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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1400 بهمــن   2 شــنبه         1157 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مـارا
دنبال
کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی ندامت 
اينجانــب صالــح کمالــي فرزنــد دادعباس بــه کدملي 
ــم  ــودرا ازخان ــي خ ــب عذرخواه ٣٠٣١٤٣٦٥٢٠ مرات
ــام  ــن و تهديداع ــت توهی ــرزادگان باب ــهین فخ ش

میــدارم.

آب را 
َهدر

ندهیم

بخشداری و دهیاری های بخش مرکزی شهرستان زرند

آگهی مزایده نوبت دوم
دهیاری های بخش مرکزی شهرستان زرند در نظر دارد تعدادی ماشین آالت 

را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

۱. یک دستگاه سواری هابروف نیسان تیپ پاترول مدل ۱۳۶۹ مربوط به دهیاری دشتخاک
۲. یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز مدل ۱۳۸۷ و یکدستگاه بیل بکهو لودر کشویی کابین دار مدل ۱۳۸۴ مربوط به 

دهیاری باب تنگل قدمگاه
۳. یک دستگاه بنز خاور ۶۰۸ مدل ۱۳۸۹ مربوط به دهیاری اسماعیل آباد

۴. یک دستگاه بنز خاور ۶۰۸ مدل ۱۳۸۹ مربوط به دهیاری واسط 

شماره حساب دهیاری شماره تماس  نام و نام خانوادگی دهیار     نام دهیاری    ردیف
نزد بانک ملی

۰۹۱۳۰۶۴۸۵۶۳۰۱۰۲۷۲۳۵۱۹۰۰۳علی فاضلیاسماعیل آباد۱

۰۹۱۳۹۹۸۱۸۰۴۰۱۰۲۷۲۳۵۰۲۰۰۱اکبر فضائلیدشت خاک۲

۰۹۱۳۲۹۷۷۱۶۲۰۱۰۲۷۲۳۵۳۳۰۰۳رضا علیزادهباب تنگل قدمگاه۳

۰۹۱۳۷۵۷۳۴۹۹۰۱۰۲۷۲۳۴۶۲۰۰۶علی اصغر قلیزادهواسط۴

_ متقاضیان می بایست حداقل ۵درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب دهیاری مربوطه واریز 
نمایند.

_  متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به دفاتر دهیاری های مربوطه مراجعه نمایند.
_ متقاضیان می بایست پاکات پیشنهادی قیمت خود را تا ۱۴ روز پس از چاپ این آگهی به دفتر امور مالی دهیاریها واقع 

در خیابان ۱۷ شهریور ساختمان فرمانداری اطاق ۱۰۵ تحویل نمایند.
پاکت الف: دعوت نامه شرکت در مزایده، فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی سپرده شرکت در مزایده.

پاکت ب: آگهی روزنامه، تصویر صفحه اول شناسنامه صاحب یا صاحبان امضا شرکت یا تصویر کارت ملی و شناسنامه 
اشخاص حقیقی.

پاکت ج: پیشنهاد قیمت به عدد و حروف و امضا شده باشد)قیمت پیشنهادی از جهت منابع مشخص، معین و بدون ابهام 
باشد.(

_ هر سه پاکت جداگانه و در بسته الک و مهر شده و در یک پاکت گذاشته شده و تحویل امور مالی نمایند.
_ تاریخ بازگشایی پاکات ۱۵ روز پس از چاپ این آگهی در دفتر بخشدار محترم می باشد.

_ سپرده شرکت در مزایده نفرات اول ودوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد دهیاری  خواهد ماند و در صورتی که برنده 
مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.

_ کمیسیون عالی معامالت دهیاری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در این صورت سپرده ها مستردد خواهد شد. 
_ شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف دهیاری می باشد. 

_ هزینه درج آگهی به عهده برنده گان مزایده می باشد.
_ متقاضیان محترم باید جهت خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری دهیاری مربوطه واریز نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

صفحه آخربانک سپه – مدیریت شعب منطقه کرمان 

مزایده سراسری
فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز 

بانک سپه واقع در استان کرمان
به شماره 2133/1400/20  

بانــک ســپه در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود واقــع در مدیریــت شــعب منطقــه کرمــان بــه شــرح جــدول از 
طریــق مزایــده عمومــی، بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده و بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
نشــانی الکترونیکــی www.setadiran.ir و بــا شــماره مزایــده 2۰۰۰۰۰۱۰36۰۰۰۰۴3 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.

وعده رییس جمهور 
برای ساخت سیل بند خرم

يک کاهش و دو افزايش در تورم دی ماه

تورم ٤٢.٤ درصد شد
با وجود کاهش تورم ساالنه در دی ماه، دو شاخص نقطه به 
نقطه و ماهانه روند افزایشی داشته است.گزارش مرکز آمار 

ایران نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می دهد.منظور از نرخ 
تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است،  نرخ 
تورم نقطه ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک  »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.

معاون سـاخت و توسـعه راه های فرعی و روسـتایی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشـور گفت:در مجموع ٤٥٠ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت تا خسـارات ایجاد شـده سـیل در بخش راههای جنوب 
کرمان ترمیم و بازسـازی شـود.خداداد مقبلی در نشست سـتاد بحران راهداری جنوب 
اسـتان کرمان از مسـدود شـدن راه ارتباطی ٢ هزار روستا در سـیالب های اخیر کشور 
خبـر داد و گفت:ایـن راهها بـا تالش نیروهـای راهداری بازگشـایی شـده و هـم اکنون 

فقط ١٢ راه اصلی روسـتایی کشـور که در جنوب کرمان قرار دارند، مسـدود اسـت.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به اینکه 
امدادرسانی و بازگشایی مسیرها در مناطق سیل زده به صورت 

زمینی و هوایی در حال انجام است، گفت:در حال حاضر وزش باد شدید، امکان امدادرسانی 
هوایی به این مناطق را مختل و با مشکل مواجه کرده است.مجید سعیدی افزود:در ابتدای 
وقوع سیالب در جنوب استان، بالغ بر ٢٥ هزار نفر گرفتار سیل بوده اند که بخش زیادی 
از مشکالت برطرف شده اما هم اکنون  حدود ١٢ هزار نفر به دلیل مشکالت سیل گرفتار 
هستند.او اظهار کرد:اقدامات امدادی و بازگشایی مسیرها به صورت زمینی در دست انجام 
است و از مجموع ٣٣٩ معبر اصلی و فرعی روستایی مسدود شده بر اثر سیل، فقط ۷۷ مسیر 

واقع در مناطق سخت گذر مسدود و بازگشایی آن ها دشوار است.

معاون راهداری کشور:
 ٤٥٠ میلیارد تومان برای جبران 

خسارات سیل جنوب کرمان نیاز است

مديرکل مديريت بحران استان کرمان:

12 هزار نفر در استان 
گرفتار سیالب هستند

صفحه ١ را 
بخوانید

صفحه ٢ را 
بخوانید

٣

ادامه مطلب رادر 
صفحه ٣ بخوانید
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٢

به دور خود نگردیم، 
 سیل بند بسازیم

مرضیه قاضی زاده
یادداشت

 کرمان پیش رو  کرمان پیش رو 
در تحقق اشتغالدر تحقق اشتغال

راست گفته اند:»بی مایه فطیر است!« 
حاال تو هی در گوش سیاست گذاران 
بخوان که راه نجات جنوب کرمان از 
سیالب، سیل بند خرم است. فروردین 
۹۸، دی ماه ۹۸، فروردین ۹۹ و این 
بار 2 سیالب به فاصله 10 روز در دی 
1400؛هر بار گوشه ای از جنوب زیر 
آب می رود و بارانی که باید رحمت 
باشد، مایه عذاب می شود. سالی دو بار 
گرفتار سیل هستیم و هر بار همان آش 
کاسه همان کاسه. این بار راه حل حتی 
به زبان مردم محلی رسیده. می گویند 
تن ماهی و غذا نمی خواهند، جایش 
سیل بند را تكمیل کنید.  این جور 
مواقع اما باز گوش عده ای کر می شود. 
انگار حتی مفهوم و مقصود حضور 
میدانی هم این گوشه و کنار عوض 
شده، جایش را به شومن هایی داده 
که اگرچه سال گذشته تالشی برای 
اعتبار گرفتن پروژه نكردند؛ اما حاال 
برای نشان دادن مردمی بودنشان تن 
به آب زدند و سطح بحران را از روی 
سطح آب از کف پا تا جایی که آب 
 از بدنشان باال آمده، متر می کنند.
امسال هم سیل بند خرم اعتباری 
نگرفت تا مردمان جنوب و شرق کرمان 
جورش را با خانه و کاشانه ای که زیر 
آب رفته بكشند. این طور مواقع درک 
کالن از مسئله و تن دادن به راه کارهای 
سخت اما درست، تنها راه ممكن برای 
مواجهه با بحران است. این سیالب 
تكراری، یک درک مشترک از مسئله 
و یكپارچگی نمایندگان را می خواهد. 
موقعیتی که نتیجه اش مطالبه یک 
موضوع در سفر اخیر ریاست جمهوری 
است. این بار تالش کنیم تا به جای 
اینكه به دور خود بگردیم و یا در بازی 
های سیاسی عده ای گم شویم، به طور 
یكپارچه یک مطالبه واحد را طلب 

کنیم. تكمیل سیل بند خرم.

امام جمعه کرمان:

برای حل مشکالت اقتصادی 
 باید به دولت کمک کنیم
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معـاون سـاخت و توسـعه راه هـای فرعی و 
روسـتایی سـازمان راهـداری و حمل ونقل 
جـاده ای کشـور گفـت:در مجمـوع ٤٥٠ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت تا خسارات 
ایجاد شـده سـیل در بخش راههای جنوب 

کرمان ترمیم و بازسـازی شـود.
خـداداد مقبلـی در نشسـت سـتاد بحران 
از  کرمـان  اسـتان  جنـوب  راهـداری 
مسـدود شـدن راه ارتباطی ٢ هزار روسـتا 
در سـیالب هـای اخیـر کشـور خبـر داد 
و گفت:ایـن راههـا بـا تـالش نیروهـای 
راهـداری بازگشـایی شـده و هـم اکنـون 
فقط ١٢ راه اصلی روسـتایی کشـور که در 
جنـوب کرمان قـرار دارند، مسـدود اسـت.

او دلیـل مسـدود بـودن راه این ١٢ روسـتا 
را جریـان داشـتن آب دانسـت و افزود:بـه 
محـض فروکـش کـردن آب بالفاصلـه راه 
ارتباطی این روسـتاها بازگشـایی می شود.

او بـه سـیالب اخیـر جنـوب کرمان اشـاره 
کرد و گفت:حدود ٤۸ آبنمـا در این منطقه 
خسـارت دیده که ٥٠ میلیـارد تومان برای 

بازسـازی و ترمیم آنها اعتبار الزم اسـت.
معـاون سـاخت و توسـعه راه هـای فرعی و 
روسـتایی سـازمان راهـداری و حمل ونقل 

جاده ای با بیان اینکه حدود ١٠٠ دسـتگاه 
پل نیز در راه های روسـتایی جنوب کرمان 
آسـیب دیده و برخـی کامال تخریب شـده 
اسـت، افزود: برای بازسـازی این پل ها ۷٠ 

میلیـارد تومان اعتبار الزم اسـت.
او بـا بیان اینکه حـدود ٣٠٠متر پل سـازی 
در راه هـای اصلـی و روسـتایی جنـوب 
کرمان بایـد انجام شـود،تصریح کرد: حدود 
١٠٠ کیلومتر راه روسـتایی نیز بر اثر سیل 
و سـیالب دچـار آبگرفتگی شـدید شـدند 

کـه باید ترمیـم و آسـفالت مجدد شـود.
مقبلـی عمـده تخریـب راه هـا را ناشـی 
دسـتکاری کـردن باالدسـت رودخانه هـا 
و در نتیجـه هدایـت آب هـا به یک سـمت 
دانسـت و گفت: حدود ٣٠ میلیـارد تومان 
اعتبـار بـرای تنظیـم بسـتر رودخانه ها در 

جنـوب کرمـان نیاز اسـت.
او اظهار داشت:دسـتگاه ها و ماشـین آالت 
سـنگین راهداری ٢٥ روز در منطقه سـیل 
زده جنوب کرمان در حال فعالیت هسـتند 
که برخـی از این دسـتگاه ها خراب شـده و 

نیاز بـه تعمیـر دارند.
او بیـان کرد:حـدود ١٤٠ پـل در جنـوب 
کرمـان نیـاز بـه کـف سـازی دارد و اگـر 

ترمیم نشـوند در سـیل بعدی به طور قطع 
تخریـب می شـوند.

معـاون سـاخت و توسـعه راه هـای فرعی و 
روسـتایی سـازمان راهـداری و حمل ونقل 
جاده ای گفت:حدود پنج هزار تن آسـفالت 
در راههای جنـوب کرمان باید انجام شـود 
تـا ایـن محورهـا در سـیل بعـدی تخریب 

نشـود.
فعالیت ١٠ تیم راهداری در مناطق 

سیل زده جنوب کرمان
سرپرسـت اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در ادامـه 
ایـن نشسـت از فعـال بـودن ١٠ اکیـپ در 
مناطق سـیل زده جنوب کرمان خبر داد و 
گفت:در مناطق آسـیب دیده ٥٥ دسـتگاه 
خودرو سـنگین و ٥١ سـبک در حال انجام 

عملیـات راهداری اسـت.
مجتبـی محمـودی بـا بیـان اینکـه هفت 
شهرسـتان جنـوب کرمان درگیـر تخریب 
راه هسـتند، افـزود :در حال حاظـر تمامی 
راههای اصلـی و فرعـی در جنـوب کرمان 

باز هسـتند.
او از بسـته بـودن ٩ محـور فرعی بـه دلیل 
طغیان رودخانـه ها خبر داد که بـا توجه به 

وضعیت موجـود اجازه هیـچ گونه عملیات 
راهـداری و ورود دسـتگاه هـای سـنگین 

راهـداری را نمـی دهد . 
سرپرسـت اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمـان گفت: 
تاکنـون ٥٥ میلیارد تومان به جسـم جاده، 
ابنیه فنی و سـیل بنـد های حاشـیه جاده 
در جنوب کرمان خسـارت وارد شده است. 
او اصـالح ورودی و خروجی پل هـا، اصالح 
و  فنـی  ابنیـه  پلها، ترمیـم  آبشسـتگی 
دریواسـیون ها خسـارت اصلـی را از جمله 
اقدامات ابتدایـی در حـوزه راه های مناطق 
سـیل زده عنـوان کـرد و گفـت: خسـارت 
اساسـی بـه ١٠٠ کیلومتر راه روسـتایی در 

این مناطـق وارد شـده اسـت.
مجتبـی محمـودی بـه بیـان اینکـه محور 
ورودی شـهر زهکلوت بعلت شدت سیالب 
و تخریـب ٢٠٠ متـر از جـاده در این محل 
ورودی در حـال حاضـر ارتبـاط و تـردد از 
طریـق راه کنارگـذر انجـام شـده اسـت، 
افزود:دسـتگاه های راهـداری و اکیپهـای 
راهداری در حال حاضر در مسـیر زهکلوت 
به دلـگان در حال ترمیم آبنماهای آسـیب 

دیده هسـتند.

معاون راهداری کشور:
 ٤٥٠ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل جنوب کرمان نیاز است

ريیسی : سیل بند خرم را قرارگاه خاتم با کمک منابع شرکت های معدنی و منابع دولتی به صورت جهادی بسازد

 رشد خارج از برنامه اشتغال بخش کشاورزی در شرایط خشكسالی

ُ
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رئیس مخابرات راور: زمان اتصال قابل پیش بینی نیست

قطعی اينترنت در فیض آباد راور 
به دنبال سقوط دکل همراه اول

حمزه سلمانی| با گذشت ۳ روز از سقوط دکل همراه اول در منطقه 
فیض آباد شهرســتان راور اهالی منطقه از قطع اینترنت و خطوط 
ارتباطی خبر می دهند. رئیس مخابرات شهرستان راور می گوید: 
زمان رفع این مشكل قابل پیش بینی نیست و بستگی به رسیدن 

تجهیزات دارد.
توفان شدید 27 دی ماه در منطقه فیض آباد شهرستان راور باعث 
سقوط دکل همراه اول شد. سقوط این دکل قطع خطوط ارتباطی 

چندین روستا را در این منطقه به دنبال داشت.
با گذشت ۳ روز از این اتفاق اهالی منطقه فیض آباد از قطع اینترنت 
و خطوط ارتباطی خبر می دهند. از طرفی پوشش ایرانسل هم در 

این منطقه کامل نیست و اهالی را با مشكل مواجه کرده است.
رستگاری رئیس مخابرات شهرستان راور می گوید: زمان نهایی رفع 
مشكل دکل بر عهده شرکت ارتباطات سیار است؛ اما پیگیری آن از 
همان ساعات اولیه انجام شده، پیمانكار نگهداری سایت هم بررسی 

الزم را انجام داده و برای همراه اول فرستاده است.
او با اشــاره به این که اکثر همكاران ارتباطات سیار درگیر سیل 
جنوب استان هستند گفت: به طور طبیعی حتی اگر سیل هم نبود 
دکل به این سرعت جایگزین نمی شــد، زیرا قطعات باید از تهران 

تامین شود و زمان بر است.
رســتگاری می گوید زمان قابل پیش بینی نیســت و بستگی به 
رســیدن تجهیزات دارد؛ اگر به ما زمانی اعالم شود اطالع رسانی 
می کنیم؛ در فیض آباد خطوط از آنتن های مجاور متصل است و در 
برخی نقاط کور پوشش آنتن نیست و فقط قسمت مشرف به حجت 

آباد و کهنوج قطعی کامل داریم.
به گفته رئیس مخابرات شهرستان راور نصب راه اندازی تجهیزات 

یک دکل به طور طبیعی 2.5 میلیارد تومان هزینه دارد.
او در خصوص عدم پوشــش دیگر اپراتورها در این منطقه گفت: 
سازمان فناوری اطالعات بر اســاس نیازسنجی به اپراتور ها اعالم 
می کند کدام منطقه نیاز به نصب دکل وجــود دارد. ظاهرا برای 
منطقه فیض آباد هم مجوز ایرانسل گرفته شده و یک دکل نصب 

کرده اند اما به هر دلیلی نیمه کاره رها شده است.
مالک اژدری فرماندار راور نیز به »کاغذوطــن« می گوید:در روز 
سقوط دکل اکیپی از کرمان در محل حاضر شدند، روز گذشته هم 
اکیپی از تهران بررسی های الزم را انجام داده است. تا ۳ روز آینده 
خطوط موبایل حل می شود اما در زمینه اینترنت به دلیل مشكالتی 
که در تامین قطعات دکل وجود دارد زمان مشخصی را نمی توان 

اعالم کرد اما پیگیری های آن به صورت مكرر انجام می شود.

کشف بیش از ٣۷ میلیارد ريال 
کاالی قاچاق در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال 
طی روزهای اخیر با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و کشف بیش 

از ۳7 میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق در این استان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: مبارزه با قاچاق کاال در سال تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی به عنوان یكی از ســرفصل های مهم 
ماموریتی در برنامه ریزی های عملیاتی پلیس است که این مهم 

با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
او ادامه داد: در این خصــوص با هماهنگی های انجام شــده در 
مجموعه انتظامی استان، در اجرای این طرح  انواع کاالهای قاچاق 
شامل فرآورده های نفتی، مواد خوراکی، پوشاک، لوازم آرایشی و 
بهداشــتی، تجهیزات رایانه ای و … به ارزش بیش از ۳7 میلیارد 

ریال کشف و  25 دستگاه خودرو نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طرح مبارزه با قاچاق 
کاال به مدت چهار روز در سطح اســتان اجرا و طی این طرح 52 

متهم دستگیر شدند.

امام جمعه کرمان گفت:در بخش استقالل 
اقتصادی دچار مشكل شده ایم که باید برای رفع 
آن به دولت مردمی کمک کنیم.دولت دو آهنگ 
جدی را در بحث استقالل سیاسی آغاز کرده است، یكی رفع 
تحریم ها و دیگری استفاده از ظرفیت همسایگان است و سفرهایی 
که مقام های مسئول انجام می دهند به همین دلیل است.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در نماز جمعه 
کرمان بیان کرد:حضرت علی)ع( مواظب تقوای الهی در همه شئون 
زندگی باشید؛یعنی در آغاز روز که حرکت را آغاز می کنید و در 
همان ابتدای امر به فكر رعایت تقوای الهی باشید و در پایان کار 
وقتی که باز وارد استراحت می شوید در همه احوال باید رعایت 
تقوای الهی را داشته باشید.او در ادامه گفت:دستور دوم استغفار 
در پیشگاه خداوند است؛پیامبر)ص(هیچگاه به گناه و معصیتی 
آلوده نشد بنابراین این دستور یک دستور برای تمام جهان 
اسالم است که به شخص اول اسالم فرستاده می شود.علیدادی 
سلیمانی با اشاره به حدیثی از امام علی )ع( اضافه کرد: خداوند 
کسانی را که توبه می کنند و پیش از مرگ خود را اصالح می کنند 
رحمت می کند.خطیب نماز جمعه کرمان عنوان کرد:سال ها از 
سالگرد آن درس تاریخ ساز امام خمینی)ره(در حوزه قدر نجف 
می گذرد که حضرت امام تبیین والیت فقیه با همه ابعاد و شئون 
را به نجف کشاند.او اضافه کرد:خیرات و برکات والیت فقیه را داریم 
در سال های پس از پیروزی انقالب حس می کنیم. این کشور پس 
از انقالب استقالل به دست آورد،اگر در جاهایی خدشه ای وجود 
دارد به این معنا نیست که نمی توانیم مستقل شویم بلكه بدخواهی 

برخی دشمنان از درون این فرصت را از ما گرفته است.
او تأکید کرد:استقالل سیاسی کشور ما از ابتدای انقالب مثال 
زدنی است؛یک کشور مقتدر و با منطق در حوزه سیاست 
هستیم؛همچنین استقالل نظامی ما امروز در اوج دوران هایی 
است که بر این کشور گذشت و امروز توانستیم یک کشور مستقل 
و مقتدر در جهان داشته باشیم به طوری که ابرقدرت ها از آن 
می ترسند.امام جمعه کرمان تصریح کرد:مبانی دینی ما به قدری 
قوی است که جای ضعفی در استقالل فرهنگی ما به جا نمی گذارد 
و اگر ضعفی است از عملكرد ما است؛استقالل فرهنگی مهم ترین 
استقالل است زیرا فرهنگ است که بر همه آن ها سایه انداخته 
است و باقی استقالل ها زمانی معنا پیدا می کند که تحت نظارت 

استقالل فرهنگی قرار بگیرد.

امام جمعه کرمان:

برای حل مشکات اقتصادی 
بايد به دولت کمک کنیم

خبر

خبر

   

سال گذشته ٢٥ هزار شغل از دست رفت اما امسال 
مسئوالن استان مدعی ایجاد ٤٥ هزار و ۶٩٩ شغل 
در استان کرمان هستند. آمار ارائه شده در گروه 
کاری اشتغال و کارآفرینی استان نشان می دهد، 
بیشترین درصد تحقق اشتغال مربوط به سه دستگاه 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی 
استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  است. 
استان  کرمان به رتبه پنجم خود  در تحقق اشتغال 
می بالد اما مشخص نیست چرا در شرایط خشکسالی 
و ضرر و زیان کشاورزان، اشتغال این بخش 
رکورد٢٠٢ درصدی در شمال و ١٥۸ درصدی در 
جنوب  زده یا چرا درصد تحقق اشتغال ایجاد شده در 
مناطق ویژه اقتصادی نیمی از این دستگاه هاست.٢٢ 
دستگاه در کار گروه کاری اشتغال ردیف شدند. از 
شرکت گاز و راهداری تا بسیج سازندگی و حتی 

پارک علم و فناوری. تعهد اشتغال استان کرمان تا 
پایان سال ٤١ هزارو ٥٥۷ نفر شغل است. بیشترین 
بار اشتغال بر دوش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان است؛ چیزی قریب به ۸ هزار و ٥٠٠ 
شغل و بعد از آن به ترتیب بنیاد مسکن با ٥ هزار و 
١٠٠ شغل، کمیته امداد با ٤ هزار و ۸٩۷ شغل ،اداره 
کل آموزش و پرورش با تعهد اشتغال ٤ هزار  شغل و 
بهزیستی با ٣ هزار و ٥٠٠ شغل قرار گرفتند. سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان نیز 
تعهد اشتغالی برابر هزار و ۸١٣ شغل دارد.  بعد از آن 
سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد و بعد هم 
میراث فرهنگی و سپس  سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب استان کرمان . 
*کرمان جز ٥استان برتر از نظر تحقق اشتغال

دو ماه مانده تا آخر سال  و استان به ٤٥هزار و ۶٩٩ 
شغل رسیده است . حسین مهرابی، سرپرست معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استان کرمان در بیست و 
پنجمین  کارگروه اشتغال و کارآفرینی اشاره دارد 

که استان کرمان جز ٥ استان  برتر کشور در  تحقق 
اشتغال بوده است.

*رکورد اشتغال کشاورزی
 در شرايط خشکسالی

جداول آمار اشتغال به صورت پاور پوینت توسط 
غالمرضا نویدی، سرپرست دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری ارائه می شود . اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، جهاد کشاورزی استان، اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان رکورد زدند. تحقق اشتغال در 
هر سه دستگاه باالی ١۷٠ درصد است.  تعهد اشتغال 
در اداره کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ٩١٥ نفر 

بوده اما میزان تحقق٢ هزار و ٣۶ نفر بوده است . 
تعهد اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان و 
جنوب کرمان در دو ردیف ارائه شده که به نظر می 
رسد بخش مربوط به استان صرفا مربوط  شمال 
استان است . میزان تعهد در سازمان جهاد کشاورزی 
شمال استان کرمان هزار و۸١٣ نفر بوده که میزان 

تحقق ٣ هزار و ۶۶۸ نفر بوده است. 

در بخش جنوب استان هم تعهد هزار و ١٢۶ نفر 
بوره است که  هزار و ۷۷۸نفر محقق شده است. این 
سوال باز است که چطور در شرایط خشکسالی درصد 
تحقق اشتغال این بخش حتی از میزان تعهد شده 
هم بیشتر بوده است ؟ سوالی که در این جلسه به آن 
پرداخته نمی شود و صرفا  لیست  آمار تحقق اشتغال 

ادارات خوانده می شود و از روی آن رد می شود . 
درصد تحقق اشتغال در اداره کل فنی و حرفه ای 
استان کرمان ١٩١ درصد است.آماری که مثل جهاد 
کشاورزی مشخص نیست چقدرش واقعی بوده و بر 

چه مبنایی گزارش شده است.
این جلسه به دنبال صحت سنجی آمار و یا تجزیه و 
تحلیل آمار نیست. بعد از ارائه آمار استانی در قالب 
جداول دیگر میزان اشتغال شهرستان ها هم ارائه 
می شود. جداول به صورت کلی ارائه شده و بدون 
مکث برای  تجزیه و تحلیل  از روی آن رد می شوند. 
آمار ارائه شده در این جلسه نشان می دهد که در 
ده ماهه اول سال  تقریبا تمام شهرستان ها درصد 
تحقق اشتغالشان باالتر از میزان تعهد شده بوده 
است. به عبارتی به جز فاریاب درصد تحقق اشتغال 

تمامی شهرستان ها باالی صد درصد بوده است. 
*کرمان از اشتغال زايی عقب ماند 

قرائت آمار شهرستانی گویای یک نکته عجیب 
است. طبق لیستی که در این جلسه قرائت می شود 
کرمان جز ٥شهرستان آخر از نظر درصد تحقق 
اشتغال است. شهری که عمال مهاجر پذیر است. 
مهاجرتی که اکثر هم از شهرستان های اطراف و 
جنوبی  به علت دستیابی به شغل صورت می گیرد. 
١٩ شهرستان اما درصد تحقق اشتغالشان باالتر از 
کرمان است. ته جدولی ها دو شهرستان  فهرج و 
نرماشیر از شرق استان است  جیرفت و فاریاب از 

خطه جنوب و شهرستان کرمان. 
مهرابی در این جلسه تاکید دارد که اگر دستگاهی 
توان محقق کردن اشتغال را ندارد الباقی دستگاه ها 
با جذب نیرو این درصد را محقق کند. او البته تاکید 
دارد که هدف اشتان تا پایان سال رسیدن به درصد 

تحقق برابر ١٥٠درصد اشتغال تعهد شده است.

کاغذ وطن 

گزارش

قرائت آمار شهرستانی گويای يک نکته 
عجیب است. طبق لیست کرمان جز 
٥شهرستان آخر از نظر درصد تحقق 
اشتغال است. شهری که عما مهاجر پذير 
است. مهاجرتی که اکثر هم از شهرستان 
های اطراف و جنوبی  به علت دستیابی به 
شغل صورت می گیرد. ١۹ شهرستان اما 
درصد تحقق اشتغالشان باالتر از کرمان 
است. ته جدولی ها دو شهرستان  فهرج 
و نرماشیر از شرق استان است  جیرفت 
و فارياب از خطه جنوب و شهرستان کرمان. 

 کرمان پیش رو در تحقق اشتغال
رشد خارج از برنامه اشتغال بخش کشاورزی در شرايط خشکسالی

رنا  
: ای

س
عك

بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه سوم 

سال ۱۴۰۰حوزه ثبتی جیرفت
بنا به دستور ماده 12قانون ثبت اسناد وامالک 
ومواد 5۹و64آئین نامه قانون ثبت اسناد وامالک 
،امالک مجهول المالک ویا ازقلم افتاده از بخش 
که  جیرفت  ثبتی  حوزه  کرمان  ۳4و45  های 
-اذر(  سال 1400)مهر-ابان  سوم  ماهه  سه  در 
تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش وشماره 
پالک ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.

از قطعه یک واقع در بخش ۳4 کرمان
رضا  آقای  7۹-اصلی  از  ۳۳4فرعی  پالک 
خانه  باب  یک  ششدانگ  بنستانی  عبداللهی 
اراضی  در  واقع  مربع  متر   661/61 بمساحت 

سقدرجبالبارز جیرفت 
محمد  اقای  اصلی   -۹7 از  127فرعی  پالک 
بیدشكی   ششدانگ یک قطعه باغ سردسیری 
بمساحت 507۹مترمربع واقع در اراضی بنكوه 

علیا میجان جبالبارز جیرفت .
یاراحمد  مرحوم  ورثه  اصلی   -64۹ پالک 
سلیمانی که به موجب گواهی انحصار وراثت به 
1۳۹۹/07/20اینگونه  ۹۹00۳۳7مورخ  شماره 
–کنیز  –خوبیار  اند)علی  گردیده  تعریف 
فرزندان  خاردان  سلیمانی  همگی  ودادمراد 
۹6سهم   از  مشاع  سهم  هشت  متوفی(موازی 
مساحت  به  وباغ  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
ششدانگ  1755۹0/47مترمربع واقع در اراضی 

دهشیخوئیه ساردوئیه جیرفت 
از قطعه دو واقع در بخش 45 کرمان

طاهره  خانم  اصلی  از 5۸2-  پالک 100فرعی 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  بنستانی  سنجری 
مساحت 24۸/42 متر مربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت 
جواد  آقای  اصلی   -5۸2 از  106فرعی  پالک 
خسروی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
اباد  خالق  اراضی  در  واقع  مربع  255/۸7متر 

جیرفت 
سید  آقای  اصلی   -5۸2 از  107فرعی  پالک 
محمدرضا میر حسینی ششدانگ یكباب خانه 
به مساحت 2۸۹/5۹متر مربع  واقع در اراضی 

خالق اباد جیرفت .
پالک 110فرعی از 5۸2- اصلی آقای سوده امیر 
به  خانه   باب  یک  موازی ششدانگ  محمودی 
مساحت ۳44/7۸مترمربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت 
محسن  خانم  اصلی   -5۸2 از  پالک11۳فرعی 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چاری   حسین 
مساحت 2۸2/25متر مربع واقع در اراضی خالق 

اباد جیرفت  
پالک 115فرعی از 5۸2- اصلی آقای محبوب 
شیر دل یله قارشی ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 2۸0/۸5متر مربع واقع در اراضی خالق 

آباد جیرفت 
لذا با ستناد ماده 16قانون ثبت چنانچه شخص 
به  نسبت   ) حقوقی  یا  )حقیقی  اشخاصی  یا 
امالک ثبت شده در این آگهی اعتراض داشته 
بمدت ۹0  اول  نوبت  انتشار  از  میتوانند  باشند 
تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  خود  روزاعتراض 
ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  وجهت 
قضائی مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا کنند 
گان ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی در 
جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح 
دعوی به این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق 

آنها ساقط خواهد شد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه یک واقع در بخش ۳4کرمان
فریده  خانم  اصلی   -۹۹ فرعی   1۸5 پالک 
مشایخی   ششدانگ خانه وباغچه به مساحت 
علیا  میجان  اراضی  در  واقع  مربع  6۳5/45متر 

جبالبارزجیرفت
مورخ  ۸صبح  ساعت  تحدیدحدود  عملیات 
وبه  شروع  ملک  وقوع  محل  1400/12/0۳در 

عمل خواهد امد
از قطعه دو واقع در بخش 45کرمان

محمد  آقای  اصلی  از5۸1-  742فرعی  پالک 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  گری   تیر  جواد 
حسین  دراراضی  واقع  مربع  1۹6متر  مساحت 

اباد  جیرفت
ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت 
میباشند ظرف مد ت ۹0روز و  ملک معترض 
اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند 
ظرف مدت ۳0روز از تاریخ انتشارآگهی مطابق 
ماده ۸6آئین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا 

به واحد ثبتی تسلیم نمایند ./
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/01
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

شهرستان جیرفت -  م الف :572

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ رودبار 
جنوب

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسنادوامالک و مواد 
5۹ و 64 ایین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره 4 ماده 
2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست 
امالکی که در سه ماهه سوم سال 1400  در حوزه ثبتی شهرستان 
رودبار جنوب  بخش 46 کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب 
شماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع 

ملک به شرح ذیل اگهی میشوند:
فرعیات ذیل از پالک 1۹2اصلی واقع در بیژن اباد قطعه سه رودبار 

جنوب 
10فرعی اقای هدایت زابلی پور فرزند قاسم ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 1۳745۹متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 20۳اصلی واقع در قاسم اباد چاه حسن رودبار 

جنوب
4فرعی اقای حبیب اهلل پارسا فرزند ماشااهلل ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت ۳7۸41متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 440اصلی واقع در چاه علی سردی وزهكلوت  

رودبار جنوب قطعه سه بخش 46کرمان 
20۹1فرعی اقای نواب بامری نسب فرزند علی  ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 107066متر مربع 
20۹2فرعی اقای اسفندیار بامری جاز فرزند دروش   ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 250555متر مربع 
20۹۳فرعی اقای اسفندیار بامری جاز فرزند دروش   ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۳061متر مربع 
20۹4فرعی اقای مراد امیری چاه بید فرزند علیجان   ششدانگ یک 

باب مغازه تجاری به مساحت 122.20متر مربع 
20۹۸فرعی خانم عشرت محمدی پور فرزند هاشم ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت 204متر مربع 
2164فرعی حمید روهینا فرزند حسن ششدانگ یک با ب مغازه 

تجاری  به مساحت ۳4.6۸متر مربع 
2167فرعی خانم گل خاتون بامری  فرزند قلندر ششدانگ یک باب 

مغازه تجاری به مساحت 26.20متر مربع 
216۸فرعی خانم رقیه پیرنیا فرزند رمضان   ششدانگ یک باب 

مغازه تجاری به مساحت 44متر مربع 
216۹فرعی اقای اسماعیل بامری نسب فرزند دادمحمد ششدانگ 

یک باب کارواش  به مساحت 1070متر مربع 
2170فرعی اقای حمید بامری زهكلوت فرزنداسالم   ششدانگ یک 

باب مغازه تجاری به مساحت ۳2متر مربع 
2171فرعی خانم مرضیه سابقی نژاد فرزند حسین ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 2۹۳متر مربع 
2172فرعی اقای موسی روهینا فرزند دوست محمد  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 445متر مربع 
217۳فرعی خانم روزی بامری فرزند چاکر   ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت ۳۹۳متر مربع 
2174فرعی خانم مهرناز دستوری فرزند محمد  ششدانگ یک باب 

مغازه تجاری  به مساحت ۹6متر مربع 
2175فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 177.57متر مربع 
2176فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 25۳.5۳متر مربع 
2177فرعی خانم پروین سابقی فرزند گل محمد ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 2۹4متر مربع 
217۸فرعی خانم گل بی بی سابقی  فرزند رحمان ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 4۳0.5۸متر مربع 
217۹فرعی اقای علی سیفعلی جاز فرزند محمد ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 741متر مربع 
21۸0فرعی اقای علی بامری زهكلوت فرزند شیر محمد ششدانگ 

یک باب مغازه به مساحت 40متر مربع 
عباس  فرزند  شاهی   چاه  زاده  مرادی  جاسم  اقای  21۸1فرعی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۸1متر مربع 
21۸2فرعی اقای رضا پور سابقی فرزند یار محمد ششدانگ یک باب 

مغازه تجاری به مساحت ۳6متر مربع 
21۸۳فرعی خانم آرزو رئیسی کوهستان فرزند داد محمد ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۳50.41متر مربع 
21۸6فرعی اقای نظام بامری نژاد فرزند حسن ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت ۳76متر مربع 
21۸7فرعی خانم نسرین نور دالن فرزند حسن ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت ۳6۸.22متر مربع 
21۸۸فرعی اقای مرتضی هادیان پور فرزند محمد ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 4۳4متر مربع 
21۸۹فرعی خانم گوهر ملک فرامرزی فرزند کهندل ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 600متر مربع 
21۹6فرعی اقای اسالم مهدوی راد فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1141۹5متر مربع 
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک مندرج در 
این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی تا ۹0 
روز اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رودبار جنوب تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله 
گردد در صورتی که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار این 
آگهی دعوی بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح دعوی 
به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط میشود. ضمنا به استناد ماده 
۸6 قانون ثبت معترضین باید ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را به 
این اداره نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      02 /11 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز یكشنبه  01 /12 / 1400

علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد واماک 
شهرستان رودبار جنوب

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۷۱۴ هيات دوم مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۱موضوع 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 اكرم تابش رضا فرزند عليرضا بشماره 
شناسنامه ۳۱۵۶ صادره ازکرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۱۲۲/۲۵مترمربع پالك۱۶۶۱۳ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالك۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي  واقع در بخش ۲کرمان  آدرس کرمان شهرک امام حسن عسکری بلوار شهیدان محمدی کوچه ۲۰ اواسط کوچه 
سمت راست خريداري از مالك رسمي آقاي جمشید عیش آبادی محرز گرديده 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. شناسه آگهی ۱۲۶۲۳۰۷

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲-تاريخ انتشار نوبت دوم۱۷:/۱۴۰۰/۱۱

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 ۱۰۰۴۳۲۶ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا اقدامي فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه ۵۵۸۵ صادره ازجیرفت درششدانگ 
يك باب خانه به مساحت ۳۸۱ مترمربع از پالك ۱فرعي از ۱۸۷۲ اصلي واقع در کمربندی ولیعصر بخش ۲۹ کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي 
فرج اله ریاحی محرز گرديده 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. شناسه آگهی ۱۲۶۱۲۹۰
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 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 ۱۰۰۶۵۸۶هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه تركپور فرزند علي بشماره شناسنامه ۱۵۵۶۸ صادره از بم در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت ۲۵۷ مترمربع  از پالك ۱۶ فرعي مجزی شده از ۲ فرعی از ۲۱۲۰ اصلي واقع در خیابان شهید بهشتی بخش ۲۹ کرمان خريداري از مالك 
رسمي مشاعی خود متقاضی محرز گرديده 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. شناسه آگهی ۱۲۶۲۴۰۴
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

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

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

رئیــس اورژانــس کرمــان بــا اشــاره 
ــدان  ــدید و یخبن ــرمای ش ــوع س ــه وق ب
گفت:باتوجــه بــه احتمــال ســرمازدگی، 
افــرادی کــه محــل کار و فعالیــت آن هــا 
در فضاهــای بــاز و در معــرض ســرما 
قــرار دارد، حتی االمــکان کار خــود 
ــاعات  ــا س ــر و ی ــای دیگ ــه زمان ه را ب

گرم تــر روز موکــول کننــد.
صابــری  محمــد  ســید  دکتــر 
ــت  ــه فعالی ــر ب ــه ناگزی ــرادی ک افزود:اف
در محیــط بــاز و یــا مرتفــع هســتند؛ بــه 
صــورت متنــاوب از محیــط ســرد خــارج 
شــده و از نوشــیدنی های گــرم اســتفاده 

کننــد«.
او ادامــه داد:بــا توجــه بــه تاثیــر 
در  شــدید  ســرمای  نامطلــوب 

ــراد  ــن اف ــی ای ــی و تنفس ــاران قلب بیم
ــود. ــارج نش ــزل خ ــکان از من حتی االم
ــدان  ــش می ــل کاه ــان کرد:به دلی او بی
دید،عابریــن پیــاده حتمــا از لباس هــای 
ــتفاده  ــا زرد اس ــن و ترجیح ــگ روش رن
ــید و در  ــروب خورش ــس از غ ــد و پ کنن
ــور  ــد ن ــع تولی ــک منب ــب، ی ــول ش ط
ــده شــدن خــود توســط  ــرای بهتــر دی ب
ســایرین و خودروهــا همــراه داشــته 

باشــند.
ــدات  ــان، تمهی ــری گفت:کارفرمای صاب
خطــر  کاهــش  جهــت  را  الزم 
ــغلی  ــوادث ش ــداد ح ــرمازدگی و رخ س
در زمــان مــوج ســرما و یخبنــدان 

فراهــم کننــد.
ــوج  ــاز م ــن آغ ــل و حی ــد کرد:قب او تاکی

ــوی  ــوا از شست وش ــرودت ه ــرما و ب س
ســطوح، درب منــازل، را پلــه هــا و 

پیاده روهــا خــودداری نشــود.
او بــا بیــان اینکــه افــراد ســالمند 
ــوند،  ــارج نش ــزل خ ــکان از من حتی االم
ــال  ــش احتم ــه افزای ــه ب ــا توج گفت:ب
ــژه  ــه وی ــا ب ــطوح جاده ه ــی س یخ زدگ
در مناطــق کوهســتانی از تــردد غیــر 
ضــروری در زمــان کاهــش شــدید دمــا 

و رخ داد ســرما خــودداری کننــد.
نــس کرمــان اضافــه  ورژا رئیــس ا
ــر  ــردد در معاب ــورت ت ــراد در ص کرد:اف
ــراه  ــه هم ــر چــرخ ب برون شــهری، زنجی
ــا جایــی کــه ممکــن  داشــته باشــند و ت
ز تــردد و ســفرهای غیــر  اســت، ا

ضــروری خــودداری شــود

مدیرکل مدیریـت بحران اسـتان کرمان با 
اشـاره به اینکـه امدادرسـانی و بازگشـایی 
مسـیرها در مناطـق سـیل زده بـه صورت 
زمینـی و هوایـی در حـال انجـام اسـت، 
گفـت:در حـال حاضـر وزش بـاد شـدید، 
امـکان امدادرسـانی هوایی به ایـن مناطق 
را مختـل و بـا مشـکل مواجه کرده اسـت.
مجیـد سـعیدی افـزود:در ابتـدای وقـوع 
سـیالب در جنـوب اسـتان، بالـغ بـر ٢٥ 
هـزار نفر گرفتـار سـیل بوده اند کـه بخش 
زیـادی از مشـکالت برطـرف شـده امـا 
هم اکنـون  حـدود ١٢ هـزار نفـر بـه دلیل 

مشـکالت سـیل گرفتـار هسـتند.
او اظهار کرد:اقدامات امدادی و بازگشـایی 
مسـیرها به صورت زمینی در دسـت انجام 
اسـت و از مجمـوع ٣٣٩ معبـر اصلـی و 
فرعـی روسـتایی مسـدود شـده بـر اثـر 
سـیل، فقـط ۷۷ مسـیر واقـع در مناطـق 

سـخت گـذر مسـدود و بازگشـایی آن هـا 
دشـوار اسـت.

او ادامـه داد:»از مجمـوع ۷٠ روسـتا که بر 
اثـر سـیل دچـار قطعـی آب بوده انـد، آب 
١۶ روستا هنوز قطع اسـت و اقدامات الزم 
بـرای وصـل آب آن هـا در دسـت پیگیری 

قـرار دارد«.
سـعیدی بـه قطـع بـرق در و روسـتای 
سـیل زده جنـوب کرمان نیـز اشـاره کرد 
و گفـت:در ابتـدای وقـوع سـیل در ایـن 
منطقه بالغ بـر ٢٥ هـزار نفر گرفتار سـیل 
بوده انـد کـه بخـش زیـادی از این مشـکل 
برطـرف شـده و در حـال حاضـر حـدود 
١٢ هـزار نفـر بـه مشـکالت سـیل گرفتار 

. هسـتند
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: رفـع گل و الی و آبگرفتگـی 
منازل توسـط گروه هـای جهـادی در حال 

انجام اسـت.
او گفت:بـا اسـتقرار دو آشـپزخانه بزرگ و 
مجهـز در مناطـق سـیل زده، تاکنـون ٤٠ 
هزار پرس غذای گـرم در بین مردم سـیل 

زده توزیع شـده اسـت.
٣٠٠ تـن اقـالم  سـعیدی بـه توزیـع 
معیشـتی از سـوی هالل احمـر در مناطق 
سـیل زده نیز اشـاره کـرد و ادامـه داد:۷٠ 
دسـتگاه ماشـین آالت سـنگین نیـز بـه 
منظـور تسـریع در بازگشـایی مسـیرها و 
امدادرسـانی بـه روسـتاهای سـیل زده در 

حـال فعالیـت هسـتند.
او اظهار کرد:شناسـایی میـزان دام هـای 
تلـف شـده و جایگزینی آنهـا، تامیـن دارو 
و واکسیناسـیون مـورد نیاز بـرای دام های 
موجـود، ترمیـم اضطـراری سـیل بندها و 
شناسـایی زیرسـاخت های آسـیب دیـده 

بخـش کشـاورزی مصوب شـده اسـت.

رئیس اورژانس کرمان با اشاره به سرمای شديد توصیه کرد
حتی االمکان از فعالیت 

در فضای باز خودداری شود

مديرکل مديريت بحران استان کرمان:
١٢ هزار نفر در استان گرفتار سیاب هستند
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شنبه  2  بهمن 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: 
قیمت هر کیلو گوشــت قرمــز در بازار 
طی دو هفته اخیر 10 تا 15 هزار تومان 

افزایش یافته است.
قیمت گوشــت قرمز در بازار  بین 10 تا 
15 هزار تومان گران شده است، علت این 

گرانی طی هفته اخیر چه بود؟
آنطور باشــگاه خبرنگاران جوان گزارش 
داده،  ملكی گفت: هم اکنــون هر کیلو 
شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 127 تا 
1۳۳ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 
10 تا 15 درصد ســود معــادل 1۳۹ تا 
146 هزار تومان به مصرف کننده عرضه 

می شود.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه گوشــت 
گوسفندی، صادرات دام و کمبود عرضه 
در بازار داخل علت گرانی 10 تا 15 هزار 
تومانی گوشت طی 2 هفته اخیر در بازار 

است.
بســیاری از فعاالن بــازار معتقدند که 
اختالالت حمــل و نقل در تــردد جاده 
ای ناشــی از بارش باران و برف، افزایش 
صادرات مازاد بر مجوزهای صادر شــده 
و تمایل دامداران بــه نگه داری دام علت 
اصلی گرانی گوشــت در بازار است، اما 
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک می گوید 
که گرانی گوشــت ارتباطی به صادرات 

دام ندارد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: 
با توجه به افزایش مصرف و پروتئین در 
فصل سرما، اختالالت حمل و نقل ناشی 
از بارش برف منجر به کمبود عرضه دام و 

التهاب قیمت در بازار شده است.
برخی فروشندگان گوشت می گویند علت 
افزایش قیمت گوشت، صادرات دام زنده 
به کشورهای اطراف اســت. با این حال 
دامداران معتقدند افزایش قیمت گوشت 
ارتباطی به صادرات نــدارد. چرا که در 
برخی استان ها صادرات دام به کشورهای 

اطراف متوقف شده است.
در این مورد رئیس شــورای تامین دام 
کشور به تجارت نیوز گفت: قیمت گوشت 
اندکی باال رفته اســت. البته این افزایش 
قیمت به معنای عــدم عرضه دام به بازار 
نیست. بلكه برخی واردکنندگان نسبت 
به صادرات دام انتقاد دارند و همین مساله 

باعث ایجاد جو هیجانی در بازار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از دالیل حادثه تصادف زنجیره 
ای محور بهبهان – اهواز مرتبط با کیفیت خودروها است؛ این موضوع 
را قطعا پیگیری خواهیم کرد تا تخلفات صورت گرفته بررسی و پیگیری 
شود.سیدرضا فاطمی امین امروز، یکم بهمن ماه در حاشیه بازدید از 
خودروهای تصادف زنجیره ای محور بهبهان- اهواز اظهار کرد: امروز 
بازدیدی از خودروهای آسیب دیده در این سانحه داشتم و به خاطر 
حادثه دلخراشی که اتفاق افتاد متاسفم.وی افزود: ٥۸ خودرو در این 
تصادف آسیب دیدند که ١۷ خودرو از این تعداد، کیسه هوا داشته اند. 
باید بررسی شود که چه تعداد از این خودروها که کیسه هوا داشته اند، 
کیسه هوای آن ها روشن بوده است. چون معموال ناآگاهی وجود دارد 
و در بعضی از خودروها کیسه هوا خاموش است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه فقط کیسه هوای یک خودرو باز شده است، 
گفت: در مورد الزامات ایمنی و کیفیت خودرو باید بیشتر دقت کنیم 
و متاسفانه صنعت خودرو در ایران در طول سال های گذشته، روند 
خوبی را از لحاظ کیفیت و قیمت نداشته است.فاطمی امین با اشاره 
به یکی از اولویت های وزارت صمت بیان کرد: در وزارت صمت تاکید 
ویژه ای بر افزایش میزان تولید خودرو و تعادل قیمت و قابل قبول بودن 
کیفیت خودروها داریم.وی تصریح کرد: در خصوص تصادف زنجیره 
ای جاده بهبهان – اهواز مکاتبه ای با وزیر راه و شهرسازی انجام شده 
تا در کمیسیون ایمنی راه ها این حادثه رانندگی به دلیل تعداد باالی 
خودروها به دقت بررسی شده و عوامل این حادثه کارشناسی شود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قوی تر از گذشته در مورد ایمنی 
خودرو توجه خواهیم کرد، گفت: یکی از دالیل این حادثه، بهرحال 
مرتبط با کیفیت خودروها است؛ این موضوع را قطعا پیگیری خواهیم 
کرد تا تخلفات صورت گرفته بررسی و پیگیری شود.به گزارش ایسنا، 
امروز، یکم بهمن ماه وزیر صنعت، تجارت و معدن در روز دوم سفر خود 
به استان خوزستان از خودروهای تصادف زنجیره ای محور بهبهان- 

اهواز و همچنین پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان بازدید کرد.

با وجود کاهش تورم ساالنه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و 
ماهانه روند افزایشی داشته است.به گزارش ایسنا، گزارش مرکز آمار 
ایران نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای 
کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 
یک درصد کاهش نشان می دهد.منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است،  نرخ 
تورم نقطه ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ 

برای خرید یک  »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
تورم نقطه  به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل ٠,۷ درصد افزایش 
یافته است.نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در 

مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ٠.۷ درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ١.۷ درصد و 

٢.۷ درصد بوده است.

براساس آخرین اعالم سازمان تامین اجتماعی، همه زنان ١۸ تا ٥٠ ساله 
سراسر کشور می توانند از حمایت های قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد بهره مند شوند، اما چگونه؟ به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، 
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است که 
بیش از ٤٤ میلیون نفر یعنی نزدیک به ٥٠ درصد از جمعیت ایران را تحت 
پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر 
١٤ میلیون نفر از جمعیت کل کشور به عنوان بیمه شده اصلی و بیش از 
چهار میلیون نفر نیز به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند 
می شوند.با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، در مجموع 
بیش از ٤٤ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به 
شمار می روند. اما اکنون بنابر آخرین اعالم سازمان تامین اجتماعی، زنان 
خانه دار نیز می توانند در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد از مقررات 
حمایتی در قالب خانواده تامین اجتماعی بهره مند شوند. اما بیمه صاحبان 

حرف و مشاغل آزاد چگونه است؟

گايه وزير صمت از کیفیت 
و قیمت خودروهای داخلی

يک کاهش و دو افزايش در تورم دی ماه
تورم ٤٢.٤ درصد شد

زنان خانه دار چگونه بیمه می شوند؟

گوشت ١٥ هزار تومان
 گران شد

ريیسی : سیل بند خرم را قرارگاه خاتم با کمک منابع شرکت های معدنی و منابع دولتی به صورت جهادی بسازد

 وعده رییس جمهور برای ساخت سیل بند ُخرم

سنا
: ای

بع
من

تا اینجای کار سیل هزار و ٥۷٩میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی خسارت زده است. اعتباری بیش از نیمی 
از مبلغی که سیل بندخرم برای تکمیلش در سال 
گذشته نیاز داشت و کسی پرداخت نکرد. این البته یک 
محاسبه اولیه است و باید هنوز خسارت  وارده به راه 
ها، منازل  مسکونی ، تاسیسات و مدارس را هم در این  
حساب و کتاب گنجاند. این بار اما رییس جمهور در 
سفر به جنوب استان کرمان احداث سیل بندخرم را در 
شمار برنامه های دولت قرار داده است:»احداث سیل 
بندهای جیرفت جزء برنامه های دولت به شمار می 
رود؛ این مهم سریع پیگیری می شود تا با همت جوانان 
و مردم منطقه و پیگیری مسئوالن دیگر شاهد اینگونه 

خسارت ها نباشیم.«
سیل جنوب، سال به سال تکرار می شود. فروردین ٩۸، 
دی ماه ٩۸، فروردین ٩٩ ؛ این بار اما فاصله ده روزه دو 
سیالب ماه گذشته، هست و نیست کشاورزان را شست 
و برد. تخمین اولیه را رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اعالم کرد.٣٠دی سعید برخوری، رییس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان گفته بود:»بر اساس برآورد 
اولیه مجموع خسارات سیل به بخش کشاورزی هزار 
و ٥۷٩ میلیارد تومان است. « این خسارت شامل ١٣٤ 
رشته قنات ، ۸١٠ حلقه چاه، ۶٤٠ کیلومتر جاده های 
بین مزارع ، ١۶هزار و ١۷٠ هکتار اراضی زراعی و 

١۷٢٠ هکتار اراضی باغی و  همچنین دو هزار و ٢۸۸ 
راس دام سبک و ٣٥٠ راس دام سنگین تلف شده در 

سیل است.
*٤٥٠میلیارد تومان خسارات

به راه های جنوب
 سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان هم روز گذشته درکنار اعالم این خبر 
که کلیه راه های جنوب باز شده از اعتبار ٤٥٠میلیارد 
تومانی برای جبران خسارت گفته:»حدود ٣٠٠ 
متر پل سازی در راه های اصلی و روستایی باید انجام 
شود.١٠٠ کیلومتر راه روستایی نیز بر اثر سیل و 
سیالب دچار آبگرفتگی شدید شدند که باید ترمیم و 
آسفالت مجدد شود همه این ها به عالوه تنظیم بستر 
رودخانه ها ٤٥٠میلیارد تومان اعتبار می خواهد.«از 
کل ٤٥٠میلیارد تومان وعده اعتبار ٢٠میلیارد تومان 

آن داده شده است. 
خداداد مقبلی معاون راه های فرعی و روستایی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور روز گذشته  
معاون راه های فرعی و روستایی راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشور در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده 
جنوب کرمان گفته است:»یکی از محورهای اصلی و 
شریانی  که در این سیالب خسارت جدی دید است 
محور رودبار زهکلوت است که در سال ٩۸ هم دچار 
خسارت شد .برای ترمیم و بازسازی مسیر رودبار به 
زهکلوت به جهت ایجاد تردد مبلغ ٢٠ میلیارد تومان 

برای ترمیم ابنیه اختصاص داده شده است.«

الباقی سازمان های دولتی هنوز رقمی از میزان خسارت 
سیالب دی ماه اعالم نکردند. اما آن طور که به یوسف 
نوری، وزیر آموزش و پرورش در بازدید از جنوب استان 
گزارش شده حداقل٣٥مدرسه در کهنوج و ٤٤مدرسه 
در قلعه گنج  زیر آب رفتند و دچار خسارت شدند.
برآورد دقیقی از میزان خسارت هر ساله سیالب وجود 
ندارد اما می توان در یک جمله سردار معروفی، تحلیلی 
از این میزان خسارات داشت: » خساراتی که هر سال 
سیل به این منطقه می زند تقریبا به اندازه هزینه کرد 

احداث این سیل بنداست «
سیل بند»خرم« درسال های ٥٢ و ٥٣ در شرق 
شهرستان جیرفت احداث شد. قرار بود این سیل بندتا 
جازموریان ادامه پیدا کند، تا در آینده دیگر شاهد وقوع 
چنین سیالب هایی در جنوب استان کرمان نباشیم.٣٠ 
سال قبل اما پروژه در همان مقطع جیرفت و عنبرآباد 

ماندو دیگر کسی سراغی از آن نگرفت.

*باز کردن پرونده سیل بندخرم توسط فدايی
تکرار سیالب ها در سال های ٩۶ و ٩۷ در مناطق 
جنوبی و به ویژه در منطقه رودبار جنوب باعث شد 
تا این پرونده توسط محمد جواد فدایی استاندار 
وقت کرمان باز شود. پیشنهاد تکمیل این سیل  بند 
بعد از سیل سال ٩۸ مطرح و توافق شد تا با کمک 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پهنه سیالبی جنوب 
استان کنترل شود.اجرای تفاهم نامه سیل بندخرم با 
قرارگاه خاتم االنبیا اما میسر نشد تا بار دیگر در مهر 

ماه از هزینه ٢هزار میلیارد تومان آن بگویند. مصطفی 
موسوی آیت اللهی،  معاون عمرانی استاندار کرمان 
در ١٠ مهر ماه از هزینه دو هزار میلیارد تومانی برای 

تکمیل این سیل بندخبر دهد.
*سیل بندخرم جزء برنامه های 

دولت تعريف شد
 تمام این مدت اما اعتباری برای حتی مطالعات  نهایی 
این طرح اختصاص پیدا نکرد. این مهم البته در سفر 
روز گذشته ریاست جمهوری دوباره جان گرفته. 
سید ابراهیم رئیسی، بعدازظهر جمعه پس از آنکه از 
طریق فرودگاه جیرفت وارد جنوب استان کرمان شد 
بازدید میدانی و دیدار با اهالی سیل زده را شروع کرد 
و در نخستین نقطه به روستای نهضت آباد شهرستان 
رودبارجنوب رفت.او  در جمع اهالی این روستا وعده 
تکمیل این سیل بندرا داده است و آن را در شمار برنامه 
های دولت خوانده است: »در کنار کارهای کوتاه مدت و 
امدادرسانی، اقدامات بلندمدت نیز نیاز است که احداث 
سیل بندهای جیرفت از مهمترین آنهاست و جزو برنامه 
های دولت به شمار می رود؛ این مهم سریع پیگیری 
می شود تا با همت جوانان و مردم منطقه و پیگیری 

مسئوالن دیگر شاهد اینگونه خسارت ها نباشیم.«
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی غروب 
دیروز یکم بهمن ماه در فرودگاه جیرفت گفت: ظرف 
١٠ روز آینده همه لوازم خانگی که در سیل دچار 
خسارت شده اند تهیه شود و همچنین آمار احشامی 
که در سیل تلف شده مشخص شده و خسارات وارد 

شده دامداران طی ده روز آینده نیز جبران می شود. 
حجت االسالم رئیسی، آبخیزداری و آبخوان داری را از 
اقدامات میان مدت دانست و اظهار کرد: سیل بند خرم 
)جیرفت( که چند کیلومتری از آن قبال احداث شده و 
برای تکمیل آن نیازمند اعتبارات دولتی است و قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء هم از محل درآمدهای معادن 
و هم بودجه دولتی این سیل بند با حرکتی جهادی به 
اتمام برساند. او افزود: تکمیل سیل بند خرم یک کار 
طوالنی مدت است اما حتما باید این منطقه از خطر 

سیالب حفظ شود.
رئیسی عنوان کرد:  بدانید این سفر بنده سفر استانی 
نیست، بلکه سفر دفعی است و سفر استانی به کرمان 

خواهم داشت. 
او اظهار کرد: قصد داشتم به برخی مناطق سیل 
زده سر بزنم اما به دلیل مسائل جوی با توجه به نظر 
کارشناسان به آینده موکول شد و انشالله در سفر 

استانی به این مناطق انجام می شود.

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

سید ابراهیم رئیسی، بعدازظهر جمعه پس از آنکه از 
طريق فرودگاه جیرفت وارد جنوب استان کرمان شد 
بازديد میدانی و ديدار با اهالی سیل زده را شروع کرد 
و در نخستین نقطه به روستای نهضت آباد شهرستان 
رودبارجنوب رفت.او  در جمع اهالی اين روستا وعده 
تکمیل اين سیل بندرا داده است و آن را در شمار 
برنامه های دولت خوانده است: »در کنار کارهای 
کوتاه مدت و امدادرسانی، اقدامات بلندمدت نیز نیاز 
است که احداث سیل بندهای جیرفت از مهمترين 
آنهاست و جزو برنامه های دولت به شمار می رود؛ 
اين مهم سريع پیگیری می شود تا با همت جوانان 
و مردم منطقه و پیگیری مسئوالن ديگر شاهد 
اينگونه خسارت ها نباشیم.«

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ شهرستان کهنوج
به موجب ماده ۱۲ قانون ثبت اسنادوامالک و مواد ۵۹ 
و ۶۴ آیین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره 
از قانون ثبت  ۴ ماده ۲ قانون اصالح و حذف موادی 
بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه سوم سال۱۴۰۰ در حوزه ثبتی 
شهرستان کهنوج بخش ۴۶ کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره 
پالک و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک به 

شرح ذیل اگهی میشوند.
فرعیات ذیل از پالک یک  اصلی واقع درگلستان زه، نخلستان ، پشته 

دول آباد، پونان و لطفی اباد قطعه یک
زمین  فرزند غالم  ششدانگ  پورجمالی  اقای کورش   فرعی    ۲۵۷۹

محصور بابنای احداثی به مساحت   ۴۳۴.۸۳ متر مربع.
۲۵۹۳فرعی آقای قنبر سنجری فرزند دادمراد ششدانگ یک باب خانه 

بمساحت ۶۰۰متر مربع 
۲۶۳۹فرعی آقای یعقوب هاشمی نژاد فرزندریس ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت ۴۷۰۶.۳۰    متر مربع.
۲۶۴۰فرعی خانم کبری رحیمی دهنوی فرزند بختیار ششدانگ یک باب 

خانه  به مساحت  ۴۹۸۰۶۲متر مربع.
۲۶۴۱فرعی خانم  نبات سنجری نژاد فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت۱۸۰.۹۰متر مربع.
۲۶۴۲ فرعی مرضیه مرادی فرزند فتح اله   ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  ۳۶۰  متر مربع.
۲۶۴۳ فرعی مرضیه مراد ی فرزندفتح اله   ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت   ۴۷۰  متر مربع.
۲۶۴۴ فرعی آقای مصطفی میرزای فرزندحسین   ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   ۵۴۶.۱۳  متر مربع.
۲۶۴۵فرعی آقای قاسم احمدی  فرزنداسفندیار ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت ۶۹۶.۱۸متر مربع.
۲۶۴۶فرعی خانم سکینه خادمی زاده فرزند جهانگیر  ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت   ۱۶۰.۲۹ متر مربع.
۲۶۴۷ فرعی خانم حسنیه بهرآسمانی فرزند محمد رحیم ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت   ۲۶۵.۷  متر مربع.
۲۶۴۸فرعی شیما مرادی فرزندعطا ءاله ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت   ۳۰۲.۸۷ متر مربع.
۲۶۴۹فرعی آقای رضا اطمینانی فرزند دادخدا ششدانگ دوباب مغازه 

مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت ۱۶۸.۴۱
۲۶۵۰فرعی خانم افسانه عوض پور فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت  ۶۱۵.۳۳ مترمربع
۲۶۵۱فرعی افسانه عوض پور فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۶۷۶.۷۵متر مربع
۲۶۵۳فرعی خانم حلیمه محمودی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه بمسا 

حت ۲۵۶.۲۶متر مربع
۲۵۶۲فرعی آقای دادمراد خواجه فرزند درویش ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت ۳۰۲۵۰مترمربع 
فرعیات ذیل از پالک ۲ – اصلی واقع در حیدر اباد شهر کهنوج قطعه 

یک .
۱۰۴۸۹ فرعی خانم ملیحه کرمیان فرزند محمد  یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت  ۴۲۳.۱متر مربع.
۱۰۵۱۲ فرعی آقای محمد سیرگانی    فرزند علی و علی بلوچ سیرگانی 

فرزند مراد بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت تجمیع با 
پالک ۷۲۱فرعی از۲ اصلی بمساحت   ۶۳.۷متر مربع.

۱۰۵۱۶فرعی آقای حسن اسماعیلی فرزنددادخدا   ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بابنای احداثی مساحت   ۲۳۰ متر مربع.

۱۰۵۱۷ فرعی خانم عصمت خواجه فرزند حسین   ششدانگ یک بابخانه 
به مساحت   ۲۰۷ متر مربع.

۱۰۵۲۰ فرعی خانم فاطمه امینی نژا د فرزند حسین  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی به مساحت   ۴۵۸.۸۲متر مربع.

فرعیات ذیل از پالک ۲۱ – اصلی واقع در علی آباد شهر کهنوج قطعه 
یک .

۵۰۵ فرعی آقای عبداله احمدی فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا ی احداثی به مساحت   ۶۱۱.۶ متر مربع.

۵۰۶فرعی آقای محسن سلیمی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت ۵۲۶.۰۳ متر مربع 

فرعیات ذیل از پالک ۲۲ – اصلی واقع درحسین آباد )قنات ساالران 
( شهرکهنوج 

۸۸۸فرعی عصمت زارع منصوری فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت ۳۰۰متر مربع 

۸۸۹ فرعی عیسی حاجب نوذری فرزند عزیزهللا ششدانگ یک باب 
به مساحت   ) درآن  احداثی  بنای  با  زمین محصور  قطعه  خانه )یک 

۹۲۳.۶۵ متر مربع 
۸۹۱ فرعی محمود وزیری فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه )یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی درآن ( به مساحت ۳۷۱.۴۰ متر 

مربع 
۸۹۲ فرعی مصیب گزوئی فرزند کرامت ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۴۱.۴۹متر مربع 
۸۹۳ فرعی مصطفی دارسنج فرزند موسی ششدانگ یک باب خانه 
)یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی درآن ( به مساحت ۳۱۲.۷۹  

متر مربع 
۱۳فرعی از پالک ۲۷ اصلی  آقای حسین محرمی پاک فرزند مهدی 
ششدانگ دو باب مغازه به مساحت ۵۶.۱۲ متر مربع واقع در سرگست 

شهر کهنوج قطعه یک
فرعیات زیر از پالک ۲۸ اصلی واقع در جمال آباد شهر کهنوج قطعه یک
۲۱۱ فرعی خانم زیاده چکن فرزند تراب ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۴۱۳ متر مربع
۲۱۲ فرعی خانم  ناهید افغان نصب فرزند عبدهللا ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت ۱۸۳.۸ متر مربع 
۲۱۳ فرعی خانم مریم اسکندری کهنوج فرزند غالمرضا ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۲۹۵ متر مربع

فرعیات زیر از پالک ۲۹ اصلی واقع در عباس آباد شهر کهنوج قطعه یک 
۱۴۲ فرعی آقای محمد وزیری فرزند دادعلی ششدانگ یک باب مغازه 

به مساحت ۴۰ متر مربع
۱۴۳ فرعی خانم سمیه قانعی فرد فرزند علی ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت ۲۱۵.۰۵ متر مربع
فرعیات زیر از پالک ۳۱ اصلی واقع در بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه 

یک
۲۸ فرعی خانم راضیه محمدی برجک فرزند حسین ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت ۳۳۷.۸۵دسیمتر  متر مربع

۳۰ فرعی آقای سیدابوطالب موسوی نیا فرزند سید ابوالحسن ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت ۷۵.۷۰ متر مربع

ابوالحسن  سید  فرزند  نیا  موسوی  ابوطالب   سید  آقای  فرعی   ۳۱
ششدانگ یا باب مغازه  به مساحت ۲۸.۲۴ متر مربع

 ۱۶۹فرعی از پالک ۴۴ اصلی  آقای احمد امیری فرزند امیر ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۱۱۳۵۰.۱۵ متر مربع واقع در لنگ آباد شهر 

کهنوج قطعه یک
فرعیات زیر از پالک ۸۳ اصلی واقع در رشکرد شهر کهنوج قطعه یک

۱۸۳۱ فرعی آقای محمد رضا بیلری فرزند حبیب اله ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع واقع دررشکرد

۱۸۳۲ فرعی اقای رضا ساردوئی نسب فرزند محمد ششدانگ گلخانه 
مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت ۱۷۷۶۸ متر مربع

۱۸۷ فرعی از ۱۵۵ اصلی آقای علی ترزبان فرزند محمد و آقای پنجعلی 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بالمناصفه  محمد  فرزند  چمانه 
مشتمل برباغ نخلیاتی به مساحت ۲۹۶۷۸ متر مربع واقع در روستا چاه 

عبدل شهر اریاب قطعه ۲
۳۳فرعی از ۱۵۶ اصلی آقای علی تاجیک فرزند احمد ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۱۱۷۵ متر مربع واقع در ریحان آباد 

شهر فاریاب قطعه ۲
فرعیات زیر از پالک ۱۵۷ اصلی واقع در شهر فاریاب قطعه ۲

۱۵۶۴ فرعی آقای عبدهللا قندهاری فرزند رضا ششدانگ یه قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مساحت ۳۶۴.۸ متر مربع

۱۵۶۶ فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت ۶۴۷ متر مربع

۱۵۶۷ فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت ۹۴۸ متر مربع

۱۵۶۸ فرعی آقای علی ترزبان فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت ۶۴۷ متر مربع 

۱۵۶۹ فرعی آقای حسین تاجیک فرزند عباس  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی به مساحت ۵۹۴.۸۵ متر مربع 

۱۵۷۰ فرعی آقای حمید میرزاده فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت ۱۲۳۱ متر مربع 

۱۵۷۱ فرعی خانم آرزو تاجیک فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنا احداثی به مساحت ۹۵۰ متر مربع 

۱۵۷۲ فرعی خانم عصمت تاجیک فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنا احداثی در آن به مساحت ۶۰۱.۴۰ متر مربع 

آقای موسی حیدری کهنعلی فرزند  اصلی  از پالک ۴۷۲  ۴۴۱ فرعی 
غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۰۰۰۰ متر 

مربع واقع در چاه باغ شهر قلعه گنج قطعه چهار
فرعیات زیر از پالک ۴۹۶  - اصلی واقع در حسین آباد  )گاوچاه(شهر 

قلعه گنج قطعه ۴
۴۰۰ فرعی آقای بختیار احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۵۴۳ متر مربع
۴۱۱ فرعی آقای فرامرز فالحی شاه آباد فرزند عباس ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۱۹۵.۹۳ متر مربع
فرعیات زیر از پالک ۴۹۷  - اصلی واقع در نورک آباد شهر قلعه گنج 

قطعه ۴
۱۵۳۸ فرعی خانم بهاره احمدی کهنعلی فرزند دادمحمد  ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۳۲۳.۲۳ متر مربع

۱۵۴۳ فرعی آقای رضا احمدی کهنعلی فرزند مهیم  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت۶۱۵ متر مربع 

فرعیات زیر از پالک ۵۰۲  - اصلی واقع در حسن آباد)شیوه ای( شهر 
قلعه گنج قطعه ۴

۳۵۵ فرعی خانم نازی جهانشاهی کهنعلی فرزند احمد  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴۶۰۰.۱۱ متر مربع

۳۵۶ فرعی خانم معصومه حیدری زاده فرزند  علی  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت۳۷۴.۸۹ متر مربع 

۳۵۷ فرعی خانم طاهره چمنی فرزند  سروان  ششدانگ دو باب مغازه 
متصل به هم به مساحت۱۴۲.۴۰ متر مربع 

۳۵۸ فرعی آقای عادل فالحی شاه آباد فرزند محمد  ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت ۷۰ متر مربع

۳۵۹ فرعی آقای یونس پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت  ۳۳۵  متر مربع

۳۶۰ فرعی آقای یونس پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک  
قطعه زمین محصور  به مساحت  ۳۱۲  متر مربع

۳۶۱ فرعی خانم راضیه  پاالی میرازیی فرزند  خدامراد  ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت  ۳۸۶  متر مربع

۳۶۲ فرعی خانم زینب ساالری پاک فرزند  مراد  ششدانگ یک باب  
خانه  به مساحت   ۴۴۹   متر مربع

۳۶۳ فرعی خانم سمیه رئیسی فرزند موسی  ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت ۵۰ متر مربع

۳۶۴ فرعی خانم سمیه رئیسی فرزند موسی  ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۲۵۰ متر مربع

۳۶۵ فرعی خانم بهنازخوبیاری فرزند محمد  ششدانگ یک  قطعه زمین 
محصور  به مساحت ۹۲.۰۱ متر مربع

۳۶۶ فرعی خانم بهنازخوبیاری فرزند محمد  ششدانگ یک  قطعه زمین 
محصور  به مساحت ۲۱۰.۴۹ متر مربع

۳۶۷ فرعی عیسی حیدری چاه باغی فرزند عزیز ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۵۷۶.۱۲ متر مربع

فرعیات ذیل از پالک ۵۰۳ – اصلی واقع در سورگ آباد ، چراغ آباد ، چیل 
آباد و سرتک زر و شمس آباد شهر قلعه گنج  قطعه چهار 

۶۵۰فرعی آقای جعفرصادقی چاه نصیر فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۲۸۵۵.۱مترمربع

۶۸۲فرعی علی فالحی شاه آباد فرزند چمل ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی  به مساحت۴۴۴۳۷.مترمربع

۷۰۱فرعی آقای رسول روان پاک  فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۸۵۹.۲۴  متر مربع.

۷۰۲ فرعی خانم صغری چمنی فرزند سروان ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت   ۵۸۹.۸متر مربع

ششدانگ  درویش  فرزند  ریگ  امیری  مریم  خانم  فرعی   ۷۰۳    
یکبابخانه مشتمل بر باغچه بمسا حت ۲۵۴۰.۳۴مترمربع 

۷۰۴   فرعی خانم مریم امیری ریگ فرزند درویش ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی ۲۳۸۶۲.۸۷  بمسا حت 

۷۰۵فرعی خانم فاطمه جداوی فرزند ابراهیم ششدانگ یکقطعه زمین 
محصور مشتمل بر خانه مخروبه بمساحت۱۷۱۶.۴۷متر مربع

خانه  یکباب  ابرهیمششدانگ  فرزند  جداوی  فاطمه  خانم  ۷۰۶فرعی 
بمساحت ۴۷۱.۹متر مربع

۷۰۷ فرعی آقای شهدر چمک فرزند جمعه ششدانگ یک باب خانه 
بمساحت ۶۰۰.۹۷ مترمربع

۷۰۸ فرعی آقای خداد چکیده کهوردراز فرزند خانک ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر اتاق و باغ بمساحت ۸۲۹۸.۵۶

خانه  باب  یک  نادر ششدانگ  فرزند  نوابی  فرخنده  خانم  فرعی   ۷۰۹
بمساحت ۶۰۳.۷۵ متر مربع

۷۱۰ فرعی آقای رسول صمیمی کشیتی فرزند حسن رضا ششدانگ یک 
قطعه باغ مشتمل بر زمین بمساحت ۴۹۲۹۰.۷۸ متر مربع

۷۱۱ فرعی خانم مهدیه محمودی کهنعلی فرزند مراد ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت ۱۷۱۴.۹۴ مترمربع

۷۱۲ فرعی آقای حسین بیانی مقدم فرزند جالل ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت ۱۸۶۲۰۷

۷۱۳ فرعی آقای اسحق بیانی مقدم فرزند جالل ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت ۱۴۸۳.۰۶ متر مربع

۷۱۴ فرعی آقای گلمحمد حیدری فرزند ابراهیم ششدانگ باغ نخیالتی 
به مساحت ۲۴۳۷۵.۹۳ متر مربع

۷۱۵ فرعی آقای گلمحمد حیدری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه باز 
مشتمل بر خانه و زمین به مساحت ۱۵۹۵۸.۱۳ متر مربع

۷۱۶ فرعی آقای حسین دستیار فرزند رضا ششدانگ یک قطعه باغ 
نخیالتی مشتمل بر زمین مزروعی بمساحت ۱۲۸۰۷.۹۵ متر مربع

۱۹۱۹ فرعی از ۵۰۵  -اصلی  آقای  پیرداد پورکریمیان فرزند  غالمرضا  
ششدانگ یک زمین مزروعی به مساحت  ۱۰۷۴۱۷.۱۵  متر مربع واقع 

در روستای باغک قلعه گنج قطعه ۴
صولت   فرزند   توسلیان  جالل  آقای   ۷۲۹  -اصلی   از  فرعی   ۴۲۲
ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۶۸۷۴۱.۶  متر مربع 

واقع در  محمدآباد  شهر منوجان  قطعه پنج
فرعیات ذیل از پالک ۸۸۳– اصلی واقع در چاریان منوجان  قطعه پنج

۳۱ فرعی خانم مریم ابکار منوجان فرزند دادی ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۹۵.۴ متر مربع

۳۲ فرعی خانم شهناز قلندری زاده فرزند خدامراد ششدانگ یک باب 
مغازه بمساحت ۳۱.۸۵ متر مربع

خانه  باب  یک  عبدل ششدانگ  فرزند  اوژند  محمد  آقای  فرعی   ۳۳
بمساحت ۲۸۰ متر مربع

فرعیات ذیل از پالک ۱۱۰۰– اصلی واقع در چاه ناری منوجان  قطعه پنج
۶ فرعی آقای عبدهللا بهزادی فرزند دادخدا ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع
۷ فرعی آقای اسماعیل شکرالهی فرزند حسن ششدانگ یک  قطعه 

زمین مزروعی بمساحت  ۱۳۶۲۷.۶متر مربع
۸ فرعی آقای منصور شکرالهی فرزند  حسن ششدانگ باغ مرکباتی  

بمساحت ۱۴۷۱۹.۸متر مربع
۹ فرعی آقای صادق شکرالهی فرزند حسن ششدانگ زمین مشتمل بر 

باغ نخیالتی بمساحت ۲۷۰۰۰متر مربع
۱۳ فرعی از ۱۱۰۲  -اصلی  آقای  مجید سی منی فرزند  شکرهللا ششدانگ 
یک زمین مزروعی به مساحت  ۱۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در روستای چاه 

حسن منوجان قطعه ۵
۲۱۱ فرعی از ۱۱۱۲  -اصلی  آقای   خلیل دوراندیش  فرزند  رضا  ششدانگ 
یک زمین مزروعی به مساحت  ۱۲۶۴۷۸.۱۳ متر مربع واقع در عباس 

آباد منوجان قطعه ۵
۳۲۹ فرعی از ۱۱۷۱  -اصلی  آقای   عظیم خودستان  فرزند   حسن   

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۰۶۰متر مربع واقع در حسین آباد 
نودژ شهرمنوجان قطعه ۵

۱۰۲۵ فرعی از ۱۱۸۲  -اصلی  آقای   محمد ظهیری نودژ  فرزند    علی   
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  ۵۰متر مربع واقع در شهرک 

بهشتی نودژ شهرمنوجان قطعه ۵
۲۹۹ فرعی از ۱۶۲۳  -اصلی  آقای   رحیم منتظری نیا  فرزند    مالک    
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  ۴۶۰متر مربع واقع در  بجگان 

شهرمنوجان قطعه ۵
فرعیات ذیل از پالک ۱۶۵۴– اصلی واقع در چاه شور منوجان  قطعه پنج
۲۰ فرعی آقای    ابراهیم حیدری   فرزند     فتحعلی   ششدانگ یک 

زمین مزروعی  به مساحت  ۱۶۸۷۰۱ مربع 
۲۱ فرعی آقای   عباس حیدری   فرزند    ابراهیم   ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی   به مساحت  ۳۰۵۰۰۵ مربع 
۱۰۲۶ فرعی از ۱۶۷۳  -اصلی  آقای   اکبر پهلوانی دهکهان   فرزند    عباس   
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر زمین    به مساحت  ۲۶۱۴.۸۷ مربع 

واقع در دهکهان کهنوج قطعه یک
فرعیات ذیل از پالک ۱۹۲۱– اصلی واقع در رمشک قلعه گنج  قطعه ۴

۳۸۴ فرعی آقای سالم سلمانی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ۱۵۲۸۸۴ متر مربع

۵۶۰ فرعی آقای مظفر رمشکی فرزند مهدی ششدانگ یک باب مغازه  
به مساحت ۳۲.۹ متر مربع

۵۶۰ فرعی آقای مظفر رمشکی فرزند مهدی ششدانگ یک باب مغازه  
به مساحت ۳۳.۴ متر مربع

۵۶۲ فرعی آقای وحید خالقی فرزند دوست محمد ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت ۱۴.۹۰ متر مربع

فرعیات ذیل از پالک ۲۲۲۱– اصلی واقع در کرم آباد رمشک قلعه گنج  
قطعه ۴

۴۴ فرعی موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم بنمایندگی آقای 
محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ مسجد   ویک باب خانه  به 

مساحت ۱۷۹۳.۳۰ متر مربع
۴۵  فرعی موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم بنمایندگی آقای 
محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ ساختمان حسینیه به مساحت 

۳۲۳.۲۹  متر مربع
۲ فرعی از ۲۸۰۷  -اصلی  موسسه احیاء امر امیرالمومنین علیه السالم 
بنمایندگی آقای محمدحلیمی فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  ۶۰۹.۴۲  مربع واقع در گونچان رمشک  قطعه چهار
در  امالک مندرج  به  ثبت اشخاصیکه نسبت  قانون  برابر ماده ۱۶  لذا 
این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی تا ۹۰ روز 
اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج 
تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در صورتی 
که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار این آگهی دعوی بوده 
میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال 
حق آنها ساقط میشود. ضمنا به استناد ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به تقدیم 

دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه   ۰۲  /۱۱  /۱۴۰۰ 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  ۰۲  /۱۲  / ۱۴۰۰
اصغر نارويي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كهنوج

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در برنامه زنده 
تلویزیونی "با نمایندگان" اظهار کرد: ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی 
به غیر از گندم و دارو در الیحه بودجه ١٤٠١ حذف می شود 
و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶٠ میلیون ایرانی به 

ازای هر نفر ١١٠ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
وی از راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها خبر داد 
و تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق ها ٢ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، 
بهره برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در 

مسیر توسعه و پیشرفت استان ها هزینه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به تغییر فرآیند بررسی 
بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار 
شد کلیات الیحه بعد از رأی گیری در صحن علنی مجلس در 
کمیسیون تلفیق و در قالب ٢٠ تبصره مورد بررسی دقیق قرار 

گیرد تا یک هزار و ٣۷٢ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.
نیکزاد افزود: از این رقم یک هزار و ١٢٢ هزار میلیارد تومان 
جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق های بازنشستگی و 

٢٥٠ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.
وی سهم نفت را در بودجه کشور ٣۸ درصد و مالیات را باالی 
٥٠ درصد اعالم کرد و ادامه داد: دولت در الیحه ١٤٠١ رشد 

۸ درصدی پیش بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی 
محقق شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار 
است از محل افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن، صنعت، 
کشاورزی و افزایش بهره وری این رشد اقتصادی محقق 
شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی 

وجود ندارد.
نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک ها و دامن 
زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در الیحه 

بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین 
شده و قرار است با ۶٠ دالر فروش نفت روزانه به میزان ١.١٠ 
دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می رسد 
حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود 

داشته باشد.
وی بیان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه 
خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران 
قیمت باالی ١٠ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی ها 
و… می تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته 

نگرانی ها از افزایش این منابع درآمدی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: ویژگی 
ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی 

کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق 
برجام آثار آن در سفره های مردم نمایان خواهد شد ولی 
به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در الیحه بودجه سال 

١٤٠١ گره نخورده است.
نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در الیحه بودجه تصریح 
کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ١٠ درصد تا ٣٠ 
درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر 
می گیرد با افزایش بیشتری روبه رو شده و آنهایی که حقوق 

باالیی می گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند.
وی گفت: باالتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا 
دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج 

خانوارهای خود را داشته باشند.

مبلغ يارانه جديد مشخص شد
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شــاخص اهدای خون بانوان ٥.٢ 
درصد است

سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینكه شاخص اهدای خون 
مستمر)با سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال( 56 درصد و 
اهدای خون اهداکنندگان بار اولی 15 درصد است، گفت: شاخص 
اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین و در حد 5.2 درصد است.

عباس صداقت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گر چه 
شاخص اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین است، اما بانوان 
در ترویج فرهنگ اهدای خون می توانند نقش بسیار مهمی داشته 
باشند و به عنوان مروجان و سفیران این فرهنگ خانواده و جامعه را 

برای اهدای خون و نجات جان بیماران تشویق کنند.
وی ادامه داد: اســتان های لرســتان با 7.۹ درصد، قزوین با 6.7 
درصد، کردســتان با 7.۸ درصد، خراســان جنوبی با ۸ درصد و 
گلستان، خراسان شمالی و زنجان هر کدام  با 7 درصد از بین استان 

ها دارای بیشترین شاخص اهدای خون توسط بانوان هستند.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از ابتدای فروردین تا پایان 
آذر ســال جاری بیش از یک میلیون و ۹00 هزار نفر برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردند که از این 
تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر شرایط اهدا را داشتند و موفق 

به اهدای خون شدند.
صداقت خاطرنشان کرد: اســتان تهران با بیش از 246 هزار نفر 
بیشترین آمار اهدای خون در کل کشور را دارد و بعد از آن، استان 
فارس با 116 هزار نفر، استان خراســان رضوی با 107 هزار نفر، 
استان اصفهان با ۹7 هزار نفر و استان مازندران با ۹5 هزار نفر اهدای 
خون بیشترین مشارکت های مردم را به تفكیک استان ها در تامین 

خون مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی داشته اند.

طرح رتبه بندی معلمان سوم بهمن 
در کمیسیون فرهنگی مجلس 

وزیر آموزش و پرورش از بررسی طرح رتبه بندی معلمان در سوم بهمن 
ماه سال جاری در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش ایرنا، یوسف نوری روز جمعه در نشست اعضای شورای آموزش و 
پرورش مناطق جنوبی استان کرمان که در شهرستان منوجان برگزار شد 
با بیان اینكه مدارس حتما باید آموزش حضوری را از سر بگیرند افزود: ۹5 
درصد مدارس دنیا در این مدت باز بوده اما ما 100 درصد تعطیل کردیم 

و آموزش مجازی داشتیم.
وی اظهار داشت: فقری در اطراف کشور داریم که ناشی از کار خودمان 
است، تبعیض در درون خانواده بین فرزند دختر و پسر، بین پسر بزرگ 
و کوچک و ... در نظام تعلیم و تربیت نیز وجود دارد، بینش، منش، فعل و 
دیدگاه ما در موضوع عدالت، توزیع رویه ای است در صورتی که عدالت باید 

توزیعی یا ترمیمی باشد یعنی حق همه داده شود.

نام  به  ایستاده اند  پدیده ای  مقابل  نقطه 
»نجومی بگیران«؛ بهترین سال های عمرشان رفته، 
جوانی شان را گذاشته  اند؛ از خوش ترین روزها و کنار 
خانواده بودن گذشته اند تا سالمتی به ارمغان آورند 
و معجزه خدا باشند روی زمین؛ حاال اما خسته اند و 
سوال شان این است که چگونه سال های رفته عمر 

را جبران کنند؟
به گزارش ایسنا، این حكایت پزشكان متخصصی 
است که دوره طرح خود را میگذرانند؛ آنها که 
سال های سال فقط درس خواندند؛ 12 سال 
مدرسه، گذشتن از سد سخت کنكور، هفت سال 
پزشكی عمومی، دو سال طرح یا رفتن به سربازی، 
4 سال خواندن تخصص و حاال هم در آستانه 40 
سالگی، گذراندن دو سال طرح اجباری در مناطق 

محروم.
بودن در کنار مردم مناطق محروم و خدمت به آنها 
افتخارشان است و هرچند برای خدمت متعهد 
شده اند، اما گالیه دارند از بی امكاناتی و بی پولی؛ 
کشیک های طاقت فرسا، شب بیداری های ممتد و 
»آن کال« بودن دائم، 2۳ روز  در ماه دور از خانواده 
در دورترین نقاط کشور، بدون جای خواب یا 
خوراک مناسب و البته گاهی هم جبر زندگی به 
همراه کردن همسر و فرزندان شان با خود، بدون 
امكانات آموزشی و انگیزشی و البته گالیه مند از 
نبود امكانات و تجهیزاتی که بتوانند با آن جان 
مردمان مناطق محروم را نجات دهند و مرهمی بر 

دردهایشان باشند...
رفت وآمد در »جاده های مرگ « و هراس از 
ُمردن، معلول شدن یا مصدومیت؛ یكی دیگر از 
دغدغه های پزشكان متخصص طرحی است؛ 
پزشكانی که با حقوق هشت تا 10 میلیونی باید 
در جاده هایی که به جاده های مرگ مشهورند، 
جان شان را کف دست گرفته و گاهی با همسر و 
فرزند برای دیدار خانواده هایشان در فرصت یک 

هفته ای رهسپار شوند.
دوری از خانواده و رفتن به نقاطی که شاید اسمش 
را هم نشنیده باشیم، بدون امكانات رفاهی و 
آموزشی و شرایط کار سخت و کشیک های 24 
ساعته از یک سو و درآمد کم علی رغم کار زیاد نیز 
از سوی دیگر، خسته شان کرده است؛ معتقدند 
که هزار جور مالیات، کسورات بیمه ای، تعدیل 
کارانه ها و... آینده شان را مبهم کرده است و تشكیل 
خانواده و خرید یک خانه یا ماشین را بعد از سال ها 
تحصیل و کار و تالش برایشان به آرزویی دور و دراز 

بدل کرده است.
هرچند قرار بود اجرای طرح ماندگاری پزشكان که 

در قالب طرح تحول سالمت از سال 1۳۹۳ کلید 
خورد، با افزایش جذابیت های مالی، مشوقی باشد 
برای حضور و ماندن پزشكان متخصص در مناطق 
محروم، اما بعداز چند سال به دلیل عدم تامین منابع 
کافی، این طرح متوقف شد و حاال نه  تنها مشوق های 
مالی برای پزشكان متخصصی که در مناطق محروم 
طرح شان را می گذرانند، وجود ندارد، بلكه معتقدند 
که کارکرد خودشان هم با انواع مالیات ها و کسورات 

کم می شود.
پزشكان متخصص طرحی با همه مشكالت شان، 
 غم و رنج مردمان مناطق محروم را هم در سینه 
دارند؛ چرا باید این مردم همیشه محروم بمانند؟ 
مردمانی که دست هایشان خالی است، اما بیشتر از 
مسئوالن هوای پزشک منطقه را دارند؛ حتی شده 
با یک سطل ماست یا شیر بعد از ویزیت یا هر آنچه 

که از دست شان برآید.
سالهاست که از شرایط نامطلوب زندگی پزشكان 
متخصص طرحی در مناطق محروم و چرایی 
عدم ماندگاری آنها در این مناطق صحبت میشود؛ 
موضوعی که کلید واژه های نبود امكانات »رفاهی»، 
»آموزشی« و »انگیزشی« سرفصل مشترک آن 
در تمام این سال ها بوده است؛ با این حال گاهی 
می شنویم برخی با برخی اظهارنظرهایی بدون 
هیچ گونه دقت آماری، کل جامعه پزشكی را 
به درآمدهای نجومی و زندگی های الکچری و 
زیرمیزی بگیری و ... متهم می کنند؛ فارغ از آنكه 
تخلف در هر صنفی ممكن است وجود داشته باشد 
و قاعدتا نباید همه را به یک چشم دید و چنین 
اظهارنظرهایی عرصه را برای عده ای که از جان و 

دل مایه میگذارند، تنگ می کند.

به من نگويید برو؛ می خواهم برای مملکت 
خودم کار کنم

دکتر مریم موسوی- متخصص جراحی زنان از 
پزشكان متخصصی است که متولد غرب ایران است 
و حاال  برای گذراندن دوران طرح به شرقی ترین 
منطقه کشور فرستاده شده است. او می گوید: واقعا 
خسته ایم. ما 24 ساعت کشیک می دهیم، واقعا 
یک لحظه هم نمی خوابیم. جان مردم در دست 
ماست. شاید یک هفته، یک ماه و حتی سال ها به 
برخی بیماران مان فكر کنیم، اما روز بعد در فضای 

مجازی می بینیم که می گویند اگر شرایط را دوست 
نداری، برو. کجا بروم؟  اینجا کشور من است و اینجا 
را دوست دارم. من االن نزدیک 40 سالم است و 
نمی خواهم بروم. اگر می خواستم بروم، زودتر از 

این ها رفته بودم، پس به من نگویید برو.
وی می گوید: البته دغدغه بسیاری از متخصصین 
این است که ای کاش این دو سال تمام شود، راحت 
شویم و برویم؛ چرا باید این افراد علمی را از دست 
بدهیم. چرا باید به جایی برسیم که بگوییم کاش 
بشود برویم. خود من شرایط رفتن دارم، اما نمی روم. 
من برای این جایگاه زحمت کشیدم و هدف داشتم. 
من دوست داشتم به مردم مملكت خودم کمک 
کنم. وقتی بروم و برای بیمار خارجی کار کنم، حالم 
بد می شود. هدف من درمان مردم خودم بود. هدف 
شب بیداری های من این نبوده که برای کسی غیر 

از مردم خودم کار کنم.
موسوی می گوید: حاال اگر مرا به یک منطقه محروم 

می فرستید، به من امكانات بدهید. مِن جراح که 
نمی توانم با دست خالی برای مردم  کاری کنم. من 
در این شهر تبدیل به تریاژ شده ام و بیمار را سوار 
می کنم و به شهر دیگری می فرستم. ما بی انگیزه 
شدیم، هرچه بیشتر کار می کنیم، کمتر درآمد 
داریم، هرچقدر بیشتر کار می کنیم،  بیشتر به 
دردسر می افتیم. در این مناطق زیرساختی درست 
نشده است. به ما بی احترامی می شود. گاهی شب ها 
که من آن کال هستم،   تماس می گیرند که یک 
بیمار اورژانسی داری، اما هیچكس نیست که مرا 

به بیمارستان ببرد. من به عنوان یک خانم چطور 
در این مسیر سخت، سوار هر ماشینی بشوم و بروم.

هیچ فکری پشت تقسیمات طرح نیست
وی سختی های گذراندن طرح در مناطق دور افتاده 
را شرح داده و می گوید: اولین دغدغه ای که برای ما 
وجود دارد، تفاوت فرهنگی است که باید با آن کنار 
بیاییم. اگر مجرد باشید، مسائل خاص خود را دارید. 
کل خانواده نگرانند که کجا قرار است زندگی کنی. 
در عین حال هیچ وسیله ایاب و ذهابی برای ما تامین 
نمی کنند. من خودم محل طرحم را از روی نقشه 
پیدا کردم و اصال اسم آن را نشنیده بودم. بنابراین ما 
بدون هیچ پیشینه ای ناگهان باید یک زندگی جدید 
را در جایی جدید شروع کنیم. در عین حال بچه های 
متاهل هم مشكالت زیادی دارند. چند روزی که 
قرار بود متخصصان مشكالت شان را برای ما ارسال 
کنند، پیام هایی را خواندم و از ناراحتی گریه کردم. 
خیلی از زندگی ها متالشی شده است. زیرا هیچ 
فكری پشت تقسیمات طرح نیست. ناگهان یک نفر 
را از شرق به غرب کشور می فرستند. حال پزشكی با 
دو بچه باید به جایی برود که نه مدرسه وجود دارد و 
نه امكانات دیگری. بسیاری از مناطقی که پزشكان 
در آن حضور دارند، جزو تبعیدگاه ها اعالم شده 
است. در طرح، موضوع فقط یک پزشک نیست، بلكه 
یک خانواده است. موسوی ادامه می دهد: گاهی در 
منطقه محرومی بیمارستانی ایجاد شده، اما هیچ 
امكاناتی ندارد. به عنوان مثال من جراح زنان هستم، 
اما در شهری که طرحم را می گذرانم، اصال اتاق 
عملی وجود ندارد و من در درمانگاه کار می کنم. چرا 
از قابلیت های من استفاده نمی شود؟ بعد می گویند 
پزشک کم است. یكی از همكاران ما را با تخصص 
اورولوژی به شهرهای کوچک فرستادند. در حالی 
که اصال وسیله ای وجود ندارد که بتواند کار کند. 
مثال یک بیمار سنگ کلیه داشت و می شد نجاتش 
داد، اما کوچكترین وسیله برای انجام کار نیست. 
عمال گذاشتن پزشک در جایی که هیچ امكاناتی 

ندارد، اتالف انرژی و سرمایه است.

پژوهشگران کشورمان در یک تحقیق مهم در 
حوزه روان شناسی، ابعاد مشكلی به نام »پریشانی 
زناشویی« را مطالعه کرده و راهكارهایی برای دچار 

نشدن به آن ارائه داده اند.
به گزارش ایسنا، خانواده، محل اصلی برطرف 
کردن نیازهای جسمانی، عقالنی و عاطفی است 
و در این راه، داشتن آگاهی از آن ها و مجهز 
شدن به فنون شناخت تمایالت زیستی و روانی، 
ضرورتی انكارناپذیر است. رضایت یک فرد از 
زندگی زناشویی به معنی توانایی ارتباط صحیح 
و همبستگی ایجادشده بین زوجین، رفتارهایی 
مانند انعطاف پذیری و ارتباطات درست است. 
اما از عوامل تهدیدکننده بنیان و کانون خانواده، 
تعارضاتی است که در روابط بین زوجین بروز 
پیدا می کند. بدیهی است اگر در یک خانواده، 
نیازها به درستی برآورده نشوند، زوجین نسبت 
به یكدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی 

خواهند داشت.
پریشانی زناشویی به عنوان یكی از عواملی که 
منجر به نابودی تدریجی روابط زناشویی می شود، 

به عنوان نوعی ازهم گسیختگی و بی تفاوتی زوجین 
نسبت به یكدیگر، حقوق و تكالیف خویش تعریف 
می شود. خلق وخو، بلوغ فكری، روانی، مهارت های 
فردی، شیوه زندگی و ویژگی های ظاهری، 
پیش فرض های شكل گیری پریشانی زناشویی 
محسوب می شوند. همچنین وجود اختالفات 
و مشكالت زناشویی، منجر به بروز افسردگی و 
کمبود عزت نفس فرزندان، کاهش شادکامی و 

کمبود امنیت هیجانی آن ها خواهد شد.
توجه به این موارد در کنار اهمیت باالیی که 
کانون خانواده در نظام اجتماعی هر کشوری دارد، 
محققانی از دانشگاه محقق اردبیلی را بر آن داشته 
تا مطالعه ای را در این خصوص انجام دهند. در این 
مطالعه، تأثیر فراهیجان های مثبت و همچنین 
پدیده ای به نام ماکیاول گرایی بر بروز پریشانی 

رابطه زناشویی بررسی شده است.
در این پژوهش توصیفی، تعداد 200 نفر از 
متأهلین شهر رشت مشارکت داشته و از طریق 
خودگزارش دهی، داده های مورد نیاز پژوهشگران 
را فراهم آورده اند. این داده ها سپس به کمک 

نرم افزارهای آماری، تجزیه وتحلیل شده اند.
نتایج این مطالعه نشان می دهند که عدم آگاهی 
زوجین نسبت به ویژگی های شخصیتی و هیجانی 
خود می تواند عامل خطری برای پریشانی زناشویی 
باشد، بنابراین الزم است با برگزاری کارگاه های 
آموزشی برای زوجین از شدت این موضوع کاست.

سجاد بشرپور، استاد گروه روانشناسی دانشگاه 
محقق اردبیلی و همكارانش دراین باره می گویند: 
»فرا هیجان ها به عنوان نیروی محرکه تنظیم 
هیجان تلقی می شوند. آن ها شامل مجموعه ای 
از هیجان ها و احساس ها هستند که فرد برای 
توصیف خود از آن ها استفاده می کند. فراهیجان ها 
شامل دو بخش مثبت و منفی هستند. افراد دارای 
فراهیجان مثبت برخالف افراد دارای فراهیجان 
منفی از توانمندی باال در پذیرش و ابراز مناسب 

و سازگار هیجان های خود برخوردار هستند«.
آن ها می افزایند: »ماکیاول گرایی نیز به طور خاص 
با دست کاری، بدبینی و اخالق پایین مشخص 
می شود. افراد با ماکیاول گرایی باال در فریب 
دیگران بسیار موفق هستند و در مقابل تالش های 

افراد دیگر برای دست کاری احساسات خود بسیار 
مقاومت نشان می دهند. همچنین توانایی باالی 
خود آن ها برای دست کاری و تغییر احساسات 
دیگران موجب می شود که به صورت افراد هوشمند 
و جذاب ارزیابی شوند. این صفات با تاکتیک های 
خاص نگهداری از همسر ازجمله القای حسادت، 
دست کاری احساسی و سیگنال های مالكیت 

کالمی همراه هستند«.
نتایج به دست آمده از تحقیق فوق نشان داده که 
فراهیجان مثبت با پریشانی رابطه زناشویی، رابطه 
منفی داشته و ماکیاول گرایی با آن رابطه ای مثبت 

و معنی دار نشان می دهد.
با توجه به این نتایج، الزم است زوج هایی که در 
معرض پریشانی زناشویی قرار دارند، به افزایش 
فراهیجان های مثبت و کاهش ماکیاول گرایی در 

خود اقدام کنند.
بر این اساس، مجریان این تحقیق که یافته های 
خود را در ماهنامه علمی پژوهشی »رویش 
روان شناسی« منتشر کرده اند، پیشنهاد داده اند 
که روان شناسان با آموزش دادن تكنیک های 
تنظیم هیجان و گسترش هیجانات مثبت به افراد، 
در حل معضل پریشانی زناشویی بین زوجین 

کمک های الزم را انجام دهند.

پزشکاِن دورافتاده...

"پریشانی زناشویی" و راهکارهای کاهش آن

گزارش
ایسنا

يک میلیون خانوار جديد نیازمند 
دريافت »مستمری« از بهزيستی!

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیســتی کشور با 
بیان اینكه درحال حاضر ســازمان ماهانه به یک میلیون و 100 
هزار خانوار، مســتمری مددجویی پرداخــت می کند، گفت: این 
درحالیست که براســاس ســنجش ها حداقل 500 هزار خانوار 
دیگر تحت حمایت سازمان بهزیستی وجود دارند که از مستمری 

مددجویی بهره نمی برند.      
سیدمرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه مستمری 
دو وجه دارد، اظهار کرد: آنچه در بودجه از مســتمری مددجویی 
صحبت می شود، پرداختی های ردیف 11 و 1۹ هدفمندی ها است. 
آن مســتمری ها تاکنون پرداخت شــده و روز گذشته مستمری 

دی ماه نیز به حساب مددجویان واریز شده است.
وی ضمن اعالم این خبر گفت: یک میلیــون و 100 هزار خانوار 
تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود دارند که مشمول دریافت 
مستمری از محل هدفمندی یارانه ها هستند؛ این مستمری برای 
خانوارهای یک نفره ۳50 هزار تومان، 2 نفره 500 هزار تومان، ۳ 
نفره 700 هزار تومان، 4 نفره ۹00 هزار تومان و پنج نفره و باالتر 
یک میلیون و 100 هزار تومان است که مستمری دی ماه آنها دیروز 

به حساب این مددجویان واریز شده است.  
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان اینكه جامعه مخاطب ســازمان 
بهزیســتی که به صورت مســتقیم از ســازمان خدمت دریافت 
می کنند، حدود 6 میلیون نفر را شــامل می شوند، گفت: در حال 
حاضر سازمان بهزیستی ماهانه به یک میلیون و 100 هزار خانوار 
مستمری مددجویی از فقر مطلق )مستمری مددجویی از محل 
تبصره ماده 14 به منظور رفع فقــر مطلق( پرداخت می کند، این 
درحالیست که براساس سنجش ها حداقل 500 هزار خانوار دیگر 
تحت حمایت ســازمان بهزیســتی وجود دارند که از مستمری 
مددجویی بهره نمی برند؛ به این معنی که پرداخت های مســتمر 
تحت عنوان یک فعالیت خاص دریافت می کنند اما الزم است که 

این افراد به مستمری بگیران اضافه شوند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر 500 هزار خانوار نیز شناسایی شده اند 
که پشت نوبت برای دریافت مستمری هستند که در مجموع معادل 
یک میلیون خانوار دیگر باید به جمع مســتمری بگیران سازمان 

بهزیستی اضافه شوند. 

گزارش های سازمان هواشناسی نشان می دهد 
که سرما و یخبندان طی هفته آینده نیز در اغلب 

مناطق کشور تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دمای هوا در روزهای جمعه و شنبه 
در نیمه شرقی به طور محسوس بین 5 تا 10 درجه کاهش 
خواهد یافت. برای دو روز آینده آب های شمالی و جنوبی کشور 
مواج است. برای جنوب کشور هشدار قرمز صادر شده و ارتفاع 

موج بین ۳ تا 5 متر خواهد رسید.
با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب به کشور امشب 
در استان های ساحلی خزر، آذربایجان های شرقی و غربی، 
اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شرق خوزستان، همدان، 
مرکزی، قزوین، البرز و تهران شاهد بارش باران، وزش باد و در 
مناطق کوهستانی کوالک برف، شاهد خواهیم بود. این سامانه 
روز جمعه در مازندران، گلستان، خراسان های شمالی و رضوی و 
جنوبی، سمنان و شرق تهران سبب بارندگی خواهد شد. بارش ها 
در حد هشدار است و کوالک برف، سوزباد، لغزندگی، کاهش دید 
برای جاده ها حتی مسدود شدن جاده های مواصالتی و برف گیر 
این مناطق محتمل است؛ بنابراین توصیه می شود از سفرهای 
غیر ضروری به این استان ها خودداری شود. بعد از بارش ها پدیده 
غالب در کشور وزش باد شدید است. نیمه شرقی کشور تا روز 
جمعه وزش بادهای شدید را تجربه می کند و از بعد از ظهر پنج 
شنبه و تا روز جمعه تهران، قزوین، قم، البرز، سمنان و اصفهان 
نیز وزش باد شدید را شاهد خواهند بود. احتمال شكستن 
درختان فرسوده، آسیب به سازه های موقتی همینطور گلخانه 
و سازه های تبلیغاتی در این مناطق وجود دارد. آسمان تهران 
قسمتی ابری تا نیمه ابری با غبار محلی است. از بعدازظهر با وزش 
باد هوای تهران مطلوب تر خواهد شد. تهران در روزهای آتی 
سردتر خواهد شد. صبح امروز کمینه دمای ۳40 شهر و ایستگاه 
هواشناسی در 2۸ استان کشور به زیر صفر درجه سلسیوس 

رسید و یكی از فراگیرترین یخبندان های امسال را رقم زد.

رییس سازمان هواشناسی گفت:فاصله ایستگاه 
ها در کشورهای توسعه یافته 25کیلومتر است 
درحالی که این فاصله در ایران حدود 100 

کیلومتر است و این وضعیت با استانداردها مغایرت دارد.
سحر تاج بخش در گفت و گو با ایسنا درباره اعتبارات سازمان 
هواشناسی اظهار کرد: سازمان هواشناسی یک سازمان 
حاکمیتی است و بخش اعظمی از هزینه های آن از طریق دولت 
تامین می شود. طی دو سال گذشته شرایط اعتبارات عمرانی 
ما خیلی مساعد نبود اما در جهت تامین اعتبار تالش شد. وی 
افزود: با توجه به ورود بیشتر تجهیزات از خارج از کشور  هزینه 
های ارزی برای خرید آن ها افزایش یافته است، با این حال تالش 
سه ساله  ما در مسیر بهبود شبكه ایستگاه ها بوده است. تاج بخش 
ضمن بیان این که در سازمان هواشناسی هنوز با استانداردها 
فاصله داریم، اظهار کرد: اگر روند افزایش اعتبارات ادامه یابد، 
با اعتباراتی که در اختیارمان قرار داده می شود شبكه های 
دیدبانی اعم از رادارها و ایستگاه های خودکار و ایستگاه جو باال را 
می توانیم تقویت و به روزرسانی کنیم. وی با بیان این که ضرورت 
توسعه تجهیزات کامال محسوس است، گفت: طی بررسی های 
انجام شده در 12کشور توسعه یافته دریافتیم که ایستگاه های 
هواشناسی حدود 25 کیلومتر از هم فاصله دارند این درحالیست 
که در ایران این فاصله حدود 100 کیلومتر است و این میزان 
فاصله با استانداردهای پایش مغایرت دارد. تاج بخش ادامه داد: 
کار اصلی سازمان هواشناسی پایش جو است. هرچه ایستگاه های 
بیشتری وجود داشته باشد، جو را بهتر مانیتور می کنیم و به تبع 
آن پیش بینی های بهتر و دقیق تری را می توانیم انجام دهیم و 
اگر داده ها به صورت آرشیو جمع آوری شود، ورودی خوبی برای 
مدل های پیش بینی بعدی است بنابراین اساس فعالیت ما توسعه 
شبكه پایش است که نیاز به زمان دارد تا به سرانجام برسد. رییس 
سازمان هواشناسی افزود: طی چندین سال گذشته اقدامات 
خوبی انجام شده است اما به دلیل کمبود اعتبارات اتفاقات مثبتی 
نیفتاد و ما به توسعه نرسیدیم البته امیدواریم  با توجه دولت، 

اعتبارات تامین شود تا بتوانیم تجهیزات الزم را تامین کنیم.
وی با اشاره به تالش برای استفاده از ظرفیت ها و توان  داخلی 
گفت:  منابع مالی سازمان هواشناسی محدود است و استفاده 
از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان به تنهایی برای ما مقدور 
نبود بنابراین با حمایت معاونت علمی فناوری رییس جمهوری 
و حمایت فنی سازمان هواشناسی ۸7 پروژه را برای ساخت 

تجهیزات داخلی در دستور کار قرار دادیم.
تاج بخش در پایان تصریح کرد: تا تجهیزات داخلی ساخته شوند 
و بتوانند این استانداردها را کسب کنند، زمان می برد بنابراین تا 

آن زمان باید همچنان به روش های قدیمی ادامه دهیم.

سرما و يخبندان ادامه دارد

تجهیزات هواشناسی با 
استانداردها فاصله دارند

خبر

خبر

خبر

 ما پزشــک کم نداريم. در همه مناطق پزشک وجود دارد، اما مســاله امکانات است. برای پزشکانی که 
بی امکانات در اين مناطق هستند، بی انگیزگی ايجاد شده اســت. از طرفی هم بحث کمی درآمد مطرح 
است؛ در رشته زنان اعام شده که اگر ٥ سزارين انجام دهیم، سزارين ششمی رايگان حساب می شود 
و هیچ درآمدی برای ما ندارد. اين موضوع باعث می شود که بچه ها دلسرد شوند. البته ما اگر دنبال پول 
بوديم، می توانستیم وارد رشته های خیلی پول سازتری شويم، اما ما آدم های علمی هستیم و اگر اکنون 
داريم حرف می زنیم، به اين دلیل است که واقعا تحت فشار قرار داريم. خود من همیشه در کتابخانه و در 

حال درس خواندن بودم. هیچگاه اعتراض نکردم، اما واقعا ديگر خسته شديم.

هر
س: م

عك

کاغذ جامعه

اداره کل ثبت اسناد وامالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 
رودبارجنوب

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

نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۲-۱۴۰۰/۰۹/۲۸هیات 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب 
بشماره  غالمعلی  فرزند  پوالدخای   علیرضا  آقای 
ساختمان  باب  ازدریک  ۶۳۳۳صادره  شناسنامه 
دامداری به مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع پالک ۴فرعی 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۹۶- 
عزیز  جنوب  رودبار  در  واقع  سه  قطعه  ۱۹۶اصلی 
رسمی  مالک  از  خریداری  بخش۴۶کرمان  آباد 
به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی  هللا  سیف  اقای 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  ۱۵روزآگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 
./م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق 

الف:۲۰۹
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰۲
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۳- برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۴۰۰/۰۹/۲۸هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت 
پوالدخای   غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
۴۵۰صادره  شناسنامه  علیمرادبشماره  فرزند 
به  مزروعی   زمین  قطعه  دریک  ازجیرفت 
۵فرعی  پالک  مربع  ۱۹۴۸۰۹متر  مساحت 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۹۶- 
عزیز  جنوب  رودبار  در  واقع  سه  قطعه  ۱۹۶اصلی 
رسمی  مالک  از  خریداری  بخش۴۶کرمان  آباد 
به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی  اقای سیف هللا 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  ۱۵روزآگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م 

الف:۲۱۰
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 

شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۹۱-۱۴۰۰/۱۰/۱۲هیات 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  ثبتـی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جنـوب 
نـواب  فرزنـد  زابلـی  علـی  محمـد  حامـد  آقـای 
ازرودباردریـک  ۲۲۲۳صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
۳۹۱.۱۰متـر مربـع  کارگاه مکانیکـی  بـه مسـاحت 
پـالک ۱۶۵۳فرعـی از۱۸۸- اصلی مفـروز و مجزی 
در  واقـع  سـه  قطعـه  ۱۸۸اصلـی  پـالک  از  شـده 
رودبـار جنـوب بلوار شـهید پیـکان  بخش۴۶کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی ایـران دخـت خدادادی 
عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده 
مـی  ۱۵روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
و  اداره تسـلیم  ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  دومـاه 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .
/م الف:۲۱۱
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 

شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۵-۱۴۰۰/۰۹/۲۸هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  ملک شهر  ثبت  حوزه 
فرزند  پوالدخای   آقای غالمعلی  متقاضی  بالمعارض 
علیمرادبشماره شناسنامه ۴۵۰صادره ازجیرفت دریک 
۱۲۱۹۸۴۴متر  مساحت  به  مزروعی   زمین  قطعه 
مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۹۶-  ۳فرعی  پالک  مربع 
رودبار  در  واقع  سه  قطعه  ۱۹۶اصلی  پالک  از  شده 
حقوق  حفظ  با  بخش۴۶کرمان  آباد  عزیز  جنوب 
رهنی  خالصه  موجب  به  کشاورزی   بانک  رهنی 
وچهارصد  میلیارد  دو  مبلغ  ۲۹۴۹۳-۱۳۹۷/۰۸/۲۱به 
وپنجاه میلیون ریال ومالکیت متقاضی بعنوان مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  رسمی 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۲۰۸
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰۲

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۹۹ هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  آبادی  جالل  زارعی  آقای کاظم  متقاضی 
زرند  از  صادره   ۳ شناسنامه  شماره  به  رمضان 
مترمربع   ۳۶۶.۸۵ مساحت  به  انبار  یکباب  در 
مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۷۵۶۶ 
 ۲ مقدس کوچه  دفاع  بلوار  زرند  در  واقع  اصلی 
بهرام  آقای محمدباقر  از مالک رسمی  خریداری 
زاده ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز 
نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
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 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
م/الف  خواهد شد.  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

۲۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
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

نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۹۷
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
اسالمی  ابوالفضل  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه  شماره  به  حمید  فرزند  آبادی  علی 
خانه  یکباب  در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۲۷۶۲۳۱
 ۲۴۲۳ پالک  از  مترمربع   ۲۵۱.۸۵ مساحت  به 
اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر کوچه جواد 
االئمه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای دانیال 
جعفری محمدآبادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  ۱۵روز 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف ۲۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

 _ کالسه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۱۰۰۰۹۹۴/۲   پرونده  اتومبیل  مزایده  آگهی 
)  ۱۴۰۰۰۰۳۶۲ بایگانی   )شماره 
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه سواری سایپا به شماره پالک انتظامی 
۴۵ ایران _ ۲۲۴ ط ۶۱ ج، مدل ۱۳۹۳ به رنگ نقره ای متالیک، تیپ SECNG ۱۳۱، به 
شماره موتور ۵۱۵۵۱۰ و شاسی شماره ۳۶۲۹۸۸۵ و خودرو مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و تمدید نشده است، و الستیکهای جلو ۵۰ درصد، 
و عقب ۵۰ درصد سالم می باشد. وضعیت بدنه و اتاق: روی سمت راست سپر عقب 
و ابروئی سمت راست و گلگیر جلو و ابروئی سمت راست و لبه سمت راست کاپوت 
آثار ضربه خوردگی مشهود و چراغ خطر عقب سمت راست شکستگی دارد، چراغ های 
جلو کدر شده اند، رینگ چرخها به اسپورت تبدیل شده است. نوع سوخت بنزین و گاز 
طبیعی CNG می باشد. وضعیت موتوری: موتور سالم و آماده به کار می باشد، کارکرد 
هنگام بازدید ۱۵۰.۰۰۰ کیلومتر می باشد و با توجه به موارد فوق میزان ارزیابی در لحظه 
بازدید حسب نظر کارشناس رسمی مرکز کارشناسان قوه قضائیه به مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
از  ارزیابی شده و در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹   ) نهصد و پنجاه میلیون ریال( 
ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده )۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و محل برگزار خواهد شد.
 ضمنا جهت بازدید از خودوری مذکور مورد مزایده به آدرس زرند _ پارکینگ زیتون مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی مزایده در یک نوبت: روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲- م الف ۲۷۵
حسین توحیدی نیا- رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند
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شنبه  2  بهمن 1400
کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

در شرایطی که مدتی قبل تهیه کننده فیلم 
بی همه چیز مدعی بود که حوزه هنری برای 
تخصیص کافی سالن و ســانس، سانسور 
بیشتری را نسبت به وزارت ارشاد درخواست 
کرده، رییس سازمان سینمایی حوزه هنری 

این موضوع را رد کرد. 
به گزارش ایسنا، نشست خبری حمیدرضا 
جعفریان - رییس ســازمان ســینمایی 
حوزه هنری - صبح سه شــنبه 2۸ دی ماه 
در حالی برگزار شــد که چند سالی است 
پاسخ گویی از سوی این سازمان کمتر بوده 
و مدیریت جدید رویكردی تــازه ای را در 
پیش گرفته اســت. با این وجود در اولین 
نشست برگزار شــده، اظهارنظرها چندان 
صریح و شــفاف نبود و جعفریان در پاسخ 
به سوال ایسنا مبنی براینكه پس از سالها 
که رویكرد گروگان گرفتن ســینماها در 
اکران بعضی فیلم های مورد اعتراض حوزه 
هنری گذشــته بوده، انتظــار می رفت در 
دوره جدیــد قانونمندی به مجوز ارشــاد 
بیشتر باشــد ولی برای فیلم بی همه چیز 
این اتفاق نیفتاد، گفــت: ما خود را موظف 
و ملزم می دانیم که مجوز ارشــاد و نسخه 
نهایی که آنها تایید کننــد را تایید کنیم. 
درباره تخصیص سانس ها نیز طبق مصوبات 
شورای صنفی هســتیم ولی از یک جایی 
اختیاردار با سینمادار است و آنها خودشان 
تصمیم میگیرند. البته ما نمی خواهیم اسیر 
جنجال رسانه ای شــویم ولی حوزه هنری 
بجز اصالحات وزارت ارشاد اصالح دیگری 
وارد نمی کند. درباره بی همه چیز موضوع را 
به پایان اکران فیلم موکول می کنم. او گفت: 
در جشنواره فجر امســال چهار فیلم ضد 
-یک درام سیاســی با پرداخت به مقطعی 
از زندگی شهید بهشتی -، دسته دختران 
با مشارکت فارابی، هناس ساخته حسین 
دارابی و شــادروان به کارگردانی حسین 
نمازی نمایش داده می شــوند و  تولیداتی 
برای جشــنواره چهل و یكــم فجر هم در 
دست تهیه داریم که بعد از جشنواره امسال 
جدی تر دنبال می شوند.  وی درباره تاکید بر 
ساخت فیلم های دهه شصتی و نپرداختن 
به موضوعــی همچون کرونــا گفت: برای 
کرونا هنوز به روایت مناسبی نرسیدیم ولی 
قطعا موضوع مهمی است که حتی در سطح 

جهانی میتوان به آن پرداخت.

سعید حمیدیان »بســی رنج بردم...« را 
بیت جعلــی می داند و بــرای بیت »چو 
ایران نباشــد...« تردیــد دارد که برای 
فردوسی باشــد یا نه. البته او با اشاره به 
فاصله زمان خلق شاهنامه و قدیمی ترین 
نســخه  خطی موجود از آن می گوید: در 
حدود دو  ســه قرن ممكن است خیلی 
بالها ســر یک متن بیایــد و نمی توانیم 
روی اصالت ابیات شاهنامه قسم حضرت 

عباس بخوریم.
به گزارش ایســنا این پژوهشگر و استاد 
زبان و ادبیــات فارســی در گفت وگو با 
ایسنا درباره بیت های »شاهنامه« که در 
انتســاب آن ها به فردوسی تردید وجود 
دارد، اظهــار می کند: بیت »بســی رنج 
بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم 
بدین پارســی« جعلی شمرده می شود. 
»چو ایران  نباشد تن من مباد/ بدین بوم 
و بر زنده یک تن مباد« را تردید دارم که 

جعلی باشد.
او در توضیــح بیشــتر می گویــد: البته 
منطقا به نظر می آید مصــرع دوم »چو 
ایران نباشد« ساختگی باشد؛ مصرع اول 
معقول و منطقی است و مشكلی نیست  
زیرا خیلی ها می گویند اگر ایران نباشد 
بهتر اســت من هم  نباشم. اما در مصرع  
دوم »بدین بوم و بر زنده یک تن مباد« 
را خیلی افراطــی و غیرمنطقی می دانم 
زیرا مانند این است که ما از همه ساکنان 
کره زمین نیابت داریم بگوییم اگر ایران 
نباشــد اصال هیچ کســی وجود نداشته 
باشــد. این طرز فكر افراطــی یا به قول 
امروزی های شوونیستی است. حمیدیان 
درباره بیت »بسی رنج بردم...« هم بیان 
می کند: از مفردات این بیت برمی آید که 
جعلی باشد؛ در »عجم زنده کردم بدین 
پارسی« واژه عجم یكی از  کلماتی است 
که شک داریم کاربرد فردوسی باشد. اگر 
این بیت را جعلــی می دانم برای همین 
است، زیرا عجم معموال کاربرد فردوسی 
نیســت و تا جایی که می دانم فردوسی 
شاید دو یا سه بار احتمال داده می شود  
که »عجــم« را به کار برده باشــد. عجم 
کلمه خوبی نیست و به نظرم فردوسی از 
به کاربردن این کلمه پرهیز داشته است.

پس از نمایش عمومی آخرین ساخته سینمایی اصغر فرهادی در 
سینماهای ایران، قهرمان از اول بهمن ماه به شبكه نمایش خانگی 
می رود. به گزارش ایسنا، روابط عمومی نماوا اعالم کرد که این 
فیلم در سینماهای ایران، با فروش یازده میلیارد و ششصد میلیون 
تومان میزبان 4۸1 هزار مخاطب بوده است و برنده دو جایزه 
بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در جوایز هیئت ملی نقد آمریكا، 
برنده جایزه تاثیرگذاری خالقانه در کارگردانی در جشنواره پالم 
اسپرینگز، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز انجمن منتقدان 
الس وگاس، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز انجمن منتقدان 
سن لوییس، نامزد بهترین فیلم بین الملل در جوایز گلدن گلوب، 
بهترین فیلم سال در دو رشته بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم 
بین المللی به انتخاب 1۸7 منتقد ایندی وایر، نامزد بهترین فیلم 
بین المللی در جوایز انجمن منتقدان هالیوود، برنده جایزه بهترین 
کارگردانی در جوایز اسكرین آسیا پاسیفیک و... از جمله جوایز و 

نامزدی های این فیلم در محافل معتبر سینمایی ست.
همزمان با انتشار این فیلم در پلتفرم آمازون در سراسر جهان در 
تاریخ بیست و یكم ژانویه) اول بهمن ماه(،عالقه مندان در سراسر 
ایران هم می توانند به صورت اختصاصی از پلتفرم نماوا به تماشای 

»قهرمان« بنشینند.
»قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی برای اولین 
بار در جشنواره فیلم کن 2021 به نمایش درآمد و موفق به کسب 
جایزه بزرگ هیات داوران از جشنواره کن شد. امیر جدیدی، 
محسن تنابنده، سحر گلدوست و فرشته صدرعرفایی در این فیلم 
هنرنمایی کرده اند. فیلم اصغر فرهادی توسط منتقدان در سراسر 
جهان هم اکنون در لیست اولیه نامزدهای منتخب شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اسكار 2022 قرار گرفته است. فرهادی پیش از 
این هم با دو فیلم »جدایی نادر از سیمین« و »فروشنده« موفق به 
کسب اسكار بین المللی شده است. »قهرمان« از روز جمعه، اول 
بهمن ماه 1400به صورت اختصاصی در نماوا پخش می شود و در 

دسترس تمامی مخاطب ها قرار می گیرد.

اعام زمان پخش قهرمان فرهادی 
در شبکه نمايش خانگی

ريیس سازمان سینمايی حوزه 
هنری تاکید کرد

مجوزهای ارشاد را قبول 
داريم

نمی توانیم روی اصالت 
ابیات »شاهنامه « قسم 

بخوريم

در پی نشست مشترک شب گذشته محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی، امین توکلی زاد معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
تهران و مسعود نقاش زاده دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر خانه 
جشنواره به برج میالد برگشت. به گزارش ایرنا روابط عمومی 
جشنواره فیلم فجر اعالم کرد: در پی تعامالت شب گذشته بین 
شهرداری با سازمان سینمایی و قول مساعد مبنی بر حل مشكالت 
برج میالد به طور شبانه روزی از سوی همكاران شهرداری، برج 
میالد و موسسه سینما شهر نسبت به رفع اشكاالت و فراهم شدن 

شرایط زیر ساختی خانه جشنواره چهلم به میالد بر می گردد.
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی ضمن تاکید کرد فجر 

ظرفیت بی بدلیل سینمای ایران و جشن های انقالب است.

برج میاد خانه جشنواره فیلم فجر شد

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات گفت: وظیفه ما به 
عنوان برگزارکننده »جالل« گسترش دامنه این جایزه 
ادبی است، دامنه پیدا کردن جایزه هم در این است که 
وقتی برندگان معرفی شدند، آن را رها نكنیم و وظیفه 

رسانه هاست که آن را معرفی کنند.
به گزارش ایرنا، علی رمضانی در نشست خبری 
چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد، ضمن تشكر 
از تالش ها و توجه ها به جایزه جالل گفت: آنچه مقوم 
نشر ما است حوزه ادبیات است. این حوزه از بخش های 
پرشمار منشورات است، اگر حوزه کم رونقی باشد 

نویسندگان نیز به سمت آن نمی روند. 
وی ادامه داد: اهالی کتاب در کشور بیشتر در حوزه 
ادبیات هستند و در مجموع پیمایش های کشور، حوزه 

ادبیات را پرطرفدار می یابیم.
رمضانی علت استقبال از جایزه جالل را شرح داد و 
اظهار داشت: بخشی از این رویكرد به خاطر شخصیت 
جالل است و بخشی نیز مخاطبان هستند که حوزه 
ادبیات را دنبال می کنند، وظیفه ما به عنوان برگزار 
کننده جایزه، گسترش دامنه این جایزه ادبی است. 
دامنه پیدا کردن جایزه هم در این است که وقتی 
برندگان جایزه معرفی شدند، آن را رها نكنیم و وظیفه 

رسانه هاست که آن را معرفی کنند.
وی از اعضای هیئت علمی و دبیران جایزه تشكر کرد 
که در هر شرایطی از کار خود فروگذار نكردند و اصول 

داوری را رعایت کردند.
وی تعامل داوران با یكدیگر را بخش مهم جایزه دانست 
و گفت: داوران کار گسترده چند ماهه را در کوتاه ترین 
زمان ممكن، انجام دادند و اهتمام ویژه ای داشتند که 

بتوانیم امروز در خدمت شما باشیم.
کاهش کیفیت آثار ارسالی آسیب شناسی می 

شود
مرتضی طریقی دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به 
اهمیت جایزه گفت: هیئت علمی را با دقت نظر تشكیل 
دادیم و داوری ها را حتی با تاخیر انجام شد، با توجه به 
داوری هایی که در نیمه آبان انجام شد برای بعضی از 
گروه های داوری به دلیل حضور در شهرستان ها، شرایط 
اقامت آن ها را در تهران فراهم کردیم. آخرین جلسات 
داوری تا هفته پیش هم ادامه داشت. عالوه بر بخش 
اصلی در بخش جنبی ما ویراستاران برتر در هر بخش را 
به رسم معمول داوری کردیم. در همه بخش ها با توجه 
به پایش داورها، کتاب هایی وجود داشتند که به دالیل 
مختلفی نگاه های متفاوتی از زوایای گوناگون داشتند.

طریقی ادامه داد: اگر مشكلی ایجاد نشود اختتامیه 
چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 12 بهمن در 
محل تاالر وحدت برگزار خواهد شد. از همین هفته با 

حضور داوران آسیب شناسی  کاهش کیفیت آثار در هر 
دوره را انجام خواهیم داد.

دبیر اجرایی چهاردهمین جایزه جالل، برگزیدگان 
بخش ویژه این دوره جایزه را به شرح ذیل اعالم کرد:

رمان تشریف، نوشته علی اصغر عزتی پاک از انتشارات 
شهرستان ادب به دلیل انتخاب مقطع تاریخی خاصی 

که به آن توجه شده است.
حاج جالل، نوشته لیال نظری گیالونده در حوزه 

مستندنگاری از انتشارات سوره مهر.
سبز آبی، نوشته سعید تشكری، از انتشارات نیستان که 
به سرگذشت سادات رضوی بعد از امام رضا)ع( در ایران 
پرداخته است،  به دلیل موضوع خاص و توجه ویژه ای به 

آن مقطع از تاریخ داشته است.
سلول های بهاری؛ تاریخ شفاهی سلول های بنیادی به 
روایت پدر علم سلول های بنیادی، حسین بهاروند به 
دلیل موضوع علمی و شیوه ارزشمند مستندنگاری. این 
اثر به قلم بهنام باقری نوشته شده و انتشارات راه یار آن 

را منتشر کرده است.
کوهستان آتش، نوشته گلعلی بابایی از نشر 27 بعثت 
به دلیل پژوهش بسیار ویژه  در حوزه مستندنگاری به 

عنوان برگزیده اعالم شد.
در این دوره جایزه جالل همچنین از کتاب هملت در 
نم نم باران، نوشته مرحوم اصغر عبدالهی به منظور 

پاسداشت نویسنده تجلیل خواهد شد.
رمان؛ بیشترين رسیده ها به جال

مریم بصیری، دبیر علمی جشنواره نیز در ارتباط با 
کیفیت آثار جشنواره گفت: جایزه جالل شامل 4 بخش 
بود که پس از تشكیل جلسات کتاب ها برای داوران و 
من ارسال شد. در بخش رمان که آثار بیش تر وجود 
داشت، تعداد جلسات داوری بیش تر بود. در انتخاب 
نامزدها فقط از روی کیفیت و مهارت نویسنده آثار 
انتخاب شدند. سعی کردیم با کمک داوران، بهترین 
کار و آثار را انتخاب کنیم. امیدواریم این انگیزه ای برای 
افراد عالقمند باشد و جشنواره های پربارتری در آینده 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: نویسندگان و منتقدین توجه کمتری 
به بخش نقد ادبی نشان می دهند. هر کس بخواهد در 
این حوزه ورود کند باید پیشینه ادبی داشته باشد  که 
تعدادشان اندک است. هر سال پژوهشگاه ها مسائلی  را 
مطرح می کنند که می توانند مورد نقد قرار گیرند اما 

عملیاتی نمی شود.
بصیری افزود: بیش از نویسندگان، ناشران هم از بخش 
نقد ادبی استقبال نمی کنند. البته مخاطب هم از این 
کتاب ها نمی خواند و نویسندگان عموما به رمان روی 
می آورند، در نتیجه بازار کار برای کتاب نقد ادبی 

نیست.
نامزدهای چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 

داستان بلند و رمان
بی نام پدر، نوشته سیدمیثم موسویان، انتشارات کتاب 

جمكران
پری کشی، نوشته علیرضا حسن زاده، انتشارات مروارید

پیامبر بی معجزه نوشته محمدعلی رکنی، نشر صاد
سونات الل، نوشته میترا معینی، نشر نیماژ

ماه غمگین، ماه سرخ، نوشته رضا جوالیی، نشر چشمه
مجموعه داستان کوتاه

آماده ترور باش، نوشته علی براتی کجوان، نشر صاد
ح. دو چشم، نوشته محبوبه حاجیان نژاد، انتشارات 

سوره مهر
ساعت َدنگی، نوشته محمداسماعیل حاجی علیان، 

انتشارات سوره مهر
قدیس دیوانه، نوشته احمدرضا امیری سامانی، نشر 

صاد
مستندنگاری

ابوباران، نوشته زهراسادات ثابتی، انتشارات خط مقدم
بابارجب، نوشته نسرین رجب پور، نشر ستاره ها

به من دست نزن، نوشته فائضه غفارحدادی، انتشارات 
شهید کاظمی

داغ دلربا، نوشته میثم امیری، انتشارات خط مقدم
رضانام تا رضاخان، نوشته هدایت اهلل بهبودی، نشر 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
همسایه های خانم جان، نوشته زینب عرفانیان، 

انتشارات شهید کاظمی
قافله باشی،  سیدمجتبی  نوشته  همه فن حریف، 

سعیدحسین رفیعی و مسعود جلیلوند خسروی، 
انتشارات الگونگار پیشرفت

نقد ادبی
آلبر کامو در ایران، نوشته محمدرضا فارسیان و فاطمه 

قادری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
پایداری خاموش، نوشته مهدی میرکیایی، انتشارات 

دانشگاه عالمه طباطبایی
روایت شناسی و نقد روایت در داستان های انتخابی 
معاصر، نوشته الهام حدادی و فرهاد درودگریان، 

نشر نیلوفر
هیئت داوران چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد 
داوران داستان بلند و رمان: اکبر صحرایی و منصور 

علیمرادی و قاسمعلی فراست
داوران مجموعه داستان کوتاه: خسرو باباخانی و هادی 

خورشاهیان و یوسف قوج
داوران مستندنگاری: داوود امیریان و ابراهیم زاهدی 

مطلق و مهدی قزلی
داوران نقد ادبی: ابوالفضل ًحری و علی کاشفی 

خوانساری و محمدرضا سنگری
جایزه ادبی جالل آل احمد، یک جایزه دولتی است 
که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در 
ایران پایه گذاری شده و با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی در سال 1۳۸7 نخستین دوره خود را در 
سالروز تولد آل احمد آغاز کرد. این جایزه از آن سال 
بدون وقفه ادامه داشته و هر سال هم زمان با سالروز 
تولد جالل آل احمد، با انتخاب کتاب های برگزیده به 

کار خود پایان می دهد.

برگزیدگان »جالل« رها نمی شوند
رنا

: ای
س

عك

چهلمین  رقابتی  بخش  انتخاب  هیات 
جشنواره تئاتر فجر از میان آثار منتخب 
برگزیدگان جشنواره های تئاتر استان ها و 
سایر آثار منتخب صحنه ای ۳0 اثر نمایشی 
را برای حضور در این بخش انتخاب و معرفی 

کردند.
به گزارش ایرنا از چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر، 26 هنرمند انتخاب آثار حاضر 
در این دوره جشنواره را از میان نمایش های 
برگزیده جشنواره های تئاتر استان ها، آثاری 
که صاحبان آنها به صورت مستقیم متقاضی 
حضور در جشنواره بودند و نمایش های بخش 

مهمان برعهده داشتند.
امسال با استفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی تعداد هنرمندان بیشتری آثار حاضر 
در جشنواره را از میان نمایش های متقاضی در 

بخش های صحنه ای انتخاب کردند.
اسامی آثار پذیرفته شده برای شرکت در بخش 
رقابتی چهلمین جشنواره تئاتر فجر بر اساس 

حروف الفبا به شرح زیر است:
چهلمین  رقابتی  بخش  آثار  معرفی 

جشنواره تئاتر فجر
آثار منتخب برگزیدگان جشنواره های تئاتر 

استان ها
1-  بروخا به نویسندگی و کارگردانی رضا 
پورتراب زاده رودسری از استان گلستان 

شهر گرگان
2 - بعضیارو باید دورادور دوست داشت به 
نویسندگی و کارگردانی علی بابایی از استان 

البرز شهر کرج
۳- پچپچه های پشت خط نبرد به نویسندگی 
علیرضا نادری و کارگردانی محمدرضا 

خسروشاهی از استان قم شهر قم
4- پروانه الجزایری )مشروط( به نویسندگی 
پیام الریان و کارگردانی سعید شیخی از استان 

قزوین شهر قزوین
ناهید  سیاره   صبحگاهی  درخشش   -5
)مشروط( به نویسندگی مسعود عقلی و مهسا 
غفوریان و کارگردانی مسعود عقلی از استان 

خراسان رضوی شهر مشهد
6- زندگی سگ مرده به نویسندگی حامد 
مكملی و کارگردانی مرتضی نجفی از استان 

قزوین شهر قزوین
7- سالخوردگی به نویسندگی باقر سروش 
و کارگردانی سیدیاسر هاشم زاده و کامران 

جباری از استان کردستان شهر بیجار
۸- قند خون به نویسندگی لیلی عاج و 
کارگردانی زمان ارکمان از استان یزد شهر یزد

مصطفی  نویسندگی  به  َکل   -۹

محمدی دوست و جواد خاکسار به کارگردانی 
مصطفی محمدی دوست از استان چهارمحال 

و بختیاری شهر فارسان
10- مرثیه ای در قتل ژولیوس سزار و چند 
مرغ از سیمرغ به نویسندگی رضا گشتاسب 
و کارگردانی مجتبی رستمی فر از استان 

خوزستان شهر اهواز
11- هملتک به نویسندگی و کارگردانی 
مهدی احمدی از خراسان رضوی شهر مشهد

12- همُلر بیژنی به نویسندگی یوسف 
شكوهی و کارگردانی آژمان بیژنی نسب از 

استان فارس شهر فسا
ساير آثار منتخب صحنه ای بخش رقابتی

1-  آلنده نازنین )مشروط( به نویسندگی 
محمدصادق گلچین عارفی و کارگردانی 

محمد برهمنی از استان تهران شهر تهران
2-  آنتیگونه آخرین سامورایی به نویسندگی 
و کارگردانی امین رضایی اردانی از استان 

خراسان رضوی شهر مشهد
۳- احتماالت به نویسندگی و کارگردانی علی 

شمس از استان تهران شهر تهران
ساکی  گلناز  نویسندگی  به  اودو   -4
و احمد)آرمان( شیرالی نژاد و کارگردانی 
احمد)آرمان( شیرالی نژاد از استان تهران 

شهر تهران
5- بابا آدم به نویسندگی و کارگردانی لیلی 

عاج از استان تهران شهر تهران
6- بانوی محبوب من به نویسندگی آلن 
جی لرنر به کارگردانی گالب آدینه از استان 

تهران شهر تهران
7- بعد از افتادن به نویسندگی روزبه کاظمی 
به کارگردانی حسین حسینیان از استان تهران 

شهر  تهران

۸- بک تو بلک به نویسندگی و کارگردانی 
سجاد افشاریان از استان تهران شهر تهران

۹- تختی در اتاق 2۳ هتل آتالنتیک به 
نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی از استان 

تهران شهر تهران
10- تصویر مصور مظفری به نویسندگی اصغر 
گروسی به کارگردانی وحید نفر از استان تهران 

شهر تهران
11- خاک سفید ) مشروط( به نویسندگی 
محمود احدی نیا به کارگردانی محمدرضا 

ِهالل زاده از استان تهران شهر تهران
12- داستان باغ وحش به نویسندگی ادوارد 
آلبی ترجمه الهام فقیه مسیبی و کارگردانی 

مهدی پاشایی از استان تهران شهر تهران
کارگردانی  و  نویسندگی  به  ژپتو   -1۳
محمدرضا)اوشان( محمودی از استان تهران 

شهر تهران
14- ساختن به نویسندگی ارژنگ طالبی نژاد 
و کارگردانی مصطفی ذره پرور از استان تهران 

شهر تهران
15-سایر بازماندگان به نویسندگی ساناز 
اسدی و کارگردانی مهرداد مصطفوی از استان 

تهران شهر تهران
16- سگک به نویسندگی کهبد تاراج و 
کارگردانی رضا بهرامی از استان تهران شهر 

تهران
17-سویینی تاد )مشروط( به نویسندگی 
استفان ساندهایم ترجمه محمد نیازی و 
کارگردانی محمد نیازی از استان خراسان 

رضوی شهر مشهد
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 14 
تا 26 بهمن به دبیری حسین مسافرآستانه 

برگزار می شود.

منتخب  یش  نما »بیست و   هفت«  تر  تئا
نی جنوب  ستا تر ا ه تئا ر ا زدهمین جشنو ا دو
ره کشوری فجر  ه یافته به جشنوا کرمان و را
1۸ در  ه هر شب ساعت  تا پنجم بهمن ما
ن به روی صحنه  پالتو موج نو شهر کرما

می رود.
زیگری مرد،  تر بیست و   هفت رتبه دوم با تئا
نی و جایزه ویژه طراحی  رتبه دوم کارگردا
نی جنوب  ستا تر ا ه تئا ر ا ا در جشنو صحنه ر

کرمان کسب کرد.
نی  و عی و در جتما بط ا ا و بیست و   هفت به ر
ین  ینكه تمام حوادث ا زد با ا د می پردا فرا ا
غ  ر با قعه د ا هی و یشگا ما ز یش در یک آ نما
ین نمایش دفاع  وحش رخ می دهد؛ هدف ا
غ وحش  یشی ضد با نات بوده و نما ا ز حیو ا

است.
بهمن   5 تا  ن  کرما شهر  نو  موج  لن  سا
یش  نما ن  با میز  1۸ ساعت  هرشب   ،
نی  ا رگرد کا و  نویسندگی  به  بیست و   هفت 

محمد مهدی بحرآسمانی است.
بحر  مهدی  و  نخعی  ا  هر ز ر سنجری،  ستا
آسمانی از شهرستان جیرفت در این نمایش 

یفای نقش می کنند. ا

سایر عوامل این نمایش به شرح زیر است:
ن سیفعلی پور  : مهرا ح و مجری صحنه ا طر

،دستیار صحنه: کیان کمالی
نور : میالد شاهی نژاد

د  مرصا  . سیفی  حسین  محمد  موسیقی: 
محمدی نیا

منشی صحنه : امین افشاری

یلیا چلیپا صحنه گردان : ا
طراح پوستر : عارف نادری

روابط عمومی : حدیث قنبر نژاد
امور رسانه : علیرضا سهرابی

عاشق  که  ست  ا مپزشكی  ا د ن  ا کیو دکتر 
نات مرده بوده و شغلش  تشریح کردن حیوا

نات باغ وحش است علت یابی مرگ حیوا

تئاتر »بیست و   هفت« در شهر کرمان به روی 
صحنه می رود

معرفی آثار بخش رقابتی چهلمین 
جشنواره تئاتر فجر

رنا
: ای

س
عك

 نو
ان

کرم
س: 

عك

دی  ن »گرگ های دهكده  برفی« نوشته منصور علیمرا رمان نوجوا
نتشارات مدرسه منتشر شد. نویسنده ی جنوبی از سوی ا

ین رمان،   ناشر در معرفی »گرگ های دهكده برفی« آورده است: ا
فتاده در برف به نام »مهیار سفیدکوهی« است  نی تک ا روایت نوجوا
ه های خروجی  فتاده است. برف را که در یک کوهستان وحشی گیر ا
ر تک و تنها در کلبه ای چوبین به مدت چند  ا بسته و مهیا منطقه ر
و برای حفظ حیات مجبور است به شیوه های  ه زندگی می کند. ا ما
نات وحشی، خشونت طبیعت و تنهایی  مختلف غذا پیدا کند، با حیوا

آزاردهنده بجنگد.
لود و خشن است.  یی برفی، مه آ فضای گرگ های دهكده برفی فضا
حتی  ا ننده به ر ا یت باعث می شود خو ا و تعلیق نفس گیر و کشش ر

کتاب را زمین نگذارد.
کالس  نی  ا نوجو که  ن  ستا ا د صلی  ا شخصیت  سفیدکوهی،  ر  مهیا
ا در دفترچه ی  مشقش  هشتمی است خاطرات آن روزهای سخت ر
و بر نوشتن هم  و بر طبیعت، تسلط ا ه با تسلط ا ا می نویسد و همر
اصالح می شود. متن سعی دارد با اصالح غلط های امالیی در سرتاسر 

داستان، بزرگ شدن راوی و تسلطش را بر طبیعت نشان دهد.
ترس، تنهایی و طنز درونمایه ی این رمان را تشكیل می دهد.

ن  ستا ا د ز  ا قسمتی  در  یسنا  ا رش  ا گز به 
ر  نیم: »روی یک سنگ نشستم و به دو ا می خو
ز  ه کردم. یكهو دیدم سر و کله  ی جن ا و بر نگا
آن طرف صخره ی  روبه رو پیدا شد. قدش کوتاه 

بود و موهایش بلند. گفت: »مخلصیم آمهیار«!
اول هی تعجب شدم. گفتم: تو که هستی؟

هی خنده کرد، هی خنده کرد. پرسید: نمی شناسی؟
گفتم: نه

پرسید: بگو به جان تو؟ 
خیلی تعجب شدم. گفت: حاال یه کم فكر کن! 

گفتم: ما توی کل فامیلمان آدم کوتوله ی  مو سرخ نداریم. 
هی خنده کرد، هی خنده کرد. گفت: من جن هستم.

گفتم: هستی که هستی، به درک که هستی.
بعد هی ادای همه را درآورد که من خنده ام بگیرد، نگرفت. به جان 

تو کوهیار. 
گفتم اگر خنده کنم این پررو می شود. نه که خنده ام نمی گرفت،  ها؟ 

می گرفت. ولی به روی خودم نمی آوردم. 
بعد بگو چه کار کرد؟ ادای تو را درآورد، آی خندیدم، آی خندیدم ... 

منصور علیمرادی ماجرای »گرگ های دهکده  برفی« را منتشر کرد

خاطرات نوجوانی گرفتار در کوهستان وحشی

خبر
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نماینــده ادوار مجلــس گفــت: حامیان 
»برجــام« کــه در چنــد ســال اخیر از 
مصیبت هایی که بر ملــت ایران تحمیل 
شــد دفاع کردند، امروز دربــاره برقراری 
تعامالت با چین و روســیه مخالفت کرده 
و ابراز نگرانی می کنند. ابراهیم کارخانه ای 
نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار مهــر، در رابطه با انتقاد 
برخی غرب گرایان و اصالح طلبان نسبت 
به افزایــش همكاری های ایــران با بلوک 
شرق، گفت: کسانی که امروز دم از مخالفت 
تعامل سیاسی و اقتصادی با روسیه و چین 
می زنند، کسانی هســتند که در رابطه با 
مسائل سیاســی و اقتصادی سابقه بسیار 
بدی دارنــد. در برجام شــاهد بودیم که 
همین گروه ها، رســانه ها و افراد به شدت 
از چنین توافق بی حاصلــی دفاع کردند و 
با خوش بینی نسبت به غرب، همه حقایق 
و انتقادات را نادیده گرفتنــد. وی اظهار 
کرد: تیترهایی که این افراد در روزنامه ها 
منتشر می کردند هرگز از خاطر ملت ایران 
نمی رود؛ آنها همان کسانی هستند که تیتر 
زدند »صبح بدون تحریم«، »دیوار تحریم 
فرو ریخت« و از برجام که توافقی سراسر 
خسارت برای ایران بود به عنوان »معجزه 
قرن« و »عظیم ترین پدیده صد سال اخیر« 
یاد کردند. نماینده ادوار مجلس افزود: در 
حالی که برجام نه تنها مشكالت اقتصادی 
کشور را حل نكرد بلكه میزان تحریم ها از 
عدد ۸00 به 1600 افزایش پیدا کرد. آیا 
می شود به حرف کسانی که چنین بینش و 
سابقه ای از نظر سیاسی دارند، اعتماد کرد؟ 
کارخانه ای تصریح کرد: نادرســت بودن 
سیاست های این گروه، برای همه ملت و 
اهالی رسانه شفاف و روشن است. وی تاکید 
کرد: کســانی که از چنین مسائلی دفاع 
کرده اند، امروز نمی توانند راهكار و راهبرد 
به سیاســتمداران نشــان بدهند و برای 
مثال عنوان کنند که نباید به بلوک شرق 
خوش بین باشــیم. نماینده ادوار مجلس 
خاطرنشــان کرد: حامیــان برجام همان 
کسانی هستند که از مصیبت هایی که بر 
ملت ایران تحمیل شد دفاع کردند، امروز 
درباره برقراری تعامالت با چین و روسیه 

مخالفت کرده و ابراز نگرانی می کنند.

وضعیت حضور 
پزشک متخصص و 
امکانات پزشکی در 
تالش از قول نماينده

نماینده مردم شهرستان های تالش، رضوانشهر 
و ماسال در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کمبود پزشكان متخصص در حوزه انتخابیه 
اش گفت: در رابطه با متخصص زنان صددرصد 
کمبود داریم و جزء مطالبات اصلی مردم منطقه 
است.به گزارش ایسنا حسن محمدیاری در 
خصوص میزان حضور پزشكان متخصص 
در حوزه انتخابیه اش اظهار کرد: در رابطه با 
تخصیص پزشک متخصص به بیمارستان های 
شهرستان، تقاضاهای متعددی را به وزیر و 
معاونت بهداشت و درمان داده ایم، اما ظاهرا 
نقل و انتقاالت در کمیسیون خاصی صورت 
می گیرد و آن هم بر اساس ثبت در سامانه 
است که گاها  از متخصصینی که مایل هستند 
به منطقه اعزام شوند، صورت می گیرد که 
در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم. 
وی عنوان کرد: در بیمارستان ماسال بخش 
تخصصی راه اندازی شده و پزشكان متخصص 
دعوت شده اند که در حال خدمت رسانی به 
مردم هستند. در شهرستان تالش نیز به همین 
نحو است، اما در رضوانشهر با کمبود پزشک 
مواجه هستیم که آن را هم با معاونت درمان 
استان گیالن و وزارتخانه هماهنگی کردیم 
که عن قریب پزشكان متخصص به آنجا هم 
تخصیص داده خواهد شد. نماینده مردم تالش 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص اقدامات 
خیرین حوزه انتخابیه اش در بخش تامین 
امكانات پزشكی بیان کرد: این اقدامات خیرین 
از گذشته وجود داشته و افرادی هستند که در 

این رابطه فعالیت داشته .

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، 
تاکید کرد: تیم مذاکره کننده با این 
هدف به وین رفته که به تكالیف برجامی 
خود عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث 
دشوار چه چیزی است که گفته می 
شود؟ فریدون عباسی در گفت و گو با 
ایسنا، با اشاره به روند مذاکرات برجامی 
در وین، بیان کرد: تیم مذاکره کننده ما 
رفع تحریم ها را باید دنبال کند و بحث 
هسته ای در این مذاکرات ندارد. در 
اخباری که منتشر می کنند، از کلمات 
دیپلماتیک استفاده می کنند که هیچ 
نتیجه ای از آن نیز حاصل نمی شود؛ مثال 
می گویند کارها خیلی جلو رفته، مسائلی 
حل شده است و شرط و شروط ها کم 
شده است اما قسمت دشوار باقی مانده 
است، این یعنی هیچ. اگر اخبار منتشر 
شده و صحبت های مقام مسئول و وزیر 
خارجه را بررسی کنیم می بینیم تا حاال 
تفاوتی با مذاکرات 20 سال گذشته دیده 
نمی شود. وی اظهار کرد: مذاکرات کال 
دشوار است و ما دنبال حل مسائل ساده 
و پیش پا افتاده در مذاکرات نیستیم. 
تیم مذاکره کننده باید بگوید تحریم 
ها چه مواردی است و بر اساس برجام 
باید برداشته شود؟ دیگر بحث و شرط 
و شروطی در میان نیست. برجام به ما 
تحمیل شد و ما نیز یكبار این تحمیل 

را پذیرفتیم، ما برجام را پذیرفتیم که 
مثال با دنیا تعامل کنیم. آیا تعامل این 
است که آن ها هر بالیی خواستند سر ما 
بیاورند و ما را محدود کنند و ما از حقوق 
خود بهره مند نشویم و فقط یكسری 
مردم  نماینده  بپذیریم.  را  تكالیف 
کازرون در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: تیم مذاکره کننده با این 
هدف رفته که به تكالیف برجامی خود 
عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث دشوار 
چه چیزی است که گفته می شود؟ کامال 
بحث روشن است و طرف های مقابل 
باید به تكالیف برجامی خود عمل کنند. 
اگر این موضوع را نمی توانند به نتیجه 
برسانند باید مشخص کنند که تا چه 
حد از مصوبه مجلس عدول خواهند 
کرد. آنگاه تیم مذاکره کننده بیاید و با 
مجلس صحبت کند تا ببینیم آیا باید از 

قانون عدول کنیم و اکنون صالح کشور 
چیست؟ رئیس پیشین سازمان انرژی 
اتمی در ادامه تاکید کرد: اینقدر هم 
نباید موضوع را کش و قوس داد. باید 
اخبار درست به افكار عمومی داخلی داده 
و روشن شود این پرانتزها چه هستند که 
طرح شدند؟ دوباره بالی برجام بر سر 
ما نیاید. وی گفت: از نظر بنده توافق در 
صورتی حاصل می شود که در منطقه 
اقتدار خودمان را حفظ کنیم. ما باید 
خاک ریزها را در مقابل دشمن خارج 
از مرزهای سوریه برپا کنیم، ما باید بر 
روی رژیم صهیونیستی فشار بگذاریم، 
ما باید بر آرمان انقالب که حذف رژیم 
صهیونیستی است پافشاری کنیم. رژیم 
صهیونیستی با البی ای که دارد بر ما 
فشار وارد می کند و ما نیز باید باور کنیم 

که به این رژیم باید ضربه بزنیم. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
بر لزوم طرح چند مرحله ای به منظور تبدیل تدریجی 
درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها 
تاکید کرد.به گزارش ایسنا، علی خضریان درباره عدم 
اجرایی شدن سامانه G۴B و تحقق نیافتن اهداف مدنظر 
برای این سامانه گفت: تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای 
کشور )G۴B.ir( به پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، 
علی رغم تاکیدات و زیرساخت های قانونی موجود تاکنون 
فراهم نشده است که می توان در خصوص چرایی عدم 
توفیق در اجرای این قانون حتی بعد از گذشت یک سال، 
به دالیل عدیده ای اشاره کرد. وی اضافه کرد: به عنوان 
یكی از دالیل عمده این موضوع که بیشتر در دولت 
دوازدهم فراگیر بود، می توان به اختالفات بین دستگاهی 
و عدم همكاری نهادهای مختلف با متولی اصلی این درگاه 
یعنی وزارت اقتصاد اشاره کرد. صدور مجوز، در حقیقت 
نوعی قدرت و حاکمیت را برای مراجع صدور به همراه 
دارد. از این روی مقاومت در برابر کاهش قدرت را می توان 
به عنوان اصلی ترین انگیزه این مراجع برای مخالفت با 
درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد. خضریان تصریح 
کرد: علی رغم اینكه موضوع عدم همكاری دستگاه ها با 
نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی برطرف شده است و 
مطابق با شنیده ها وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت اولیه خود را با صدور 
مجوزهای مربوطه شان از طریق درگاه مذکور اعالم 
نموده اند؛ اما هنوز هم گام عملی در این خصوص برداشته 
نشده و همچنان گروهی از مسئولین مرتبط در همین 
وزارتخانه های مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، در این 
مسیر سنگ اندازی می کنند. این نماینده مجلس با اشاره 
به اینكه شرایط اخذ هر مجوز کامال شفاف نیست، افزود: 

هر لحظه امكان دارد تا مطابق با بخشنامه مرجع صدور 
مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی تغییر کند، بنابراین 
صدور مجوز از طریق پنجره واحد ابتدا نیازمند بررسی، 
تدقیق و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها در هیئت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب  وکار، به عنوان متولی 
اصلی و قانونی این موضوع، است.   وی اطالعات موجود در 
درگاه ملی مجوزهای کشور را کسب وکار محور ندانست 
و گفت: همین موضوع نیز سبب سردرگمی کاربران در 
ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر در 
زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، قصد ارائه 
درخواست مجوز برای راه اندازی کسب وکار خاصی را 
دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای مستقل روبرو 
می شود و نمی داند که برای نیل به هدف نهایی خود باید 
چه قدم هایی را طی کند و چه مسیری پیش روی وی قرار 
دارد. خضریان اضافه کرد: پیچیدگی نظام استعالمات 
درون سازمانی و بین سازمانی، کاغذی بودن بخشی 
از فرآیندهای درون سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین 

دستگاهی، همگی دست به دست هم داده اند تا این مهم 
حداقل در زمان حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود.
خضریان افزود: گام های عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد 
صدور مجوزها به ترتیب اولویت شامل بازتنظیم اطالعات 
موجود در درگاه G۴B به صورت کسب وکار محور، 
تفكیک مجوزهای تایید محور توسط هیئت مقررات زدایی 
و بهبود محیط کسب وکار و هیئت وزیران، بررسی، 
تدقیق و شفاف نمودن فرآیند اخذ مجوزهای تاییدمحور 
کسب وکارها به ترتیب اولویت در هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار، اطالع رسانی عمومی شرایط و 
ضوابط مصوب و طراحی درگاه ملی مجوزهای کشور بر 
مبنای ضوابط مذکور، الكترونیكی نمودن فرآیند ثبت 
درخواست، ارجاع به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور 
مجوز در ظرف زمانی توافق شده، توسط درگاه به ترتیب 
اولویت تعیین شده یا دستگاه های داوطلب و تعمیم اولویت 
به کسب وکارهای جدید و راه اندازی فرآیند ثبت و صدور 

الكترونیكی مجوز با محوریت آن ها پیشنهاد می گردد.

خضریان:
درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد 

صدور مجوزها تبدیل شود

تیم مذاکره کننده روشن کند 
پرانتزهای جدید چیست؟

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در واکنش به 
ادعای یكی از مقامات آمریكایی درباره نتایجی که احیای برجام 
برای ایران در بر خواهد داشت، از موضع ایران در مذاکرات وین 
مبنی بر تضمین خواهی برای عدم ترک یک جانبه برجام از سوی 
دولت های آتی آمریكا، دفاع کرد. به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در 
واکنش به ادعای ریچارد گلدبرگ عضو البی صهیونیستی »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« درباره نتیجه ای که احیای توافق هسته ای 
برای نقش ایران در منطقه در بر خواهد داشت، در صفحه توییترش 
نوشت: بعضی ها نمی خواهند از سیاست شكست  خورده فشار 
حداکثری درس بگیرند. ایرانی ها کامال حق دارند که دنبال 
تضمینی در قبال تكرار این ماجراجویی فاجعه  بار باشند. اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که دور هشتم مذاکرات وین 
در راستای احیای تواقق هسته ای ]برجام[ در جریان است. ایران 
تاکید کرده است تنها هدف لغو تحریم های یک جانبه آمریكا را در 
این مذاکرات دنبال می کند و در صورت انجام شدن آن و پایبندی 
تمامی امضا کنندگان برجام به تعهداتشان، حاضر به بازگشت به 
پایبندی به تمامی تعهدات هسته ای اش در برجام خواهد بود. یكی 
از موضوعاتی که ایران در این مذاکرات مطرح کرده است، موضوع 
تضمینی قانونی از سوی دولت آمریكاست که در صورت بازگشت 
آن به برجام پس از خروج دولت دونالد ترامپ در سال 201۸، 
دولت دیگری در آینده از آن خارج نخواهد شد. این در حالی 
است که ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا اخیرا 
در این باره گفت: چیزی تحت عنوان ضمانت در دیپلماسی و امور 
بین المللی وجود ندارد. ما از طرف این دولت می توانیم حرف بزنیم 
اما این دولت همیشه با صراحت گفته است که ما آماده بازگشت به 
پایبندی کامل به برجام و پایبند ماندن کامل به آن هستیم، مادامی 

که ایران هم همین کار را بكند.

اولیانوف:
ايران حق دارد در مذاکرات وين به 

دنبال تضمین باشد

حاجی بابايی:

يارانه ها بايد تجمیع شود

سنا
: ای

س
عك

ین
نال

د آ
تما

 اع
س:

عك

منابع عراقی اعالم کردند که سردار قاآنی و مقتدی صدر دیدار 
و گفت وگو کردند. به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، سردار 
قاآنی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
که در عراق به سر می برد با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق در منزل وی واقع در منطقه حنانه دیدار و گفت وگو کرد. 
سردار قاآنی و مقتدی صدر درخصوص یكپارچه کردن مواضع 
احزاب شیعی عراق رایزنی کردند. به گفته منابع عراقی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیش از این نیز با 
رهبران ائتالف هماهنگی عراق موسوم به "چارچوب هماهنگی 

شیعیان" دیدار و گفت وگو کرد.

 ديدار سردار قاآنی با مقتدی صدر

آیـت اهلل سـید ابراهیـم رییسـی، رییـس دولـت 
سـیزدهم در روزهـای آتـی در اولیـن سـفر دو 
جانبـه خـود در مقـام رییـس جمهـور بـه دعوت 
چندیـن بـاره "والدیمیـر پوتین" رییـس جمهور 
روسـیه بـه مسـكو سـفر می کنـد تـا در مالقاتـی 
رتبـاط بـا  مفصـل بـا همتـای روس خـود در ا
موضوعـات مهـم روابـط دوجانبـه و برنامه هـای 
دو کشـور بـرای توسـعه مناسـبات در حوزه هـای 
قتصـادی و تجـاری  ز جملـه عرصـه ا مختلـف ا
رایزنـی و گفت وگـو کند. به گزارش ایسـنا، سـفر 
حائـز اهمیـت رییـس  جمهـور ایـران بـه روسـیه 
در حالـی انجـام می شـود کـه والدیمیـر پوتیـن، 
رییـس جمهـور روسـیه، اولیـن مقـام عالـی رتبه 
براهیـم   نتخـاب ا خارجـی بـود کـه در پیامـی ا
رییسـی به عنـوان رییـس جمهـور جدیـد  ایران  
را پـس از برگـزاری سـیزدهمین دوره  انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری در خردادمـاه 1400 تبریـک 
گفـت. روسـای جمهـور دو کشـور تاکنـون دیدار 
ند و بـر خـالف  حضـوری بـا یكدیگـر نداشـته ا
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه بـرای دیـدار 
ایـن دو مقـام عالـی رتبـه در حاشـیه اجـالس 
ه  نگهای در شـهر دوشـنبه در شـهریورما شـا
سـال جـاری  ایـن دیـدار بـه دلیـل ابتـالی یكی 
از نزدیـكان پوتیـن بـه کرونـا و قرنطینـه شـدن 
وی بـه خاطـر ایـن موضـوع بـه تعویـق افتـاد و 
ایـن دیـدار بـه یـک گفـت وگـوی تلفنـی تبدیل 
شـد؛ گرچـه در 25 آبـان مـاه سـال جـاری نیـز 
ر دیگـر دو رییـس جمهـور بـا یكدیگـر بـه  بـا
صـورت تلفنـی  گفت وگـو و رایزنی کردند.  سـفر 
رییـس جمهـور ایران بـه روسـیه بـا دسـتور کار 
توسـعه تعامـالت اقتصـادی و تجـاری دو کشـور 
در راسـتای نـگاه راهبردی ایـران به شـرق انجام 
مـی شـود و کارشناسـان و تحلیل گـران عرصـه 
سیاسـت خارجـی در ایـن ارتبـاط تاکیـد دارنـد 
کـه گسـترش روابـط ایـران با حـوزه شـرق برای 
تقویـت جایـگاه ایـران هـم از موضـع بازیگـری 
ژئوپلیتیكـی و اقتصـادی و هـم از موضع سیاسـی 

در برابـر فشـار غـرب حائـز اهمیـت  اسـت.
 مهم تريـن دسـتور کارهای اقتصادی سـفر 

ريیس جمهـور به مسـکو
 همان طـور که ایران در شـهریورماه سـال جاری 
در نشسـت دوشـنبه  با حمایت کشـورهایی چون 

چیـن  و روسـیه در پـی رایزنـی هـای فشـرده 
مقامـات وزارت خارجـه دولـت هـای دوزادهم و 
سـیزدهم  به عضویت دائم  سازمان شـانگهای در 
آمد بـه نظر مـی رسـد یكـی از مهمترین دسـتور 
کارهـای  سـفر رییسـی بـه مسـكو در جریـان 
دیـدار بـا پوتیـن پی گیـری بحـث عضویـت دائم 
ایـران در اتحادیـه تجـاری اوراسـیا اسـت .  در 
همیـن چارچـوب کارشناسـان معتقـد هسـتند 
با توجه بـه تنـوع بـازار و تنـوع منابـع موجود در 
کشـورهای عضو ایـن اتحادیـه، عضویـت دائم در 
آن  یـک فرصـت قابـل توجه بـرای اقتصـاد ایران 
ایجاد مـی کند و مـی تـوان از این طریق بخشـی 
از اثـر تحریـم هـا را جبـران کـرد. قطعـا ورود به 
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و همـكاری بـا ایـن 
اتحادیـه می توانـد دروازه جدیـدی بـرای اقتصاد 
ایران باشـد کـه بتوانـد بـا سـایر اعضا بـه راحتی 
روابـط اقتصـادی برقـرار کنـد و یـا روابـط خـود 
را توسـعه دهـد. ایـران مـدت طوالنـی شـرکت 
کننـده در موافقت نامـه موقت اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا بـوده اسـت و  اکنـون مدتـی اسـت کـه  
رونـد بـرای عقـد موافقـت نامـه دائمـی ایـران با 
ایـن اتحادیـه آغاز شـده اسـت و این امیـد وجود 
دارد کـه بـا حمایـت روسـیه ایـن روند تسـریع و 
نهایـی شـود. در سـال های اخیـر روابـط ایـران و 
روسـیه  در حوزه تعامـالت سیاسـی در عرصه دو 
جانبـه و همچنیـن همـكاری هـای منطقـه ای  از 
رشـد قابـل توجهـی برخـوردار بـوده اسـت ولـی 
این تعامـالت در حوزه تجاری رشـد چشـم گیری 
نداشـته اسـت گرچه برخی از کارشناسـان معتقد 
هسـتتند کـه  اقتصاد دو کشـور ایران و روسـیه با 
توجه بـه نـوع فعالیـت هـای تجـاری و اقتصادی 
دو کشـور، چنـدان مكمـل یكدیگـر نیسـتند 
یـن زمینـه  نتظـار چشـم گیـری در ا یـد ا و نبا
داشـت  ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه علی رغـم 
این موضـوع متاسـفانه دو کشـور از ظرفیت های 
بـط  قلـی موجـود نیـز  بـرای گسـترش روا حدا
اسـتفاده نكـرده انـد و پتانسـیل هـای موجـود 
در ایـن زمینـه نادیـده گرفتـه شـده اسـت. بـه 
گفتـه قائم مقـام اتـاق بازرگانـی و صنعت روسـیه 
در سـال جـاری میـالدی حجـم تجـارت بیـن 
دو کشـور بـرای اولیـن بـار در طـول روابـط دو 
کشـور بـه بیـش از سـه میلیـارد دالر رسـیده که 

بخـش اعظـم ایـن حجـم از مبـادالت تجـاری به 
محصـوالت کشـاورزی دو کشـور اختصـاص دارد 
و قطعـا ظرفیت هـا بین دو کشـور برای گسـترش 
همـكاری هـای اقتصـادی بیـش از آن چیـزی 
اسـت که اکنـون وجـود دارد  و نسـبت بـه برنامه 
بلندمـدت ایـران کـه 20 میلیـارد دالر میـزان 
تجـارت ایـران و روسـیه را در نظـر گرفته اسـت، 
۳ میلیـارد دالر عـدد کمـی اسـت. بـه گـزارش 
ایسـنا، بـه نظر مـی رسـد از جملـه دیگر دسـتور 
قتصـادی سـفر رییسـی بـه مسـكو   رهـای ا کا
گسـترش همـكاری هـای دو کشـور در حـوزه 
ترانزیـت و حمـل و نقل باشـد؛ موضوعـی که می 
توانـد بـرای دو کشـور سـاالنه در آمـد میلیاردی 
بـه همـراه داشـته باشـد.  ایـران و روسـیه هر دو 
با توجـه به نـوع اهـداف و سیاسـت های خـود در 
عرصـه خارجـی و مخالفت شـان بـا سیاسـت های 
یـک جانبـه آمریـكا در عرصـه بین الملـل بارهـا 
مـورد تحریم  دولـت واشـنگتن  قـرار گرفتـه اند 
و اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم تحریم هـا بـر 
اقتصاد خـود را به خصـوص در  حوزه هـای پولی 
نـد در همیـن  و بانكـی از نزدیـک لمـس کرده ا
چارچـوب تهـران و مسـكو  از جملـه کشـورهایی 
هسـتند کـه معتقـد هسـتند کـه آمریـكا دالر را 
بـزاری بـرای فشـار بـه کشـورهای منتقـد  بـه ا
خـود تبدیـل کـرده اسـت و در ایـن راسـتا الزم 
اسـت کـه کشـورها تـا آن جـا کـه امكان پذیـر 
ز  بـط تجـاری دو طرفـه ا اسـت حداقـل در روا
واحدهـای پولـی ملی خـود اسـتفاده کننـد و در 
ایـن ارتباط  بـا یكدیگـر پیمـان دو جانبـه پولی و 
بانكـی امضـا کننـد در این ارتبـاط در سـال های 
اخیـر رایزنی هـا و اقداماتی بیـن دو کشـور ایران 
و روسـیه  انجام شـده اسـت و ایـن انتظـار وجود  

یـران  دارد بـا اسـتفاده از فرصـت ایـن سـفر، ا
بتوانـد بـا همـكاری مشـترک نسـبت بـه بحـث 
مـراودات بانكـی در یـک بسـتر کامـاًل شـفاف و 
مشـخص بـا روسـیه  اقـدام کنـد تـا بخشـی از 
محدودیت هـای مـراودات بانكـی و پولـی کـه 
امـروز بـا آنهـا مواجهیـم، کنار گذاشـته شـود. به 
نظـر مـی رسـد در جریـان مالقـات چند سـاعته 
رییـس جمهـور بـا پوتیـن، عـالوه بـر موضوعات 
اقتصـادی، روسـای جمهـور دو کشـور در مـورد 
موضوعات  سیاسـی، دفاعـی و امنیتـی  و آخرین 
ز جملـه  لمللـی  ا تحـوالت منطقـه ای و بیـن ا
فغانسـتان، تشـدید  تحـوالت  سـوریه، یمـن، ا
مریـكا و روسـیه در حـوزه  تنش هـای بیـن آ
  . . اوکرایـن و گسـترش ناتـو در شـرق اروپـا و .

رایزنـی و گفت وگـو کننـد.  
 سفر پوتین به تهران در آينده نزديک

ر روسـای  بـا خیـر چندیـن  طـی سـال های ا
جمهور دو کشـور ایـران  و روسـیه برای شـرکت 
یزنی هـای  ا ر و  نیـه  در نشسـت هـای چندجا
منطقـه ای و بیـن المللی  بـه کشـورهای یكدیگر 
نـد چنـان کـه والدیمیـر پوتیـن  سـفر کرده ا
در آذرمـاه 1۳۹4  بـرای شـرکت در نشسـت 
سـران کشـورهای صـادر کننـده گاز، در آبـان 
مـاه 1۳۹6 بـرای شـرکت در نشسـت سـه جانبه 
روسـای جمهـور ایـران، آذربایجـان و روسـیه و 
در شـهریورماه 1۳۹7 بـرای شـرکت در نشسـت 
سـران  روند آسـتانه بـه تهران سـفر کرده اسـت 
و در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران بـه ترتیـب زمـان 
عظـی رییـس   سـتقبال محمـد وا سـفر مـورد ا
وقـت دفتـر رییـس جمهـور، کرباسـیان وزیـر 
وقـت اقتصـاد و دارایـی، اردکانیـان وزیـر وقـت 

نیـرو قـرار گرفـت.

سفر رییسی به مسکو
 تحقق توازن در عرصه سیاست خارجی کشور
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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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۶۷ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدهللا امیری 
خامکانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۲۰۵ صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت ۲۳۸.۳۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند بلوار فردوس 
کوچه ۲۸ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته 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 نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۶۸۸ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه سعیدی زرندی 
فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۲۱ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
۲۴۲.۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۸ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع 
در زرند بلوار تختی روبروی اداره دارایی کوچه ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین اکبرنژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۸۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود عمومی 
بخشهای ۱3 و ۱6 کرمان حوزه 

ثبتی شهرستان زرند
در تعقیب آگهی شماره ۱۰۹۲ و در 
اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود امالک مشروحه زیر واقع در بخشهای ۱۳ 
و ۱۶ کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند به ترتیب 
شماره پالک به شرح ذیل در تاریخ های تعیین 

شده در محل شروع بعمل خواهد آمد.
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

۱۳ کرمان
پالک یک فرعی از ۵۸۰ اصلی آقای علی عربپور 

ششدانگ خانه بمساحت ۶۷۲.۲۳ مترمربع.
محسن  آقای  اصلی   ۶۷۷ از  فرعی   ۱۴ پالک 
بمساحت  خانه  ششدانگ  بیدخوانی  منصوری 

۸۱۱.۹۲ مترمربع.
پالک ۱۸۲۶ فرعی از ۶۰۴۴ اصلی آقای مصطفی 
دکان  شالوده  ششدانگ  حتکنی  گلستانی 

بمساحت ۳۶ مترمربع.
یزدانی  علیرضا  آقای  اصلی   ۱۹۴۴۳ پالک 
 ۲۷۲.۵۰ بمساحت  خانه  ششدانگ  احمدآبادی 

مترمربع.

بعمل   ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مورخه  یکشنبه  روز  در  که 
خواهد آمد .

ب( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱۶ 
کرمان )کوهبنان(

پالک ۱۶۳۱ فرعی مفروز و مجزی از پالک ۵۲۱ 
فرعی از ۱۸ اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران 
با نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
ساختمان  ششدانگ  کرمان  درمانی  بهداشتی 
 ۱۸۲۰.۷۵ بمساحت  کوهبنان  بهداشت  مرکز 

مترمربع.
پورحمزه  زهراالسادات  خانم  اصلی   ۴۱۴ پالک 
 ۳۷۲.۲۵ بمساحت  خانه  ششدانگ  کوهبنانی 

مترمربع.
که در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بعمل خواهد آمد.

امالک  و  اسناد  ثبت   ۱۴ ماده  موجب  به  لذا 
و مجاورین  امالک  به صاحبان  زرند  شهرستان 
پالک های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار 
می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک انها با 

حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد و چنانچه کس یا کسانی بر حدود 
ارتفاقی اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود 
را ظرف مدت یک ماه از تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم  
و رسید دریافت دارند و نیز ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست 
الزم به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نمایند و در 
غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره 
تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهد و پس از گذشت مهلت های یاد شده 
اقدام و هیچ گونه ادعائی مسموع نخواهد بود و 
کلیه پالک های تحدیدی مندرج در این آگهی در 
روزهای تعیین شده از ساعت ۸ صبح به ترتیب 
شماره پالک و بخش شروع به عمل خواهد آمد. 

م الف ۲۷۶
تاریخ انتشار: روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲

حسین توحیدی نیا
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰
بر طبق دستور ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک 
ثبت  قانون  نامه  آئین  و ۶۴  اصالحی ۵۹  مواد  و 
اشخاصیکه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ )مهر و آبان 
و آذر( نسبت به امالک مجهول المالک بخش ۱۵ کرمان حوزه 
ثبتی شهرستان زرند تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام متقاضی و 

سهام مورد تقاضا و محل وقوع ملک بشرح زیر آگهی می گردد:
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱۵ کرمان

پالک یک فرعی از ۴۱۰ اصلی آقای قاسم اقبالی دارای شناسنامه 
از  مشاع  یکدانگ  موازی  فرزند حسن  زرند  از  صادره  شماره ۹ 
آباد جدیداالحداث واقع در  ششدانگ مزرعه موسوم به حسین 

کوهستان دشتخاک بمساحت ۱۲۲۹۳ مترمربع.
پالک ۲ فرعی از ۴۱۰ اصلی آقای قاسم اقبالی دارای شناسنامه 
از  مشاع  یکدانگ  موازی  فرزند حسن  زرند  از  صادره  شماره ۹ 
آباد جدیداالحداث واقع در  ششدانگ مزرعه موسوم به حسین 

کوهستان دشتخاک بمساحت ۱۳۵۰ مترمربع.
نمایندگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  اصلی  پالک ۴۷۷   
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کرمان ششدانگ خانه بهداشت واقع در 

روستای بابگهر  بمساحت ۲۴۰.۵۰ مترمربع
پالک ۴۷۸ اصلی آقای عباس گلستانی حتکنی دارای شناسنامه 
در  واقع  خانه  ششدانگ  علی  فرزند  زرند  از  صادره   ۱۵ شماره 

روستای حتکن بمساحت ۴۳۴.۴۵ مترمربع
لذا بنا به دستور ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک کسانیکه بر 
امالک تقاضای ثبت شده در بخش های قید شده در این آگهی 
واخواهی و اعتراضی دارند می توانند از اولین نوبت انتشار آگهی به 
مدت ۹۰ روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت دارند و عالوه بر آن ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست الزم به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تسلیم 
دادخواست را دریافت دارند و به این اداره تسلیم نمایند و اداره 
ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه می دهند و چنانچه بین تقاضا کنندگان و 
اشخاصیکه قبل از نوبت اول این آگهی دعوی اقامه و در جریان 
رسیدگی می باشد میبایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی را 
به این اداره تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد و تحدید حدود 
امالک درخواست ثبت شده بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و 
امالک به ترتیب بخش و شماره پالک آگهی خواهد شد و این 

آگهی در دو نوبت به شرح زیر منتشر خواهد شد. م الف۲۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۲/۱
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چالش ها، مشكالت، معضالت، سنگ اندازی ها 
و نخواســتن های بزرگی در مســیر مدیریت 

فدراسیون برای تیم ملی وجود دارد.
به گزارش ورزش سه ، علی عالی مشاور رییس 
فدراســیون در یادداشــتی به مــرور اتقاقاتی 
پرداخته که در یكســال حضــور عزیزی خادم 
در ســت رییس آنها را لمس کرده و از نزدیک 
دیده است.این یادداشت شامل نكاتی از حواشی 
این شــغل و البته انتقاداتی نسبت به دوره های 

گذشته مدیریتی در فوتبال ایران است. 
عزیزی خادم تا به امروز هرکاری که نیاز بود انجام 
داد و کارهای بســیاری هم مانده که باید انجام 
دهد. البته به جز عمل به توصیه ها و فشارها برای 
انتخاب فالنی به عنوان سرمربی تیم ملی رده های 
مختلف و بهمان افراد برای پست های فدراسیون 
فوتبال.اوبه جای این کارها با همه وجود تالش 
می کند استقالل فدراسیون فوتبال را حفظ کند.
 کار کــردن در این شــرایط راحت نیســت. با 
ابزارهای مختلف فشــار می آورنــد. قبلش هم 
پیام می دهند. اما رییس فدراسیون فوتبال کاِر 
خودش را می کند و اجــازه نمی دهد فوتبال از 
مسیرش خارج شود. بله، هزینه هم دارد. خطی 

روی صورت فوتبال می اندازند و فرار می کنند. 
بازسازی دو ویترین فوتبال ایران 

فدراســیون فوتبال دو ویتریــن دارد و هر روز 
سعی می کند این ویترین را بازسازی و جذاب 
کند. تیم های ملی و لیگ برتر. قدم های مهمی 
در حوزه تیم های ملی برداشته شد. تیم ملی را 
در شرایطی تحویل گرفتیم که همه نااامیدانه 
درباره ش حرف می زدند. تعارف نداریم، خیلی 
از افراد به فدراســیون نزدیک هم نمی شدند. 
ناجوانمردانه میزبانی را از فوتبال ایران گرفتند 
و کرسی های فوتبال ایران در AFC هم قدمی 
برای حل مشكل برنداشــتند. یک تساوی هم 
بــرای تیم ملی خطرنــاک بود. فشــارها برای 
تغییر سرمربی هم کم نبود. پرونده ویلموتس 
و هزینه های وکالت و دادرسی هم بود. شستا، 
ســاختمان فدراســیون را تصاحب کرده بود. 
این ها از گذشــته به فدراســیون تحمیل شد. 
برای تیم ملی هرکار انجام شــود، کوچک است 
اما کاری با فوتبــال کردند که هیچ کس حاضر 
نبود نزدیک فدراســیون، تیم ملــی و فوتبال 
شوند! یادشان رفته اسپانسر، لباس به تیم ملی 
هم نمی دادند و کادرفنی بیشــتر از یک سال، 
فقط چند دســت لبــاس در اختیار داشــتند. 
یادشان رفته در حساب فدراسیون فوتبال فقط 

21میلیون پول بود.

 صحبت از مشكالت روزهای ابتدایی تیم ملی، 
خودش می تواند ابعاد بسیاری از مسائل را روشن 
کند. به خاطر دارم آقای اسكوچیچ پیشنهاد کرد 
اردو باید در کیش برگزار شود. پیشنهاد ما قطر 
بود و این آمادگی در آن جا نیز وجود داشت. اما 
سرمربی اعالم کرد کیش را می خواهیم. تا خرداد 
1400 فقط دو ماه فرصت بود. اگر اردو در تهران 
یا دوحه برگزار می شد، مشكلی نبود اما کیش 
ماه ها بود به خاطر کرونا، میزبان هیچ مسابقاتی 
نشده بود و چمن اســتادیوم هم قابل استفاده 
نبود. اصال هیچ گاه در تاریــخ، تیم ملی فوتبال 
ایران در کیش اردو نزده بود. رییس فدراسیون 
فوتبال از ارتباطات شخصی اش برای تسریع امور 
استفاده کرد. جلسه ای با معاون رییس جمهور 
و دبیر مناطق آزاد کشــور و رییس منطقه آزاد 
کیش برگزار کرد و همه هم قســم شدند تا این 
اتفاق بیفتد. یادمان باشــد دربــاره ی اردویی 
صحبت می کنیم که پیش از این برگزار نشــده 
بود. با وزارت ورزش هم صحبت شد تا مسئول 
چمن ورزشــگاه آزادی، بر پروژه زمین فوتبال 
کیش هم نظارت کند و بارهــا در رفت وآمد به 

کیش بود. 
از کیش تا صعود 

برگردیم به بحث مان، حتی آقای اسكوچیچ هم 
مطمئنم امیدی برای آماده سازی چمن نداشت. 
او در آن چندماه، چندبار برای سرکشی از زمین، 
به کیش اعزام شد و خب نگرانی داشت. روزی 
کــه اردوی تیم ملی در کیش برگزار شــد، هم 

زمین به موقع آماده شد، هم استادیوم به موقع 
تجهیز شــد، هم رختكن و سرویس حمل ونقل 
به درستی برنامه ریزی شــد تا تیم ملی مشكلی 
نداشته باشد. آن هم در اوج کرونا. بله، می دانیم 
این کارها کوچک است و »باید« انجام می شد، 
اما یادمان باشد در حســاب فدراسیون فوتبال 
فقط 21میلیــون تومان پول بــود، باید حقوق 
پرســنل می داد، هزینه های جاری داشت و در 
شــرایط تحریم و کرونا قرار داشتیم. ارتباطات 
شــخصی رییس فدراســیون فوتبــال بود که 
هواپیمایی کیش ایر را مجاب کرد تا اسپانســر 
پرواز اختصاصی و چارتــر تیم ملی برای اردوی 

کیش و مسابقات بحرین باشد.

حتما مدیریت سابق دوباره عكسی نشان می دهد 
که ما هم با فالن شــرکت پروازی عكس یادگار 
داریم و کار مهمی نیست، بله، ولی همین االن 
فدراسیون درگیر پرونده فاکتور چندمیلیاردی 
یک شرکت هواپیمایی است که به صورت چارتر 
تیم ملی را در فدراســیون قبلی به چین برده و 
پولش را هم ندادند! هزینه کردن که کاری ندارد.

 فدراسیون حتی برای هتل محل اقامت در کیش 
هم پولی نداد و دوســتی عزیزی خادم با آقای 
موسوی، مالک هتل داریوش کیش باعث شد تا 

اقامت تیم ملی در این منطقه رایگان باشد. این ها 
بخش کوچكی از اقدامات فدراسیون در شرایط 
اسف باری بود که مین گذاری شده تحویل دادند و 
منتظر زمین خوردن بودند. آرزو داشتند تیم ملی 
حذف شود تا هیچ کس به عملكرد مدیریتی آنها 
ورود نكند. اما با لطف خــدا و همت کادرفنی و 
بازیكنان و تدارک مدیریتی فدراسیون، فوتبال 

ملی در مسیر درست قرار گرفت. 
 فوتبال زنان و امیدها 

این تدارک، در اختیار تیم ملــی زنان هم قرار 
گرفت. اگر دوســت دارنــد اینگونــه بگویند 
هیچ کاری نشــده، به وضعیت تیم ملی فوتبال 
زنان نــگاه کنند که چگونه آماده می شــدند و 

حاال چه تفاوتی ایجاد شــده اســت. این را در 
نظر بگیرند که تیم ملی امید ســه سال قبل از 
المپیک تشكیل شده اســت. این را ببینند که 
یكی از باکیفیت ترین دوره های استعدادیابی در 
کشور پیگیری می شود. یادمان نرود اینجا ایران 
اســت و حتما وضعیتش با فوتبال کشورهایی 
مثل قطر، امارات، ژاپــن و کره فرق دارد. این ها 
را گفتم تا متوجه شوید چه چالش ها، مشكالت، 
معضالت، سنگ اندازی ها و نخواستن هایی در 
مسیر مدیریت فدراسیون برای تیم ملی وجود 
دارد. قطعا همه عوامل دخیل هستند تا فوتبال 
به آرامش برسد. همین مشكالت در بخش های 

دیگر هم هست و باید درستش کرد.
 در بخش اســتعدادیابی، در بخش داوران، در 
بخش بازاریابی، در بخش پشتیبانی، در بخش 
مالی، در بخش فوتســال، فوتبال ســاحلی و 
تیم های پایه زنان و مردان. متاســفم که این را 
می گویم، سه سال است برای داوران زن لباس 
تهیه نكردند و این فدراسیون وظیفه ی خودش 
می داند این مســئله را پیگیــری کند و لباس 
مناســب در اختیار داوران زن ایران قرار گیرد. 
این ها حتما دغدغه رییس فدراســیون فوتبال 
است. ما اعتقاد داریم فوتبال باید برای همه باشد 
و انحصارهایی که این سال ها شكل گرفته، باید 

شكسته شود.
 سیاسِت رییس فدراسیون فوتبال سكوت مقابل 
هجمه ها و کار در مسیری روشن است. هرچقدر 
در این مســیر کار کنیم، کم اســت. شبانه روز 
تالش، قدمی کوچک برای رشــد فوتبال است. 
مطمئنیم آینده بهترین قاضی درباره ی عملكرد 
فدراسیون فوتبال و مواضع مخالفانش است تا 

همه چیز روشن شود.

مشکات فوتبال بايد ريشه ای حل شود 

از مین گذاری تیم ملی تا سیاست حذف و پرونده سازی
گزارش

ورزش سه

ايراندوست:
راضی ترين فرد روی کره زمین 

هستم
سرمربی تیم ملی زنان ایران در گفت و گو با دوربین AFC گفت 
آنقدر در این سال ها از او سوال شده چرا دختران به جای پختن 
قرمه ســبزی باید فوتبال بازی کنند، از این خورش متنفر شده 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت AFC، در حالی که ایران اولین 
حضور خود در جام ملت های آسیا 2022 هند را آغاز می کند، 
مریم ایراندوست سرمربی تیم نه تنها وظیفه دارد در زمین بازی 

موفق شود، بلكه تصورات را از آن تغییر دهد.
مریم ایراندوســت گفت: از نظر نتایج به دست آمده توسط تیم 
ما، من راضی ترین فرد روی کره زمین هســتم اما از نظر فنی، 
تیم ما زمینه های زیادی برای پیشرفت دارد و تالش می کنیم 
این نواقص را در اردوهای آماده ســازی خــود برطرف کنیم تا 
در آینده شرایط بهتری داشــته باشــیم و نقاط ضعف خود را 
به حداقل برســانیم. همه می دانند که تیم فوتبال بانوان ایران 
به تازگی تشــكیل شده اســت و ما نمی توانیم همه کاستی ها و 
مشــكالت را در مدت کوتاهی برطرف کنیم اما باید بگویم که 
همه تالش می کنیم با کار، تالش و تمرین بیشتر این مشكالت 

را برطرف کنیم.
واضح اســت که فوتبــال زنان ایــران گام هــای فوق العاده ای 
برداشته است، به ویژه زمانی که مریم ایراندوست دختر نصرت 
ایراندوســت، بازیكن و مربی ســابق ایرانی به این موضوع فكر 
می کند که از کجا شروع شده است. او با اشاره به خورش قورمه 
سبزی که خورش محبوب ایرانی است گفت: بارها از من پرسیده 
شده که چرا یک دختر باید فوتبال بازی کند و بهتر است قورمه 
ســبزی بپزد. آیا باور می کنید که من از قورمه ســبزی متنفرم 
و دیگر آن را نمی خورم؟ دیگر نیازی نیســت که بگویید ما که 
هستیم زیرا همه ایرانی ها فیلم ها و عكس های ما را دیده اند و 
مطمئنم همه ما را می شناسند و از فوتبال زنان ایران می دانند.

شایســتگی تیم ملی بانوان، آگاهی تیم ملی بانوان را در کشور 
فوتبالدوست خود افزایش داده است اما اگر بخواهد چشم انداز 
بلندمدت ایراندوست محقق شود، تنها آغاز یک داستان بزرگ تر 
است. ایراندوست در پایان گفت: وقتی تیم شما جزو 12 تیم برتر 
آسیا باشد و به زودی در معتبرترین تورنمنت ملی فوتبال بانوان 
در قاره شــرکت کند، قطعا تاثیر مثبتی در فوتبال بانوان ایران 
خواهد داشت. انتظار دارم با برنامه ریزی مناسب، تیم های ملی 
بانوان کشورمان در رده های سنی دیگر ساماندهی شوند و یک 
برنامه پنج ســاله برای رشد و توســعه فوتبال بانوان اجرا شود. 
در صورت تداوم حمایت های فدراســیون فوتبال ایران و مردم 
ایران، قول می دهم تا پنج ســال آینده به جــام جهانی فوتبال 

بانوان صعود می کنیم.
کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ايران در نشســت خبری 

جام ملت ها چه گفت؟
کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان گفــت: مدت ها منتظر حضور در 
این تورنمنت بودیم. اکنون وقتش است که به خواسته های خود 

برسیم و مطمئنم فوتبال خوبی را به نمایش می گذاریم.
بهناز طاهرخانی کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران در نشست 
خبری پیش از دیدار با هند در جام ملت های آســیا گفت: همه 
ما آماده هســتیم با انگیزه باال به مصاف هنــد برویم. دختران 
فوتبالیســت ایران انگیزه باالیی دارند، تمرینات خوبی را پشت 

سر گذاشته و منتظر شروع رقابت های جام ملت ها هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن سكوت درباره 
ارتباطش با جادوگر گفت که اطالعی از ممنوع 
بودن برگزاری اردوهــای برون مرزی تیم های 

ملی فوتبال ندارد.
به گزارش تســنیم، شــهاب الدین عزیزی خادم در حاشیه 
مراسم تدفین شهدای گمنام در وزارت ورزش و جوانان اظهار 
داشت:  به ارواح طیبه شهدا درود می فرستم. وزارت ورزش و 
جوانان اقدام بزرگ و مبارکی انجــام داد. تمام وجود و حتی 
نفس کشیدن ما به برکت شهداست؛ کسانی که وجود خود را 
خالصانه، عارفانه و صادقانه برای کشورمان گذاشتند و در دنیا 
و آخرت جاودان هستند. وی حضور در مراسم تدفین شهدا را 
حداقل کاری دانست که می توان برای این عزیزان انجام داد 
و گفت:  امیدوارم همه ما از حضور و نام شــهدا درس زندگی 
و عبرت بگیریــم. با تمام وجود قدردان همه شــهدای عزیز 
هستیم. ان شاءاهلل هفته آینده صعود تیم ملی به جام جهانی 
قطعی می شود. با توجه به ســهمیه ای که فیفا به فدراسیون 
فوتبال می دهد، ان شــاءاهلل تعــدادی از خانواده های معظم 
شهدا و جانبازان عزیز در سه دیدار مقدماتی و پس از صعود 
کنار ما باشند. این موضوع در ستاد هماهنگی و برنامه ریزی 
جام جهانی مطرح می شود. رئیس فدراسیون فوتبال درباره 
مخالفت با ســفرها و اردوهای خارجی تیم های ملی فوتبال 
گفت: چنین چیزی را نشنیده ام و نمی دانم. معموالً سفرهای 

تیم های ملی توسط شورای برون مرزی انجام می شود. 

رئیس فدراســیون تكواندو گفــت: گمنامی 
شهدا باعث شده اســت این همه جمعیت در 
اینجا حاضر شوند و قهرمانان المپیک، جهان 
و پهلوانــان برای آنها ســر خم کنند. به گزارش تســنیم، 
هادی ساعی در مراسم تشییع شــهدای گمنام در وزارت 
ورزش و جوانان اظهار داشت: امروز برای تشییع دو شهید 
عزیزی حاضر شدیم که شهدای گمنام هستند، اما شهدای 
گمنام آن قدر نامشــان بــاال و ماندگار اســت که این همه 
جمعیت، قهرمان و پهلوان در این مراســم شرکت کردند. 
اعتقاد داریم قهرمانان ما شــهدا هستند و اینها هستند که 
جانشــان به عنوان باالترین دارایی یک انسان را در این راه 
گذاشــتند. وی تصریح کرد: قهرمانانی با سن بسیار پایین 
15 و 17 سال توانســتند قهرمانی ماندگاری را رقم زدند. 
امروز این عزیزان به عنوان شــهدای گمنام دفن می شوند، 
اما این گمنامی باعث شده است این همه جمعیت در اینجا 
حاضر شــوند و قهرمانان المپیک، جهان و پهلوانان برای 
آنها ســر خم کنند و این قهرمانی همیشه ماندگار خواهد 
بود. رئیس  فدراسیون تكواندو در خصوص نامشخص بودن 
تكلیف انتخابات فدراسیون تكواندو گفت: ان شاءاهلل درست 
می شود و چیز خاصی نیست، قرار است در این هفته تعیین 
تكلف شــود. ســاعی در خصوص احتمال برگزاری دوباره 
مجمع فدراســیون تكواندو تأکید کرد: نمی دانم و باید از 
وزارت ورزش بپرســید، مرجع قضایی بایــد بگوید و من 

نمی توانم تصمیم بگیرم.

سکوت عزيزی خادم درباره 
ارتباطش با جادوگر

ساعی: 
نمی دانم مجمع دوباره برگزار 

می شود يا خیر

خبر

خبر

خبر

ايراندوست در پايان گفت: وقتی تیم شما جزو ١٢ تیم برتر آسیا باشد و به زودی در معتبرترين تورنمنت 
ملی فوتبال بانوان در قاره شرکت کند، قطعا تاثیر مثبتی در فوتبال بانوان ايران خواهد داشت. انتظار دارم 
با برنامه ريزی مناسب، تیم های ملی بانوان کشورمان در رده های سنی ديگر ساماندهی شوند و يک برنامه 
پنج ساله برای رشد و توسعه فوتبال بانوان اجرا شود. در صورت تداوم حمايت های فدراسیون فوتبال ايران 

و مردم ايران، قول می دهم تا پنج سال آينده به جام جهانی فوتبال بانوان صعود می کنیم.

ران
خب

: با
س

عك

کاغذ ورزش

افقی
ابریشم  احسنت،  کمان،  وتر   -  ۱ 
تابیده - بادمجان - امر به پوئیدن، 
ها۲  ویتنامی  عید   - امری  پوئیدن 
 - صبحانه۳   - وتوان  قدرت   -
دهان - دباغ - دفاع فوتبال - تیر 
صد   - نرمی  خواری،   - پیكاندار۴ 
پسوند  سطح،  واحد  مربع،  متر 
شهرهای  از   - اگر  مخفف  فاعلی, 
 - عرب۵  نه  هرگز   - ژاپن  بزرگ 
صاف  جامه   - متفکر  اندیشمند، 

كننده  صاف  بهانه،  و  دستاویز  كن، 
پنیسیلین۶  - کاشف  پارچه  چروك 
برابر   - نوشته   - سرپرست   -
نسوز،  جانور   - درك   - ومساوی۷ 
 - نمیسوزد۸  آتش  در  که  جانوری 
غذا  چاشنی  خداوند،   - شتر  سالخ 
چین   امپراتوران  از  ای  سلسله   -
برای  ای  كلمه   - دهان۹  سقف   -
تاكید - آب منجمد، آب صفر درجه 
- رایحه - روش و طریقه۱۰ - اثری 
از هرمان ملویل - تخم مرغ فرنگی، 
 - بیگانه  عشق   - نرده۱۱   - گندم 

رودی در روسیه - راه میانبر، طریق 
و  صد   - تحریک کردن۱۲   - کوتاه 
غوزه  دانه،  پنبه   - - گوناگون  یازده 
پنبه۱۳ - اثری از اخوان ثالث - یال 
موی  رنگ  مو،  رنگ  نوعی   - اسب 
مصیبت،   - برعکس  زن   - فوری۱۴ 
 - ها  شدنی  نازل  از  الهی،  آزمون 
قضاوت، محاكمه۱۵ - رده - سبزی 
مساوی   - خوردنی  ریشه  نقلی، 

رستگاری  - شطرنج 

عمودی
بانگ  نزدیک،  بانگ   - نوعی ساز   -  ۱
در  ای  - گوشه  عربی  ضمیر  چوپان، 
آورنده، مرد  یاد  به  دستگاه ماهور۲ - 
، وعظ کننده، واعظ ، مربوط یا متعلق 
و  درشتی   - - گریانیدن  نر  به جنس 
نوبل  برنده   - نفس خسته  تندی۳ - 
بله  انتخاب،  حرف   -  ۱۹۶۸۴ فیزیک 
آلمانی، حرف گزینش - شهر مذهبی، 
و  حرص   - زدن  تپق   - تبریزی  من 
طمع، زیاده خواهی، از حروف اضافه۵ 
از   - وارونه  حس   - دادن  رشوه   -
الروس۶  المعارف  دایره  نویسندگان 
راز  نشین،  باال  عضو   - طلب  تجدد   -
ایتالیایی۷  جزیره   - حرف  تکرار   -
 - ماهی كنسروی  بدن،  كیلو،  هزار   -
حرف نداری، كالم فقدان - امانتداران، 
مساجد۸  معتمدین  هیئت  معتمدین، 
- خون آشام دریایی - دوش و كتف، 
سرسرای   - موسیقی۹  زمینه   - كتف 
آمریکای  کشور   - ورودی  بزرگ 
مرکزی۱۰ - اپرایی از فریتس کرایسلر 
 - قلندر  خدای  دراویش،  خدای   -

اسب  آشغال،  مترادف  آذری،  گوشت 
خاك،  پشته   - مت  همراه   - ترك۱۱ 
 - كوچك  تپه  دخترانه،  سر  گیره 
وابسته، مربوط - بخشودن۱۲ - ایالت 
بلند،  نفس  ناله،  سودای   - آمریکا 

و  مجد  آبرو،   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 
پدر   - پیكاندار  تیر   - بزرگواری۱۳ 
امید  امیدوار،  نبی  - عدس،  ادریس 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - شده  داشته 
مهندسی،  كش  خط   - انگلیسی۱۴ 

چای خارجی - هرگز نه عرب - پهلوان 
شاهنامه، تهمتن زابلستان، پدر سهراب 
بیشه،   - بوئیدن۱۵  بویایی،  حس   -
می گویند كه در آن قانونی وجود ندارد 

پراکندگی  - دوران گذشته   -

جدول شماره ١١٥۷
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

اینفوگرافیکخبر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان از 
ثبت نام جهت دریافت بن اعتباری خرید کتاب برای 
اعضای هیئت علمی، طالب و دانشجویان جنوب 
کرمان در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

همزمان با سراسر کشور خبر داد.
حسین اسحاقی در این باره اظهارداشت: اعضای 
هیئت علمی، طالب و دانشجویان مردم جنوب 
کرمان می توانند برای دریافت بن خرید کتاب به 

آدرس ketab.ir مراجعه کرده و ثبت نام نمایند.
او با بیان اینکه سقف یارانه اعتباری خرید کتاب 
برای دانشجویان و طالب  ٢٥٠ هزار تومان است، 
تصریح کرد: از این مقدار ۶٠ درصد، معادل ١٥٠ 
هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان و طالب بوده 
و ٤٠ درصد معادل ١٠٠ هزار تومان سهم معاونت 

امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
مشارکت بانک صادرات ایران است.

اسحاقی عنوان کرد:همچنین سقف یارانه اعتباری 
خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ٥٠٠ هزار 
تومان است که از این مقدار٥٠ درصد معادل ٢٥٠ 
هزار تومان سهم عضو هیئت علمی و ٥٠ درصد 
معادل ٢٥٠ هزار تومان نیز بر عهده معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت 

بانک صادرات ایران می باشد.
او با اشاره به اینکه یارانه خرید کتاب»بن کتاب« 
به  صورت »اعتبار خرید« به کد ملی متقاضیان 
اختصاص پیدا می کند، تصریح کرد: برای ثبت نام 
نیاز به واریز وجه نیست و سهم خریدار از یارانه 
اعتبار خرید کتاب هنگام خرید کتاب محاسبه و 

کسر خواهد شد.اسحاقی افزود: با توجه به بودجه 
اختصاص یافته و سقف اعتباری تعیین شده برای 
هر استان، اولویت ثبت نام با متقاضیانی است که 

زودتر ثبت نام کرده  اند می باشد.
او با بیان اینکه هر کد ملی تنها یکبار مجاز به دریافت 
یارانه خرید کتاب )بن کتاب( است، گفت: هنگام 
ثبت نام، شماره تلفن همراه باید فعال، در دسترس 
و»در اختیار« شخص ثبت نام کننده )کد ملی 

خریدار( باشد.
گفتنی است، دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
از سوم بهمن ماه آغاز می شود و تا دهم بهمن ماه 
١٤٠٠ به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت 
عالقه مندان برای بازدید و خرید کتاب می توانند به 

ketab.ir مراجعه کنند.

فرمانده پایگاه شهید لشکری مهرآباد از ارسال 
محموله کمک های جمعیت هالل احمر کشور 
حاوی اقالم زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی 
برای کمک به سیل زدگان استان کرمان با 
یک فروند هواپیمای ۷٤۷ نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
امیر سرتیپ دوم خلبان بهمن بهمرد،در حاشیه 
بارگیری و ارسال این محموله امدادی از پایگاه 
به استان کرمان، افزود: این محموله توسط یک 
فروند هواپیمای پهن پیکر ۷٤۷  شامل ٣٠ تن 

اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای سیل زدگان 
ارسال شد.

او توضیح داد:نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به منظور کمک رسانی به هنگام و 
شرکت در طرح مردم یاری نیروهای مسلح یک 
پل هوایی میان تهران و پایگاه مقدم هوایی شهید 
کاربر کرمان برای انتقال مایحتاج مورد نیاز سیل 
زدگان استان کرمان برقرار کرده است و پیش 
از این یک محموله ۶٠ تنی به مقصد کنارک با 
هواپیمای نیروی هوایی ارتش ارسال شده است.

امیر سرتیپ دوم بهمرد با بیان اینکه نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل دارد 
تا در کمترین زمان ممکن محموله کمک های 
امدادی و هدایای مردمی را از جای جای کشور 
برای سیل زدگان استان کرمان به این استان 
ارسال کند، افزود: سربازان سرافراز والیت در 
ارتش تا پایان عملیات امدادرسانی و مردم یاری 
در کنار مردم غیور استان کرمان حضور خواهند 
داشت تا مشکالت و آالم آنان التیام یافته و به 

رنازندگی عادی خود برگردند.
: ای
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من

آغاز ثبت نام اعضای هیئت علمی، طالب و دانشجویان جنوب کرمان 
برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب تهران

نیروی هوایی ارتش به کمک سیل زدگان کرمان رفت

نماينده مردم جیرفت و عنبرآباد
دولت های گذشته برای اليروبی رودخانه های 

جنوب کرمان امروز و فردا کردند

خبر

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس، با بیان اینکه الیروبی رودخانه های منطقه 
جنوب کرمان نقش مهمی در پیشگیری از تبدیل بارندگی ها در سیل مخرب و آسیب به 

مردم دارد، از امروز و فردا کردن دولت ها برای این امر انتقاد کرد.
ذبیح  الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
خسارات ناشی از بارندگی های اخیر در بخش های جنوبی کشور از جمله در جنوب استان 
کرمان اظهار داشت: سال آبی گذشته از جهت خشکسالی در ٥٠ سال اخیر بی سابقه بوده 
که در نتیجه آن، دولت مجبور شده است ٤ میلیارد دالر علوفه و نهاده های دامی برای تأمین 

نیاز دامداران وارد کند.
او افزود:با وجود خشکسالی در سال گذشته،اما حجم بارندگی ها در سال جاری قابل 
مالحظه بوده،به گونه ای که در سه روز در جنوب استان کرمان، از ٥٠ میلی متر تا ١۷۷ 
میلی متر بارندگی صورت گرفته و حتی در برخی مناطق کوهستانی جنوب کرمان نیز ٥٠ 

سانتی متر برف باریده است؛ بنابراین مدیریت این منابع آبی اهمیت اساسی دارد.
اعظمی،با اشاره به مدیریت صورت گرفته در منطقه جیرفت و عنبرآباد و مهار سیالب 
گفت:در پنج شهرستان جنوب استان از جمله در رودبار،قلعه گنج، منوجان و کهنوج 

خسارات گسترده ای به کشاورزان و دامداران وارد شده است.
او عنوان کرد: قبل از انقالب اسالمی در جنوب کرمان یک سیل بند احداث شد،اما سال هاست 
که باید الیروبی شود اما دولت ها امروز و فردا می کنند؛حتی قرارگاه خاتم االنبیا )ص(هم 

اعالم آمادگی کرده ولی الزم است بودجه آن اختصاص یابد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با اشاره به تأثیر سازه هایی مانند بندهای سنگ سیمانی 
در جلوگیری از سرعت آب و پیشگیری از بروز سیل گفت:اگر هر سیالب مهار نشود،هر بار 
حداقل ٢٥ میلیارد تومان به مناطقی که سیل جاری شده خسارت وارد می  شود،اما با همین 
٢٥ میلیارد تومان می توان چندین بند سنگ سیمانی احداث کرد تا هم امکان ذخیره آب 

فراهم شود و هم جلوی خسارت به منطقه گرفته شود.

خبر

رییس جمعیت هالل احمر ریگان در شرق استان کرمان گفت که کار امدادرسانی به مناطق 
درگیر سیل در این شهرستان با وجود طوفان شدید شن جریان دارد.

بهزاد عارف تصریح کرد:نیروهای امدادی ریگان و دیگر شهرستان های شرق استان در طوفان 
شدید کار امدادرسانی به سیل زدگان را ادامه می دهند.

او عنوان کرد :امروز گردوغبار شاخص آلودگی هوا را به چندین برابر حد مجاز رسانده اما 
نیروهای امدادی در این شرایط آب و هوایی کار امدادرسانی را تعطیل نکردند.

رییس جمعیت هالل احمر ریگان گفت: تاکنون هزاران بسته غذایی بین سیل زدگان ریگانی 
توزیع شده و همچنان نیز این کار ادامه دارد.

او بیان داشت: تخریب پل جاده ریگان- ایرانشهر که طی پنج روز اخیر مسدود بوده بر مشکالت 
امداد رسانی افزوده است.

همچنین به گفته فرماندار ریگان راه ارتباطی ۷٥ روستای ریگان همچنان طی روزهای 
اخیر قطع است.

وزیـر آمـوزش و پـرورش در جریـان بازدیـد 
از مـدارس آسـیب دیـده ناشـی از سـیل در 
شهرسـتان های جنـوب اسـتان کرمـان گفت: 
بـا تامیـن اعتبـار الزم پیگیـر تعمیـر، تجهیز و 
بازسـازی مدارس آسـیب دیده ناشـی از سـیل 

در ایـن مناطـق هسـتیم.
یوسـف نوری با حضـور در دبیرسـتان دخترانه 
شـبانه روزی کوثـر رودبـار جنـوب و بررسـی 
میدانی وضعیت این مدرسـه گفـت: در جریان 
بارندگـی های شـدید اخیر بـه ۶٤ مدرسـه در 
شهرسـتان رودبارجنـوب خسـارت وارد شـده 

اسـت.
او افزود:بـا تامیـن اعتبـار از محـل سـازمان 
نوسازی،توسـعه و تجهیز مدارس کشور، پیگیر 
تعمیـر و تجهیـز مدارس و بازسـازی مدارسـی 
که قدمت بیشـتری داشـتند و آسـیب شـدید 

دیـده انـد، خواهیـم بود.
او در ادامـه پـس از بازدیـد از مدرسـه ابتدایـی 
امـام سـجاد )ع( در روسـتای تمیـری بـا ١٢٠ 
دانش آموز دختر و پسـر، از مدرسـه سـیل زده 
و تخریبی شـهید مدرس روسـتای آبسردوئیه 
رودبـار جنـوب بـا ٩٤ دانـش آمـوز نیـز دیدن 
کـرد و از نزدیـک در جریـان وضعیـت تخریب 

و آسـیب سـیل به ایـن مـدارس قـرار گرفت.
بر پایه این گـزارش، وزیر آمـوزش و پرورش در 
این سـفر پیگیر مسائل و مشـکالت فرهنگیان 
منطقه نیـز بـود و در این زمینه قول مسـاعدت 

داد.

بهـزادی پـور نماینـده خیـران مدرسـه سـاز 
جنـوب اسـتان کرمـان در شهرسـتان رودبـار 
جنوب هم ابـراز امیـدواری کـرد در آینـده ای 
نزدیـک بـا حمایـت خیـران، عملیات سـاخت 
مدرسـه ای ۶ کالسـه در روسـتای تمیـر آغـاز 

شـود.
بازديد از مدارس کهنوج

وزیـر آمـوزش و پـرورش همچنین پـس از آن 
بـه بازدید از مـدارس عشـایری خسـارت دیده 
ناشـی از سـیل در شهرسـتان کهنوج پرداخت 
و در ادامـه از مجتمـع شـبانه روزی عشـایری 
دخترانه حضـرت زهـرا )س( و حضـرت زینب 
)س( در ایـن شهرسـتان بـا ٥٠٠ دانـش آمـوز 

نیـز دیـدن کرد.
نـوری بیـان کـرد: ١٠ مدرسـه عشـایری و ٢٥ 
مدرسـه دیگر در شهرسـتان کهنوج در جریان 
بارندگـی هـای شـدید اخیر آسـیب دیـده اند.

وزیر آموزش و پـرورش در زمینه مقاوم سـازی 
و بازسـازی مـدارس خسـارت دیـده، قـول 
مسـاعدت داد و بـا توجـه بـه شـرایط بحرانـی 
پیـش آمـده بـر اسـتمرار آمـوزش حضـوری 
دانـش آمـوزان و انعطـاف پذیـری در برنامـه 

درسـی در مـدارس، تاکیـد کـرد.
نـوری افـزود: مهـارت آمـوزی در مـدارس و 
برگزاری کالس های درس در مسـاجد، فضای 
بـاز، ورزشـگاه هـا، کانـون هـای فرهنگـی - 
تربیتی و... باید در دسـتور کار مدیران و عوامل 

اجرایـی مـدارس قـرار گیـرد.

رییس جمعیت هالل احمر ریگان در شرق استان کرمان گفت که کار امدادرسانی به مناطق 
درگیر سیل در این شهرستان با وجود طوفان شدید شن جریان دارد.

بهزاد عارف تصریح کرد:نیروهای امدادی ریگان و دیگر شهرستان های شرق استان در طوفان 
شدید کار امدادرسانی به سیل زدگان را ادامه می دهند.

او عنوان کرد :امروز گردوغبار شاخص آلودگی هوا را به چندین برابر حد مجاز رسانده اما 
نیروهای امدادی در این شرایط آب و هوایی کار امدادرسانی را تعطیل نکردند.

رییس جمعیت هالل احمر ریگان گفت: تاکنون هزاران بسته غذایی بین سیل زدگان ریگانی 
توزیع شده و همچنان نیز این کار ادامه دارد.او بیان داشت: تخریب پل جاده ریگان- ایرانشهر 
که طی پنج روز اخیر مسدود بوده بر مشکالت امداد رسانی افزوده است.همچنین به گفته 

فرماندار ریگان راه ارتباطی ۷٥ روستای ریگان همچنان طی روزهای اخیر قطع است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به 
اهمیت آموزش حضوری گفت: به منظور 
تحقق این مهم، کارگروه رفع موانع آموزش 

حضوری در این استان تشکیل می شود.
شورای  نشست  در  جاللی  رحمان 
آموزش و پرورش مناطق جنوبی استان 
کرمان با حضور وزیر آموزش و پرورش 
اینکه  بیان  با  در شهرستان منوجان 
خدمت بی منت به مردم و تالش شبانه 
روزی دولتمردان با حضور وزرای دولت 
و حضور سرزده رئیس محترم جمهور در 
مناطق سیل زده این استان نمونه ای از 
اقدامات دولت مردمی است افزود: آموزش 
حضوری اولویت اصلی استانداری کرمان 
است و در راستای تحقق این مهم، کارگروه 
رفع موانع آموزش حضوری در این استان 

تشکیل می شود.
او بر مقاوم سازی و بازسازی مدارس 
مناطق سیل زده و احداث مدارس جدید 
با همکاری مدیران آموزش و پرورش، 
خیران، فرمانداران و اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس تاکید کرد.

»قصه کفش ها« از حوزه هنری کرمان 
تنها نماينده استان در جشنواره تئاتر فجر

وزير آموزش و پرورش: 
پیگیر بازسازی مدارس سیل زده جنوب کرمان هستیم

امدادرسانی به سیل زدگان شرق کرمان 
با وجود طوفان شن جريان دارد

سرپرست معاونت سیاسی استانداری: 

کارگروه رفع موانع 
آموزش حضوری در 

کرمان تشکیل می شود

-  تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/2.
-  مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/2 تا ساعت ۱9 روز 

سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵.
-  تاریخ بازدید: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/3 لغایت ساعت ۱2 روز شنبه به 

تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱6 )بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد(.
-  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت ۱9 روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱6.

-  تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 8 روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱9.
نحوه فروش: نقد –  نقد و اقساط

: لطفًا به اصالحات احتمالی مزایده که در آگهی نوبت دوم که در روز دوشنبه  -  توجه 
نشانی  به  سپه  بانک  سایت  در  یا  و  منتشر  اطالعات  روزنامه  در    ۱۴۰۰/۱۱/۴ تاریخ  به 
ارائه  مهلت  آخرین  پایان  تا  و  میگردد  مندرج   ta/www.banksepah.ir الکترونیکی 

پیشنهادات مالک عمل می باشد، توجه فرمایید.

۱.متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک با شماره تلفن 3۱3۴36۰۰-۰3۴ داخلی 
3۴27 و یا به نشانی کرمان – بلوار جمهوری اسالمی –چهارراه فرهنگیان – مقابل هتل 

پارس – ساختمان شماره 3 بانک سپه طبقه دوم واحد پشتیبانی و ساختمان  مراجعه و 
هماهنگی های الزم را به عمل آورند.

2.شرکت در مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 

)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این 
طریق امکانپذیر می باشد.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن ۱۴۵6 تماس و یا به آدرس 

اینترنتی www. setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل 
مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد.

توضیحات و شرايط:

بانک سپه – مدیریت شعب منطقه کرمان 

مزایده سراسری
فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز 

بانک سپه واقع در استان کرمان
به شماره 2133/1400/20  

بانــک ســپه در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود واقــع در مدیریــت 
ــا  ــی، ب ــده عموم ــق مزای ــل را از طری ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــان ب ــه کرم ــعب منطق ش
ــدارکات الکترونیکــی  ــری از ســامانه ت ــده و بهره گی ــدرج در اســناد مزای ــات من جزئی
ــا شــماره مزایــده  ــه نشــانی الکترونیکــی www.setadiran.ir و ب دولــت )ســتاد( ب

ــه فــروش برســاند. ــه صــورت الکترونیکــی ب ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۴۳ ب

ف
شماره  پالک ثبتیآدرسردی
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۱
کرمان-خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی فروشگاه بسیجیان بین 

کوچه ۴و ۶- محل سابق بانک سپه شعبه خیابان اقبال کرمان
۱۸ فرعی از ۱۷۸۹ اصلی واقع 

در بخش ۳ کرمان
ساختمانتجاری
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السهم
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تخلیه

اعیان شامل : طبقه همکف به مساحت 
۱۲۵/۷مترمربع با کاربری تجاری بانضمام 
۱۰۳ مترمربع  نیم طبقه با کاربری تجاری 
و زیرزمین به مساحت ۱۲۰/۸۵ مترمربع 
باکاربری انباری میباشد.)باقدرالسهم از 
عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق 

قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی 
آن می باشد.(ملک با وضعیت موجود 

بفروش می رسد.

۲
کرمان - شهرستان بم- ارگ جدید - بلوار فرشته- خیابان سایه جنوبی 

-محل سابق بانک سپه شعبه ارگ جدید بم
۱۴۹۱ فرعی از ۴۲۷۹ اصلی

تجاری-
اداری

تخلیه۱۰۰۰۹۴۱/۶۰۴۷/۲۲۲/۵۰۰/۰۰۰ساختمان
ملک مذکور شامل یک ساختمان سه طبقه و 
در مجاور آن یک ساختمان دو طبقه می باشد. 

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.

۳
کرمان – بلوار جمهوری اسالمی – بعد از چهارراه فرهنگیان – بین کوچه 

های شماره ۱۲ و ۱۴

۲۴۷،۲۴۸،۲۴۹فرعی 
از۲۸۴۳ اصلی بخش 

۳کرمان
تجاری

ساختمان 
نیمه 

ساخته 
برج توسعه 

کرمان

تخلیه۱۲۹۹/۸۱۴۰۵۹۱/۳۵۹/۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰

قابل ذکر است ملک بصورت ساختمان 
نیمه ساخته با اسکلت فلز در ۱۴ طبقه 

شامل دو طبقه زیرزمین و ۱۲ طبقه بر فراز 
آن مشتمل بر ۷۸ واحد تجاری میباشد. 
ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.

کرمان –شهرستان بردسیر خیابان شریعتی طبقه زیرزمین پاساژ طال۴
۱۱ فرعی از۱۵اصلی بخش 

۲۰کرمان
تخلیه۱۶/۷۲/۶۰۵/۰۰۰/۰۰۰قدرالسهممغازهتجاری

ششدانگ یک باب مغازه یک دهانه دارای 
آب ، برق اشتراکی و مشاعات بقدرالحصه 

طبق قانون تملک آپارتمانها در زیرزمین یک 
مجتمع تجاری مسکونی واقع شده است. 
ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۴/۸۱۴/۰۰۰/۰۰۰____۲۴۴/۳زمینمسکونی۱۲۱۲۳فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۵

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۴/۳۱۸/۰۰۰/۰۰۰____۲۵۴زمینمسکونی۱۲۱۵۸ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۶

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۵/۵۶۷/۰۰۰/۰۰۰____۲۸۹/۵زمینمسکونی۱۲۱۲۵ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۷

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۵/۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰____۲۶۴/۳زمینمسکونی۱۲۱۲۴ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۸

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۵/۹۴۵/۰۰۰/۰۰۰____۳۱۴/۷۰زمینمسکونی۱۲۱۲۶ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۹

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۳/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰____۲۵۶زمینمسکونی۱۲۱۵۷ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۱۰

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۸/۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰____۲۷۳/۶۴زمینمسکونی۱۲۱۵۵ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۱۱

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۳/۹۰۳/۰۰۰/۰۰۰____۲۶۰/۲زمینمسکونی۱۲۱۵۶ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۱۲

ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.تخلیه۷/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰____۳۹۲زمینمسکونی۱۲۱۲۹ فرعی از۱۱۰۰۷ اصلیکرمان –شهرستان انار - بلوار جمهوری اسالمی – مقابل سازمان هواشناسی۱۳

عدم نقد۱۵۳۴۰۳۴۷۰۲۴۷/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰کارخانهصنعتی۳۷۵ فرعی از۵۹۴۴ اصلیکرمان – شهرستان بردسیر – ابتدای جاده بیدخوان – سمت غرب جاده۱۴
تخلیه

از میزان مبلغ کارشناسی مذکور ، مبلغ 
۲۴۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به عرصه و 
اعیان ملک ، مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
مربوط به پست برق ۶۰۰ کیلووات بهمراه 
کابل کشی کلیه متعلقات و امتیاز ، مبلغ 
۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به امتیاز گاز 
بهمراه لوله کشی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت یک دستگاه بسته بندی پالت 
ساخت شرکت فرا صنعت سازان می باشد 
ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد.

تخلیه ملک برعهده خریدار میباشد..


