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 انتقاد زاهدی از فشار مالیاتی در استان

براساس پیش بینی هواشناسی
پس از سیالب، تندباد 

و یخبندان کرمان را فرامی گیرد
ستاد مدیریت بحران کرمان با اتکا به پیش بینی هواشناسی هشدار سطح زرد 
صادر و کاهش دما و وزش باد شدید را برای اواخر هفته جاری در اکثر نقاط 

این استان پیش بینی کرد.براساس پیش بینی هواشناسی وزش باد شدید و به نسبت شدید از بعدازظهر 
پنجشنبه تا ظهر شنبه به وقوع می پیوندد و بیشترین میزان شدت آن هم روز جمعه خواهد بود.
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راهداران در جنوب 
کرمان ۴۸ گرفتار 

سیل را نجات دادند
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 
از استقرار ۱۶ تیم راهداری در مناطق سیل زده زیرپوشش خدماتی 

این نهاد خبر داد و گفت: در بارش های ۲ روز گذشته ۴۸ نفر که در خودروها گرفتار شده بودند نجات 
یافتند.مجتبی محمودی افزود: بیشترین میزان بارش ها در شهرستان های منوجان، رودبارجنوب، 
جیرفت و عنبرآباد بوده است همچنین راهداران ۳۵ خودرو گرفتار در سیل را نیز رهاسازی کردند.او به 
آخرین وضعیت شرایط جوی جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: عالوه بر باران و سیل در شهرستان های 

جنوبی شاهد بارش برف در بخش ساردوئیه جیرفت نیز هستیم.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 3 را 
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پیگیری خواهر خواندگی رفسنجان با 1۴ شهر جهان

راهداران در جنوب کرمان 
۴۸ گرفتار سیل را نجات دادند

 اسکان اضطراری 
۷۷۵ سیل زده در جنوب کرمان 

 ۸ محدوده 
امیدبخش معدنی 
در جنوب کرمان 

شناسایی شد

مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان گفت: شهرداری 
رفسنجان پس از انجام مطالعات اولیه، پیشنهاد خواهرخواندگی با ۱۴ 
شهر از کشورهای شیلی، مکزیک، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، ازبکستان، 
مالی و بورکینافاسو را بر اساس شاخص های مختلف و اشتراکات 
موجود، به وزارت خارجه اعالم کرده است.سید عباس حسینی 
دیپلماسی شهری را به عنوان یکی از راهبردهای بنیادین شهرداری 
رفسنجان در مسیر توسعه و برندینگ شهری، جذب سرمایه گذاری، 
ارتقای گردشگری و مناسبات میان فرهنگی دانست و ظهار کرد: با 
گسترش روند جهانی شدن جدای از دولت ها، کنشگران جدیدی در 
سطوح محلی و شهری وارد عرصه بین المللی شده اند که دیپلماسی 
شهری با نگاه به شهرها به عنوان بازیگرانی مستقل، ارتباطات و تعهدات 

شهرها را در عرصه بین المللی، مورد مطالعه قرار می دهد.
او بیان کرد: امروزه این نوع از دیپلماسی در سطح جهان توانسته 
در قالب ارتباط شهرها با یکدیگر، به عنوان ابزاری در جهت نیل به 
توسعه شهری و باالرفتن کیفیت زندگی شهروندان مورد استفاده 

قرار می گیرد.
او افزود:در این راستا پیوند خواهر خواندگی در سطح جهان، یکی از 
مهمترین و متداول ترین ابزارهای دیپلماسی شهری به شمار می 
رود که در ایران نیز حدود ۶0 شهر با شهرهای مختلف جهان خواهر 
خوانده هستند که در استان کرمان نیز بم و کرمان به این مسئله ورود 

پیدا کرده اند.
حسینی خاطرنشان کرد:هم رده بودن شهرها در بخش های مختلف 
از جمله جمعیت،اقتصاد،هویت های فرهنگی از الزامات ضروری 
پیوند خواهر خواندگی است که بر این اساس شهرهای مختلفی در 
سطح جهان وجود دارند که با رفسنجان از نقاط اشتراک برخوردار 
هستند.مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان عنوان 
کرد:رفسنجان در سه حوزه مس،پسته و بنای خشتی،هویتی جهان 
شهری دارد؛اما متاسفانه به اهمیت آن در مسیر توسعه،برندینگ و 
هویت شهری توجه شایان نشده و رفته رفته این مسئله به جایی رسیده 
که برخی شهرها،طالیه داری پسته و مس رفسنجان در جهان را به نام 
خود ثبت کرده اند و این ناشی از عدم توجه مدیران و مسئوالن شهر در 

ادوار مختلف بوده است.

به گفته او این سه هویت جهانی رفسنجان،مهمترین پتانسیل پیوند 
خواهرخواندگی و تحقق شهر توسعه یافته از مجرای مناسبات بین 
المللی است.حسینی تصریح کرد:شهرداری رفسنجان پس از انجام 
مطالعات اولیه، پیشنهاد خواهرخواندگی با ۱۴ شهر از کشورهای 
شیلی،مکزیک،اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، ازبکستان، مالی و بورکینافاسو 
را بر اساس شاخص های مختلف و اشتراکات موجود، به وزارت خارجه 
اعالم کرده که این مسئله از سوی این وزارت خانه در حال بررسی است 
اما جهت تسریع و قانون مند شدن آن نیازمند مصوبه شورای شهر 

هستیم که امید است با همراهی شورا این اتفاق رخ دهد.
مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان با بیان اینکه 
ارتباط گیری با شهرداران این شهرها برای رسیدن به نقاط اشتراک 
نیز آغاز شده است،افزود: پیوند خواهر خواندگی روندی طوالنی مدت 
همراه با پیچیدگی های اداری و خاص است و اگر ما بتوانیم در این 
دوره حتی با یک شهر در سطح جهان،پیوند خواهر خواندگی برقرار 

کنیم،رضایت بخش خواهد بود.
حسینی درباره مزایای دیپلماسی شهری و خواهر خواندگی برای یک 
شهر گفت:دیپلماسی شهری را می توان مرکز تالقی گونه های مختلف 
دیپلماسی از جمله دیپلماسی عمومی،دیپلماسی فرهنگی،دیپلماسی 
ورزشی،دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی اقتصادی دانست؛زیرا 
شهرها به عنوان بازیگرانی بین المللی در مقام ارتباط با یکدیگر،زمینه 
تحقق گونه های دیگری از دیپلماسی را خارج از رویه های دولتی که 
گاها عرصه تضادها و کشمکش هاست،فراهم می کنند و مناسبات 

مختلف،راحت تر و بدون  واسطه انجام می شود.
او ادامه داد:افزایش سرمایه گذاری، تنوع بازارهای صادراتی،توسعه 
گردشگری، تبادالت فرهنگی، توسعه زیرساخت های مختلف شهری با 
استانداردهای بین المللی،اشتغالزایی،معرفی و ارائه یک شهر در عرصه 

جهانی و مبادالت دانشگاهی، از مزایای مهم این اقدام است.
مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان همچنین از 
رویکرد جریان هایی که راهبرد فعالیت های بین المللی شهرداری 
رفسنجان را بر نمی تابند انتقاد کرد و گفت:امیدواریم با درک عمومی 
از تحوالت و راهبردهای تازه توسعه، اهمیت گسترش ارتباطات بین 

المللی نیز برای همگان مشخص شود.

جلوی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
 فرار مالیاتی باید گرفته شود اما فشار مالیاتی به تولید کننده صحیح نیست.
محمدمهدی زاهدی در مراسم معارفه مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان 
کرمان بیان کرد:  تمام افرادی که حضور دارند و در حوزه مدیریتی دارای  
 سطح هستند اما در دوران برزخی مدیریت کار برای مدیر بسیار سخت است.

نماینده مردم کرمان و راور در  مجلس شورای اسالمی افزود: اداره این دستگاه 
سرپرست  عنوان  به  مدت  این  در  شهسواری  آقای  اما  است  سخت  بسیار 
 بهترین خود را نشان داد و برای آقای سلطانی نژاد آرزوی موفقیت داریم.
زاهدی ادامه داد: امورات باید با هماهنگی باشد اما هماهنگی به تنهایی کافی نیست؛ 
 سایر ادارات، نهادها و سازمان های مرتبط عالوه بر هماهنگی باید حمایت کنند.

بسیار  مالیاتی  موضوع  در  کرمان  استان  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
استان  مسئولین  نظر  بدون  می شود  چگونه  داریم؛  گالیه 
دهند. افزایش   ۱۴0۱ سال  برای  را  استان  مالیات  درصد   ۱۲۸ 

زاهدی ادامه داد: در الیحه بودجه سال آینده صندوق پیشرفت و توسعه گذاشته 
شده، ما مناطق محروم بسیاری در استان داریم و باید پولی باشد تا کار شود. 

 امیدواریم تجدید نظر شود وگرنه مشکل جدی برای استان ایجاد می شود.
وی همچنین تأکید کرد: فشار زیادی که به تولیدکننده برای گرفتن رتبه می آوریم ظلم 
 است. جلوی فرار مالیاتی باید گرفته شود اما فشار مالیاتی به تولیدکننده ظلم است.
زاهدی تاکید کرد: شفاف سازی امورات و پاک بودن سیستم به خصوص در ارتباطات با 

بخش های خصوصی بسیار مهم است تا خدشه ای به مدیران وارد نشود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 
از استقرار ۱۶ تیم راهداری در مناطق سیل زده زیرپوشش خدماتی 
این نهاد خبر داد و گفت: در بارش های ۲ روز گذشته ۴۸ نفر که در 
خودروها گرفتار شده بودند نجات یافتند.مجتبی محمودی افزود: 
بیشترین میزان بارش ها در شهرستان های منوجان، رودبارجنوب، 
جیرفت و عنبرآباد بوده است همچنین راهداران ۳۵ خودرو گرفتار در 
سیل را نیز رهاسازی کردند.او به آخرین وضعیت شرایط جوی جنوب 
کرمان اشاره کرد و گفت: عالوه بر باران و سیل در شهرستان های 

جنوبی شاهد بارش برف در بخش ساردوئیه جیرفت نیز هستیم.
محمودی از فعالیت سه گروه راهداری در مناطق برفی جنوب کرمان 
در شهرستان جیرفت خبر داد و افزود: این تیم ها در حال عملیات 
برف روبی و نمک پاشی هستند.او با بیان اینکه هموطنان از سفرهای 
غیرضرور بپرهیزند گفت: رانندگان در صورت سفر تجهیزات زمستانی 
بویژه زنجیر چرخ و مواد خوراکی همراه داشته باشند و از ذخیره 
سوخت خود اطمینان حاصل کنند. محمودی از لغزنده بودن جاده 
های جنوب کرمان بر اثر بارش باران خبر داد و افزود: شماره ۱۴۱ مرکز 
مدیریت اطالعات راهها و حمل و نقل جنوب کرمان به صورت شبانه 

روزی آماده پاسخگویی در زمینه وضعیت جوی راه هاست.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان با اشاره به بارش باران از روز ۲۵ 
دی ماه و به دنبال آن سیل و آبگرفتگی در برخی شهرستان ها گفت: 
۷۷۵ سیل زده را بویژه در رودبارجنوب، منوجان و قلعه گنج اسکان 

دادیم و این آمار همچنان در حال افزایش است.
رضا فالح با اشاره به اینکه امدادرسانی به مردم سیل زده و اسکان 
اضطراری آنان با اولویت و همه ظرفیت ها درحال انجام است افزود: 
اکنون بسیاری از روستاهای استان در محاصره سیالب هستند و به 
محض اینکه راه های مواصالتی آنها باز شود، تیم های امدادی هالل 
احمر برای امدادرسانی در دیگر مناطق حادثه دیده نیز حضور 
می یابند.او با اشاره به انجام عملیات ارزیابی و امدادرسانی نیروهای 
هالل احمر در ۶۵ روستای سیل زده استان کرمان اظهارداشت:عمده 
خسارت سیالب و امدادرسانی امدادگران در شهرستان های منوجان، 
قلعه گنج،رودبارجنوب، کهنوج، ریگان، عنبرآباد، جیرفت و فاریاب 
بوده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: این 
جمعیت در بارندگی ها و سیالب های اخیر در مجموع تاکنون ۲ 
هزار و ۸۴9 نفر حادثه دیده را امدادرسانی کرده است.او یادآور شد: 
در مجموع ۱۷۸ امدادگر و ۴۳ تیم امداد و نجات هالل احمر با ۴۳ 

دستگاه ناوگان ترابری در این عملیات  مشارکت داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: »از ابتدای سال جاری تاکنون 
۲0 هزار انشعاب گاز جدید در سطح استان نصب شده که از این تعداد، ۱0 
هزار و ۳۶0 علمک در شهرها و 9 هزار و ۶۴0 علمک انشعاب گاز طبیعی 

در روستاها بوده است«.منوچهر فالح بیان کرد:»تعداد انشعابات نصب 
شده در سطح استان کرمان با احتساب تعداد علمک های نصب شده در 

سال جاری، به بیش از ۴۷۳ هزار انشعاب رسیده است

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
تجارت جنــوب کرمــان از شناســایی 
هشــت محــدوده امیدبخــش معدنی 
از پهنه معادن ســاردوئیه شهرســتان 

جیرفــت خبــر داد.
مســلم مروجــی افــزود: محــدوده 
در  ســاردوئیه  معدنــی  هــای 
اکتشــافات انجــام گرفتــه شناســایی 
شــده و بیشــترین مــاده معدنــی 
ــن  ــافات ای ــده در اکتش ــخص ش مش

ــت. ــن اس ــس و آه ــا م ــه ه پهن
ــی ســاردوئیه را یکهزار  او پهنــه معدن
و ۳۷0 کیلومتــر مربــع برشــمرد و 
ــن پهنه در شــهریور  اظهار داشــت: ای
ــزاری  ــی برگ ــته ط ــال گذش ــاه س م
ــم  ــه شــرکت خات ــده عمومــی ب مزای
االنبیــا واگــذار شــد کــه این شــرکت 
تعــداد محــدوده امیدبخش مســتعد 
مــاده معدنــی را طــی اکتشــافات 

ــرد. ــایی ک خــود شناس
ــج  ــذاری پن ــی واگ ــی از آمادگ مروج
محــدوده معدنــی بــه طــول ۲۵0 
کیلومتــر مربــع بــه درخواســت 
شــرکت خاتــم االنبیــا خبــر داد و 
ــز  ــی نی ــدوده مابق ــه مح ــزود: س اف
ــه  ــا ب ــم االنبی ــرکت خات ــرف ش از ط
ــذاری از  ــرای واگ ــت ب ــازمان صم س
ــنهاد  ــی پیش ــده عموم ــق مزای طری

ــت. ــده اس ش
ــار داشــت: بررســی محــدوده  او اظه
ــه  ــه ب ــاردوئیه ک ــی س ــای معدن ه
شــرکت خاتــم االنبیــا ســپرده شــده 
بــود طــی یــک ســال مطالعــه و 

ــد. ــالم ش ــی اع بررس
ــا نمایندگان  او از برگــزاری نشســت ب
ــرکل  ــا و مدی ــم االنبی ــرکت خات ش
اکتشــافات  و  شناســی  زمیــن 
معدنــی اســتان کرمــان خبــر داد 
ــور  ــه منظ ــت ب ــن نشس ــت: ای و گف
بررســی اقدامــات انجــام شــده در 
ــزار و  ــاردوئیه برگ ــی س ــه معدن پهن
ــن نشســت نمایندگان شــرکت  در ای
ــات  ــی از اقدام ــا گزارش ــم االنبی خات
ــه  ــده در پهن ــام ش ــافات انج و اکتش
ــد. ــه کردن ــاردوئیه را ارائ ــی س معدن

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

نیمی از استان نیمی از استان 
درگیر سیالبدرگیر سیالب

مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در نظر دارد نسبت به طراحی، تامین تجهیزات و اجرای تعداد 1070 واحد 

مسکونی شامل 13 بلوک 7 طبقه )سازه بتن آرمه ( با زیر بنای غیر مفید با مشاعات حدود 120 متر مربع و زیربنای 
مفید حدود 90 متر مربع قیمت هر مترمربع چهل و پنج میلیون ریال )45،000،000( ریال واقع در شهر سیرجان 

)پالک ثبتی :5665 فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 4 کرمان ( اقدام نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

برگزار کننده مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی – رو به روی سه راه فارابی – کد پستی 7617899596- 

شناسه ملی 14000275775

شماره قطعه زمینشماره فراخوان
مساحت 

زمین )متر 
مربع(

تعداد واحد تقریبی 
احداثی

زیربنای تقریبی 
ناخالص 
)مترمربع(

مدت )ماه(

200000350100003365325181972024

20000035010003466328882984024

200000350100035673536881056024

200000350100036683570891068024

200000350100037693600901080024

200000350100038703380841008024

20000035010003971306576912024

20000035010004072320380960024

20000035010004173320380960024

20000035010004274320380960024

20000035010004375320380960024

20000035010004476320380960024

20000035010004577320380960024

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

ازآخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت ده روزمهلت

گشایش پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

ت دوم
نوب
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نصب 20 هزار علمک گاز 
در استان کرمان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: »از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲0 هزار انشعاب گاز جدید در سطح استان نصب شده که از 
این تعداد، ۱0 هزار و ۳۶0 علمک در شهرها و 9 هزار و ۶۴0 علمک 

انشعاب گاز طبیعی در روستاها بوده است«.
منوچهر فالح بیان کرد:»تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان 
کرمان با احتساب تعداد علمک های نصب شده در سال جاری، به 

بیش از ۴۷۳ هزار انشعاب رسیده استم.
او ادامه داد:»همچنین از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریورماه 
قریب به هزار کیلومتر شــبکه گاز به شبکه های گازرسانی استان 
اضافه شده است که با این وجود، میزان شــبکه گذاری از ابتدای 
تأسیس شرکت تا به امروز قریب به ۲۱ هزار کیلومتر رسیده است«.

فالح با تاکید بر رعایت نکات ایمنــی در مصرف گاز طبیعی،بیان 
کرد:»از تمامی همشهریان و مشترکین شرکت گاز استان تقاضا 
دارم نســبت به رعایت موارد ایمنی،توجهی خاص و دقیق داشته 
باشند تا در آینده شاهد حوادث ناشی از مصرف ناایمن گاز طبیعی 

نباشیم«.

قاضی ویژه ای برای رسیدگی سریع 
به دعاوی اراضی شهرک چهارده 

معصوم کرمان تعیین می شود
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان گفت: قاضی مشخصی برای 
رسیدگی به دعاوی اراضی چهارده معصوم مشخص می شود تا به سرعت 
به این پرونده ها رسیدگی شــود.یداهلل موحد در جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت المال استان کرمان با بیان اینکه موضوع پالک ۲9۷۵ شهر 
کرمان در حاشیه شهر قرار دارد که قبال در این شورای پیشگیری شده 
است اظهار داشت: اراضی چهارده معصوم عمدتاً متعلق به شهرداری 
کرمان است.او با اشاره به اینکه برای ساماندهی این قسمت حاشیه ای از 
شهر،شهرداری کرمان باید پیشگام باشد و سایر دستگاه ها هم همکاری 
می کنند گفت:شهرداری باید طرح جامع ساماندهی حاشیه شهر در 
قسمت چهارده معصوم را ارائه دهد.رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با بیان اینکه مخالفتی با تخریب تصرفات انجام شده در شهرک چهارده 
معصوم نیست و باید انجام شود افزود:شهرداری باید از مالکیت اراضی خود 

در حاشیه شهر به ویژه در پالک ۲9۷۵ حفاظت کند.
او با اشاره به اینکه قاضی مشخصی برای رسیدگی به دعاوی پالک ۲9۷۵ 
مشخص می شود که هم اشراف کامل داشته باشد و هم به پرونده ها به 
سرعت رسیدگی شود گفت:ظرف یک ماه آینده باید مصوبات جلسه 
اجرایی شود تا بعد از آن بحث انشعابات آب،برق و گاز رسیدگی و تعیین 
تکلیف شــود.موحد با بیان اینکه محله چهارده معصوم از محله های 
حاشیه ای شهر کرمان است که اراضی این محله متعلق به شهرداری و در 
مالکیت رسمی شهرداری است افزود:در جلسات قبل مقرر شد،شهرداری 
کرمان طرح جامعی را در ارتباط با این محله تهیه و اقدامات اجرایی را در 
جهت ساماندهی آن آغاز کند.او با اشاره به اینکه در این جلسه مصوبات 
خوبی داشتیم و امیدواریم شهرداری در ارتباط با امالک خود در این منطقه 
اقدامات صیانتی و حفاظتی خوبی داشته باشد گفت:دستگاه های مختلف 
هم باید با شهرداری همکاری کنند تا در آینده نزدیک شاهد سازماندهی 
این محله باشیم.سید مصطفی آیت اللهی موسوی معاون امورعمرانی 
استانداری کرمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای ساماندهی حاشیه 
شهر کرمان هر آنچه که از دستمان برآید کمک خواهیم کرد گفت:طرحی 
که بنیاد مسکن در قطعه ۲9۷۵ داده طرح هادی است و دهیاری اهلل آباد 
موظف بر اجرای آن است .او با بیان اینکه حدود ۷0 درصد تصرفات انجام 
شده در محدوده شهرک چهارده معصوم قابل برگشت است افزود:در 
شورای تامین هم مصوب شده که با حضور نیروی انتظامی رفع تصرف 

انجام شده و حصارکشی زمین های تصرف شده تخریب شود.
سعید شعرباف شهردار کرمان نیز با بیان اینکه شهرداری برای ساماندهی 
حاشیه شهر در منطقه شهرک چهارده معصوم وارد شده است اظهار 
داشت:زمین های خالی شهرداری حصارکشی می شــود و این کار در 

حال انجام است.

فرماندار بم از قطع شدن راه های ارتباطی ۵۳ 
روستای این شهرستان به علت سیالب خبر داد و 
گفت: به دلیل بارش بارندگی و طغیان رودخانه ها 
در روزهای اخیر راه ارتباطی روستاهای بخش بروات و مرکزی 

اینک قطع شده است.
هادی شهسوارپور اظهارداشت: برق ۱۵ روستا نیز قطع شده بود 
که مشکل حل شده اما هنوز برق سه روستای حشرآباد و حسن 
آباد بخش دهبکری و دامنه سیدی از توابع بخش مرکزی قطع 
است.به گفته او تاکنون گزارشی از قطع ارتباط راه های روستایی 

بخش دهبکری ارائه نشده است.
رییس ستاد بحران شهرستان بم بیان کرد: بخش دهبکری طی 

سه روز اخیر ۲00 میلیمتر بارندگی داشته است.
شهسوار پور اظهارداشت: تاسیسات و لوله های آبرسانی در مناطق 
عشایری داردین و پشته شهیدی بخش مرکزی، فاسکی و چتوک 
از بخش بروات آسیب وارد شده و اهالی درخواست کمک کرده اند.

او گفت: در این خصوص با هالل احمر شهرستان هماهنگ شده 
است که پیگیری های الزم را انجام دهند و در صورتی که در مسیر 

طغیان رودخانه نداشته باشیم امدادرسانی الزم انجام شود.
فرماندار بم اظهارداشت: با توجه به طغیان رودخانه های فصلی 
شهرستان شهروندان از رفتن به بستر رودخانه ها باهدف مشاهده 

و همچنین سفرهای غیرضروری به روستاها بجد پرهیز کنند.

ُسها خدیش- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
گفت:دبیرخانه ویژه شورای فرهنگ عمومی شرق 
استان کرمان به مرکزیت بم با هدف حمایت و 

پشتیبانی از شهرستان های شرقی کرمان راه اندازی می شود.
سید مجید امامی در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان های شرق استان کرمان با اشاره به اینکه شورای فرهنگ 
عمومی قرارگاه فرهنگی هر شهر است بیان کرد:دبیرخانه شورای 
فرهنگ عمومی شرق کرمان زیر نظر استان خواهد بود اما اقتدار 
و امکانات بیشتری خواهد داشت زیرا مستقل کردن این نهاد در 
استان ها معنای خوبی ندارد و باید در چارچوب تقسیمات کشوری 
فکر و عمل کنیم.او گفت:شورای فرهنگ عمومی کشور از لحاظ 
منابع و امکانات حمایت مستقیم را از این دبیرخانه خواهد داشت، 
همینطور که در برخی استان های دیگر به دنبال دبیرخانه های 
بزرگ تر و ستادهای قوی تری هستیم که کارکرد آن بتواند در 
تداوم شان شورای عالی فرهنگ عمومی و شورای فرهنگ عمومی 
باشد.امامی اظهارداشت: احیای شورا و دبیرخانه شورای فرهنگ 
عمومی در بم و بقیه شهرستان های شرقی استان کرمان وظیفه 
ماست اما رساندن اولویت ها و مسائل کف میدان فرهنگ و زندگی 

روزمره مردم از وظایف اصحاب فرهنگ و هنر است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: زمانی که از فرهنگ 
عمومی در بم صحبت می شود منظور احیای میراث بم در ایران و 
جهان است و از بُعد دیگر مسائل و آسیب های اجتماعی که در بم 
وجود دارد باید توسط خود دغدغه مندان و اهالی فرهنگ و هنر 
منطقه شناخته شود و در قالب کارگروه فنی و رصد به شورای 
فرهنگ عمومی بم برسد.به گفته او بهتر است مسایل فرهنگی 
شهرستان در قالب کارگروه هایی به دبیر شورای فرهنگ در بم که 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بم است رسانده شود.
بم نیازمند توجه ویژه وزارت فرهنگ است

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور تاکیدکرد:حتی اگر زلزله 
مهیب سال ۸۲ در شهرستان بم رخ نداده بود به دلیل عمق میراث 
تاریخی و هویتی و محرومیت ها و مشکالت آن، این شهرستان 

نیازمند توجه ویژه وزارت فرهنگ بود.
امامی توضیح داد:ما به جز احیای شورای فرهنگ عمومی به عنوان 
یک پارلمان فرهنگی که دغدغه تمامی فعاالن فرهنگی است 
درصدد هستیم خط ویژه ای برای رفع محرومیت های فرهنگی 

در بم باز کنیم تا به صورت مستقیم در وزارت فرهنگ عمل کند.
او تصریح کرد:متاسفانه یک کار جمعی و قرارگاهی که شأن شورای 
فرهنگ عمومی باشد و پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را داشته باشد در بم اتفاق نیفتاده است.دبیر شورای فرهنگ 
عمومی کشور افزود:با توجه به فعالیت های زیادی که در بم 
صورت گرفته اما در گردشگری، فعال سازی هنرهای معاصر مانند 
سینما، موسیقی و نیز فعال سازی موسسات فرهنگی- قرآنی در بم 
کم کاری های زیادی شده است.به گفته او مشکالت و کمبودهای 
موجود در بم تجمیع،رصد، شناسایی و طبقه بندی خواهد شد و از 
طریق معاونت منابع و همچنین معاونت امور استان ها در وزارتخانه 

فرهنگ مورد پیگیری قرار می گیرد.

راه ارتباطی ۵3 روستای بم
 قطع شده است

دبیرخانه ویژه شورای فرهنگ 
عمومی شرق استان کرمان 

راه اندازی می شود
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فرماندار سیرجان در کرمان می گوید با بهره گیری 
از ظرفیت های محلی، امکان سنجی همه شرایط و 
از طریق اجماع اعضای شورای تامین شهرستان در 
هماهنگی با مدیران استان موفق شدیم از تعطیلی 
یک شرکت معدنی بزرگ جلوگیری کنیم و مانع 
بیکاری افزون بر ۲ هزار و ۱۰۰ کارگر شویم.موضوع به 
فعالیت شرکت معدنی »تخت گنبد« واقع در محدوده 
شهرستان ویژه سیرجان بر می گردد که توانسته با 
ظرفیت سازی و سرمایه گذاری عظیم تاکنون میزان 
اشتغال مستقیم خود را به افزون بر ۲ هزار نفر برساند.

آنطور که سهراب بهاءالدینی فرماندار سیرجان در این 
شهرستان توضیح می دهد شرکت مذکور طی ماه های 
اخیر و به دنبال تداوم خشکسالی ها با مشکل کمبود 
ذخیره منابع آبی مواجه شده بود و در مرحله تعطیلی 
قرار داشت که پس از نظارت و بازدید میدانی از این 
مجموعه و منابع آبی جاری در اطراف آن در این فصل 
سال، جلوگیری از تعطیلی کارخانه در دستور کار قرار 
گرفت و اجازه ندادیم عواقب بیکاری این تعداد کارگر 
و تبعات اجتماعی آن رخ دهد.او تشریح کرد:مجوز 
موقت برداشت از برخی منابع آب های سطحی جاری 
در اطراف این شرکت معدنی از طریق شورای تامین و 
در هماهنگی با مدیران استان در بازه زمانی مشخص 
داده و مقرر شد که شرکت ضمن پرداخت آب بها، 
میزان مشخصی از آب برای تامین نیاز این مجتمع 
بردارد.شرکت مذکور نیز اعالم کرده به دنبال تامین 
منابع آبی پایدار است اما تا تحقق کامل آن نیازمند 
تامین آب موقت از منابع سطحی اطراف است که 
دبی آنها در این فصل از سال بسیار بیشتر از نیاز معدن 
برآورد می شود؛ ضمن اینکه به علت سردسیر بودن 
منطقه، این ایام از سال آب های جاری مورد استفاده 

کشاورزی و باغداری قرار نمی گیرد. 
در واقع مسئوالن شهرستان می گویند با این تصمیم 
هم مشکل یک مجموعه عظیم معدنی و صنعتی حل 
و از بیکاری افزون بر ۲ هزار کارگر جلوگیری شده و 
هم آسیبی به وضعیت کشاورزی و منابع آبی موجود 

وارد نشده است.
ماجرای توضیح شرکت چه بود؟

اما مصاحبه فرماندار سیرجان در شرایطی رخ داد که 
شرکت معدنی تخت گنبد نیز همزمان یک توضیح 
رسانه ای در اختیار رسانه های محلی قرار داده است؛ 

در آن توضیح ضمن تشریح وضعیت موجود و تالش 
ها برای تامین منابع پایدار آبی، با اشاره به محتوای یک 
رسانه محلی با عنوان اعتراض برخی افراد به موضوع 
استفاده از آب های سطحی جاری در اطراف این 
شرکت معدنی مواردی را تشریح کرده بود که فرماندار 

نیز آن موارد را توضیح داد.
دادستان بر جلوگیری از بیکاری کارگران تاکید دارد

دادستان عمومی و انقالب سیرجان نیز به صراحت 
تاکید می کند که با تصمیم جمعی مسئوالن 
شهرستان و استان از بیکاری افزون بر ۲ هزار کارگر 
جلوگیری به عمل آمده است.دادستان سیرجان 
همچنین تاکید می کند که برای حل مشکل آب این 
شرکت در ادامه نیز باید کارگروهی تشکیل و به شکل 

اصولی برای به حل مشکل تصمیم گیری کند.
آنطور که دادستان سیرجان توضیح می دهد،در واقع 
مشخص می شود تصمیم برای حل مشکل کارگران 
تنها با رویکرد دولت گرفته نشده بوده و همه مسئوالن 
شهرستان اشراف کامل بر وضعیت فعالیت های معدن 
و نیز منابع آبی موجود دارند و با اتکا به جمیع شرایط 
در تصمیمی همه مانع بیکاری کارگران شدند و هم 

نگذاشته اند لطمه ای به محیط زیست وارد شود.
ضمن اینکه مسئوالن شهرستان سیرجان تاکید کرده 
اند هرگونه تصمیم گیری ذیل شورای تامین یا دیگر 
نهادهای دولتی و قانونی، بدون درنظر گرفتن صرفه و 

صالح همه مسائل نبوده و نیست.
توضیح فرماندار و موضوع مجوز

 استفاده از آب های سطحی
فرماندار تاکید دارد که برخی افراد که به این اقدام 
واکنش نشان داده اند مالکیتی هم در منطقه ندارند و 

مقاصد دیگری را دنبال می کنند؛ 
او تصریح کرد: تامین آب و منابع آبی این معدن از 
بیکاری ۲ هزار کارگر جلوگیری کرد و طی مکاتبات 
الزم با استانداری و منابع آب استان مقرر شد با 
پرداخت آب بها توسط این شرکت آب مورد نیاز معدن 
از طریق رودخانه اهره و به وسیله تانکر در منطقه 
تامین شود که متاسفانه تعداد کمی از کسانی که 
هیچگونه مالکیتی هم در منطقه ندارند در فرصت به 
وجود آمده قصد تشویش اذهان عمومی دارند و در این 

زمینه فعالیت می کنند.
بهاءالدینی در پاسخ به موضوع برخی کلیپ های رسانه 
ای با موضوع اعتراض به این رویداد، این کلیپ ها و 
اقدامات را »جهت دار« خواند و اقداماتی با کلیدواژه 
هایی مانند »نزاع« و »تاراج منابع آبی شهرستان« 

خواند که از نظر او موضوعیت و مصداق ندارد و بعضی 
افراد بیشتر دنبال تهییج و تشویش افکار عمومی 
هستند زیرا مگر می شود مسئوالن شهرستان و 
استان در تصمیم گیری های خود مالحظات مربوط 
به مسائل محیط زیست یا آب شرب مردم را نداشته 

باشند؟
به گفته او این تصمیم البته به تنهایی در درون 
شهرستان هم گرفته نشده زیرا با توجه به اهمیت 
موضوع، عظمت مجموعه معدنی و شاغل بودن افزون 
بر ۲ هزار و ۱۰۰ کارگر، تامین آب و منابع آبی این 
معدن طی مکاتبات الزم با استانداری و منابع آب 
استان، آن هم پس از بررسی های کارشناسی میدانی 

محقق شده است.
بهاءالدینی افزود: این عده اندک با استفاده از فضای 
مجازی قصد عملی کردن خواسته های خود را 
داشتند که موضوع از طریق مدیریت شهرستان در 
حال پیگیری است و به همین منظور در هفدهم آبان 
ماه امسال جلسه شورای تامین در فرمانداری تشکیل 
و در این جلسه مصوب شد برای مدتی و تا تامین منابع 
پایدار آب به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه، 
تنش ها و عواقب بیکاری کارگران شاغل و نگرانی 
خانواده های آنان در منطقه کمبود آب مورد نیاز از 

طریق رودخانه مذکور تامین شود.
منطقه ای بدون بیکار

او تاکید کرد: اشتغالزایی این معدن به گونه ای است 
که در بخش بَلَورد سیرجان که این معدن فعالیت 
دارد تمامی جوانان مشغول به کار شده اند و فعالیت 
این معدن در عمران و آبادانی شهرستان بویژه بخش 
بلورد و منطقه چهارگنبد نقش بسزایی دارد.فرماندار 
سیرجان ادامه داد: با توجه به این مسائل و اهمیت 
فعالیت های این معدن بزرگ، ما هم در برنامه کاری 
خود به دنبال تامین منابع آب مورد نیاز و پایدار شرکت 
مذکور هستیم.یاسر داودی مدیر روابط عمومی 
شرکت معدن تخت گنبد با بیان اینکه باتوجه به افق 
های توسعه و فعالیت های معدن در حال تامین منابع 
آب پایدار هستیم اظهارداشت: این شرکت با توجه به 
ظرفیت سازی های انجام شده طی سال های گذشته و 
تحقق اشتغال باال بویژه از بین نیروهای بومی منطقه، 
همه راههای ممکن  را به طور جدی برای تامین منابع 

آب پایدار به کار گرفته است.
استانداردهای زیست محیطی

وی گفت: این شرکت معدنی در شهرستان توانسته تا 
این زمان افزون بر ۲ هزار و ۱۰۰ شغل مستقیم و هفت 

هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد کند و در قبال 
ایفای ظرفیت های قانونی و مسئولیت های اجتماعی 
در منطقه توجهات الزم را داشته و تمامی طرح های 
توسعه ای آن نیز با رعایت همه مسائل زیست محیطی 
به انجام رسیده و همواراه موسسه های متولی ناظر و 

محیط زیست در منطقه نظارت کامل دارند.
داودی افزود: فعالیت و بالندگی این مجموعه معدنی 
فعال البته نیازمند الزامات حیاتی از جمله آب است که 
رایزنی های کارشناسی برای تدوین طرح های منابع 
پایدار در برنامه ریزی اجرایی قرار دارد و الزم است 
تا تحقق این منابع با همیاری و بکارگیری منابع در 
دسترس و رعایت موازین قانونی و زیست محیطی، از 
همه ظرفیت های قانونی در اختیار کمک گرفته شود تا 
ادامه فعالیت این شرکت بزرگ معدنی دچار مخاطره یا 
تعطیلی نشود.مدیر روابط عمومی شرکت معدنی تخت 
گنبد بخش بلورد سیرجان عنوان کرد: به دنبال ادامه 
خشکسالی های متوالی که خشک شدن منابع آبی را 
نه تنها در شهرستان سیرجان بلکه در استان و نیز سایر 
نقاط کشور به دنبال داشته، مجتمع معدنی تخت گنبد 
با کمبود شدید ذخیره آبی مواجه و در آستانه تعطیلی 
بخش قابل توجهی از فعالیت های خود قرار گرفته 
بود که بخش اعظمی از نیروهای آن در این شرایط 
معیشتی، اقتصادی و تحریمی کشور بیکار می شدند که 

راهکارهای الزم برای تامین آب بررسی شد.
تشکر از دولت

او گفت: در این شرایط و با توجه به آغاز فصل سرد 
و شروع بارش ها در منطقه که بحمدالله تاکنون از 
وضعیت به نسبت مناسبی برخوردار بوده، مجموعه 
مدیران شهرستان هم پس از بازدید میدانی از وضعیت 
معدن و نیز منابع آبی اطراف آن، بعد از امکان سنجی 
و راستی آزمایی نتایج کارشناسان معدن برای تامین 
موقت آب مورد نیاز از منابع اطراف این پهنه معدنی 
و به منظور پیشگیری از تعطیلی یکی از بزرگترین 
مجموعه های معدنی مس در کشور در این منطقه 
مجوز برداشت آب به میزان و مدت زمان مشخص را 
صادر کردند.داودی عنوان کرد: نظر به موارد قانونی 
مقرر شد تا تامین منابع آبی و توجه به  آب های 
سطحی جاری در حاشیه این مجتمع معدنی  مقدار 
مشخصی از آب جاری در منطقه اهره برداشت شود و 
این برداشت هم تا زمان مشخصی بوده و در این فصل 
بیشتر از هرزآب ها و پیش از شروع آبیاری کشاورزی 

در منطقه خواهد بود.
ضرورت تمدید مجوز باز به صورت موقت

او تاکید کرد: البته در فصل سرد امسال به لطف خدا 
بارش ها خوب بوده اما به علت برودت هوا و سرد نشدن 
یخ ها و برف ها، ذخیره های آبی شرکت همچنان 
اندک هستند و نیاز به تمدید مجوز به صورت موقت تا 
یک بازه زمانی دیگر وجود دارد؛ این در حالی است که 
به علت فصل سرما، این آب های جاری در کشاورزی 
هم استفاده ای نمی شود.مدیر روابط عمومی این 
شرکت در ادامه با انتقاد از بی توجهی تعدادی از افراد 
به موضوع مهم اشتغال کارگران و نیز فعالیت های 
تولیدی بخش معدن در این منطقه گفت:اگر مسئوالن 
شهرستان برداشت بخشی از آب رودخانه را برای 
جلوگیری از توقف و تعطیلی کارخانه صادر کردند همه 
شرایط و مولفه های حوضه های آبریز، نیاز آبی، مسائل 
زیست محیطی و حتی شرایط ساکنان مناطق همجوار 
را مورد توجه قرار داده اند و همه موارد کارشناسی 
شده است؛ دیگر معلوم نیست چرا باید شاهد کم 
لطفی عده ای و چوب الی چرخ تولید گذاشتن عده 

ای معدود باشیم.

ستاد مدیریت بحران کرمان با اتکا به پیش بینی 
هواشناسی هشدار سطح زرد صادر و کاهش دما و 
وزش باد شدید را برای اواخر هفته جاری در اکثر نقاط 

این استان پیش بینی کرد.
براساس پیش بینی هواشناسی وزش باد شدید و به 
نسبت شدید از بعدازظهر پنجشنبه تا ظهر شنبه به 
وقوع می پیوندد و بیشترین میزان شدت آن هم روز 

جمعه خواهد بود.
وزش باد برای اکثر مناطق استان بویژه مناطق شرقی 

با کاهش دید افقی پیش بینی شده است.
مناطق تحت تاثیر تندباد نیز شهرستان های 
کرمان،ُارزوییه،انار، بردسیر، بم، رابر، راور، راین، 
رفسنجان، رودبارجنوب، ریگان، زرند، سیرجان، 
شهداد، شهربابک، فهرج، کوهبنان و نرماشیر خواهد 

بود.
بر اساس این پیش بینی توصیه شده فعالیت در 
فضای باز کاهش یابد،بادشکن اطراف مزارع و 
ایمنی مقاومت تاسیسات و خطوط انتقال نیرو 

کنترل و بازدید همچنین از آبیاری درختان و تردد 
در مجاورت ساختمان های نیمه کاره،فرسوده و 

درختان کهنسال خودداری شود.
همچنین به کشاورزان توصیه شده سقف موقت و 
روکش نایلونی خزانه های کشاورزی را تقویت کنند.

ادامه کاهش دما تا دوشنبه
براساس پیش بینی هواشناسی از اواخر وقت 
پنجشنبه هفته جاری کاهش دما به تدریج از غرب و 
شمال استان آغاز می شود و رفته رفته جنوب استان 

را هم تا اواسط هفته آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
براساس این پیش بینی اثر مخاطره کاهش 
دما،یخبندان شبانه و یخ زدگی سطح معابر خواهد 
بود؛ ضمن اینکه احتمال دارد لوله های آب و مخازن 
آب در معرض هوا دچار یخ زدگی شوند که نیاز است 

اقدامات الزم انجام شود.
ستاد مدیریت بحران استان کرمان توصیه کرده 
شهروندان اصول ایمنی در تردد از معابر در صورت 
بروز یخ زدگی را رعایت و نکات مربوط به استفاده از 

خودرو از جمله ضدیخ و دیگر موارد را کنترل کنند.
استان کرمان که هفته پیش نیز درگیر سیالب 
بویژه در مناطق جنوبی بود و خسارت های فراوانی 
را متحمل شد از ۲ روز گذشته درگیر سیل مجدد در 

جنوب و شرق استان است.

 ایرنا 

گزارش

دادستان عمومی و انقالب سیرجان 
نیز به صراحت تاکید می کند که با 
تصمیم جمعی مسئوالن شهرستان و 
استان از بیکاری افزون بر 2 هزار کارگر 
جلوگیری به عمل آمده است.
دادستان سیرجان همچنین تاکید 
می کند که برای حل مشکل آب این 
شرکت در ادامه نیز باید کارگروهی 
تشکیل و به شکل اصولی برای به حل 
مشکل تصمیم گیری کند.

دولت از بیکاری ۲هزار کارگر شرکتی خصوصی 
در کرمان ممانعت می کند

براساس پیش بینی هواشناسی

پس از سیالب، تندباد و یخبندان کرمان را فرامی گیرد

رنا  
: ای

س
عک

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

برابر راي اصالحی شماره 140060319078009409 هيات دوم مورخه 1400/10/05موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مرجان زند ذوالقلم فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 8244 صادره ازکرمان در  ششدانگ يك باب خانه خشتی به مساحت 316/7مترمربع پالك1 فرعي از2680 اصلي واقع در بخش 
2کرمان آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی کوچه 8 خريداري از مالك رسمي خانم زهرا زند ذوالقلم محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1400/10/15  - تاريخ انتشار نوبت دوم   :1400/10/29 

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

چون ششدانگ خانه وباغچه پالك 75 فرعی از 161 اصلی  بخش 8 كرمان به مساحت462 مترمربع واقع در  کوهپایه – ده لولو – بلوار 
شهید باهنر – کوچه شماره 5 مورد تقاضاي خانم فرح دیبا فرخیان  نياز به تحديد حدود دارد و اعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم ميسر نمي 
باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره 19531 /1101 -27 /10 /1400   مالك بدينوسيله آگهي تحديد حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و 
عمليات تحديدي آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 /11 /1400در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك )مالكين امالك مجاور( رقبه مزبور 
اخطار ميگردد كه در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملك حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات تحديدي با معرفي مالك انجام 
و چنانچه كسي بر حدود وحقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظيم صورتمجلس 
تحديدي اعتراض خود را كتبا" به اين اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام 
به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بديهي است پس از گذشت مهلت ياد شده و 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هيچگونه ادعائي مسموع 

نخواهد بود. /پ.      شناسه آگهی 1262256
تاريخ انتشار :: چهارشنبه 29 /10 /1400

عيسي حافظي فر- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان- از طرف، مصيب افشارمنش

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

برابر راي اصالحی  شماره 140060319078009354 هيات دوم مورخه 1400/10/02موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طاهره زابلي رايني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 165 صادره از راین در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 490 مترمربع تحت پالك 21فرعي از 280 اصلي بخش28 کرمان  واقع 
در راین خیابان امام )ره(کوچه شماره16 بن بست اول پالک 1 خريداري از مالك رسمي آقاي ماشاهللا میرزایی وعزیزهللا وسلطان میرزایی  محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/10/15 -  تاريخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهي تحدید حدود اختصاصي 

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008002413 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
شماره  به  سیدمحمد  فرزند  پور  غالمی  سیدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک 
 7566 پالک  از  مترمربع   369.83 مساحت  به  باب ساختمان  یک  در  زرند  از  صادره   4568 شناسنامه 
محرز  نظریان  غالمعباس  آقای  رسمی  مالک  از  14خریداری  مطهری کوچه  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی 
در صورتی  آگهی می شود  15روز  فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اخذ رسید ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 256
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر علیزاده مالک ششدانگ پالک 1289 فرعی از6044 اصلی واقع 
در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت کاداستری  آن با شماره دفتر 
الکترونیکی 139720319008002221 و شماره چاپی 099612 سری الف 94 
صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند 
مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد 
که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس 
 از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 279

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29
بیست و نهم دی ماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهـی تحدیـد حـدود بـه شـماره فـوق در اجـرای بند 2 
مـاده یـک قانـون الحـاق مـوادی بـه قانون سـاماندهی 
و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مصـوب 1388 و 
مـاده 10 آئیـن نامـه اجرایـی آن روسـتای که به اسـتناد اجـرای قانون 
مذکـور تحدیـد حـدود آن قسـمت از امـالک واقـع در محـدوده بافـت 
مسـکونی یزدانشـهر کـه ملـک آنهـا در اراضـی خالـق آبـاد یزدانشـهر 
پـالک 11806 اصلـی قـرار دارد و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارنـد بـه 
ترتیـب پـالک فرعـی منظـور شـده کـه با ذکـر نـام متصـرف در تاریخ 
تعییـن شـده از سـاعت 8 صبـح روز ذیـل الذکـر بـه ترتیب شـروع و 

بعمـل خواهـد آمد.
1_ پـالک 4 فرعـی از 11806 اصلـی آقـای محمـد یـزدان پنـاه فرزنـد 

نجـف قلـی ششـدانگ خانـه بمسـاحت 362.32 مترمربـع.
در روز شنبه مورخه 1400/11/23 شروع و بعمل خواهد آمد.

لـذا بموجـب مـواد فـوق بـه صاحبـان و امـالک و مجاوریـن شـماره 
هـای فـوق الذکـر بوسـیله ایـن آگهـی اعـالم مـی شـود کـه در روز و 

سـاعت مقـرر در محـل حضـور بـه هـم رسـانند و چنانچـه هـر یـک 
از صاحبـان امـالک یـا نماینـده قانونـی آنهـا در موقـع تحدیـد حـدود 
حاضـر نباشـد مطابـق مـاده 15 قانـون ثبت ملـک آنها با حـدود اظهار 
شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهد شـد و چنانچه کسـی 
یـا کسـانی بـر حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی امالک مـورد تحدیـد حدود 
اعتـراض  داشـته باشـند بایـد اعتـراض خـود را ظـرف مـدت بیسـت 
روز از تاریـخ تحدیـد حـدود کتبـا بـه اداره ثبـت زرند تسـلیم و رسـید 
دریافـت نماینـد و بایـد ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت خـود را کتبـا بـه اداره ثبت زرند تسـلیم در 
غیـر اینصـورت متقاضـی مـی توانـد بـا مراجعـه بـه دادگاه و گواهـی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبت ارائـه و این اداره 
بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را با رعایـت مقـررات ادامه 

خواهـد داد. م الـف 250
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  اگهی موضوع 
قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008002590 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
به شماره شناسنامه  فرزند محمد  آقای حمیدرضا سنکار  بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ملک 
29 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 255 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
از  مالک رسمی  36 خریداری  2389 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی حد فاصل کوچه 34 و 
فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  آقای محمدعلی جعفرزاده 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

صادر خواهد شد. م/الف 255
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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چهارشنبه  29 دی 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

وزیر کشور با بیان اینکه قبول داریم که در 
کشور، آسیب های اجتماعی داریم، اما همان 
هم »وارداتی« است گفت: وقتی در آموزش 
و پرورش قوی ایستادیم، آن وقت انسان های 
بصیری تربیت می شوند که در مقابل همه 
موج های تهاجم رسانه ای و همه سیاه نمایی 
هایی که دشمن می خواهد القا کند، مقاومت 
می کنند. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در 
همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و 
پرورش که در وزارت کشور برگزار شد ضمن 
گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش 
گفت: وقتی رهبری راجع به الگوی اسالمی 
ـ ایرانی پیشرفت سخن می گویند، مبتنی 
بر توسعه سرمایه انسانی است که هم مولد 
توسعه و هم محصول آن است.وحیدی افزود: 
اگر از من بپرسند، می گویم مهمترین دستگاه، 
دستگاه آموزش و پرورش است که همه مدیون 
آن هستیم و اگر انسان هایی برآمده از این نظام 
و انسان هایی با هویت انقالبی، مجاهد، پرتالش، 
خالق و نوآور تربیت شوند می توانیم بقیه مسائل 
را حل کنیم.وی با بیان اینکه بنابراین وزارت 
آموزش و پرورش یک وزارتخانه مادر است 
و آنچه باید تولید کند، مهمترین تولید است 
گفت: البته دشمن هم در مقابل آن فعال است 
و سعی می کند فرهنگ منحط غربی را در 
حوزه های مختلف به ویژه در آموزش و پرورش 
القاء کند. دست اندرکاران هم باید بسازند و 
هم باید با آن فرهنگ منحط که تالش دارد 
خودش را تحمیل کند مقابله کنند. این آسیب 
های اجتماعی ناشی از همین فرهنگ منحط 
غربی است.وی ادامه داد: دشمنان توانسته اند 
خلل هایی ایجاد کنند، اما جامعه ما استوار 
در مقابل اینها ایستاده. آنها تالش می کند 
آمار سازی و الگوسازی های ناصحیح انجام 
دهند. قبول داریم که در کشور آسیب های 
اجتماعی داریم، اما همان هم وارداتی است. 
وقتی در آموزش و پرورش قوی ایستادیم آن 
وقت انسان های بصیر تربیت می شوند که در 
مقابل همه موج های تهاجم رسانه ای و همه 
سیاه نمایی هایی که دشمن می خواهد القاء 

کند مقاومت می کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران گفت: به 
نظر می رسد تا یک ماه آینده ممنوعیت 
صادرات به روسیه رفع شود.شاهپور عالیی 
مقدم در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم 
افتتاحیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده 
های کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت 
صادرات به روسیه گفت: حدود ۲0روز پیش 
هیات ایرانی سفری به روسیه داشت و مقرر 
شد بعد از تعطیالت سال نوی میالدی  روسیه 
بازدیدی از بسترهای تولید کشور ما داشته 
باشند. امروز هم در جلسه ای که با سرویس 
فدرال حمایت از مصرف کنندگان روسیه 
و سازمان حفظ نباتات این کشور برگزار 
کردیم  توافق بر این شد که در اولین فرصت 
از تولیدکنندگان، گلخانه ها و سمومی که در 
کشور برای تولید محصوالت صیفی و عمدتا 
در گلخانه ها استفاده می شود، بازدیدی 
داشته باشند.وی ادامه داد:این هیات اعالم 
آمادگی کرد که پس از  بازدید از بسترهای 
تولید کلیه ممنوعیت هایی که به دلیل 
تغییر شرایط قرنطینه ای و پروتکلی در این 
کشور ایجاد شده بود را بردارد.رییس سازمان 
حفظ نباتات کشور همچنین به  انعقاد دو 
تفاهم نامه با روسیه اشاره کرد و گفت: متن 
تفاهمنامه های مدیریت و نحوه استفاده از 
آفتکش ها و  تبادل اطالعات قرنطینه ای 
میان ایران و روسیه امروز نهایی شد. با سفر 
رییس جمهور به روسیه و دیدار با پوتین و 
همچنین با امضای دو وزیر کشاورزی ایران و 

روسیه این تفاهمنامه ها نهایی خواهد شد.

براسـاس اعالم بانـک مرکزی، تسـهیالت پرداختـی بانک ها طی 
9 ماهه امسـال به بخش های اقتصادی مبلغ ۲0۱9 هزار میلیارد 
تومان است که در مقایسـه با دوره مشابه سـال قبل معادل ۵9.۵ 

درصد افزایش داشـته است.
بـه گـزارش ایسـنا، بانـک مرکـزی اعـالم کرد سـهم تسـهیالت 
پرداختـی در قالـب سـرمایه در گـردش در تمامـی بخش هـای 
اقتصادی طـی 9 ماهه سـال جـاری مبلـغ ۱۳ هـزار و ۴۲۴ هزار 
میلیـارد ریـال )۱۳.۴۲۴.۷ هـزار میلیـارد ریـال( معـادل ۶۶.۵ 
درصد کل تسـهیالت پرداختی است. سهم تسـهیالت پرداختی 
بابت تأمین سـرمایه در گردش بخش صنعت و معـدن در 9 ماهه 
سـال جاری معادل ۴ هزار و ۸۳۴ هـزار میلیارد ریـال )۴.۸۳۴.۸ 
هـزار میلیـارد ریـال( بـوده اسـت کـه حاکـی از تخصیـص ۳۶ 
درصـد از منابـع تخصیـص یافته بـه سـرمایه در گـردش تمامی 
بخش هـای اقتصادی مبلـغ ۱۳ هـزار و ۴۲۴ هزار میلیـارد ریال) 

۱۳.۴۲۴.۷ هـزار میلیـارد ریال( اسـت.
مالحظه می شـود از ۶ هزار و ۱0۸ هزار میلیارد ریـال )۶.۱0۸.۲ 
هزارمیلیـارد ریـال( تسـهیالت پرداختـی در بخـش صنعـت و 
معـدن معـادل ۷9.۲ درصـد آن ۴ هـزار و ۸۳۴ هـزار میلیـارد 
ریال)مبلـغ ۴.۸۳۴.۸ هـزار میلیارد ریـال( در تأمین سـرمایه در 
گردش پرداخت شـده اسـت کـه بیانگـر توجـه و اولویت دهی به 
تأمیـن منابـع بـرای این بخـش توسـط بانک هـا در سـال جاری 

اسـت.
شـایان ذکر اسـت کـه همچنـان بایـد در تـداوم مسـیر جـاری، 
مالحظات مربوط بـه کنترل تـورم را نیز در نظر گرفـت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشـی از فشار تقاضای کل 
در اقتصـاد نیز بود. بر این اسـاس ضروری اسـت بـه افزایش توان 
مالـی بانک ها از طریـق افزایش سـرمایه و بهبود کفایت سـرمایه 
بانک هـا، کاهـش تسـهیالت غیرجـاری و بازگردانـدن آنهـا بـه 
مسـیر صحیح اعتباردهی بانک هـا، افزایش بهـره وری بانک ها در 
تامین سـرمایه در گردش تولیـدی، پرهیز از فشـارهای مضاعف 
بـر دارایـی بانک هـا و ترغیب بنگاه هـای تولیـدی به سـمت بازار 
سـرمایه بـه عنـوان یـک ابـزار مهـم در تامیـن مالـی طرح های 

اقتصـادی )ایجـادی( توجه ویـژه ای کرد.

وزیر کشور: آسیب هایرشد ۶0درصدی اعطای تسهیالت
 اجتماعی کشور
»وارداتی« است

رفع ممنوعیت صادرات
 به روسیه تا یکماه آینده

نفـت خـام امـروز بـه باالتریـن سـطح خـود در بیـش از ۷ سـال 
گذشـته رسـید، چـون نگرانی هـا از اختـالالت احتمالـی عرضـه 
هنـوز وجـود دارد. ایـن نگرانی هـا پـس از حملـه بـه تأسیسـات 
نفتـی در امـارات ایجاد شـد کـه احتماال منجـر بـه افزایش تنش 

در خاورمیانـه می شـود.
به گزارش خبرنـگار ایلنا، قیمت نفت خـام برنـت در اواخر نوامبر 
و پـس از تصمیم بـرای عرضـه ذخایـر اسـتراتژیک آمریـکا برای 
مـدت کوتاهـی بـه زیـر ۷0 دالر در هـر بشـکه رسـید، امـا اثرات 
آن کوتـاه مدت بـود و باعـث شـد کاخ سـفید ناامیدی خـود را از 
بازگشـت بهای باالی نفت ابـراز کنـد. از آن زمان، قیمـت نفت به 
مسـیر صعودی خـود بازگشـته اسـت به طـوری که قیمـت نفت 
خام امـروز بـه باالترین سـطح خـود در بیش از ۷ سـال گذشـته 
رسـیده اسـت، چون نگرانی ها از اختالالت احتمالـی عرضه هنوز 

وجـود دارد.
این نگرانی هـا پس از حملـه به تأسیسـات نفتی در امـارات ایجاد 

شـد که منجر بـه افزایش تنـش در خاورمیانه می شـود.

 قیمت نفت در قله ۷ ساله ایستاد

وزیر کشور تاکید کرد که به منظور تقویت نظام آموزشی 
کشور باید مدارس و دانشگاههای کشور هرچه سریعتر 
بازگشایی شوند.به گزارش ایسنا، دکتر احمد وحیدی 
در نشست مشترک با وزرای علوم، تحقیقات و فناوری 
و آموزش و پرورش در جهت اجرای دستور رئیس 
جمهوری  نسبت به هماهنگی وزارتخانه های علوم، 
تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاهها، گفت: با روند مناسب 
واکسیناسیون افراد باالی ۱۲ سال در کشور دلیلی برای 

تداوم روند تعطیلی مدارس و دانشگاهها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مدارس و دانشگاهها مراکز اصلی علمی 
و تحقیقاتی کشور هستند، گفت: ادامه تعطیلی مراکز 
علمی به آینده علمی کشور آسیب می زند و برای همین 
بایستی مقدمات بازگشایی مدارس با دستورالعمل های 
بهداشتی فراهم شود.دکتر وحیدی در ادامه صحبت 
های خود بر لزوم برگزاری حضوری امتحانات و پایان 
نامه ها و رساله های دانشجویی تاکید کرد و گفت: 
معموال امتحانات با فاصله برگزار می شود و همچنین 
پایان نامه های دانشجویی با حضور چند استاد در 
کالس کامال با اصول بهداشتی هم مطابقت دارد و برای 

همین نباید این برنامه ها از این پس به صورت آنالین 
برگزار شود.وزیر کشور با تاکید بر این امر که در موضوع 
بازگشایی مدارس و دانشگاههای کشور نسبت به 
سالمت دانش آموزان و دانشجویان حساسیت زیادی 
داریم، گفت: تالش داریم با تقویت روند واکسیناسیون 
و همچنین رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده از 
ماسک ضمن حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان، 
فرایند تحصیل و آموزش هم شکل گیرد.وزیر کشور 
در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای طرح 
هوشمند سازی محدودیت ها اشاره کرد و گفت: این 
طرح با همکاری دستگاهها به نحو موثری اجرا می شود 
و هم اکنون اجرای طرح در دستگاههای اجرایی، حمل 
و نقل درون شهری، اصناف و حمل و نقل برون شهری 
در جریان است.وی اضافه کرد: مطابق این طرح همه 
کارکنان دستگاههای اجرایی باید در صورت تزریق دو 
ُدز واکسن و مشخص بودن وضعیت بیماری شان در 
ادارات حضور یابند.وزیر علوم: وزارت بهداشت پروتکل 

های بهداشتی را در بازگشایی دانشگاهها اعالم کنند
در ادامه این نشست دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وزارت بهداشت 

پروتکل های بهداشتی را در بازگشایی دانشگاهها اعالم 
کنند، گفت: با اخذ پروتکل های بهداشتی می توانیم 
تصمیم گیری صحیح تری برای بازگشایی دانشگاهها 

و مراکز آموزش عالی اتخاذ کنیم.
وی به مساله خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت: 
در این خصوص منتظر نظر کارشناسی وزارت بهداشت 
هستیم و اینکه چگونه و با چه مکانیسمی دانشجویان را 

در خوابگاه ها اسکان دهیم.
وزیر علوم همچنین گفت: یکی از مشکالت پیش رو در 
بازگشایی دانشگاهها نداشتن آمار واکسن دانشجویان 
است و باید در این خصوص وزارت بهداشت آمار نهایی 
دانشجویان واکسن زده را اعالم تا مراتب تصمیم گیری 

الزم در این خصوص اتخاذ شود.
همچنین دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بعد از 
بررسی های مختلف کارشناسی به این جمع بندی 
رسیده که باید مدارس و دانشگاههای کشور بازگشایی 
شود، تصریح کرد: برگزاری حضوری کالس ها در مدارس 
یک ضرورت است و باید برای نجات آموزش کشور این 

اتفاق در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.

کل اعتباری که نهادهای حوزوی از محل بودجه 
عمومی دریافت می کنند در حدود ۵ هزار 
میلیارد تومان است که بخش عمده آن در حدود 
۲۸۰۰ میلیارد تومان نیز حق بیمه طالب است 
که مبلغی از آن به صندوق دولت بازمی گردد. 
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل جدول شماره 
۷، صرفًا چند دستگاه به عنوان دستگاه اصلی 
تعریف شده اند و اعتبارات دستگاه های تابعه 
ذیل پیوست اطالعات تکمیلی الیحه بودجه 
درج شده اند که بدین ترتیب از سال آتی باید 
اعتبار مصوب را از طریق دستگاه اصلی خود 
وصول کنند. این تقلیل و ادغام دستگاه ها در 
مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل تأمل 
است. شورای عالی حوزه های علمیه، شورای 
برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان، 
مرکز خدمات حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات 
اسالمی، شورای سیاستگذاری حوزه های 
علمیه خواهران از جمله دستگاه های اصلی 

هستند که ذیل هرکدام عنوان برنامه هایی 
لحاظ شده است. مطابق مندرجات جدول 
۶ مقایسه بودجه برخی دستگاه های اصلی 
و تابعه، نشان می دهد بدون در نظر داشتن 
ادغام، شورای عالی حوزه های علمیه برخالف 
بازنمایی های رسانه ای، با حدود ۴۵ درصد 
کاهش اعتبارات مواجه بوده است. شورای 
برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان 
نیز در حدود ۱۸ درصد، مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره( در حدود ۳۸ درصد و 
شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران 
نیز در حدود ۱۱ درصد کاهش اعتبارات داشته 
اند؛ منتهی برخی از رسانه ها چه در داخل و 
چه در خارج از کشور عامدانه و یا سهواً بدون 
توجه به ادغام ردیف های دستگاهی، اقدام به 
مقایسه اعتبارات دستگاه های دینی و فرهنگی 
خصوصاً حوزه های علمیه در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کرده اند و 
نتیجه گرفته اند که گاهاً رشد چند صد درصدی 

داشته اند. مشخصاً برمبنای داده های موجود در 
قانون و الیحه بودجه این مقایسه اشتباه است. 
ضمناً کل اعتباری که نهادهای حوزوی از محل 
بودجه عمومی دریافت می کنند در حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن در 
حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان نیز حق بیمه طالب 
است که مبلغی از آن به صندوق دولت بازمی 
گردد. بودجه نهادهای دینی تکافوی نیازهای 
اولیه را نمی دهددر این بین برخی نهادهای 
دینی تبلیغی نظیر دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 
گرچه با افزایش اعتبارات مواجه بوده اند اما 
رشد ۸/۱ درصدی تکافوی نیازهای اولیه این 
دستگاه را نیز نمی دهد. دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۹۹ با ۱۷ مرکز 
عملیاتی در عرصه های مختلف فرهنگ، ازجمله 
تبلیغ، پژوهش، آموزش و هنر فعالیت داشته 
است. مجموع فعالیت های دفتر با احتساب 
فعالیت های تمشیتی در این سال ۴۲۳۱ فعالیت 

بوده است. 

مرکز پژوهش های مجلس از کاهش بودجه نهادهای دینی خبر داد وزیر کشور خواستار بازگشایی مدارس و دانشگاه ها شد
کاهش 3۸درصدی بودجه موسسه پژوهشی امام خمینی)ره(

 نیمی از استان درگیر سیالب
دستور تخلیه نقاط بحرانی صادر شد

یم
سن

ع: ت
منب

سیل با مرگ یک مرد در قلعه گنج و دو کودک در 
ریگان رنگ خون گرفته . از ۲۳شهرستان استان کرمان 
۱۰شهرستان درگیر سیل اند. آماده باش برای ریگان، 
زهکلوت و رودبار جنوب صادر شده است. آب به مرز 
شهر رودبار جنوب رسید و دستور تخلیه روستاهای این 
شهرستان به همراه زهکلوت صادر شده است. بحران 
در حال گسترده شدن است و مسیر  سیالب از جنوب 
و  جنوب غرب  کرمان به سمت  شهرستان های شرقی 
همچون بم که کل میزان بارش در این سه روز  یک دهم 

میلی متر بوده رسیده است.
  روز گذشته کودکان ۷شهرستان جنوبی به علت 
سیالب مدرسه نرفتند. تبعات صرف سیالب نیست.  
الله زار و دهستان شیرینگ گلزار با برف و یخ بندان 
دست و پنجه نرم می کنند. هوا به قدری نامساعد بوده 
که همان دیروز اداره کل آموزش و پرورش درکنار 
اعالم تعطیلی مدارس شهرستان های جنوبی، تعطیلی 
مدارس الله زار و دهستان شیرینگ از توابع بردسیر 
را هم اعالم کرد. آموزش حضوری در مدارس دوره 
ابتدایی و دوره متوسطه اول شهرستان رابر وراور هم 
به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر تعطیل 

اعالم شد.
تا روز شنبه سیالب صرف جنوب و جنوب غرب استان 
بود.از روز یکشنبه اما مسیر آب به شهرستان های شرقی 

رسیده است.ریگان در بیشن شهرستان های شرقی 
بیشترین خسارت را از سیالب دیده. امین باقری، 
فرماندار ریگان روز گذشته از محاصره ۷۵روستای این 
شهرستان به وسیله سیل گفته بود. روستاهایی که عمال 
امکان امدادرسانی زمینی به آن ها میسر نیست و منتظر 

امداد هوایی اند.  
*بم به جمع شهرستان های 

درگیر سیل اضافه شد
از روز گذشته اما بم هم به شهرستان های درگیر سیالب 
اضافه شده. شهرستانی که طبق اطالعات اداره کل 
هواشناسی استان کرمان کمترین میزان بارش را داشته. 
سیالب از سمت دهبکری به این شهرستان آمده و  راه 
ارتباطی ۵۳ روستای بم قطع شده است. فرماندار بم در 
گفت وگو با » ایرنا« این موضوع را به طغیان رودخانه ربط 
داده و در خصوص راه  های مسدود شده گفته است:»به 
دلیل بارش بارندگی و طغیان رودخانه ها در روزهای 
اخیر راه ارتباطی روستاهای بخش بروات و مرکزی اینک 
قطع شده است.«به گفته هادی شهسوارپور تاسیسات 
و لوله های آبرسانی در مناطق عشایری دارزین و پشته 
شهیدی بخش مرکزی، فاسکی و چتوک از بخش بروات 

آسیب دیدند.
*10شهرستان درگیر سیالب

تا ظهر روز گذشته هالل احمر به ۲هزار و ۸۴۹نفر در 
جریان سیل جنوب امدادرسانی کرده است. بنا به اعالم 
روابط عمومی این جمعیت روز گذشته ۴۳ تیم عملیاتی 
در قالب ۴۳دستگاه ناوگان ترابری به شهرستان های 

منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب، کهنوج، ریگان، 
عنبرآباد ، جیرفت و فاریاب فرستاده شده است. اکثر 
راه های ارتباطی جنوب بسه اند و در شرایط فعلی صرفا 
راه های شمال استان باز هستند. طبق آخرین خبرها راه 
ارتباطی ۱۳۰ روستا استان بسته شده است که شامل 
۷شهرستان جنوبی و سه شهرستان  ۱۰ شهرستان 
می شود که شامل ارزوئیه، بم و ریگان می شود.مطابق 
اطالعات اداره کل هواشناسی استان کرمان بارش سه 
روز گذشته در شهرستان بم ۰.۱میلی متر، در ارزوئیه 
۱۷.۶میلی متر، ریگان۰.۲بوده است. بارش سه روز 
گذشته در رودبار جنوب ۴۵.۴، عنبرآباد۲۴.۷، قلعه 
گنج ۱۰۱.۷،کهنوج۱۰۸.۴،جیرفت ۴۵.۸، منوجان 

۱۴۹ و فاریاب ۷۷میلی متر بارندگی داشته است. 
لبارز  رتفاعات جبا  با تشدید بارندگی ها که در ا
ز  به ۲۸۰ میلیمتر رسیده، دستور تخلیه برخی ا
روستاها و حتی بخشی از شهر رودبار صادر شده 
است.در این بین تخلیه محله های اطراف پل آموزش 
و پرورش در رودبار ضروری عنوان شده اما ویدیوهای 
منتشر شده در فضای مجازی حاکی از اصرار مردم 
به حضور در منطقه است. فرمانداری این شهرستان 
برای تخلیه روستاها دست به دامان نیروهای آتش 
نشانی شده است.طبق اطالعات دو برابر روز قبل 
رودخانه ها طغیان کرده و به سمت شهر رودبار در 
حال سرازیر شدن است. دستگاه های اجرایی و 
نیروهای فرمانداری بسیج شدند تا یک سیل بند 
ر  برای شهر احداث کنند . علی پرورش، فرماندا

رودبار خود را برای موج جدید سیالب آماده کرده 
و نیروهای خود را بسیج کرده است:»: همه در حال 
تالش برای احداث سیل بند هستند بارندگی بسیار 
شدید است ورودخانه ها طغیان کرده و به سمت شهر 

رودبار در حال سرازیر شدن است.«
تا روز گذشته ۷۵ روستا در ریگان، ۵۳ روستا در بم 
و ۴۰ روستا در رودبار درگیری باالیی با سیل دارند و 
در برخی از این روستاها مردم برای فرار از سیالب به 
ارتفاعات رفته اند. امکان امداد رسانی هوایی میسر 
نیست. آماده باش مجدد برای مقابله با موج جدید 
سیالب صادر شده است. علی زنی وند، استاندار 
کرمان دستور تخلیه تمامی روستاهای در معرض 
خطر را داده است :»استان کرمان هنوز تحت تاثیر 
تبعات سیل دو هفته قبل بود که بارشهای جدید از 
اوایل هفته جاری آغاز شد. بارندگی ها ادامه دارد و 
در رودبار جنوب و زهکلوت دستور تخلیه روستاهای 
کنار رودخانه صادر شده است.« دو پل مهم در جاده 
نزیتی ریگان شکسته و امکان تردد در منطقه  ترا
وجود ندارد. خودروهایی که از ایرانشهر به سمت 
کرمان در حال تردد بوده اند حجم ترافیکی زیادی 
ایجاد کرده اند.فرماندار ریگان از مردم خواسته تا به 
رودخانه های گزبهمن، پاسرخ و ریگان نزدیک نشوند. 
گل و الی همراه با سیالب برخی از روستاها را باتالقی 
کرده. مناطقی که شرایط امدادرسانی هوایی ندارند و 
نیروهای امدادی در تالش اند که با خودروهای سنگین 

برای امداد رسانی به این مناطق بیاند.

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

 اکثر راه های ارتباطی جنوب 
بسه اند و در شرایط فعلی صرفا 
راه های شمال استان باز هستند. 
طبق آخرین خبرها راه ارتباطی 
130 روستا استان بسته شده است 
که شامل ۷شهرستان جنوبی و سه 
شهرستان  10 شهرستان می شود که 
شامل ارزوئیه، بم و ریگان می شود.

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

شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319091001461-

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1400/10/06هیات 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
تناور  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
ازعنبرآباد  28صادره  شناسنامه  بشماره  عیسی   فرزند 
درششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
و  مفروز  اصلی  از47-  فرعی   - پالک  مربع  35متر 
بخش  یک  قطعه  اصلی   -47 پالک  از  شده  مجزی 
–خیابان  اباد  –احمد  عنبرآباد  در  واقع  45کرمان  
مالک  از  خریداری  ابوالفضل  زیارت  جنب  طالقانی 
محرزگردیده  وردی  حق  پور  غالمحسین  اقای  رسمی 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:3055
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/29
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/13
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آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  مدبر  رضا  اقای  قانونی  وکیل  چون 
ششدانگ پالک 299 فرعی از 579-اصلی 
برگ  دو  ارائه  با  بخش45کرمان  در  واقع 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند 
ثبت2431صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت 
وتسلیم  صادر  جیرفت  محلی  امالک  دفتر23   169
اداره  این  واز  مفقود گردیده  جابجای  بعلت  است  شده 
نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت  صدورسند  تقاضای 
یک  دستورتبصره  وبرحسب  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا 
نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   – نامه  120آیین  ماده 

مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  میگردد  آگهی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
انتشار  تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد  ادعا  مورد  مالکیت 
آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس 
ادعایی  انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه  از 
از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و 
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 

اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:592

گواهی انحصار وراثت
رشک  هاشمی  سیدحسین  آقای 
باستناد    9 شناسنامه  بشماره  سفالئی 
فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 
 216/4/1400 بشماره  درخواستی  ورثه  شناسنامه 
شادروان  که  است  چنین   نموده  دادگاه  این  تقدیم 
شماره  به  سفالئی  رشک  هاشمی  سیدمظفر  مرحوم 
دائمی  اقامتگاه  در   1400/9/30 تاریخ  در   7 شناسنامه 
از: عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و  درگذشته   خود 
1. آقای سیدحسین هاشمی رشک سفالئی فرزند سیدمظفر 
 به شماره شناسنامه 9 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی. 
2. خانم فاطمه هاشمی رشک سفالئی فرزند سیدمظفر به 
 شماره شناسنامه 2 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی. 
3. خانم زهرا سادات هاشمی فرزند سیدمظفر به شماره 
متوفی.  فرزند  زرند   2 حوزه  صدور  محل   5  شناسنامه 
رشک  هاشمی  سادات  ریحانه  خانم   .4
شناسنامه  شماره  به  سیدمظفر  فرزند  سفالئی 
متوفی.  فرزند  زرند  مرکزی  حوزه  صدور  محل   1 

5. خانم عصمت هاشمی رشک سفالئی فرزند سیدمظفر به 
 شماره شناسنامه 4 محل صدور حوزه 2 زرند فرزند متوفی. 
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر 
ارث بشماره پرونده 216 مورخه 1400/10/26 در وقت فوق 
العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد 
مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  امضا کنندگان  تصدی  به 
پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین 
دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر 
ندارد  دیگری  وارث  و  بوده  باال  در  شده  یاد  اشخاص  به 
و  انجام حقوق  و  پرداخت  از  ان شادروان پس  دارایی  و 
 دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد، بین ورثه تقسیم می گردد.

متوفی  غیرمنقول  و  منقول  اموال  ماترک  کل  از 
گیرد.  می  تعلق  ارث  دختر  هر  برابر  دو  پسر  هر   به 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای 

ارزش قانونی است.
م الف 36

محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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

عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319091001173-
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1400/08/27هیات 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
حسین رئیسی فرد فرزند اسفندیار  بشماره شناسنامه 
به  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازجیرفت  695صادره 
مساحت 206- متر مربع پالک - فرعی از47- اصلی 
یک  قطعه  اصلی   -47 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز 
بلوار  اباد  احمد  عنبرآباد  در  واقع  45کرمان   بخش 
از  خریداری  اسالمی   تبلیغات  اداره  کوچه  کمربندی 
محرزگردیده  زاده  سلمان  رضا  اقای  رسمی  مالک 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه های 
9900145 له بانک کشاورزی شعبه زرند، علیه 
زهره  و  زاده)وام گیرنده(  خواجه  پرویز  آقای 

ایزدی یزدان آبادی )راهن(
دانگ  شش   9900145 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
پالک ثبتی 566 فرعی از 7561_ اصلی واقع در بخش 13 
کرمان _ زرند _ بلوار ایت هللا هاشمی، کوچه شماره 5 در 
بنام   38457 ثبت  ذیل   230 جلد  امالک  دفتر   10 صفحه 
خانم زهره ایزدی یزدان آبادی صادر و تسلیم گردیده است، 
طبق سند رهنی به شماره 1392/11/1246921 در قبال مبلغ 
3.060.000.000 ریال ، دفترخانه اسناد رسمی شماره 140 شهر 
زرند بمدت ده سال در رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی 
زرند قرار گرفته است و محدود است به حدود شماال ، درب 
دیواریست  شرقا،  به کوچه،  متر   21 طول  به  دیواریست  و 
دو قسمت  در  جنوبا،  اصلی   _  7561 به  متر   28.50 بطول 
اول دیوار به دیوار بطول 8.60 متر به 7561 اصلی دوم دیوار 
به دیوار بطول 12.40 به پالک شماره 689 فرعی از 7561_ 
به کوچه  متر   28.50 بطول  دیواریست  و  درب  غربا،  اصلی 
سه  هیات  نظر  طبق  بوده  مربع  متر   598.50 مساحت  به 
نفره کارشناسان رسمی دادگستری ، بدین شرح می باشد: 
ششدانگ عرصه و اعیان مورد وثیقه نتیجه کارشناسی: 1_ 
عرصه به مساحت 598.50 مترمربع می باشد ارزش هر متر 
مربع 38.000.000 ریال، جمعا به مبلغ22.743.000.000 ریال 
ارزیابی می گردد. 2_ اعیان: شامل سوله صنعتی به شماره 
پایانکار 456 مورخ 1392/10/19 با مساحت 484 مترمربع 
با کاربری انبار می باشد، ارزش هر مترمربع سوله به مبلغ 
می  ریال   16.456.000.000 مبلغ  به  جمعا  ریال   34.000.000
احتمالی  دیون  نداشتن  فرض  با  اخیر  ملک   _3 باشد. 
لذا  است.  احداث گردیده  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به 
نظر  در  بدون  و  بودن  بالمعارض  فرض  با  ملک  ارزش کل 

گیری تعهدات و دیون قانونی احتمالی جمعا معادل مبلغ 
نود  و  یکصد  و  میلیارد  نه  و  )سی  ریال   39.199.000.000
است.پالک  قطعی گردیده  و  ارزیابی  ریال(  میلیون  نه  و 
 1400/11/17 مورخ  یکشنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق 
بلوار  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند واقع در  در 
از  مزایده  رسد.  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  فردوس 
مبلغ 39.199.000.000 ریال )سی و نه میلیارد و یکصد و نود 
پیشنهادی  مبلغ  باالترین  به  و  شروع  ریال(  میلیون  نه  و 
نقدا فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است،  حضور خریدار 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مدت مهلت مقرر مانده فروش را به 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب 
ابطال  نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
و تجدید می گردد. پرداخت بدهی های مربوطه در صورتی 
که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی 
مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  عوارض شهرداری  و  مالیاتی  های 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده 

برنده مزایده است،
الزم به ذکر است، در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد، کلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده است و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره 
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حسین توحیدی نیا-رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت
 ملک زرند  

ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق  قانون  موضوع  هیات 
1388 سال  مصوب  مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت   و 

قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  از  صادره  رای  برابر 
و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق 
ثبتی  واحد  در  مستقر  سال 1388  مصوب  مسکن  عرضه 
قانون و ماده  به استناد قسمت 2 ماده 1  شهرستان زرند 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  مذکور  قانون  نامه  آئین   10
بوسیله  آن  پرونده  در  است که  گردیده  محرز  متقاضیان 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  زرند  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
امالک زرند ارسال که پس از رسیدگی و طی مراحل قانونی 
هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور رای به صدور سند 
مالکیت به نام متقاضی صادر نموده است لذا جهت اطالع 
مالکین پالک مزبور یک نوبت بشرح ذیل آگهی می گردد 
تا چنانچه بر تقاضای ثبتی اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را کتبا به اداره 
دادگاه  به  رسیدگی  جهت  تا  تسلیم  امالک  و  اسناد  ثبت 
در  اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  و  احاله گردد  صالحه 
بنام متصرف صادر خواهد شد. مالکیت  مقرر سند   مهلت 
ملکی  اصلی   18768 از  فرعی   656 پالک   .1
حمید،  محمدعلی،  محمدحسن،  محمدرضا،  آقایان 
حبیبی  پور  کلهم  فاطمه  و  اطهر  خانمها  و  محمدحسین 
اراضی  در  واقع  خانه  ششدانگ  مهدی  فرزندان  زرندی 
مترمربع.  4158 بمساحت  آباد  یزدان   سلسبیل 
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حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 هنر شفاف اندیشیدن
نویسنده: رولف دوبلی

ترجمه: عادل فردوسی پور – بهزاد توکلی 
– علی شهروز

انتشارات: چشمه
 The art of thinking کتاب هنر شفاف اندیشیدن با عنوان اصلی

clearly کتابی در زمینه تصمیم گیری، شناخت و اشتباه ها از 
جنبه های روان شناسی اثر رولف دوبلی است.

رولف دوبلی، نویسنده، رمان نویس و کارآفرین سویسی است 
و فارغ التحصیل ام بی اِی و دکترای فلسفه ی اقتصاد از دانشگاه 

سنت گالن سویس است.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی 
Astronomy 2022 منتشر شد.

مهلت: ۱۳ اسفند ۱۴00
رقابت بین المللی عکاسی Astronomy یک مسابقه عکاسی 

ساالنه نجوم است که توسط رصدخانه سلطنتی گرینویچ، در دو 
بخش بزرگساالن و جوانان برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل 
می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 
برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 

طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

موش کور
موش کور، حیوانی است که در اغلب کشورها وجود دارد؛ ولی با این 
همه نمی توان آن را مشاهده کرد. زیرا بیشتر زندگی خود را در زیر زمین می گذراند. 

فقط بعضی مواقع در باغها و مزارع، تپه کوچکی از خاک دیده می شود که پشت بام النه 
موش کور است و در زیر آن موش کور در تاریکی مطلق زندگی می کند. موش کور، 

حیوان کوچکی است که به ندرت طول آن بلندتر از ۱۵ سانتی متر می شود.
بدن این جانور از کرک بسیار نرم موشی رنگ پوشیده شده است و دم صورتی رنگ 

آن فقط ۲ یا ۳ سانتی متر طول دارد. موش کور گردن ندارد و گوشهای کوچک آن در 
زیر کرک پنهان شده اند. البته موش کور چشم دارد؛ ولی چشمهایش به اندازه نوک 
یک سنجاق هستند و با کرک پوشیده شده اند. به همین دلیل است که مدت زمان 

نسبتا زیادی همه خیال می کردند که موش کور واقعا کور است. در حالی که موش کور 
بیناست؛ اما ضعیف می بیند. ولی هرگز نمی توان به آن کور گفت.

اگر کسی یک موش کور را بگیرد و روی زمین قرار دهد، مالحظه می کند، که فورا به 
طرف محلی که خاک نرم داشته باشد می دود و بالفاصله شروع به کندن می کند. موش 
کور در کندن زمین سرعت و مهارت زیادی دارد. زیرا پاهای جلویش خیلی قوی هستند 

و شکل بیلهای کوچک را دارند. و باالخره موش کور در مدت فقط چند دقیقه زمین را 
می کند و در آن ناپدید می گردد. برای آنکه تجسمی از سرعت موش کور داشته باشید، 

کافی است که بگوییم این جانور کوچک 
در طی یک شب می تواند ۷۰ متر تونل 

حفر کند.
النه موشهای کور، معموال به صورت 

یک تپه دیده می شود. در داخل این 
تپه، دو تونل گرد وجود دارد که یکی 
باالی دیگری کنده شده است و چند 
تونل عمودی نیز آنها را به هم مربوط 
می سازد تا موشهای کور بتوانند در 

تمام جهات حرکت کنند./گروه کویرها و 
بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حضور 
در قلعه گنج استان کرمان ضمن اشاره به بارش 
باران و خسارت های سیل در نقاط مختلف از 

جمله این شهرستان گفت: اولویت نخست و 
مهم کنونی دولت حفظ و نجات جان مردم 
در جریان سیل و سپس تامین امکانات و 

بازسازی هاست.
اکبر نیکزاد در جریان بازدید از واحدهای 
مسکونی نیمه تمام محله زر در شهرستان 
قلعه گنج از توابع استان کرمان افزود: شخص 
رییس جمهور حوادث اخیر کشور را به صورت 
مستمر و لحظه ای پیگیری می کند و بر رفع 

مشکالت مردم تاکید دارد.
او همچنین بر اعطای تسهیالت مسکن و کمک 
بالعوض برای تکمیل واحدهای نیمه تمام 
مردم و ساخت سرویس بهداشتی در شهرستان 

قلعه گنج تاکید کرد.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سفر 
به مناطق جنوبی استان کرمان از روستاهای 
سیل زده حاجی آباد و چراغ آباد و همچنین 
واحدهای نیمه تمام مسکن زر در قلعه گنج 

بازدید کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از 
شرکت هنرمندان صنایع دستی این استان در 
سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
از تاریخ ۹ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل 
تهران  لمللی  بین ا نمایشگاه های  ئمی  دا
خبر داد.کاظم حسین زاده با اشاره به اینکه 
تا کنون هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 
نمایشگاه  در  حضور  برای  بسیاری 
صنایع دستی تهران اعالم آمادگی کرده اند 

اظهار کرد: »به همه هنرمندان صنایع دستی 
کرمانی برای حضور در نمایشگاه مذکور 
فراخوان داده شده است.«معاون صنایع دستی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  ره کل  دا ا
فزود: »آثار  صنایع دستی استان کرمان ا
هنری شاخصی همچون پته دوزی، گلیم بافی، 
مس گری، رودوزی های سنتی و… در این 
نمایشگاه به معرض نمایش در می آید.«او 
بیان کرد: »هرکدام از غرفه های اختصاص 
استان  صنایع دستی  هنرمندان  به  یافته 

کرمان ۱۲ متر مربع است که در سالن شماره 
۴۴ خلیج فارس قرار دارد و از همه هموطنان 
دعوت می شود در تاریخ های مذکور از 
کنند.«حسین زاده  دیدن  نمایشگاه  این 
خاطرنشان کرد: »استان کرمان دارای یک 
شهر جهانی و یک شهر ملی صنایع دستی 
و با توجه به ظرفیت های خوبی در زمینه 
صنایع دستی دارد به زودی پنج شهر دیگر 
ر  این استان در فهرست شهرهای ملی قرا

خواهد گرفت.«

 لیگ هاکی روی یخ بانوان
در اولین دوره از لیگ هاکی روی یخ بانوان، شامگاه دوشنبه ۲۷ 

دی ۱۴۰۰ تیم آنالین تایر و فرمانیه، در پیست هاکی روی یخ بازار 
بزرگ به مصاف هم رفتند. در پایان تیم آنالین تایر با نتیجه سه بر 

دو برنده دیدار شد./ باشگاه خبرنگاران جوان  

عکس: باشگاه خبرنگاران جوان  

رنا
: ای

بع
من

رییس بنیاد مسکن: اولویت نخست دولت حفظ جان مردم سیل زده است

شرکت هنرمندان کرمانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

تصویب افزایش سرمایه ۵0 درصدی 
»سرچشمه« در مجمع

آدم ربایی در کرمان ناکام ماند

خبر

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با حضور ۶۰ درصد سهامداران 
برگزار شد.در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل انباشته مصوب شد.هیات رئیسه مجمع: رئیس مجمع 
محمد جواد شیخ- ناظر اول مهرداد رضایی زاده- ناظر دوم تیمور اسمائیل بیگی با رای 
سهامداران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در مجمع عمومی فوق العاده، با افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان به ۷۶۵ میلیارد تومان به میزان ۵۰ درصد از محل 
سود انباشته موافقت شد.مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در روز 
دوشنبه مورخ ۲۷ دی ماه جاری با حضور سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و حسابرسی، 

اعضای هیئت مدیره و نماینده مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران برگزار شد.
میالد شمس مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به ارائه گزارش جامعی از 
وضعیت فعلی شرکت، پروژه ها و فعالیت های جاری سرچشمه پرداخت و بیان داشت: هدف 
از افزایش سرمایه از محل سود انباشته تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت اجرای پروژه 
فلوتاسیون سرباره مس خاتون آباد و افزایش ارزش پرتفوی کوتاه مدت شرکت است و دوره 

بازگشت سرمایه ۲۰ ماه پیش بینی می شود.
در پایان مجمع، افزایش سرمایه سرچشمه با رای اکثریت حاضرین تصویب شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از آزادی فرد گرو گرفته شده از شهرستان ُارزوئیه و 
دستگیری عامل اصلی آدم ربایی در عملیات ضربتی پلیس جیرفت طی زمان کمتر از 

۲ ساعت خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: عصر دوشنبه )۲۷ دی( در پی اعالم ربودن یک مرد ۴۵ ساله 
و سرقت وانت تویوتای این فرد در یکی از مناطق شهرستان ارزوئیه توسط سرنشینان 
یک دستگاه خودرو پژو، بالفاصله طرح مهار در این شهرستان و شهرستان های همجوار 

به اجرا درآمد.
او ادامه داد:در ادامه با رصد دقیق و گزارش های لحظه ای مرکز فرماندهی و کنترل پلیس 
استان، مسیر تردد این خودرو در محور رابر -  ساردوئیه مشخص و موضوع به پلیس 
شهرستان جیرفت اعالم که بالفاصله ماموران پلیس این شهرستان با استقرار ضربتی در 

این محور سد راه خودرو سرقتی و آدم ربایان شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: طی این عملیات ضربتی و کمتر از ۲ ساعت، 
عامل اصلی آدم ربایی دستگیر و فرد ۴۵ ساله نیز آزاد شد که تحقیقات پلیس در خصوص 

علت و انگیزه آدم ربایان و دستگیری دیگر افراد دخیل در این مورد ادامه دارد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مهماندار و نیروی پذیرایی
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
آشنایی با امور پذیرایی

روابط عمومی باال
ظاهر آراسته، خوشرو، مسئولیت پذیر

مزایا: بیمه- پاداش
حقوق مناسب- اضافه کاری

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس : واتساپ 09132۴1931۵

موقعیت شغلی:کارشناس بازاریابی تجاری
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

قوه بیان و توان مذاکره باال
مسلط به نرم افزار آفیس

روحیه کار تیمی باال
صنعتی/بازرگانی،  مدیریت  های  رشته  لیسانس  حداقل 

مهندسی صنایع
حقوق و مزایای مناسب

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

موقعیت شغلی:کارگر ساده
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل 2۵ سال سن
امکان کار در شیفت عصر و شب

منظم و مسئولیت پذیر
اولویت با افرادی که سابقه کار مرتبط دارند

اطالعات تماس
موبایل 091339۵۸11۷
تلگرام 091339۵۸11۷
واتساپ 091339۵۸11۷

 استخدام شرکت فرآوری مس
درخشان تخت گنبد

استخدام صنایع غذایی بوتیااستخدام فرآورده های لبنی رامک

خبر

استاندار کرمان به تشریح مسایل کارگری 
استان کرمان و تاثیرگذاری آن بر مسایل 

کشوری پرداخت.
علی زینی وند در دیدار با مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی فوالد گفت:مسائل کارگری 
کرمان بسیار پیچیده است و کمترین 
اظهار نظر نسنجیده ای در حوزه کارگری 
در این استان کل کشور را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
او به تبیین وضعیت معادن فعال خصوصی 
و دولتی پرداخت و در ادامه با تشریح 
مسایل کارگری ادامه داد:زغالسنگ 

پیچیده ترین مسایل را دارد و در دوره 
گذشته توقعات کارگران باال رفته است.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که 
مسائل کارگری استان حل نشده است 
و در ادامه با یادآوری رفتن خود به عمق 
حدود ۵۰۰ متری معدن زغال سنگ 
اظهار کرد:واقعا شرایط کار برای کارگرانی 
که در عمق زمین کار می کنند سخت 
است لذا باید خالء بیمه ای، تبعیض ها و 
... کارگران این حوزه را حل و فصل کنید 
ضمن آنکه سالم سازی در دستور کار قرار 
دهید.او تاکید کرد:توقع دولت از معادن 

زغالسنگ فقط در حد حفظ اشتغال آن ها 
باشد و دیگر به دنبال دریافت حقوق دولتی، 

درآمد و سود از این معادن نباشد.
زینی وند در ادامه با تبیین مسایل معدن 
اسفندقه پیشنهاد کرد: یک کارخانه 
فروکرم در کنار این معدن احداث کنید 

و به صورت ویژه به این معدن توجه کنید.
صندوق  مدیرعامل  عامریان  حسین 
بازنشستگی فوالد کشور نیز در این دیدار 
گفت: ذغالسنگ یک برندی برای شهر 
کرمان است و به دنبال تحول اساسی در 

این حوزه هستیم.

او تاکید کرد:از روش هایی همچون استفاده 
بنیان،مدیریت  از شرکت های دانش 
کارگری و اصالح ساختار شرکت، تحول 
ایجاد  ذغالسنگ  شرکت  در  اساسی 

خواهیم کرد.
صندوق بازنشستگی فوالد کشور انجام کار 
خوب را سرلوحه کار خود دانست و بیان 
کرد:به دنبال توسعه و پیشرفت مجموعه 
زغال سنگ هستیم و معادن ذغالسنگ را 
به سمت سوددهی سوق می دهیم و برای 
تحقق این امر نیاز به همکاری دولت و 

مجلس شورای اسالمی داریم.

امام جمعه جیرفت در جنوب کرمان با اشاره به خسارت های سیل در 
استان خواستار مشارکت مردم برای کمک به سیل زدگان در کنار 

اقدامات و کمک های دولت و سایر بخش ها شد.
حجت االسالم میثم تارم اظهارداشت: با توجه به وقوع سیل در 
جنوب کرمان و آسیب دیدن بسیاری از خانه ها از مردم، خیران و 
بازاریان تقاضامندیم بیش از هر زمان به حلقه کمک ها برای این 

مناطق بپیوندند.
او گفت:با توجه به اعالم متولیان بیشترین وسایل مورد نیاز سیل 
زدگان مواد غذایی ترجیحا کنسروی و تجهیزات گرم کننده مانند پتو 
است و با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا از اواخر هفته تسریع در 

ارسال کمک ها به این مناطق ضرورت دارد.
حجت االسالم تارم تاکید کرد که کمک های مردمی با محوریت 

هالل احمر جمع آوری و ارسال شود.

 استاندار کرمان:

مسایل کارگری استان کرمان پیچیده است
امام جمعه جیرفت خواستار 

کمک های مردمی به سیل زدگان شد


