
2

سنا
: ای

س
عک

بخت بلند  غیربومی ها برای مدیرعاملی مس 
در دولت های اصولگرا

 آیا استاندار و نمایندگان اصولگرای استان کرمان برای اولین بار موفق می شوند یک مدیر بومی را در دولت اصولگرا بر صندلی شرکت صنایع مس ایران بنشانند؟

معاون آموزش های عمومی و مهارتی 

 دانشگاه آزاد استان کرمان:

تعیین نرخ دقیق و  واقعی 
شهریه مدارس باید در 

 دستور کار باشد

 اهالی رمشک از سرانه ورزشی سهمی ندارد    
سهم  رمشکی ها   از سرانه  ورزش  

صفر  است 

نخستین رویدار خصوصی سازی در اقتصاد
حضور بخش خصوصی

 در اقتصاد کشور واقعی شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه منافع مردم با 
خصوصی سازی محقق می شــود، گفت: یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی 
بخش خصوصی در اقتصاد اســت که ما بایــد ظرفیت هــای الزم را در اختیار بخش 
خصوصی قرار دهیم. به گزارش ایســنا، محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با اشاره به اباغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و 

قانون مصوب مجلس در این باره گفت:  برای تحقق خصوصی سازی 
در کشور اهدافی پیش بینی شده است.
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 معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کرمان : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کرمان :

2

اینکه ورزش عاوه بر سامت جسم و روح باعث 
می شود جوانان، قشر آسیب پذیر جامعه، کمتر به 

سمت آلودگی های اجتماعی بروند سخن تازه ای نیست، بسیار شنیده شده 
که بخش زیادی از اوقات فراغت نسل جوان باید با ورزش پر شود تا اثرات 
 مستقیم آن را در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و سامت روان افراد ببینیم.

 اهمیت این موضوع در مناطق توسعه نیافته که از مکان های تفریحی و گردشگری 
کمتری برخوردارند به گونه ای است که گذران اوقات بیکاری نیز در این شهرها 

سخت تر است.
صفحه2 را 
بخوانید

صفحه 8  را 
بخوانید

مقابله با بیابان زدایی در کرمان مقابله با بیابان زدایی در کرمان 
 نیازمند اعتبارات ویژه نیازمند اعتبارات ویژه

 رییس اداره نظارت بر راه های روستایی راهداری استان :

اعتبار راه های روستایی بم از قرارداد 
پیمانکاران عقب مانده است

رییس اداره نظارت بر راه های روستایی 
تاکید  با  کرمان  استان  راهداری 
به کمبود اعتبارات این بخش در بم 
می گوید که اعتبار سال ۱۴۰۰ راه های 
روستایی این شهرستان ۲۵ میلیارد 
تومان است درحالی که مبلغ قرارداد 
پیمانکار به حدود ۳۰ میلیارد تومان 
می رسد. به گزارش ایرنا علیرضا باغخانی 
در جریان بازدید از پروژه های آسفالت 
راه های روستایی بم و در حاشیه 
نشست با مدیران این شهرستان به 
خبرنگار ایرنا افزود: برای تکمیل ۱۱ 
پروژه راه روستایی بم به ۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. وی اظهارداشت: 
پروژه های ما در این شهرستان نیاز 
به اعتبار بیشتری دارند و ۵۰ میلیارد 
 ۱۶۶ برای  نیز  دیگر  اعتبار  تومان 
 کیلومتر راه در دست احداث نیاز داریم.

به گفته باغخانی در صورت تامین اعتبار 
از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان 
حتما این پروژه ها تا پایان سال به اتمام 

خواهند رسید. رییس اداره نظارت بر 
راه های روستایی اداره کل حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان بیان کرد: اعتبار 
قرارداد پروژه روستای کشیت و آمیس 
۶ میلیارد تومان بوده و پیمانکار مشغول 
به کار است اما فعا سه میلیارد تومان 
تخصیص یافته است که در صورت تامین 
اعتبار بعدی پروژه تا پایان سال تکمیل 
خواهد شد. باغخانی ادامه داد: پروژه 
دامنه سیدی نیز با مبلغ قرارداد هشت 
میلیارد تومان پیمانکار انتخاب شده در 
صورتی که فقط چهار میلیارد تومان 
آن تخصیص یافته است که امیدواریم 
تا پایان سال در صورت تامین اعتبار 
پروژه تکمیل شود. وی می گوید از جمله 
پروژه های این شهرستان تکمیل راه 
های روستایی مرغک- اولیا، گوروئیه 
طاغوییه، سروستان گور-آنتنی باغگل، 
محمدآباد- سبزوییه- پابنه جاده آدوری 
و جاده دامنه سیدی در دست احداث 

است.

@kaghazevatan
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            8            ۱۴۰۱ مــاه   خــرداد   ۰۳ ســه  شــنبه        ۱۲۳۵ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

نوبت دوم شرکت مدیریت تولید برق زرند

تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ي
تأمین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی دفتر حراست و امور محرمانه نیروگاه زرند 1401/65-1

شرکت مدیریت تولید برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومي  با عنوان " تأمین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی دفتر حراست و امور محرمانه نیروگاه 
زرند " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مي باشد.

۱- تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ) یک میلیارد و دویست و سی 
میلیون ریال( مي باشد که مي بایست به صورت ضمانت نامه بانکي یا رسید واریز نقدي 
به حساب جاري شماره  ۰۱۰۵8۳۱۳۴۳۰۰9 نزد بانک ملي ایران شعبه مرکزي زرند بنام 

شرکت مدیریت تولید برق زرند ارائه گردد.
۲- هزینه خرید اسناد : مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ریال )دویست هزار ریال( است که مي بایست 
ایران شعبه مرکزي زرند شماره  ۰۱۰۵8۳۱۳۴۳۰۰9  بانک ملي  به حساب جاري 
بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند از طریق درگاه بانکي موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت واریز گردد.
۳- مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۴- مهلت بارگذاري مدارك به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد : آخرین مهلت تحویل 
اسناد ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲8 مي باشد.

۵- آخرین مهلت تحویل پاکات الف:  ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲8 مي باشد.
۶- تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲9 در محل سالن 

جلسات شرکت مدیریت تولید برق زرند.
شرایط عمومي :

*  به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، 
چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت 
مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه چاپ آگهي از برنده مناقصه دریافت میگردد.
* شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

* سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف : آدرس استان کرمان-شهرستان زرند- میدان امام 

خمیني-بعد از پل راه آهن- شرکت مدیریت تولید برق زرند-اداره تدارکات و قراردادها و تلفن : 31425581-034 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

شرکت مدیریت تولید برق زرندمرکز ستاد : 41934-021                               دفتر ثبت نام : 88969737 و 021-85193768

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران 
فعال در زمینه سیویل و سازه

شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات در نظر دارد به منظور تعیین فهرست پیمانکاران 
مورد نیاز خود در محل پروژه ای این شرکت واقع در استان کرمان جهت پروژه های جاری 
نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه سیویل نظیر )انواع فونداسیون 
مخازن، سازه های فلزی، محوطه سازی، دیوار دایک وال و...( اقدام نماید. لذا واجدین 
شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اعالم آمادگی 
و معرفی مکتوب خود اقدام نموده و رزومه کاری خود و  مدارک درخواستی که در نشانی 
https://mmte.ir/?page_id=2372 در زیر شاخه های فراخوان، تامین کنندگان، 
قابل دسترسی می باشند را به آدرس : تهران خیابان شیخ بهایی شمالی .نرسیده به میدان 

پیروزان .کوچه فوتبال سوم .پالک دو ،واحد دبیرخانه به صورتCD  ارسال نمایند. 
لطفا جهت هرگونه اطالعات بیشتر با تلفن 88609064-88609056 داخلی 801  تماس 

حاصل فرمایید .
شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات

نوبت دوم

        تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  جنوب استان کرمان )جیرفت ( 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي جنوب استان کرمان  وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور  نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد 
.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و .... " در بستر 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)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 
2001001614000004 روز سه شنبه مورخه  1401/3/3

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب 
استان کرمان  به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدر – والیت دوم 

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000لاير می باشد که از درگاه 
بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز سه شنبه مورخه 
1401/3/3 لغایت ساعت 19روز یکشنبه مورخه 1401/3/8

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت 
pdf-: تا ساعت19روزچهارشنبه مورخه  1401/3/18

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز  از تاریخ 

آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاریخ گشایش پیشنهادها: روز پنجشنبه  مورخه 1401/3/19 ساعت 10

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: یک میلیاردو ششصدو 
صورت  دو  به   ریال که   )1.668.000.000( میلیون  هشت  و  شصت 
ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای 
شماره IR250100004001039704005791  نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا 
پایا با شناسه واریز366039759263500650100000000006 قابل ارائه 

می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل 
بارگذاری در سامانه،  بر  ارجاع )الف(عالوه  تضمین شرکت در فرآیند 

، حداکثر  پاکت دربسته و ممهور  بایستی بصورت فیزیکی و در  می 
دبیرخانه  به  مورخه 1401/3/18  چهارشنبه   روز  اداری  وقت  پایان  تا 
کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره 
 www.assc.ir تلفن43317881-034  به  آدرس اینترنتی شرکت
 http://iets/mporg.ir  وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نيز مراجعه فرمائيد.
- شماره تماس پشتیبانی سامانه1456) تماس با دفتر ثبت نام در 
شماره  به  استان کرمان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  اداره کل  سامانه 

034-33325261

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب  استان کرمان شناسه آگهی : ۱۳۲۳۵۳۶

تاریخ: 1401/03/02   نوبت اولشماره: 460 /55/61/01 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وضعیت اشتغال و مسکن 
 در کرمان مساعد نیست
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معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کرمان اعالم کرد:
مقابله با بیابان زدایی در کرمان 

نیازمند اعتبارات ویژه
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کرمان گفت: برای بیابان زدایی اعتبار 
۱۳۳ میلیارد تومانی برای ۳۶ هزار هکتار عرصه بیابانی استان پیشنهاد 
شده است. علی قادری گفت: به منظور کاهش اثرات منفی بیابان زدایی و 
جلوگیری از پیشرفت آن در استان تاکنون فعالیت های متعددی از جمله 
تهیه طرح های بیابان زدایی در سطح ۶9۲هزارو ۵۴۴هکتار و در قالب 
۲9 طرح، نهال کاری، بذرکاری، مدیریت رواناب های سطحی و مالچ 
پاشی... انجام شده است. به گفته او همچنین در سال ۱۴۰۰ اعتباری 
بالغ بر 8 میلیارد تومان به طرح های مقابله با بیابان زایی اختصاص یافته 
که در پی تخصیص درصدی از این اعتبارات، عملیات آبیاری سنواتی و 
پروژه پخش سیاب، نهال کاری احداث تله رسوب گیر و مالچ پاشی در 
حال اجرا است. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان 
گفت:استان کرمان با مساحت ۱۴/۴ میلیون هکتار حدود 9 درصد 
از مساحت کشــور را به خود اختصاص داده است و از کل عرصه های 
طبیعی استان ۴۶ درصد را عرصه های بیابانی و ۳۵ درصد را مراتع کم 
تراکم و فقیر تشکیل می دهد و به بیانی دیگر کرمان با داشتن سطح 
وسیعی از اراضی بیابانی و مراتع فقیر، پهناور ترین استان بیابانی کشور 
است که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 8۱ درصد مساحت 
استان را شامل می شود. او گفت: بیابان زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم 
و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جهانی در قرن ۲۱ 
محسوب می شود و استان کرمان با قرار داشتن بر روی کمربند خشک 
و نیمه خشک دارای ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت جوی 
کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید و میزان پوشش گیاهی اندك است. 
قادری گفت: ۲8 کانون بحرانی فرسایش بادی در ۱۳ شهرستان استان 

شناسایی شده است.

مدیرکل پست کرمان گفت:
آمادگی پست کرمان برای تکمیل 

ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن
مدیرکل پست اســتان کرمان از آمادگی ۱۵ باجه  مستقر در شهر 
کرمان برای تکمیل ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 

افراد مجرد خبر داد. 
مهدی جعفری گفت:  افراد مجرد کــه مراحل قبل ثبت نام برای 
مسکن را انجام داده اند برای تکمیل پرونده به  اداره پست مراجعه 
کنند. به گفته او  افراد باالی ۲۳ ســال )مجــرد( می توانند برای 
تکمیل ثبت نام به باجه مرکزی پست واقع در بلوار شهید صدوقی 
ساختمان مرکزی شهید سلیمانی مراجعه و تعهد نامه محضری 
را تحویل دهند. جعفری می گوید: پیامــک مربوطه در چند روز 
گذشته به متقاضیان ارسال شده است  وپست با راه اندازی ۱۵ باجه 
پستی آمادگی دارد تا مراحل ثبت نام را تکمیل کند.او از متقاضیان 
درخواســت کرد ثبت نام خود را به روز های پایانی موکول نکنند.
طبق اعام وزارت راه و شهرسازی با اشاره به امکان ثبت نام مجردها 
در این طرح، اظهار می کند: خانم های باالی ۳۵ سال و آقایان باالی 
۴۵ سال می توانند نسبت به ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
اقدام کنند. این افراد باید سابقه سکونت پنج ساله را در شهر مورد 
تقاضای خود داشته باشند.امکان ثبت نام مجردهای ۲۳ تا ۴۵ سال، 
هم وجود دارد، این دسته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و 
تا هنگام واگذاری زمین باید بر اساس قانون رفتار شود. چرا که این 
اقدام با هدف تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است. 
با این حال افراد متاهل، زنان خود سرپرست، زنان مطلقه و نخبگان 
علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت 
بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل ندارند.با وجود فرصت باقی مانده 
برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن برای هر استان، سامانه باز 
است و اگر کسی فرصت ثبت نام نداشته، این امکان برایش فراهم 
اســت تا ثبت نام کند.اگر خانمی مجرد و سرپرست خانوار باشد 
)یعنی قبًا ازدواج کرده و سرپرست فرزند باشد( می تواند در این 
طرح ثبت نام کند.در مجموع اگر مرد یا زنی مجرد اما سرپرســت 
خانوار باشد، می تواند در این طرح شرکت کند؛ به این معنی که قبًا 

ازدواج داشته و اکنون با فرزندان خود زندگی می کند.

صنعـت بـزرگ گردشـگری شـامل بخش هـای 
مختلفـی می شـود کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا 
»گردشگری مذهبی« است. تمامی ادیان و مذاهب 
در سراسـر جهان اماکن، آثار، سنت ها و مراسم های 
مذهبی مختلفـی دارند که بـه یکـی از جاذبه های 
مهـم گردشـگری آن هـا تبدیـل شـده اسـت. در 
این میـان دین اسـام و مسـلمانان نقش بسـزایی 
در ایـن شـاخه از گردشـگری دارنـد. مراسـم حج، 
زیارت اماکن مقـدس و وجود مراسـم های عزاداری 
یـا جشـن های مذهبـی مسـلمانان از بزرگتریـن 
رویدادهای گردشـگری مذهبی در جهان هستند. 
سـفر امری اسـت که افراد را با فرهنگ هـا و مذاهب 
مختلـف آشـنا کـرده و آن هـا را علی رغـم وجـود 
تفاوت هـا و اختاف ها، بـه  یکدیگر پیونـد می دهد. 
گردشـگری مذهبی از قرن ها پیش در سراسـر دنیا 
وجود داشـته و قدمت آن به قدمـت فرهنگ دینی 
تمامـی ادیـان اسـت. در کل گردشـگری مذهبـی 
بـه سـفرهایی اطـاق می شـود کـه اصلی تریـن 
هدف آن هـا تجربه ی مذهبی باشـد. ممکن اسـت 
گردشـگران مذهبی بارها به مکانـی مذهبی بروند 
و یک بـار رفتـن به آن مـکان، آن هـا را از سـفرهای 
مکرر بـاز نمـی دارد.در اول باید بـه این نکته اشـاره 
کـرد کـه »گردشـگری مذهبـی« را نمی تـوان بـا 
کلمه ی »زیـارت« جایگزین کـرد. در زیارت شـما 
به قصـد زیـارت بـه مـکان مقـدس مذهبـی دین 
خـود می روید. برای مثال شـیعیان به قصـد زیارت 
و انجـام اعمال مذهبـی به حـرم امـام رضـا )ع( در 
مشـهد می روند. اما در گردشـگری مذهبی ممکن 
است یک مسـلمان برای بازدید از کلیسای تاریخی 
به شهر دیگری سـفر کند. در گردشـگری مذهبی 
هدف از سـفر صرفا زیـارت و انجام اعمـال مذهبی 
نیسـت و طیف گسـترده تری از سـفرهای مذهبی 
را شـامل می شـود. برای مثال حضـور در کنفرانس 
مذهبـی، رویدادهای فرهنگـیـ  مذهبـی و اجرای 
کنسرت موسـیقی مذهبی جز گردشگری مذهبی 
محسـوب می شـوند. یک فعـال فرهنگـی کرمانی 
می گوید: شـهدای شـاخص انقاب، دفـاع مقدس، 
مدافع حـرم، مدافع امنیـت، مقاومـت و مخصوصا 
سـردار دل ها و همین طور روحانیون شاخص مبارز 
و شهید استان از جمله ظرفیت های معنوی کرمان 
است که بسیار راهگشـا و گره گشا هسـتند. از آنجا 
که کرمان یک اسـتان فرهنگی اسـت و به واسـطه 
مرقـد مطهـر سـردارِ آسـمانی شـهید حاج قاسـم 
سلیمانی به سـمت جهانشـهر پیش می رود، باالتر 
از هر حـوزه ای، فرهنـگ قـرار می گیـرد و توجه به 
آن، رسـیدن بـه اهـداف در دیگـر حوزه هـا را نیـز 

فراهـم می کند.محمدمهـدی خردبخـش مدیـر 
موسسـه فرهنگی - مذهبی شـهدای کربا استان 
کرمان که بیـش از ۲۰ سـال در این حـوزه فعالیت 
دارد، سیاسـت زدگی در حـوزه فرهنگـی را یکی از 
عوامـل ضعـف در این حـوزه می دانـد و مـی گوید: 
همه فعاالن فرهنگی کرمان به صـورت جزیره ای و 
پراکنده فعالیت می کنند، وضعیت فرهنگی استان 
کرمان خوب نیسـت و باید آن را به سـمت درستی 
هدایت کرد. او گفت: روزی که نماینده ولی فقیه در 
استان معرفی شـد و برنامه ها و طرح های موسسات 
و نهادهای فرهنگـی اسـتان را گرفت و بـا تک تک 
آنها جلسـاتی داشـت، نقطه امیـدی در دل فعاالن 
فرهنگـی بـه وجـود آمـد، همـه خوشـحال بودیم 
که یک پدر فرهنگـی وارد اسـتان شـده و می تواند 
همـگان را در یک خیمه جمع کند، شـاید مسـائل 
سیاسـی اسـتان این اجـازه را نداد کـه امیـدوارم با 

تغییر اسـتاندار شـاهد تحقق این امر باشـیم.
توانایی های فرهنگی فرزندان کرمان 

درخشان است
خردبخش بـا تاکیـد بـر اسـتعدادها و توانایی های 
فرهنگی فرزندان کرمان، آنان را درخشـان توصیف 
کرد و عنوان داشـت: اسـتان ما در این زمینه بسیار 
غنی اسـت امـا برنامه ریـزی خاصـی وجود نـدارد، 
برخی ناامیدانه گوشـه ای تنها شـده اند، آنها ارتباط 
شـان را با مجموعه دولـت قطع کرده اند کـه به نفع 
اسـتان نیسـت، برخـی هـم بـا سـخت گیری های 
غیرکارشناسـی اسـتان را ترك و به شهرهای دیگر 
رفتـه و در آنجـا خدمت می کننـد. او تصریـح کرد: 
شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بیشـتر جنبـه 
تشریفاتی دارد؛ این شـورا باید پای کارِ فعالیت های 
فرهنگی باشـد، طرح هـا و برنامه ها را جمـع آوری و 
بـرای تحقق آنهـا تـاش کنـد، در این چند سـالی 
که فعالیـت فرهنگی داریـم، هیچکس از مـا برنامه 
و طرح نخواسـت، اگـر هم خواسـتند بـرای تهران 
بوده تا بتواننـد بودجه فرهنگـی اسـتان را بگیرند، 
چیـزی کـه در مجموعه ها هـم نیامد، فقـط باعث 
شـد طرح هـای دسـته اول مجموعه هـای موفق لو 
بـرود و دیگـران کپی بـرداری کنند. مدیر موسسـه 
فرهنگی - مذهبـی شـهدای کربا اسـتان کرمان 
گفت: توانمندی های فرهنگـی هر منطقه را در نظر 
بگیریم، آنها را بـه افراد قدرتمند و کاربلد بسـپاریم 
تـا بـه شـکوفایی آن منطقه کمـک کنـد. کارهای 
بسـیاری زمین مانـده و می تـوان موثر و مفیـد بود، 
اما حکـم می خواهد. خردبخـش با تاکید بـر اینکه 
ضعـف مدیریت، وضعیـت فرهنگـی اسـتان را هم 
ضعیف کـرده اسـت و سـال ها باید بـرای احیـا آن 

وقت بگذاریم و زحمت بکشـیم، گفت: به طور مثال 
ما هنـوز نتوانسـته ایم مجموعـه هیئت هـا را جمع 
کنیم و یک تصویر ملی از خودمان در سـطح کشور 
داشته باشـیم.وی بی برنامگی در حوزه خانواده را از 
دیگر مشـکات فرهنگی استان دانسـت و تصریح 
کـرد: بـرای کـودکان، جوانـان و زنـان تا حـدودی 
نهادهایـی تاسـیس و کارهایـی انجام می شـود اما 

خانـواده مغفـول مانـده و عقب گـرد می کند.
حرکت حول محور 

والیت طبق وصیت حاج قاسم
خاطـره اسـماعیل پور از حافظـان قـرآن کریـم و 
فعاالن فرهنگی اسـتان کرمـان نیـز در گفت وگو با 
خبرنگار فـارس در کرمـان، آغاز همـه فعالیت های 
فرهنگی بر اسـاس بیانیـه گام دوم را الزم و ضروری 
خواند و اظهار داشـت: کرمان یک اسـتان فرهنگی 
اسـت، عـاوه بـر آن، این وصیت حاج قاسـم اسـت 
که حـول محـور والیت حرکـت کنیم، این شـهید 
عزیز از ما خواسـته اند تا همیشـه با والیـت بمانیم، 
پس باید جلوتـر از همـه در مسـیر بیانیـه گام دوم 
قـرار بگیریـم و همـه فعالیت هـا را بـه این سـمت 
ببریـم. او کمک به اسـامی شـدِن سـبک زندگی 
را از وظایـف دولت هـا خوانـد و بیـان کـرد: سـبک 
زندگـی مسـائلی را در برمی گیرد که متـن زندگی 
انسـان را می سـازد، خانـواده، ازدواج، نوع پوشـش، 
مسـکن، الگوهای مصرف، معیشت و کسـب و کار، 
رشـد و توسـعه فردی و اجتماعـی، الگوسـازی و... 
از جمله آن اسـت کـه باید بـرای آنها ارزش سـازی 
کنیم. اسـماعیل پور اضافه کرد: نگرش هـا، عقاید و 
باورها باید اصاح و تقویت شده و عایق و سلیقه ها 

و ایده ها همسـو با این ارزش ها شـوند که کرمان در 
زمینه ارزش سـازی ظرفیت هـای بیشـماری دارد.
مدیر انجمن نسـیم محبت، پتانسـیل های معنوی 
کرمـان را برشـمرد و خاطرنشـان کـرد: شـهدای 
شـاخص انقاب، دفاع مقدس، مدافع حـرم، مدافع 
امنیت، مقاومـت و مخصوصا سـردار دل ها و همین 
طـور روحانیـون شـاخص مبـارز و شـهید اسـتان 
بسـیار راهگشـا و گره گشـا هسـتند. او اضافه کرد: 
می توانیـم از ظرفیت هـای اقتصـادی نیـز در ایـن 
حـوزه اسـتفاده کنیم که پتانسـیل عظیـم صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان جلوی چشـم ما و در 

اختیـار ما اسـت.
نیاز کرمان به مخاطب شناسی

 و نیازسنجی دوباره 
اسـماعیل پور بـا تاکیـد بـر اینکـه کرمـان نیـاز به 
مخاطب شناسـی و نیازسـنجی دوباره دارد، گفت: 
اسـتاندار جدیـد این اقـدام را صـورت دهـد تا نظم 
به کارها برگـردد، او بایـد بداند چه کارهایـی انجام 
شـده و چه کارهایی باید انجام شـود، چـه کارهایی 
در گذشـته مـورد غفلت بـوده و هـر نهـاد و ارگان و 
مجموعـه دولتی و خصوصـی چـه توانمندی هایی 
دارد. مهـرداد کامـران بازیگـر و کارگـردان کرمانی 
نیز، جایگاه هنـر در کرمان را سرشـار از کاسـتی ها 
و کمبودهـا خوانـد و اظهـار داشـت: اسـتعداد در 
این اسـتان مـوج می زنـد امـا کارهـای بـزرگ نیز 
حمایت هـای درخـور می خواهـد. وی زبـان هنر را 
زبان تاثیرگذاری دانسـت و بیان کرد: میـدان دادن 
به جوانـان و حمایت از آنهـا می تواند امیـد را در این 

قشـر زنده کـرده و جامعـه ای را هدایـت کنند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمان با بیان اینکه 
بخش معدن در فضای حاکمیتی اقتصادی مظلوم 
واقع شده است اظهار امیدواری کرد که نگرش دولت 
به معدن کاران بخش خصوصی دیگر از باال به پایین 
نباشــد بلکه نگاهی عادالنه همراه با قدردانی باشد.  
بابک اسماعیلی احمدآبادی به مناسبت روز معدن در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه معدن بخش 
پایه  تمامی کارها حتی کشاورزی محسوب می شود 
تصریح کرد: تصویر شکل گرفته از معدنکاران در ایران 
خاف واقع است. رئیس خانه صنعت و معدن استان 
کرمان گفت: تصویری که از معدن کاران در کشــور 
ارائه شده، آنان را افرادی دشمن طبیعت عنوان می 
کند که در حال تخریــب جنگل ها و منابع طبیعی 
هســتند و کوه های طا در پارکینــگ اتوبان های 
چهار بانده به آنها اهدا شده است اما این خاف واقع 
است و معادن در نقاطی دورافتاده واقع شده اند که 
امکان راه اندازی هیچ شغلی در آنجا وجود نداشت.

این فعال اقتصادی که خود نیز در حوزه معدن داری 

فعال است تاکید کرد: با وجود تمامی هجمه هایی که 
به معدن کاران وارد شده این افراد در هر منطقه ای که 
حضور داشته اند توسعه و آبادانی به همراه آورده اند و 
مسئولیت های اجتماعی خود را نیز انجام می دهند. 
اسماعیلی افزود: معدن کاران ما در بخش خصوصی 
معادن بزرگی در اختیار ندارنــد اما با وجود همین 
ذخایر اندك و عوارض دولتی غیــر قابل توجیه در 
کنار ایجاد شغل، مســئولیت های اجتماعی انجام 
می دهند و به چرخش چرخ اقتصاد کشــور در این 
اوضاع نابسامان اقتصادی کمک می کنند.به گفته او 
معدن کاران در شرایطی که هرروز قوانین تغییرات 
چشمگیری می کند، برای ادامه کار و فعالیت اقدام به 
ریسک های بسیار باال و پول خود را در نقاط دورافتاده 
سرمایه گذاری و برای مردم این سرزمین اشتغالزایی 
می کنند.اسماعیلی اظهارداشت: هم اکنون فضای 
اقتصادی حاکم بر کشور در تمامی سطوح مساعد 
نیست و مدیریت کردن بنگاه های صنعتی و معدنی از 

دیدگاه اقتصادی کاری بسیار مشکل است.

مشکل بی ثباتی قوانین
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمان خاطرنشان 
کرد: در سال های اخیر دائما در حال آزمون و خطا 
هستیم و اقدام به وضع قوانین و صدور بخش نامه هایی 
می کنیم که نتایج آنها به ندرت به بروز رویدادهای 
موثر در فضای حاکم بر کسب و کار منجر می  شود. 
او ادامه داد: حدود ۵۰ درصد مشکات بخش صنعت 
و معدن ناشی از ثبات نداشتن قوانین و مقررات است 
و در صورت توجه و درخواســت مســئوالن به این 
مساله، تشــکل بخش خصوصی قادر خواهد بود تا 
قوانین مزاحم را معرفی و قوانین صحیح و کاربردی 

را پیشنهاد کند.
نگاه دولت به بخش معدن مثبت باشد

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمان بیان کرد: 
چندی قبل جمله ای از رئیــس جمهور خواندم که 
عنوان کرد دولت مصمم است در قوانین ثبات ایجاد 
کند و امیدواریم آیت اهلل رئیسی تمام هم و غم خود 
را برای ایجاد ثبات در زمینه صنعت و معدن به کار 

گیرد، زیرا زنده ماندن و پیشرفت فضاهای اقتصادی 
فقط و فقط در بستر ثبات می تواند اتفاق بیفتد، البته 
واضح است که این مســاله صرفا با دستورالعمل و 
بخشنامه صورت نمی گیرد. اسماعیلی تاکید کرد: 
متاسفانه تاکنون نگاه دولتمردان به معدنکاران نگاه 
درســتی نبوده اما امیدواریم دولت آیت اهلل رئیسی 
نگاه خود را به گونه ای مثبت و منصفانه به این بخش 
تغییر دهد. به گفته او اســتان کرمان دارای ذخایر 
معدنی خوبی است و باید با مدیریت صحیح این منابع 
تاش کنیم شرایط خوبی برای مردم و کشور فراهم 
سازیم. او خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پول را به 
کشور تزریق می کند و نگاه دولت باید به این بخش 
حمایت گرانه باشد. رئیس خانه صمت کرمان گفت: 
بخش خصوصی ظرفیت های کوچک و بزرگ را در 
دورافتاده ترین مناطق شناسایی و اقدام به ایجاد شغل 
می کند که این مساله باعث می شود تا میزان آسیب 
های اجتماعی، جرم و جنایت کاهش چشمگیری 

پیدا کند.

کرمان نیازمند مهندسی فرهنگی
کرمان به نیازسنجی و مخاطب شناسی مجدد در زمینه گردشگری نیاز دارد

رئیس خانه صمت کرمان عنوان کرد:

مظلومیت بخش معدن در فضای حاکمیت اقتصادی کشور

سینمای آزاد، تنها جنبش 
سیستماتیک سینمای ایران

امیرحســین جعفری/ دومین دوره ی جشــنواره ی فیلم کرمان، 
روز یکشنبه اول خرداد ماه، اولین روز خود را در سالن شماره  یک 
تماشاخانه  پارس، با نمایش فیلم های راه یافته به بخش مسابقه ی 

جشنواره، در قالب شش سانس آغاز کرد.
نمایش آثار با فیلم »دریبل« ســاخته ی »نازآفرین حسن پور« و 
»علی الوری منفرد« )در بخش ملی( از ساعت 9 صبح آغاز شد و در 
ساعت ۱۷:۱۵ عصر، با پخش مستند »تیم دکتر احمد مستوفی« 

ساخته ی »فرهنگ خاتمی« )در بخش استانی( به پایان رسید.
در پایان روز، پس از اکران ۱۵ اثر، جلسه  نقد و بررسی فیلم های به 
نمایش درآمده ی جشنواره ، با حضور »سحر عصرآزاد« )منتقد و 
داور بخش نوشتار سینمایی(، »مهرداد فراهانی« )مستندساز و داور 
بخش فیلم( و »مهدی بوستانی شهربابکی« )دبیر کمیته ی داوری( 
و جمعی از اصحاب رسانه، فیلم ســازان، دانشجویان و هنرجویان 
و عاقه مندان ســینما، از ســاعت ۱۷ الی ۱9 در سالن شماره  ۲ 

تماشاخانه  پارس برگزار شد.
پس از اســتراحتی کوتاه، در سانس ســینماگران آزاد، دو فیلم 
»روزی که آقای جیم ظاهر شد« ساخته »بهنام جعفری« و »دختر 
می خواهد تنها باشد« ساخته  »ناصر غامرضایی« به نمایش درآمد 
و سپس، نشست تخصصی با موضوع ســینماگران آزاد، با حضور 
»هادی علی پناه« )منتقد و پژوهشگر سینما( در سالن شماره ۲ 

تماشاخانه  پارس از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ برگزار شد.
در ابتدای نشســت، »هادی علی پناه« ضمن بررسی دو فیلم به 
نمایش درآمده از سینماگران آزاد، به تاریخچه  شکل گیری جنبش 
ســینمای آزاد، افراد تاثیرگذار و تاثیر پذیرفتــه از این جنبش و 
اهمیت مطالعه  این جنبش سینمایی اشاره کرد. او جنبش سینمای 
آزاد را تنها جنبش مدون، منسجم و سیستماتیک سینمای ایران 
دانســت. او هم چنین در این خصوص افزود: »جنبش سینمای 
آزاد از یازدهم مهرماه سال چهل و هشت شروع شد. در سال های 
اولیه جمع خیلی کوچکی داشته و چند فیلم ساز مانند: »شهریار 
فارسی پور« و »بهنام جعفری« با »بصیر نصیبی« - که بنیان گذار 
این جنبش بود- کار می کردند. ســپس تلویزیون ملی ایران، به 
توصیه  »فریدون رهنما« و »رضــا قطبی« با اختصاص تجهیزات 
و حمایت هایی، باعث رشد این جنبش شدند. جنبشی که تا سال 
پنجاه و هشت، با احداث بیست شعبه در سراسر کشور و تولید هزار 
فیلم، فعالیت اش ادامه داشته است. اما با کاهش فعالیت هایش به 
واسطه  انقاب، در نهایت به تصمیم اعضای جنبش، فعالیت آن ها 

متوقف می شود.«

مهندس بابک شایسته عضو هیات مدیره خانه صمت استان 
کرمان در حاشیه سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پاستیک 
در ایران که در تهران توسط انجمن ملی پلیمر ایران در حال 
برگزاری است به »کاغذ وطن« گفت: هم اکنون شاهد بروز 
رخدادهای ناگهانی در چرخه اقتصادی ایران هستیم و شرایط 
فعلی باعث شده تا پیش بینی تحوالت اقتصادی در کشور ما 

نسبت به دیگر کشورها دشوار باشد.
رئیس انجمن صنایع پاستیک استان کرمان در ادامه بیان 
داشت: در این همایش ملی سعی شده چشم اندازی شفاف برای 
یافتن راهی به خطوط اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ملی ترسیم 
شود و حضور در این گونه همایش ها می تواند به فعاالن حوزه 
صنعت پلیمر کشور کمک کند تا به شکلی تخصصی تر برای 

آینده بنگاه های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند.
مهندس شایسته با اشاره به اینکه فعاالن صنعت پلیمر در این 
همایش دوروزه مسائل و راه کارهای حوزه کاری خود را با یکدیگر 
به اشتراك می گذارند تاکید کرد: تغییراتی که در اقتصاد کشور 
رخ می دهد به شکل جدی روی تولیدات واحدهای صنعتی و 
همچنین صادرات محصوالت این واحدها تاثیرگذار است و ما 
باید اطاعات صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین 

روند اقتصاد بین المللی داشته باشیم.
عضو هیات مدیره خانه صمت استان کرمان با بیان این مطلب 
افزود: با شناخت روند اقتصاد بین الملل قادر خواهیم بود در 
صادرات موفق تر عمل کنیم و بخشی از این دانش را می توان در  

همایش های تخصصی کسب کرد.
او اضافه کرد: در دهه های گذشته شرایط اقتصادی کشور ثبات 
خوبی داشت اما متاسفانه امروز وضعیت تورم کنترل شده نیست 
و این شرایط باعث باال رفتن میزان ریسک در بنگاه های اقتصادی 

شده و باید هر لحظه منتظر موانع جدیدی باشیم.
مهندس شایسته با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه عنوان 
کرد: هم اکنون در کشور شاهد رکود و تورم همزمان هستیم که 
باعث شده صنایع در شرایطی دشوار قرار گیرند و قطعا صنعت 
پاستیک نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش قیمت تمام 
شده باعث عقب گرد خریداران محصوالت می شود که این مساله 

فشار مضاعفی را بر فاز تولید وارد می کند.

یک بانوی کارآفرین مددجوی کمیته امداد استان کرمان 
ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۶ نفر، 
از نیاز مبرم به توسعه طرح و خرید دستگاه های جدید 
برای تولید پایه و دیگر ملزومات خبر می دهد. به گزارش 
شبستان؛ یک بانوی متولد سال ۱۳۵۶ ساکن شهرستان 
بم با دریافت تسهیات قرض الحسنه اشتغال از این نهاد و 
راه اندازی کارگاه تولید ظروف سرامیکی عاوه بر خودکفایی 
خود توانسته زمینه اشتغال ۱۶ نفر را نیز به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم فراهم کند. این گزارش می افزاید: این کارآفرین 
موفق که حدود ۱9 سال این کارگاه را راه اندازی کرده است در 
مورد شرایط زندگی، کار و حرفه خود می گوید: در ابتدا مغازه 
کوچکی داشتم که سفال خام تولید و برای کار میناکاری 
به فروش می رساندم که درآمد ناچیزی کسب می کردم و 
سپس با حمایت کمیته امداد و راهنمایی و مشاوره و دریافت 
۵۰ میلیون تومان تسهیات قرض الحسنه اشتغال موفق به 
راه اندازی کارگاه تولید ظروف سرامیکی شدم. او می افزاید: 
با دریافت تسهیات قرض الحسنه اشتغال از کمیته امداد 
و راه اندازی کارگاه تولید ظروف سرامیکی توانستم زمینه 
اشتغال ۱۶ نفر زن سرپرست خانوار را به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم فراهم کنم. این مددجوی موفق می گوید: 
هم اکنون برای توسعه طرح و خرید دستگاه های جدید 
برای تولید پایه و دیگر ملزومات ظروف سرامیکی نیاز به 
۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تسهیات دارم که در صورت تامین 
اعتبار می توانم زمینه اشتغال افراد جویای کار زیادی را 
فراهم کنم. او از ارسال محصوالت تولیدی سرامیکی خود به 
استان فارس خبر می دهد و می گوید: این محصوالت از استان 
فارس به شهرستان گناوه ارسال و در آنجا به فروش می رسد؛ 
کمیته امداد با همراهی و بازدیدهای مستمر از کارگاه موجب 
رفع کمبودها و ارائه مشاوره های الزم و همچنین توسعه و 
پیشرفت کارم شده است.این بانوی فعال با بیان اینکه کسب 
رزق و روزی حال مهم ترین انگیزه و عامل پیشرفت کار بوده، 
تصریح می کند: با توجه به شرایط دشواری که در زندگی 
تجربه کردم توانستم روی پای خودم بایستم و خودکفا 
شوم و امروز نه تنها به توانمندی رسیده ام بلکه برای دیگر 

خانواده های نیازمند نیز کار و اشتغال ایجاد کرده ام.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اســامی گفت: وضعیت اشتغال 
و تامین مسکن در اســتان مساعد نبوده و 
متاســفانه ۲۵ درصد جمعیت استان زیر 
خط فقر هســتند که زیبنده دیار کریمان 
نیست. شهباز حسن پور در نشست علنی 
مجلس شورای اسامی در تذکر شفاهی خود 
خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم 
خصوصاً اقشار آسیب دیده، کارگران، معلمان، 

عشایر و بازنشستگان شد و گفت: یارانه معیشتی باید به همه اقشار مردم پرداخت شود و حق 
مسلم مردم عزیز ایران است. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به اینکه کشاورزان استان کرمان به دلیل سرمازدگی، خشکسالی و اقدامات بانک ها به 
روز سیاه نشسته اند و نیاز به توجه دارند، اظهار کرد: همسان سازی حقوق برای همه حقوق 
بگیران و بازنشستگان نیز باید انجام شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی تاکید کرد باید موضوع واردات خودرو هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود و مردم از 
باتکلیفی نجات پیدا کنند. حسن پور همچنین افزود: قبا هم تاکید کرده ام کرمان تشنه 
است، لذا باید انتقال آب حوزه به حوزه و خط ۲ و ۳ انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان با 
فوریت اجرایی شود. وی با تأکید بر رسیدگی به وضعیت کشاورزان کرمان و اقشار آسیب دیده 
همچنین یادآور شد: همسان سازی حقوق باید برای همه ی حقوق بگیران و بازنشستگان انجام 
شود.  حسن پور همچنین خواستار شد سفر رئیس جمهور محترم به استان کرمان در اولویت 
قرار گیرد و اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در کلیه شرکت ها، موسسات و سازمان ها 

و رتبه بندی معلمان به صورت فوری مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان 
گفت: به همت خیرین نهضت مدرسه ســاز 
در چهار ماه اخیر عملیات ساخت بیش از ۲۰ 

مدرسه در استان آغاز شده است.
به گزارش تسنیم، رضایی اظهار داشت: نیروی 
انسانی آینده کشور در مدارس تربیت می شود 
و هر کس به مدارس کمک کند نقش موثر و 

مستقیمی در توسعه پایدار کشور کرد.
او با اشــاره به نقــش موثر خیریــن در امر 

مدرسه سازی در استان بیان کرد: خوشبختانه به همت خیرین نهضت مدرسه سازی در استان 
شکل گرفته و در چهار ماه اخیر عملیات ساخت بیش از ۲۰ مدرسه در استان آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه خیران از مال و سرمایه خود می گذرند 
و مدرسه می سازند گفت: این اقدام خیران ماندگار و جاودانه است و نقش موثری در تسهیل 
فرایند یاددهی و یادگیری و ریشه کنی جهل و بی سوادی و افزایش دانایی و آگاهی بخشی دارد.

او از ساخت حدود ۳۰۰ مدرسه توسط عطا احمدی خیر مدرسه ساز کرمانی در استان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: عطا احمدی برای همیشه در تاریخ استان کرمان و کشور ماندگار و جاودانه شد.

رضایی با اشاره به آغاز عملیات ساخت ۱۱ سالن ورزشی در مدارس دخترانه استان با اعتباری 
بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بیان کرد: تجهیز مدارس دخترانه به تجهیزات ورزشی در اولویت 

برنامه های آموزش و پرورش استان قرار دارد.
او از انعقاد تفاهم  ساخت ۳۲ مدرسه در قالب ۱9۲ کاس درس در استان با موسسه خیریه مهر 
گیتی خبر داد و گفت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته به وزارت آموزش و پرورش در تمامی 

این مدارس سالن ورزشی احداث می شود.

معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه 
آزاد اســتان کرمان گفت: در حوزه مدارس، 
برنامه ریزی شروع سال تحصیلی جدید قبل 
از پایان سال تحصیلی آغاز می شود و یکی از 
مواردی که باید در دستور کار باشد، تعیین نرخ 

دقیق و واقعی شهریه مدارس است. 
به گزارش آنا مجید خزاعی در جلسه مشترك 
شورای معاونان آموزش های عمومی و مهارتی 
و مدیران مدارس سمای اســتان کرمان با 

قدردانی از میزبا نی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسامی استان کرمان و 
تبریک کسب رتبه برتر حوزه معاونت آموزش های عمومی و مهارتی استان کرمان گفت: هرچه 
به پایان سال تحصیلی نزدیک می شویم برنامه ریزی و تاش بیشتر مدیران مدارس باید مدنظر 
قرار گیرد. او بیان کرد: مدارس سما عاوه  بر کمک به حوزه آموزش و فرهنگ در حوزه اشتغال نیز 
یاریگر دولت هستند. خزاعی ادامه داد: ارتباط با آموزش وپرورش باید مستمر باشد تا نرخ دقیق 
و واقعی شهریه برای مدارس تبیین شود و بتوان همگام با افزایش حقوق و دستمزد، نرخ شهریه 
تعیین شود و مدارس با بحران مواجه نشوند. او گفت: مدارس سما عاوه  بر کمک به حوزه آموزش 

و فرهنگ در حوزه اشتغال نیز یاریگر دولت هستند.
انقالب فرهنگی نخستین اقدام امام بعد از انقالب بود

عسگری مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسامی استان کرمان گفت: آموزش وپرورش بیشترین 
نقش و تأثیر را در حوزه فرهنگی به عهده دارد اگر بتوانیم پایه فرهنگ را در مدارس نهادینه کنیم، 
قطعاً نتیجه را در دانشگاه ها می بینیم، باید به پرورش دانش آموزان و فرهنگ آنان بیش ازپیش 

آموزش بها داد زیرا در آموزش آنان تاثیر دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وضعیت اشتغال و مسکن 
در کرمان مساعد نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

عملیات ساخت بیش از 20 مدرسه خیرساز 
در استان آغاز شد

معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد استان کرمان:

تعیین نرخ دقیق و واقعی شهریه 
مدارس باید در دستور کار باشد

رئیس انجمن صنایع پالستیک
 استان کرمان عنوان کرد:

لزوم آشنایی فعاالن صنعت 
پالستیک با اقتصاد بین المللی 

از ایجاد اشتغال تا عمده فروشی 
محصوالت در پی نبود تجهیزات کافی

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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خبرخبر

سخنگوی گمرك، از رشــد ۵۳ درصدی 
تجارت غیرنفتی ایران با عمان خبر داد.

به گــزارش خبرگزاری تســنیم،  روح اهلل 
لطیفی در آستانه ســفر رئیس جمهور به 
عمان در خصوص تجارت غیر نفتی دو کشور 
گفت: تجارت غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ 
با کشور عمان چهار میلیون و ۱9۰ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر بود که نسبت به سال قبل ۲۷ 
درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزایش 

داشته است.
او افزود: سهم صادرات ایران به عمان از این 
میزان تجارت  دو میلیــون و ۲8۳ هزار تن 
کاالی ایرانی  به ارزش ۷۱۶ میلیون دالر بود 
که با رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۶۳درصدی 

در ارزش همراه بوده است.
لطیفی در خصوص واردات از عمان توضیح 
داد: واردات کشــورمان از عمــان هم یک 
میلیون و 9۰۷هزار تن کاال به ارزش ۶۱9 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بود که ۴9 درصد 
در وزن و ۴۳ درصد در ارزش افزایش داشته 

است.
ســخنگوی گمرك در خصوص مهمترین 
اقام صادراتی ایران بــه عمان گفت:  قیر، 
اوره، محصوالت آهنی، میوه و تره بار، مصالح 
ساختمانی، خشکبار، مواد غذایی، شیرینی 
و شکات و لوازم خانگی از مهمترین اقام 

صادراتی ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ بود.
او در خصوص مهمترین کاالهای وارداتی  
از عمان هم توضیح داد:  ذرت، زغال سنگ، 
روغن و دانه های روغنی، گندم، جو، ماشین 
آالت صنعتی، ماشین آالت راه سازی، مواد 
معدنی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 
کاغذ و مقــوا و لوازم یدکــی از مهمترین 
کاالهایی بود که از ســوی شرکای عمانی 

خریداری شد و به کشورمان وارد شد.
 لطیفی در ادامه گفت: صادرات به عمان در 
فروردین ماه امسال هم ۱۷۶هزار و ۲۰۳ تن 
به کاال به ارزش ۷۴میلیــون و ۳9۰ هزار و 
۲9۶ دالر که بود که نسبت به فروردین سال 
قبل با وجود کاهش ۷ درصدی در وزن رشد 

۱۰۳ درصدی در ارزش داشته است.

واردات برنج تایلندی 
ممنوع شد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: 
به تازگی مصوبه ای در ســتاد تنظیم 
بازار تصویب شد که بنا به آن واردات 
برنج تایلندی ممنوع شــده است چرا 
که برنج تایلندی که شرکت بازرگانی 
دولتــی وارد کرد در بــازار داخلی با 

استقبال مواجه نشد.
مسیح کشاورز درگفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اشــاره به باال رفتن 
نرخ جهانی برنــج، گفت: بعد از جنگ 
روســیه و اوکراین  شــاهد باال رفتن 
قیمــت غــات و ســایر محصوالت 
کشاورزی در بازارهای جهان بودیم؛ 
چرا که کشــورها تاش دارند میزان 
ذخایر احتیاطی خود در زمینه غذا را 

افزایش دهند.
این فعــال اقتصادی ادامــه داد: نرخ 
ارز، تعرفــه و عــوارض گمرکی و در 
نهایــت نــرخ جهانی برنــج خارجی 
جــزو مولفه های تعییــن قیمت برنج 

وارداتی محسوب می شوند.
کشــاورز پایه محاســبات گمرك در 
سال جاری را بر اســاس ای تی اس 
دانســت و افزود: ای تی اس تقریبا ۶ 
برابر ارز ترجیحی اســت و این مسئله 
تاثیــر خود را بــر قیمت تمام شــده 
محصول می گذاشت و باعث باال رفتن 
نرخ برنــج وارداتی می شــد از این رو 
دولت تعرفه ۶ درصدی سود بازرگانی 
را به ۱ درصــد رســاند و مجلس نیز 
تعرفــه گمرکی در قانــون بودجه را 
از ۴ درصد به ۱ درصــد تقلیل داد به 
همین دلیل نرخ برنج خارجی حدود 
هزار تومان قیمــت آن افزایش پیدا 

می کند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج 
تصریح کــرد: کاهــش تعرفه کمک 
می کند قیمت برنــج خارجی چندان 
افزایــش نــرخ را تجربه نکنــد و اگر 
شــاهد اتفاق خاصی در روند واردات 
نباشــیم در نهایــت برنــج خارجی 
کیلویــی ۴۰ هــزار تومان به دســت 

مصرف کننده نهایی می رسد.
او در پاســخ به این پرســش که آیا با 
افزایش نرخ برنج هندی و پاکســتانی 
می تــوان مبدا تامیــن را تغییر داد و 
برنج از کشورهای چون تایلند که نرخ 
پایین تــری دارند وارد کــرد؟ گفت: 
برنــج از نوع های مختلــف باید وارد 
کشور شــود تا بازار شــرایط رقابتی 
خود را حفظ کند و برنجی ها با درجه 

کیفی مختلف وارد کشور شود.

ردیبهشت ۱۴۰۱  النه ا نرخ تورم سا
برای خانوارهای کشور به ۳8,۷ درصد 
رهای  نوا نه خا ها رسید. نرخ تورم ما
النه  سا تورم  نرخ  و  یش  فزا ا کشور 

کاهش یافته است.
 به گزارش خبرگزاری خبرآناین به 
نقل از مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای در 
ردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به عدد ۳9,۳  ا
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
۳9 درصد  نگین ۳. کشور به طور میا
برای   ۱۴۰۰ ردیبهشت  ا ز  ا بیشتر 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
ی، درصد  ز نرخ تورم نقطه ا منظور ا
تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 

ماه مشابه سال قبل می باشد.
نرخ تورم نقطه ای اردیبهشت ۱۴۰۱ 
در مقایسه با ماه قبل ۳,۷ واحد درصد 

افزایش یافته است.
عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ 
و  میدنی ها  آشا  ، کی ها ا »خور
حد  وا  ۶ ,۰ یش  فزا ا با  نیات«  دخا
گروه  و  درصد   ۴9 .۴ به  درصدی 
کی و خدمات«  ا »کاالهای غیر خور
با افزایش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۴.۰ 

درصد رسیده است.
تورم  نرخ  که  است  لی  حا در  ین  ا
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳9,۲ 
ه قبل  درصد می باشد که نسبت به ما
۴.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

رهای  نوا ین نرخ برای خا هم چنین ا
روستایی ۴۰.۱ درصد بوده که نسبت 

فزایش  به ماه قبل ۲.9 واحد درصد ا
داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور

نه، درصد  ها ما تورم  نرخ  ز  ا منظور 
تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
نه  ها ه قبل می باشد. نرخ تورم ما ما
درصد   ۳ ,۵ به   ۱۴۰۱ ردیبهشت  ا
رسیده که در مقایسه با همین اطاع 
در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد افزایش 

داشته است.
عمده  گروه های  برای  نه  ها ما تورم 
و  میدنی ها  آشا  ، کی ها ا »خور
نیات« و »کاالهای غیر خوراکی  دخا
و خدمات« به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۷ 

درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه 
رهای شهری ۳,۷ درصد  نوا برای خا
 ۰ .۵ ه قبل  می باشد که نسبت به ما
است.  شته  دا یش  فزا ا درصد  حد  وا
رهای  نوا ین نرخ برای خا هم چنین ا
۲ درصد بوده که نسبت  روستایی 8.
حد درصد کاهش  ۱ وا ه قبل ۲. به ما

داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه 

خانوارهای کشور
النه، درصد  تورم سا نرخ  ز  ا منظور 
د شاخص قیمت  عدا نگین ا تغییر میا
ه جاری،  به ما در یک سال منتهی 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

برای خانوارهای کشور به ۳8,۷ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطاع در 
حد درصد کاهش  ۰ وا ,۵ ه قبل،  ما

نشان می دهد.
ی  برا النه  سا تورم  نرخ  هم چنین 
به  یی  روستا و  شهری  رهای  نوا خا
۴۰ درصد  ترتیب ۳8,۳ درصد و 8.
است که برای خانوارهای شهری ۰,۴ 
واحد درصد کاهش و برای خانوارهای 
کاهش  درصد  حد  وا  ۰ .8 یی  روستا

داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

 ، کی هـا ا »خور عمـده  گـروه  در 
آشـامیدنی ها و دخانیـات« بیشـترین 
فزایـش قیمـت نسـبت بـه مـاه قبـل  ا
مربـوط بـه گـروه »روغـن و چربی هـا« 
)روغـن نباتـی جامـد و روغـن مایـع(، 
گـروه »قنـد و شـکر و شـیرینی« )قند، 
شـکر و نبـات( و گـروه »نـان و غات« 
)نـان باگـت، ماکارونـی و رشـته آش( 
اسـت. در گروه عمـده »کاالهـای غیر 
خوراکـی و خدمـات« گـروه »حمـل و 
نـواع کرایـه (، گـروه »هتـل  نقـل« )ا
ع  نـوا ا و  ندویچ  )سـا ن«  رسـتورا و 
غذاهـای سـرو شـده در رسـتوران( و 
گـروه »بهداشـت و درمان« بیشـترین 
افزایـش قیمـت را نسـبت به مـاه قبل 
داشـته اند. دامنـه تغییـرات نـرخ تورم 
ه ۱۴۰۱  ردیبهشـت مـا سـاالنه در ا
بـرای دهک هـای مختلـف هزینه ای از 
۳۷,۷ درصـد برای دهـک نهم تا ۴۱.۲ 

درصـد بـرای دهـک اول اسـت.

یران  ا بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
گفت: به منظور ترغیب مردم جهت مشارکت 
در نوسازی بافت های فرسوده پیشنهاد طوالنی 
نوسازی  ویژه  تسهیات  بازپرداخت  شدن 
بافت های فرسوده معادل نهضت ملی مسکن 
مورد تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده که به 

زودی عملیاتی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران گفت: تعداد متقاضیان دریافت تسهیات 
نوسازی در بافت های فرسوده و محات هدف 
ز مرز  بازآفرینی شهری در دولت سیزدهم ا
ین  ر واحد عبور کرد که در مجموع ا ۲۰ هزا
ر و 8۷۰ پروژه  ز ۴ هزا متقاضیان در بیش ا

متقاضی دریافت تسهیات نوسازی بوده اند.
یران  ا بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
ادامه داد: استان های تهران، آذربایجان شرقی، 
مازندران، اصفهان و گلستان به لحاظ تعداد 
واحد های در حال نوسازی در رتبه های اول تا 

پنجم هستند.
آئینی تصریح کرد: شرکت بازآفرینی شهری 
صرفا به دنبال افزایش تراکم در بافت های هدف 
بازآفرینی نیست و از رعایت تناسب ساخت وساز 
با شرایط شهر ها و اقلیم های متفاوت استقبال 

می کند.
او توضیح داد: از هر پاك فرسوده ای که تجمیع 
و وارد فرایند نوسازی شد میانگین ۵ واحد به 
تعداد هر پاك در حال احداث است که در این 
فرایند ۱۵ هزار واحد مازاد احداث و وارد بازار 

می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از عموم سازندگان 
دعوت کرد تا در نوسازی بافت فرسوده مشارکت 
کنند و در جریان نوسازی از حمایت های دولت 

و شهرداری ها بهره مند شوند.
آئینی یادآور شد: متقاضیان نوسازی در بافت 
فرسوده از دو امکان تسهیات ویژه بازآفرینی 
شهری و یا تسهیات طرح نهضت ملی مسکن 

می توانند استفاده کنند.
او افزود: متقاضیان نوسازی بافت فرسوده هم 
امکان استفاده از تسهیات نوسازی بافت را 
دارند که شامل ۶۰۰ میلیون تومان در چهار 
کانشهر تهران، قم، مشهد و شیراز در محدوده 
بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر و در 
سایر محدوده در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و در 
سایر کانشهر ها ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود 
حدود ۱۱ درصد و سایر شهر ها ۳۵۰ میلیون 
تومان با نرخ سود حدود ۱۰ درصد است که در 
تمام این موارد ۱۵۰ میلیون تومان از مبلغ وام با 

نرخ سود صفر درصد پرداخت می شود. همچنین 
ز تسهیات نهضت ملی مسکن با  نند ا می توا
مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله استفاده کنند 
که نوسازی مسکن در بافت های فرسوده از نرخ 

ترجیحی سود تسهیات برخوردار خواهد بود.
آئینی گفت:به منظور ترغیب مردم و سازندگان 
جهت مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده 
پیشنهاد طوالنی شدن بازپرداخت تسهیات 
ویژه نوسازی بافت های فرسوده معادل نهضت 
ه و  ملی مسکن مورد تایید وزیر محترم را
شهرسازی رسیده است که به زودی عملیاتی 

خواهد شد.
او ادامه داد: در مجموع در بخش نوسازی مردمی 
که مورد حمایت دولت و شرکت بازآفرینی 
ر واحد در دست  شهری است حدود ۵۰ هزا
ساخت است که بیش از ۲۰ هزار واحد از این 
تعداد در هفته دولت و دهه فجر امسال تکمیل 

و بهره برداری می شوند.

افزایش زمان بازپرداخت تسهیالت نوسازی 
بافت فرسوده به ۲0 سال

تورم به زیر 40 درصد رسید

نرژی  ا مصرف  »کاهش  ملی  طرح  مصوبه  نیرو  یر  وز
لکتریکی«، ضوابط تشویق و اعطای پاداش کاهش مصرف  ا

به مشترکان برق را اباغ کرد.
بیان"  کبر محرا علی ا باغی " ، در مصوبه ا یسنا به گزارش ا
آمده است: به منظور ایجاد امکان اعمال مشوق های مدیریت 
مصرف و با هدف تسهیل تامین برق به ویژه در اوقات اوج 
فزایش مشارکت مشترکان شبکه برق  مصرف و همچنین ا
کشور در تحقق این هدف از ابتدای ماه های گرم سال جاری، 
نیر )از طریق شرکت های تابعه و وابسته( مکلف  شرکت توا
است امکان مشارکت مشترکان خانگی و سایر مصارف را در 
طرح ملی »کاهش مصرف انرژی الکتریکی« به ویژه از طریق 

سامانه های ارتباطی نظیر »برق من« فراهم کند.
ین مصوبه، در صورتی که  برا ، بنا رت نیرو ا عام وز طبق ا
مشترکان مشمول طرح، میزان مصرف برق خود را طی دوره 
ده  به سال قبل کاهش دا اجرای طرح نسبت به دوره مشا
لگو برسد، برق کاهش  نها به زیر ا باشند و میزان مصرف آ
زای هر کیلووات ۵۰۰ تومان  لگوی مصرف را به ا یافته تا ا
خریداری کرده و در اولین صورتحساب بعد از زمان اجرای 

طرح، اعمال حساب کند.
بیان،  در اجرای این طرح منابع  باغی محرا بنا بر مصوبه ا
الزم برای تشویق مشترکان کاهنده مصرف، از محل منابع 
هد شد و  مین خوا ز تعرفه مشترکان پرمصرف تا حاصل ا
شرکت توانیر موظف است قبل از اجرا، اطاع رسانی الزم را 

به مشترکان مشمول طرح صورت دهد.
این گزارش حاکی است بر اساس آنچه در اباغیه وزیر نیرو 
آمده است، مخاطبان اصلی مصوبه، مشترکان خانگی و سایر 
مصارف در کل کشور هستند که بتوانند در ۴ ماه گرم سال 
یعنی خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه اقدام به مدیریت و 
لگوی مصرف  ا با ا رفشان ر مصرف بهینه برق کرده و مصا

تطبیق دهند.
بر این مبنا، چنانچه مشترکان برق اوالً مصرف برق خود را 
لگو برسانند، مشمول تخفیف و  کاهش داده و دوماً به زیر ا
پاداش شده و پاداش در نظر گرفته شده معادل هزینه تامین 
برق و به عبارت دیگر ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت 
کاهش مصرف خواهد بود و در این رابطه پاداش  مشترکانی 
م به صرفه جویی  کنند در قبوض برق شان آمده و  قدا که ا
ه بعد لحاظ  نها در پرداخت هزینه قبوض ما نکاری آ بستا

خواهد شد.
ز محل تعرفه  ین مصوبه همچنین پیش بینی شده که ا در ا
یز  ا ر و جو ا تی برگز بقا ختی مشترکان پرمصرف، مسا پردا
مصرف  مدیریت  به  م  قدا ا که  نی  مشترکا به  ی  نده ا رز ا

می کنند، اعطا شود.

طرح ملی »کاهش مصرف برق« ابالغ شد

به ازای هر کیلووات مصرف کمتر، 
500تومان جایزه بگیرید

رشد 53 درصدی 
تجارت ایران و عمان در 

سال 1400

رنا
: ای

س
عک

بـاز هـم کرسـی مدیرعاملـی مـس بـه یـک خیـر 
کرمانـی می رسـد؟ ایـن سـوالی اسـت که بـا رفتن 
احتمالـی علـی رسـتمی از شـرکت ملـی صنایـع 
مـس در گروههـای فضـای مجـازی در اسـتان 
کرمـان شـنیده می شـود. نیم قـرن از فعالیـت این 
شـرکت می گذرد و بررسـی  مدیران ادوار گذشـته 
مس نشـان می دهد،  شـانس انتخاب یـک کرمانی 
در دوره اصاحـات و اعتـدال بیشـتر بـوده. بـه 
بیـان دیگـر در تمـام دوره هایـی کـه اصولگرایـان 
فرمـان دولت را بـه دسـت گرفتند، افـراد غیربومی 
بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکتی کـه 8۰ درصـد 
درآمدش مربـوط به اسـتان کرمان اسـت، انتخاب 

شـدند. 
شـرکت صنایـع ملـی مـس ایـران از سـال 8۳ 
سـهامی عـام شـد و دو سـال بعـد هـم بـا نمـاد 

»فملـی« وارد تـاالر بـورس شـد.
 طبـق قانـون انتخـاب مدیر عامـل با هیـات مدیره 
اسـت اما این سـاز و کار در مورد شـرکتی که بیش 
از ۵۰درصـد سـهامداران اصلیـش را حقوقی هـا 
تشـکیل می دهنـد، قـدری متفـاوت اسـت.  رویـه 
مشـابهی کـه در مـورد مدیـر عاملـی گهـر زمیـن 

هـم تکرار شـد. 
در »گهرزمین« پـس از انتصاب وحیـد میرزایی به 
سـمت مدیر عامل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین 
در ۵ شـهریورماه بـود کـه چنـد تـن از نمایندگان 
اسـتان بـا ارسـال نامـه ای بـه رئیـس جمهـور از 
مداخله برخـی از افـراد منتسـب بـه وزارت صمت 
بـه توصیـه سـرقینی سرپرسـت وقـت وزارت خبر 
داده و بـه نوعـی در انتصـاب مدیرعامـل شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گوهـر زمیـن ورود کردنـد.
 پسـت مدیـر عامـل شـرکت های بزرگـی معدنـی 
همواره بـرای دولـت بـا اهمیت بـوده اسـت. دلیل 
آن هم حجـم بـاالی درآمـد عملیاتی و سـوددهی 
ایـن شرکت هاسـت. »فملـی« تنهـا در ۱۰ ماهـه 
ابتـدای پارسـال بیـش از ۶۲هـزار میلیـارد تومان 
فـروش داشـته. رقمـی نزدیـک بـه ۵ درصـد کل 

منابـع عمومـی دولـت در بودجـه ۱۴۰۰.

دست دولت در جیب معدنی ها
ایـن شـرکت  نقـش پررنگـی هـم در درآمدهـای 
دولـت دارد. بـاالی ۷۰ درصد حقوق دولتی کشـور 
از محـل اعتبـارات معـادن اسـتان کرمـان و یـزد 
اسـت، سـهم کرمـان آنطـور کـه رئیـس سـازمان 
صمت اسـتان اعام کـرده بیش از۶۵درصد اسـت.  
غالـب آن را هـم شـرکت صنایـع ملـی مـس ایران 
بـر دوش کشـیده. رقمـی کـه سـال 99 بـه عنوان 
حقوق دولتی  وصول شـد و بـه خزانه کشـور واریز 
شـد ۲هـزار و ۵۰۰میلیـارد تومان بـوده کـه البته 
این عدد در ۶ماه نخسـت سـال ۱۴۰۰ بـه ۷هزار و 

۳۰۰میلیـارد تومـان رسـید.
با ایـن حـال در تمامـی ایـن سـال ها مبلغـی که از 
حقـوق دولتـی بـه اسـتان برگشـته بسـیار ناچیـز 
بـوده. به عنـوان مثـال سـال 99 فقـط ۴۰ میلیارد 
تومـان حقـوق دولتـی معـادن بـه اسـتان کرمـان 

برگشـت داده شـد.
اهمیـت مدیـر کرمانـی در راس این شـرکت صرف 
حقـوق دولتی و وصولی ناشـی از قانـون یک درصد 
از فـروش معـادن نیسـت. ایـن موضـوع حتـی در 
مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت هـم که سـاز و 
کار درسـت و مشـخصی نـدارد و مبالغش همیشـه 

مبهم بـوده نیـز بـروز و ظهور داشـته. 
بـا ایـن حـال در دو دهـه گذشـته تنهـا دو فـرد 
کرمانی به عنـوان مدیرعامـل این شـرکت انتخاب 
شـدند. یکـی از ایـن افـراد احمـد مرادعلیـزاده 
اسـت کـه اصالتا زرندی اسـت و یـک بـار در دولت 
روحانـی در دهـه 9۲ تـا 9۶ مدیرعامـل بـوده و بار 
دیگـر در دولـت خاتمـی بیـن سـال های 8۰ تـا 
8۴. دومیـن فـرد نیـز بنـی اسـدی راد اسـت کـه 
در زمـان دولـت روحانـی بیـن سـال های 9۶ تـا 
98 مدیرعامـل بـوده اسـت. طبـق تجربـه امـا در 
دولت هـای نزدیـک بـه جریـان اصولگـرا شـانس 
انتخـاب فـردی کرمانـی بـرای مدیرعاملـی ایـن 
شـرکت کمتر بـوده، موضوعی که در دوره رئیسـی 
با انتخـاب علی رسـتمی کـه اصالتـا تهرانی اسـت 

نیـز دوبـاره تکـرار شـد. 
علی رغـم انتخاب سرپرسـت بـرای شـرکت صنایع 
ملـی مـس ایـران ولـی بـه نظـر می رسـد علـی 

رسـتمی ادامـه خدمـت اش را بایسـتی در صندلی 
غیـر از مدیرعاملـی شـرکت مـس ادامـه دهـد و 
اخبـاری از حضـوری او در مسـئولیت های بانکـی 
شـنیده می شـود. حـاال پنـج گزینـه، جمشـید 
مارحمـان، علـی طاهـرزاده، حسـین احمـدی، 
محمـد اسـفندیار و احـد علیخانـی روی میـز 
انتخـاب هسـتند. از بیـن  این پنـج گزینـه مطرح،  
کرمانی هـا بـا ۲ گزینه احمـدی و علیخانی شـانس 
در اختیـار گرفتـن تصـدی شـرکت صنایـع مـس 

را دارنـد.
 حسـین احمدی کاظم آبـادی، فردی رفسـنجانی 
اسـت کـه  عضویـت در هیـات مدیـره شـرکت 
مـس و مدیریـت مجتمـع مـس سرچشـمه را در 
کارنامـه خـود دارد و البتـه حمایـت بخـش قاطـع 
از نماینـدگان اسـتان کرمـان را نیـز با خـود دارد.
احـد علیخانـی نیـز گزینـه دیگـری اسـت کـه 
تا کنون نـام کمتـری از او در رسـانه ها آمده اسـت. 
علیخانـی اصالتـا کرمانی  اسـت و مسـئولیت پروژه 
اکتشـاف طـا در سـودان، مجـری پروژه سـرب و 
روی شـرکت توسـعه و معـادن، مدیریـت شـرکت 
توسـعه طـای کردسـتان و عضویـت در هیـات 
مدیـره مجتمـع معـادن کرومیـت اسـفندقه را در 

کارنامـه خـود دارد. از بیـن ایـن ۵ نفـر  حسـین 
احمـدی کاظـم آبـادی، محمـد اسـفندیار سـابقه 
عضـو  در هیـات مدیـره شـرکت مـس را برعهـده 
داشـته و البتـه جمشـید مارحمـان نیز بـه عنوان 
فردی غیـر بومـی مدیرعامل سـابق گل گهـر را در 

کارنامـه کاریـش دارد و بـا ایـن فضـا آشناسـت. 
مدیرعامـل  نتخـاب  ا رونـد  ینکـه  ا وجـود  بـا 
شـرکت هایی در قـواره مـس همـواره تحـت تاثیـر 
عوامـل سیاسـی فراوانـی هسـتند، باید نشسـت و 
دیـد آیـا اصولگرایـان کرمانـی باالخـره می تواننـد 
بـرای اولین بـار در زمانـی کـه دولـت را در اختیار 
دارنـد کرسـی هدایـت شـرکت صنایـع مـس را به 

یـک مدیـر کرمانـی بسـپارند.
از سـوی دیگر اسـتاندار تازه منصوب شـده کرمان 
هـم کـه معتقـد اسـت، کمـک بخـش صنعتـی و 
معدنی اسـت کـه می تواند چـرخ سـرمایه گذاری و 
اشـتغال و تحول آفرینی را بـه حرکـت درآورد، آیا 
خواهد توانسـت با نفـوذی که در بدنـه دولت دارد، 
فاطمی امیـن در وزارتخانـه صمـت را متقاعد کند 
که کرمان نیـاز به حضـور یک مدیر بومـی در راس 

شـرکت ملی مس را دارد.

بخت بلند غیربومی ها برای مدیرعاملی مس در دولت های اصولگرا
صندلی مدیرعاملی مس به چه که می رسد؟

آیا استاندار و نمایندگان اصولگرای استان کرمان برای اولین بار موفق می شوند یک مدیر بومی را در دولت اصولگرا بر صندلی 
شرکت صنایع مس ایران بنشانند؟

گزارش
 مرضیه قاضی زاده

صاد
 اقت

ای
دنی

س: 
عک

روزگذشته  همه شاخص های بازار سرمایه نزولی بودند و شاخص کل 
بورس بیش از ۲۵ هــزار واحد کاهش یافت. شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۲۵ هزار و ۱۰ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۵۵۷ هزار واحد 
کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم 8۷۳۲ واحد کاهش یافت 

و در رقم ۴۳۲ هزار و ۷۷۳ واحد ایستاد. در این بازار ۶۲۵ هزار معامله به ارزش ۶۲ هزار و ۲۵ میلیارد 
ریال انجام شد. معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گل 
گهر، فوالد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران خودرو و پاالیش نفت تهران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس با ۲۴۳ واحد کاهش در رقم ۲۱ هزار و ۳۱۷ واحد ایستاد. در این بازار ۴۵۵ هزار معامله 
به ارزش ۱۵۴8 میلیارد ریال انجام شد. فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا تامین، پلیمر 
آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، صنعتی مینو و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند و در مقابل سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات بیشترین 

تاثیر مثبت را روی این بازار داشت.

بورس 25 هزار واحد ریخت
اطاعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح 
پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشــت سال جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیات بدون ضامن پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در راستای تکلیف 
رئیس جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر تســهیل پرداخت وام هــای خرد، بانک های 

زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش 
دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد. البته، قرار شد تا در ادامه اجرای این طرح، به تدریج تمامی مشتریان 
بانک ها شامل این طرح شوند. شرایط دریافت دریافت وام های خرد بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ میلیون تومان 
تنها با نامه کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان 
پذیر است و مشموالن این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می کنند، مراجعه کنند. البته الزم به ذکر است 
که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن برای 
پرداخت وام تاثیرگذار است.  در این زمینه، اطاعات دریافتی ایسنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که 
از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال جاری بیش از  ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیات 

بدون ضامن پرداخت شده است.  همچنین، بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیات را دریافت کرده اند.

پرداخت 7هزار میلیارد وام بدون ضامن

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی کشور در پاسخ به 
اینکه آیا افزایش قیمت مرغ قــدرت خرید مرغ را کاهش 
داده است یا خیر؟ اظهار کرد: مردم یارانه دریافت کرده اند 
و قیمت مرغ نیز افزایش زیادی نداشــته است؛ در نتیجه 

رکود بازار به قدرت خرید مردم ارتباطی ندارد.
اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای خرید مرغ 
کاهش یافته است یا خیر؟ گفت: اگر چه با کاهش نسبی تقاضا مواجه شده ایم اما 

تولید هم افزایش یافته و بیش از مصرف مرغ تولید می شود.
او ادامه داد: شرکت پشــتیبانی امور دام نیز اقدام به جمع آوری مرغ های مازاد 

کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشــور افزود: قیمت مصوب مرغ گرم ۵9 
هزار و 8۰۰ تومان اســت که در بازار برای مصرف کننده کیلویی ۳۷ تا ۴۶ هزار 

تومان است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:
رکود در بازار مرغ ارتباطی به قدرت خرید مردم ندارد

$ بازار$وام$ بورس

کاغذ اقتصادی
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طی روزهای گذشته انتشار خبر "حبس زدایی" 
از بدهـکاران مهریـه، تعییـن »حـق ثبـت برای 
مهریه های سـنگین« و »تسـهیل طاق عسـر و 
حرجی زنـان در صورت بخشـش تمـام مهریه« 
به عنـوان آخرین تغییـرات طرح "اصـاح قانون 
نحوه اجـرای محکومیت های مالـی و مهریه" در 
مجلـس، سـواالت و دغدغه هایـی را نسـبت بـه 
کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سـوی همسر و 
کم توجهی نمایندگان مجلس به نقش »مهریه« 
برای جبـران خاهای حقوقـی زنـان در زندگی 
مشـترك به همراه داشت و این سـوال را به ذهن 
متبـادر می کرد که نهایتـا »ِکش و قـوس« طرح 
اصـاح قانـون مهریـه در مجلـس، به نفـع زنان 

تمـام می شـود یا مـردان؟.
بـه گـزارش ایسـنا، بنـا بـر آمـار اعـام شـده از 
سـوی سـتاد دیـه کشـور تعـداد مـردان زندانی 
بدهـکار مهریـه در کل کشـور بـا یـک »شـیب 
تنـد« کاهشـی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشـت 9۷  
بـه کمتـر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشـت امسـال 

رسـیده اسـت.
به گفته رئیـس هیـات امنا سـتاد دیه کشـور، با 
تاکیـد مکـرر مراجـع تقلیـد در خصـوص »عذر 
حبـس بدهـکاران دیـون غیرمعـوض« و نیـز 
"دغدغه مندی مسـئولین قـوه قضائیـه" در این 
راسـتا، تعـداد مـردان زندانـی بدهـکار مهریه به 
9۴۵ نفر در سـال 99،  8۲۱ نفر در سـال گذشته 
و کمتـر از ۶۰۰ نفـر تا هفتـه پایانی اردیبهشـت 

امسـال تقلیـل یافته اسـت.
می تـوان گفـت تغییـر رونـد پیگیـری مطالبـه 
مهریه طی یک سـال و نیم اخیـر در کاهش آمار 

زندانیـان مهریـه بی تاثیر نبوده اسـت.
پیـش از ایـن زنـان بایـد دادخواسـت "تامیـن 
خواسـته" خود را بـرای توقیـف اموال شـوهر به 
منظور وصـول مهریـه بـه دادگاه ارائـه می دادند 
امـا از یـک سـال و نیـم گذشـته زنـان ملـزم به 
مراجعه به دفتـر ازدواجی کـه در آن عقد زوجین 
ثبـت شـده اسـت، هسـتند تـا در آنجـا اجرائیه 
صادر شـده و به اداره اجرائیات ثبت ارسـال شود. 
سـپس اجراییـات ثبـت در صـورت یافـت اموال 
شـوهر آنها را برای وصول مهریـه توقیف کند که 
ایـن فرآینـد زمان بر خـود منجر به فراهم شـدن 
زمان کافـی برای انتقـال اموال مرد به غیـر و فرار 

از دیـن مهریه شـده اسـت.
عـاوه بـر آن، حـدود یـک سـال و نیم اسـت که 
بخشـنامه ای مبنی بـر زندانی نشـدن بدهکاران 
مهریـه )مگـر آنهـا کـه مالـی داشـته و پنهـان 
می کننـد( از سـوی قـوه قضائیـه ابـاغ شـده و 

اینگونـه عما مـردان هـم از طریق قانون اعسـار 
برای قسـط بندی کـردن مهریـه و هـم از طریق 
بخشـنامه مذکـور در بحـث پرداخـت مهریـه 

حمایـت می شـوند.
در حالی کارشناسـان معتقدند امروزه دیگر هیچ 
مردی بـرای مهریه زندانـی نمی شـود مگر آنکه 
یک قاضی از اجرای بخشـنامه های اباغ شده در 
این زمینه اسـتنکاف کند، مـردان بدهکار مهریه 

اما نظر دیگـری دارند.
رضا دانایـی، عضو کارگـروه مدیریت اندیشـکده 
تحکیم بنیـان خانـواده بـه ایسـنا گفته بـود که 
99 درصـد مـردان زندانی مهریه بـه خاطر حکم 
اعسـار خـود در زنـدان هسـتند و در واقـع اغلب 
افـرادی کـه بـه خاطـر مهریـه زنـدان می رونـد 
معسـر اند چرا که توانایی پرداخت اقساط مهریه 
را هـم ندارند و چون اقسـاط پرداخت نمی شـود، 

بـه زنـدان می افتند.
او همچنین بـا بیان اینکه سیسـتم کارشناسـی 
دقیقی برای تعیین اقسـاط مهریه وجـود ندارد، 
بـه ایسـنا گفتـه بـود: » در ایـن زمینه سیسـتم 
کارشناسـی نداریـم. یکـی از ضعف هـای بزرگ 
ایـن اسـت کـه ایـن امـر بـه علـم قاضـی واگذار 
شده اسـت. بعضا برای اشـخاص اقساط سنگین 
مهریه در نظـر می گیرنـد و پـس از آنکه فـرد به 
دلیـل عدم تـوان بـرای پرداخـت مهریـه زندانی 
شـد، طول پرداخت اقساط را بیشـتر می کنند.«
ایـن اظهـارات در حالـی اسـت کـه بـه گفتـه 
کارشناسـان در حـال حاضـر مـردان بـه دلیـل 
بدهکاری مهریـه زندانـی نمی شـوند، می توانند 
بـا دادخواسـت اعسـار، مهریـه را قسـط بنـدی 
کرده، در صورت نیاز، دادخواسـت تعدیل اقساط 
مهریه را بدهنـد و نیز آنچـه باعث زندانی شـدن 
مردان بدهکار مهریه شـده، نحوه قسـط بندی و 
میزان سـکه هایی اسـت که برای اقسـاط تعیین 
مـی شـوند و بنـا بـر اظهـار فعـاالن ایـن حـوزه 
اقسـاط به طـور کارشناسـی تعیین نمی شـوند.

ابوترابـی همچنیـن گفته اسـت »بر این اسـاس 
پـس از به اجـرا گذاشـتن مهریه اگر مـرد تمکن 
مالـی داشـته باشـد دارایی هـای او توقیـف و بـه 
عنـوان مهریـه در اختیـار همسـر وی قـرارداده 
می شـود و در صورتـی که تمکـن مالی نداشـته 

باشـد، قسـط  بنـدی می شـود.«
این نماینده مجلـس همچنیـن از گرفتن »حق 
ثبـت« بـرای مهریـه  و بـه منظـور جلوگیـری از 
ثبـت مهریه هـای سـنگین خبـر داده و گفتـه 
بود: »براسـاس  ایـن مصوبه کمیسـیون قضایی 
بـرای مهریه های تا سـقف ۱۴ سـکه حـق ثبتی 

در نظر گرفتـه نشـده و از مهریه های بیـن ۱۴ تا 
۱۰۰ سـکه، چهـار دهـم درصـد قیمت سـکه ها 
به عنوان حـق ثبـت در نظر گرفته شـده اسـت. 
مهریه هـای بیـن ۱۰۰ تـا ۲۰۰ سـکه مشـمول 
پرداخـت ۲ درصـد حـق ثبـت می شـوند و 
مهریه های ۲۰۰ سـکه به باال مشـمول پرداخت 
۱۵درصـد حـق ثبـت می شـوند و زوج هـا بایـد 
۱۵درصـد قیمت سـکه ها را به عنـوان حق ثبت 
پرداخت کننـد و حق ثبت مهریـه از دو طرف هر 
یک بـه میـزان ۵۰ درصـد اخـذ می شـود و وجه 
حاصـل از آن بـه صندوقی بـه نام صنـدوق تهیه 
جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سـاالنه 
برای آن ردیـف اعتباری در نظر گرفته می شـود، 

واریـز می شـود.«
فاطمـه قاسـم پور رئیـس فراکسـیون زنـان و 
خانـواده مجلـس شـورای اسـامی نیـز دربـاره 
آخرین تغییـرات طرح مذکـور گفته اسـت » در 
واقـع زن می توانـد بـا ارائه سـند رسـمی ازدواج، 
از دادگاه خانـواده بـرای وصـول مهریـه خـود 
اقـدام کنـد و مـرد مکلـف اسـت ظـرف ۱۰ روز 
پـس از وصـول اجراییـه، مهریـه را بپـردازد یا با 
زن درخصوص نحـوه پرداخـت به توافق برسـد. 
شـرایط تعریف شـده در این طرح به نوعی اسـت 
که امـکان فـرار دیـن را از مـرد سـلب می کند.«
بـه گفته قاسـم پـور، حبـس مـردی کـه تمکن 
مالـی دارد و دیـن همسـر خـود را نمی پـردازد، 

همچنـان به قـوت خـود باقیسـت.
رئیـس فراکسـیون زنـان و خانـواده مجلـس 
شـورای اسـامی همچنیـن دربـاره یکـی 
از مـواد مهـم ایـن طـرح کـه مربـوط بـه مـاده 

۱۱۳۰ قانـون مدنـی و مربـوط به طاق عسـر و 
حرجـی می شـود، گفته اسـت: »در حـال حاضر 
پرونده های متعددی از زنانـی در دادگاه ها داریم 
کـه دچـار کراهـت از همسران شـان هسـتند و 
تمایلـی بـه ادامـه زندگی ندارنـد و حتـی مهریه 
خـود را نیـز حاضرند ببخشـند تا از همسـر خود 
جـدا شـوند، امـا مـرد حاضـر به طـاق ایشـان 
نیست. متاسفانه در این شـرایط اغلب دادگاه هم 
عسـروحرج ایـن زنـان را احـراز نمی کنـد و این 
زنان در شـرایط سـختی به سـر می برنـد. در این 
طرح آورده شـده که در شـرایطی که زن حداقل 
یک سـال متوالی یا ۱8 ماه متناوب در طول سـه 
سـال منتهی به دادگاه جدا از مـرد زندگی کرده 
و حاضـر به بـذل کل مهریه خـود شـود، کراهت 
شـدید زوجـه بـرای دادگاه محـرز و حکـم ماده 

۱۱۳۰ جـاری شـود.«
نقطه قوت این طرح چیست؟

رضـا چهارمحالـی وکیل پایـه یک دادگسـتری، 
در اینبـاره بـه ایسـنا گفت: مهـم تریـن تغییری 
که این طرح ایجـاد می کند این اسـت کـه روند 
رسـیدگی بـه مهریـه در دادگاه هـای خانـواده و 
تجدیدنظر را حـذف کرده و صرفـاً در مواردی که 
مرد مدعی پرداخت مهریه باشـد این رسـیدگی 
را مجـاز می پنـدارد. ایـن تغییـر رونـد طوالنـی 
پیگیـری و درخواسـت مهریـه را در دادگاه هـا 
بسـیار کوتـاه کـرده و منجـر بـه کاهـش حجم 
پرونده های محتاج به رسـیدگی در دادگسـتری 
می شـود و می تـوان گفـت از ایـن جهـت طـرح 

مفیـد و کاربردی اسـت.

»مهریه های« 100 تا ۲00 سکه مشمول پرداخت ۲ درصد 
»حق ثبت« می شوند؟

تغییرات الگوی فصلی عامل 
نابودی گونه های محیط زیستی

دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور با بیان اینکه دخالت های 
انسانی موجب تخریب اکوسیستم شده اســت،اظهار کرد: کشور ما در 
موقعیت خشک و نیمه خشک قرار دارد و در حال حاضر هم بیشتر تحت 
تاثیر خشکسالی قرار گرفته است عاوه بر آن اقدامات بشر، اکوسیستم ها را 
مستعد آسیب پذیری های بیشتری کرده است. هادی کیادلیری در گفت و 
گو با ایسنا با بیان اینکه تنوع زیستی حکم بیمه را برای طبیعت دارد، درباره 
ارزش تنوع زیستی در اکوسیستم اظهار کرد: وقتی درباره اکوسیستم 
صحبت می کنیم یعنی سیستم طبیعت اجزای هدفمندی دارد که هر جزء 
نسبت به وظایفی که دارد، فعالیت می کند و اگر یک جزء از کار افتد،جزء 
دیگری جایگزین آن می شود. هرچقدر تنوع زیستی بیشتر باشد، آینده آن 

اکوسیستم بیشتر حفظ می شود.
تنوع زیستی نقش مهمی در ایجاد درآمدهای اقتصادی دارد

او افزود: از منظر دیگر تنوع زیستی در ایجاد درآمدهای اقتصادی برای بشر 
و تداوم اکوسیستم موثر است. به طور مثال اگر گونه های متفاوتی نداشته 
باشیم، حشرات نمی توانند در فصول مختلف به حیات خود ادامه دهند. 
اگر میوه های مختلف نداشته باشیم نیز حیوانات نمی توانند زنده بمانند. 
دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور ادامه داد: هنگامی که 
حیوانات را هم از نظر تنوع زیستی تقسیم بندی می کنیم، هرکدام وظایف 
خود را دارند. به عنوان مثال اگر در باالی هرم حیوانات ببر و پلنگ به عنوان 
گونه های تاثیرگذار در اکوسیستم قرار دارند، پایین هرم هم گونه هایی 
قرار دارند که در صورت نابودی کل هرم را تحت تاثیر قرار می دهند. به 
عنوان نمونه در چینش یک گنبد، آخرین آجر »تاج سنگ« نام دارد که 
در صورت برداشتن آن، کل گنبد خراب می شود. بعضی حیوانات هم مثل 
این آجر آخر وظیفه مهمی در اکوسیستم دارند و وظایف آن ها تنظیم 
میزان گونه های موجود در اکوسیستم است. به گفته کیادلیری بسیاری 
از گونه های دیگر در طبیعت هستند که وظیفه آن ها ایجاد اکوسیستم 
جدید و تنظیم جمعیت اکوسیستم است. بسیاری از حیوانات در طبیعت 
بذرافشانی می کنند وموجب توزیع بذر در طبیعت می شوند. یکی از دالیلی 
که بلوط ایرانی کمتر بذرافشانی می کند، کم شدن سنجاب ایرانی است که 
بذر بلوط را در طبیعت پخش می کرد. از دیگر دالیلی که بذر بعضی درختان 
پراکنده نمی شود، کاهش جمعیت بعضی پرندگان است. او ادامه داد: طبق 
مطالعات انجام شده، تنوع ژنتیکی بعضی از گونه ها در شمال کشور مثل 
»راش« کم شده است و این به دلیل کاهش جمعیت موشی است که بذر 
آن را در مناطق مختلف دفن می کرد و این بذرها جوانه زنی و رشد می کنند.

تنوع ژنتیکی گونه های زیستی 
عامل اصلی سازگاری گونه ها با محیط

دبیر سابق مرجع کنوانسیون تنوع زیستی کشور با بیان اینکه در کنار تنوع 
گونه ای، تنوع ژنتیکی نیز از اهمیت باالیی دارد که ضامن بقا و پایداری 
اکوسیستم ها است، اظهار کرد: حتی اگر یک گونه در طبیعت وجود داشته 
باشد، داخل آن ژن های گوناگونی موجود است و این تنوع ژنی موجب 
ادامه حیات آن در شرایط متفاوت می شود. او با بیان اینکه عاوه بر تنوع 
ژن، تنوع اکوسیستم و تنوع گونه، ما توقع »کارکرد گونه ها« را نیز داریم، 
اظهار کرد: هر گونه گیاهی یا جانوری وظیفه خاص خود را در طبیعت انجام 
می دهد و دانشمندان نیز معتقدند که در هر منطقه که تنوع زیستی بیشتر 
باشد، پایداری آن منطقه و اکوسیستم بیشتر است. کیادلیری ضمن بیان 
اینکه عاوه بر تنوع گونه ای و تنوع ژنتیکی، در اکوسیستم هم تنوع داریم، 
افزود: 9 بایوم از ۱۱ بایومی که در جهان وجود دارد در ایران هست. این 

اکوسیستم ها مخزنی از گونه ها و ژن های مختلف هستند.

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای 
با تاکید بر اینکه دسترسی به سواالت امتحانات نهایی قبل 
از آزمون به هیچ وجه امکان پذیر نیست، از دانش آموزان 

خواست تا فریب تبلیغات افراد سودجو را  نخورند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته اولین روز شروع امتحانات نهایی 
دانش آموزان در سراسر کشور بود. در اولین روز از برگزاری 
امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پس از حدود نیم ساعت از 
شروع امتحان، تصویری از برگه سوال امتحانی در فضای 
مجازی انتشار یافت که بافاصله از طریق بررسی شواهد و 
رصد نشانه های منقوش در برگه سؤال، حوزه های عامل این 
انتشار شناسایی و اقدامات حقوقی برای برخورد با متخلفان 
در دستور کار قرار گرفت، بر همین اساس مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای ضمن تاکید بر 
این که امکان دسترسی به سواالت امتحان نهایی قبل از آغاز 
جلسه به هیچ وجه امکان پذیر نیست، بر برخورد قانونی با 

متخلفان تاکید کرد.
در متن این اطاعیه آمده است: با توجه به این که سؤاالت 
رمز شده امتحانات نهایی دقیقا پیش از شروع هر امتحان از 
قرنطینه طراحی سواالت به طور مستقیم با روش الکترونیکی 
به حوزه های اجرای سراسر کشور ارسال و در همان جا 
رمزگشایی و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، دسترسی 
به سؤاالت قبل از امتحان امکان پذیر نیست و موضوع افشای 
سؤاالت منتفی است، اما در مواردی پس از شروع امتحان 
تعداد انگشت شماری از دانش آموزان با استفاده از گوشی 
همراه، ساعت هوشمند و... که موفق شده اند با خود به جلسه 
امتحان ببرند، مبادرت به تصویربرداری از سؤاالت و ارسال 

آن در کانال های خاص می کنند.
این اطاعیه می افزاید: در مواردی نیز افراد سودجو و فرصت 
طلب با استفاده از انتشار سربرگی مجعول سؤاالت و تغییرات 
گرافیکی در آن ها و انتشار در فضای مجازی، سعی در فریب 
دانش آموزان دارند که آموزش و پرورش به منظور برخورد 
با این موارد، با صدور دستورالعمل های حفاظت و مراقبت 
از آزمون ها، تعیین و آموزش ناظرین ثابت توسط حراست، 
بکارگیری مراقبین و نیز تجهیز حوزه های برگزاری امتحانات 
به دستگاه های موبایل یاب و نظارت مستمر از حوزه ها توسط 
ناظران ستادی استانی و منطقه ای برای برقراری نظم و 
امنیت بیشتر و جلوگیری از هرگونه تخلف برنامه ریزی و 

اقدام کرده است.

دسترسی به سواالت امتحانات 
نهایی قبل از آزمون ممکن نیست
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهداد

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

برابر راي شماره 140160319005000087مورخ 1401/01/20هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
ثبت ملك شهداد  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر 
زاده  شریفی  پیمان  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
سیرچی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 1856 صادره از کرمان در 
به مساحت ششدانگ 950 مترمربع  پالك  ششدانگ یکبابخانه 
1626 فرعی مفروز و مجزی از پالک 176 فرعی از 47-اصلي واقع 
در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ-خیابان سلطان جالل الدین 
از محل مالکیت احمد شریفی زاده محرز  انتقال ملک  و  تقاضا 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه 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 است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 02/20/ 1401

تاريخ انتشار نوبت دوم :  03/03/ 1401 
 ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد
شناسه آگهی: 1313764

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 

منطقه دو کرمان

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

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
شمارهای  اراء  برابر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت 
دوم  1401/12/23هيات  140060319078012279و140060319078012278مورخه 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم منوره عابديني گجگيني فرزند حسن بشماره شناسنامه 
حبیب هللا  شناسنامه459فرزند  به  نیا  واقای حجت حکمتی  ازکرمان  صادره   1
مساحت  به  دوبلکس  خانه  باب  يك  درششدانگ  باالمناصفه  کرمان  از  صادره 
1755/35 مترمربع تحت پالك 70 فرعي از 2216 اصلي بخش3کرمان واقع در 
کرمان خیابان شهاب کوچه 47 خريداري از مالك رسمي خانم کیاندخت ثریا 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
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 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/03/03
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1311808

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک

 منطقه دو کرمان

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

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

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

1401/02/05موضوع  مورخه  دوم  هيات   140160319078000860 شماره  راي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مسعود پردلي چمك فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 1 صادره 
از جيرفت در ششدانگ يك باب خانه مشتمل برطبقه فوقاني به مساحت 162/15 
کرمان  در  واقع  2کرمان  بخش  اصلي   20 از  فرعي   2579 پالك  تحت  مترمربع 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   11 سليماني کوچه  قاسم  شهيد  بلوار  اباد  قائم 
احمد ايالقي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
به مدت  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  متقاضي 
دو ماه 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/03/03
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد 
وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1311803

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

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

برابر راي شماره 140160319078001306 مورخه 1401/02/20 هيات دوم موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بشماره  ماشاءهللا  فرزند  فرسنگي  موسائي  عفت  خانم  متقاضي  بالمعارض 
 96/5 به مساحت  باب خانه   كرمان درششدانگ يك  از  31 صادره  شناسنامه 
مترمربع پالك16877 فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 739 
فرعي از 3968 اصلي  واقع در بخش2 کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی 
-خیابان احمدی نبش کوچه 8 سمت راست  خريداري از مالك رسمي آقاي 
ماشاهللا موسائی فرسنگی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد، 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03    
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی: 1321329

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره 
140160319014000225-1401/01/25- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
گیالنی  فرزند دادخدا  بشماره شناسنامه 10179 صادره از جیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 378/14 متر مربع پالک 3508 فرعی از579- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 579 -اصلی قطعه دو واقع 
در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک  رسمی دادخدا 
گیالنی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 110
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره 
140160319014000473-1401/02/08- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور 
شبرنگ زاده  فرزند درویش بشماره شناسنامه 8404 صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 251/22متر مربع پالک 748 فرعی 
از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک  
رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 108
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
140160319014000508-1401/02/11- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولیمحمد 
بیدشکی  فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 1 صادره از جیرفت در ششدانگ 
مزرعه گل محمدی )باغ(  به مساحت 37444 متر مربع پالک - فرعی 
از74- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 74 -اصلی قطعه یک  
واقع در اراضی کرجوک سقدر جبالبارز جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از 
مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 113 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
140160319014000158-1401/01/22- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا 
آزاد اور فرزند علی  بشماره شناسنامه 1045 صادره از جیرفت در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 335 متر مربع پالک - فرعی از579- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 78 فرعی از 579 -اصلی قطعه دو  واقع 
در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم 
اقدس فخاری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 118 
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
140160319601400517-1401/02/12- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صابر 
امیری گویگان  فرزند علیجان  بشماره شناسنامه 0 صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 345/42 متر مربع پالک - فرعی 
از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 24 فرعی از 579 -اصلی قطعه 
دو  واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
اقای دادخدا فرخی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 117 
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

 سال پنجم | شماره پیاپی 1235
5سه شنبه  03   خرداد ماه 1401 کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

صداوسیما توقف ساخت سریال »موسی)ع(« 
را نادرست خوانده و تاکید کرده است که پروژه 
»موسی)ع(« به کارگردانی »ابراهیم حاتمی کیا«، 
همچنان مراحل مختلف پیش  تولید را می گذارند 
و تاکنون هیچ گونه توقفی نداشــته است. به 
گزارش ایسنا، روابط عمومی مرکز سیمافیلم 
در اطاعیه ای چنین آورده است: »از یک سال 
و نیم گذشته آقای ابراهیم حاتمی کیا بازنویسی 
فیلمنامه سریال »موســی)ع(« را آغاز کرد و 
تاکنون ۳۰ قسمت از این ســریاِل بیش از ۶۰ 
قسمتی، به طور کامل بازنویسی شده و بازنویسی 
قسمت های دیگر نیز به سرپرستی ایشان در 
حال انجام است. همچنین از یک سال گذشته 
با برپایی ۱۰ کارگاه بزرگ چوب، آهن، دوخت 
لباس تاریخی و...  آکسســوار صحنه در حال 
ســاخت و آماده سازی اســت که این روند نیز 
همچنان ادامه دارد. همزمان با انجام این کار، 
طراحی ســه بعدی دکورهای عظیم سریال 
نیز انجام شده و با انتخاب لوکیشن هایی نظیر 
شهرك دفاع مقدس و چند نقطه دیگر در اقصی 
نقاط کشور، ساخت دکور نیز در مراحل ابتدایی 
در حال انجام اســت. گروه جلوه های ویژه هم 
همانند سایر گروه های دیگر در حال برنامه ریزی 

برای انجام امور این سریال است.«
در ادامه این اطاعیه آمده است:

»گروه کارگردانی ســریال »موســی)ع(« در 
کنار برنامه ریزی های در حــال انجام، تاکنون 
از میان هزاران نفر از بازیگــران و عاقه مندان 
بازیگری جهت بازی در سریال تست گرفته که 
از میان این افراد تعداد زیادی از بازیگران در حال 
انتخاب هستند.« روابط عمومی سیمافیلم در 
پایان ضمن درخواست از رسانه ها درخصوص 
حمایت از پروژه های ملی فرهنگی و پرهیز از 
حاشیه ســازی برای این پروژه ها، تاکید کرد: 
»سریال »موسی)ع(« همانند سریال »سلمان 
فارسی« یکی از ابرپروژه های بزرگ رسانه ملی 
است که ساخت آن چندین سال طول می کشد 
و در حال حاضر نیز نه تنهــا این پروژه متوقف 
نیست که حدود ۲۰۰ نفر در بخش های مختلف 
پشــت دوربین و کارگاه های مختلف مشغول 

آماده سازی شرایط تولید سریال هستند.«

فیلم سینمایی »عنکبوت مقدس« ساخته علی عباسی نخستین نمایش 
جهانی خود را در بخش مسابقه هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن تجربه 
کرد.  به گزارش ایسنا، علی عباسی کارگردانی ایرانی-دانمارکی که در 
سال ۲۰۱8 با فیلم »مرز« جایزه نوعی نگاه کن را به خود اختصاص داد، 
امسال با فیلم فارسی زبان »عنکبوت مقدس« پا به جشنواره کن گذاشته 
و این فیلم سینمایی که محصول مشترك دانمارك، آلمان، سوئد و فرانسه 
است در نخستین نمایش خود در بخش مسابقه اصلی جشنواره در سالن 
گرند لومیر به روی پرده رفت و با واکنش مثبت منتقدان همراه شد. این 
فیلم سینمایی از ۲۲ تا ۲۵ می )۱ تا ۴ خرداد( در پنج نوبت در جشنواره 
کن به نمایش گذاشته می شود.   »عنکبوت مقدس« که در کشور اردن 
فیلمبرداری شده با بازی مجموعه ای از بازیگران ایرانی از جمله زهرا امیر 
ابراهیمی همراه است و روایتگر داستان واقعی سعید حنایی یک قاتل 
زنجیره ای زنان در مشهد است که در سال های ۱۳۷9 و ۱۳8۰ شمسی، 
۱۶ زن را به قتل رساند و در نهایت در ۲8 فروردین ۱۳8۱ در مشهد اعدام 
شد. »تیم رابی« و »رابرت کالین« منتقدان سینمایی نشریه تلگراف به 
همراه »آنتون دولین« از سایت خبری »مندوزا« روسیه، چهار ستاره کامل 
را به فیلم »عنکبوت مقدس« در جدول منتقدان اسکرین اختصاص دادند 
و »پیتر بردشاو« منتقد ارشد سینمایی گاردین هم دو ستاره به ساخته علی 
عباسی اختصاص داد.  منتقدان روزنامه لوموند و مجله تایم هر یک با دادن 
یک ستاره، کم ترین امتیاز را برای این فیلم جنایی درباره یک قاتل سریالی 
اختصاص داند و »میشل سیمن« از مجله سینمایی پوزتیف فرانسه هم 
نمره متوسط )دو ستاره( به این فیلم داد. »عنکبوت مقدس« در مجموع 
نمره ۲.۲ )از ۴( را در جدول منتقدان اسکرین در جشنواره کن کسب 
کرده است علی عباسی در گفت وگو با ورایتی درباره فیلمش می گوید: 
ایده ساخت زمانی در ذهنم شکل گرفت که یک قاتل سریالی در مشهد 
دستگیر و دادگاهی شد اما ناگهان عده ای شروع به تشویق این مرد به 

عنوان قهرمان کردند. «

4 ستاره منتقد تلگراف برای 
»عنکبوت مقدس«

صداوسیما اعالم کرد

سریال »موسی)ع(« 
حاتمی کیا متوقف

 نشده است

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

به گزارش ایسنا، نرگس محمدی فعالیت هنری خود را از تئاتر آغاز کرده 
است در کارنامه  کاری اش همکاری با بیش از ۳۰ اثر هنری در مقام بازیگر 
به چشم می خورد. او پیش تر در نمایش های »نظمیه زنان« و »راپورت های 
شبانه دکتر مصدق« به کارگردانی اصغر خلیلی، »به علت ضیق مکان« به 
کارگردانی حامد وکیلی و نمایش »اولدسانگز/ عشق روزهای کرونا« به 
کارگردانی محمد رحمانیان ایفای نقش کرده است.  او جایزه بهترین 
بازیگر زن را از جشنواره ماه حوزه هنری را برای بازی در نمایش »باید 
برای کبوترها دونه پاشید« دریافت کرده است. نمایش »پروین« به قلم و 
کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی داود نامور از هشتم خردادماه 
ساعت ۱9،  در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با حمایت انتشارات آنجا 
و پوشاك بانوان گت به روی صحنه خواهد رفت. پیش از این حضور اکرم 
محمدی، امین زندگانی، مهران رنج بر، جواد یحیوی، مجید رحمتی، 

هوشنگ قوانلو، سهیل ملکی، مریم ندایی و آتنا تندرو اعام شده است.

نرگس محمدی در نقش پروین اعتصامی

میـاد عمرانلوـ  رهبر گروه کر، آهنگسـاز و سرپرسـت 
گـروه آوازی تهـرانـ  معتقـد اسـت کـه »برنامه هـای 
اسـتعدادیابی تلویزیونـی بیـش از هـر چیـزی جنبـه 
سـرگرمی و وقـت پر کـردن دارنـد تـا اسـتعدادیابی و 

معرفـی چهره هـای خـاص.«
البتـه او در ادامـه دربـاره آسـیب هایی کـه ویژگـی 
چنیـن برنامه هایـی می توانـد به همراه داشـته باشـد، 
توضیح می دهـد: اگر دسـت انـدرکاران ایـن برنامه ها، 
بیننده ها و شرکت کننده ها واقف باشـند چه چیزی را 
می سازند، تماشـا می کنند و در چه فضایی حضور پیدا 
می کنند، شـاید بدین ترتیب بتوان مانع بـزرگ کردن 

ایـن برنامه هـا و نگاه جـدی  به آنها شـد.
عمرانلـو در ادامـه صحبت هایـش بـه ایسـنا می گوید: 
سـاخت و پخـش چنیـن برنامه هایـی بایـد بـا یـک 
برنامه ریـزی اصولی و درسـت صورت بگیـرد، نه اینکه 
هدف صرفا برگزاری مسـابقه و اهدای جایزه باشـد که 
بعد از شـش ماه تا یک سـال بعد، فرد یا افـراد منتخب 

از حافظـه عمومی حذف شـوند.
او در راسـتای صحبت هایـش بـه اثـری کـه حمایـت 
جشـنواره موسـیقی فجر از شـرکت کنندگان در دهه 
8۰ داشـته می پردازد و می گوید: جشـنواره موسـیقی 
فجـر در نیمـه دوم دهـه 8۰ دارای بخـش  رقابتـی بود 
که عـده ای از برگزیـدگان آن دوره هم اکنون مشـغول 
فعالیت هسـتند. البته این امر صرفا به واسـطه حمایت 
بـاالی وزارت ارشـاد و یـا امکاناتـی کـه در اختیـار آنها 
قرار داده، نبـود، ولـی حمایت های حداقلی جشـنواره 
بی تأثیـر هـم نبـود کـه متاسـفانه ایـن حمایت هـا از 

اواسـط دهـه 9۰ بـه طـور کامل حذف شـد.  
عمرانلـو همچنین دربـاره اثرات حذف ایـن حمایت ها 
عنوان می کند: بزرگترین آسـیبی کـه از حذف چنین 
اتفاقـی رخ داد، بـی انگیزگـی در گروه هـای مخصوصا 
شهرستانی اسـت. در حقیقت در همان سـال ها شاهد 
دیده شدن یک سـری گروه ها از شهرستان هایی چون 
کرمان، مشـهد، گرگان یا اصفهان در شـاخه کر بودیم 
که اکنون بعـد از گذر سـال ها فعالیت چندانـی ندارند 

و دیگر هم شـاهد چنیـن اتفاقاتی نبوده و نیسـتیم.
ایـن موسـیقیدان معتقـد اسـت کـه برنامه هـای 
اسـتعدادیابی که در تلویزیون پخش می شـوند، هدف 
فرهنگی ندارند و کار آنها بیشـتر جنبه سـرگرمی و پر 
کردن وقت مخاطب اسـت. ولـی اگـر دارای یک هدف 
فرهنگی باشـند، پس از پیدا کردن اسـتعدادها بررسی 
می کننـد کـه چگونـه بـه حمایـت از آنهـا بپردازنـد. 
وگرنـه کـه صرفـا پرداخـت یـک جایـزه نقـدی بدون 
حمایـت فایـده ای نـدارد و منجـر بـه خاموش شـدن 
آن جریـان می شـود. چنیـن اقدامـات مهمـی بایـد 

توسـط کارشناسـان زیـادی بررسـی و بـرای آن چاره  
اندیشـیده شـود.

عمرانلو دربـاره تجربـه ای که خـود او به همـراه »گروه 
آوازی تهران« در جشـنواره موسـیقی فجر پشـت سر 
گذاشـته، بیان می کنـد: در سـال 8۷ به همـراه »گروه 
آوازی تهران« جایزه اول جشنواره را در بخش »آوازی« 
برنـده شـدیم. در آن زمـان عاوه بـر جایزه نقـدی که 
برنـده شـدیم، پـس از یـک سـال )سـال 88( وزارت 
فرهنگ مـا را به مسـابقات آسـیایی که در کـره برگزار 
می شـد، اعزام کرد. ایـن امر نقطه آغـازی بـرای ما بود 
که از آن پـس به کشـورهای دیگر مانند چیـن، ایتالیا، 
اسـپانیا و ... هـم دعـوت شـدیم، البتـه ایـن بـار بدون 

کمـک وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی.  
او ادامـه می دهـد: شـاید اگـر پـس از برنـده شـدن در 
جشـنواره موسـیقی فجر از مـا حمایت نمی شـد، چه 
بسـا ما هم یکی دو سـال فعالیت می کردیـم و بعد هم 

تمـام فعالیت هایمـان در نطفـه خاموش می شـد.
ایـن آهنگسـاز در مقایسـه نمونه هـای خارجـی 
ایـن برنامه هـا بـا نسـخه ایرانی شـان بیـان می کنـد: 
نمونه هـای خارجـی چنیـن مسـابقاتی زیـاد اسـت، 
ولـی در ایـن برنامه هـا پـس از بـه شـهرت رسـیدن 
شـرکت کنندگان، مدیربرنامه هـا و شـرکت های 
سـرگرمی بـا آنهـا همـکاری کـرده و کمـک می کنند 
که اسـتعدادها دیـده شـوند و هنر خـود را بـه نمایش 
بگذارنـد. به عنـوان نمونـه اگر وضعیـت اکنـون برنده 
چهـار سـال پیـش امریکـن آیـدل را بررسـی کنیـد، 
متوجـه خواهیـد شـد کـه زندگـی آن فـرد در جهـت 

مثبـت تغییـر و رشـد کـرده اسـت.
پاسـخ می دهـد: تـا زمانـی کـه شـبکه های ما سـاز را 
نمایـش نمی دهنـد چـه توقعـی می تـوان داشـت؟ 
نوازنـده ای کـه سـال ها زحمـت کشـیده و شـاید بـه 
دنبال جایـی بـرای دیده شـدن اسـت، مگـر در صدا و 
سـیما شـرایطش را دارد؟ پس تنهـا می ماننـد افرادی 
کـه در حـوزه خوانندگـی فعـال هسـتند چـون ایـن 
آقایـان شـانس آن را دارنـد کـه خـودی نشـان دهند. 
البتـه محدودیـت نمایـش سـاز و حضـور خانم هـا در 
شـاخه موسـیقی در ایـن برنامه هـا بـه سیاسـت های 
کان کشـور مربوط اسـت و ربطی به این برنامه خاص 

یا شـبکه نـدارد.
همچنیـن از او سـوال می کنیـم کـه چـرا برگزیدگان 
بخش خوانندگی این مسابقات بیشتر وارد مارکت پاپ 
می شـوند؟ بیان می کند: جهت و هدف این مسـابقات 
همین اسـت؛ یعنی هدف آنها بیشـتر خواننده پروری 
در شـاخه موسـیقی پاپ اسـت تا پـرورش یـا حداقل 
معرفـی موسـیقیدان هایی کـه می تواننـد بـه رشـد 

موسـیقی کمک کننـد. البتـه هـر از گاهی افـرادی در 
حوزه موسـیقی ایرانی هم شـرکت می کننـد ولی باید 

دیـد خروجی آن چـه خواهـد بود؟
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چرا تصـور عمومـی بر 
ایـن بـاور اسـت کـه خوانندگـی کار راحتـی اسـت؟ 
می گویـد: اگـر بخواهید به صـورت علمـی و آکادمیک 
نگاه کنید، موسیقی در کل رشـته بسیار سختی است. 
خوانندگـی هـم در جایـگاه خود کار بسـیار مشـکلی 
اسـت. یک خواننـده اول از همـه باید توانایـی خواندن 
داشـته باشـد، گـوش خـوب داشـته باشـد و آمـوزش 
دیده باشـد. خواننـده ای کـه با اصـول اولیه موسـیقی 
چون نت خوانـی و سـلفژ آشـنایی نـدارد، خواننده ای 
کم سـواد یا بی سـواد اسـت. ولی در چنین مسـابقاتی 
از شـرکت کننده در بخـش خوانندگـی حتـی سـوال 
هم نمی شـود کـه آیـا می تواند نـت بخوانـد؟ البته این 
ایرادی اسـت کـه نـه تنهـا در این مسـابقات بلکـه در 
سـطح بـاالی خواننـدگان ما چه پـاپ و چه موسـیقی 

ایرانـی وجـود دارد.
عمرانلـو ادامـه می دهـد: مطمئـن هسـتم اگـر از ۱۰ 
خواننده اول مطرح موسـیقی کشـور یک تسـت ساده 
تئوری موسـیقی یا سـلفژ گرفته شـود، شـاید هشـت 
نفر از آنهـا توانایی پاسـخ دادن بـه سـواالتی را که یک 
هنرجوی هنرسـتانی سـال دوم یـا سـوم هم اکنون به 

آن وارد اسـت، نداشـته باشـند. این مشـکلی است که 
در سیسـتم آموزشـی مـا وجـود دارد و خواننده ها هم 
خیلـی نیـازی نمی بینند کـه بخواهنـد این بخـش از 
موسـیقی را فـرا بگیرنـد و با دانـش بیشـتری کار خود 

را پیـش ببرند.
او در بخش پایانـی صحبت های خود به سـخت گیری 
صـدور مجوزهـای برگـزاری کنسـرت می پـردازد و 
می گویـد: احسـاس می کنـم زمانـش رسـیده کـه 
مسـئوالن فرهنگـِی وزارت فرهنـگ و ارشـاد در 
نـگاه خـود بـه موسـیقیدان ها تغییـر انجـام دهنـد. 
موسـیقیدانی کـه ۲۰ سـال بـرای هـر اجـرای خـود 
مجـوز گرفتـه، سـطح و کیفیـت کارش اثبـات شـده 
اسـت و تخلفـی نمی کنـد و نکـرده، چـرا باید هـر بار 
برای اخـذ مجـوز برگـزاری کنسـرت خـود از ۱۰۰ تا 

فیلتـر رد شـود؟
عمرانلـو ادامـه می دهد: این سـخت گیری ها فرسـوده 
کردن هنرمنـدان و بی انگیـزه کردن آنها نیسـت؟ من 
از سـال 8۴ روی صحنـه رفتـه ام؛ یعنـی هنوز بـه این 
بلوغ نرسـیده ام که تشـخیص بدهم قطعاتـی که قصد 
اجرایشان را دارم مناسب حال سـالن یا شنونده هست 
یا نه که هـر بار بایـد مراحل زیـادی را بـرای اخذ مجوز 
پشـت سـر بگذارم؟ ایـن امـر جز اتـاف وقـت من چه 

ثمره دیگـری دارد؟

به »عصر جدید« خیلی جدی نگاه نکنید!
سنا

: ای
س

عک

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

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

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

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

برابر راي شماره 140160319078001283مورخه1401/02/19 هيات دوم موضوع 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداراه  تصدی  به  المهدي  مسجد  متقاضي  بالمعارض 
به  مذهبی(  )با کاربری  مسجد  ششدانگ  در    14000535100 ملی  شناسه  به 
متعلق  ان  عرصه  از  مربع  متر   369/37 موازی  مترمربع که   1022 مساحت 
بوقف است پالك22467 فرعي از1783 اصلي واقع در بخش 3 کرمان آدرس 
سبزه  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   56 جهاد کوچه  خیابان  کرمان 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  بلوچ 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتي كه  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله 
اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03
انتشار نوبت دوم :1401/03/18 تاريخ 
2کرمان امالک منطقه  و  اسناد  ثبت  زاده رییس  محمودمهدی 
1321362 آگهی:  شناسه 

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

فاقد سند رسمی اراضي و ساختمانهاي  و  ثبتي  تكليف وضعيت 
برابر راي شماره 140160319078001539و140160319078001292مورخه 1401/02/19 
هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  زندي گوهري  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض 
197 صادره ازقوچان و مریم زندی گوهری فرزند عباس بشماره شناسنامه 968 
صادره کرمان که هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب خانه  
به مساحت 317/20مترمربع پالك34 فرعي از3301 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 3301 اصلي  واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان شهید 
اخالقی بعد از مسجد صفا کوچه نخعی شرقی 13 خريداري از مالك رسمي خانم 
فاطمه و مریم زندی گوهری محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند 
آگهي به مدت دو ماه 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03
انتشار نوبت دوم :1401/03/18 تاريخ 
2 کرمان محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 
1321651 آگهی:  شناسه 

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

رودبارجنوب
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
موضوع  اول  شماره140060319079000469-1400/8/30هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بامری پاک  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1732صادره ازرودبارجنوب در یک باب 
خانه به مساحت 1374متر مربع پالک 2185فرعی از440- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 40فرعی از 440 اصلی قطعه سه 
واقع در زهکلوت گل آباد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
بامری پاک  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد./م الف:106
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/19
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/03

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 247 فرعی از 
609- اصلی بمساحت 241/92 متر مربع بخش 
34 کرمان واقع در اراضی حنطه ساردوئیه جیرفت 
مورد تقاضای خانم لیلی مالئی دامنه به استناد رای هیات محترم 
حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 140060319014005110 مورخ 
1400/10/14 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست شماره 2308 مورخ  1401/02/28 مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/01  
در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به 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 بر 
از تنظیم  طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
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
.تاریخ انتشار : 1401/03/03- روز : سه شنبه
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت
.م الف:112

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 66  فرعی از 
1201- اصلی بمساحت 328 متر مربع بخش 34 
کرمان واقع در اراضی پشت خان دلفارد جیرفت مورد 
تقاضای اقای منصور دژ به استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت به شماره 140060319014005697 مورخ 1400/12/11 در 
مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
1926 مورخ  1401/02/21 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
با ستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی 
آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/21  در محل وقوع 
ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به 
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 بر طبق ماده 20 
تنظیم صورتمجلس  از  اصالحی پس  ماده 86-  و  ثبت  قانون 
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
.تاریخ انتشار : 1401/03/03- روز : سه شنبه

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.م 
الف:93

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
فاقد سند  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
رسمی برابر رای اصالحی شماره 1401/01/11-140160319014000003- 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 
ساالری هنزائی  فرزند ذبیح هللا  بشماره شناسنامه 1169 صادره از 
بافت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 203 متر مربع پالک 
- فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 
579 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 
کرمان خریداری از مالکین  رسمی آقایان بهمن فره وشی و مهدی 
استوار راوری ومحمد صنعتی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 123

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03

آگهی تحدید حدود عمومی بخش 15 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند
در تعقیب آگهی شماره 1157 و 1180 ودر اجرای ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود امالک مشروحه زیر واقع در بخش 15 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند به ترتیب شماره 

پالک به شرح ذیل در تاریخ های تعیین شده در محل شروع بعمل خواهد آمد.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 15 کرمان

پالک 477 اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان ششدانگ خانه بهداشت واقع در روستای بابگهر 

بمساحت 240.50 مترمربع.
پالک 478 اصلی آقای عباس گلستانی حتکنی ششدانگ خانه واقع در روستای حتکن بمساحت 434.45 

مترمربع.
که در روز شنبه 1401/3/28 بعمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند به صاحبان امالک و مجاورین پالک های فوق 
الذکر به وسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک انها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و چنانچه کس یا کسانی بر حدود 
ارتفاقی اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه از تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم  و رسید دریافت دارند و نیز ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره دادخواست الزم به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهد و پس از گذشت مهلت های یاد شده اقدام و هیچ گونه ادعائی مسموع نخواهد بود و کلیه پالک 
های تحدیدی مندرج در این آگهی در روزهای تعیین شده از ساعت 8 صبح به ترتیب شماره پالک و بخش 

شروع به عمل خواهد آمد. م الف 24
تاریخ انتشار: روز سه شنبه 1401/3/3
حسین توحیدی نیا
ریئس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا عمرانی دهکهان فرزند حسن به شماره شناسنامه 
858 و شماره ملی 6089652024 صادره از منوجان مالک ششدانگ یک 
باب خانه مشتمل بر باغچه  دارای پالک 233 فرعی از 1171-اصلی واقع 
در شهرستان منوجان حسین آباد نودژ ،قطعه پنج بخش 46 کرمان که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت 13205 صفحه 532 دفتر 67 محلی به شماره چاپی 764331سری الف سال 
80 صادر و تسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده 
اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است 
،لذا با استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید .علی 

رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف:513

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی   -594 از  فرعی    23 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
اراضی  در  واقع  کرمان   34 بخش  مربع  متر   402 بمساحت 
رضا  صادق  اقای  تقاضای  مورد  جیرفت  ساردوئیه  ساوند  باغ 
شماره  به  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  نژاد  خانی 
140060319014004462 مورخ 1400/10/13 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی 
اراضی وساختمانهای فاقد  موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مورد  مقرر  موعد  در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   -13 ماده  و  رسمی  سند 
شماره  درخواست  لذا حسب  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی 
ستناد  با  آن  تحدید حدود  آگهی  بدینوسیله  مالک   1401/02/27 مورخ    2256
تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح 

روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29  در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد 
مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
ماده  و  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  بر  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  وحقوق 
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 
یاد شده  مهلت  از گذشت  نماید وپس  ارائه  اداره  این  به  دادخواست  و گواهی 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود
.تاریخ انتشار : 1401/03/03- روز : سه شنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.م الف:106

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه دارای پالک 10521- فرعی از 2 اصلی به 
مساحت 30.40 متر مربع واقع در حیدرآباد خیابان امام شهر کهنوج قطعه 
یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای حسن راوند فرزند عباس به شماره 
ملی 3160754685 نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
1401/02/27 آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق  منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 
8 صبح روز دوشنبه مورخه 1401/04/06در 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 /  . م الف :509
تاریخ انتشار : سه شنبه 1401/03/03
علی رحمانی خالص - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج
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فقط یک اتفاق عجیب ممکن اســت باعث شود 
گادوین منشــا در ۲ هفته باقیمانده نتواند عنوان 
آقای گلی را به دست بیاورد؛ او بعد از عرفان اولروم، 
دومین نیجریه ای تاریخ فوتبال ایران خواهد شد که 
در پایان فصل، صدرنشین جدول گلزنان می شود.

به گزارش ایرنــا، فقط ۲ هفته تا پایان بیســت و 
یکمین دوره رقابت های لیــگ برتر فوتبال ایران 
باقیمانده و به جز مشخص شدن تکلیف قهرمانی، 
عامت ســوال های قابل توجهی وجود دارد که 
پاسخی برای آنها پیدا نشده است. یکی از عامت 
سوال ها مشخص شــدن "آقای گل" این فصل از 

مسابقات است.
گادوین منشا با گلی که در هفته بیست و هشتم 
از روی ضربه ایســتگاهی به صنعت نفت آبادان 
زد، تعداد گل های این فصل خــود را به عدد ۱۴ 
رساند و فاصله اش را با نفر دوم به عدد چهار رساند 
تا شانسش برای کسب عنوان آقای گلی بیش از 

پیش شود.
این مهاجــم نیجریه ای و ۳۲ ســاله ۲ بار دیگر با 
پیراهن تیم های پیکان و گل گهر برای رسیدن به 
آقای گلی تاش کرده بود اما به موفقیت نرسیده 

بود تا اینکه حاال می تواند برای اولین بار صدرنشین 
جدول گلزنان شود و پس از عرفان اولروم به دومین 
بازیکن نیجریه ای تاریخ لیگ برتر تبدیل شود که به 

عنوان آقای گلی نائل شده است.
منشا هفت از ۱۴ گل خود در این فصل را از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسانده و عملکردش در قامت 
یک آقای گل فوق العاده نبوده اما نمایش ضعیف 
دیگر مهاجمان و فقر گلزنی در فوتبال ما باعث شده 
تا او صدرنشین جدول گلزنان باشد. منشا سابقه 
زدن ۱۵ و ۱۶ گل در یک فصــل را هم دارد اما در 

هیچکدام از این ۲ فصل آقای گل نشد.
کوین یامگا با ۱۰ گل از استقال و شهریار مغانلو به 
همراه لوسیانو پریرا با 9 گل در رده های بعدی جای 
گرفته اند. از بین چهار بازیکن صدر جدول گلزنان 
سه نفر خارجی هستند و شهریار مغانلو، تنها ایرانِی 

حاضر در این جمع است.
پیش از این شاهد آقای گلی عرفان اولروم )سال 
۱۳8۶ در لباس تیم ابومسلم و مشترکا با مهدی 
رجب زاده(، عماد محمد رضا )سال 89 در لباس 
تیم سپاهان(، لوسیانو پریرا )سال ۱۳9۴ در تیم 
تراکتور(، کی روش استنلی و شیمبا )سال ۱۳98 با 

تیم های سپاهان و فوالد(، شیخ دیاباته )سال ۱۳99 
در استقال( در لیگ برتر بوده ایم و حاال گادوین 

منشا می تواند به این لیست اضافه شود.
در ادامه نگاهی بــه رکوردهایی که آقای گل ها به 

ثبت رسانده اند می پردازیم:
رضا عنایتی با ســه عنوان آقای گلی از این حیث 
رکورددار اســت. او یک بار با ابومسلم مشهد و ۲ 
مرتبه با لباس استقال به این عنوان نائل شده است. 
کریم انصاری فرد و مهدی طارمی نیز با ۲ عنوان 

آقای گلی در رده بعدی جای گرفته اند.
رضا عنایتی و مهدی طارمی تنها بازیکنانی هستند 
که موفق به دفــاع از عنوان آقای گلی شــده اند. 
مهاجم اسبق استقال در سال های ۱۳8۴ و ۱۳8۵ 
به این عنوان رسیده است و مهدی طارمی نیز در 
سال های 9۵ و 9۶ نفر اول گلزنان فوتبال ایران شد.

رضا نوروزی در ســال ۱۳9۰ با لباس تیم فوالد 
فصلی درخشان را پشت سر گذاشت و ۲۴ گل به 
ثمر رساند. عددی که همچنان بیشترین تعداد گلی 
است که یک بازیکن در یک فصل از لیگ برتر به 

ثمر رسانده است.
در سوی مقابل ادموند بزیک است. مهاجم اسبق 

تیم ملــی فوتبال ایــران و باشــگاه های آرارات، 
پرسپولیس، ســپاهان و ... در ســال 8۲ با لباس 
طایی پوشان پرســپولیس ۱۲ گل زد و با همین 

تعداد گل عنوان آقای گلی را به دست آورد.
البته مسابقات در آن دوره با حضور ۱۴ تیم برگزار 
می شد. در سال های اخیر کمترین آمار گلزنی برای 
کریم انصاری فرد بود که در سال ۱۳9۳ با  ۱۳ گل به 

عنوان آقای گلی دست یافت.
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تا به حال در ۲۱ 
دوره اخیر پنج مرتبه عنوان آقای گلی را مال خود 
کرده اند و با یک اختاف نسبت به استقال از این 
منظر صدرنشین لیگ برتر به شمار می روند. حاال 
در صورت آقای گلی گادوین منشا، مس رفسنجان 
به یازدهمین باشگاهی در تاریخ لیگ برتر تبدیل 
خواهد شد که نماینده اش حداقل یک بار آقای گل 

این مسابقات شده است.
فصل گذشته سجاد شهباززاده از تیم سپاهان با 
زدن ۲۰ گل آقای گل فوتبال ایران شــد. ۲ فصل 
قبل نیز شیخ دیاباته از استقال به این مقام نائل 
شد تا آخرین بازیکن خارجی  باشد که آقای گل 

فوتبال ایران شده است.

۲ قدم تا ِمسی شدن کفش طالی فوتبال ایران؛ 
»گادوین« وارث »عرفان« می شود؟

بنا: در این 17 سال تا این حد 
اختیار عمل نداشتم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از شرایط و امکانات تیم ملی کشتی فرنگی 
ابراز رضایت کرد.  به گزارش ایسنا، محمد بنا ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم 
رونمایی از تصویر خود به عنوان برترین مربی قرن ورزش ایران، درباره 
آسیب دیدگی محمدعلی گرایی گفت: درباره آسیب دیدگی او با دکتر 
صحبت کردیم اما مشکلی نیست و تا یک ماه دیگر او را خواهیم داشت. 
کشتی ذاتش با مصدومیت عجین است. مشکل مشابه محمدرضا را برادر 
بزرگ تر در زانو دارد و تا ۵ هفته مشکلش رفع می شود.او درباره انتخابش به 
عنوان مربی برتر قرن، گفت: هر جایی قرار بگیریم که طرف حساب ما مردم 
باشند، بزرگ ترین لذت ماست و از این انتخاب خیلی خوشحالم.سرمربی 
تیم ملی درباره وضعیت تیم ملی خاطرنشان کرد: در این ۱۷ سال هیچ 
وقت به اندازه االن اختیار نداشته ام، همه چیز عالی است و فکر می کردیم 
بازی های آسیایی را داریم که از لغو شدن آن متاسف شدم. در حال حاضر با 
این شرایط خودمان را برای کشورهای اسامی و جهانی آماده می کنیم.او 
افزود: بازی های کشورهای اسامی از آسیایی در کشتی فرنگی باالتر است. 
االن دیگر چین و ژاپن نیستند اما آذربایجان و ترکیه و مراکش هستند. 
مسابقات سطح خوبی خواهد داشت، شاید ارزش مدالی اش باال نباشد 
اما محک خوبی برای نفرات اعزامی خواهد بود. او درباره غایبان تورنمنت 
قزاقستان گفت: ساروی به علت وزن زیاد در قزاقستان نیست، فاح به 
قزاقستان می رود و بالی به ایتالیا که سپس وضعیت را بررسی می کنیم. 
رنک ساروی خیلی باالست، فاح هم که از لحاظ رنکینگ شاید نرسد اما 
بالی شانس باالتری خواهد داشت. بنا در پایان درباره روش انتخابی تیم های 
ملی گفت: احتمال انتخابی رودررو در برخی وزن ها هست اما سعی داریم 

در مسابقات برون مرزی ترکیب تیم ملی را ببندیم.

مهدی طارمی توانست با دو گل برابر توندال بهترین عملکرد 
دوران باشگاهی خود را در پرتغال ثبت کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اســپورتال، خوب یا بد، مهدی 
طارمی همیشه در طول فصل یک فرد برجسته بوده است. 
برای برخی به این دلیل که او شبیه ســازی می کرد و برای 
برخی دیگر مهاجمی بود که توانست از کوچکترین فرصت ها 
گل بســازد. بعد از رفتن لوئیس دیاز به لیورپول، او توانست 
به خوبی جای خالی این بازیکن را پر کند و بتواند به تیمش 
کمک کنــد و قهرمانی در لیگ و جام حذفــی پرتغال را به 

دست بیاورد. 
مهدی طارمی در جشــن قهرمانی پورتو درباره انتقادهایی 
که از او می شــود، گفت: فکر می کنم فصــل خیلی خوبی 
داشتم. من هرگز به هیچ حریفی یا کسی بی احترامی نکردم، 
اما افرادی از باشــگاه های دیگر بودند که به من بی احترامی 
کردند. هیچ وقت جواب ندادم فکر می کنم فقط به این دلیل 
که در باشگاه پورتو بازی می کنم مورد انتقاد قرار می گیرم. 
این ها انتقــادات از طارمی نبودند، بلکــه انتقادات از پورتو 
بودند.  او دربــاره خطاهای پنالتی کــه می گیرد گفت: این 
روش عادی بازی من است، مدافعان باید در نزدیک شدن به 
ضربات دقت بیشتری داشته باشند. تقصیر من نیست که اول 
به توپ می رسم و مدافعان روی من خطا می کنند. وقتی خطا 
در منطقه جریمه اتفاق می افتد، پنالتی است. تمام پنالتی ها 
با VAR آنالیز می شوند. مسئولیت این اتفاق با من نیست. 

با به ثمر رساندن 26 گل در یک فصل
طارمی رکوردش

در پرسپولیس را شکست

خبر

کاغذ ورزش

افقی
سرور2  و  شادی   - چیز   -  1 
حرف  آش،  همراهی،  کلمه   -
 - درهم  وای   - مشایعت 
ویتامین  خون،  انعقاد  ویتامین 
تاریخی در  بنای  نام  جدولی3 - 
كفش،  ته  برآمدگی   - تصویر4 
دندانه سوهان - گیاه مقدس زرد 
تشتیان - طاقچه باال، بام فرنگی 
- گندم كوبیده، گندم آسیا شده، 
دستور5 - دزدیدن انسان - حرف 

خیک6  پوستی،  آب  ظرف   - ندا 
میوه  نكو،  میوه  مربایی،  میوه   -
نوعی   - شگفتی  - كلمه  پاییزی 
گویی،  پر   - مخابراتی  سیستم 
زدني پرچانه ها، طرف7 - کاشف 
نداری،  حرف   - طاعون  میکروب 
انگل   - همسن8   - فقدان  كالم 
در  فنی  رودخانه،  معبر   - گال 
كشتی، جسر - آتش9 - مردمان 
 - خنثی   - ماهی10  سگ   -
گروهها، دسته ها - زنگ کاروان، 
مخفف   - پا11  چهار  گردن  زنگ 

از او، باغ وحش بیگانه، کشیدنی 
الک و دولک - دست درد   بازی 
زنده   - اربعه  عناصر  از  نار،   -
صدای   - بسته12  دنیا  از  چشم 
دست  کار،  اشکال   - ترساندن 
 - آذری  ترکی، سال  - سال  بند 
نمک طعام،  هالوژن  دست عرب، 
عموی   - آسانتر   - هالوژنها13  از 
ابراهیم  عهد  تراش  بت  ابراهیم، 
- نه بی ادبانه14 - نفس خسته 
استخوان   - متعصب  مرتجع،   -
سینه15 - مارک موتورسیکلت - 

رجمندی ا

عمودی
كردن،  خودداری  پدران،   -  1
 - پا2  رد   - كردن  سرپیچی 
در  محبوس  پرندگان  که  چوبی 
 - نشینند  می  آن  روی  قفس 
از  دور،  به  اشاره  اشاره،  ضمیر 
وارونه3  پو   - برونته  خواهران 
- جام معروف - آحاد - دوش 
 - التین  - كیف  و كتف، كتف4 
حرف5  تکرار   - عامیانه  صداقت 
از  یکی  که  ای  پرنده  هدهد،   -
نام   - دارد  سر  بر  را  زیبای  ابزار 
بزرگ  مار   - دوم6  اردشیر  دختر 
وسایل  آهنگین،  صدای  نغمه،   -
نزدیك،  به  اشاره   - زندگی 
 - انسانیت   - اشاره7  ضمیر 
عمل،  مکافات  عمل،  پاداش 
کیفر - وحشی، حیوان وحشی8 
زنیم  می  ترس  زمان  فریاد،   -
بجااوردن   - چرمین  جوشن   -

 - عهد  بجاآوردن  پیمان،  عهدو 
اتومبیل  راننده   - ناتمام9  آگاه 
آسیبها،   - مصنوعی10  خواب   -
شیره  از  که  گیاهی   - ها  آفت 
کنند11  می  درست  کائوچو  آن 

ناشنوا،  جمعی،  دسته  سرود   -
متعجب،  خوردنی   - شرعی  آب 
 - ردیف  قالیبافی،  ردیف   - تنها 
ابریشم خام12 - كلمه پرسشی، 
هفت  آش   - استفهام  كلمات  از 

سین - كالم معتبر13 - ازاشكال 
غذای   - فرعونی  حجم  هندسی، 
آماده14 - سخت، مشكل، صعب 
 - التین  دختر   - جوانمرد15   -

خو و  عادت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140160319014000218-1401/01/28- هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک جیرفت  تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در 
متقاضی آقای کاظم ساالری مقدم  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 
یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در  تهران  از  صادره   3031778723
باب ساختمان مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت ششدانگ118/84 
متر مربع پالک - فرعی از573- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
- فرعی از 573 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی میانجاویه جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم آفریده ساالری محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد ./م الف: 121 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
موضوع  اول  هیات   -1401/01/24-140160319014000220 شماره  رای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
رمضان  فرزند  مقدم   ساالری  محمدجواد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 3020389852 صادره از جیرفت در دو دانگ مشاع 
به مساحت  فوقانی  برطبقه  باب ساختمان مشتمل  یک  ازششدانگ 
ششدانگ118/84 متر مربع پالک - فرعی از573- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از 573 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
میانجاویه جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم 
آفریده ساالری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 122 

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  رای شماره 140160319014000414-1401/02/07- هیات  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ثبت ملک جیرفت   ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض متقاضی مصیب حیدریان فرزند رضا  مالکانه  تصرفات 
در  جیرفت  از  صادره    3021060031 ملی  شناسنامه0کد  بشماره 
 - پالک  مربع  متر   221 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2056 فرعی از 
574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان 
( محرز گردیده  نیا  )امینی  مالک رسمی مراد حوژه  از  خریداری 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
 . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره140060319091001949هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی خانم ملیحه خداداد نژاد ساردوئی فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه 7صادره از درششدانگ یک باب خانه به مساحت 2069متر 
مربع پالک - فرعی از59- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک –
فرعی از59- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  واقع در شهرستان 
عنبرآباد روستای دهنو هللا وردی )بلبلی (خریداری از مالک رسمی 
اطالع  به منظور  خانم فاطمه شگرف نخعی محرزگردیده است.لذا 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول  بدیهی است در صورت   . نمایند 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/17

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
برابر رای شماره 140160319014000415-1401/02/07- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهتاب ناصری فرزند 
محمد علی  بشماره شناسنامه 16 صادره از جیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 725 متر مربع پالک - فرعی از952- 
-اصلی   952 از  فرعی    - پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی 
قطعه 6  واقع در اراضی جازمان دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان 
اقای سید جواد قرشی محرز گردیده  از مالک رسمی  خریداری 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  اولین آگهی به مدت دوماه  انتشار 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
 . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/17
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خبرخبر

رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
اقتصاد ما مردمی نشده است، گفت: امروز چالش 
بزرگی به نام تحریم داریم که برای خنثی سازی 
تحریــم، خصوصی ســازی و مردمی ســازی 
شاهراه و تنها راه به شــمار می آید. به گزارش 
ایسنا، محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: 
برای موضوعی گردهم آمده ایم که پاشنه آشیل 
ما بر اقتصاد است. به عبارتی اقتصاد دولتی، غیر 
بارور و به زمین نشسته و زخم کهنه ای است که 
سایه سنگین آن چندین دهه است که بر کشور 
افتاده است. رئیس مجلس شــورای اسامی 
ادامه داد: استقال، عزت و هویت نعمتی است 
که در جامعه ما وجــود دارد و باید تاش کنیم 
که این حرمت و استقال و آزادی حفظ شود. 
گذشته و تاریخ این کشــور فراز و نشیب هایی 
داشته است. در تاریخ  تاریک کشور زمان هایی 
بوده که سفیر یک دولت خارجی برای هر چیز 
کشور تصمیم می گرفت. باید قدر نظام مقدس 
جمهوری اسامی را دانســته و هویت ملی و 
اسامی و استقال مان را حفظ کنیم که خودمان 
برای خودمان تصمیم می گیریم. بیش از چهار 
دهه است که هژمونی های منطقه ای و جهانی 
به دنبال این هستند که ما را در مسیر خواسته ها 
و منافع خودشــان قرار دهند که ما حاضر به 
این نشدیم. مردم انقابی ما همه سختی ها را 
تحمل کرده و در مقابل آن ها ایستادند. باید به 
قله عظیمی که در آن ایستاده ایم توجه کنیم. 
این عظمت بزرگ افتخار کشور است. او افزود: به 
عنوان یک ایرانی با فرهنگ اصیل اسامی ایرانی 
حاضر هستیم جان و مال خودمان را بدهیم اما 
کســی نتواند پا روی عزت و شرف مان بگذارد. 
این مسیری است که به برکت مردم عزیز به ویژه 
شهدا و ایثارگران طی شده است و همه کسانی که 
خون دادند و خون دل خوردند و در عرصه جبهه و 
پشت جبهه مجاهدت کردند. این افتخار به برکت 
و تاش آن ها به دست آمده که افتخار بزرگی 
است. حاضریم هر هزینه ای را پای آن بدهیم که 
این افتخار را حفظ کنیم. افتخاری که براساس دو 
اصل تکیه بر مردم و ایمان  داشتن به سنت های 
الهی به دست آمده اســت. هر اقدام موفقی رخ 
داده برای آن بوده که مردم میدان دار حرکت و 
عرصه بودند. رئیس مجلس تأکید کرد:  هر کجا 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد به ظرفیت 
مردم توجه نکردیم با مشکل مواجه شدیم که از 
جمله آن در عرصه اقتصاد، خصوصی سازی و 
مردمی سازی است. باید خصوصی سازی بدون 
رانت و درست انجام شود و با تشخیص درست آن 
را به اهل آن واگذار کنیم. باید در زمان واگذاری 
توجه مان به حفظ و ارتقای آن مجموعه باشد. 
باید این گونه به خصوصی سازی نگاه کنیم. او 
با بیان اینکه اقتصاد ما مردمی نشده است، گفت: 
هر مجموعه ای باید چهار ویژگی شفاف سازی، 
هوشمندسازی، مردمی سازی و باور به نصرت 
الهی را داشته باشد. امروز چالش بزرگی به نام 
تحریم داریم. ما برای حل مشکات کشورمان 
دو موضوع رفع تحریم و خنثی ســازی تحریم 
را متمرکز شــده ایم. رفع تحریم، کار و فعالیت 
سیاسی که باید انجام شود که آن در میدان حوزه 
بین المللی و گفت وگو است. طبیعتا باید در میز 
مذاکره هم قدرت برقرار باشد که حرف بزنیم. اگر 
قدرت نداشته باشیم نمی توانیم مذاکره کنیم. 
بدون شک خصوصی ســازی و مردمی سازی، 
اقتصاد شاهراه و تنها راه مبارزه و خنثی سازی 
تحریم اســت. برای حفظ عزت و اســتقال و 
برداشتن ســختی از زندگی مردم باید در این 
مســیر حرکت کنیم.  رئیس مجلس با اشاره 
به بیانات امام خمینی )ره( درباره مشــکات 
اقتصادی کشور و همچنین تاکیدات مقام معظم 
رهبری درباره اصل ۴۴ گفت:  وقتی حکمرانی و 
دولت قوی است که مردم آن قوی باشند. قوی 
بودن دولت و حکمرانی به قوی بودن مردم آن 
برمی گردد. پس هر چه دولت قوی شود مردم 
ضعیف می شوند. گاهی ما آن را به زبان می آوریم 
و در حرف قبول داریم اما حاضر به پرداخت هزینه 
برای آن نیستیم. برای سرمایه گذاری و درست 
کردن بنگاه و تبدیل آن به برند و سودآوری باید 

هزینه داد و خون دل خورد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که 
دلمان از مسائلی که در سازمان وجود دارد خون 
شده است گفت: آن چیزی که باعث خون دل ما 
شد این بود که به لحاظ امکانات مورد بی توجهی 
قرار گرفتیم و صرفا یک حقوقی به ما دادند. 
میانگین حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات 

حکومتی ۴-۵ میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، احمد اصانلو معاون وزیر 
دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط 
عمومی این سازمان با بیان این که دلمان از 
مسائلی که در سازمان وجود دارد خون شده 
است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی 
است که با هدف تنظیم گری بازار تاسیس 
شده است و زمانی هم که تاسیس شده به 
این هدف دست پیدا می کند اما بعدها آن را 
به شدت ضعیف می کنند. فلسفه تاسیس 
سازمان، ضمانت اجرای تصمیماتی بوده که 
دولت برای تنظیم گری در بازار می گیرد. االن 
فقط اسم تعزیرات خیلی از کارها را پیش 
می برد و حتی دوستانی که وظیفه نظارت بر 
بازار را دارند نمی گویند از وزارت صمت آمده ایم 
بلکه می گویند از سازمان تعزیرات آمده ایم. 
او با بیان این که نگاه لیبرال به اقتصاد باعث 
تضعیف سازمان تعزیرات شده است گفت: 
وظایف سازمان تعزیرات صرفا به رسیدگی 
به تخلفات حوزه قاچاق، بهداشت و... منحصر 
شده و نتیجه ش این شده بود که رسیدگی ها 
چند سال طول بکشد که برای متخلفان هم 

دیگر اهمیتی نداشت که پرونده اش به تعزیرات 
بیاید. نگاه دولت فعلی این نیست که تعزیرات 
مانند دولت گذشته بماند و به سازمان تعزیرات 
نگاه ویژه ای دارد و بر همین اساس توانستیم بر 
اساس راهبردهایمان پیش برویم. اصانلو ادامه 
داد: اولین راهبرد ما حضور موثر و مستمر در 
بازار بود که برای آن برنامه ویژه ای چیدیم و 
راهبرد دیگر هم افزایش اختیارات مان بود. 
وقتی سازمان تعزیرات تشکیل می شود در 
کنار آن سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت ها 
نیز تشکیل می شود که مهم ترین وظیفه آن 
نظارت بر ضابطه گذاری قیمت ها بوده است 
اما اکنون این سازمان وجود ندارد و در سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
ادغام شده است برای همین یک شرکت یک 
شبه قیمت هایش را چندین درصد افزایش 
می دهد.  رئیس سازمان تعزیرات با بیان این که 
سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن امکانات 
محدود تاثیر خاصی در حوزه رسیدگی نداشته 
است گفت: ما تاش کردیم چالش های حوزه 
رسیدگی را برطرف کنیم و ماحصل مصوبه ای 
که به سران قوا دادیم این شد که مجازات ها 
تشدید شد و اختیاراتی مثل پلمب و نصب بنر 
به ما دادند و هیئت های صنفی برای رسیدگی 
به تخلفات نیز حذف شد. پس مردم از این به بعد 
به رای سازمان تعزیرات حکومتی نمی خندند. 
آن چیزی که باعث خون دل ما شد این بود که 
به لحاظ امکانات مورد بی توجهی قرار گرفتیم و 
صرفا یک حقوقی به ما دادند و میانگین حقوق 

کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی 
۴-۵ تومان است. ۲۱۰ شهرستان نیز اساسا 
فاقد سازمان تعزیرات حکومتی هستند. در 
۷ ماه گذشته به ۳۶۰ هزار پرونده رسیدگی 
شده و ۱8۰ هزار گشت مشترك نیز در سال 
جاری داشته ایم. او افزود: وقتی به بحث 
بودجه و امکانات می رسیم نمایندگان مجلس 
بی امکاناتی ما را نمی بینند اما اگر یک قاضی 
تعزیرات در یک شعبه یک تخلفی انجام دهد 
به آن خیلی تاکید می شود، هرچند که قطعا آن 

یک تخلف هم مورد تایید نیست. 
اصانلو خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان 
تعزیرات حضور مستمر و موثر در بازار است 
که با رسیدگی توام با سرعت و قاطعیت در بازار 
میسر می شود. قرار است برخوردها چنان قاطع 
و بازدارنده باشد که کسی فکر ارتکاب تخلف 
هم به ذهنش نرسد. او با بیان  این که ۴۰ درصد 
تخلف ها، تخلف »عدم درج قیمت است« گفت: 
درست است که این تخلف هم مهم است اما 
برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که 
چرا به یک باره قیمت ها چندین برابر می شود 
و این موضوع در دولت قبل مورد غفلت بوده 
است اما در دولت آقای رئیسی بسیار مورد توجه 
بوده است. شاه کلید نظارت بر بازار، نظارت بر 
ضوابط قیمت گذاری است که وظیفه سازمان 
صمت است تا قیمت ها به یکباره چندین برابر 
نشود. به عنوان مثال یک شرکت پوشش که 
تخلف افزایش قیمت بی ضابطه داشته است 
۲۰۰ میلیارد تومان محکومیت پیدا کرده است .

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
ضرورت واردات خودرو متناسب با قیمت خودروهای 
داخلی و پیشگیری از واردات خودرو لوکس گفت: 
مجلس سقف ۲۵ هزار دالری برای خودرو را در نظر 
گرفته است.. بازه ۱۰ تا ۲۵ هزار دالر از نظر ما منطقی 

است. خودروی لوکس تقاضای ایرانی ها نیست.
لطف اهلل سیاهکلی در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت 
واردات خودروی هم قیمت با خودروی ایرانی گفت: 
تصمیم واردات خودرو توسط تنظیم بازار گرفته شده 
است؛ بنابراین هدف اصلی واردات خودرو سامان دهی 
بازارهاست. عرضه و تقاضا در کشور ما فاصله زیادی با 
هم دارد. تولید یا عرضه ما بسیار کمتر از تقاضا است. به 

همین خاطر مجلس کمک کرد تا دولت بتواند واردات 
را انجام دهد. خودروی لوکس تقاضای ایرانی ها نیست 

خودروهای وارداتی نباید بیشتر از ۲۵ هزار دالر باشد
او در مجلس گفت: با این اوصاف عرضه خودرو باید بر 
اساس تقاضا صورت بگیرد. خودروی لوکس تقاضای 
ایرانی ها نیست. عامه مردم نیاز به خودرو دارند؛ چرا 
که خودرو در این جهان بدل به یک کاالی اساسی و 
ضروری شده است. اینکه چه خودرویی وارد می شود 
باید بر اساس نیاز جامعه باشد. مجلس سقف ۲۵ هزار 
دالری برای خودرو را در نظر گرفته است. خودروهایی 
که وارد می شوند نباید بیشتر ۲۵ هزار دالر باشد. بازه ۱۰ 

تا ۲۵ هزار دالر از نظر ما منطقی است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات 
خودرو در بازه ۱۰ تا ۲۵ هزار دالر را موثر بر بازار داخل 
دانست و گفت: اگر قرار باشد خودروی وارداتی حدود 
9۰ یا ۱۰۰ هزار دالر باشد، تقاضا عده خاص و معدودی 
را تأمین می کند؛ بنابراین نمی تواند تأثیر بر بازار داخلی 
داشته باشد. امیدواریم کنترل بازار از طریق واردات به 

خوبی صورت گیرد. 
سیاهکلی درباره اهرم های نظارتی پیش از واردات 
خودرو گفت: ما در جلسات مشترك کمیسیون با دولت  
این بحث را کرده ایم. هشدارهای الزم را به دولت داده ایم 
تا شیطنت ها صورت نگیرد. مجلس به دقت و با جدیت 

پیگیر واردات خودرو در بازه قیمت نامبرده است. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:سیاهکلی: خودروهای زیر ۲5 هزار دالر وارد کشور شود

مردم از این به بعد به رای سازمان تعزیرات 
حکومتی نمی خندند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با تاکید بر 
اینکه منافع مردم با خصوصی سازی محقق می شود، گفت: یکی 
از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد 
است که ما باید ظرفیت های الزم را در اختیار بخش خصوصی 

قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با اشاره به اباغ 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت:  
برای تحقق خصوصی سازی در کشور اهدافی پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری 
تاکنون حدود ۶8۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که 
به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که مثا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. رد دیون 
نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳9 
درصد است. برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری ها به 
بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و پیش 

رو را برای ما روشن می کند.
پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری ها در 
ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده 
است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری ها به ساختار نزدیک 
به دولت می باشد. این یعنی در ساختار جدید بخش عمده ای از 
واگذاری ها انجام شده است اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار 
گرفته است. مثا پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی 
آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی وجود 
دارد. نمونه بارز دیگر را می توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی 
یکی از آن هاست. واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد 
اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت ساده تر 
شرکت ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد 

تخصصی نداشته است.
او افزود: در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای 
تصمیم گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبا با 
ساختار تخصصی کار می شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط 
پیش می رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد. 
گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی گرفت شرایط بهتر بود و 

پاسخگویی وجود داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی تاکید کرد که 
برای واگذاری واقعی بخش عمده ای از اصاحات در برنامه هفتم 
توسعه انجام می شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی اتخاذ شود. بعضا واگذاری ها به شکل محتوایی نبوده به 
طوری که تنها ۲۰ درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده 
هستند. اهداف ما در خصوصی سازی با رویکرد همخوانی ندارد و 

خصوصی سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.

نخستین رویداد خصوصی سازی در اقتصاد

حضور بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور واقعی شود

نخستین رویداد 
خصوصی سازی در اقتصاد

قالیباف: امروز در کشور 
ما با کسانی کار دارند که 

دارند کار می کنند
رئیس قـوه قضائیه با اشـاره به طـرح اقتصـادی دولت 
درخصـوص نحـوه توزیـع یارانـه و ارز ترجیحـی، بـه 
کلیـه مسـئوالن قضایـی از جملـه دادسـتان کل و 
دادسـتان های سراسـر کشـور بـار دیگـر دسـتور داد 
که دولـت را در اجـرای این قانـون و تکمیـل این طرح 

مسـاعدت کننـد.
به گزارش ایسـنا، بـه نقل از مرکز رسـانه قـوه قضائیه، 
حجت االسـام والمسـلمین محسـنی اژه ای، دیـروز 
)دوشـنبه ۲ خرداد( در جریان نشسـت شـورای عالی 
قـوه قضائیه ضمـن تسـلیت ایام شـهادت امـام جعفر 
صادق )ع( و گرامیداشت سـالروز آزادسازی خرمشهر، 
شـهادت پاسـدار سـرافراز مدافـع حـرم شـهید صیاد 
خدایـی را تبریـک و تسـلیت گفـت و اظهـار کـرد: 
همانطور که دادسـتان تهران و رئیس کل دادگستری 
اسـتان تهران ورود کرده و دسـتور داده اند باید هر چه 
سـریعتر دسـتگاه های امنیتـی و اطاعاتـی، عوامل و 
افـراد جانـی چـه در ایـن قضیـه و چـه در قضیه های 
مشـابه را شناسـایی کنند تا محاکمـه و مجـازات آنها 

انجـام گیرد.
دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل و 
دادستان های سراسر کشور برای کمک به 

دولت در اجرای طرح نحوه توزیع یارانه و ارز 
ترجیحی

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشـاره به طرح اقتصادی 
دولت درخصـوص نحوه توزیـع یارانـه و ارز ترجیحی، 
به کلیـه مسـئوالن قضایـی از جملـه دادسـتان کل و 
دادسـتان های سراسـر کشـور بـار دیگـر دسـتور داد 
که دولـت را در اجـرای این قانـون و تکمیـل این طرح 

مسـاعدت کنند.
او در همین راسـتا افـزود: همـگان این مهـم را درنظر 
داشـته باشـند کـه باید طـرح مزبـور بـه نحـوی اجرا 
شـود که مردم بـه خصـوص دهک های پاییـن جامعه 
کمتریـن آسـیب را ببیننـد و در اجـرای ایـن طـرح 
زندگی شـان بیـش از پیش تحـت تاثیـر قـرار نگیرد.
»امنیـت و آرامـش مـردم بایـد به طـور کامـل تأمین 
شـود«؛ ایـن دسـتور مهـم قاضی القضـات در جریـان 
نشسـت امروز بـود؛ رئیس عدلیـه در همین راسـتا به 
دادسـتان های سراسر کشور دسـتور داد که شناسایی 
جریان های سـازمان یافته و عوامـل گروهک های ضد 
مردم و ضد نظام را از دسـتگاه های اطاعاتی و امنیتی 

با جدیـت مطالبـه کنند.

سازمان بازرسی کل کشور اسامی 
وزارتخانه ها و سازمان هایی که در موضوع 

حمایت از خانواده اقدامات خود را انجام 
نداده اند اعالم کرد

رئیس قـوه قضائیـه در ادامه نشسـت دیـروز به رئیس 
سـازمان بازرسـی کل کشـور دسـتور داد کـه نحـوه 
اجرای »قانون حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت« 
از سـوی دسـتگاه های مسـئول را با توجه بـه اهمیت 
و حساسـیت مقوله »جمعیـت« با جدیـت پیگیری و 

دنبـال کند.
رئیـس دسـتگاه قضـا در همیـن زمینـه بـه تکالیـف 
وزارتخانه هایی نظیر »بهداشـت« و »راه و شهرسازی« 
و سـایر دسـتگاه ها در خصـوص تهیـه و تدویـن آیین 
نامه هـا و دسـتورالعمل های ناظـر بر »قانـون حمایت 
از خانـواده و جوانی جمعیـت« در بازه هـای زمانی ۳ تا 
۶ ماهـه اشـاره کـرد و گفت: حسـب گـزارش واصله از 
سازمان بازرسـی، وزارت بهداشـت باید یک آیین نامه 
و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می کرد 
که ایـن امر انجـام نشـده اسـت؛ همچنیـن وزارت راه 
و شهرسـازی نیـز مکلف بـه تدویـن یـک آیین نامه و 
دسـتورالعمل هایی در ایـن خصوص بود کـه این مهم 
نیز صورت نگرفته اسـت؛ عاوه بر اینها بیمـه و برخی 
دسـتگاه های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشـتند.
او بـا تاکید بـر اینکـه بایـد اجـرای »قانـون حمایت از 
خانواده و جوانـی جمعیت« با جدیت پیگیری شـود و 
چنانچـه در اجرای آن مشـکات و موانعی وجـود دارد 
با مسـاعدت و هم افزایی مرتفع شـود، گفت: سـازمان 
بازرسـی به دسـتگاه هایی که در مـدت مقرر اقـدام به 
تهیـه آیین نامـه و دسـتورالعمل های ناظـر بـر اجرای 
قانـون مزبـور نکرده انـد، تذکـر داده اسـت امـا نبایـد 
به صـرف تذکـر اکتفا کـرد و چنانچـه الزم اسـت باید 
موضـوع را به دفتـر رئیس جمهـور و کمیسـیون اصل 

9۰ مجلـس هـم اعـام کرد.
کاهش تولید خودرو 

در سال 1400 پیگیری شود
مقولـه »خـودرو« از دیگـر موضوعـات مطرح شـده از 
سـوی رئیس عدلیه در جریان نشسـت امروز شـورای 
عالی قوه قضائیـه بود؛ رئیس دسـتگاه قضـا در همین 
زمینـه بـا اشـاره بـه اجـازه سـال گذشـته »شـورای 
عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا« درخصوص 
تغییـر مرجـع قیمت گـذاری خودرو و سـلب ایـن امر 

از»شـورای رقابـت« بنـا بـر پیشـنهاد وزارت مربوطه 
، اظهـار کـرد: وزارت مربوطـه در سـال گذشـته اعام 
کرد که با تغییـر مرجع قیمت گـذاری خـودرو، ظرف 
یک  سـال، تولید خـودرو افزایش و قیمـت آن کاهش 
می یابـد امـا در سـال ۱۴۰۰ شـاهد کاهـش تولیـد 
خودرو نسـبت به سـال قبـل از آن بودیـم؛ علی ایحال 
ضرورت دارد ایـن موضوع بـا اهتمام ویژه دنبال شـود 
چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شـده گذشـته است.
حجت االسـام والمسـلمین محسـنی اژه ای در ادامه 
نشسـت دیروز شـورای عالی قـوه قضائیه بـه نماینده 
دسـتگاه قضا در سـتاد امـر به معـروف و نهـی از منکر 
دسـتور داد که بـا توجه بـه فعال تر شـدن این سـتاد، 
اقدامات مجدانه ای را در راسـتای کمک و مساعدت به 
سـتاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت 
از آمران به معـروف و ناهیان از منکـر نیازمند بازنگری 
در ضوابـط و صـدور اباغیه هایـی هسـتیم، مـوارد را 

احصـاء و اعـام کند.
با دالالن بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

» رئیـس عدلیـه در ادامـه نشسـت امـروز با یـادآوری 
این مهـم که در اقامـی نظیـر دارو، تامین و تخصیص 
ارز ، صـدور مجـوز واردات و شـبکه توزیـع بـر عهـده 
وزارت بهداشـت اسـت، تصریـح کـرد: اگر در شـرایط 
فعلـی، داللی بـا هـدف سـودجویی یـا اغـراض دیگر 
در زمیـن دشـمن بـازی می کنـد بایـد بـا او برخـورد 
قاطـع بـه عمـل آورد؛ لـذا از دسـتگاه های اطاعاتـی 
و دسـتگاه های مسـئول مطالبـه داریـم کـه چنانچه 

اطاعاتـی در ایـن زمینـه دارنـد به قـوه قضائیـه ارائه 
دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسـائل کلـی که اذهان 

عمومـی را مشـوش می کنـد بپرهیزنـد.
رئیس عدلیـه در ادامه با اشـاره به بخشـی از سـخنان 
خطیب این هفتـه نماز جمعـه تهران مبنی بـر انتظار 
از قـوه قضائیه بـرای برخـورد با کسـانی که اجـاره بها 
مسـکن را افزایـش می دهنـد، تصریـح کـرد: در نماز 
جمعه ایـن هفته تهـران امـام جمعه به حـق فرمودند 
کـه انتظـار داریـم از قـوه قضائیه با کسـانی کـه اجاره 
بهـای مسـکن را افزایـش می دهنـد برخـورد کنـد؛ 
خواهشـم این اسـت که ماحظه کنید چه کسی باید 
اجـاره را تعییـن کنـد؟ مبنای ایـن امر چیسـت؟ چه 
صنـف و دسـتگاهی متولی اسـت؟ چه عواملـی باعث 
افزایـش اجاره بهای مسـکن می شـود؟ اگر ایـن موارد 
مشـخص باشـد و بخش های مسـئول به وظایف شان 
عمل نکرده باشـند، ما می توانیم به نحوی وارد شـویم 
و اگـر کمـک خواسـتند می توانیـم بـه شـکلی دیگر 

ورود کنیـم.
او افزود: اخیراً سـتاد تنظیم بازار به ریاسـت معاون اول 
رئیس جمهور بـرای بنگاه هـا و نه عموم مـردم مصوب 
کرد کـه در تهـران اجاره بهـا مسـکن ۲۵ درصـد و در 
سـایر نقاط کشـور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر 
صورت اگـر چنانچه در ایـن زمینه جریان هایی اسـت 
کـه می خواهند چـوب الی چـرخ دولت بگذارنـد و به 
مردم فشـار وارد کنند و دستگاه های مسئول و صنوف 

اطاعی در ایـن زمینه دارنـد، اعام کنند.

مسئوالن و غیر مسئوالن درباره گرانی ها کلی گویی نکنند
رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319014000159-1401/01/22- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا مسلمی مهنی فرزند 
نوراحمد  بشماره شناسنامه 3020201780 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
253/94 متر مربع پالک - فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 
-اصلی قطعه دو  واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالکین  رسمی اقای 
انوشیروان پارسا وخانم نوش آفرین پارسا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319091001976- 1400/12/18هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای مهدی علی توکلی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 364صادره ازجیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 373متر مربع پالک - فرعی از45- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 45- اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد شهرک خدا افرین بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 
صادر خواهدشد .  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک - تاریخ انتشار نوبت 

اول:1401/03/03– تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/03/17

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود پورمحمدی سربنانی، مالک ششدانگ پالک 50 فرعی از 
7565 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت  آن در 
دفتر 114 صفحه 500 به شماره ثبت 15955 و شماره چاپی 330245 
سری ب 90 صادر و تسلیم گردیده، سپس برابر سند رهنی شماره 194354 مورخه 
1393/3/11 دفتر اسناد رسمی شماره 4 کرمان در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته است، 
ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت بعلت نامعلوم 
مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی 
ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام 

مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 27

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/3/3
سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319014000580-1401/02/17- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم رفیعی 
سربیژن نسب  فرزند دادخدا بشماره شناسنامه 10 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 394 متر مربع پالک - فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1203 
فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
اقای درویش ساالری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160319014000214-1401/01/24- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه مجازی 
دلفارد فرزند درگوش  بشماره شناسنامه 1608 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 223 متر مربع پالک - فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 26 فرعی از 
579 -اصلی قطعه دو  واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
عباس دهقان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401/01/28-140160319014000219- 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یاسرساالری مقدم  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 3031428811 صادره از جیرفت در دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت ششدانگ118/84 متر 
مربع پالک - فرعی از573- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 573 -اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی میانجاویه جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم آفریده 
ساالری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

پیاده روی 1300 کیلومتری زائران کرمانی تا 
مشهد مقدس آغاز شد

مسئول کاروان حرم تا حرم )کاروان پیاده روی شهید محمد گلشنی( در عنبرآباد استان 
کرمان از آغاز حرکت این کاروان از مبدا امامزاده سیدعبداهلل مردهک این شهرستان تا مشهد 

مقدس در مسیری به طول یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر خبر داد.
جوانان،  از  نفر  از ۵۰  متشکل  گلشنی  شهید  پیاده  کاروان  اظهارداشت:  گلشنی  مسلم 
میانساالن و کهنساالن منطقه جنوب استان کرمان با محوریت جوانان شهر مردهک واقع در 
شهرستان عنبرآباد عصر یکشنبه )اول خرداد( حرکت خود را از حرم امامزاده عبداهلل روستای 

نورك بخش مردهک آغاز کرد.
به گفته او طبق پیش بینی ها اعضای کاروان حرم تا حرم ۲۳ روز پیاده روی خواهند داشت 

تا در سالروز میاد امام رضا)ع(به مشهد مقدس برسند.
او تاریخچه راه اندازی کاروان حرم تا حرم را در سال ۱۳9۲ عنوان کرد و گفت: با همت 
جوانان بخش جبالبارز جنوبی)شهر مردهک( کاروان پیاده روی شهید گلشنی راه اندازی 

شده است.
فرزند شهید محمد گلشنی تصریح کرد: شعار این کاروان زیارتی »پیاده تا قدس« اعام 

شده است.
او با بیان اینکه هزینه های کاروان به صورت خودیاری توسط اعضای کاروان و بخشی نیز 
توسط خیران پرداخت شده است گفت: امیدواریم همچون سال های گذشته در طول مسیر 

با استقبال صمیمانه مردم و مسئوالن مواجه شویم.
گلشنی افزود:در طول مسیر سه دستگاه خودرو باری و سواری این کاروان پیاده را همراهی 

می کند و تمامی تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
شهید محمد گلشنی سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

خبر

خبر

خبر

خبر

اینفوگرافیک

رفع تصرف بیش از 65 هزار متر مربع از 
اراضی ملی عنبرآباد

رئیس پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری عنبرآباد 
گفت:۶۵ هزارو ۷۴۶ متر مربع از اراضی ملی شهرستان عنبرآباد رفع 
تصرف شد. بهرام کریمی نژاد رئیس پاسگاه ویژه حفاظت از منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان عنبرآباد با اشاره به رفع تصرف اراضی 
ملی و هشدار به سودجویان گفت: در راستای صیانت و حراست از 
حقوق بیت المال میزان ۶۵ هزار و ۷۴۶ هزار متر مربع از اراضی ملی 
روستای کمش درین از توابع بخش مرکزی این شهرستان که چندی 
پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان 
خارج شد. او از مردم خواست در راستای صیانت از منابع طبیعی 
هرگونه تعرض را گزارش کنند و افزود: مردم طبیعت  دوست می توانند 
در تماس با “شماره ۱۳9 و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان” گزارش ها و اخبار خود را در 
زمینه آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی 
ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و … 
اطاع رسانی کنند تا از ورود خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های 

مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

اولین همایش حمایت از خانواده زندانیان شهرستان زرند با حضور جمعی از 
اعضا شورای تامین، مسئولین زندان های زرند و کرمان برگزار شد.

ابوالفضل فرح بخش رئیس دادگستری زرند بر لزوم رفع مسائل و مشکالت 
خانواده زندانیان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی تأکید کرد و 
می گوید:در واقع مشکالت و آسیب های اجتماعی همه افراد جامعه را تهدید 
می کند و در این میان خانواده های زندانیان که سرپرست خود را در اختیار 
ندارند، بیش از دیگران در معرض آسیب ها قرار دارند بنا بر این حمایت از 
خانواده های زندانیان بسیار با اهمیت است و ضرورت دارد مسائل و مشکالت 
این گونه خانواده ها که جرمی مرتکب نشده اند، رسیدگی و مورد توجه 

همگان قرار گیرد.

حجت االسالم بلوچ زاده دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند از 
فعالیت های ارزشمند و خیرخواهانه انجمن حمایت از زندانیان زرند در 
راستای تامین نیاز های مالی و دیگر خدمات حمایتی این بخش قدردانی 
کرد و خواستار توجه و حمایت های بیش از پیش خیران از خدمات اجتماعی 

انجمن حمایت از زندانیان شد.
رضا یزدان پناه مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان زرند هم با بیان گزارشی 
از فعالیت های این انجمن از جمع آوری کمک های مردمی و اهدای این 

کمک ها در قالب بسته حمایتی به خانواده های نیازمند زندانیان خبر داد
در پایان از خیرین نیک اندیش زرندی که به خانواده های زندانیان زرندی 

کمک کرده اند با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.

 ۶۴ ز کشف  ا رفسنجان  نتظامی  ا نده  فرما
دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۹ میلیارد 

ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش کرمان نو به نقل از ایسنا، سرهنگ 
 : ین خبر بیان کرد کبر نجفی در تشریح ا ا
م های  قدا ا پی  در  گاهی  آ پلیس  ن  ا مور ما
ز  ده غیرمجا ستفا ری و ا ز نگهدا تی ا اطالعا
رز دیجیتال در  ج ا ستخرا ه های ا ز دستگا ا
ر  ا در دستور کا نباری مطلع و موضوع ر ا

قرار دادند.

فزود: ماموران با هماهنگی قضایی محل  و ا ا
مورد نظر را که یک کارگاه بتن سازی بود، 
ز آنجا ۶۴ دستگاه  شناسایی و در بازرسی ا

ماینر غیرمجاز کشف کردند.
با  رفسنجان  شهرستان  نتظامی  ا نده  فرما
ین دستگاه ها  ینکه ارزش ریالی ا اشاره به ا
توسط کارشناسان ۱۹ میلیارد ریال برآورد 
شده است، گفت: در این عملیات یک متهم 
دستگیر و به همراه پرونده، به اداره تعزیرات 

حکومتی معرفی شد.

یـی رییـس کل محاکـم عمومـی و  معـاون قضا
نـی  نپزشـک کرما نقـالب کرمـان گفـت: دندا ا
کـه بـه منظـور پیگیـری امـور حقوقـی خـود بـه 
جعـه کـرده بـود بـا مشـاهده  دگسـتری مرا دا
خـت  نـی در پردا ا تو نـی کـه بـه دلیـل نا ا جو
بدهـی در حـال انتقـال بـه زنـدان بـود بـا نیـت 
خیرخواهانـه پرداخـت بدهـی وی را تقبـل و از 
ورود او بـه زنـدان جلوگیـری کـرد. بـه گـزارش 
ایرنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان، مجیـد رسـتمی روز دوشـنبه 
یـن جـوان ۲۷  فـزود: ا یـن خبـر ا در تشـریح ا
سـاله بـه دلیـل تصـادف بـه پرداخـت خسـارت 
نـی در  ا تو محکـوم شـده بـود کـه بـه دلیـل نا
پرداخـت خسـارت صبـح امـروز بـا اجـرای رای 
در آسـتانه ورود بـه زنـدان بود کـه خوشـبختانه 
نـی کـه نخواسـت  نپزشـک کرما بـا همـت دندا

د شـد. ا ز م و تصویـر وی منعکـس شـود آ  نـا
وی بـا تقدیـر از نـگاه خیرخواهانـه ایـن پزشـک 
کرمانـی و بـا اشـاره به اینکـه متهـم پرونـده فاقد 
سـابقه کیفری بـود خاطرنشـان کرد: صبـح امروز 
بـا مشـاهده و رسـیدگی بـه ایـن پرونـده همواره 
ز  یـن جـوان و جلوگیـری ا دغدغـه کمـک بـه ا
ورود وی بـه زنـدان مطـرح بـود کـه بـا همـت 
 ایـن پزشـک خیرخـواه، ایـن مهـم محقـق شـد.
یـی رییـس کل محاکـم عمومـی و  معـاون قضا
انقـالب کرمـان تصریح کـرد: این پزشـک اخالق 
مـدار کرمانی بـه شـکرانه گره گشـایی از مشـکل 
ز نحـوه  یـت ا یـی و رضا ه قضا خـود در دسـتگا
ارائـه خدمـات قضایـی و برخـورد مناسـب قضات 
و کارمنـدان، قصـد کمـک را در ذهـن داشـته 
کـه بـا مشـاهده ایـن جـوان، نیـت خیـر خـود را 

اجرایـی کـرد.

محیط  حفاظت  زمان  سا مردمی  مشارکت های  و  آموزش  ون  معا
نش بنیان،  لین همایش " محیط زیست و تولیدات دا و زیست گفت: ا
" با حضور ۲۳۰ شرکت دانش بنیان فعال در زمینه  نیازها و فرصت ها

محیط زیست، فردا سه شنبه برگزار می شود.
ز سازمان حفاظت محیط زیست؛ نوراهلل  یرنا ا به گزارش روز دوشنبه ا
فزود: در راستای تحقق شعار سال و به  منظور تحقق اهداف  مرادی ا
سازمان در حفظ محیط زیست با رویکرد بهره گیری از توان دانش بنیان، 
این سازمان اقدام به برگزاری اولین همایش " محیط زیست و تولیدات 
دانش بنیان، نیازها و فرصت ها" با حضور شرکت های دانش بنیان و در 

سطح ملی کرده است.
دبیر شورای راهبری پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با 
تأکید بر اهمیت امر پژوهش و توجه در حوزه دانش بنیان اظهار داشت: 
ز معاونت علمی و فناوری  نش بنیان ا ین خصوص ۴۳۰ شرکت دا در ا
ریاست جمهوری، مراکز رشد و پردیس های علم و فناوری دانشگاه ها که 
در حوزه های مختلف مرتبط با محیط زیست فعالیت داشته اند شناسایی  
شده و اهداف سازمان در برگزاری همایش برای آن ها تبیین و تشریح 

شد.
وی ادامه داد: ۲۳۰ شرکت دانش بنیان برای حضور در همایش اعام 

آمادگی کردند و در این همایش حضور خواهند داشت.
مرادی افزود: به لحاظ جایگاه فرا بخشی و حکمرانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، معاونت های پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی مرتبط 

و شهرداری تهران نیز در همایش حضور دارند.

اولین همایش حمایت از خانواده زندانیان زرند برگزار شد 

کشف 64 دستگاه ماینر در رفسنجان

دندانپزشک کرمانی مانع زندان جوانی 27 ساله شد

دانش بنیان های محیط زیستی گردهم می آیند

خبر

گزارش سمیه خدیشی
ینکه ورزش عاوه بر سامت جسم و روح باعث  ا
نان، قشر آسیب پذیر جامعه، کمتر به  می شود جوا
سمت آلودگی های اجتماعی بروند سخن تازه ای 
نیست، بسیار شنیده شده که بخش زیادی از اوقات 
ثرات  فراغت نسل جوان باید با ورزش پر شود تا ا
مستقیم آن را در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و 

سامت روان افراد ببینیم.
 اهمیت این موضوع در مناطق توسعه نیافته که از 
مکان های تفریحی و گردشگری کمتری برخوردارند 
به گونه ای است که گذران اوقات بیکاری نیز در این 

شهرها سخت تر است.
با  تقریبا  استان  در  ورزشی  نه  است سرا گفتنی 
متوسط سرانه اماکن ورزشی در سطح کشور برابری 
ین عدد حدود یک متر مربع برای هر  می کند و ا

نفر است.
به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قلعه 
گنج، شهر رمشک از داشتن مکان ورزشی محروم 
نه ورزشی در رمشک که سه  است. یعنی عدد سرا

سال از شهر شدنش می گذرد صفر است.
ساخت ورزشگاه رمشک با کمک بنیاد علوی 

منتفی است 
سال 9۶ بود که نماینده وقت بنیاد مستضعفان در 
حاشیه بازدید از رمشک قول همکاری جهت احداث 

مجموعه ورزشی را می دهد. 
رئیس اداره ورزش و جوانان قلعه گنج در این باره 
هیچ  بتدا  ا در  گوید: می  کاغذ وطن  ر  به خبرنگا
رها به  تفاهمنامه ای منعقد نشد و همه قول و قرا
صورت شفاهی بود همچنین در سال99 تفاهم نامه 
از طرف حوزه مالی بنیاد علوی با اداره کل ورزش 

جوانان جهت ساخت سوله ورزشی منعقد شد. 
محمد حاج حسینی ادامه داد:در سال 9۶ مقرر شد 
اداره ورزش و جوانان با مشارکت بنیاد علوی کار را 
انجام دهند و هر کدام از طرفین مبلغ یک میلیارد 

تومان مشارکت داشته باشند.
فزایش قیمت ها در سال 99  فزود: با توجه به ا و ا ا
،احداث ورزشگاه با این مبلغ غیرممکن بود و ادامه 

تفاهم امکان نداشت.
نان شهرستان قلعه گنج  ره ورزش و جوا دا رئیس ا
خاطرنشان کرد:در آن زمان ،پیشنهادی به بنیاد 
ده شد تا تخصیص بودجه و تامین سهم  علوی دا
آورده اداره ورزش که حدود سه سال زمان می برد 
بنیاد علوی اسکلت سازه سالن ورزشی را احداث 

کند. 
او توضیح داد:این پیشنهاد از سوی بنیاد علوی رد 
شد و به این صورت ساخت سوله ورزشی در رمشک 

کاما منتفی گردید.

حاج حسینی از تاش خود و مسئوالن شهر در جهت 
تخصیص مبلغ آورده بنیاد در ساخت چمن مصنوعی 
به جای سالن ورزشی اشاره کرد و گفت: برای این 
اقدام به موافقت و تغییرات مجوز از سوی بنیاد علوی 

نیاز است.
معدن مس و شهرداری رمشک برای ساخت 

چمن مصنوعی پای کار آمده اند
وحید رمشکی ،رییس شورای اسامی شهر رمشک 
نیز با اشاره به قول و وعده بی سرانجام بنیاد علوی 
برای احداث چمن گفت:متاسفانه پیگیری ها برای 
ساخت چمن توسط بنیاد علوی به جایی نرسید و 
در رابطه با ساخت چمن ورزشی به رایزنی با معدن 
قدام  مس رمشک و همچنین همکاری شهرداری ا

شده است.
در  گوید: می  نیز  رمشک  ر  شهردا مه  دا ا در 
تفاهم نامه ای که بین شورای شهر و معدن مس 
منعقد شده است زیرسازی محل ساخت این چمن را 

شهرداری انجام می دهد. 
ینکه احداث چمن شهر   پردل رئیسی با اشاره به ا
رد، تصریح کرد:  ر دا ر قرا رمشک در دستور کا
دوات  ه و ا زه تاسیس رمشک دستگا ری تا شهردا
سنگین زیرسازی ندارد، بنابراین باید این دستگاه ها 
را از شهرهای دیگر درخواست نماییم که به دلیل 
حجم کم کار قبول نمی کنند یا هزینه سنگینی برای 
آن درخواست می شود که این موارد انجام کار را 

طوالنی می کند .
بنیاد برای اختصاص بودجه 

منع قانونی داشت

نماینده کنونی بنیاد علوی در توضیح منتفی شدن 
ین بنیاد به کاغذ وطن  ز سوی ا ه ا ساخت ورزشگا
عتبار الزم برای احداث  ا گفت: مسئوالن وقت ،
با همکاری و  ورزشگاه را حدود ۳ میلیارد تومان ،
مشارکت بنیاد و اداره ورزش و جوانان وعده داده 

بودند.
دالوری ادامه داد:به دلیل اینکه اداره ورزش و جوانان 
نتوانست سهم مشارکتی خود را بپردازد این موضوع 

به سرانجام نرسید. 
او می گوید:طبق روند قانونی در بنیاد وقتی سهم 
مشارکتی طرف مقابل در میان نباشد بنیاد هم نمی 
تواند کار را شروع کند و این با اصول بنیاد علوی که 
نی  گفته می شود کار با مردم برای مردم ،هم خوا

ندارد.
مه  دا در ا د: ینده کنونی بنیاد علوی توضیح دا نما
ساخت زمین چمن با همکاری شهرداری مطرح 
ین موضوع و روند  شد که به دلیل طوالنی شدن ا
کار مصوبات در بنیاد ،این مصوبه نیز از دستور کار 

خارج شد
او با اشاره به اینکه این پروژه در اولویت کاری مردم 
هیات مدیره بنیاد علوی مصوبه  رد گفت: ر ندا قرا
ز دستور کار خارج کرد و مبلغ در نظر  مذکور را ا

گرفته شده تخصیص پیدا نمی کند.
است  مشخص  که  آنچه  وطن  کاغذ  گزارش  به 
شهروندان رمشکی باید چشم امید به دیگر سرمایه 
ران بخش خصوصی داشته باشند و به جای  گذا
ورزشگاه به چمن مصنوعی دل خوش و راضی باشند 
که از طا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده 

ما را مس کنید…

 اهالی رمشک از سرانه ورزشی سهمی ندارد 

سهم رمشکی ها از سرانه ورزش، صفر است

عنوان کتاب:کتاب من، شماره سه
نویسنده: عطیه عطارزاده

نشر چشمه

این  در  است.  عطارزاده،  عطیه  از  رمانی  سه  شماره  من، 
داستان هم عطارزاده به سراغ یک انسان متفاوت رفته است. 
پسری که نمی تواند حرف بزند و ساکن یک تیمارستان است 
و  اطرافیان  با  ارتباط گرفتن  برای  فرد  به  راهی منحصر  اما 

دنیای پیرامونش دارد.
داستان در دهه پنجاه و در یک آسایشگاه روانی می گذرد. 
پسری که او را شماره سه صدا می زنند. شخصیت اصلی این 
رمان است. آدمی که از کودکی در آسایشگاه بوده و حاال ۱9 
ساله است. توانایی حرف زدن ندارد، سواد خواندن و نوشتن 
ندارد و فقط نقاشی می کشد. او در این کتاب قصه پنج سال 

آخر حضور خود را تعریف می کند.

فراخوان جایزه بین المللی 
 2022 Hariban کالوتایپ

منتشر شد.
مهلت: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

* رقابت بین المللی عکاسی Hariban با امکان استفاده 
از رزیدنسی این برنامه و نمایشگاه در زمینه عکاسی سیاه و 
سفید، فراخوان خود را اعام کرده است. این رویداد تکنیک 
جدید  رویکرد  با  را  ساله   ۱۶۰ قدمتی  با  آنالوگ  عکاسی 

عکاسی در عصر دیجیتال ترکیب می کند.
* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

* شرکت برای تمامی عکاسان حرفه ای و آماتور که به شیوه 
سیاه و سفید عکاسی می کنند آزاد است.

* لینک ها و دانلود ها:
Hariban وب سایت جایزه بین المللی کالوتایپ

کتاب

فراخوان 

عکس نوشت

 حریق در جنگل های کرخه

 30 ( جمعـه  روز  ظهـر  از  بعـد 
در  حریقـی  اردیبهشـت ماه( 
وسـعت حـدود 15 هکتـار در بخـش 
در  حفاظت شـده جنگل هـای کرخـه 
محدوده روسـتای قلعـه نصیـر رخ داد 
کـه تاکنـون چنـد بـار آتـش مهـار و 
از پیشـروی حریـق جلوگیـری شـده 

یسـنا ا / . ست ا

۳۰ نفر از کودکان و نوجوانان مبتا به بیماری سندروم داون که آرزوی پلیس 
شدن داشتند در سیرجان کرمان طی مراسمی روز دوشنبه لباس پلیس 
پوشیدند و در کنار فرمانده و ماموران نیروی انتظامی و نیز مسئوالن ارتش 

مستقر در منطقه به عنوان همیار پلیس ایفای نقش کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا این کودکان و نوجوانان پس از بازدید از مرکز نظارت 
تصویری پلیس شهرستان سیرجان در غرب مرکز استان کرمان به طور عملی 
سوار بر خودرو های پلیس شدند و با گشت زنی در سطح شهر، ساعت هایی 

پلیس شهر بودند.
فرمانده انتظامی سیرجان در این مراسم و در جمع کودکان سندروم داون با 
تاکید بر اینکه برای این کودکان باید اهمیت قائل شویم گفت: این افراد نیازمند 
حمایت های اجتماعی هستند و همه دستگاه های اجرایی باید در برابر حقوق 

کودکان سندرومی  احساس مسئولیت کنند.
سرهنگ مرتضی امیر سبتکی افزود: برحسب وظیفه دینی و اجتماعی گفت 
و گوهای صمیمانه با کودکان سندروم داشتیم و دیدیم که آنان نیز چهره ای 
زیبا، مهربان و پر توان از پلیس در ذهن خاق خود داشتند، دلشان می خواست 

پلیس شوند و آدم هایی که دیگران را اذیت می کنند را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی سیرجان بیان کرد : حمایت عاطفی، همیاری و پاسخ به 
احساس زیبای کودکان سندرومی باعث شد تا با مجموعه فرماندهی و همکاران 
مان برنامه ریزی کنیم  این کودکان یک روز پلیس باشند و به طور عملی با کار 

پلیس آشنا شوند.
سرهنگ امیر سبتکی عنوان کرد: پلیسی شغلی است پر از فراز و نشیب، چالش، 
هیجان و لذت و شاید همین ویژگی هاست که باعث شده خیلی از پسر بچه ها 

از همان دوران کودکی آرزو کنند که پلیس شوند.

کودکان سندروم داون در سیرجان پلیس شدند


