد و نتیجه حمایت ها 

در آینده خواهیم دید. 
او بیان کرد: باید به ازای هر ۲۰ دانشجو، یک 
استاد داشته باشیم که اکنون به ازای هر ۱۰۰ 

دانشجو، یک دانشجو داریم. 
رییس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ۵۰.۲ 
درصد رتبه های برتر کنکور سراسری را جذب 
می کنیم اما مشکل خوابگاهی داریم به طوری که 

خوابگاه ها مانند پادگان هستند. 
او ادامه داد:دانشگاه فرهنگیان متعلق به آموزش 
و پرورش است اما درک اینکه ما خادم آموزش و 

پرورش هستیم،جا نیفتاده است . 
مرادصحرایی با انتقاد از اینکه ظرفیت های 
دانشگاه های مادر را نادیده گرفتیم،اظهارکرد: 
۲۵ هزار معلم آماده فارغ التحصیل داریم و اول 
مهر سرکالس هستند و با توجه به نیاز آموزش 
و پرورش ۲۳هزار نفر از ورودی های ۹۸ در 
مدارس خواهیم داشت و دو ترم باقیمانده شان را 

به صورت نیمه تحصیل خواهند گذرانند.

مسابقه کتابخوانی »خط امام« به مناسبت سی و 
سومین سالگرد رحلت معمار کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( به همت نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان 

کرمان آغاز شد.
حجت االسالم و المسلمین محمد شریفانی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 
اسالمی، در گفت وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به 
نزدیک بودن سی و سومین سالگرد رحلت امام 
خمینی)ره(، اظهار کرد: یاد و خاطره این بزرگ مرد 

تاریخ تداعی بخش نکات فراوانی است.
در آن دنیای تاریک که ظلم و ستم سراسر کشور 
را فراگرفته و حکومت ستم شاهی پهلوی چنبره 
چندین ساله خود را بر این کشور افکنده بود امام 
به عنوان منادی توحید، فطرت ها را از خواب بیدار 
کرد. حجت االسالم شریفانی بیان کرد: براندازی 
یک حکومت ریشه دار با آن همه شوکت و ابهت در 
منطقه و ریشه های عمیقی که برای خود بنا نهاده 
بود، انهدام چنین حکومتی کار بی نظیر و منحصر به 
فردی به عنوان اقدام اول امام بود. اقدام دوم تشکیل 
حکومت اسالمی که در نوع خود بی سابقه و دارای 
تجربه پیشین نبود. بر این دو حرکت در آن شرایط 
و با آن امکانات جز عنایت الهی هیچ تحلیل منطقی 

دیگر نمی توان داشت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه آزاد اسالمی، با بیان اینکه؛ طبیعی 
است که دشمن از داخل و خارج سخت افزاری و 

نرم افزاری هجمه همه جانبه بر حکومت جمهوری 
اسالمی داشته باشد، گفت: جنگ هشت ساله از 
یک طرف، ترورهای پی درپی، هجمه های فضای 
مجازی و سایت های منحرفانه از طرف دیگر شب 
و روز بر طبل مخالفت با امام می کوبیدند. امروز 
تبیین حرکت امام به عنوان یک واجب و پیراسته 
کردن آن از انحرافات و تفسیرهای غلط، وظیفه 
دلسوزان انقالب و دست اندرکاران فرهنگی است.

مسابقه  به  اشاره  با  شریفانی  حجت االسالم 
کتابخوانی »خط امام« خاطرنشان کرد: گذشت 
نزدیک به نیم قرن از حرکت امام و نبودن نسل 
حاضر در دوران آغازین انقالب به طور طبیعی 

می تواند انحرافاتی در این جریان ایجاد کند.
معرفی »کتاب خط امام« در قالب یک مسابقه، 
اقدام کوچکی در جهت تبیین خط امام برای 
استادان،  از  است.  حاضر  عصر  دانشجویان 
دانشجویان و کارمندان دعوت می شود با مطالعه 
امثال این کتاب به عنوان مصداقی از جهاد تبیین 
به اندیشه های امام توجه نموده و از انحرافات 

احتمالی جلوگیری کنند.
گفتنی است مسابقه کتابخوانی »خط امام« 
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان از 28 
اردیبهشت آغاز و تا ۳1 خرداد 14۰1 ادامه دارد. 
عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت 
 iauk.nahad.ir در این مسابقه به سایت

مراجعه کنند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت از اجرای 2 طرح تحقیقاتی پزشکی در 
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی جنوب 
کرمان خبر داد و گفت: موضوع این طرح های 
تحقیقاتی اثرات سوء الکل بر اختالل حافظه است.
 هدیه عسکرپور با بیان اینکه طرح ها دارای 
در  طرح های  هستند،عنوان  حیوانی  پایه 
حال اجرا در مرکز تحقیقات حیوانی دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت را "بررسی اثر لوزارتان 
بر اختالل حافظه،التهاب و آسیب اکسیداتیو 
بافت هیپوکمپ ناشی از مصرف الکل)اتانول(در 
موش های صحرایی" و "بررسی اثر تیموکینون 
بر اختالل حافظه، التهاب و آسیب اکسیداتیو 
بافت هیپوکمپ ناشی از مصرف الکل )اتانول( در 

موش های صحرایی" اعالم کرد.
او تصریح کرد:در این طرح های تحقیقاتی پزشکی 
8۰ موش صحرایی نژاد ویستار در هشت گروه 

طی ۶ هفته مورد آزمایش قرار می گیرند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت با بیان اینکه طرح های تحقیقاتی 
پزشکی در 2 بخش آزمایش های بیوشیمیایی 
و تست های رفتاری بررسی علمی می شوند 
اظهارداشت:آزمایش های رفتاری شامل تست 
یادگیری احترازی غیرفعال و آزمون آبی موریس 

است.
او آزمایشات نمونه های بافت مغز برای بررسی 
آسیب اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول و تاثیر 
داروهای مورد استفاده را از جمله بخش های 
بررسی آزمایش های بیوشیمیایی این طرح 

عنوان کرد.
یوسف باغچقی مجری طرح های تحقیقاتی 
پزشکی نیز هدف از این طرح ها را بررسی اثر 
داروهای آنتی اکسیدان بر آسیب های اکسیداتیو 

ناشی از مصرف الکل اعالم کرد.

غسل تعمید کودکان مندایی در اهواز
و  کـودکان  تعمیـد  غسـل  مراسـم 
نـوزادان تـازه متولـد شـده مندایـی، 
در رودخانـه کارون اهـواز انجام شـد. 
در آییـن مندایی وقتـی نوزاد بـه دنیا 
می آید بایـد یك غسـل تعمیـد انجام 
دهد و با توجه بـه اینکـه در 2۶ تیرماه 
روز عیـد خلقت حضـرت آدم به همراه 
3۶ ساعت اعتکاف اسـت، نوزادان باید 
غسـل اولیه را انجام داده باشـند تا در 
ایـن اعتـکاف شـرکت کنند.مهمترین 
رکـن دیـن مندایـی آب اسـت. دیـن 
مندایـی یکـی از قدیمی تریـن ادیـان 
یکتاپرسـت جهان محسـوب می شود؛ 
بـا ایـن وجـود در مقایسـه بـا دیگـر 
ادیـان، کمتـر شـناخته شـده اسـت. 
این افـراد پیـروان حضـرت یحیی )ع( 
هسـتند کـه همچنـان طبـق مراسـم 
خاصـی فریضـه دینی شـان را بـه جـا 

می آورند./ایسـنا

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور 
خبر داد:

افزایش ۵۰ درصدی 
ظرفیت پذیرش دانشگاه 
فرهنگیان در سال  جاری 

مسابقه کتابخوانی »خط امام« آغاز شد

2 طرح تحقیقاتی پزشکی در النه حیوانات جنوب کرمان کلید خورد

خبر

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره 
به اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس با سرمایه 
گذاری فعاالن صنایع فوالد اشاره کرده و گفت: با توجه 
به محدودیت های آبی کشور و آب بر بودن صنایع فوالد 
اقداماتی، چون با چرخانی آب و انتقال آب از خلیج 

فارس به سمت کرمان در دست اقدام است.
سیدجواد حسینی کیا در ادامه با اشاره به اینکه فوالد 
عالوه بر اشتغال باال، گردش مالی خوبی در کشور دارد 

گفت: فوالد از قطب های بزرگ صنعتی کشور است 
که می تواند حوزه صنعتی دیگری را نیز به حرکت 

در بیاورد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی با برنامه های 
حمایتی از جمله بستن ابتدای زنجیره به دنبال حمایت 

از تکمیل زنجیره است.
ظرفیت واقعی تولید فوالد در سال حدود 48 میلیون 

تن و میزان مصرف کشور حدود 1۷ میلیون تن 
است و مابقی صادر می شود که ظرفیت خوبی برای 

ارزآوری است.
وی همچنین به کمبود مواد اولیه تولید فوالد و 
قراضه های آهن در کشور تصریح کرد: با توجه به 
کمبود مواد اولیه مذاکراتی برای واردات سنگ آهن 
با برخی کشور های همسایه انجام شده، زیرا منابع ما 

نامحدود نیست و به فکر راهکار بود.

 نائب رئیس کمیسیون صنایع:
 طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان در دست اقدام است

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ت دوم 
نوب

شماره ب/۵۲- 14۰1/۲۰
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید الستیک در سایز مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 

2001005963000030  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/31 می باشد.

مبلغ برآورد : 16.630.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 831.500.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.02.31 لغایت 1401.03.05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1401.03.19
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز  پنجشنبه مورخ 1401.03.19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 

زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9:15 روز  شنبه تاریخ 1401.03.21
محل تامین اعتبار : عمرانی وجه نقد 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ  1401/03/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:00 روز سه شنبه  مورخ  1401/03/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی: جیرفت 
03443317492و   : تلفن  و  جیرفت   2 شماره  صنعتی  شهرک  جاده کرمان_ابتدای   5 – کیلومتر 

03443317564
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

شناسه آگهی : ۱32۰83۵

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
سری ۸- 14۰1

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه

2001000282000023
) 07/الف/1401/46 (

بهسازی محور زهکلوت – کروچان 
)ساخت پلهای باکسی درجا در محور زهکلوت کروچان(

)همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده((
92،088،765،827

براساس بخشنامه 123402/ت  
50659هـ  مورخ 94/09/22 آئین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی

4,604,438,291
راه،راه آهن و باندو  فرودگاه 

سال 1401
)فهرست بهای  تجمیع شده(

2001000282000024
) 01/الف/1401/46 (

تولید باکس، حمل و کارگذاری و اجرای تعمیرات 
اساسی ابنیه فنی )قلعه گنج( )تجدید(

95،518،760،1434,775,938,007

راهداری 1401
2001000282000025

) 02/الف/1401/46 (
اجرای شوت خروجی آبنماهای محور کلکسورک و 

اجرای آبنمای بلوچ آباد )تجدید(
19،608،799،059980,439,953

نوبت دوم

مید  ا فرینی  آ ر کا صندوق  مدیر 
رفسنجان گفت:از سال 9۷تاکنون 
یافت  در نده  15۰پرو ز  ا بیش 
تسهیالت در این صندوق تشکیل 
د هفت طرح  ین تعدا ز ا شد که ا
نیمه فعال با پرداخت تسهیالت 

۳۰ میلیارد ریالی احیا شدند.
حمید رضا بیگی اظهار کرد:با ارائه 
ز  ا متقاضیان  ین  ا به  تسهیالت 
محل اعتبارات صندوق کارآفرینی 
خدمات،  حوزه های  در  مید  ا
صنعت،کشاورزی،ورزشی،صنایع 
بوم گردی  گردشگری، دستی، 
25۰ نفر  ز  و غیره برای بیش ا
یی مستقیم و برای 5۰  لزا شتغا ا
غیرمستقیم  یی  لزا شتغا ا هم  نفر 

ایجاد شد.
ین  ا ی  برا مجموع  در  فزود: ا و  ا
یال  ر رد  15۰میلیا متقاضیان 
ز  ا که  شد  خته  پردا رات  عتبا ا
یال  ر رد  12۰میلیا ن  میزا ین  ا
تسهیالت برای اجرای طرح های 

روستایی هزینه شده است.
جمله  ز  ا : بیان کرد بیگی  رضا
هفت طرح نیمه فعال که تکمیل 
قطعه  ورزشی، ه  2باشگا شدند 
سازی، تولید نبات، صنایع چوب، 

خدماتی و غیره بودند که برای ۳8 
هم اشتغالزایی ایجاد شده است.

ز  ا که  تی  ا ر عتبا ا : د ا د مه  دا ا و  ا
ین صندوق به متقاضیان  طرف ا
می  عطا  ا مشاغل  زی  ندا ا ه  ا ر
و  لحسنه  قرض ا به صورت  شود 
نگی،  خا مشاغل  بخش  سه  در 
خویش فرمایی و کارآفرینی است.

در  کرد: خاطرنشان  بیگی  رضا
سقف  تا  نگی  خا مشاغل  بخش 
1۰۰میلیون تومان تسهیالت،در 
سقف  تا  یی  خویش فرما بخش 
2۰۰ میلیون تومان و در بخش 
تا  هم  رگاهی  کا و  یی   رفرما کا
رات  عتبا ا تومان  رد  میلیا یک 

اشتغالزایی اعطا می شود.
تسهیالت  د:سقف  دا مه  دا ا و  ا
طبق  رگاهی  کا و  یی  رفرما کا
تفاهم نامه ها و اعتبارات ابالغی به 
مبالغ باالتر افزایش خواهد یافت.

مید  ا فرینی  آ ر کا صندوق  مدیر 
سال  در  کرد: بیان  رفسنجان 
صندوق  تسهیالت  عمده  جدید 
لب  قا در  رفسنجان  شهرستان 
نون بودجه  لف تبصره 18 قا بند ا
سال 14۰۰ و همچنین تسهیالت 

اشتغال روستایی پایدار است.

صندوق کارآفرینی ۷ طرح نیمه فعال 
را در رفسنجان احیا کرد


