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راه کاهش خسارت سیل 
از آبخیزداری می گذرد

 ارتقای فرهنگ کارآفرینی و توسعه آموزش های مهارتی دانشجویان

۶۳ درصد  و کال  در سال 
قبل مالیات نداده اند 

طبق اعالم سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
سال گذشته ۲۰۸۶۵ وکیل مشمول معافیت ابرازی شدند 

و ۱۹۲۵۳ وکیل هم مالیات قطعی صفر دارند.
  بر اساس استعالم صورت گرفته از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مبنی بر اینکه 
در سال ۱4۰۰ چه تعدادی از وکالی دادگستری مشمول معافیت از پرداخت مالیات 
شده اند و مبلغ دریافتی وکالی دادگستری سراسر کشور بابت مالیات چقدر بوده است؟ 

۶۳ درصد وکال در سال قبل مالیات پرداخت نکرده اند!

به گزارش »کاغذ وطن « نشست خبری جشنواره جهانی 
شعر مقاومت کرمان امروز هشتم مرداد در مرکز همایش های 

برج میالد تهران برگزار شد. جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، در پنج بخش »شعر 
فارسی سّنتی«، »شعر فارسی نو«، »شعر عربی سّنتی«، »شعر عربی نو« و »شعر انگلیسی« 
برگزار می شود. سعید شعرباف تبریزی شهردار کرمان و رئیس جشنواره در این نشست 
گفت: مفهوم ادبیات مقاومت برای همه ملت های دنیا زیباست، اگرچه ممکن است تعاریف 

متفاوتی داشته باشد.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرد: در بررسی 
بخشی از محوطه شهداد، مکان های ذوب فلز کهن آشکار شد 

که نشان دهنده تمرکز فعالیت های صنعتی در این بخش از منطقه است.سرپرست پروژه 
تکنولوژی فلزکاری کهن در جنوب شرقی ایران با اشاره به فعالیت های پیشین صورت 
گرفته در منطقه شهداد، حوزه کرمان را از دیدگاه صنعت فلزکاری کهن، دارای اهمیت 
ویژه ای خواند که به واسطه موقعیت خاص و شرایط زیست محیطی، از قدیمی ترین مراکز 

تولیدات مفرغ بوده است.

کشف شواهدی از فلزکاری 
کهن در شهداد

 شهردار      کرمان    خبر داد:

کرمان  میزبان جشنواره 
 جهانی شعر مقاومت 

صفحه 1 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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تخریب   های غیر طبیعی 
سیالب   ها 

محسن جالل پور

  یک میلیارد تسهیالت برای هر کارمند بانک  یک میلیارد تسهیالت برای هر کارمند بانک
کارت طالیی کارمندان بانک ها برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه

برخی بانک ها ۲برابر تسهیالت قرض الحسنه اعطایی
 به جامعه را به کارمندان شان پرداخت کردند

بخش های مختلف ایران به طور 
همزمان گرفتــار ابرچالش  های 
هســتند.  محیطــی  زیســت 
درحالی که بخشی از کشور غرق 
در ســیالب  های ویرانگر است، 
بخشــی دیگر به خاطــر گرد و 
خاک قدرت نفس  کشیدن ندارد 
و بخشی دیگر از خشکسالی رنج 

می  برد.
  درحالی  کــه دیــروز اخبــار 
ناراحت  کننــده   مربــوط بــه 
خشک شــدن دریاچه ارومیه و 
مرگ رود کشــکان ناراحتمان 
کــرد، امروز دیــدن تصویرهای 
دردناک از تلفــات و خرابی  های 
ســیل در شــهرهای مختلــف 
اشــکمان را در  آورد و نمی  دانیم 
فردا بایــد منتظر کــدام فاجعه 
 زیست محیطی در کشور باشیم. 
همــه اینهــا نشــان دهنده این 
اســت کــه سیاســتمداران در 
سال های گذشــته به نشانه های 
بیمــاری محیط زیســت ایران 
بی  توجهی کرده  انــد؛ درنتیجه 
امــروز بخش هــای زیــادی از 
کشــور برای یک زندگی عادی، 
 غیر قابل ســکونت شــده است. 
روایت  ها، داستان ها و ادبیاتی که 
در زمینه سیل در کشور ما وجود 
دارد، نشان می  دهد مردم ایران 
از گذشته های دور با این پدیده 
ویرانگر مواجه بوده  اند اما انتظار 
نمی  رود مردم در عصر جدید، به 
همان اندازه از بالیــای طبیعی 
خســران ببیننــد کــه مردمان 
 قرن چهارم و پنجــم می  دیدند.

 سیل پدیده  ای طبیعی و جهانی 
اســت و هیــچ   کشــوری موفق 
بــه متوقف کردن آن نشــده اما 
کشورها با سیاستگذاری صحیح 
و حکمرانی خوب موفق شده  اند 
عوارض آن را به حداقل برسانند. 
پــس در کشــور ما این ســیل 
نیســت که غیر طبیعی اســت، 
تخریب  های گسترده سیل را باید 
غیر طبیعی دانست. خرابی  های 
گسترده سیالب  ها یکی از نتایج 
بی  توجهــی بــه حریــم محیط 
زیست و همدســتی دولت ها و 
مــردم در تاراج منابــع طبیعی 
است.  ســیالب  ها حاصل  جمع 
ســهل  انگاری دولت ها و مردم، 
نســبت بــه عوامــل به وجــود 
آورنــده بحران آب، فرســایش 
خاک، گــرد و غبار و... هســتند 
کــه اکنون در قالب ســیل خود 
را نشــان می دهند. ســیالب  ها 
بدتر از حکمرانی غلط نیســتند؛ 
بــا حکمرانی خــوب می  توان از 
تهدیدهای ســیل فرصت آفرید؛ 
اما حکمرانی بد باعث می  شــود 
ســیل  های کوچــک تبدیل به 
تهدیدهای بزرگ شــوند.  مهار 
سیل ممکن نیســت اما حداقل 
کردن تخریب  هــای آن وظیفه 

دولت هاست.

اتاق بازرگانی جنوب کرمان با همکاری دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی و 
توسعه آموزش های مهارتی دانشجویان را ارتقا می دهند.

تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج و اتاق 

بازرگانی جنوب کرمان به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی و توسعه 
آموزش های مهارتی دانشجویان به امضا رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج در نشست امضای تفاهم نامه 

همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جنوب کرمان 
اظهار کرد: هدف دانشگاه، تربیت دانشجوی کارآفرین و ایجاد اشتغال 

فارغ التحصیالن است.

خسارت های سیالب به کشاورزی و دام شهربابک و سیرجان

پیدا شدن ۸ مفقودی در سیل کرمان

مجتبی مصباح :کرمان میزبان جشنواره جهانی شعر مقاومت 
2 هزار و 140 میلیارد تومان اعتبار اشتغال زا 

به استان کرمان ابالغ شده است

سیالب بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی 
و دامپروری شهرستان شهربابک خسارت وارد کرد.

وزیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: 
برآورد اولیه خسارت ناشی از بارندگی و سیالب های در 
شهرستان شهربابک در باغات،مزارع،قنوات و دام ها بین 

۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ میلیارد ریال است.
او افزود: این سیالب ها به چهارصد رشته قنات به طول 
تقریبی هر قنات پانصد متر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، ۵۰۰ 
کیلومتر مسیر انتقال آب شامل کانال و لوله انتقال آب، 
تعداد ۱۰۰ باب استخر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب با 
حجم متوسط هر قنات ۱۵۰ مترمکعب، ۱۲۰۰ کیلومتر 
جاده دسترسی بین مزارع و جاده دسترسی به روستا ها 

تخریب شده، میزان ۲۰۰۰ هکتار اراضی زراعی به میزان 
۱۰۰ درصد، 4۵۰۰ هکتار اراضی باغی با گل و الی ناشی 

از سیالب از ۳۰ تا ۸۵ درصد خسارت وارد کرد.
وزیری اظهارداشت: همچنین سیالب ها موجب تلف 
شدن ۵ هزار راس دام سبک، ۳۰ راس دام غیرسبک شد، 
۱۵۰ واحد دامداری از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دید و 

۵۰۰ تُن علوفه و خوراک دام از بین رفته است.
در ادامه محمودآبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
سیرجان هم گفت:برآورد اولیه خسارت ناشی از بارندگی 
و سیالب های مردادماه سال جاری در شهرستان 
ر  ز یک هزا سیرجان به باغات، مزارع، قنوات بیش ا

میلیارد تومان شده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان از پیدا 
۸ مفقودی در سیالب استان کرمان  شدن 

خبر داد.
ر و ۵۰۰ نفر در  رضا فالح بیان کرد: ۳ هزا
سیالب استان کرمان طی ۶ روز اخیر گذشته 

در کرمان امدادرسانی شده است.
مفقودی  هشت  شدن  پیدا  ز  ا همچنین  و  ا
ز مردم  د و گفت: ا سیالب در کرمان خبر دا

می خواهیم جدا از سیالب فاصله بگیرند زیرا 
ولین اشتباه دچار عواقب جبران  در صورت ا

ناپذیر می شوند
فالح افزود: ۱۰۶ روستا و شهر در استان کرمان 

تاکنون درگیر سیل شده اند.
ره  شا ا زدگان  سیل  به  نی  درسا مدا ا به  و  ا
مدادی نیز به  ز ا قالم مورد نیا کرد و گفت: ا

سیل زدگان تحویل شده است.

به گزارش »کاغذ وطن « نشست خبری جشنواره جهانی 
شعر مقاومت کرمان امروز هشتم مرداد در مرکز همایش های 
برج میالد تهران برگزار شد. جشنواره جهانی شعر مقاومت 
کرمان، در پنج بخش »شعر فارسی سّنتی«، »شعر فارسی 
نو«، »شعر عربی سّنتی«، »شعر عربی نو« و »شعر انگلیسی« 
برگزار می شود. سعید شعرباف تبریزی شهردار کرمان و 
رئیس جشنواره در این نشست گفت: مفهوم ادبیات مقاومت 
برای همه ملت های دنیا زیباست، اگرچه ممکن است تعاریف 

متفاوتی داشته باشد.
او ادامه داد: ایران در تاریخ خود نشانه های زیادی از مقاومت 
دارد که در صدر همه آن ها نام حاج قاسم سلیماني با مقاومت 
عجین شده است.  شعرباف افزود:  سال گذشته شهر کرمان 
پذیرای زائران بیش از ۵۳ کشور دنیا بود که به زیارت مزار 

شهید سلیمانی آمدند و  به لحاظ تنوع بسیار قابل توجه است.  
شهردار کرمان گفت: حضور مزار حاج قاسم سلیمانی در شهر 
کرمان، مفهوم مقاومت و در کنار آن قالب هنر به ویژه شعر این 

جشنواره را متمایز می کند.
شهردار کرمان و رئیس جشنواره جهانی شعر مقاومت ادامه 
داد: امیدواریم این جشنواره یکی از جشنواره های پایدار برای 
شهر کرمان باشد که هم  بتواند نام کرمان را در سطح کشوری 

باال ببرد و  هم کاری شایسته برای سردار سلیمانی باشد.
مجتبی احمدی دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان 
گفت: وقتی از مقاومت صحبت می شود یک مفهوم جهان 
شمول را در بر می گیرد و مختص همه ملت ها است. او 
ادامه داد: در موضوعات جشنواره که شامل »ظلم ستیزی«، 
»عدالت طلبی«، »آزادی خواهی«، »استکبارستیزی« و 

»چهره های مقاومت در جهان« است، این مفهوم دیده 
می شود.

دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان با اشاره به حضور 
سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در این جشنواره گفت: در 
سال های آینده زبان های بیشتری به این جشنواره افزوده 

می شود.
به گفته احمدی فراخوان جشنواره جهانی شعر مقاومت 
کرمان هم زمان با سوم خرداد و روز فتح خرمشهر منتشر 
شده و مهلت ارسال آثار تا ۲۲ مرداد است، البته با توجه 
 به گستردگی آن برنامه ریزی برای تمدید وجود دارد.
دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان توضیح داد:  در 
هفته آخر آبان  اختتامیه جشنواره جهانی شعر مقاومت 
در ۳ روز با برگزاری برنامه های عمومی و نشست های 
تخصصی با حضور مهمانانی از داخل و خارج کشور برگزار 
 می شود تا اتفاق خوبی برای شهر  کرمان رقم بخورد.
این جشنواره در هر بخش، ۳ برگزیده و در مجموع 
۱۵ برگزیده خواهد داشت که به نفرات اول: تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و ۲۰۰میلیون ریال هدیه نقدی، 
نفرات دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۱۵۰میلیون 
ریال هدیه نقدی و نفرات سوم: تندیس جشنواره، لوح 
 تقدیر و ۱۰۰میلیون ریال هدیه نقدی اهدا خواهد شد.
شاعران برای خواندن متن کامل فراخوان و فرستادن 
نشانی  به  جشنواره  سایت  به  می توانند  خود  آثار 
kermanresistancepoem.com مراجعه 

کنند.

۲هزار و ۱4۰ میلیارد تومان اعتبار 
اشتغال زا در حوزه های روستایی ، مشاغل 
خانگی و حمایتی در سال جاری به 
استان کرمان ابالغ شده و ابالغ اعتبارات 

تبصره ای نیز در شرف انجام است .
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان با بیان اینکه فرایند معرفی 
طرح های واجد شرایط به مؤسسات 
عامل در حال انجام است گفت:مدیریت 
اشتغال  تسهیالت   فنی  کمیته های 
استان سعی دارند امسال بیش از یک 
بر اعتبار تخصیص داده شده  و نیم برا
به  را  اشتغال زا  استان،طرح های  به 

بانک های عامل معرفی نمایند .
مجتبی مصباح با بیان اینکه اولویت 
بانکها باید پرداخت به موقع تسهیالت 
اشتغالزا باشد و در این مسیر با همکاری 
دستگاه های اجرایی طرح های واجد 
شرایط شناسایی و با اولویت ایجاد 

می گردند. سنجی  اهلیت  اشتغال 
به  تسهیالت  به موقع  گفت:پرداخت 
متقاضیان  و تسهیل شرایط برخورداری 
مهمترین   ، تسهیالت  این  از  آن ها 
انتظاری است که باید در دستور کار 

بانکها قرار گیرد.
او افزود: اولویت پرداخت تسهیالت 

بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 
۱4۰۰ به طرح های نیمه تمام و راکد 
است که همه متقاضیان این تسهیالت 
در بخشهای صنعتی ، ورزشی، بهداشت 
و سالمت و فرهنگی و هنری باید برای 
دریافت اعتبارات به دستگاه های اجرایی 

صادر کننده مجوز مراجعه کنند .
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱4۰۱ مــاه  مــرداد   ۰۹ یکشــنبه          ۱۲۸۶ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر 
سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/05/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز  پنجشنبه مورخ 1401/05/۲7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1401/05/۲9

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به 
نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره ۲ و تلفن : 034433175۲3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1456

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان شناسه آگهی:  1۳58424

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( سری 15 / 1401

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

آدرس "www.setadiran.ir" انجام خواهد شد.

نوبت اول

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲001000۲8۲000038
) 15/الف/1401/46 (

تعمیرات اساسی ابنیه فنی )تعمیرات اساسی ابنیه 
 براساس بخشنامه41،555،750،074فنی محور رودبار-ایرانشهر )6 دستگاه پل((

  1۲340۲/ت  50659هـ
 مورخ 94/09/۲۲ آئین

 نامه تضمین برای
معامالت دولتی

راهداری سال ۲,077,787,5041401

۲001000۲8۲000039
) 16/الف/1401/46 (

تجهیز و تعمیرات سرویسهای بهداشتی، خوابگاه 
ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات 19،999،689،007999,984,450رانندگان و دیگر ابنیه پایانه بار

مکانیکی سال 1401

فرمانده سپاه استان کرمان گفت: بر اثر سیل آب بسیاری از نقاط 
به ویژه در روستاها قطع شده یا از نظر بهداشتی مشکل دارد و تامین 
آب شرب مردم باید در اولویت قرار گیرد. سردار محمدعلی نظری 

فرمانده سپاه استان کرمان در این جلسه با بیان اینکه فرمانداران بر روی 
پیش بینی های هواشناسی حساس باشند، اظهار  داشت: فرمانداران باید 

به صورت میدانی و جهادی در صحنه حضور داشته باشند.
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یکشنبه  09  مرداد ماه 1401

پویش اهدای خون 
آگاهانه در کرمان

مدیر کل انتقال خون استان گفت: همزمان با آغاز ایام محرم پویش 
ملی ایثار حسینی، اهدای خون آگاهانه در استان کرمان اجرا می شود.

 ایرج شکوهی گفت: )پویش ملی ایثار حسینی، اهدای خون آگاهانه( 
همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین 

)ع( در انتقال خون استان کرمان برگزار می شود.
او می گوید: ضمن دعوت از عموم مــردم علی الخصوص جوانان برای 
اهدای خون همانطور که در ایام محرم حضــور جوانان در آیین های 
عزاداری پررنگ است، اهدای خون به بیماران را در اولویت نذورات خود 
قرار دهند وبا اهدای خون خود نجات دهنده کسانی باشند که چشم 

انتظار قطرات حیات بخش هستند.
به گفته شکوهی با توجه به شروع موج جدید کرونا شاهد کاهش میزان 
اهدای خون بوده ایم و به همین دلیل نیاز به همراهی مردم نوعدوست 
استان به ویژه جوانان برای افزایش ظرفیت های ذخایر خون استان داریم 
تا بتوانیم جوابگوی تامین خون بیماران عزیز مخصوصاً بیماران تاالسمی 
باشیم. او گفت: تمام دستورالعمل های بهداشتی کرونا در پایگاه های 
انتقال خون سراسر استان رعایت می شــود و آماده خدمت رسانی به 
عاشقان امام حسین علیه السالم هستیم و کلیه عزیزانی که شرایط 
اهدای خون را دارند با همراه داشتن کارت ملی می توانند با حضور در 

مراکز اهدای خون یاریگر ما در تامین خون سالم برای بیماران باشند.
به گفته او اهمیت سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای خون نیز همانگونه 
که مردم برای دریافت بسیاری از خدمات غیر حضوری اقدام می کنند، 
می توانند با مراجعه به سایت http://nobatdehi.ibto.ir تاریخ 
و ساعت حضور خود در مراکز انتقال خون سراسر استان را مشخص کرده 
و بر اساس همین پیش ثبت نام در زمان دلخواه برای اهدای خون مراجعه 
کنند.  این پویش از اول ماه محرم ۱4۰۱ مصادف با هشتم مرداد ماه آغاز 

و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

استاندار کرمان تاکید کرد;

بازسازی قنوات آسیب دیده از 
سیل استان کرمان آغاز شود

استاندار کرمان تاکید کرد: قنوات زندگی مردم روستا است و باید از 
همین امروز بازسازی قنات ها را آغاز شود.

محمدمهدی فداکار در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان 
با تاکید بر آنکه اولویت ها باید احصاء شود، اظهار کرد: اولویت اول 
حفظ جان مردم اســت. او با تبیین عمق فاجعه در اســتان کرمان 
تاکید کرد:دســتگاه ها فعاالنه در مناطق حضور داشــته باشــند. 
تاسیسات برق، آب و ... به گونه ای جانمایی شوند که سیالب آنها را 
تخریب نکند. استاندار کرمان خطاب به مدیر جهاد کشاورزی استان 
گفت: قنوات زندگی مردم روستا است و باید از همین امروز بازسازی 
قنات ها را آغاز کنید. به گفته او، الیروبی برخی از رودخانه ها که در 
ارتفاعات قرار دارند انجام شود زیرا سنگ هایی که سیل قبلی با خود 

آورد در سیل بعدی باعث انحراف آب می شود.
فداکار با بیان اینکه فرمانداران باید جغرافیای منطقه را بشناسند، 
تصریح کرد: بایــد از تجربیات مردم محلی بــرای مهار روان آب ها 
استفاده کنید. او با بیان این مطلب که برآورد خسارات از هم اکنون 
آغاز شود، عنوان کرد: بخش به بخش خسارات را مشخص کنید تا 
بتوانیم از ظرفیت شــرکت های بزرگ اقتصــادی هم برای جبران 
خسارات استفاده کنیم. استاندار کرمان حضور مدیران در مناطق 
سیل زده و مدیریت بحران در میدان را بسیار موثرتر از مدیریت از 
مرکز استان دانست و بیان کرد: اطالع رسانی به مردم به خوبی در 
حال انجام است و شاید اگر کرمان کمترین تلفات را داشت به دلیل 

همین اطالع رسانی های به موقع رسانه ها به مردم بوده است.
سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز در این 
جلسه گفت: از همین االن برآورد دقیقی از خسارات را آغاز کنید تا 

بتوانیم اعتباراتی برای جبران خسارات جذب کنیم.
به اعتقاد نظری، با توجه به اینکه استان کرمان هر ساله دچار سیالب 
می شود لذا داشــتن برخی تجهیزات و امکانات در شهرستان های 
استان الزامی است. او تاکید کرد: باید آموزش های الزم به مردم داده 

شود تا در مواقع حوادث کمتر دچار خسارات شویم

سـامانه ای موسـوم بـه »مونسـون« بـا پیـش 
بینی وقوع سـیل در روزهای گذشـته خسـارت 
زیادی به زیرسـاخت های عمرانی، کشـاورزی و 
دامداری چند شـهر وارد کرد. هرچنـد دل مردم 
از بـارش رحمت الهـی شـاد شـد اما این شـادی 
در برخـی مناطـق زیـاد طـول نکشـید و در پی 
وقوع سـیالب با حجم خسـارت وارد شده و جان 

باختـن هموطنـان رنگ غـم گرفت. 
جنوب کرمان در سـال ۹۹ خسـارت سنگینی را 
از سیل متحمل شـد،این منطقه  سـال گذشته 
نیـز وقـوع دو سـیل را در فاصله زمانـی کوتاهی 
تجربـه کرد، شـاید بتـوان گفـت وقوع سـیالب 
در جنـوب کرمان قصه تکراری هر سـاله اسـت.

چاره کاهش اثرات مخرب سیل
سـیالب های اخیـر را بـه پـای تغییـر اقلیـم 
می گذارنـد، در ایـن شـرایط کـه وقـوع سـیل 
اجتناب ناپذیـر بـه نظـر می رسـد، ایـن سـوال 
مطـرح می شـود کـه چگونـه می تـوان اثـرات 
مخرب سـیل را کاهش داد و به حداقل رسـاند؟

در  اخیـر  سـیل  چنـد  بـه  گـذرا  نگاهـی 
جنوب کرمـان نشـان می دهد نسـبت بـه حجم 
بارش ها اثـرات تخریبی سـیل در برخی مناطق 
کمتـر شده اسـت. در سـیل چنـد روز گذشـته، 
جنـوب کرمـان تلفـات جانی، انسـانی نداشـته 
اسـت و بـا رصـد اخبـار آب گرفتگـی منـازل 
مسـکونی و حتی تلفات دامداری ها نسـبت به ۲ 
یا ۳ سال قبل کاهش چشـمگیری داشته است.

راه اول و آخر کاهش خسارت سیل، 
آبخیزداری است

به اذعـان بسـیاری از کارشناسـان، آبخیـزداری 
و آبخوانـداری را می تـوان تنهـا راهـکار مقابلـه 
بـا مشـکالت سـیل و خشکسـالی دانسـت.آن 
طور که پرویـز گرشاسـبی، معاون آبخیـزداری 
سـازمان منابع طبیعی در این باره به همشـهری 
می گوید: اگـر عملیات آبخیـزداری انجام شـود 
تـا ۷۰درصـد خسـارات سـیل کاهـش می یابد.

نقـش پررنـگ عملیات هـای آبخیـزداری و 
آبخوان داری در کنترل سـیل و کاهش خسارت 
ناشـی از آن بیـش از گذشـته بـر همـگان ثابت 
شـده اسـت. تـا جایـی کـه عـالوه بـر کنتـرل 
سیالب و حجم باالی رسـوبات ناشی از سیل که 
تخریب و کاهش کیفیت خاک هـای مزروعی را 

به دنبـال دارد، با ذخیـره آب در پشـت بندهای 
آبخیـزداری در باالدسـت حوزه هـای آبریـز، 
عـالوه بر اینکـه کمک چشـمگیری بـه آبگیری 
چاه  هـای قنـوات می کنـد، در نهایـت بـروز 
نشـانه های خشکسـالی را بـه تعویق می انـدازد. 
در  همیـن رابطه بـا مدیـر کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفت وگـو کردیم.
راه نجات از بحران در آبخیزداری است

حمـزه احمـدی بـه »کاغذ وطن«می گویـد: 
منطقه ما که در سـنوات اخیر دچار خشکسالی 
شـده ایم یکی از راهکارهای نجات منطقه از این 

بحـران، آبخیزداری اسـت. 
احمـدی ادامـه می دهـد: مـا عـالوه بـر اینکـه 
شـرایط کم آبـی و خشکسـالی را داریـم، همان 
میزان آب بـارش انـدک بـاران را بایـد مدیریت 

و کنتـرل کنیـم.
او سـاده تریـن و کـم هزینه تریـن راهـکار 
مدیریـت رواناب هـا و نـزوالت آسـمانی را در 
اقدامـات آبخیـزداری و آبخـوان داری می دانـد 
و ادامـه می دهـد: ایـن مهـم مـورد تاکیـد 
مقامـات باالدسـتی اسـت، کمـا اینکه در سـفر 
رئیس جمهـور در زمـان وقـوع سـیالب دی ماه 
سـال گذشـته  نیز ایشـان  بر انجام این اقدامات 
در جهـت جلوگیـری از آثار مخرب سـیل تاکید 

بسـیار داشـتند.
 جنوب کرمان نیازمند نگاه ویژه 

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب 

کرمان با اشـاره به نیاز ایـن منطقه به نـگاه ویژه 
از لحـاظ تخصیص اعتبـاری الزم  بـرای تکمیل 
پروژه هـای مربوطـه بیان کـرد: جنـوب کرمان 
با نـگاه بـه اینکه قطـب کشـاورزی اسـت عالوه 
بـر اهمیـت نقـش کنترلـی سـیالب به وسـیله  
پروژه هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری نقـش 
کنتـرل رسـوب نیـز در جایـگاه ویـژه ای قـرار 

می گیـرد.
احیای قنوات خشک شده

حمـزه احمـدی گفـت: بـا اجـرای پروژه هـای 
آبخیزداری و آبخوان داری رسـوبات در باالدست 

کنتـرل شـده و حاصلخیـزی و کیفیـت خـاک 
زمین هـای مزروعـی  در پاییـن دسـت حفـظ 

مـی شـود .
او نقـش مهـم دیگـر پروژه هـای منابـع طبیعی 
در منطقـه را تغذیـه چاه هـا و قنوات ذکـر کرد و 
افزود: هرجـا که پـروژه ای اجرا کردیـم در پایین 
دسـت آن منطقه سـطح آب بـاال آمده اسـت، تا 
جایـی کـه در برخـی مناطـق قنواتی کـه چند 

سـال  خشـک بودند احیا شـدند. 

سازه های منابع طبیعی در جنوب 
کرمان بدون خسارت 

احمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـیالب اخیر 
بـه سـازه های منابـع طبیعـی خسـارتی وارد 
نشده اسـت افـزود: در جنـوب کرمـان قریـب 
بـر ۱۰۰۰ سـازه آبخیـزداری از ابتـدا تـا کنـون 
احـداث شده اسـت کـه در پـی وقـوع سـیالب 
اخیر تاکنون خسـارتی بـه این سـازه ها گزارش 

نشـده اسـت.
او ادامـه داد: از مجمـوع ۳ میلیـون و ۷۰۰ هـزار 

هکتـار سـطح حـوزه آبخیـز در جنـوب کرمان 
مطالعـات تقریبـا حـدود ۷۵4 هزار هکتـار آن 
انجام شـده اسـت که معـادل ۵۰۱ هـزارو ۷۶4 
هکتا  انواع اقدامات مکانیکـی بیولوژیکی و غیره 

در این سـطح انجـام و یـا در حال اجراسـت.
کنترل حجم سیالب در پشت بندهای 

آبخیزداری
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب 
کرمان حجـم گنجایـش ذخیـره مجموعه های 
احداث شـده را قابل توجه دانسـت و خاطرنشان 
کرد: حجـم قابـل توجه ای از سـیالب در پشـت 
ایـن بند هـا کنتـرل و ذخیـره می شـود کـه 
قسـمتی از آن سـفره های زیرزمینی نفوذ دارد و 
بخشـی هم از وقوع سـیالب جلوگیری می کند.

او بـا بیـان اینکـه پروژه هـای منابـع طبیعـی 
را بـا توجـه بـه هم جـواری مناطـق مسـکونی 
در اولویـت قـرار داده انـد، بـه سـیالب اخیـر در 
فاریاب اشـاره می کند و می گویـد: در فاریاب که 
تقریبا بیشـترین حجم بـارش باران را داشـتیم 
ایجـاد سـازه هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری 
در باالدسـت کمک موثـری در کنترل سـیل در 
این شـهر داشـته اسـت و این مورد در شهرهای 
رودبار جنوب، منوجان  و شـهرهای دیگر مطرح 
اسـت. حمزه احمـدی در پایـان ابراز امیـدواری 
کـرد کـه بـا تکمیـل پروژه هـای آبخیـزداری و 
آبخوانـداری در جنـوب کرمـان حجم خسـارت 

سـیل های احتمالـی آینـده کاهـش یابد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: طرح 
مایه کوبی همزمان تب برفکی در تمامی جمعیت 
دام سبک اســتان کرمان به صورت رایگان آغاز 

شد.
حسین رشیدی گفت: بیماری تب برفکی، یکی از 
مهم ترین و استراتژیک ترین بیماری های مسری 
در دام های زوج سم می باشد که در صورت شیوع، 
خسارات اقتصادی فراوانی را به واحد های پرورش 

دام وارد می کند.
او می گوید: به منظور پیشگیری از بیماری تب 
برفکی، حمایــت از تولیدکننــدگان و حفظ و 
حراست از سرمایه های ملی، واکسیناسیون تب 
برفکی دام ســبک با هدف پوشش دهی کامل 
جمعیت دامی ســبک،از ابتــدای مردادماه با 
مشــارکت بخش دولتی و خصوصی در تمامی 

شهرستان های استان آغاز شد.
به گفته مدیر کل دامپزشکی استان کرمان این 
طرح به صورت همزمان و سراســری در کشور 

اجرایی می شود.

 او گفت: نظر به اهمیت پوشـش کامل و جامع 
جمعیت دامی اســتان کرمان علیه این بیماری 
برای تحقق اهداف تعیین شده در این طرح ملی 
و فراگیر، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
تحت عنوان "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" 
نام گذاری شده است، اجرای این طرح با استفاده 
از واکسن های تولید داخل با هدف تقویت اقتصاد 
مولد داخلی در صـنعت دامپروری کشور به ویژه 
در مناطق روستایی و عشایری در استان اجرایی 

می شود.
رشــیدی می گوید: مدت زمان اجرای این طرح 
به مدت ۶۰ روز خواهد بود و تا پایان شهریور ماه 

ادامه خواهد داشت.
او گفت: پیش بینی می شــود در واکسیناسیون 
تب برفکی بیش از ۳ میلیــون و 4۰۰ هزار راس 
دام سبک در اســتان کرمان علیه این بیماری 

ایمن شوند.
به گفته مدیر کل دامپزشکی استان کرمان یکی 
از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از شــیوع 

ویروس تب برفکی به عنوان یکی از زیانبارترین 
بیماری های دام، واکسیناسیون به موقع و منظم 

با استفاده از واکسن موثر می باشد.
او گفت: هر ساله، بیماری های مختلفی دام ها را 
درگیر می کند که این بیماری ها تهدیدی برای 
بهداشت دام و بهداشت عمومی جامعه می باشند.
رشیدی می گوید: بیماری تب برفکی به عنوان 
یکی از بیماری های ویروسی واگیر دار است که 
در صورت بروز، با عالئم بالینی از قبیل تب، ریزش 
بزاق، کاهش اشتها، لنگش، کاهش وزن و کاهش 
تولید شیر مشاهده شــده و می تواند خسارات 
اقتصــادی فراوانی به واحد هــای دامی در گیر 

بیماری، وارد کند.
به گفته او اگر چه واکسیناسیون نقش بسزایی 
در مقابله با این بیماری دارد؛ اما باید توجه داشت 
از آنجا که این بیماری، مانند بســیاری دیگر از 
بیماری های ویروســی، درمــان خاصی ندارد، 
رعایت اصول بهداشــتی، قرنطینه ای و اجرای 
اصول امنیت زیستی در کنار امر واکسیناسیون، 

در جلوگیری از بروز و شیوع این بیماری بسیار 
موثر است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: اصول 
بهداشتی پیشگیری از این بیماری، ضدعفونی 
کردن دامداری ها، استفاده از آهک و آب آهک، 
شعله دادن محیط و استفاده از مواد ضدعفونی 

و ... است.
او می گویــد: بیماری تب برفکــی از مهمترین 
بیماری های دامی واگیردار شایع در کشور است 
که تردد، تراکم دام و قرار گرفتن دام واکســینه 
شده در کنار دام واکسینه نشده نقش مهمی در 

شیوع این بیماری دارد.
رشــیدی گفت: از دامداران درخواســت داریم 
ضمن همکاری با مأموران و مجریان طرح برای 
حفظ سالمت دام های خود و جلوگیری از شیوع 
بیماری نسبت به اعمال شــرایط بهداشتی در 
واحد هــای دام اقدام کنند تا ایمنی نســبی در 
جمعیت دامی اســتان علیه بیماری تب برفکی 

ایجاد شود

راه کاهش خسارت سیل از آبخیزداری می گذرد
دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب  کرمان: درفاریاب تقریبا بیشترین حجم بارش باران را داشتیم، عملیات 

آبخیزداری در باالدست کمک موثری در کنترل سیل این شهر داشته است.

دام های استان کرمان علیه تب برفکی واکسینه می شوند

گزارش
سمیه خدیشی

هشدار ستاد مرکزی سفر به 
مسافران مشهد و ۷ استان دیگر

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با هشدار به گردشگرانی که 
قصد سفر به اســتان های یزد، فارس، کرمان، تهران، کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزســتان دارند، تاکید کرد: 
مسافرانی که قصد عزیمت به مشهد از محور شمالی دارند با کسب 
اطمینان امکان تــردد، از توقف و اتراق در حاشــیه رودخانه جدا 

خودداری کنند.
بارش  شدید باران و جاری شدن سیالب طی چند روز گذشته ۲۰ 
استان کشور شامل ۱۱۱ شهرستان و ۳۱۰ روستا را درگیر کرده، 
بارش هایی که بنابر اعالم رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر تا ظهر روز شنبه هشــتم مرداد  منجر به جان باختن 

۵۶ نفر شده است.
همچنین با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم، پیش بینی 
می شود، حجم سفر به استان ها به خصوص شهرهای مذهبی کشور 
افزایش چشم گیری داشته باشد، در حالی که هنوز احتمال وقوع 

سیالب در برخی از استان ها وجود دارد.
در همیــن چهارچوب ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر 
طی اطالعیه ای نســبت به لزوم آگاهی از شــرایط آب وهوایی به 
شهروندان هشدار داده اســت و درخواست کرده مسافران قبل از 
هر نوع برنامه ریزی سفر، عالوه بر آگاهی از شرایط جوی، مسیر و 
مقصد، وضعیت راه ها و مسیرهای سفر، امکان تردد و اقامت را در 

مقصد را بررسی کنند.
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در اطالعیه ای اعالم کرد: با 
توجه به بارندگی و سیل در برخی از استان های کشور و خسارات 
وارده به بعضی بناها و زیرســاخت های گردشــگری الزم اســت 
مسافران قبل از سفر نسبت به امکان ســفر اطمینان و تمهیدات 

الزم را داشته باشند.
در این اطالعیه آمده است: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی 
طی روزهای آتی نیز بارندگی ها ادامه خواهد داشت و شدت بارش ها 
در استان های یزد، فارس، کرمان و نیمه شرقی تهران بیشتر خواهد 
بود. احتمال وقوع ســیل در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 

چهارمحال و بختیاری و شرق خوزستان وجود دارد.
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تاکیده کرده است: مسافرانی 
که قصد عزیمت به مشــهد مقدس از محور شمالی را دارند ضمن 
کسب اطمینان از امکان تردد، از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه ها 

جدا خودداری کنند.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرد: در 
بررسی بخشی از محوطه شهداد، مکان های ذوب فلز 
کهن آشکار شد که نشان دهنده تمرکز فعالیت های 
صنعتی در این بخش از منطقه است. سرپرست پروژه تکنولوژی 
فلزکاری کهن در جنوب شرقی ایران با اشاره به فعالیت های پیشین 
صورت گرفته در منطقه شهداد، حوزه کرمان را از دیدگاه صنعت 
فلزکاری کهن، دارای اهمیت ویژه ای خواند که به واسطه موقعیت 
خاص و شرایط زیست محیطی، از قدیمی ترین مراکز تولیدات مفرغ 
بوده است. ثریا الیکای دهنو گفت: وجود معادن و تنوع تکنیکی و فنی 
اشیاء فلزی در عصر مفرغ، گویای پیشرفت صنعت فلزکاری در این 
حوزه فرهنگی و وجود پسماندهای باقیمانده از فرایند ذوب فلز، گواه 
این ادعا است. او با اشاره به پروژه  تکنولوژی فلزکاری کهن در جنوب 
شرقی ایران که فاز نخست آن در شهداد کرمان انجام شد و طی آن 
بخشی از این محوطه با هدف دستیابی به پتانسیل های منطقه از نظر 
وجود مکان های مرتبط با صنعت فلزکاری باستان، مورد بررسی قرار 
گرفت، اظهار کرد: در این بررسی با مکان های ذوب فلز کهن مواجه 
شدیم که نشان دهنده، تمرکز فعالیت های صنعتی در این بخش 
از شهداد است. او افزود: در سطح محدوده مورد بررسی پراکندگی 
شواهد تاریخی فرهنگی همچون سرباره های ذوب مس، اشیاء مسی، 
ابزارهای سنگی و قطعات سفالی پیش از تاریخ و آغاز شهرنشینی 
به چشم می خورد و در دوره های متأخرتر تاریخی و اسالمی چند 
رشته قنات از این محدوده گذر کرده است. الیکای دهنو با بیان اینکه 
متوسط ارتفاع این ناحیه ۳۸۵ متر از سطح آب های آزاد است، گفت: 
در سطح محدوده مورد بررسی و محیط پیرامون آن به دلیل فرسایش 
ناشی از باد و باران، کلوت های فراوانی می شود که گاه ارتفاع آنها به ۵ 
متر هم می رسد، هر چند کلوت هایی با ارتفاع به مراتب بیشتر در سایر 

بخش های کویر لوت وجود دارند. 
کشف شواهدی از فلزکاری کهن در شهداد

او یادآور شد: این بررسی با هدف شناسایی محوطه های سرباره ای به 
منظور دستیابی به شواهد فلزکاری، شناخت نظام تامین مواد خام 
اولیه از منابع تولید مرکزی، شناخت و درک ارتباطات و تاثیرات 
فرهنگی و درک نحوه توسعه شاخصه های فرهنگی و تکنولوژیکی و 
صنعتی، تشکیل بانک اطالعاتی به منظور شناسایی معادن احتمالی 

و مطالعه سرباره های جمع آوری شده از سطح محوطه ها انجام شد.

اتاق بازرگانی جنوب کرمان با همکاری دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی 
و توسعه آموزش های مهارتی دانشجویان را ارتقا می دهند. تفاهم نامه 
همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج و اتاق بازرگانی 
جنوب کرمان به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی و توسعه 
آموزش های مهارتی دانشجویان به امضا رسید. رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کهنوج در نشست امضای تفاهم نامه  همکاری با اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جنوب کرمان اظهار کرد: هدف 
دانشگاه، تربیت دانشجوی کارآفرین و ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن 
است. عبداهلل یزدی افزود: هسته های پژوهشی در زمینه کشاورزی 
و تولید محصول نیاز به حمایت های مالی دارند که در این راستا با 
شناسایی نیازهای منطقه جنوب کرمان و معرفی محصوالت تولیدی 
مرکز رشد و برگزاری استارت آپ در زمینه صنعت، کشاورزی و تولید 
محصوالت با حمایت مالی اتاق بازرگانی در صدد هستیم از ایده پردازان 
برای تحقق اهدافشان در راستای سیاست های دانشگاه حمایت کنیم. 
او عنوان کرد: سیاست های دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بر ایجاد بستر 
مناسب برای دانشجویان خالق و کارآفرین بوده و دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کهنوج در همین راستا با نهادهای مختلفی تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی جنوب کرمان نیز می تواند 
این واحد دانشگاهی را در رسیدن به اهداف خود که اشتغال زایی 
و تربیت دانشجوی کارآفرین و مهارت گراست یاری کند تا بتوانیم 
شاهد رشد و شکوفایی منطقه در زمینه اشتغال و کارآفرینی باشیم. 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جنوب کرمان 
نیز گفت: مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی در راستای 
بهبود فضای کسب وکار با استفاده از ظرفیت های آموزشی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کهنوج با ارائه آموزش های تخصصی به دانشجویان در 
آستانه فارغ التحصیلی آماده هرگونه همکاری است. علی محبان ادامه 
داد: یکی از مهم ترین اولویت های اتاق بازرگانی جنوب کرمان ورود به 
عرصه تجارت بین المللی محصوالت و رونق گردشگری منطقه جنوب 
استان کرمان است که استفاده از ظرفیت زیرساختی و آموزشی بسیار 
خوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج می تواند صنعتگران منطقه را 
در زمینه بهره وری بیشتر یاری کند. او ابراز امیدواری کرد که بتوانند 
با ایده یابی و ایده پردازی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کهنوج به عنوان پایلوت ایده یابی در منطقه جنوب کرمان، کارآفرینی 

و ایجاد شغل را در جامعه فرهنگ سازی کنند.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان گفت: 
پروژه های آبخیزداری این اداره کل نقشــی بسیار مهمی 
در کاهش ســیل و اســتفاده بهینه از بارش ها بویژه در 
روند تغذیه سفره های آب زیرزمینی در شرق این استان 

داشته است.
حسین شجاعی با بیان اینکه تاکنون در خصوص اثرات 
مثبت بارندگی های اخیر در اســتان کرمان کمتر سخن 
گفته شده است افزود: یکی از این پروژه های بزرگ، طرح 
پخش سیالب دشت دارزین شهرستان بم است که پس 
از بارندگی  فقط پنجم مرداد در این منطقه بخش بزرگی 
از آن آبگیری و حداقل ۲۰۰ هزار متر مکعب آب پشــت 

بندهای یاد شده مدیریت شد.
اوذبا اشاره به اثرات پخش سیالب دارزین در بارندگی های 
اخیر این استان گفت: سیالب به عنوان یک پدیده مخرب 
کشور ایران به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک از جمله 

استان کرمان را تهدید می کند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان تصریح کرد: عالوه بر اینکه سیالب می تواند 
خســارت های جانی و مالی بر جای بگــذارد، می توان با 
مدیریت و استفاده بهینه از آن به عنوان یک فرصت برای 

تغذیه سفره های آب زیرزمینی استفاده کرد.
شــجاعی ادامه داد: در همین راستا پروژه پخش سیالب 

در منطقه دارزین شهرستان بم به مرحله اجرا رسیده 
و طی ۲ سال گذشته مراحل تکمیلی آن عملیاتی شد.

او یادآور شــد: پروژه پخش ســیالب دارزین در سطح 
۳۵4 هکتار با اجرای ۲۹ حوضچــه تغذیه به طول ۱۸ 
کیلومتر به صورت خاکی و سنگی در شرق استان کرمان 

عملیاتی شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان افزود: اکنون مخازن حوضچه ها در پروژه 
یاد شده با حجم بیش از ۷۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در 

نوبت آبگیری قرار گرفته است.
او با اشــاره به مهمترین اثرات پروژه پخش سیالب در 
بم گفت: در این زمینه می توان به کاهش دبی سیالب 

رودخانه تهرود به میزان پنج مترمکعب در ثانیه، کنترل 
۲۰ مترمکعب در ثانیه دبی سیالب حوزه مشرف به این 
آب ها و مدیریت سیالب ســاالنه به میزان ۶.۲۵ میلیون 
مترمکعب و تغذیه ۲.۲ میلیون مترمکعبی آبخوان منطقه 

اشاره کرد.
شجاعی اظهار داشت: آبدهی منابع آبی زیردست از جمله 
قنات پاکم و حفاظت از محور ارتباطــی بم - کرمان به 
طول ۳.۵ کیلومتر از دیگر مزایای پروژه های آبخیزداری 

و آبخوان داری این منطقه به شمار می رود.
او تاکیــد کرد: بخشــی از طرح پخش ســیالب دارزین 

در جریــان بارندگی های پنجم مردادماه آبگیری شــد، 
به گونه ای که با آبگیــری این حوضچــه به میزان ۲۰۰ 
هزار مترمکعب، بخشــی از اثرات مخرب ســیالب مهار 
شده اســت. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمان افزود: دولــت در حقیقت 
با اجرای پروژه پخش ســیالب دارزیــن، ضمن تغذیه 
آبخوان های شهرستان بم از ایجاد خسارت مالی در این 

منطقه جلوگیری کرد. 
دارزین نام روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بم 
در استان کرمان است که در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز 

شهرستان بم قرار دارد.

فرماندار اُرزوئیه گفت: حجم آب بردگی، خسارت های سیالب و تخریب محورهای 
ارتباطی شهری و روستایی این شهرستان به حدی است که نیازمند اعتباری ویژه 

برای بازسازی آنها هستیم.
رضا اسماعیل کاخ با اشاره به خسارت سیالب طی روزهای اخیر در این شهرستان 
افزود: جاری شــدن ســیالب و طغیان رودخانه ها طی روزهای اخیــر به حوزه 
کشاورزی، راه و منازل مسکونی این شهرستان خســارت وارد کرده است که در 

حال برآورد دقیق هستیم.
او اظهارداشــت: روســتاها و شــهرهای منطقه دولت آباد، چیل آبــاد و صوغان 
بیشترین خســارت را از سیالب دیدند و ســیل به محورهای ارتباطی این مناطق 

خسارت بسیاری وارد کرد.
اســماعیل کاخ ادامه داد: پس از فروکش کردن ســیالب تمامــی این محورهای 

ارتباطی بازگشایی شده اند اما خسارت های وارد شده نیازمند اعتبار ویژه است.
او ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه های امدادرســان و همچنین توجه استاندار 
کرمان به مناطق محروم بخصوص شهرستان اُرزوئیه گفت: نماینده عالی دولت در 
استان در نشست ســتاد مدیریت بحران با توجه به حجم گسترده بارش ها از این 

شهرستان به صورت ویژه حمایت کرد.
آبگرفتگی 1۰ منزل مسکونی

فرماندار ارزوئیه همچنین گفت: منازل مســکونی ۱۰ خانــوار طی چند روز اخیر 
دچار آبگرفتگی و خسارت شده است که بایستی از آنان حمایتی ویژه شود.

او اضافه کرد: بخشــی وسیع از شهرســتان ارزوئیه عشــایر خیز است لذا از مردم 
می خواهیم سیاه چادرها و دام های خود را در مسیر رودخانه قرار ندهند و از تردد 

در این مناطق پرهیز کنند زیرا سیل به صورت یکباره می آید و خبر نمی کند.

معاون منابع طبیعی کرمان:
 طرح های آبخیزداری از خسارت سیل در شرق این استان جلوگیری کرد

بازسازی جاده های سیل زده اُرزوئیه 
نیازمند اعتبار ویژه است

کشف شواهدی از فلزکاری کهن 
در شهداد

در قالب تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد 
کهنوج صورت می گیرد؛

ارتقای فرهنگ کارآفرینی و توسعه 
آموزش های مهارتی دانشجویان

خبر

خبر

احمدی با تاکید بر اینکه در سیالب اخیر به سازه های منابع طبیعی خسارتی وارد نشده است افزود: در 
جنوب کرمان قریب بر 1۰۰۰ ســازه آبخیزداری از ابتدا تا کنون احداث شده است که در پی وقوع سیالب 

اخیر تاکنون خسارتی به این سازه ها گزارش نشده است.

هر
س: م

عک

کاغذ استان
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خبرخبر

ضریب نفــوذ تلفن ثابت در کشــور به 
۳4.۶4 درصــد رســیده و بیش از ۳۸ 
میلیون خط منصوبه را شامل می شود 
که بالغ  بر ۳۷ میلیــون از این خطوط 
منصوبه، مربوط به شــرکت مخابرات 

است.
به گــزارش ایســنا،  ســازمان تنظیم 
دیویــی،  ا تباطــات ر ر مقــررات و ا
شــاخص های آماری بخش ارتباطات 
و فناوری اطالعات تا پایان ســه ماهه 
اول سال ۱4۰۱ را منتشر کرد. ضریب 
نفوذ تلفن ثابت، ۳4.۶4 درصد اســت 
که با احتساب شرکت مخابرات ایران، 
FCP ها و شرکت های Servco به 
میزان ۳۸ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۷۲ 
خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۳4۳ هزار 

و ۷۱۱ خط دایری را شامل می شود.
طبق این آمــار،  تعداد اشــتراک های 
تلفن ثابت توســط شــرکت مخابرات 
ایران به مجمــوع ۳۷ میلیون و ۱4۶ 
هــزار و ۵۲۹ خــط منصوبه رســیده 
که شــامل ۳۱ میلیــون و ۲۸۳ هزار 
و ۹۳۰ تعــداد خط منصوبه شــهری و 
پنج میلیــون و ۸۶۲ هزار و ۵۹۹ خط 
منصوبــه روســتایی می شــود. تعداد 
خطوط دایری مخابرات نیز به مجموع 
۲۸ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۱۸ رسیده 
که شــامل ۲۵ میلیــون و ۵۳۱۱ خط 
دایری شــهری و ســه میلیون و ۹۶4 
هزار و ۸۰۷ خــط دایری روســتایی 

می شود.  
همچنین اشــتراک های تلفــن ثابت 
توســط شــرکت های FCP، مجموع 
یک میلیــون و ۷4۲ هــزار و ۸۶ خط 
منصوبــه و ۳۷۲ هــزار و ۶۳۶ خــط 
دایری را شامل می شــود. شرکت های 
Servco نیــز مجمــوع ۹۵۷ خط 

تلفن ثابت دارند.
اما در حوزه توســعه زیربخــش تلفن 
ثابت تــا پایان ســه ماهه اول ســال 
ر و 4۱۷ روســتا  ا ۱4۰۱، ۵۱ هــز
دارای ارتباط و 4۷ هزار و۳۱۱ روستا 
دارای تلفــن خانگی هســتند و تعداد 
مشترکان روستایی هم به سه میلیون 
و ۹۶4 هزار و ۸۰۷ می رسد. همچنین 
تعداد تلفن همگانــی ۸۳ هزار و ۱۷۱ 
عــدد و تعــداد تلفن هــای همگانــی 
جــاده ای ۱۹۳۸ عدد اســت. درصد 
میزان موفقیت در برقــراری مکالمات 

)ASR( نیز ۵۷.4۰ است.

پیش بینی سفر
 5 میلیون زائر ایرانی 

در ایام اربعین
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی با 
پیش بینی سفر ۵ میلیون زائر ایرانی به 
عتبات عالیات در اربعین امسال، گفت: 
از سه ماه قبل ســتاد اربعین در وزارت 

راه تشکیل شده است.
به گزارش تسنیم، رســتم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در آیین تجلیل از تالش 
دســت اندرکاران پروازهای حج، اظهار 
کرد: امروز، روز اول ماه محرم اســت و 

بسیار روز عزیزی است. 
وی با بیان اینکه باید دعا کنیم راه امام 
حســین علیه الســالم را در طول عمر 
ادامه دهیم، افزود: انشــاهلل در آن دنیا، 
ما را شفاعت کنند البته  آنقدر بزرگوار 
هستند کســی را که برای امام حسین 

اشک بریزد، شفاعت می کنند.
وی تصریح کرد: همه دســت اندرکاران 
پروازهای حج، کار را بسیار سخت پیش 
بینی کردند. سال گذشــته در اربعین 
عراقی ها اجازه دادنــد ۶۰ هزار نفر به 

صورت هوایی به عراق سفر کنند.
وی یادآور شــد: به همــکاران گفتیم 
آیا امکان ایــن کار را داریم که همه در 
تردید بودند. این یــک تجربه بود و به 

لطف خداوند این پروازها انجام شد.
وی بیان کرد: برای حج امسال که برای 
اعــزام 4۰ هزار نفر برنامه ریزی شــده 
بود خیلی ها انجام این پروازها توســط 

ایرالین ملی را ناشدنی می دانستند. 
وزیر راه گفــت: جلســاتی در این باره 
برگزار شد و همه با روحیه انجام شدن 
پروازهــای حــج در جلســات حضور 
داشــتند. امروز به لطف خدا پروازهای 
حج در شــرایط خاص و با وجود تحریم 

های صنعت هوانوردی، انجام شد.
وی افزود: امروز مراسم حج را به خوبی 
و در شرایطی مناسب به پایان رساندیم. 
پروازهای رفت و برگشــت با کمترین 

تاخیر انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه کار بسیار بزرگی 
در پیــش داریم، گفت: حدود ســه ماه 
قبل ستاد اربعین را تشــکیل داده ایم، 
مخصوصــا در ســازمان هواپیمایــی، 
سازمان راهداری و راه آهن این ستادها 

تشکیل شده است.

لیاتی سازمان  معاون حقوقی و فنی ما
امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای 
نه های  یا پا نون  قا ز  ا بخش  یک  فقط 
فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی 

کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
به  ره  شا ا با  توتونچی  سعید  تسنیم، 
راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار 
نه های فروشگاهی و  یا نون پا کرد: قا
 ،۱۳۹۸ واخر سال  ا نه مودیان  ما سا
بالغ شد و هدف اصلی این  تصویب و ا
قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام 
اقتصادی کشور حول محور فعالیت های 

مبادالتی و بازرگانی است.
رتباط با این  فزود: نهاد اول در ا وی ا
موضوع است که تمام فعاالن اقتصادی 
به ترتیبی که سازمان اعالم می کند، از 
یانه های فروشگاهی در کسب و کار  پا

خود استفاده کنند.
فروشگاهی  نه های  یا پا وی  گفته  به 
ردهایی  ندا باید در مبادالت شان استا
ثبت  کاال،  اطالعات  ثبت  برای  ا  ر
به  صورت حساب ها و اطالعات خود 
عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف 

مقابل مبادله رعایت کنند.
لیاتی سازمان  معاون حقوقی و فنی ما
لیاتی کشور اضافه کرد: بخش  مور ما ا
نه  ما نون تدوین سا ین قا دوم و مهم ا
نرم افزاری ملی و فراگیر تحت وب است 
قتصادی مکلفند که  که تمام فعاالن ا

به  مربوط  صورت حساب های  تمام 
خرید و فروش خود و اطالعات مربوط 
به کاالهایی که مبادله شده است را با 
جزئیات، قیمت کاالها و حجم مبادالت 
و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادالت و ...، 

در این سامانه ثبت کنند.
ثبت جزییات مبادله در سامانه 
مودیان با تایید دو طرف مبادله

ین  ا نیزم  مکا کرد:  بیان  توتونچی 
نه به نوعی است که هر دو طرف  ساما
مبادله باید تأیید کنند که این مبادله 
با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین 
دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی 

باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.
این مقام مسئول عنوان کرد: می توان 
گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی 
در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم 
و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً 

حل می شود.
وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در 
لیاتی کشور گفت: بزرگ ترین  نظام ما
نتقاد به نظام مالیاتی کشور این است  ا
که مالیات های گروه های مختلف شغلی 
به ویژه مشاغل و اصناف، عادالنه و 
قعیت های  وا بر  مبتنی  و  نه  منصفا
ز  ین موضوع ا قتصادی شان نیست و ا ا

هر دو طرف عنوان می شود.
لیاتی سازمان  معاون حقوقی و فنی ما
لیاتی کشور خاطرنشان کرد:  مور ما ا
ینکه عنوان می شود عده ای با  ول ا ا

ر باال مبادله می کنند،  حجم های بسیا
لیاتی  ولی مودی پر و پیمان نظام ما
نها  لیات هایی برای آ نیستند، یعنی ما
ز آن  تعیین می شود که بسیار کمتر ا
نها  ید برای آ قعاً با ا چیزی است که و
بخشی  آن  بل  مقا در  می شد؛  تعیین 
قاً مودیان ضعیف و  تفا ز مودیان که ا ا
کاماًل هم شفافی هستند و  فرار و رفتار 
ز طرف همین  رند، ا مخاطره آمیز ندا
نظام مالیاتی مشمول مالیات های بسیار 

سنگین و ناعادالنه می شوند.
توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل 
اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت 
و ضبط و مستندسازی اطالعات مربوط 
قتصاد کشور  قتصادی در ا به فعاالن ا
عنوان می کنند؛ اطالعاتی که در اختیار 
ر نمی گیرد  لیاتی قرا مور ما سازمان ا
لیاتی حسب  و مأموران و ممیزین ما
یط  شرا حسب  و  خودشان  تشخیص 
نها و مودیان رخ  قاتی که بین آ تفا و ا
می دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر 
لیات تعیین می کنند که  مبنای آن ما
بل  غیرقا رویکرد ضعیف،  نهایت  ین  ا
دفاع، غیرعادالنه، غیرمنصفانه و حتی 

غیرقانونی است.
وی متذکر شد: برای حل این مشکل، 
باید اوالً تمام مبادالت و اطالعات فعاالن 
اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط 
و مستندسازی شود و ثانیاً این اطالعات 
بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی 

مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ۲ برابر شدن 
صادرات ایران به روسیه در4 ماه نخست سال 
جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد. 
میزان صادرات در سنوات گذشته 4۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تن بود، اما امسال این رقم دو برابر شده که 
ناشی از رعایت استاندارد هاست. شایان ذکر است 
که سال گذشته میزان واردات محصوالت با منشا 

گیاهی از روسیه ۶.۵میلیون تن بوده است. 
با خبرنگار  شاپور عالیی مقدم در گفت وگو 
اقتصادی ایلنا، میزان صادرات ایران به روسیه 
با منشا گیاهی در سنوات گذشته را حدود 
4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دانست و افزود: گسترش 
مناسبات سیاسی ایران و روسیه زمینه ها را برای 
یکسان سازی پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای 
و رعایت استانداردهای آفت کش در دو کشور را 

فراهم کرده است.
وی از انعقاد ۳ تفاهم نامه های همکاری بین ایران 
با سرویس فدرال حمایت از مصرف کنندگان و 
سازمان حفظ نباتات روسیه خبر داد و تصریح 
کرد: ارتباطات های سازمان حفظ نباتات به صورت 
آنالین با تمام گمرکات و قرنطینه های گیاهی 

روسیه برقرار است.
عالیی مقدم ادامه داد: این اقدامات باعث شد 
عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت گیاهی در 
ایران تولیدکنندگان و کشاورزان منطبق با 
استانداردهای روسیه و اوراسیا تولید کنند. در 
سال گذشته واردات ایران از روسیه با منشا گیاهی 
در حدود ۶.۵ میلیون تن بود این در حالیست که 

ما حدود ۵۰۰ هزار تن محصول به این کشور 
صادر کردیم.

این مقام مسئول از ۲ برابر شدن صادرات ایران 
به روسیه در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به 
مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: کشاورزان 
ایرانی استانداردها را در بحث تغذیه و مبارزه با 
آفت رعایت می کنند؛ همچنین معاونت های 
تخصصی پای کار آمدند تا اطالعات بسترهای 
تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهند 
همچنین ملزم به استخدام مدیر کنترل کیفی از 

طرف نظام مهندسی کشاورزی شده اند.
 رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه  تقویت 
دیپلماسی غذایی جزو سیاست های اصلی دولت 
سیزدهم است، افزود: سازمان حفظ نباتات به 
عنوان مرکز اصلی رصد و پایش محصوالت 
کشاورزی با منشا گیاهی موظف شده است 
سالمت را در بستر سامانه سماک و سامانه توزیع 
محصوالت سالم ببرد که جهش خوبی برای 

صادرات و ارزآوری برای ما به همراه داشته است.
 معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به این پرسش که 
مدت ها واردات یونجه از روسیه منع شده بود آیا 
زمینه ها برای واردات یونجه از این کشور فراهم 
شده است؟ گفت: واردات یونجه تابع رعایت 
یکسری پروتکل های قرنطینه ای است. یونجه 
بعد از ورود هر کشور اگر سالمت آن تایید نشود 
امکان ورود انواع آفت و بیماری ها را با خود به 
همراه می آورد. یکی از وظایف اصلی سازمان 
حفظ نباتات به عنوان مرزبان ایجاد مانع برای 
ورود انواع آفت و بیماری های قرنطینه ای است. 
اما واردکنندگان اصرار داشتند که یونجه از روسیه 
بدون تیمار شدن وارد کشور شود این در حالیست 
که تیمار با کوره های خشک و مواد آفت زدایی 
مهم است و اگر روس ها تیمار کوره خشک بر 
اساس استانداردهای ما انجام دهد هیچ گونه 
ممنوعیتی برای واردات یونجه از روسیه وجود 

ندارد.

افزایش2 برابری صادرات محصوالت 
کشاورزی به روسیه

بخشی از اقتصاد زیرزمینی رو شد
شناسایی ۲ میلیون و ۲00 هزار مودی جدید برای اخذ مالیات 

مانده انواع کارت های بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال جاری، از 4۲۰ 
میلیون عدد گذشته است.

به گزارش ایسنا، مانده کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا پایان خرداد 
امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل 4۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار 
و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت 

پول الکترونیک در کشور وجود دارد.
در این زمینه، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ملی با صدور 

انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. 
همچنین، تا پایان خردادماه سال جاری بالغ بر ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار 
و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی 
ایران با تعداد 4۸ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۵۳ کارت، بیشترین صدور کارت 

برداشت در میان بانک ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.
بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند و بانک 
خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

عالوه بر این، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل چهار میلیون و ۳۰4 
هزار و ۳4۶ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که 
بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۶۷ عدد کارت، بیشترین 
صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 

را داشته است.
از سوی دیگر، این آمار نشان می دهد که ۱4۰ میلیون و ۸4۰ هزار و ۶۲۰ 
عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که 
بانک ملی ایران با صدور ۳۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۷4۹ عدد کارت هدیه 
در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارسیان 

و ملت قرار دارند.
همچنین، معادل دو میلیون و ۲۲4 هزار و ۲۲ عدد کارت پول الکترونیک 
نیز تا پایان خردادماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت 

پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

گزارش
ایلنا

5برابر جمعیت کارت بانکی صادر شده
بیشترین کارت بانکی صادر شده برای بانک ملی

ضریب نفوذ تلفن ثابت 
در ایران ۳4.۶4 درصد

رنا
: ای

س
عک

طبق اعالم سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، سال گذشته 
۲۰۸۶۵ وکیل مشمول معافیت ابرازی شدند و ۱۹۲۵۳ وکیل هم مالیات 
قطعی صفر دارند. به گزارش تسنیم؛  بر اساس استعالم صورت گرفته از 
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مبنی بر اینکه در سال ۱4۰۰ چه 
تعدادی از وکالی دادگستری مشمول معافیت از پرداخت مالیات شده اند 
و مبلغ دریافتی وکالی دادگستری سراسر کشور بابت مالیات چقدر بوده 

است؟ ۶۳ درصد وکال در سال قبل مالیات پرداخت نکرده اند!
طبق پاسخ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، تعداد وکالی ثبت نام 
شده ۶۳۶۷۹ نفر است که از این تعداد ۲۰۸۶۵ وکیل در سال قبل مشمول 

معافیت ابرازی هستند و ۱۹۲۵۳ وکیل هم مالیات قطعی صفر دارند.
به این ترتیب، ۶۳ درصد از وکال در سال قبل مالیات پرداخت نکرده اند.

 ۲۳۵۶۱ وکیل دیگر در سال گذشته در مجموع بیش از ۶۸ میلیارد و ۱۸۹ 
میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.

 ۶۳ درصد وکال در سال قبل 
مالیات نداده اند

از گذشـته بانک هـا یکـی از گزینه  هـای اول درخواسـت 
اسـتخدامی بـرای افـراد جویـای کار بودنـد. دالیـل 
مختلفـی بـرای ایـن عالقـه همچـون امنیـت شـغلی، 
جایگاه اجتماعی و سـبک و نوع کار وجود داشـته اسـت. 
اما یکی از عوامل مهـم برای این انتخـاب، در بهره  مندی 
از وام  هـای مخصـوص کارکنـان  در بانک هـا نهفتـه بود؛ 
وام هایـی کـه در راسـتای رفع نیازهـای ضـروری، خرید 
مسـکن، خرید خـودرو و در سـایر مصـارف بـه کارکنان 
پرداخـت می  شـد و از آنجـا کـه می  تـوان گفـت بانک ها 
بزرگ تریـن نهادهـای تامیـن مالـی افـراد حقیقـی و 
حقوقی جامعه هسـتند )با سـهمی بیـش از ۹۰ درصد(، 
اشـتغال و عضویـت در ایـن مجموعه هـا می  توانـد برای 
شاغالن آنها سودمند باشـد. البته نباید از این نکته غافل 
شـد که تمـام مجموعه هـای اقتصـادی که بانک هـا نیز 
جزء آنها هستند، سـعی در برآوردن احتیاجات کارکنان 
خـود دارنـد و ایـن امـر بـه  نوبه خـود مسـاله نادرسـتی 
نیست. اما وقتی این مسـاله را درکنار وضعیت اقتصادی 
فعلی و شـرایط سـخت بنگاه  های اقتصادی که در حفظ 
وضعیت حداقلـی و فراهم آوردن تسـهیالت بـرای ادامه 
حیات خـود در تنگنا هسـتند، نرخ  های باالی متوسـط 
تسـهیالت بانک ها به کارکنـان  خود نشـان می  دهد این 
تمایل برای اسـتخدام در این نهادهای اقتصادی آنچنان 

پربیراه نباشـد. 
بیشترین تعداد کارمندان در بانک ملی

به گـزارش فرهیختگان، مطابـق با آخریـن صورت  های 
مالـی منتشـره بانک هـا، بانک ملـی بـا ۳۷هـزار و ۱۷۵ 
کارمنـد در رتبـه اول بیشـترین تعـداد کارمنـدان قـرار 
دارد. پـس از بانـک ملـی، بانـک صـادرات بـا میانگیـن 
۲4 هـزار و 4۲۱ کارمنـد در سـال ۱4۰۰ در رتبـه دوم، 
بانـک ملـت بـا ۲۳.۷ هـزار، بانـک کشـاورزی بـا ۱۸.۷ 
هـزار، بانـک تجـارت بـا ۱۵.۵ هـزار، بانـک مسـکن بـا 
۱۲.۲ هزار و بانک رفاه بـا ۹.۸ هزار کارمنـد در رتبه  های 
بعدی قـرار دارنـد. همان گونه که مشـاهده م ی شـود در 
فهرسـت هشـت بانک اول، بانک هـای ملی، کشـاورزی 
و مسـکن بـه  صـورت دولتـی اداره شـده و بانک هـای 
صـادرات، ملـت، تجـارت و رفـاه نیـز جـزء بانک هایـی 
هسـتند که به  دنبال اصل 44 قانون اساسـی و در جریان 
خصوصـی  سـازی و واگـذاری بنگاه  هـای مورد نظـر از 
بخش دولتی، از مدیریت مسـتقیم دولت خارج شـده  اند 
امـا به نظـر می  رسـد همچنـان یـادگار سـاختار دولتی 

کـه یکـی از نمونه هـای آن تعـداد بـاالی کارکنـان در 
ایـن بانک هـا بـوده، در آنهـا باقی مانـده اسـت. پـس از 
این بانک هـا نیـز بانـک آینـده بـا 44۳۹ نفر، پارسـیان 
بـا 4۱۶۵ نفـر و پاسـارگاد بـا ۳۸۷4 نفـر در ادامـه رتبـه  
بنـدی بیشـترین تعـداد کارمنـد قـرار دارنـد و می توان 
گفـت بیـن بانک هایـی کـه از ابتـدا به شـکل خصوصی 
در شـبکه بانکی حضور یافته  اند دارای بیشـترین تعداد 

کارکنان هسـتند. 
 ۶۷ هزار میلیارد تومان برای کارکنان

در بررسـی سـرفصل  تسـهیالت اعطایـی بانک هـا و بـا 
تفکیـک دریافـت  کننـدگان وام بـه اشـخاص حقیقی، 
حقوقی و کارکنـان، مجموع حجـم وام  اهدایـی بانک ها 
بـه کارکنـان خـود در مجمـوع ۲۰ بانـک مورد بررسـی 
– به جـز بانـک ملـی کـه تسـهیالت کارکنـان را در 
صورت  هـای مالی سـال ۱۳۹۹ ارائـه نکرده- بالـغ بر ۶۷ 

هـزار میلیـارد تومـان بوده اسـت.
 از این مبلـغ بانک تجـارت با ۱۷ هـزار میلیـارد تومان و 
سـهم ۲۵ درصدی در رتبـه اول، بانـک ملت بـا ۱۵ هزار 
میلیـارد تومان و سـهم نزدیک بـه ۲۲ درصـدی در رتبه 
دوم قـرار دارد. در ادامـه ایـن فهرسـت نیـز بانک هـای 
رفاه با تسـهیالت ۱۲ هـزار میلیـارد تومانی و سـهم ۱۷ 
درصدی، بانک کشـاورزی با هشـت هزارمیلیارد تومان و 
سـهم نزدیک به ۱۲ درصدی و بانک مسـکن با پنج هزار 
میلیارد تومان و سـهم ۷.۵ درصـدی در رتبه  های بعدی 

قـرار دارند. 
 وام  یک میلیاردی برای هر کارمند

در بررسـی متوسـط وام  هـای اعطایـی بـه کارکنـان، 
بانک هـای خصوصی شـده رتبه هـای اول تـا چهـارم 
را از آن خـود کرده  انـد. ایـن مقـدار کـه از تقسـیم کل 
وام پرداختـی بانـک بـه کارکنـان خـود و بـا فـرض 
اسـتحقاق و تسـاوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه 
می  شـود، نشـان می  دهد بانک رفـاه به  عنـوان بانکی که 
بـازوی مالی سـازمان تامیـن اجتماعـی و حافـظ منابع 
بازنشسـتگان و بیمه  پردازان اسـت، با متوسط پرداختی 
یک میلیـارد و ۱۸۰ میلیـون تومانـی بـه کارکنـان خود 
در رتبـه اول قـرار دارد. در رتبـه دوم بانک تجـارت نیز با 
متوسـط وام پرداختی یک میلیـارد و ۹۳ میلیون تومانی 

در رتبـه دوم قـرار دارد.
بعـد از بانک تجـارت نیز بانک توسـعه تعاون با متوسـط 
وام پرداختـی ۶۲۰ میلیـون تومـان، بانک  ملت بـا ۶۱۹ 

میلیـون تومـان، بانـک سـینا بـا 4۸۶ میلیون تومـان و 
بانـک پاسـارگاد بـا متوسـط تسـهیالت اعطایـی 4۲۵ 
میلیارد تومـان به کارکنان خـود قرار دارند. متوسـط وام 
پرداختی مجموع بانک ها نیز 4۰۸ میلیون تومان اسـت 
و نشـان می  دهد متوسـط وام پرداختی ۶ بانـک بیش از 
متوسـط مجمـوع بانک هـا بـوده اسـت. بانک هایـی نیز 
که وام  هـای بیـش از ۲۰۰ میلیـون تومانی بـه کارکنان 
خـود پرداخته  اند بانک های کشـاورزی، مسـکن، شـهر، 
آینـده، سـامان، ایران زمیـن، کارآفرین و سـرمایه بودند. 
کمترین مقدار وام نیـز متعلق به بانک گردشـگری بوده 
که متوسـط ۱4۸ میلیون تومانی را برای ۱4۰۱ کارمند 

آن می تـوان در نظـر گرفت. 
۳۳درصد از تسهیالت اعطایی کارکنان 

پاسارگاد قرض الحسنه بود
منابـع قرض الحسـنه از آنجـا کـه صاحبـان آن بـا نیـت 
خیرخواهانـه و غیرتجـاری در بانک هـا بـه امانـت 
می  گذارنـد، جـزء منابـع ارزان قیمـت بانـک به نسـبت 
سـپرده های سـرمایه  گذاری کـه بانک هـا مکلـف بـه 
پرداخت سـود بـه آن هـا هسـتند، بـه حسـاب می  آیند 
و قانون گذار نیـز بانک هـا را مکلف بـه اسـتفاده از آن در 
مصارف متناسب نظیر تسـهیالت قرض  الحسنه ازدواج، 
اشـتغال، درمـان و... کرده اسـت تا ایـن منابع به شـکل 
تسـهیالت ارزان قیمـت به دسـت افـراد نیازمند برسـد 
و زمینـه رشـد فـردی و اجتماعـی و پرکـردن خألهای 
اجتماعی را فراهـم آورد. نگاهی به آمار تسـهیالت قرض  
الحسـنه اعطایی بانک ها نشـان می  دهـد از لحاظ حجم 
تسـهیالت قرض  الحسـنه بـه کارکنـان، بانـک ملـی بـا 
اعطـای ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسـهیالت قرض  الحسـنه 

به کارکنـان خود در صـدر این فهرسـت قـرار دارد. البته 
همان گونـه که پیش تر اشـاره شـد ایـن بانـک اطالعات 
مربوط به کل حجم تسـهیالت اعطایی به کارکنان خود 
را ارائه نکرده اسـت که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض 

الحسـنه اعطایی بـه کارمنـدان خود اسـت.
 مقـام دوم را بانـک ملـت بـا اختصـاص ۱۱۷۰ میلیـارد 
تومان از آن منابـع به خود اختصاص داده اسـت. از طرف 
دیگـر بـر اسـاس سـهم منابـع قرض الحسـنه اعطایـی 
بـه کارکنـان از کل تسـهیالت اعطایـی بـه آنهـا، بانـک 
پاسـارگاد ۳۳ درصـد از تسـهیالت اعطایی بـه کارکنان 
خـود را از منابع قرض  الحسـنه پرداخت کرده اسـت. این 
حجـم از تسـهیالت قرض  الحسـنه اعطایی بـه کارکنان 
که بالـغ بـر ۵۳۹ میلیـارد تومـان بـوده بیـش از دوبرابر 
تسـهیالت عـادی قرض  الحسـنه  ای اسـت کـه بانـک 
پاسـارگاد بـه افـراد جامعـه پرداخت کـرده، حـال آنکه 
اولویت اعطـای تسـهیالت قرض  الحسـنه بـرای اهداف 

ضـروری و مولـد و اشـتغال آفرین اسـت.
تسـهیالت  بیشـترین  دارای  کـه  بعـدی  بانـک   
قرض الحسـنه بـه کارکنـان خـود بـوده، بانک مسـکن 
است که سـهم ۱۵درصدی تسـهیالت قرض  الحسنه به 
کارکنـان دارد که آن هـم مربوط به قبل سـال ۹۵ بوده و 
در سال  های اخیر هیچ گونه تسـهیالت قرض  الحسنه ای 
به کارمندان خـود پرداخت نکـرده و در سـایر بانک های 
کشـور نظیر بانک های ملت و صـادرات به ترتیـب ۸ و ۶ 
درصـد و در رفـاه و تجارت این نسـبت پنج درصد اسـت 
و در سـایر بانک ها – به جـز بانک های ایران زمیـن، دی و 
پارسیان که اطالعات مصارف تسـهیالت قرض  الحسنه 

خود را منتشـر نسـاخته  انـد- زیـر پنج درصد اسـت.

کارت طالیی کارمندان بانک ها برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه

یک میلیارد تسهیالت برای هر کارمند بانک
بانک پاسارگاد 2برابر تسهیالت قرض الحسنه اعطایی به جامعه را به کارمندانش پرداخت کرد

رنا
: ای
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شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته ۸۲روز معامالتی، با ثبت 
۷۶هزار و 4۶۰واحد افزایش، معادل ۵.۵۹درصد رشد کرده است.

به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد ۷4۳ میلیارد و 
4۵۵ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 44۶۹ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال در بیش 
از 4۵ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۵4۳ دفعه طــی ۸۲ روز معامالتی در بورس اوراق 

بهادار مورد معامله قرار گرفت.
این در حالی است که تعداد ۸۰ میلیارد و ۳۶4میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۱۸۲ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار 

گرفته است.
این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در این ۸۲ روز، با ۷۶ هزار و 4۶۰ واحد افزایش، معادل ۵.۵۹ 
درصد رشــد کرده به رقم یک میلیون و 44۳ هزار و ۷۱۱ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز در این 
مدت با 4۱ هزار و ۱۹۸ واحد افزایش، معادل ۱۱.۸۳درصد رشــد کرد و در این مدت رقم ۳۸۹ هزار و 

4۶۶ واحد را به نمایش گذاشته است.

رشد 5.5۹درصدی شاخص بورس از ابتدای سال

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
تولید و استخراج کنسانتره زغال سنگ توسط شرکت های تابعه ایمیدرو طی سه 

ماهه نخست امسال به  ترتیب 44 و ۵۳ درصد رشد یافت.
به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده از سوی ایمیدرو، دو شرکت زیرمجموعه 

این سازمان، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۱۸4 هزار تن )۱۸4 هزار و ۵۸۷ تن( کنسانتره 
زغال سنگ تولید کرده اند که این میزان نسبت به ۱۲۸ هزار و 4۷۵ تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته 

رشد 44 درصدی داشته است.
همچنین، شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو، در بهار امسال قریب به ۵۲۵ هزار و ۱۹4 تن زغال سنگ استخراج 
کرده اند که در مقایسه با میزان آن در سه ماه ابتدایی سال گذشته، ۵۳ درصد افزایش یافته است. در مدت سه 

ماهه ابتدایی سال ۱4۰۰ حدودا ۳4۳ هزار و 4۰۹ تن زغال سنگ استخراج شده بود.
از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در این مدت، به ترتیب زغال ســنگ طبس ۱۶۲ هزار و ۷4۸ تن و 
زغال سنگ البرز مرکزی، ۲۱ هزار و ۸۳۹ تن تولید داشته اند. ضمن اینکه شرکت زغال سنگ طبس 4۵۰ 

هزار و ۹۶۷ تن، مجتمع زغال سنگ طبس 44 هزار و 4۸۱ تن را در سه ماهه ابتدایی امسال ثبت کرده اند.

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ

طی خرداد ماه ســال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک مبادله  شد 
که ۹۰.۵ درصد این چک ها وصول شده است.به گزارش ایلنا از روابط 
عمومی بانک مرکزی، طی خرداد ماه ۱4۰۱، در سامانه چکاوک حدود 
۶.۸ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳4۲4 هزار میلیارد ریال مبادله 

شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ درصد و ۲4.۹ درصد افزایش نشان 
می دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در خرداد ماه به ترتیب ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد وصول 
شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۲ درصد و 
۸۷.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۳ درصد و 

۸۷.4 درصد بوده است.
شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در خردادماه ۱4۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۵ 
درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۸ درصد را نمایش می دهد. همچنین این شاخص 

به لحاظ مبلغی ۱۰.۹ درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد ۱۲.4 درصد را نمایش می دهد.

بیش از ۹۰ درصد چک های مبادله ای، وصول شد

بانک معدنبورس

کاغذ اقتصادی
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45۰5 ابتال و 4۶ فوتی؛ آخرین 
آمار روزانه کرونا در ایران

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 4۵۰۵ نفر مبتال 
به بیماری کرونا در کشور شناسایی شده و متاسفانه 4۶ بیمار نیز 

جان خود را از دست داده اند.
به گزارش ایســنا، از دیروز تا امروز ۸ مردادماه ۱4۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 4۵۰۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور شناسایی و ۱۰۷۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۳۸۱ هزار و 

۲۹۹ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 4۶ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به ۱4۱ هزار و ۹۳۷ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۷۹ هزار و ۲۳۹ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۱۱۹۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۳ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
تزریق بیش از ۲۳ هزار دز واکســن کرونا در کشور طی شبانه روز 

گذشته
بنابر اعالم وزارت بهداشت، تاکنون ۶4 میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۲۲ 
نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون 
و ۱۹۶ هزار و 4۶ نفر نیز ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور 

تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۱۳۵ 

هزار و ۱۳۸ ُدز رسید.
در شبانه روز گذشــته ۲۳ هزار و ۹۰4 ُدز واکسن کرونا در کشور 

تزریق شده است.
در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امور اسـتان های 
تأمین اجتماعـی گفـت: سـازمان  سـازمان 
تأمین اجتماعـی در سـال جـاری بـا افزایـش 
۷۰ درصـدی مبلـغ وام ضـروری بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیران نسـبت بـه سـال گذشـته، 
رقـم ریالـی ایـن تسـهیالت را از ۷ میلیـون بـه 
۱۲ میلیـون تومان رسـانده و تاکنـون در مرحله 
نخست این طرح در سـال جاری ۵۰ هزار و ۷۳۰ 
فقـره تسـهیالت بـه واجـدان شـرایط، پرداخت 

شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر احمـد اسـفندیاری 
بـا بیـان اینکـه بیـش از ۶۰ درصـد مجمـوع 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران کشـور، تحت 
پوشـش خدمـات و حمایت هـای سـازمان 
تأمین اجتماعی هسـتند، افزود: صیانت و تکریم 
از بازنشستگان و مسـتمری بگیران همراه با ارائه 
خدمات متنـوع و مطلـوب، از برنامه هـای مهم و 
اولویت دار این سـازمان اسـت و از ابتـدای اجرای 
طـرح پرداخـت تسـهیالت ضـروری - از ابتدای 
سـال ۹۹ - تاکنـون بیـش از ۶۵۰ هـزار فقـره 
تسـهیالت به بازنشستگان پرداخت شـده است.
وی با اشـاره بـه اینکه تسـهیالت ضـروری ویژه 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران در سال جاری 
در شـش مرحلـه پرداخـت تسـهیالت خواهـد 
شـد، افـزود: سـازمان تامین اجتماعـی در سـال  
۱4۰۱بـا افزایـش ۷۰ درصدی مبلغ وام نسـبت 
به سـال گذشـته، رقم ریالی این تسـهیالت را از 
۷ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسـانده و تاکنون 
در مرحله نخسـت این طرح در سـال جـاری ۵۰ 
هـزار و ۷۳۰ فقـره تسـهیالت بـه بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیران واجـد شـرایط، پرداخـت 

شـده است.
اسـفندیاری بـا بیـان اینکـه ثبت نـام متقاضیان 
تسـهیالت ۱۲ میلیون تومانی توسط کانون های 
بازنشسـتگی و بـه صـورت کامـاًل غیرحضـوری 
انجام می شـود؛ خاطرنشـان کرد: در سال جاری 
در مجمـوع 4۱۶ هـزار نفـر از بازنشسـتگان و 
مسـتمری بگیران از ایـن تسـهیالت بهره منـد 

خواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مسـائل معیشـتی و 
مشـکالت اقتصـادی و رفـع نیازهـای ایـن افراد 
از دغدغه هـای مهـم سـازمان تأمین اجتماعـی 
اسـت، یـادآور شـد: طبـق برنامه ریزی هـای 
صـورت گرفته، تا پایـان سـال و در مراحل بعدی 
پرداخت تسـهیالت، تعداد ۳۶۵  هـزار نفر دیگر 
از بازنشستگان و مستمری بگیران این تسهیالت 

را دریافـت می کننـد.
اسـفندیاری بـه تفاهم نامه این سـازمان بـا بانک 
رفاه کارگـران و کارمـزد چهار درصد تسـهیالت 
اعطایی بـه مسـتمری بگیران بـا بازپرداخت ۲4 
ماهـه اشـاره کـرد و یـادآور شـد: سیاسـت های 
حمایتـی بـا هـدف بهبـود وضعیـت جامعـه 
بازنشسـتگان تأمین اجتماعـی همچنـان ادامـه 

خواهـد داشـت.
وی با بیـان اینکه در سـنوات گذشـته ۳۰ درصد 
هزینـه بیمـه تکمیلـی بازنشسـتگان توسـط 
سـازمان تأمین اجتماعـی پرداخـت می شـد، 
تأکیـد کـرد: در حـال حاضـر ۵۰ درصـد از حق 
بیمه تکمیلی بازنشسـتگان توسـط این سازمان 
تقبل شـده و پرداخـت می شـود و خدمات تحت 
پوشـش بیمـه تکمیلـی نیـز نسـبت بـه سـال 
گذشـته از رشـد قابـل توجهـی برخوردار شـده 

اسـت.
اسـفندیاری بـا اشـاره بـه آغـاز مجـدد طـرح 
کرامـت رضـوی در سـال جـاری گفـت: از اوایل 
تیر ماه اعـزام بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
رضـا  امـام  زیـارت  بـه  تأمین اجتماعـی 
)علیه السـالم( در قالب طرح » کرامـت رضوی « 
آغـاز شـده و طبـق برنامه ریزی های انجام شـده 
و در راسـتای مسـائل رفاهـی و تقویت سـالمت 
و نشـاط روحـی بیـش از ۱۰۰ هـزار نفـر از ایـن 
افراد به همـراه همسرانشـان بـه این سـفر اعزام 

خواهنـد شـد. 
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امور اسـتان های 
سـازمان تأمین اجتماعـی بـه ارائـه  ۱۸ نـوع 
خدمـات بیمـه ای و درمانـی بـه جامعـه هـدف 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان اشـاره کـرد و 
گفت: ارائـه خدمـات درمان بسـتری رایـگان به 
بیمه شـدگان بـاالی ۶۵ سـال در تمامـی مراکز 
درمانـی دولتی طـرف قـرارداد از دیگـر اقدامات 

ایـن سـازمان اسـت.
سـازمان  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
تأمین اجتماعـی، وی بـا بیـان اینکـه بخـش 
درمـان سـازمان تأمین اجتماعـی بـا ۳۹۳ مرکز 
درمانـی و بیـش از ۱۰ هـزار تخت فعـال در حال 
ارائه خدمات به مخاطبان و بازنشسـتگان اسـت، 
اذعان کـرد: بیـش از ۳۰ درصد مراجعـان مراکز 
درمانـی سـرپایی این سـازمان بـاالی ۶۵ سـال 

سـن دارنـد.
وی با بیـان اینکه در سـنوات گذشـته ۳۰ درصد 
هزینـه بیمـه تکمیلـی بازنشسـتگان توسـط 
سـازمان تأمین اجتماعـی پرداخـت می شـد، 

تأکیـد کـرد: در حـال حاضـر ۵۰ درصـد از حق 
بیمه تکمیلی بازنشسـتگان توسـط این سازمان 
تقبل شـده و پرداخـت می شـود و خدمات تحت 
پوشـش بیمـه تکمیلـی نیـز نسـبت بـه سـال 
گذشـته از رشـد قابـل توجهـی برخوردار شـده 

اسـت.
اسـفندیاری بـا اشـاره بـه آغـاز مجـدد طـرح 
کرامـت رضـوی در سـال جـاری گفـت: از اوایل 
تیر ماه اعـزام بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
رضـا  امـام  زیـارت  بـه  تأمین اجتماعـی 
)علیه السـالم( در قالب طرح » کرامـت رضوی « 
آغـاز شـده و طبـق برنامه ریزی های انجام شـده 
و در راسـتای مسـائل رفاهـی و تقویت سـالمت 
و نشـاط روحـی بیـش از ۱۰۰ هـزار نفـر از ایـن 
افراد به همـراه همسرانشـان بـه این سـفر اعزام 

خواهنـد شـد. 
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امور اسـتان های 
سـازمان تأمین اجتماعـی بـه ارائـه  ۱۸ نـوع 
خدمـات بیمـه ای و درمانـی بـه جامعـه هـدف 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان اشـاره کـرد و 
گفت: ارائـه خدمـات درمان بسـتری رایـگان به 
بیمه شـدگان بـاالی ۶۵ سـال در تمامـی مراکز 
درمانـی دولتی طـرف قـرارداد از دیگـر اقدامات 

ایـن سـازمان اسـت.
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امور اسـتان های 
سـازمان تأمین اجتماعـی بـه ارائـه  ۱۸ نـوع 
خدمـات بیمـه ای و درمانـی بـه جامعـه هـدف 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان اشـاره کـرد و 

گفت: ارائـه خدمـات درمان بسـتری رایـگان به 
بیمه شـدگان بـاالی ۶۵ سـال در تمامـی مراکز 
درمانـی دولتی طـرف قـرارداد از دیگـر اقدامات 
ایـن سـازمان اسـت. بـه گـزارش روابط عمومی 
سـازمان تأمین اجتماعـی، وی بـا بیـان اینکـه 
بخش درمـان سـازمان تأمین اجتماعی بـا ۳۹۳ 
مرکز درمانـی و بیـش از ۱۰ هزار تخـت فعال در 
حـال ارائه خدمات بـه مخاطبان و بازنشسـتگان 
اسـت، اذعان کرد: بیـش از ۳۰ درصـد مراجعان 
مراکـز درمانی سـرپایی این سـازمان بـاالی ۶۵ 

سـال سـن دارند.
وی با بیـان اینکه در سـنوات گذشـته ۳۰ درصد 
هزینـه بیمـه تکمیلـی بازنشسـتگان توسـط 
سـازمان تأمین اجتماعـی پرداخـت می شـد، 
تأکیـد کـرد: در حـال حاضـر ۵۰ درصـد از حق 
بیمه تکمیلی بازنشسـتگان توسـط این سازمان 
تقبل شـده و پرداخـت می شـود و خدمات تحت 
پوشـش بیمـه تکمیلـی نیـز نسـبت بـه سـال 
گذشـته از رشـد قابـل توجهـی برخوردار شـده 

اسـت.
 اسـفندیاری همچنیـن به اجـرای طـرح تحول 
درمـان و راه انـدازی کلینیک های دیابت و فشـار 
خـون بـا اسـتفاده از ظرفیت های موجـود مراکز 
درمانی ملکی اشـاره و خاطرنشـان کرد: سازمان 
تأمین اجتماعـی بـا آمـوزش ۵۰۰ پرسـتار، ۹۲ 
کارشـناس تغذیـه و 4۰۰ پزشـک عمومـی در 
حال اجـرای این طرح در جهت خدمت رسـانی و 

تکریم  مراجعان و  بازنشسـتگان اسـت.

یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح راه های انتقال و 
عالئم آبله میمونی، گفت: سازمان جهانی بهداشت 
برای آبله میمونی سطح هشدار را مطرح کرده، به ویژه 
برای کشورهایی که تعامالت زیادی با آفریقا دارند. ما 
هم باید هوشیار بوده و آمادگی داشته باشیم، اما نگرانی 
عمومی ایجاد نکنیم. دکتر حمید سوری در گفت وگو 
با ایسنا، درباره وضعیت آبله میمونی در جهان، گفت: 
عامل بیماری زای آبله میمونی در ۱۹۵۸ شناخته شد 
که به این بیماری آبله جوندگان هم گفته می شود، اما 
از آنجایی که اولین بار در میمون گزارش شده، نام آن 
را آبله میمونی گذاشتند، اما در جوندگان هم مانند 

خرگوش، خوکچه هندی و ... مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه راه انتقال آن هم از طریق ترشحات 
تنفسی است، گفت: عمدتا این بیماری به صورت 
بومی در آفریقــای مرکزی بــود. از آنجایی که در 
کشــورهای آفریقای مرکزی امکانات مراقبتی و 
درمانی ضعیف است، نسبتا مرگ ومیر آن هم بیشتر 
است. در اوایل بهار امسال مواردی از آبله میمونی در 

خارج از آفریقا دیده شد و اولین مورد آن هم مربوط به 
یک مسافر انگلیسی بود که از آفریقا به بریتانیا رفته بود 
و به بیماری مبتال شده بود. با سردرد و تب و تاول های 
کوچک  مراجعه کرده بود که بعد از چند روز مشخص 
شد که آبله میمون است. در این فاصله هم عده ای 

مبتال شده بودند و بیماری منتقل شده بود.
سوری با بیان اینکه انتقال آبله میمونی هم از طریق 
ترشحات تنفسی و هم از طریق تماس پوستی به 
ویژه تاول های پوستی است، گفت: البته خوشبختانه 
تاکنون مورد مرگی از آبله میمون در خارج از آفریقا 
گزارش نشده است. در عین حال در منطقه ما هم 
چندین مورد از آبله میمونی در امارات و ... تایید شده 

داشتیم که خوشبختانه فوتی نداشته است.
وی با بیان اینکه کال میزان کشندگی آبله میمونی 
خیلی باال نیست، گفت: میزان انتقال آن هم نسبت 
به بیماری هایی مانند سارس، مرس و کووید پایین تر 
است. البته به هر حال باید مراقبت های الزم انجام 
شود، اما از بزرگنمایی بیش از حد مساله باید اجتناب 

شود. زیرا ممکن است باعث غفلت ما از مسائل جدی تر 
مانند کووید ۱۹ شود. سوری با بیان اینکه در بیش 
از ۶۰ کشــور آبله میمونی دیده شده است، گفت: 
تاکنون در کشور ما مورد تایید شده ای از آبله میمونی 
نداشتیم. در عین حال عالئم آن هم آشکار است و 
عالئمی مانند تب، خارش، سردرد و تاول های پوستی 
است. در عین حال شانسی که در آبله میمونی داریم، 
این است که خوشبختانه  آبله میمونی در دوره پنهان 
بیماری قابلیت انتقال و بیماری زایی ندارد، بلکه از 
زمانی قابلیت انتقال بیمــاری وجود دارد که عالئم 

بیماری ظاهر شود.
تایید واکسن اختصاصی

 آبله میمونی در اروپا
وی ادامه داد: در عین حال افرادی که واکســن آبله 
تزریق کردند که در کشــور ما افراد باالی ۵۰ سال 
هســتند، این افراد تا حدود ۹۰ درصد در برابر این 
بیماری مصون هستند. بنابراین واکسن آبله بین ۸۵ 

تا ۹۰ درصد می تواند ایجاد مصونیت کند. در عین 
حال اخیرا واکسن اختصاصی آبله میمونی هم در اروپا 
و انگلیس تاییدیه گرفته است. بنابراین ایجاد نگرانی 

زیاد درباره این بیماری چندان خوب نیست.
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه بسیاری از کشورها 
ذخیره واکسن آبله را ندارند، گفت: زیرا نگهداری این 
واکسن بسیار خطرناک است و نگهداری واکسن آبله 
فقط در چند کشور محدود و شاید کمتر از انگشتان 
یک دست است. در سال ۱۹۷۸ آبله ریشه کن شد و 
در ۱۹۸۰ سازمان جهان بهداشت ریشه کنی آن را 
رسما اعالم کرد.  سوری با بیان اینکه سازمان جهانی 
بهداشت چند سطح آگاهی دهنده یا هشداری دارد، 
گفت: زمانیکه بحث هشداردهنده بودن یک بیماری 
است، به این معنا اســت که باید اقداماتی در برخی 
کشــورها انجام شود و ســطح خطری را که عامل 
بیماری زا می تواند یک جامعه را تهدید کند، نشان 
می دهد. سطح هشدار هم مربوط به کشورهایی است 

که تعامالت زیادی دارند. 

معاون سازمان تامین اجتماعی خبر داد

تداوم اجرای سیاست های حمایتی از بازنشستگان

یک اپیدمیولوژیست:

برای »آبله میمونی« آماده باشیم، اما نگرانی ایجاد نکنیم

وضعیت بیمارستان ها
 در مناطق سیل زده 

رئیس مرکز مدیریت بیمارســتانی و خدمات تعالی بالینی وزارت 
بهداشت وضعیت بیمارستان های مناطق ســیل زده و نحوه ارائه 

خدمت به سیل زدگان را تشریح کرد.
دکتر حســن واعظــی در گفت وگو با ایســنا، دربــاره وضعیت 
بیمارستان ها در مناطق سیل زده کشــور، گفت: خوشبختانه در 
بیمارستان ها آب گرفتگی ناشی از سیل یا چالش های اینچنینی 
نداشته ایم. چند مورد نشــتی جزئی داشتیم که رفع شده و خدا را 

شکر آبگرفتگی عمده نداشته ایم.
وی با بیان اینکه در بیمارســتان های مناطق ســیل زده خسارت 
عمده ای نداشــته ایم، افزود: معموال بعد از حادثه و بالیا یا حوادث 
جوی، گزارشات را جمع آوری کرده و بحث تعداد بیماری که به آنها 
خدمات ارائه دادیم یا اگر آسیبی به تجهیزات مان رسیده باشد را بعد 

از حادثه جمع آوری و اعالم می کنیم.
وی درباره ارائه خدمت به سیل زدگان نیز گفت: ارائه خدمت به مردم 
سیل زده بدون قید و شــرط و به صورت رایگان در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی استان های سیل زده در حال انجام است که معموال 
گزارش جمع بنــدی آن را بعدا اعالم می کنیم. بــا توجه به اینکه 
همچنان بارش ها را در کشور شاهدیم و ظاهرا سازمان هواشناسی 
هشدارش را در سطح قرمز نگه داشته و معموال بعد از اینکه فرآیند 
بحران تمام می شود، گزارش جمع بندی را اعالم می کنیم. در حال 
حاضر هم در کشور بیمارستانی نداریم که از زنجیره خدمت خارج 

شده باشد و بیمارستان ها در حال ارائه خدمت هستند.
واعظی ادامه داد: عمدتا خدماتی که به ســیل زدگان ارائه شــده، 
مربوط به تروما بوده است. در عین حال مراجعاتی را به دلیل گزش 
هم داشته ایم، اما عمده مراجعات مربوط به تروما مانند شکستگی، 
ضرب دیدگی، ضربه به سر و اندام ها، و ... است. همچنین مراجعاتی 
به دلیل آلودگی مسیر گوارش و بحث بیماری های عفونی است که 

بعد از ۷۲ ساعت خودشان را نشان می دهند.
وی گفت: معموال در حوادث این چنینی حادثه دیدگان از ســوی 
هالل احمر یا اورژانس پیش بیمارســتانی به بیمارستان منتقل 
می شــوند و معموال درمان در محل به صورت حداقل است و برای 
ارزیابی کامل پزشــکی، آســیب دیدگان را به بیمارستان منتقل 

می کنند.
واعظی درباره وضعیت اشــغال تخت و بســتری های کرونایی در 
استان های سیل زده نیز گفت: خوشبختانه در زمینه بستری بیماران 
کرونایی در استان های سیل زده مشکلی نداریم. در عین حال خدا 
را شکر تعداد بستری در این موج کرونا، نسبت به پیک های قبلی 

آنقدر افزایش نیافته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به اینکه طی سال جاری ردیف بودجه  
تجهیزات توانبخشی با روند افزایشی همراه بوده 
و ماه گذشته حدود ۶۰ درصد اعتبارات در این زمینه به استان ها 
ابالغ شده است تا زودتر خریدهای مورد نیاز خود را انجام دهند، 
گفت: تامین »سمعک« از مهم ترین نیازهای سازمان محسوب 
می شود، چراکه در زمینه تولید سمعک تولیدکننده داخلی 

نداریم و سازمان بهزیستی در این زمینه دچار مشکل است.
اصغر کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات بهزیستی 
برای سهولت دسترسی مددجویان به تجهیزات توانبخشی، بیان 
کرد: طی سال جاری ردیف بودجه  تجهیزات توانبخشی با روند 
افزایشی همراه بوده است و ماه گذشته حدود ۶۰ درصد اعتبارات 
در این زمینه به استان ها ابالغ شده است تا زودتر خریدهای مورد 
نیاز خود را انجام دهند، چرا که ممکن است قیمت ها افزایش 

یابد، حداقل خریدهایمان را از قبل انجام داده باشیم.
وی گفت: لذا در حال حاضر انبارهای مراکز استان مملو از ویلچر 
است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، هرچند که در لحظه 

نیاز پیش می آید.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه ویلچرهای برقی در چه شرایطی به 
مددجویان تخصیص می یابد، اینگونه توضیح داد: ویلچر برقی 
مورد نیاز بسیار محدود است و شاید ساالنه حدود ۱۰۰۰ ویلچر 
برقی کافی باشد. این نوع از ویلچرها میان افراد دارای معلولیتی 
توزیع می شود که امکان تحرک نداشته باشند. زمانی که فردی 
بتواند با قدرت دست ویلچر را به حرکت درآورد، ویلچر برقی به 
وی ارائه نمی شود، زیرا از نظر علمی و توانبخشی فرد پس رفت 

می کند.
کاظمی تاکید کرد: فردی که از نظر توانی امکان تحرک اندام 
فوقانی را داشته باشد اما از ویلچر برقی استفاده کند، عضالت او 
تحلیل می رود، لذا ویلچر برقی به افرادی ارائه می شود که عالوه 
بر اینکه توان تحرک کلی را ندارند، نتوانند اندام فوقانی خود را 
حرکت دهند. بسیاری از افراد دارای معلولیتی که توان حرکت 
دارند نیز از ما تقاضای ویلچر برقی دارند و این درحالیست که از 

نظر علمی این موضوع اشتباه است.

کارشناس اداره کنترل و مدیریت بیماری های 
منتقله از ناقلین وزارت بهداشت، با اشاره به 
وضعیت بیماری ماالریا و تشریح اقدامات انجام 
شده در جهت حذف این بیماری در کشور، گفت: تا آخر امسال 
گروه ارزیاب سازمان جهانی بهداشت برای بررسی شواهد و 
مستندات برنامه حذف ماالریا در کشور وارد ایران می شوند 
و اگر اقداماتی که برای حذف ماالریا انجام دادیم مطابق با 
استانداردهای تعریف شده برای اخذ گواهی حذف باشد، این 
گواهی را دریافت خواهیم کرد. دکتر عبدالرضا میراولیایی در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: کشور بعد از گذشت ۷۰ سال از برنامه 
کنترل و ریشه کنی ماالریا، اکنون در شرایطی قرار گرفته است 
که می توانیم به حذف ماالریا فکر کنیم. ما استحقاق داریم که در 
حال حاضر گواهی حذف ماالریا از کشور را دریافت کنیم. زمانی 
ما می توانیم این گواهِی حذف را دریافت کنیم که حداقل برای ۳ 
سال متوالی هیچ موردی از مرگ ناشی از ماالریا یا انتقال محلی 
بیماری را نداشته باشیم. او درباره مفهوم انتقال محلی ماالریا در 
کشور، بیان کرد: انتقال محلی بیماری شرایطی است که یک 
فرد مبتال به بیماری وارد کشور شود و پشه ماده آنوفل این فرد 
را مورد گزش قرار دهد و سپس در گزش بعدی انگل بیماری را 
به فرد دیگری انتقال دهد. اگر انتقال در نسل دوم بیماری اتفاق 
افتد به  آن انتقال محلی می گوییم که به عنوان یک عامل مهم 
در خدشه وارد کردن به برنامه حذف ماالریا شمرده می شود. 
سیستم بهداشتی ما باید آن قدر از نظر نظام مراقبت بیماری 
تقویت شده باشد که بتواند در صورتی که فرد آلوده به ماالریا وارد 
کشور شد، به سرعت او را شناسایی و درمان کند تا پشه ماالریا 
این انگل را به افراد بومی محل منتقل نکند. کارشناس اداره 
کنترل و مدیریت بیماری های منتقله از ناقلین وزارت بهداشت 
ادامه داد: ان شاءاهلل تا آخر امسال گروه ارزیاب سازمان جهانی 
بهداشت برای بررسی شواهد و مستندات برنامه حذف ماالریا در 
کشور، وارد ایران می شوند و مناطق مختلفی از کشور را بررسی 
می کنند و اگر اقداماتی که برای حذف ماالریا انجام دادیم مطابق 
با استانداردهای تعریف شده برای اخذ گواهی حذف باشد این 

گواهی را دریافت خواهیم کرد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی عنوان کرد
مشکل بهزیستی 

در تامین »سمعک«

همزمان با هفته ملی حذف ماالریا اعالم شد

استان های اندمیک 
»ماالریا« در ایران

خبر

خبر

خبر

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 -۱ از  چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۵۵۶ فرعی 
اصلی بمساحت ۵۱۳.۶۷ متر مربع بخش ۳۴ کرمان 
واقع در اراضی محمد آباد مسکونی جبالبارز  جیرفت 
مورد تقاضای اقای حسین سعیدی نژاد گراغانی  به استناد رای هیات 
 ۱۳۹۶۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۷۱۱۹ شماره  به  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم 
موضوع  آگهی  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در   ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۲ مورخ 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده 
در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   -۱۳ ماده  و  رسمی  سند  فاقد 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا 
بدینوسیله  مالک   ۱۴۰۱٫۲٫۲۱ ۱۹۳۲مورخ   شماره  درخواست  حسب 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۳  
یا  مالک  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  ملک  وقوع  محل  در 
مقرر  موعد  در  میگردد که  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک  مالکین 
مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع  محل  به  اعالن  این  در 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق  مجاورین بر حدود وحقوق 
ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده 8۶- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳۰ روز به این اداره اعالم 
و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست 
هیچگونه  شده  یاد  مهلت  گذشت  از  وپس  نماید  ارائه  اداره  این  به 

ادعایی مسموع نخواهد بود.
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.جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ۴۲۲ پالک  مزروعی  زمین  ششدانگ  چون 
در  واقع  مربع   متر   ۱۷۵۰۰ بمساحت  اصلی   -۵۵۶
بخش  جیرفت  ساردوئیه  شاه  محمد  قنات  اراضی 
هیات  رای  استناد  به  شریفی   احمد  اقای  تقاضای  مورد  ۳۴کرمان 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۴۵۴۳۶ 
موضوع  آگهی  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در   ۱۴۰۰٫۱۲٫۹ مورخ 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده 
در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   -۱۳ ماده  و  رسمی  سند  فاقد 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا 
حسب درخواست شماره ۵۲۵۹ مورخ  ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۴  
یا  مالک  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  ملک  وقوع  محل  در 
مقرر  موعد  در  میگردد که  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک  مالکین 
مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع  محل  به  اعالن  این  در 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق  مجاورین بر حدود وحقوق 
ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده 8۶- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳۰ 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.م الف:۲14
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
به مساحت  احداثی در آن  بنای  با 
پالک  دارای  مربع  متر   ۴۳۲۳۰۹۲
شهر  هور  در  واقع  اصلی   -۱۶۴ از  فرعی   -۱۵۷
تقاضای  مورد  ۴۶ کرمان  بخش  دو  قطعه  فاریاب 
خانم فاطمه دامغانی فرزند عزیزاله به شماره ملی 
۲۹۹۱۴۷۳۹۹۱ نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب 

درخواست کتبی مالک مورخه ۱۴۰۱/۵/۳
فوق منتشر  اختصاصی پالک  آگهی تحدید حدود 

و عملیات
یکشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  آن  تحديدی 

مورخه۱۴۰۱٫۵٫۳۰
به  لذا  و  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در 
میشود  اخطار  مذبور  رقبه  مجاور  مالکین  و  مالک 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک 
ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  چنانچه کسی  و  حاضر 
آن واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ تنظیم 
واخواهی  روز   ۳۰ لغایت  تحدیدی  مجلس  صورت 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک کهنوج تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال شود، در غیر این صورت 
ادعایی  هرگونه  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس 

مسموع نیست.

 هوشنگ ساالری
معاون ثبت اسناد شهرستان کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر خانه به مساحت 
۴۱۲-اصلی  از  فرعی   ۹۹ پالک  تحت  مربع  ۱۰۷۳۵متر 
قسمتی از ۳۹فرعی از ۴۱۲-  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش  
۳۴ کرمان واقع در اراضی روستای ریگ سفید  روداب جبالبارز جنوبی 

.آدرس :عنبرآباد –روستای ریگ سفید  روداب جبالبارز جنوبی عنبرآباد
هیات  رای  استناد  با  نوراله  فرزند  خسروی  علی  آقای  تقاضای  مورد 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۹۰۴ مورخه 
۱۳۹۹٫8٫۳ در مالکیت نامبرده قرار گرفته و موضوع ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۳ 
-آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
نیاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسب درخواست مورخه ۱۴۰۱٫۱۱۰۳۰٫۱۳۳۷ 
- ۱۴۰۱٫۵٫۴ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 
ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روز  
شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۵ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک و 
مجاورین رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در 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 ۲۰ قانون ثبت و ماده 8۶ اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به این 
اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .

 تاریخ انتشار :1401٫5٫9-روز :یکشنبه
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

گواهی انحصار وراثت
آقای عباس عبدلی طغرالجردی به شماره شناسنامه ۲ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۷۴/۴/۱۴۰۱ تقدیم 
این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم کورش عبدلی 
طغرالجردی به شماره شناسنامه ۷8 در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ در اقامتگاه دائمی خود بر اثر بیماری فوت 

نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱. آقای عباس عبدلی طغرالجردی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۳۰۹۰۹۲۰۴۶8 محل صدور حوزه 

۲ زرند پدر متوفی.
۲. خانم زهرا رشیدی طغرالجردی فرزند رمضان به شناسنامه شماره ۲ محل صدور حوزه ۲ زرند 

مادر متوفی.
۳. آقای محمدرضا عبدلی طغرالجردی فرزند کورش به شناسنامه شماره ۲۹8۱۱۳۲۱۶۴ محل صدور 

حوزه کرمان فرزند متوفی.
۴. خانم ریحانه عبدلی طغرالجردی فرزند کورش به شناسنامه شماره ۲۹8۰۹۷۰۶۴۶ محل صدور 

حوزه کرمان فرزند متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره پرونده ۷۴ مورخه ۱۴۰۱/۵/۲ 
در وقت فوق العاده شعبه ۴ شورای حل اختالف کیانشهرو طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر 
تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و به استناد ،ماده 8۹۲، 8۶۲، قانون آیین دادرسی مدنی گواهی 
می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی 
ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد بین ورثه تقسیم می 

گردد. توضیح اینکه متوفی دارای پنج برادر و پنج خواهر می باشد.
  از کل ماترک متوفی اموال منقول و اموال غیرمنقول یک ششم سهم مادر متوفی و یک ششم 

سهم پدر متوفی و بقیه آن بین فرزندان به هر پسر دو برابر هر دختر متوفی ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 1۲
محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی شورای حل اختالف کیانشهرو طغرالجرد
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خبرخبر

فرزاد ادیبی عضو شــورای سیاست گذاری 
بیست ونهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان ایران از فرصت ها و ظرفیت های فراروی 
این جشنواره، ارزیابی و پیشنهاداتی برای آن 
سخن گفت. خبرگزاری مهر - گروه هنر- آزاده 
فضلی: فرزاد ادیبی هنرمند طراح گرافیک و 
عضو شورای سیاست گذاری بیست ونهمین 
جشنواره هنرهای تجســمی جوانان ایران 
است که به بهانه نزدیک شدن به آغاز جشنواره 

تجسمی جوانان با او به گفتگو نشستیم.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

 آیا این دوره از جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان ایران متناسب با 
آخرین نیازهای هنری جوانان با 

توجه به تحوالت روز جامعه و هنر 
ایران، روزآمد شده است؟

در شورای سیاست گذاری تالش کردیم این 
دوره از جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان 
ایران متناسب با آخرین نیازهای هنری جوانان 
با توجه به تحوالت روز جامعــه و هنر ایران 
روزآمد شــود. در این راستا، طرحی که دبیر 
این دوره جشنواره ارائه کرد، خالقانه و به روز 
اســت. اینکه همه هنرهای این دوره، حتی 
خوشنویسی و نگارگری که سنتی و مقید به 
اصول خودشان هســتند نیز با خروجی نو و 
تازه ای ارائه می شوند مثالً در خوشنویسی، این 
ارائه نه تنها در تبحر و نگارش درست و توانایی 
اجرا در جزئیات، مفردات، ترکیبات، صفا و شأن 
و … دیده می شــود، بلکه در نوع ارائه اثر هم 
شاهد رویکردی تازه هستیم، اینکه در نمایشگاه 
پایانی مثالً یک چلیپا را طوری ببینیم که تا حاال 
ندیده بودیم هم جالب خواهد بود. تصور کنید 
مثالً یک خط غبار را بر روی عکسی از تهران 
برای نوعی اعتراض به آلودگی هوا ببینیم که با 
لنزی برای دیدن جزئیات در جایی تعبیه شده 
باشد و در نگاه کلی هم تصویر و فضایی دیگر 
دیده می شود… یا چلیپایی بر صلیب یا… 
دیگر فقط یک خوشــنویس صرف نیستند، 
ارزش افزوده ای دارد که به نوع ارائه اش مربوط 
می شود. البته که کار دشواری است اما دوستان 
اجرایی هم با این مــوارد موافقند به هر روی 
شرایط و امکانات هم باید برای اجرا محیا باشد.

۳ راهکار اجرایی برای 
پر رونق کردن سینما 

در محرم و صفر
 با آغاز ماه محرم، تصور بر این اســت که 
سینماها دچار افت وحشتناکی به لحاظ 
جذب مخاطب می شــوند اما می توان با 
عملی کردن راهکارهایی مطمئن، نسبت 
به سودآور کردن ســینماها طی دو ماه 

محرم و صفر، امیدهای بسیار داشت.
به گــزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا، با 
آغاز ماه محرم، نمایش 4 فیلم کمدی از 
امروز در سینماهای سراسر کشور متوقف 
می شــود تا یک ســقوط آزاد محض در 

گیشه، در انتظار سینمای ایران باشد.
البته بــا توجه بــه تعطیلی چنــد روزه 
ســینماها طی هفته آینــده، این رکود، 
شدت بیشتری به خود گرفته و بنابراین 
ضــرورت حکــم می کنــد بــرای نیمه 
دوم محــرم و تمامــی ماه صفــر، با یک 
برنامه ریزی درست، از خسارت بیشتر به 

سینماها جلوگیری به عمل آید.
این ضرورت زمانی جدی تر می شــود که 
با رصد وضعیت فــروش فیلم ها طی دو 
ماه محرم و صفر سالیان گذشته، متوجه 
می شویم که در این دو ماه، فیلم ها با افت 
فاحشــی به لحاظ تعداد مخاطب مواجه 
شــده و فارغ از محتوای آثار، اســتقبال 

چندانی از این فیلم ها به عمل نمی آید.
بر روی کاغذ، این روند برای محرم و صفر 
امسال، با دور تند تری رقم خواهد خورد 
و بسیار تاسف بار خواهد بود در سالی که 
نمایش )اکران( نوروز، عید فطر و نمایش 
تابستان آن، اتفاق ویژه ای را در سینمای 
ایران رقم نزد، حال بخواهیم دو ماه پایانی 
تابستان را نیز این چنین خنثی دانسته و 
تابستان را به فصل سوخته سینما تبدیل 

کنیم.
البته در سال هایی که مدیران سینمایی 
و ســینماداران برای نمایش ماه رمضان، 
برنامه های ویژه ای داشــتند، سبب شد 
تا این نمایــش به یکــی از طالیی ترین 
نمایش های ســال تبدیل شــود و برای 
محرم و صفر نیز می توان با در نظر گرفتن 
تدابیری، رونقی نســبی را به ســینماها 
بازگرداند تا سینما با دستی پر به استقبال 

پاییز برود.
ایرنا، ســه راهکاری را مطرح می کند که 
از قابلیت اجرایی باالیــی برخوردار بوده 
و نمایش ایــن دو ماه را بــا رونق مواجه 

خواهد کرد.
۱.الزم االجرا شدن طرح بلیت شناور

۲.نیم بها شدن نوبت های روزانه سینماها
۳. نمایش گسترده

روز گذشته در مراسمی پوستر سومین دوره سوگواره »تصویر دهم« 
رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر سومین سوگواره 
»تصویر دهم« صبح ۸ مرداد ماه در تکیه نیاوران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید مجیدی مدیر رویداد »تصویر دهم« پشت 
تریبون قرار گرفت و ضمن تسلیت ایام سوگواری گفت: خوشحالم 
که امروز برای رونمایی از پوستر در جمع شما هستیم. امسال ما 

برنامه های زیادی خواهیم داشت.
سپس اختیاری نماینده آیت اهلل سیستانی و مدیر خیریه راه ایمان روی 
صحنه آمد و ضمن اشاره به فعالیت های این مؤسسه خیریه گفت: از 
سه سال پیش به همت جوانان راه ایمان و حمایت همیشگی دوست 
و برادر ارجمند آقای مجیدی یک کار فرهنگی جدید هم آغاز شد و 

آن رویداد »تصویر دهم« و سوگواره فیلم های کوتاه عاشورایی بود.
وی گفت: امسال در آغاز سومین دوره این رویداد هستیم، همه شما 
می دانید که از دیرباز هنرمندان ایرانی زیباترین و نیکوترین جلوه های 
هنری خود را وقف فرهنگ و سنت می کردند و زیباترین جلوه گری 
هنرمندان مصرف سنت و فرهنگ و آئین و مذهب می شد اما در 
سال های اخیر بر این اساس که به هنر معنای قالب شکنی دادند، یکی 
از همین قالب ها فرهنگ و سنت و آئین بود و جلوه این موارد مکتب 
امام حسین )ع( بود. پس بسیاری از هنرمندان ابا می کردند هنر خود 
را در خدمت مذهب در بیاورند با این حال یکی از فواید رویداد »تصویر 
دهم« این است که نشان بدهیم هستند هنوز هنرمندانی که این کار 
را می کنند و ما امروز در خدمت تعدادی از آن ها هستیم؛ هنرمندانی 
که می دانند باید زیباترین جلوه ها را در فرهنگ عاشورا مصرف کرد 
و این یکی از کارکردهای خوب »تصویر دهم« است تا متوجه شویم 
هنرمند واقعی دست از سنت های آئینی نمی شوید بلکه به آن پایبند 
است. خوشحالیم هنرمندانی بزرگ و باارزش در این مجلس حضور 
دارند. امیدوارم این رویداد امسال هم با حمایت هنرمندان خوب ما 

کارش با زیبایی و شکوه بیشتر ادامه پیدا کند.

پوستر سومین رویداد »تصویر دهم« رونمایی شد

یادی از یک هنرمند
بیشتر هنرمندان مطرح امروز 

روزی در جشنواره 
»جوانان« حضور داشتند

روز گذشته مراسم تشییع پیکر زنده یاد، حبیب اهلل صادقی هنرمند 
انقالبی در عرصه هنرهای تجسمی از مقابل فرهنگستان هنر آغاز 
برگزار شد تا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده 
شود. به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی ایرنا مجتبی رحماندوست 
شاعر پیام تسلیت مقام معظم رهبری و رییس جمهور برای درگذشت 

حبیب اهلل صادقی را قرائت کرد.
در متن پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است: درگذشت هنرمند 
برجسته و انقالبی جناب آقای حبیب اهلل صادقی رحمة اهلل علیه را به 
هنرمندان و همکاران و دوستان و به ویژه به خانواده مکّرم ایشان 
تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت 

می کنم.

پیکر حبیب اهلل صادقی از مقابل 
فرهنگستان هنر تشییع شد

ادبیـات جایـی اسـت کـه کـودکان با شـخصیت های 
داسـتان می تواننـد همذات پنـداری کننـد و اگـر 
اتفاقی برای شـخصیت بیفتد، خـود را در آن موقعیت 
قرار دهند و سرنوشـت او را نقشـه راه خود قـرار دهند. 
موضـوع تعـرض به کـودکان یکـی از مسـائلی اسـت 
امـکان مطـرح شـدن را در ادبیـات کـودکان را دارد، 
هرچند نویسـنده ها از ممیـزی و تابو هایی که به اسـم 
حیـا در ایـن بخـش وجـود دارد می گوینـد کـه عمال 
دسـت نویسـنده ها را برای بیـان این گونـه موضوع ها 

می بنـدد.
به گزارش ایسـنا، سـتایش ها، آتناهـا و دختربچه ها و 
پسـربچه های بسـیاری در کشـورمان داریم کـه مورد 
تعرض و آزار جنسـی قـرار می گیرنـد، گاه خبر بالیی 
که سـر ایـن کـودکان آمـده بـه جامعـه درز می کند، 
مدتی در صدر اخبار قرار می گیرد، جامعه خشـمگین 
می شـود و اعتـراض خـود را بـا هشـتگ و اسـتوری و 
پسـت اینسـتاگرامی و توئیتری نشـان می دهـد، بعد 
از هیاهوی چنـد روزه، انگار نـه خانی آمـده و نه خانی 
رفتـه! دریـغ از این کـه بـر آگاه سـازی و تربیـت الزم و 
حتی نه گفتـن دربـاره درخواسـت های بجـا و نابجا از 
سـوی خانواده ها، مهدکودک هـا و مدرسـه ها، مربیان 

و معلمـان به کـودکان تأکید شـود.
کم توجهـی و بی توجهـی بـر آگاه سـازی و تربیـت 
کـودکان از ایـن منظر، مسـئله ای اسـت کـه  نبودش 
خسـران بسـیاری را بـه دنبـال دارد امـا ایـن موضوع 
تابویی در جامعه اسـت کـه محدودیت های بسـیاری 
برای بیـان آن وجود دارد. کارشناسـان امـر معتقدند، 
این موضـوع قطعا بایـد از طریـق نهادهـای مرتبط به 
آموزش و تربیت کودکان یعنی مدرسـه ها مورد توجه 
و تاکید بیشـتری قـرار بگیرد و حتـی ایـن موضوع به 
حیطـه کتاب هـای درسـی کـودکان و نوجوانـان وارد 
شـود تـا نمـود بیشـتری در زندگـی روزمـره آن هـا 

داشـته باشد.
در کنـار طـرح ایـن  موضـوع در کتاب هـای درسـی، 
کتاب هـای ادبیـات هـم نقشـی در ایـن موضـوع 
می تواننـد داشـته باشـند و بـاری از ایـن ماجـرا را بـه 

دوش بکشـد.
ایسـنا در پرونـده ای بـه ظرفیـت ادبیـات در زمینـه 
آگاهی بخشـی بـه بچه هـا بـرای شـناخت بـدن خود 
و پیشـگیری از اتفاق هایـی مثـل تعـرض و تجـاوز به 
آن ها، نحوه بیان این مسـائل که با واکنـش خانواده ها 
نسـبت به ایـن کتاب ها همـراه نباشـد، پرداختـه بود.  
در ایـن مصاحبه ها، نویسـندگان کتاب هـای کودک و 
نوجوان بر  محدودیت هایی که برای نوشـتن در زمینه 
وجود دارد، تأکید داشتند و این موضوع را وظیفه ذاتی 

نهادهایی مانند مدرسـه ها می دانسـتند نه ادبیات. در 
ادامه مروری خواهیم داشـت بر بخشـی از دیدگاه های 

فعـاالن حـوزه ادبیات:
فرهاد حسـن زاده - نویسـنده - با بیان این کـه اگرچه 
وظیفـه ذاتـی ادبیـات آمـوزش دادن نیسـت امـا از 
ظرفیت هـای ادبیـات بـرای طـرح مسـائل آموزشـی 
می توان اسـتفاده کـرد، گفـت: بچه هـا از پنـد و اندرز 
و سـرزنش خوش شـان نمی آیـد و گاهـی در برابر پند 
و انـدرز واکنش نشـان داده و معکـوس عمل می کنند 
ولی از طریق شـعر، داسـتان، نمایش نامه یـا از راه هنر 
به طـور غیرمسـتقیم بـه آن هـا می تـوان یـاد داد که 
چطور از خـود و بدن خـود مراقبـت کننـد، چگونه بر 
ترس هـا و خجالت هـا و تنهایی هـا و مشـکالت غلبه و 

در مواقـع بحرانـی راه درسـت را انتخـاب کنند.
او با انتقاد از نهادهای متولی کشـور، افـزود: این نهادها 
بـا وجـود دریافـت بودجه هـای کالن، بیشـتر بـه 
مسـائل روبنایـی بیشـتر توجـه کرده انـد تـا ذهـن و 
روان و آسـیب های اجتماعـی کـه بچه هـا را تهدیـد 
می کنـد. نگاه رسـمی در کشـور ما نـه تنهـا پرداختن 
بـه ایـن موضـوع برایـش مهـم نیسـت بلکـه حتـی 
نظـری بازدارنـده دارد. از آن تابویـی سـاخته اند و 
معتقدنـد پرداختن بـه ایـن موضوع ها بدآمـوزی دارد 
و با ممیزی بـا آن برخـورد می کننـد. البته متاسـفانه 
این ممیزی به نویسـنده هم سـرایت می کنـد و دچار 
خودسانسـوری می شـود. در جامعـه مـا بیـان بعضی 
رفتارهـا و احساسـات خصوصـی ممکـن نیسـت زیرا 
می گویند شـرم و حیـا را از بیـن می بـرد؛ در حالی که 
اگـر حـرف زدن از این مسـائل به قصد آگاهی بخشـی 
باشـد خیلی هم خوب اسـت. اگـر در قالب داسـتان و 
برای رسـیدن به نتیجـه  آگاهی بخـش باشـد، ایرادی 
نـدارد. مصطفـی رحماندوسـت - شـاعر - امـا معتقد 
اسـت: ایـن کار، کاِر ادبیات نیسـت. مشـکل اصلی در 
خانواده ها و آمـوزش و پرورش اسـت. ادبیـات و کتاب 
هم  در کنـار  باورهای خانـواده و تربیـت خانوادگی به 
بچه هـا  می توانند کمـک کنند. اگـر نویسـنده درباره 
ایـن موضوعـات کتابـی هـم بنویسـد، خانواده هـا و 
آمـوزش و پـرورش بایـد کتاب هـا را  بخرند کـه آن ها 
هـم ایـن کار را نمی کننـد. بگذاریـد داغ ایـن گنـاه به 
گردن دیگران باشـد نه ادبیـات. تابو با کتاب شکسـته 
نمی شـود. شـما اگر کتابـی بگیرید که نقـاط ممنوعه 
بدن را بـه یک بچـه یـاد می دهد،  کـودک بـا مادرش  
آن را می خوانـد و ایـن مسـائل برای مـادر تابو اسـت.

حمیدرضا شـاه آبادی - نویسـنده - نیز با بیـان این که 
ادبیـات کـودک زمینـه بسـیار خوبـی  بـرای انتقـال 
مفاهیـم آموزشـی و تجربی به کـودکان اسـت، اظهار 

کـرد: این کـه یـک انسـان بتواند بـرای خـود حریمی 
قائـل باشـد و بتوانـد از حریـم خـود در برابـر دیگران 
محافظت کنـد، مهم تریـن و اصلی ترین چیزی اسـت 
ما  باید بـه بچه ها یاد دهیم. متاسـفانه ایـن آموزش ها  
در دوره هـای مختلـف و خصوصـا در سـال های اخیر 
تحـت تأثیـر برخـی از تصـورات قـرار گرفتـه کـه بـه 
نظـر می رسـد تصـورات آگاهانـه ای نیسـت. این کـه 
مـا احسـاس کنیـم دادن برخـی از آموزش هـا بـه 
کـودکان حیـا را در درون آن هـا از بیـن می بـرد، نگاه 

کارشناسـانه ای نیسـت.
داوود امیریـان - نویسـنده - هم بیان کـرد: جلوگیری 
از اتفاق هـای بـد از طریـق آمـوزش اسـت. چطـور 
می تواننـد آمـوزش بدهنـد؟ بـا ادبیـات، سـینما و 
موسـیقی. برخـی می گوینـد اگـر بـه بچه هـا بگوییم 
روی شـان بـاز می شـود، تعـارف کـه نداریـم؛ بایـد به 
بچه هـا یـاد بدهیـم. اگـر می خواهیـم  ایـن اتفاق هـا 

نیفتـد، جـز آمـوزش چـاره ای نداریـم.
البتـه او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره 
این کـه ایـن موضوعـات در ادبیـات بـه خاطـر خـط  
قرمزهایی وجود دارد که گاهی از سوی سیاستمداران 
و گاهـی از سـوی خودمـان اسـت، کار نشـده، گفـت: 
آدم هـای مریـض کـه از بچه ها لـذت می برنـد معموال 
بـه مـدارس و مهدکودک هـا می رونـد. زمانـی کـه 
هـر کـس و ناکسـی را در  مدرسـه ها می گذاریـد این 
اتفاق ها هـم می افتـد. زمانی که دسـت مِن نویسـنده 

را می بندیـد، بچه هـا چطـور آمـوزش ببیننـد؟ اگـر 
می خواهید مسـتقیما به بچه ها نگویید بایـد از طریق 

داسـتان باشد.
البتـه اسـداهلل شـعبانی - شـاعر - بـا تأکید بـر این که 
این موضوع، موضوع حسـاس و ظریفی اسـت و اشـاره 
بـه برخـی از کتاب های نامناسـبی کـه در ایـن زمینه 
منتشرشـده اند، نسـبت به جریانـی که ممکن اسـت 
برای اسـتفاده تجاری و اقتصادی از ایـن موضوع اقدام 
کنند، هشـدار داده و بیان کـرد: خانواده ها بایـد درباره 
ایـن موضوعات بداننـد و به کـودکان یاد بدهنـد که از 
تن و انـدام خود محافظـت کنند و مالحظـه چیزی را  
هم نکنند.  درسـت اسـت کـه  موضـوع بـه روز، زنده و 
خیلی ضروری اسـت اما برخی نویسـنده ها و ناشـران 
بـه شـکل زننـده ای بـه ایـن موضـوع پرداخته انـد و 
کتاب های شـان بچه هـا را گرفتـار  بدبینـی، هـراس و 
وحشـت می کند؛ مثال  در کتـاب  آمده اسـت اگر پدر،  
مادر یا  بـرادر به تو دسـت زد بتـرس، که ایـن موضوع 
امنیـت روانـی و آرامش  کـودک را به خطـر می اندازد. 
ایجاد هـراس در کتـاب روش  غلطی اسـت کـه برخی 
از آن  اسـتفاده می کننـد، تظاهـر هـم  می کننـد بـه 
موضوع جدیـدی پرداخته اند و می خواهنـد به  بچه ها 
کمک کنند تا  خود را بشناسـند.  این کتاب ها  بسـیار 
مزخـرف و بسـیار هـم  بدآمـوز اسـت. من نمونـه این  
کتاب ها را در این بـاره دیده ام که  هـم به بچه ها صدمه 

می زننـد و هـم سـود می کنند.

»ادبیات« تابوی دیرینه را می تواند بشکند؟
سنا

: ای
س

عک

مجیـد مجیـدی کارگـردان سـینما ضمن 
اشـاره بـه دشـواری سـاخت فیلم هـای 
مذهبـی، از برخـورد سـلیقه ای متولیـان 
حـوزه فرهنـگ و هنر به شـدت انتقـاد کرد.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، مجیـد مجیدی 
کارگـردان سـینما روز گذشـته در حاشـیه 
مراسم رونمایی از پوستر سـوگواره »تصویر 
دهـم« در جمـع خبرنـگاران حاضـر شـد و 
گفت: همه آثار سـینمای ما چون به انسـان 
می پردازد به نوعـی دینی اسـت. هر چیزی 
در حوزه انسـانی و اخالقی تعریف می شـود 
بـه نظـرم در حـوزه دیـن اسـت. پـس فقط 
مستقیم به مسـائل دینی نباید پرداخت. ما 
می بینیـم که معصومیـن )ع( بـرای هدایت 
بشـری آمـده بودنـد، پیامبـر )ص( آمدنـد 
که اخـالق و فطـرت بشـری را زنـده کنند، 
بنابرایـن پرداختـن بـه موضوعـات اخالقی 
و حتـی مسـائل اجتماعـی کـه منتهـی به 
مسـائل اخالقی و امید می شـود، جلوه هایی 
از نگاه دینی اسـت. به لحاظ شـکلی ساخت 
فیلم دینـی و مذهبی و تاریخی کار سـختی 
اسـت. االن هـم اصاًل شـرایط مهیا نیسـت.

وی دربـاره حواشـی فیلـم »رسـتاخیز« 
سـاخته احمدرضا درویش هم گفـت: به هر 
حـال اساسـاً پرداخت مسـتقیم به مسـائل 
دینی و مذهبی کار سـختی اسـت، دست و 
بال هم بسـته اسـت. به جهت متن و تصویر 
و اجـرا ورود به این حوزه ها سـخت اسـت از 
همـه جهت سـاخت فیلـم تاریخی سـخت 
اسـت. بـرای فیلـم محمـد )ص( هـم هفت 
سـال از عمرمان را گذاشـتیم که البته برای 
ما مایـه افتخـار بود ولـی واقعیت این اسـت 

که کار سـختی اسـت.
مجیـدی گفـت: در ایـن میـان تنهـا بحث 
مالـی مطـرح نیسـت بلکـه تفسـیرها و 

قرائت هـا هـم موثـر اسـت.
ایـن کارگـردان مطـرح کـرد: اصـل کار در 
دسـت متولیـان اسـت، وقتـی متولیـان 
فرهنگـی ما اساسـاً بـا ایـن مقوله به شـکل 
شـعاری برخورد می کننـد و بنـا ندارند یک 
برنامه جـدی داشـته باشـند، فقط دسـتور 
و ابالغیـه می دهنـد. مثـاًل وزیـر می گویـد 
امسـال چند فیلـم فاخـر خواهیم سـاخت. 
آن را در حـد سـفارش کاال می داننـد و بـه 
درسـتی تبیین نمی کنند. جایـگاه متولیان 
فرهنگی ما اشتباه است کسـانی که در راس 
امور هسـتند اشـتباهی آمده اند و اشتباهی 
گماشـته شـده اند. گرچـه آدم هـای خوبی 

هسـتند اما این کاره نیسـتند. مـا هیچوقت 
متولـی فرهنگـی خوبـی نداشـته ایم، البته 
به غیـر از دوره هایی کـه آنها هـم امکانش را 
نداشـتند. پس در این زمینه هـا متولی باید 
برنامـه داشـته باشـد و هدفمنـد باشـند اما 
آن ها شـروع به بیانیـه دادن می کنند و فکر 
می کنند پـادگان اسـت و می تواننـد همه را 

عیـن سـرباز بـه خـط می کنند.
درباره »عنکبوت مقدس« 

بدسلیقگی کردیم
مجیـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در 
واکنش به کاریکاتـور دانمارکی فیلم محمد 
)ص( را سـاخت و آیـا قـرار اسـت دربـاره 
»عنکبـوت مقـدس« همـکاری کند یـا نه، 
اظهـار کـرد: جریـان را اینچنیـن کوچـک 
نکنید. ما تحـت این عنـوان فیلـم پیامبر را 
نساختیم، ما نمی خواسـتیم جوابی بدهیم. 
شـأن موضوع اجل از این صحبت هاست. ما 
گفتیم قرائتی که از اسـالم وجود دارد قرائت 
غلطـی اسـت و بخـش عمـده آن سیاسـی 
اسـت که یک اسـالم هراسـی در سـال های 
سـال در دنیـا کلیـد زده شـده و همچنـان 
ادامـه دارد. قرائت هـای دیگـر هم داشـتند 
کـه منجـر بـه داعـش شـد. مـن به عنـوان 
یـک هنرمنـدی کـه بـاور و اعتقاد داشـتم 
احسـاس کردم باید کاری کنیـم، باید اثری 
بسـازیم کـه بتوانیـم در مقابـل آن جریـان 

فکـری نـگاه دیگـری را بدهیـم اینکـه راه 
بیفتیم شـعار بدهیم و داد بزنیم کار درستی 
نیسـت. درباره »عنکبوت مقدس« هم باید 
بگویـم ما خیلـی بی سـلیقگی کردیـم. من 
فیلـم را نـدارم و به جهـت هنـری نمی توان 
قضاوت کرد اما مطمئنم اثر سـخیفی است 
مـا در مواجهـه با ایـن فیلـم خیلی اشـتباه 
کردیـم و بیشـتر مبلـغ آن شـدیم. یعنـی 
اینقدر سـطحش نـازل بـود که نبایـد به آن 
می پرداختیـم. در اینکه باید به فکر باشـیم 
شـکی نیسـت، ولی ما فقط منتظر محکوم 
کردن هسـتیم به نظرم باید یـک وزارتخانه 
تشـکیل بدهیم بـه منظـور محکـوم کردن 
دیگـران! وزارت ارشـاد بیشـتر در بخـش 
محکوم کـردن فعال اسـت تا بخواهـد اثری 

یـا نگاهـی را بـرای جامع تبییـن کند.
مجیدی درباره سـختی سـاخت فیلم دینی 
عنـوان کـرد: ایـن سـختی تنهـا بـه جهت 
ممیزی نیسـت بلکه به جهت نـوع پرداخت 
اثر هم هسـت. همت، امکانات و شـرایطش 
را می خواهد به نظرم شـرایط ما و سـینمای 
مـا ایـن ظرفیـت را در حـال حاضـر نـدارد، 
فیلـم پیامبر هم ابتـدا با لطف خدا و سـپس 
با تـالش فـردی دوسـتان سـاخته شـد اگر 
سـفت پایـکار نمی ایسـتادیم شـاید آن اثر 
هـم در متـن باقـی می مانـد چـون در ایـن 

میـان تنها بحـث بودجـه مطرح نیسـت.

شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در چهار 
بخش اصلی موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی 
نواحی ایران، موسیقی کالسیک و آهنگسازی و 
یک بخش ویژه شناخت و حفظ کل ردیف برگزار 

می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن 
موسیقی ایران، شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی 
جوان به دبیری حمیدرضا اردالن و مشارکت 
استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی 
ایران، با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.
این جشنواره طی دو مرحله برگزار خواهد شد:

در مرحلة اول باید رپرتواِر مشخص شده برای هر 
بخش به صورت تصویری ضبط و در موعد مقرر، 
همراه با مدارِک مندرج در فراخوان، به دبیرخانة 

جشنواره ارسال شود.
پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط 
هیات های داوران، از منتخبان برای شرکت در 
مرحلة نهایی و اجرای صحنه ای در جشنواره دعوت 

به عمل خواهد آمد.

این جشنواره در قالب سه رده سنی »الف« )۱۵ تا 
۱۸ سال(، »ب« )۱۹ تا ۲۳ سال( و »ج« )۲4 تا ۲۹ 

سال( برگزار می شود.
عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

به متن کامل فراخوان )فایل پی دی اف( در سایت 
 www.nay.ir انجمن موسیقی ایران به آدرس
و سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به آدرس 

www.nfym.ir مراجعه کنند.

شانزدهمین جشنواره »موسیقی جوان« 
فراخوان داد

وزارت »ارشاد« یا وزارت »محکوم کردن«؟

فیلم »محمد)ص(« جوابیه نبود

رنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
عک

آگهی افراز
افضلی  سیما  خانم  اینکه  به  نظر 
پالک  مشاعی  مالک  گروه 
واقع  اصلی   ۱88 از  ۶۶۳فرعی 
موجب  به  خمینی  امام  بلوار  جنوب  رودبار  در 
-۱۴۰۱٫۱۱۰۲8٫۴۰۴ شماره  به  وارده  درخواست 

نموده  را  خود  سهم  افراز  تقاضای   ۱۴۰۱٫۳٫۷
مالکین  سایر  به  دسترسی  نموده  اعالم  کتبا  و 
از معرفی آدرس  ندارد و  مشاعی پالک مارالذکر 
مالکین  بدینوسیله کلیه  لذا  باشد  می  عاجز  آنها 
مشاعی :۱.نجمه بهادر فرزند فلک ناز که موازی 
۳۳8۰ سهم از ۵۷۳8۰ سهم ششدانگ را مالک 
از  سهم   ۵۰۰۰۰ نسبت  به  بهادر  ۲.فلکناز  است 
و  باشد  می  مالک  را  ششدانگ  سهم   ۵۷۳8۰
ثبتی  سوابق  بررسی  با  و  نموده  فوت  نامبرده 
وراث حين الفوت وی مشخص نمی باشند فلذا 
در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۱8 راس ساعت 
8 صبح نماینده و نقشه بردار اداره ثبت به اتفاق 
متقاضی در محل حاضر و اقدام به عملیات افراز 
روز  در  توانند  می  مشاعی  مالکین  نمایند.  می 
آگهی  شوند،  حاضر  ملک  وقوع  محل  در  مذکور 
مشاعی  مالکین  کلیه  به  ابالغ  منزله  به  مذکور 

باشد. می 

محمد کردستانی .رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان رودبارجنوب.م الف:131

آگهی مزایده اجاره امالک
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند

مدت اجاره تا سه سال بر اساس قیمت جدید کارشناس قابل تمدید می 
باشد.

آدرس  به  الکترونیکی دولت  تدارکات  به سامانه  توانند  متقاضیان می 
)setadiran.ir( مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود.
مهلت شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ می باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ می باشد.
قبل از شرکت در مزایده جهت آگاهی از شرایط مزایده با شماره تلفن 
۰۳۴۳۳۴۲۲8۲۵ واحد تدارکات آموزش و پرورش تماس حاصل فرمایید.

هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برندگان مزایده می باشد.

ماده  اجرای  در  دارد  نظر  در  زرند  پرورش شهرستان  و  آموزش  اداره 
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون   ۵
از  را  خود  امالک  از  تعدادی  آن  اجرایی  نامه  آئین  و  الحاق۲(  )قانون 
به  اجاره  قرارداد  صورت  به   ۵۰۰۱۰۰۴۹8۷۰۰۰۰۰۵ شماره  مزایده  طریق 

مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

پرورش شهرستان زرند و  مدیریت آموزش 
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کارشناس و پیشکسوت فوتبال با بیان این 
که زمان مناســبی برای ایجاد تغییرات در 
تیم ملی ایران نیســت گفــت: همه باید به 
این تیم کمک کنند تا در جام جهانی نتایج 

آبرومندی کسب کند.
ســعید مراغه چیان در گفتگو بــا خبرنگار 
مهر با اشــاره به اتفاقاتی که برای تیم ملی 
ایران رقم خورد و منجر به رفت و برگشت 
سرمربی این تیم شد، گفت: اسکوچیچ در 
یک اقدام عجیب برکنار شد و بعد از اینکه 
مسئوالن فوتبال نتوانســتند با چند گزینه 
داخلی به توافق برســند دوبــاره هدایت 
تیم ملــی را برعهده گرفت. برگشــتی که 
به اعتبار اســکوچیچ لطمه زد و تا حدودی 
شأن و منزلت این مربی را پایین آورد اما به 
هر صورت او سرمربی تیم ملی شده است و 
باید ببینیم در جام جهانی چه خواهد کرد.
وی افــزود: اســکوچیچ مخالفــان زیادی 
دارد، خیلی هــا معتقدنــد او نمی تواند در 
جام جهانی موفق باشــد اما بــا تمام این 
تفاسیر شــرایط به گونه ای است که باید از 

او حمایت کرد.
کارشــناس فوتبال در پاسخ به این پرسش 
که چه راهکاری وجود دارد که اسکوچیچ 
بتواند در جــام جهانی موفق باشــد گفت: 
با توجه بــه اتفاقات پیش آمده نیاز اســت 
که پیشکســوتان از این ســرمربی حمایت 
کنند و یکــی از پیشکســوتان صاحب نام 
که مورد قبول همه بازیکنان است به کادر 
فنی اضافه شده تا اسکوچیچ تنها نباشد با 
وضعیتی که بوجود آمده این یک نیاز اصلی 
برای تیم است زیرا باید بپذیریم اسکوچیچ 
مدیریت قوی ندارد و ضعف هایی داشته که 
باعث شده برخی بازیکنان او را مورد انتقاد 

قرار داده و علیه او موضع بگیرند.
مراغه چیــان در مــورد تغییــر مخالفان 
اســکوچیچ در تیم ملی و کنار گذاشــتن 
آنها افــزود: با توجــه به زمانــی که برای 
برپایــی اردوها تا جام جهانــی باقی مانده 
ایــن تغییرات به ســود تیم ملــی نخواهد 
بود. بودن یک مربی ایرانــی صاحب نام و 
قابل احترام می تواند ایــن اختالفات را از 

بین ببرد ضمن اینکه مسئوالن فدراسیون 
فوتبال هم باید در این موضوع ورود کنند 
و وظایف هر کس را به طــور کامل توضیح 
دهند. بازیکــن باید از فرامین ســرمربی 
اطاعت کندو ســرمربی هم باید شرایطی را 
بوجود بیاورد کــه در تیم وحدت و همدلی 

وجود داشته باشد.
وی در مــورد اختالف و دودســتگی بین 
بازیکنان بوجود آمده و راهکار این مشکل 
گفت: در این که در تیم ملی دو دســتگی 
وجود دارد شــکی نیســت. این اختالف از 
آنجا شروع شــد که برخی اســکوچیچ را 
از لحــاظ فنی و مدیریت مــورد تایید قرار 
ندادند و برخی دیگر دســت برعکس عمل 
کردند. زمــان زیادی تا جــام جهانی باقی 
نمانده و این اختالفات اگر به پایان نرســد 
تیم ملــی بــه ۸۰ میلیون عالقــه مند به 

فوتبال ایران متضرر خواهند شد.
این بازیکن سابق استقالل و تیم ملی ادامه 
داد: از بازیکنانی که در اروپا بازی می کنند 
و حرفه ای زندگی می کنند این رفتار قابل 

پذیرش نیست. جام جهانی ویترین فوتبال 
هر کشــوری اســت و همه باید دســت به 
دست هم داده تا این مشکل هر چه زودتر 
برطرف شود. شــاید اگر الزم هم شد باید 
چند نفر کنار گذاشــته شــوند هر چند که 
تغییرات در ایــن زمان خوب نیســت اما 
برای موفقیــت تیم ملی بایــد بهترین راه 

را انجام داد.
کارشــناس فوتبال در پایان و در خصوص 
انتخابات فدراســیون فوتبــال و اینکه چه 
کسی شایسته ریاســت فدراسیون فوتبال 
است خاطرنشــان کرد: آزموده را آزمودن 
خطاست. متاســفانه بعضی  که در مدیریت 
قبل ضعیف بودند باز هــم ثبت نام کرده تا 
بتوانند یک بار دیگر کرســی ریاست را به 
عهده بگیرند. به نظر من باید فردی تصدی 
فدراسیون فوتبال را به عهده بگیرد که هم 
مدیریت بداند هم با فوتبال آشــنا باشد و 
هم بتوانــد نقش مؤثــری در موفقیت تیم 
ملی در جــام جهانی و در جــام ملت های 

آسیا داشته باشد.

تیم فوتبال اســتقالل در حالی آماده شروع 
فصل جدید می شــود که در حال حاضر ۲۶ 
بازیکــن در اردوی این تیــم حضور دارند و 
ممکن اســت ۲ نفر دیگر هم بــه آنها اضافه 

شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ســاپینتو 
ســرمربی پرتغالی آبی پوشــان با انرژی و 
انگیزه فراوان تمرینــات تیمش را در ترکیه 
راهبری می کند و ســخت گیری های خاص 
خود می کوشد آبی پوشــان را قبل از شروع 

فصل به اوج آمادگی بدنی برساند.
در حال حاضــر در اردوی آبی پوشــان ۲۶ 
بازیکــن وجود دارد که گرچــه در خصوص 

ادامه حضور یکی از آنها ابهام باقی است، اما 
در صورت حفظ همین ترکیب، ســاپینتو با 
در اختیار گرفتن یک تا دو بازیکن در پست 

وینگر می تواند تیمش را کامل کند.
در اردوی آبی پوشــان سیدحسین حسینی 
کاپیتان و ســنگربان شــماره یــک و ملی 
پوش این تیم بــه همراه علیرضــا رضایی و 
ســینا ســعیدی فر ۳ دروازه بان هستند که 
در کنار آنهــا رضا میرزایی، محمد حســین 
مرادمند، عزیزبک آمانوف، امیرعلی صادقی، 
محمد حسین زواره ای، آرش رضاوند، سعید 
مهری، مهــدی مهدیپور، زبیــر نیک نفس، 
امید حامدی فر، ســجاد شــهباززاده، کوین 

یامگا، آرمان رمضانی، امیر ارسالن مطهری، 
پیمان بابایی، محمد حسینی، رافائل سیلوا، 
روزبه چشمی، عارف غالمی، صالح حردانی، 
جعفــر ســلمانی، ابوالفضل جاللــی و کاوه 
رضایــی جمــع ۲۶ بازیکن ایــن فصل آبی 

پوشان را تشکیل می دهند.
در بیــن ایــن بازیکنــان در خصوص آرش 
رضاوند همچنان ابهاماتی وجود دارد. ممکن 
است در صورت بروز اتفاقاتی این بازیکن از 
جمع آبی پوشان جدا و راهی فوالد شود. اما 
صرف نظر از اینکه رضاوند با اســتقالل بماند 
یا نماند، آنها حداقل یــک وینگر چپ و یک 
مدافع راســت برای تکمیل کردن تیم شان 

جهت ورود به فصل نیاز دارند.
ســاپینتو با در اختیار داشتن عارف غالمی، 
رافائل سیلوا، محمدحسین مرادمند، محمد 
حســینی و روزبه چشمی مشــکلی تا پایان 
فصل بابــت مدافع میانی نخواهد داشــت و 
در این زمینه کمبودی احســاس نمی کند. 
با این وجود مربی پرتغالی آبی پوشــان در 
صورت بحران در این پســت دو بازیکن غیر 
تخصصی با قابلیت بازی کردن در این پست 
را در اختیار دارد که ایــن دو نفر ابوالفضل 

جاللی و امید حامدی فر هستند.
مدافع راست برای نیمکت

آبی پوشــان با در اختیار داشــتن ابوالفضل 
جاللی و جعفر ســلمانی کمبودی در پست 
دفاع چپ ندارند و حتی ممکن است از یکی 
از این دو بازیکن در پست های غیر تخصصی 
هم اســتفاده کنند ولی آنها در دفاع راست 

تنها صالح حردانی را در اختیار دارند.

نسخه موفقیت تیم ملی فوتبال درجام جهانی

راه حل از بین رفتن دودستگی

لیست استقالل با 2+2۶ بازیکن بسته می شود

رضاوند ماندنی است؟

تعطیلی و محدودیت های ورزشی 
در ایران تا نیمه مرداد

بر اساس جدیدترین رنگ بندی شهرهای کشــور، وضعیت محدودیت 
و تعطیلی فعالیت رشــته های ورزشــی به گونه ای است که شدیدترین 
محدودیت ها در ۱۲۰ شهر اعمال می شود و در ۱۱۲ شهر دیگر نیز، شاهد 

ممنوعیت فعالیت مشاغل ورزشی گروه ۳ هستیم.
به گزارش ایســنا، بر اســاس آخرین اصالحیه طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید -۱۹ در شهرهای 
کشور، مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشاغل گروه 
یک )مجاز به فعالیت در تمام شهرستان ها حتی در شرایط قرمز(، مشاغل 
گروه دو )مجاز به فعالیت در شهرهای نارنجی(، مشاغل گروه سه )مجاز به 
فعالیت در شهرهای زرد( و مشــاغل گروه چهار )مجاز به فعالیت تنها در 

شهرهای آبی( هستند.
بر اساس جدیدترین اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش تا پایان هفته 
جاری، ۱۲۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهر 

در وضعیت زرد و تنها ۵۰ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
گروه بندی مشاغل ورزشی

طبق بازنگری و ویرایش طرح جامع هوشمند محدودیت، فهرست تغییرات 
ایجاد شده در گروه بندی مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاه های ورزشی گروه 
اول شامل استخر روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، فضای باز(، تیروکمان، 
چوگان، دوومیدانی، سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، 

موتورسواری و اتومبیل رانی، دوچرخه سواری است.
گروه دوم را بدنسازی و پرورش اندام، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی 
میز )داخل سالن(، شمشیربازی )سالنی(، ورزش های سه گانه، تیراندازی 
سالنی، بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، والیبال 
)سالنی( قایقرانی دراگون بوت تشکیل می دهد و گروه سوم شامل انجمن 
ورزش های رزمی، بوکس )سالنی(، شنا )استخرهای سرپوشیده و پارک های 
آبی(، تکواندو )سالنی(، جانبازان و معلوالن، ژیمناستیک )سالنی(، هاکی 
)سالنی( کاراته )سالنی(، کبدی )سالنی(، کشــتی )سالنی(، کونگ فو 
و هنرهای رزمی )سالنی( نابینایان، ناشــنوایان، نجات غریق )سالنی(، 
ورزش های رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زورخانه ای )سالنی( تشکیل 

می دهند.
ورزش های آزاد در مناطق زرد، نارنجی و قرمز

با اعالم رنگ بندی جدید شــهرها به تبعیت از وضعیت کرونا، فعالیت در 
بخش اســتخر روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، فضای باز(، تیروکمان، 
چوگان، دوومیدانی، سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، 
موتورسواری و اتومبیل رانی و دوچرخه سواری در تمامی شهرهای کشور 

حتی شهرهای با وضعیت قرمز کرونا منعی ندارد.
ورزش های آزاد در مناطق نارنجی و زرد

بر اساس تغییرات جدید صورت گرفته، فعالیت در حوزه مشاغل بدنسازی 
و پرورش اندام، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی میز )داخل سالن(، 
شمشیربازی )سالنی(، ورزش های سه گانه، تیراندازی سالنی، بدمینتون، 
فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، والیبال )سالنی( و قایقرانی 
دراگون بوت در شهرهای با رنگ نارنجی از نظر شیوع ویروس کرونا آزاد 
است و این رشته ها صرفا مجوز فعالیت در شهرهای قرمز را نخواهند داشت.

لغو اعزام ورزشکاران ایران به مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان برای همه یک خبر است اما برای 
ورزشــکارانی که در شــرایطی سخت سهمیه 
گرفته اند، به معنی از دســت رفتن آرزویی است که سال ها 

برای آن تالش کرده اند.
به گزارش ایســنا،  مســابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان 
جهان از ۱۰ تا ۱۵ مرداد به میزبانی کلمبیا برگزار می شود و 
ایران برای این رویداد پنج سهمیه داشت. سارینا ساعدی در 
پرش سه گام، علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر، سمیر اقبالی 
در ۳۰۰۰ متر مانع، ارشیا مصدقی در پرش با نیزه و ارسالن 
قشقایی در پرتاب وزنه سهمیه این مسابقات را کسب کرده  

بودند اما اعزام آنها لغو شد.  
فدراسیون دوومیدانی در توضیح لغو اعزام از مشکل در اخذ 
ویزا خبر داد و با دستاویز قرار دادن این موضوع که آمریکا به 

ورزشکاران ایران ویزا نمی دهد، اعزام به کلمبیا را لغو کرد.
فدراسیون دوومیدانی موظف بود شــرایط الزم برای اعزام 
ورزشکاران خود را مهیا و در این راستا تالش کند؛ جوانانی که 
با تالش زیاد موفق به کسب ورودی شده اند، با هدف رقابت در 
میادین جهانی سختی ها را به جان خریده اند اما اکنون انگیزه 
خود را از دست داده اند چرا که فدراسیون دوومیدانی وظیفه 

خود در اخذ ویزا را به درستی انجام نداده است. 

بهروز عطایی برای کاپیتانی تیم ملی والیبال 
۲ گزینه دارد و باید دید از بین ســید محمد 
موســوی و میالد عبادی پور کدام بازیکن این 

مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، تیم ملی والیبال ایــران در رقابت های لیگ 
ملت ها عملکرد بسیار خوبی داشت و حاال باید از دهم مرداد 
خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان آماده کند. 
در لیســت ۱۶ نفره بهروز عطایی برای این رقابت ها نام سید 
محمد موسوی هم به چشــم می خورد. موسوی که با نظر و 
تصمیم کادر فنی در رقابت های قهرمانی آســیا و همینطور 
لیگ ملت ها به میدان نرفت کار سختی برای حضور در ترکیب 
ثابت تیم ملی دارد؛ چرا که باید با  بازیکنانی همچون مهدی 
جلوه و امیرحسین توخته که در لیگ ملت ها درخشان ظاهر 

شدند رقابت کند.
از طرفی با بازگشت موسوی به تیم ملی، گمانه زنی های زیادی 
در خصوص انتخاب کاپیتان تیم ملی والیبال به وجود آمد. با 
توجه به اینکه موسوی سابقه ملی بیشتری نسبت به میالد 
عبادی پور دارد قاعدتا او باید کاپیتان تیم ملی شــود؛ اما به 
نظر می رسد عطایی تصمیم دارد عبادی پور همچنان وظیفه 

کاپیتانی تیم ملی را بر عهده داشته باشد.

گام های خسته و مدیران کم کار!

کاپیتانی تیم ملی والیبال 
و 2 گزینه؛ شانس عبادی پور 

بیشتر است

خبر

خبر

خبر

کاغذ ورزش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰8۷8
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
بشماره  عباس  فرزند  زاده  مسلمي  فاطمه 
يك  در  سیرجان  از  صادره   ۱۷۹ شناسنامه 
پالك  مترمربع   ۶۶۱/۴۰ مساحت  به  خانه  باب 
نوری  هللا  فضل  شیخ  بلوار  در  واقع  اصلي   ۹8
از  ۳۶ کرمان خريداري  بخش  اندیشه  شهرک 
محرز  ملتجی  دخت  لعیا  خانم  رسمي  مالك 
مراتب  اطالع عموم  منظور  به  است.لذا  گرديده 

شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتي كه  در 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
و  اداره تسليم  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰8۲۵
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره  حمدهللا  فرزند  پور  شهرياري  محسن 
يك  در  سیرجان  از  صادره   ۱۱۲۳۴ شناسنامه 
پالك  مترمربع   ۹8/۲۲ مساحت  به  خانه  باب 
۳۶ کرمان  بخش  آباده  در  واقع  اصلي   ۵88
خريداري از مالك رسمي آقاي احمد علی آباده 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  یزدی 
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 

آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
از اخذ رسيد، ظرف مدت  اداره تسليم و پس 
اعتراض، دادخواست  تاريخ تسليم  از  يك ماه 
نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   .۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۷۵۶
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه  بشماره  ايرج  فرزند  عسكری  محمد 
۳۴۷۹۳۷۱۵۷۴ صادره از سیرجان در يك باب 
خانه به مساحت ۲۲۱/8۵ مترمربع پالك ۴۳۰ 
های  آباد شیخ  روستای حسن  در  واقع  اصلي 
بخش ۳۶ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي 

زین العابدین شیخ ذکریا محرز گردیده است.
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 

به فاصله ۱۵ 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 
دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۴۳
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز دادهللا پور 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۰ صادره از 
سیرجان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
پالك  مترمربع   ۲۴۱/۹8 مساحت  به  خانه  باب 
۳۳۴ اصلي  واقع در انتهای بلوار دکتر صادقی 
بخش ۳۶ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي 
به  است.لذا  گردیده  محرز  کاظمی  شعبانعلی 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  روز   ۱۵
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهي 
مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره 
دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۷۳۵
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
سيرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد پوراله داد فرزند اسمعيل بشماره 
يك  در  سيرجان  از  صادره   ۴۷۱ شناسنامه 
مترمربع   ۲۲۷8۳/۳۲ مساحت  به  باغ  قطعه 
میل  آباد  محمد  در  واقع  اصلي   ۱۷8۴ پالك 
مالك  از  خريداري  ۳۶ کرمان  بخش  سر  دو 
آباده ای  محرز گردیده  ابراهیم  رسمي آقاي 
دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  است.لذا 

در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي 
باشند مي  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۷۳۱
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
سيرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
اكبر  فرزند  نژاد  زيدآبادي  اسمعيل  آقاي 
در  سیرجان  از  صادره   ۱۳ شناسنامه  بشماره 
به مساحت ۳۹/8۵ مترمربع  باب مغازه  يك 
خواجه  خیابان  در  واقع  اصلي   ۲۲۷۲ پالك 
از  خريداري  ۳۵ کرمان  بخش  الملک  نظام 
مالك رسمي آقاي علی نجف آبادی پور محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي كه 
باشند مي  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰8۷۹
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم 
رسمي  فاقد سند  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره  عباس  فرزند  زاده  مسلمي  فاطمه 
شناسنامه ۱۷۹ صادره از سیرجان در يك باب 
پالك  مترمربع   ۱۴۴/۴۳ مساحت  به  خانه 
نوری  فضل هللا  بلوار شیخ  در  واقع  اصلي   ۹8
از  اندیشه بخش ۳۶ کرمان خريداري  شهرک 
محرز  ملتجی  دخت  لعیا  خانم  رسمي  مالك 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

آگهي مي شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتي كه  در 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
اداره تسليم و  اين  به  را  اعتراض خود  دو ماه 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
را به مراجع  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۴۲
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
رسمي  فاقد سند  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
كبری پاريزي فرزند عليجان بشماره شناسنامه 
۱۰8۲ صادره از سیرجان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲۴۱/۹8 
انتهای  در  واقع  اصلي   ۳۳۴ پالك  مترمربع 
بلوار دکتر صادقی بخش ۳۶ کرمان خريداري 
از مالك رسمي آقاي شعبانعلی کاظمی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

آگهي مي شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتي كه  در 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
اداره تسليم و  اين  به  را  اعتراض خود  دو ماه 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
را به مراجع  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

شماره  راي  برابر 
هيات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰8۰۶
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
سيرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
بشماره  احمد  فرزند  كاظمي  علي  آقاي 
يك  در  سیرجان  از  صادره   ۴8۷ شناسنامه 
پالك  مترمربع   ۲۳۳ مساحت  به  خانه  باب 
 ۳۶ بخش  آباد  صدر  در  واقع  اصلي   ۳۳۳
سید  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  کرمان 
است. گرديده  محرز  )علوی(  بیشگر  حسن 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه 
توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
ماه  به مدت دو  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از 
پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض 
تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 135106۲

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351114

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 13511۲8

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351068

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351116

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 09/ 1401/05

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351130

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351105

تاريخ انتشار نوبت اول :04/۲5/ 1401 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 13511۲7

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/۲5 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/09

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1351133
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خبرخبر

سخنگوی دولت گفت: نهضت تبیین و روشنگری 
دستاورد ســفرهای اســتانی و پیگیری سایر 
مصوبات به طور جدی تر شروع شده تا با کمک 
مسئوالن روابط عمومی در استان ها نتایج اقدامات 
جمعی یکدیگر را ببینیم. به گزارش ایرنا، علی 
بهادری جهرمی روز شنبه در حاشیه برگزاری 
نشست مسئوالن روابط عمومی استانداری های 
سراسر کشور گفت: نشست امروز در وزارت کشور 
با میزبانی رییس مرکز روابط عمومی وزارت کشور 
و با حضور مدیــران کل روابط عمومی ها برای 
هم افزایی بیشتر در حوزه اطالع رسانی و تعامل 
دولت با رسانه ها که محل اتصال دولت هستند، 
برگزار شــد. او افزود: این دومین جلســه برای 
هماهنگی و آموزش و هم افزایی است و امیدوارم 
این مسیر با سرعت در بقیه وزارتخانه ها هم طی 
شود. سخنگوی دولت با بیان اینکه استانداری ها 
محور هماهنگی اطالع رســانی دستگاه های 
اجرایی در استان ها هستند، خاطرنشان کرد: 
روابط عمومی ها باید با اهمیت دادن مضاعف از 
ظرفیت خوب رسانه های محلی و دستاوردهای 
خوب دولت در یکسال اخیر استفاده کنند. به 
گفته بهادری جهرمی، دولت در یکسال گذشته 
به ویژه در بحث تجارت خارجی، دیپلماســی 
همسایگی و مدیریت کرونا دستاوردهای خوبی 
داشته است اما در موضوع مدیریت کرونا تقدیر و 
تشکر شایسته ای از این جهادگران و کادر سالمت 
انجام نشده، الزم است همه کمک کنیم تا مردم 
شیرینی این دستاوردها را بچشند. او ادامه داد: 
دستاوردهایی در شــروع رشد اقتصادی داریم 
که از میانگین صفر در دهه گذشــته به 4.۵ تا 
۵ رسیده است و اقدامات ملی و پرتاب ماهواره 
دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را 
بچشند و  تلخی برخی مشکالت مانع چشیدن 
شیرینی دستاوردها نشود.  بهادری جهرمی گفت: 
برای انتشار دستاوردها و اقتدار خود در حوزه های 
مختلف باید جهادی عمل کرده و همزمان رفع 
مشکالت را پیگیری کنیم. رییس شورای اطالع 
رسانی دولت با اشاره به دســتاوردهای خوب 
سفرهای اســتانی رییس جمهور گفت: تاکید 
شد روابط عمومی استانداری ها که در استان ها 
سفیران رسانه ای دولت و محور تجمیع هستند، 
نیازهای محلی را به ما و دستاوردهای ملی را به 

استان ها منتقل کنند. 

معاون سازمان انرژی اتمی تأثیر تحریم ها، را موجب خودباوری 
بیشتر، شناسایی ظرفیت های داخلی، عامل گذر از مرزهای دانش 
و تحقق واقعی فرمایش »ما می توانیم« امام خمینی)ره( دانست 
و تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد تجهیزات حوزه فناوری هسته ای، 
تولید داخل و نتیجه پشتکار دانشمندان ایرانی است و این امر اگر 
وابسته به  خارج از مرزها بود محقق نمی شد. به گزارش ایرنا پژمان 
شیرمردی درباره نقش سازمان انرژی اتمی در برجام و حمایت 
از تیم مذاکره کننده، گفت: نظام سلطه با کلیت رویکرد کشور و 
روش مدیریتی موضوع هسته ای جمهوری اسالمی ایران مخالف 
است، اکنون دستاوردها و اقدامات انجام شده در سازمان انرژی 
اتمی به عنوان برگه برنده برای تیم مذاکره محسوب می شود 
و بیشترین ترس طرف مذاکره کننده غربی، علم و دانش بومی 

موجود در کشور است.
مشارکت بخش خصوصی 

در پروژه های مربوط به پرتوها ضروری است
 معاون سازمان انرژی اتمی در ادامه با ابراز امیدواری از ورود و 
سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در 
بخش کاربرد پرتوها، بیان کرد: سازمان انرژی اتمی در حوزه 
سالمت و تولید برق پایدار و پاک که آثار ملموسی در زندگی مردم 
دارد، تالش فراوانی خواهد داشت و همانند کشورهای پیشرفته 
در جهان به دنبال دستیابی به باالترین سطح از این فناوری 
هستیم. او تاکید کرد: ملت ایران، شکست ناپذیر و با اراده است و 
بر این اساس سنگ اندازی ها و ایجاد موانع، نه تنها باعث توقف 
نمی شود بلکه ما را مصمم تر می کند البته اگرچه برای مقاطعی 
متحمل فشارهای اقتصادی می شویم اما حرکت کشور با قدرت و 
رو به جلو است؛ مقاومت و عزتمندی کشورمان ایران در جهان بی 
مانند بوده این مساله تنها در سایه خودباوری و خوداتکایی ملت 
شریف ایران و هدایت های مدبرانه مقام معظم رهبری و مسئوالن 
خدوم تحقق یافته است. شیرمردی افزود: فعالیت های هسته ای 
با سرعت در حال پیگیری بوده و پیشرفت کشور در گرو نگاه به 
توانمندی های داخلی و حمایت از دانشمندان و فارغ التحصیالن 

نخبه دانشگاهی است.

۹۰ درصد تجهیزات حوزه فناوری 
هسته ای تولید داخل هستند

بهادری جهرمی: 

درباره دستاورد 
سفرهای استانی 

روشنگری می شود یک نماینـده مجلـس در تشـریح عملکرد ۲ سـاله 
مجلـس، شـیوع کرونـا و تحریم هـای آمریـکا را از 
مهم تریـن چالش هـای مهـم مجلس در ایـن مدت  
می دانـد و معتقـد اسـت بـا وجـود ایـن مشـکالت 
دولـت یازدهـم عملکـرد خوبـی را تاکنون داشـته 

اسـت.
 نماینـده مـردم گرمسـار در مجلـس تصریـح کرد: 
مجلـس بـه دنبـال قهرمان سـازی از خود نیسـت. 
تمـام تـالش معطـوف به حـل مشـکالت کشـور و 
بازگردانـدن نـگاه و رویکـرد صحیـح بـه حکمرانی 
اسـت. اردشـیر مطهـری نماینده مـردم گرمسـار، 
آرادان و ایوان کـی در گفت وگـو بـا تسـنیم، در 
تشـریح عملکـرد مجلـس یازدهـم در ۲ سـال 
گذشـته، گفـت: در خصـوص بررسـی عملکـرد 
مجلـس یازدهـم بایـد از چنـد زاویـه بـه موضـوع 
توجـه کنیـم. اولین زاویه شـرایطی اسـت کـه این 
دوره از مجلـس در آن کار خـود را آغـاز کـرد که ۲ 
مسـئله بسـیار جدی در کشـور وجود داشـت. اول 
بحث سـالمت مردم و شـیوع ویـروس کرونـا بود و 
هنوز تصور درسـتی از ابعاد این ویـروس نه تنها در 
ایران بلکـه در جهان وجود نداشـت و درمان قطعی 
نیـز شناسـایی نشـده بـود. کرونـا بـر همـه چیـز 
سـایه انداختـه بـود و مجلـس نیـز از آن مسـتثنی 
نبـود؛ خصوصـاً وقتی کـه آمـار ابتـالء روز بـه روز 
بیشـتر می شـد و تمـام کشـور درگیر ایـن ویروس 
منحـوس شـده بـود. او افزود:موضـوع دوم، فشـار 
تحریم هـای آمریـکا بـر اقتصـاد و معیشـت مـردم 
بـود. ایـن موضـوع نیـز از دو جنبـه بایـد بررسـی 
شـود. اول جنبـه خارجی مسـئله و ظلـم آمریکا به 
مردم ایران بود که امری مسـبوق به سـابقه اسـت. 
دوم، ناتوانی مسـئولین وقت کشـور در تدبیر امور و 
خنثی سـازی تحریم ها بـود. این ناتوانـی از رویکرد 
و عملکـرد دولت ناشـی می شـد و موضـوع ناگهان 
به وجـود نیامـده بود کـه بتـوان به صـورت ناگهانی 

نیـز آن را از میـان برد. 
عملکرد مجلس یازدهم خوب بوده است

نماینـده گرمسـار ادامـه داد: مجلـس یازدهـم در 
چنیـن شـرایط بیرونـی کار خـود را آغـاز کـرد که 
واقعـاً وضعیـت مطلوبـی نبـود. بـا تمـام نواقـص و 
محدودیت هـای موجـود، به نظـر بنـده عملکـرد 
مجلـس یازدهـم خـوب بـوده اسـت. اگـر چـه این 
ارزیابی بـه ایـن معنا نیسـت کـه عملکـرد مجلس 
بـدون اشـکال اسـت. مطهـری در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه چـه عواملـی در ناکارآمـدی دولـت 

گذشـته بـرای مقابلـه بـا تحریم هـا دخیـل بودنـد 
و مجلـس سـیزدهم چـه کاری بـرای تغییـر ایـن 
مدیریـت انجـام داد، گفـت: ایـن ضعـف ناشـی از 
عملکـرد و رویکـرد دولـت آقـای روحانـی از همان 
روز اول تشـکیل دولـت بـود و صرفـاً بـه دولـت 
دوازدهـم منحصـر نبـود. اگـر کمـی بـه گذشـته 
بازگردیـم مـردم یادشـان هسـت کـه در دولـت 
یازدهـم چگونـه تمـام امـور بـه مذاکـرات برجـام 
منـوط شـده بـود و اقتصـاد کشـور شـرطی شـده 
بـود. مدیـران و اقتصـاد کشـور دائمـاً چشـم بـه 
مذاکـرات داشـتند. او اضافـه کـرد:  بعـد از اینکـه 
توافـق هـم حاصـل شـد نـگاه دولـت ایـن بـود که 
بایـد صبـر کنیـم تـا ثمـرات توافـق برجـام بـه بار 
بنشـیند و دائمـاً حـل مسـائل را بـه آینـده حوالـه 
می دادنـد. ایـن رویکـرد آنقـدر ادامـه داشـت کـه 
ترامـپ روی کار آمـد و کمـی بعـد هـم سرنوشـت 
برجـام آنگونـه شـد کـه بـه یـاد داریـم. بنابرایـن 
ایـن موضـوع اختصاص بـه دولـت دوازدهـم ندارد 
و ناشـی از یـک رویکـرد متکـی بـه خـارج اسـت. 
عضـو کمیسـیون اجتماعی با بیـان اینکـه مجلس 
یازدهـم از زمانی که روی کار آمـد تمام تالش خود 
را کرد کـه این رویکـرد در دولـت را اصـالح کند و 
نـگاه را بـه توانایی هـای داخلـی معطـوف سـازد، 
گفـت: قوانینـی کـه در این راسـتا تصویب شـد در 
ایـن جهـت بودنـد. در جلسـات کمیسـیون ها نیـز 
به صـورت مکـرر نماینـدگان، وزرا را نسـبت به این 
موضـوع راهنمایـی می کردند امـا تا روزهـای آخر 
دولـت دوازدهـم متأسـفانه شـاهد ایـن بودیـم که 

همچنـان همـان رویکـرد حاکـم بـود.
نگاه نو نیاز به نیروهای نو و جوان دارد

مطهـری در خصـوص نقایـص مجلـس یازدهـم 
اظهـار داشـت: برخـی از نواقـص اجتناب ناپذیـر 
بودنـد. ببینید وقتی شـما می خواهید یـک رویکرد 
واقعـاً جدیـد را در فضـای سیاسـی کشـور ایجـاد 
ز طریـق همـان نیروهـای  نیـد ا کنیـد؛ نمی توا
سـابق ایـن کار را انجـام دهیـد. نـگاه نـو نیـاز بـه 
نیروهـای نـو و جـوان دارد. وقتـی از ایـن نیروهـا 
اسـتفاده می کنیـد به هرحـال بایـد در برخـی 
مواقـع کم تجربگـی آن هـا را نیـز قبـول کنیـد؛ 
به هـر حـال وجـود نیروهـای جـوان و تـازه برخی 
مشـکالت جزئـی را نیـز در پـی داشـته اسـت امـا 
منجر بـه اتفاقـی بـزرگ در خصـوص رویکردها در 
کشور شـده اسـت که به نظرم امری بسـیار حیاتی 
در دهـه ی آتی ایـران خواهـد بـود و ایـران مقتدر 

در نتیجـه رویکردهـای متکـی بـه داخـل سـاخته 
خواهد شـد. وی درباره عملکـرد هیئت رئیسـه در 
مدیریـت مجلس در دوسـال گذشـته ، بیـان کرد: 
یکـی از تفاوت هـای هیئت رئیسـه فعلی بـا هیئت 
رئیسـه برخی مجالـس قبـل در پذیرش تنـوع آراء 

و افـکار در مجلـس بـود. 
در مجالـس قبلـی شـاهد ایـن بودیم کـه در برخی 
موضوعـات هیئت رئیسـه چنـان رفتـار می کرد که 
نظـرات مخالـف فرصتی بـرای بیـان مطالـب خود 
نداشـتند. نماینـده گرمسـار و آرادان در مجلـس 
افـزود: در ایـن مجلـس ما شـاهد ایـن هسـتیم که 
در موضوعـات مختلفـی نظـرات نمایندگان بسـیار 
صریح تـر بیان می شـود حتـی اگر ایـن نظر بـا نظر 
هیئت رئیسـه و حتـی کلیت مجلس مخالف باشـد. 
مطهری ادامـه داد: موضـوع دیگـر در رویکرد کلی 
مجلـس و هیئـت رئیسـه در حل مشـکالت کشـور 
اسـت. در مجالـس قبـل شـاهد برخـی رقابت های 
گروهـی و جناحـی بودیم که بـه ضرر منافـع مردم 
تمـام می شـد. در ایـن مجلـس ایـن موضـوع واقعاً 
وجـود نـدارد. هیئـت رئیسـه و مجلـس به هیـچ 
عنـوان بـه دنبـال قهرمان سـازی از خـود و یـا 
رقابت هـای جناحـی و گروهی نیسـت. تمام تالش 
معطـوف بـه حـل مشـکالت کشـور و بازگردانـدن 

نـگاه و رویکـرد صحیـح بـه حکمرانی اسـت.
مجلس بازوی دولت است

مطهـری تصریـح کـرد: ایـن نـگاه هیئـت رئیسـه 
منجـر بـه ایـن شـده اسـت کـه مجلـس نـه یـک 

نیـروی مخالـف و مقابـل دولت بلکـه بـازو و همراه 
دولـت در حل مشـکالت مردم باشـد. ایـن موضوع 
در دولـت قبل نیـز از سـمت مجلس وجود داشـت 
و سـعی مـا بـر ایـن بـود کـه نـکات خـود را بدون 
حاشیه سـازی بـه دولـت منتقـل کنیـم منتهـا 
مراتـب این رویکـرد یک طرفه بـود و از طرف دولت 
پاسـخی دریافـت نمی کردیـم. او اضافـه کرد:برای 
ارزیابـی دقیق تـر اهمیـت ایـن موضـوع می تـوان 
به جلسـات رؤسـای قـوا اشـاره کـرد. خروجی ها و 
فواید جلسـات در زمان فعلی بسـیار بیشـتر از قبل 
اسـت و ایـن هماهنگـی منجـر بـه بهبـود عملکرد 
هـر سـه قـوه اسـت کـه نتیجـه آن بهبـود اوضـاع 
اسـت. عضو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس درباره 
نقشـه راه مجلـس در مدت زمـان باقی مانـده، بیان 
کرد: اکنون در سـومین سـال مجلس هسـتیم و به 
نظر بنده امسـال و سـال آینده آغاز فصل برداشـت 
نتایـج اقدامات رویکـرد جدید حکمرانی در کشـور 
خواهـد بـود. باالخـره تغییـر در ریل گذاری هـا و 
رویکردهـای کالن کشـور، نتایـج یک شـبه نـدارد 
و بـه زمـان نیـاز دارد؛ کمااینکـه نتیجـه مدیریـت 
پیشـین نیز بر کشـور همچنان دارای پیامد اسـت. 
مطهـری تصریـح کـرد: مجلـس و دولـت فعلـی 
اقدامـات بسـیار مهمـی را انجـام دادنـد کـه نیـاز 
بـه از خـود گذشـتگی جـدی داشـت. به هـر حـال 
تصمیمـات سـخت، منجـر به ایجـاد سـختی هایی 
در کوتاه مـدت می شـوند کـه برخی از آن ها بسـیار 

دردنـاک نیز اسـت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

ملک شهر عنبرآباد 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۱۰۷  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا زین 

الدینی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۳۱۰۲ صادره از عنبرآباد در ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک - فرعی از۴۶ - اصلی مفروز 

و مجزی شده از پالک – فرعی از ۴۶ - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد 

شهرک نارنج بخش ۴۵ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای حمیدرضا 

زین الدینی )خود متقاضی( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

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

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/09 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

ملک شهر عنبرآباد 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
قانون موضوع  اول  هیات    ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱8۹۶ 
رسمی فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین 
مالکانه تصرفات  عنبرآباد  ملک شهر  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در   مستقر 
علیداد فرزند  سیاه   تیغ  ساالری  علیمراد  آقای  متقاضی    بالمعارض 
 بشماره شناسنامه ۱۶۵ صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه و
 باغ  به مساحت ۱8۴۴ مترمربع پالک - فرعی از۴۱۲ - اصلی مفروز و
  مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۴۱۲ - اصلی قطعه ۳ بخش ۳۴ کرمان
مالک از  خریداری  عنبرآباد   جنوبی  جبالبارز  روداب  کندر  سر  در   واقع 
اطالع منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  آقای حسین خسروی   رسمی 
 عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که
 اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
 می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
 این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
 اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

  . مالکیت صادر خواهد شد
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/09

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

ملک شهر عنبرآباد
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
قانون  موضوع  اول  هیات    ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱8۲۵
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  عنبرآباد  ملک شهر  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
علیداد   فرزند  سیاه   تیغ  ساالری  علیمراد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۱۶۵ صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه و 
باغ  به مساحت ۵8۷٫۳۰مترمربع پالک - فرعی از۴۱۲ - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۴۱۲ - اصلی قطعه ۳ بخش ۳۴ کرمان  
مالک  از  خریداری  عنبرآباد   جنوبی  جبالبارز  روداب  کندر  سر  در  واقع 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  آقای حسین خسروی  رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/09 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

ملک شهر عنبرآباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۱/۰۲/۲۷-۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۷8
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سجاد فکری  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه ۳۰۹۶ 
صادره از عنبرآباد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 
۳۶۰ متر مربع پالک - فرعی از ۵۰ - اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۷ فرعی از ۵۰ - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد بلوار باهنر 
کوچه ۲ بخش ۴۵ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای علی اخالقی 
یزدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مدت مذکور 

خواهد شد . 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/09

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک شهر عنبرآباد
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۷۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سعیده فکری راینی  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۰۶۴۰۳۱ 
پالک  به مساحت ۳8۵مترمربع  خانه  باب  در یک  از جیرفت  صادره 
- فرعی از۵۰ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷فرعی از ۵۰ - 
اصلی قطعه ....  واقع در عنبرآباد بلوار باهنر کوچه ۲ بخش ۴۵ کرمان  
خریداری از مالک رسمی آقای علی اخالقی یزدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  مدت یک ماه 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/05/09 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

 ملک شهر عنبرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۱/۰۲/۲۶-۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۷۳
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعید فکری راینی  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  عنبرآباد   از  صادره   ۳۰۹۵
۳۵۵مترمربع پالک - فرعی از۵۰ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۷فرعی از ۵۰ - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد بلوار باهنر کوچه ۲ 
بخش ۴۵ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای علی اخالقی یزدی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/05/09 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

 ملک شهر عنبرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۷۶مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد عابدینی راینی فرزند ذوقعلی  بشماره شناسنامه ۳۱۰۷ 
صادره از راین موازی سه دانگ  از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
ششدانگ ۳۹مترمربع پالک - فرعی از۴۷ - اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۴۷ - اصلی قطعه یک بخش ۴۵ کرمان واقع در عنبرآباد احمد آباد 
بلوار امام روبروی آتش نشانی قدیم خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر 
سلمانزاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/۲6 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/05/09 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی اراضی و ساختمانهای 
تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
دوم  هیات   -۱۴۰۱/۰۴/۰۵-۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۶۰۲ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  پاداش   عباس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
علی  بشماره شناسنامه ۴۹۱ صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت ۶8۶/۵ متر مربع پالک - فرعی از۴۹۴- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۴۹۴ -اصلی قطعه دو واقع 
خریداری  ۴۵ کرمان  بخش  جیرفت  دهدار  آباد  حسین  اراضی  در 
به  است.لذا  گردیده  محرز  پور  فرضی  حسن  آقای  رسمی  مالک  از 
آگهی می  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲۰۲
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
انتشار نوبت اول:1401/04/۲6   تاریخ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/09

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهداد

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

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

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هيات 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم/آقای 
مسلم عبدالهی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۳۵ صادره از 
شهداد در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت ششدانگ 
۱۰۱۵ مترمربع  پالك ۱۹۷۵-اصلي واقع در بخش ۲۳ کرمان 
به آدرس شهداد-خیابان قوام تقاضا و انتقال ملک از محل 
مالکیت آقای/خانم ابراهیم شجاعی محرز گردیده است.لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  در صورت 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷8۰۰۴۱۹۶ 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 مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي 
قزويني پوراكبري فرزند حسن به شماره شناسنامه ۲۹8۰۲۱۰۶۳۳ صادره از کرمان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۹٫۵ مترمربع تحت پالك ۱۶۹۶۹ فرعي 

از ۳۹۶8 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 8۹۹ فرعي از ۳۹۶8 اصلي بخش 
۲ کرمان  واقع در کرمان شهرک شهید همت کوچه ۱8 اواسط کوچه سمت راست  
خريداري از مالك رسمي آقاي فریدون عیش آبادی  محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 09/ 05/ 1401
تاريخ انتشار نوبت دوم :  ۲3/ 05/ 1401

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
شناسه آگهی: 13567۲0

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09/  تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/05/۲4
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ شهرستان کرمان

شناسه آگهی: 1356596
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سیل به بناهای تاریخی 
استان کرمان  نرسید

معاون میراث فرهنگی استان کرمان گفت: بارندگی به آثار تاریخی استان کرمان، 
خسارت جدی وارد نکرده است.

مجتبی شفیعی گفت: بارندگی های روز های اخیر در برخی از شهرستان های استان 
کرمان تا این لحظه به آثار تاریخی شهرستان های سیل زده خسارت جدی وارد نکرده و 

موجب تخریب آن ها نشده است.
او می گوید: با توجه به ماهیت آسیب پذیر بودن ابنیه تاریخی، آسیب های مختصر و 

جزئی در برخی از بنا های تاریخی شاخص استان کرمان گزارش شده است.
به گفته معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان پایش و بازدید آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در تمام 
شهر های استان کرمان انجام شده و گزارش تکمیلی در خصوص آثار و ابنیه تاریخی 
موجود در روستا هایی که مسیر دسترسی به آن ها مسدود شده است در روز های آینده 

اعالم می شود.
او در توصیه ای به مالکان بنا های تاریخی گفت: مالکان بنا های تاریخی و ساکنان بافت 
تاریخی، رسیدگی و هوشیاری الزم در خصوص حفاظت از بنا های تاریخی را داشته 

باشند.

خبر

ارز دیچیتال

خبر

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

سکینه خدیش/ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم از آبگیری حوضچه های 
پروژه پخش سیالب این شهرستان در پی فعالیت سامانه بارشی مونسون خبر داد.

عطا پوطاری افزود: ظرفیت حوضچه های ذخیره سازی و نفوذ پروژه پخش سیالب بم 
در هربار آبگیری کامل ۷۵۰ هزار متر مکعب است و این حوضچه ها در طول یک سال 
حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب آبگیری می شوند. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بم بیان داشت: در اثر فعالیت سامانه بارشی در این شهرستان و جریان یافتن رودخانه 
تهرود و ابارق حوضچه های پروژه پخش سیالب دارزین شهرستان بم آبگیری شدند.

به گفته او از مجموعه ۳۰ حوضچه  پروژه،بخش عمده ای از آن ها آبگیری کامل شده 
اند و همچنین روند آبگیری ادامه دارد. او می گوید نزدیک به ۲.۵ کیلومتر مسیر رفت و 
برگشت حوضچه ها است. او تاکیدکرد: یکسری روان آب در مسیر بم به سمت کرمان 
در یک مساحت پنج هزار هکتاری در هر ۵۰ متر ایجاد شده است. پوطاری ادامه داد:این 
روان آب ها با هدف جلوگیری از ورود رسوبات و تخریب قنوات ایجاد شده است. رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بم توضیح داد:این پروژه باهدف جلوگیری از 
بروز خطر سیل،حفظ زیرساخت های شهرستان به ویژه جاده ترانزیت زاهدان به کرمان 

و تغذیه سفره های آب زیر زمینی در شهرستان بم اجرا شده است.

سرپرست فرمانداری رفسنجان می گوید که بروز خسارت 
به خط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
را تایید نمی کند گرچه سیل، آسفالت روی این لوله را 
تخریب کرده است. حسین رضایی با اشاره به اینکه خط 
انتقال لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه جنوب شرق در مسیر سرچشمه این شهرستان 
قرار دارد گفت: با توجه به بارندگی های اخیر در سرچشمه 
و بروز سیالب در این مسیر آسفالت روی این لوله تخریب 
شد اّما سیالب هیچ آسیبی به این لوله وارد نکرد. به گفته 
او شدت بارش های اخیر در رفسنجان در منطقه ارتفاعات 
سرچشمه بود و روان آب ها به صورت سیالب درآمدند و 
به سمت شهر رفسنجان حرکت کردند که در مسیر به 
برخی زیرساخت های جاده ای نیز آسیب هایی وارد شد. او 
افزود:خط لوله انتقال فرآورده های نفتی شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق در مسیر 
سرچشمه قرار دارد که روز گذشته آسفالت روی این 
خط بر اثر سیالب تخریب شد.  رضایی خاطرنشان کرد: 
با کمک عوامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه جنوب شرق از این قسمت بازدید به عمل 
آمد و خوشبختانه این لوله آسیب ندیده و هیچ گونه 
نشتی فرآورده نفتی نیز از این لوله بیرون نزده است. در 
ادامه مسئول واحد نگهداری و تعمیرات خط  شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق 
هم به خبرنگار ایرنا گفت: مسیر رفسنجان به سرچشمه 
دوبانده است که در باند رفت به سرچشمه خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی از رفسنجان به سمت کرمان عبور 
می کند. حسین اتفاقی افزود: این لوله در زیرزمین قرار 
دارد اما با بروز سیالب از باالدست سرچشمه که به این 

جاده منحرف شده بود باعث نشست و تخریب قسمتی 
از آسفالت این محور که روی خط لوله نفت قرار دارد شد. 
فرمانداری رفسنجان: سیل به لوله شرکت مخابرات نفت 
ایران خسارت نزده است او بیان کرد: با بررسی ها از وضعیت 
این لوله به این نتیجه رسیدیم که خوشبختانه این لوله 
هیچگونه آسیبی در جریان سیل ندیده و نشتی هم ندارد 
و با کمک عوامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
خاک و آسفالت در اطراف لوله تخلیه کردیم و در مرحله 
بعد اداره راه و شهرسازی باید نسبت به زیرسازی، شن ریزی 
و آسفالت این قسمت از جاده و روی لوله اقدامات الزم را 
انجام دهد. اتفاقی ادامه داد: این مسیر رفت به سرچشمه را 
مسدود کردیم و تردد در الین کناری به صورت دو طرفه 
انجام می شود که رانندگان باید در این مسیر با احتیاط 
رانندگی کنند.  او خاطرنشان کرد: لوله انتقال فرآورده های 
نقتی واقع در مسیر سرچشمه کار انتقال فرآورده های نفتی 

را از مخازن رفسنجان به کرمان انجام می دهد.

فرمانداری رفسنجان: سیل به لوله شرکت مخابرات نفت ایران خسارت نزده استحوضچه های پروژه پخش سیالب بم آبگیری شد

عکس نوشت

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:»به  کرمان  استان  صنایع دستی 
زودی رویداد استارت آپ ویکند گردشگری 
با مشارکت پارک علم و فناوری این استان 
در کرمان برگزار می شود.« فریدون فعالی 
در نشست با مسئوالن دانشگاه های علمی 
کاربردی و دانشگاه آزاد و همچنین پارک 
علم و فناوری استان کرمان به اجرای 
برنامه های دو جانبه مراکز علمی و اداره کل 
میراث فرهنگی این استان اشاره و اظهار 
کرد: » برگزاری دوره های پودمانی مرمت و 
صنایع دستی از مهرماه سال جاری و رویدادهای 
و  گردشگری  استارت آپ های  و  شتاب 
صنایع دستی را می  توان جزو اولویت های 
اداره کل میراث فرهنگی و مراکز علمی این 
استان قرار داد.« مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با 
اشاره به همکاری دانشجویان مرتبط برای 
شناسایی،مستندسازی و تهیه پرونده های 
ثبتی در حوزه های ملموس و ناملموس 
افزود:»برگزاری دوره های احیای مشاغل حوزه 
صنایع دستی و رشته های هنری منسوخ شده و 
چاپ و نشر کتب و نشریات مرتبط با حوزه های 
مختلف میراث فرهنگی از برنامه های پیش رو 

برای سال های آتی است.«

فرمانده سپاه استان کرمان گفت: بر اثر سیل آب 
بسیاری از نقاط به ویژه در روستاها قطع شده یا از نظر 
بهداشتی مشکل دارد و تامین آب شرب مردم باید در 

اولویت قرار گیرد.
سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه استان 
کرمان در این جلسه با بیان اینکه فرمانداران بر روی 
پیش بینی های هواشناسی حساس باشند، اظهار  
داشت: فرمانداران باید به صورت میدانی و جهادی در 

صحنه حضور داشته باشند. او با بیان اینکه از مدیریت 
جهادی استاندار کرمان تشکر می کنم که به موقع در 
مناطق سیل زده استان حضور داشت، افزود: بازسازی 
خطوط آبرسانی شرب و کشاورزی بسیار اهمیت دارد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه بر اثر 
سیل آب بسیاری از نقاط به ویژه در روستاها قطع شده 
و یا از نظر بهداشتی مشکل دارد، بیان کرد: تامین آب 

شرب مردم باید در اولویت قرار گیرد.

به همت انجمن ادبی دل عالم، شاعران برجسته کشور، 
در ششمین همایش بزرگ کشوری دل عالم در شهر 
کرمان گرد هم آمدند. همایش بزرگ کشوری شعر دل 
عالم از چهارم تا هفتم مردادماه ۱4۰۱ با حضور شاعران 

برجسته کشور، در کرمان برگزار شد.
در این همایش سید داوود ملکی رئیس هیئت مدیره 
انجمن دل عالم گفت: خوشحالیم که پس از دو سال 
تعطیالت کرونایی مجددا شاهد حضور و دورهمی و 
تجدید دیدار شاعران عزیز هستیم و امیدواریم اینگونه 

همایش ها تدوام داشته باشد.
او این گردهمایی ها را باعث تلفیق فرهنگ های مختلف 
با یکدیگر دانست و گفت: همایش دل عالم مکتب 

آموزش معرفت است.
همچنین در حاشیه این همایش، سیدعلی منصوریان 
دبیر انجمن ادبی دل عالم گفت: امسال این همایش را با 

موضوع آزاد و محوری برگزار کردیم که بیش از ۶۰ شاعر 
از کرمان و استانهای مختلف کشور در این همایش 
حضور یافتند. او افزود: همایش دل عالم خواستگاه 

تبادل فرهنگ هاست.
عبدالرحیم عبدالکریمی عضو هیات مدیره انجمن دل 
عالم نیز گفت: حضور شاعران از سراسر کشور با سالیق و 
عقاید مختلف ادبی اما مملو از همدلی و مهربانی موجب 

مباهات اهالی قلم دیار کریمان است.
او افزود: انجمن دل عالم مبدع گردشگری ادبی در کشور 
بوده و تاکنون بیش از شش دوره است که شاعران ایران 
از سراسر کشور در کرمان جمع شده و به تبادل افکار 
و دانش خود می پردازند. عبدالکریمی تصریح کرد:در 
کشور ما گردشگری ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته 
که امیدواریم تجارب انجمن دل عالم در این راستا مورد 

استفاده همگان قرار گیرد

سرپرست فرمانداری جیرفت خسارت سیل به زیرساخت های این شهرستان را 
۱۳۶ میلیارد تومان برآورد و اعالم کرد که بیشترین خسارت به بخش کشاورزی، 

راه، برق و زیرساخت های شهری گزارش شده است.
 احمدبلندنظر در نشست شورای اداری شهرستان در مصالی جیرفت به فعالیت 
سامانه بارشی در شهرستان جیرفت اشاره کرد و افزود: طبق اعالم سازمان 
هواشناسی میزان بارندگی در این شهرستان به صورت منطقه ای ۳۶ میلیمتر 

گزارش شد. 
برگزاری سـتاد بحران در بخش های شهرستان برای اولین بار

سرپرست فرمانداری جیرفت از برگزاری ستاد بحران این شهرستان در بخش های 
مرکزی، ساردوئیه، اسفندقه، جبالبارز و اسماعیلی خبر داد و گفت: برگزاری این 
نشست در بخش ها برای اولین بار در شهرستان با حضور اعضای ستاد بحران 

انجام شد.
بلندنظر از تصویب ۵۱ مصوبه در ستادهای بحران شهرستان جیرفت خبر داد و 

افزود: ۱۱ بار از مناطق سیل زده بازدید کردیم.
دعوت امام جمعه برای حضور پرشور عزاداری های محرم

امام جمعه جیرفت نیز به پخش زنده مراسم پنجم محرم)چهارشنبه هفته جاری( 
شهرستان جیرفت از طریق صداوسیما اشاره کرد و گفت: این آیین در ساعت ۱۸ 
به صورت زنده پخش می شود لذا مردم حضور پررنگی در این آیین داشته باشند.

حجت االسالم میثم تارم با بیان اینکه هیات های مذهبی با نظم این مراسم را اجرا 
کنند، بر باشکوه برگزار شدن مراسم عزاداری امام حسین)ع( تاکید کرد و افزود: 

ادارات در برگزاری این آیین مشارکت کنند.
امام جمعه جیرفت نیز از تالش های ستاد بحران شهرستان تشکر کرد و گفت: با 

اقدامات به موقع و خوب به مردم خدمات رسانی شد

یزد بعد از وقوع سیل
در پی وقوع بارش های شدید موسمی 
در 18 استان کشور، استان یزد نیز از 

جمله مناطقی است که این روزها درگیر 
سیل و آبگرفتگی شده است. طبق 

پیش بینی هواشناسی، موج جدیدی از 
بارش ها در این استان در راه است.

رویداد استارت آپ 
ویکند گردشگری در 
کرمان برگزار می شود

فرمانده سپاه استان کرمان: 
تامین آب شرب مناطق سیل زده باید در اولویت قرار گیرد

ششمین همایش بزرگ کشوری شعر »دل عالم« در کرمان برگزار شد

خسارت سیالب 
خبردر جیرفت 1۳۶ میلیارد تومان برآورد شد

عضو اتحادیه مشاوران امالک کرمان گفت: نرخ کمیسیون 
مشاوران امالک در کرمان در بیش از ۱۰۰ منطقه با ارزش 
معامالتی متفاوت، تغییر و به صورت چشمگیری کاهش 
پیدا می کند. عضو اتحادیه مشاوران امالک کرمان با اشاره به 
مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر تغییر نحوه محاسبه حق 
الزحمه مشاوران امالک بر اساس قیمت منطقه ای امالک 
معامله شده، گفت: بر این اساس، نرخ کمیسیون مشاوران 
امالک در کرمان در بیش از ۱۰۰ منطقه با ارزش معامالتی 
متفاوت، تغییر و به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کند.  
سید علی گلسرخی با بیان این مطلب می گوید: امالک 
مسکونی، تجاری و اداری این مناطق در شهر کرمان و حومه، 
در ۹ بلوک مالیاتی قرار دارند که ارزش منطقه ای امالک 
مسکونی این مناطق،از هر مترمربع ۵۰ هزار ریال در حاشیه 
شهر تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در باال شهر می باشد. 

او خاطرنشان کرد: با این وجود قیمت منطقه ای یک زمین 
مسکونی ۲۵۰ متری در خیابان های باالشهر کرمان از جمله 
هزار و یکشب، بلوار حمزه، بلوار شفا، میدان کوثر، والفجر، 
آبنوس و…کمتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه می شود و این 

در حالی است که قیمت واقعی آن ۱۵ میلیارد تومان است.
 گلسرخی با بیان اینکه »کمیسیون مشاوران امالک در 
معامله چنین زمینی در حال حاضر )نیم درصد قیمت 
معامله( یعنی ۷۵میلیون تومان است«، افزود: با نرخ جدید 
اگر کمیسیون نظارت، حتی یک درصد قیمت منطقه ای 
را نیز مصوب کند؛ کمیسیون مشاور امالک، از ۷۵ میلیون 
تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش می یابد. او خاطر نشان 
کرد: در بلوکهای ۸ و۹ مالیاتی شهر کرمان که مربوط به 
حاشیه های شهر از جمله شهرک پدر،شرف آباد، شهرک 
سیدی، حاجی آباد، قائم آباد و…می باشد؛ قیمت منطقه 

ای یک زمین مسکونی ۲۵۰ متری،حداکثر دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان است که نرخ واقعی آن یک میلیارد تومان 
است . عضو اتحادیه مشاوران امالک کرمان گفت: با تصمیم 
جدید دولت، کمیسیون مشاوران امالک در این مناطق 
پایین شهر کرمان، در یک معامله زمین ۲۵۰ متری، ۲۵ 
هزار تومان می شود. این فعال اقتصادی حوزه مسکن افزود: 
البته باید منتظر ماند تا ببینیم کمیسیون نظارت بر اصناف 
شهر کرمان، چند درصد قیمت منطقه ای امالک را به عنوان 
حق الزحمه مشاوران امالک تعیین و مصوب می کند.  این 
کارشناس بخش مسکن در کرمان، تصمیم جدید دولت مبنی 
بر تغییر محاسبه کمیسیون مشاوران امالک،که اخیرا توسط 
معاون اول رییس جمهور ابالغ شده است را ناشی از”ذهنیت 
تاثیرگذاری مشاوران امالک در گرانی مسکن “دانست و تاکید 
کرد: این تصمیم نه تنها بازار مسکن را آرام نمی کند، بلکه به 
مرور این بازار را به آشفتگی، افزایش سود جویی، سوداگری و 
داللی های خارج از چارچوب قانون سوق می دهد و دود این 

تصمیم اشتباه در نهایت به چشم خود دولت می رود.

عضو اتحادیه مشاوران امالک کرمان:

نرخ کمیسیون مشاوران امالک کرمان کاهش می یابد

 عنوان کتاب : مثل خون در رگ های من
 نویسنده: احمد شاملو

ناشر: نشر چشمه

شاملو،  احمد  قلم  به  من  رگ های  در  خون  مثل  کتاب 
شامل نامه های احمد شاملو به همسرش آیدا سرکیسیان و 
پاسخ های آیدا به او است که در سال های 4۰ و ۵۰ به رشته 

تحریر درآمده است.
به  راضی  سرکیسیان،  آیدا  تا  می گذشت  زیادی  زمان  باید 
می شد  می نوشت،  برایش  شاملو  احمد  که  نامه هایی  انتشار 
و آن ها را در اختیار عالقه مندان احمد شاملو قرار می داد و 

زمان آن ۱۵ سال پس از درگذشت احمد شاملو فرا رسید.

فراخوان مسابقه بین المللی نوازندگی 
 2۰22 ArsClassica ویولن و پیانو

منتشر شد.
مهلت: ۱۰ دی ۱4۰۱

پیانو  و  ویولن  برای   ArsClassica المللی  بین  مسابقه 
برای نوازندگان با استعداد جوان از سراسر جهان برگزار می 
شود و ثبت نام در آن برای تمام هنرمندان ۱۸ تا ۳۵ سال 
جهان آزاد است. هدف این مسابقه، کمک به نوازندگان جوان 
مستعد برای رشد مراحل آغازی کار خود با دادن فرصت به 
آنها برای نمایش پتانسیل موسیقی خود از طریق ضبط آثار 
صوتی و تصویری حرفه ای؛ و نیز ایجاد مشارکت هنری بین 
نوازندگان جوان با تجربیات مختلف و از بخش های مختلف 
صورت  به  برندگان  اعالم  و  کاندیداها  ارزیابی  است.  جهان 

آنالین خواهد بود.
لینک ها و دانلودها

پیانو  و  ویولن  نوازندگی  بین المللی  مسابقه  وبسایت 
۲۰۲۲ ArsClassica

کتاب

فراخوان 


