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روزنامه اقتصادی استان کرمان

برنامه های نیمه شعبان کرمان اعالم شد
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توپ صیانت در زمین بهارستان

 کمبودی در خصوص کاالهای اساسی در کرمان وجود ندارد
رئیس ســازمان صمت کرمان با اشاره 
به ذخیره ســازی کاالهای اساسی در 
کرمان گفت: توزیع میوه شــب عید از 

فردا آغاز می شود.

مهدی حســینی نژاد اظهارداشــت: 
بازرســی هــای مــداوم و نظارتهای 
مســتمر از وضعیــت بــازار در زمینه 
جلوگیــری از احتکار، کم فروشــی و 

گران فروشــی در حال انجام اســت و 
متخلفان به بازرســی معرفی و جریمه 

الزم انجام می شود.
او تصریح کرد: با تدابیر و برنامه ریزی 

نجام شده کاالهای  ا
ساســی در کرمان  ا

خریداری و ذخیره شــده است و هیچ 
 کمبودی در این زمینــه وجود ندارد.

طرح صیانت از فضای مجازی به مجلس واگذار شد

شناسایی ۱۳ هزار 
 واحد لوکس و الکچری

۱۶ ترجمه
 از یک کتاب!

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت: گوشت گوسفند یخ زده از آسیای میانه 
وارد شده است و کیلویی 1۳0 هزار تومان به مغازه داران داده می شود و آنها با احتساب سود 
10 تا ۳0 درصدی آن را عرضه خواهند کرد. البته سازمان پشتیبانی امور دام روزانه اقدام به 

کشتار می کند و گوشت تازه در مغازه های سطح شهر و میادین میوه و تره عرضه 
 می کند اما از آنجایی که حجم آن کم است چندان نتوانسته بازار را متعادل کند. 

 توزیع گوشت گوسفندی منجمد از ۲۵اسفندماه

قیمت گوشت گوسفندی  یخ زده 
 حداکثر۱۷۰هزار تومان

مدیرکل دفتــر طراحــی و تحلیــل فرایندهای مالیاتــی اظهار 
داشــت: در سراســر کشــور 1۳ هزار واحد لوکــس و الکچری 

 شناســایی شــده  اســت که از آنها نزدیک به 500 میلیارد تومان مالیات اخذ می شود
جهانگیر رحیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره اخذ مالیات از خانه های 
خالی اظهار داشت: تاکنون برای 488 هزار واحد مسکونی خالی، قبض مالیات صادر شده 
که این میزان مالیات متعلق به 9 ماهه اول ســال 1400 اســت و این روند ادامه خواهد 

داشت.
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موافقت مجلس با  لغو 
قانون تغییر ساعت 

رسمی کشور
نمایندگان مجلس با کلیات طرح نســخ قانون تغییر ساعت 

رسمی کشور موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی روزگذشته )سه شنبه، 24 اسفند( قوه مقننه با 
155 رأی موافق، 70 رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 2۳2 نماینده حاضر در جلســه با 

کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

ادامه مطلب را در 
صفحه ۳ بخوانید 

صفحه ۳ را 
بخوانید

صفحه 8 را 
بخوانید

۳

لوکوموتیو مسکنلوکوموتیو مسکن
۳ قطار اقتصاد را می ِکشد؟ قطار اقتصاد را می ِکشد؟

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

فراخوان مناقصه عمومی

آگهی مناقصه 

ت دومفراخوان مناقصه عمومی
نوب

ت اول
نوب

ت دوم
شماره: 194/ب/12-1400 م نوب

شماره 199 / ب/ 12 – 1400م

یک مرحله ای شماره 196/ب/12- 1400 م
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره: 194/ب/1۲-1400 م با موضوع : تکمیل ساخت مخزن 3000  مترمکعبی نظام شهر 

از محل منابع عمرانی  رابابرآورد: 40.4۲۲.046.303  ریال  ومبلغ تضمین فرایندارجاع کار: ۲.0۲1.103.000   ریال    به شماره : ۲00000۵963000۲61  سامانه 
ستاد ایران ، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا ازکلیه شركت هایي که  دارای گواهی صالحیت 

معتبر در رشته آب  صادره از ساجات و گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ،   دعوت می شود. 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : تکمیل آبرسانی مجتمع برجک نمداد رودبار جنوب از محل منابع عمرانی 
را با براورد  34.7۵6.481.484 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.737.8۲۵.000 ریال به شماره ۲00000۵963000۲6۵  سامانه ستاد 
ایران، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی 

صالحیت معتبر در رشته آب صادره از ساجات و گواهی صالحیت ایمنی معتبر  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای باقی مانده کارهای شهرک بند چاه رضا قلعه گنج را با برآورد : 
38.۲۵۲.686.876 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.91۲.63۵.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی 

و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره ۲00000۵963000۲60 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

تاارائه  مناقصات  اسناد  دریافت  از  مناقصات  برگزاری  مراحل  کلیه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

درمناقصه محقق سازند.
برنامه زمانی مناقصه:

-  مهلت خرید اسناد مناقصه:  از روز سه شنبه  مورخ 1400.1۲.۲4   لغایت  
یک شنبه مورخ : 1401.01.۲1 

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاددرسامانه ستاد : ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 
 1401.0۲.04 :

-  تاریخ تحویل اصل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14روز یک شنبه 

مورخ : 1401.0۲.04 
- زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401.0۲.0۵  

الزم به ذکر است درزمان بازگشایی پاکات مناقصه،   یک نفر نماینده از هر 
کدام از شرکت کنندگان  می تواند درجلسه حضور داشته باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار ۲۲ بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان-دفتر 
قراردادها و تلفن 034333۲۲۲۲8۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس: 0۲1-14۵6

دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
برنامه زمانی مناقصه :

- مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1400.1۲.۲۵ لغایت شنبه مورخ 1401.0۲.10 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401.0۲.۲4 

- تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401.0۲.۲4 
- زمان برگزاری مناقصه : ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.0۲.۲۵ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333۲۲۲۲8۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 0۲1 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد 
www.setadiran. به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات 
ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
امضای  دریافت گواهی  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلی 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مناقصه: زمانی  برنامه 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  تاریخ 1400.1۲.۲4 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز 

 دوشنبه تاریخ 1401.0۲.0۵ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 

 1401.0۲.18 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 
 تاریخ 1401.0۲.18 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه تاریخ 
 1401.0۲.19 

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

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان 
 کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333۲۲۲۲8۲ 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت
 در سامانه: مرکز تماس 41934 - 0۲1 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

فراخوان شماره 21-1400 / پ 
اداره كل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجراي آيين¬نامه اجرايي بند ج ماده 1۲ قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه¬ 

به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت 
مي¬شود از تاريخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی 

که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

ردیف یک ارزیابی ساده و مایقی ردیف ها ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز 60 می باشد.
# امور قراردادها #

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

پروژهردیف
برآورد 
اولیه

شماره طرحاعتبارمصوب سال مالی 1400
مبلغ ضمانت 
نامه فرایند 
ارجاع کار

5.597سرویس بهداشتی مدارس فاریاب1
450.000 میلیون ریال اعتبار مصوب اسناد 

1403 به صورت سرجمع روی کل طرح
1801027011285

2
استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی 

گرمایشی مدارس عنبرآباد
18010270021.250در حد مبلغ قرارداد، اعتبار مصوب )نقدی(24.227

3
استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی 

گرمایشی مدارس نرماشیر
18010270021.550در حد مبلغ قرارداد، اعتبار مصوب )نقدی(30.110

  شناسه اگهی:129۳514

نیه  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد شعبا
ین مناسبت  استان کرمان به تشریح برنامه های استان در ا

پرداخت.
حسین انجم شعاع در نشست خبری با موضوع اعالم برنامه های 
نیمه شعبان بیان کرد: همه ادیان به نحوی معتقد به منجی 
هستند به عنوان مثال مسیحیت معتقدند حضرت عیسی )ع( 

به آسمان رفته و به عنوان ناجی یک روز یه زمین برمی گردد.

او افزود: اعتقاداتی که تشیع به منجی دارد روشن و مبرهن 
است؛ ما معتقدیم کسی که ظلم را ریشه کن و عدل را بر جامعه 

حاکم می کند حضرت مهدی )عج( است.
انجم شعاع ادامه داد: چیزی که تشیع در رابطه با امام زمان 
می گوید واضح بوده و در هیچ یک از ادیان وجود ندارد؛ در 
روایات ما از قول ائمه معصومین نقل شده که روزی امام زمان 

)عج( خواهند آمد.

تزریق 440 هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن
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چهارشنبه  25  اسفندماه1400

مجموعـه پلیـس و دیگـر نهادهـای امدادرسـان 
مثل اورژانـس و هالل احمـر در کرمـان رزمایش 
بـزرگ نـوروزی خـود را بـرای خدمات رسـانی به 
مسـافران درحالـی شـروع کردنـد که تاکید شـد 
بـرای ۳0 کیلومتـر مانـده بـه مقصـد مسـافران 
کـه از مسـیرهای پرتلفـات و حـوادث اسـت باید 

فکـری کـرد.
اسـتاندار کرمـان در این مراسـم تاکید کـرد که با 
برپایی ایستگاه یا موکب در ۳0 کیلومتری منتهی 
به مقصد مسافران در شـهرها، باید زمینه توقف و 

استراحت مسـافران را فراهم کرد.
آنطور کـه نهادهای متولـی آمار مـی دهند میزان 
قابل توجهی از سـوانح رانندگی در ۳0 کیلومتری 

منتهی به شـهرها اتفاق مـی افتد.
شـروع رزمایـش نـوروزی خدمـات رسـانی بـه 
مسـافران نوروز در کرمـان درحالی بـود که پیش 
بینی هـا از افزایش 50 درصدی ورودی گردشـگر 

در این اسـتان حکایـت دارد.
تفـاوت در نـوع اعمـال محدودیت هـای کرونایی 
و نیـز گلـزار مطهـر شـهیدان آرمیـده در کرمان 
بویژه سـردار حاج قاسـم سـلیمانی سـبب شـده 
تخمیـن بزننـد کـه شـاهد افزایـش حداقـل 50 
درصـدی از ورود گردشـگر در این اسـتان باشـیم 
و ایـن درحالـی اسـت کـه مسـئوالن مـی گویند 
همه همت و ظرفیت هـای خود را بـرای خدمات 
رسانی و کاهش سـوانح جاده ای به کار گرفته اند.
آنطـور کـه فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان می 
گویـد سـال گذشـته در ایام نـوروز چنـد تصادف 
خودرو حامـل اتباع بیگانه غیرمجاز سـبب شـده 
بـود کـه آمـار سـوانح کرمـان بـاال بـرود و ایـن 
واقعیتی اسـت که اسـتان بـا ایـن پدیـده مواجه 
اسـت اما مسـئوالن پلیس مـی گویند عزمشـان 
را جـزم کـرده اند کـه جلو ایـن پدیـده خطرناک 

را بگیرنـد.
کاهش حوادث، هدف مهم

فرمانده پلیس راه شـمال اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه پیـش بینـی افزایـش 50 درصدی سـفرهای 
نـوروزی در نـوروز 1401 در ایـن اسـتان گفـت: 
رزمایش طرح نـوروزی پلیس راه و سـازمان های 
امـدادی اسـتان کرمـان بـا شـعار "قانونمـداری، 
پرهیـز از خطـر و آرامـش در سـفر" از امـروز آغاز 
شـد و تـا 14 فروردین مـاه ادامـه خواهد داشـت.
سـرهنگ علی رضایی هدف از اجرای این طرح را 

کاهش آسـیب ها و حوادث دانسـت و تاکید کرد: 
در ایام تعطیالت نوروزی سـال گذشـته در استان 
در مجموع 9۳ نفر در حـوادث ترافیکی جان خود 

را از دسـت دادند و ۶۶0 نفر نیز مجروح شـدند.
او با اشـاره بـه این مطلـب که کاهـش محدودیت 
هـای کرونـا و همزمانـی ایـام نـوروز و عیـد نیمه 
شـعبان موجب تغییـر الگوی سـفر خواهد شـد،  
ادامه داد: پلیس راه اسـتان کرمان با استقرار 518 
نفـر در جـاده های اسـتان و پیـش بینـی بیش از 
180 تیم گشـتی پلیس آماده خدمات رسـانی به 

مردم در ایـام نوروز اسـت.
فعالیت ۶۰۰ نجاتگر و امدادگر هالل احمر

مدیرعامـل جمعیـت هـالل اسـتان کرمـان نیز 
گفـت:در طـرح نـوروزی امسـال جمعیـت هالل 
احمر بـا تمامـی تجهیـزات و امکانات خـود  برای 
پیشـگیری از حـوادث در جـای جـای اسـتان از 
جملـه ورودی هـا حضـور دارد و بـا جدیـت بـه 

وظایـف خـود عمـل مـی کند.
رضـا فـالح ادامـه داد: بیـش از ۶00 نجاتگـر و 
امدادگر جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمـان در 

طـرح نـوروزی فعـال خواهنـد بـود.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل اسـتان کرمـان بـا 
تاکید بـر ایـن مطلب کـه نـگاه جمعیـت هالل 
احمر همـواره بـر مبنـای پیشـگیری از حوادث 
بـوده اسـت، اظهارداشـت: در چهارشـنبه آخـر 
سـال نیـز ۳0 تیـم جمعیت هـالل احمـر فعال 

بودنـد.

آمادگی اورژانس
رییـس مرکـز فوریـت هـای پزشـکی دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمان نیز گفـت: با 217 دسـتگاه 
آمبوالنس، چهار دسـتگاه اتوبـوس- آمبوالنس و 
سـه فروند بالگـرد برای خدمات رسـانی بـه مردم 

در ایـام نـوروز آماده هسـتیم.
سـید محمد صابری افزود: 171پایـگاه اورژانس، 
یک هزار و ۳00 نیروی عملیاتی و ۳2 بیمارستان 

در ایام نـوروز آماده و فعـال خواهند بود.

برخورد قاطع با متخلفان
فرمانده انتظامی اسـتان کرمان نیز گفت: باتوجه 
به وضعیت متفاوت امسـال با 2 سال قبل سازمان 
های دسـت اندرکار در حـوزه خدمات رسـانی به 
مسـافران نـوروزی باید بـا آمادگـی ویژه تـر برای 
اجـرای ماموریـت هـای خـود آمادگـی داشـته 

. شند با
سردار سـرتیپ دوم عبدالرضا ناظری با بیان اینکه 
در نـوروز سـال گذشـته چندیـن مـورد تصـادف 
خودروهـای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز)شـوتی( 

موجـب افزایش آمـار حـوزه تصادفات در اسـتان 
کرمـان شـد، اظهارداشـت: نیـروی انتظامـی در 
طـرح ویـژه امـدادی – انتظامـی نـوروز 1401 با 
خودروهای دارای حرکات مخاطره آمیز با جدیت 

و قاطـع برخـورد خواهـد کرد.
برآورد نوروز پرترافیک

اسـتاندار کرمـان نیز بـر لزوم توسـعه پشـتیبانی 
های لجستیکی و نیرویی از دستگاه های خدمات 

رسـان در طرح نوروزی پلیس راه و سـازمان های 
امـدادی تاکیـد کـرد و گفـت: برآوردهـا نشـان 
مـی دهـد کـه تـا 14 فروردیـن مـاه سـال آینده 
پرترافیک ترین ایام نوروز را در سـال های گذشته 

پیـش رو خواهیم داشـت.
علـی زینـی ونـد افـزود: نیـروی انتظامی اسـتان 
کرمـان در سـال 1400 سـالی دشـوار را از لحاظ 
ماموریـت های مهم خـود در حـوزه های مختلف 

پشـت سـر گذاشـته است.
او تصریح کرد: کرمان از جمله اسـتان هایی است 
که اگر تـردد خودروهـای غیرمجاز و جـا به جایی 
اتباع بیگانه غیرمجاز در جـاده هایش اتفاق نیفتد 
در کاهـش تصادفـات جـزو اسـتان های سـرآمد 

خواهـد بود.
زینـی ونـد همچنیـن بـا اشـاره بـه وقـوع بخش 
زیـادی از حـوادث ترافیکـی در ۳0 کیلومتـری 
شـهرها، گفـت: مـی تـوان بـا ایجـاد پایـگاه ها و 
موکب های بین راهی زمینه اسـتراحت مسافران 
و راننـدگان را فراهم کـرد و از این طریـق حوادث 

رانندگـی را کاهـش داد.
اسـتاندار کرمـان بـر آشکارسـازی نقـاط حادثـه 
خیـز و حضـور پلیـس در ایـن نقـاط نیـز تاکیـد 
کـرد و ادامـه داد: کنتـرل سـرعت در جـاده های 
دو طرفـه، برخـورد قاطـع بـا خودروهای شـوتی، 
جلوگیـری از بی احتیاطی راکبان موتورسـیکلت 
ها، توجـه بـه روشـنایی معابـر و ... از دیگـر موارد 
تاثیرگـذار در کاهـش حـوادث رانندگـی در ایـام 

نـوروز خواهـد بود.

 گزارشی از شروع طرح نوروزی پلیس و سازمان های امدادی در کرمان

۳0 کیلومتر مانده به مقصد، پرتلفات ترین مسیرها
گزارش

ایرنا

برنامه های نیمه شعبان کرمان 
اعالم شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد شعبانیه استان کرمان به 
تشریح برنامه های استان در این مناسبت پرداخت.

حسین انجم شعاع در نشســت خبری با موضوع اعالم برنامه های نیمه 
شعبان بیان کرد: همه ادیان به نحوی معتقد به منجی هستند به عنوان مثال 
مسیحیت معتقدند حضرت عیسی )ع( به آسمان رفته و به عنوان ناجی یک 

روز یه زمین برمی گردد.
او افزود: اعتقاداتی که تشــیع به منجی دارد روشــن و مبرهن است؛ ما 
معتقدیم کسی که ظلم را ریشــه کن و عدل را بر جامعه حاکم می کند 

حضرت مهدی )عج( است.
انجم شعاع ادامه داد: چیزی که تشیع در رابطه با امام زمان می گوید واضح 
بوده و در هیچ یک از ادیان وجود ندارد؛ در روایات ما از قول ائمه معصومین 

نقل شده که روزی امام زمان )عج( خواهند آمد.
او اضافه کرد: چیزی که در رابطه با ظهور امام زمان )عج( مهم است آمادگی 
برای ظهور این حضرت است و کسانی آماده هستند که امتحان خود را به 

خوبی پس داده باشند و با گفتار و رفتار زمینه ظهور را فراهم کنند.
او عنوان کرد: اگر بخواهیم جامعه، جامعه مهدوی باشد باید به فکر همه 
اقشار جامعه بوده و به افرادی که از نظر اقتصادی مشکل دارند هم کمک 
شــود. او تأکید کرد: محتوایی که در این رابطه با دین و مهدویت منتشر 
می شود باید علمی، قوی و قابل قبول باشد تا در اعتقادات افراد تشکیک 
ایجاد نشود. انجم شعاع اظهار کرد:در دعای “اللهم الرزقنا توفیق  الطاعه…” 
که در مفاتیح الجنان آمده است خود امام زمان ویژگی های شخص، خانواده 
و جامعه مهدوی را بیان می کنند؛ اطاعت از خداوند، دوری از گناه، صداقت و 
درستی، هدایت و استقامت، دانش و بینش عمیق، نخوردن مال حرام، ظلم 

و ستم نکردن، خیرخواهی و … از جمله این ویژگی ها هستند.
او در ادامه گفت: همه باید برای ترویج فرهنگ مهدوی تالش کرده و امید به 

اجرای عدالت داشته باشیم.
انجم  شعاع در رابطه با برنامه های نیمه شعبان در استان کرمان توضیح داد: 
این برنامه ها در بخش های میدانی و جشنی و محتوایی و برگزاری مسابقات 

علمی-فرهنگی در راستای تبلیغ احیای نیمه شعبان است.
او تشریح کرد: در بخش اول برگزاری جشن نیمه شعبان در تمامی مساجد، 
محالت و هیئت ها را داریم که در برخی مکان ها مانند مهدیه صاحب الزمان 

کرمان به صورت ویژه  برگزار می شود.
انجم شعاع ادامه داد: جشن دو روزه در مهدیه حضرت صاحب الزمان )عج( 
-پنجشنبه و جمعه-، احیای شب نیمه شعبان در این مهدیه و مساجد و 
تکایا و بوستان مادر، اجتماع مهدویون در گلزار شهدای کرمان پنجشنبه 
ساعت 15، راه  اندازی کاروان های شادی در سطح شهر به مدت سه روز، 
نورافشانی به همراه ندای “یا مهدی ادرکنی” در شب نیمه شعبان ساعت 9 

شب در بیش از 50 نقطه از شهر کرمان انجام می شود.
او اضافه کرد: جشن بزرگ “میالد نور” جمعه 27 اسفند ساعت 19 در سالن 
فجر واقع در بلوار جمهوری و پنجشنبه ساعت 19 در بوستان مادر در جوار 

مزار شهید گمنام برگزار می شود.
انجم شعاع اظهار کرد: همچنین برگزاری مسابقه حفظ دعای عهد، استفاده 
از فضای مجازی در راستای ترویج مهدویت از جمله دیگر برنامه ها است؛ 
همچنین تبلیغات میدانی و فضاسازی نیز آغاز شده و به مناسبت نیمه 

شعبان در سطح شهر کرمان انجام خواهد شد

ُسها خدیش - هادی شهسوارپور فرماندار بم 
به همراه علیرضا ریاضی شهردار و سمانه سام 
نژاد نایب رییس و رییس کمیسیون عمران و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر بم با دکتر آیینی معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی 

شهری کشور دیدار کردند
به گزارش کاغذوطن در این دیدار فرماندار بم درباره 
مسایل و مشکالت حوزه شهرسازی بم از جمله طرح 
تفصیلی، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی منازل 

و آسفالت کوچه ها و معابر شهری بم صحبت کرد.
هادی شهسوارپور بیان کرد؛ دو مشکل اصلی در شهرستان 
بم وجود دارد یکی خاکی بودن کوچه ها و معابر اصلی شهر 

و دیگری طرح تفصیلی است .
به گفته او با وجود اینکه 50 درصد پروژه طرح تفصیلی 
بم پیشرفت داشته است اما هنوز اعتباری به مشاور این 
طرح از طرف شرکت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی 

اختصاص پیدا نکرده است .
او می گوید طرح تفصیلی با نگاه بازآفرینی شهری در 

حال تهیه است
فرماندار بم تاکید کرد: در سفرهای پیشین دکتر اسالمی و 
دکتر ایزدی به شهرستان بم بحث بازآفرینی شهری مطرح 
شده بود و در مصوبه سال 97 یک سوم شهر بم به عنوان 

بافت ناکارآمد تعریف شد .
مشکالت معابر خاکی بم 

را حل و فصل خواهیم کرد
در ادامه دکتر آیینی معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: 
نقش خانم سام نژاد در شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه 
و شهرسازی و پیگیری ایشان در زمینه مشکالت حوزه 

شهرسازی شهرستان بم بسیار پررنگ است
او بیان کرد: تصاویر و اطالعات مربوط به کتاب ی که در 
سطح شهر بم هنوز خاکی هستند و آسفالت نشده اند به 
شرکت بازآفرینی ارجاع داده شود. تا بتوانیم با همکاری 
و همفکری یکدیگر و سازمان شهرداری ها در یک دوره 
سه ساله مشکالت مربوط به آسفالت کوچه ها را حل و 

فصل کنیم .
به گزارش کاغذوطن سازمان بازآفرینی شهری وزارت راه 
و شهرسازی در سال های گذشته مبالغی را تحت عنوان 
اوراق بهادار و قیر رایگان به شهرداری بم کمک کرده است 
و این دیدار با هدف استمرار کمک ها و مساعدت های 

قبلی رخ داده است

فرماندار بم:
طرح تفصیلی و معابر خاکی از 

مشکالت مهم شهرستان بم هستند

خبر

خبر

استاندار کرمان نیز بر لزوم توسعه پشتیبانی های لجستیکی و نیرویی از دستگاه های خدمات رسان در 
طرح نوروزی پلیس راه و سازمان های امدادی تاکید کرد و گفت: برآوردها نشان می دهد که تا ۱۴ فروردین 

ماه سال آینده پرترافیک ترین ایام نوروز را در سال های گذشته پیش رو خواهیم داشت.
علی زینی وند افزود: نیروی انتظامی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ سالی دشوار را از لحاظ ماموریت های مهم 

خود در حوزه های مختلف پشت سر گذاشته است.

هر
س: م

عک

کاغذ استان

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

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

قانون  موضوع  اول  140060319001006704هيات  شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه 
آبادي فرزند  زاده صالح  بهزاد درويش  آقاي  بالمعارض متقاضي 
آباد  در  حسين بشماره شناسنامه 3200071710 صادره از محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 241/8 مترمربع پالك 12 فرعي 
30کرمان  بخش   6 توحید  اسفیکان  در  واقع  اصلي   از648 
خريداري از مالك رسمي آقاي هاشم خانبابا محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مالكيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتي كه  در  شود  مي 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
شناسه اگهی:1۲8۵3۵۲

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

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه موسسه خیریه انصارالرسول طبق وکالتنامه شماره 
58471مورخ 1396/11/18 دفترخانه 72 کرمان )که اقای عیسی 
محمدی بشماره ملی 6079786141 طبق معرفی نامه شماره 411/397 
مورخ 1400/12/17 بعنوان نماینده خیریه انصارالرسول )ص(معرفی گردیده 
(  از طرف مالک اطهره / صرافيان فرزند علي شماره شناسنامه 106 تاريخ 
تولد مالک شش دانگ عرصه و اعيان پالک  1629 فرعی از 2984  اصلی 
بخش3  کرمان موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی 0631349 سری 
الف سال 87 که در صفحه 298 دفتر امالک جلد 339ذيل شماره82184 
ثبت گرديده است بموجب درخواست وارده بشماره  1102/27025 مورخ 
1400/12/17.  بموجب درخواست وارده بشماره   مورخ ضمن تسليم دو برگ 
استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مزبور 
بعلت   سهل انگاری مفقود و در خواست سند مالكيت المثني  نموده لذا 
باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي شود تا چنانچه كسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر با وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي به اداره ثبت منطقه 
2 شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايند در غیر این صورت پس از مدت مذكور نسبت 

به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد. 
تاريخ انتشار:1400/12/25

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره( 
محمودمهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه ۲ کرمان
شناسه اگهی:1۲9۲۵96

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مالکيت خانم کبري صفرپور هشتاداني فرزند 
محمد شماره شناسنامه 32 تاريخ تولد 1362 بعنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعيان پالک 8145  فرعی از 2787  اصلی بخش 
3 کرمان باسندرهني شماره 16490 مورخ 17/07/1385 که بنفع بانک 
کشاورزي به مبلغ 200000000 ریال به مدت1 سال ثبت شده موضوع 
سند مالکيت اصلي بشماره چاپی 312854 سری سال که در صفحه 
352 دفتر امالک جلد 153 ثبت گرديده است بموجب درخواست 
وارده بشماره  1102/26803 مورخ 1400/12/15ضمن تسليم دو برگ 
استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك 
مزبور بعلت   سهل انگاری مفقود و در خواست سند مالكيت المثني  
نموده لذا باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي شود تا 
چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر با وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهي به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند در غیر 
این صورت پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني 

اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار:1400/12/25

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(                                                                                             
                                                         محمودمهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه ۲ کرمان
شناسه اگهی:1۲9۲436

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ انبار مواد ضایعاتی مشتمل بر اتاق مسکونی با کاربری عرصه مسکونی   پالک  1328  فرعی از 2786 
اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 400 مترمربع به ادرس شرف اباد پشت پیام نور کوچه چهارم سمت چپ  مورد 
تقاضاي  خانم  نگین گروهی  می باشد  تاكنون تحديد حدود نشده و نياز به تحديدحدود دارد و اعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم 
ميّسر نمي باشد لذا حسب درخواست مالك به شماره 1102/27463 تاریخ 1400/12/22 بدينوسيله آگهي تحديد حدود اختصاصي منتشر 
و عمليات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 1401/01/23 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور 
اخطار مي گردد كه در موعد مقّرر در اين اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات تحديدي با معرفي 
مالك انجام و چنانچه كسي نسبت به حدود و حقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداكثر ظرف مدت 30 روز 
پس از تنظيم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را كتبًا به اين اداره اعالم نمايد و ظرف مدت يكماه از تاريخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا 
به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقديم دادخواست نموده و رسيد تقديم دادخواست را از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند بديهي 
است پس از َمضي مهلت ياد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست توسط متقاضي ثبت عمليات ثبتي بنام وي ادامه خواهد يافت و 

تاریخ انتشار  1400/1۲/۲۵هيچگونه ادعايي مسموع نخواهد بود.
شناسه اگهی:1۲9۲437

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم مشتمل بر طبقه فوقانی  پالک 156 فرعی از 546- اصلی به 
مساحت 314 متر مربع بخش 45 کرمان واقع در اراضی پشت لر جیرفت مورد تقاضای آقای امین هللا 
ساالری  استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 140060319014002263 مورخ 1400/6/10 در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره  16835 مورخ 1400/11/24 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به این 

اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار :1400/1۲/۲۵-روز : چهارشنبه
 - جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت. 
م الف:649

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  پالک 3509 فرعی از 579- 
اصلی به مساحت 180.84 متر مربع بخش 45 کرمان واقع در 
اراضی رهجرد جیرفت مورد تقاضای آقای محمد جواد امیری هنزائی استناد 
رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 1400603190140004197 
مورخ 1400/9/30 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره  18106 مورخ 1400/12/16 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 
در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.

تاریخ انتشار :1400/1۲/۲۵روز : چهارشنبه
- جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  پالک 3510 فرعی از 579- 
اصلی به مساحت 183.36 مربع بخش 45 کرمان واقع در 
اراضی رهجرد جیرفت مورد تقاضای آقای یوسف تربتی به استناد رای هیات 
به شماره 1400603190140004195 مورخ  ثبت جیرفت  اختالف  محترم حل 
1400/9/30 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین 
نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به 
تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره  18105 مورخ 1400/12/16 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر 
و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 در 
محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.

تاریخ انتشار :1400/1۲/۲۵روز : چهارشنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه و باغچه  پالک 2 فرعی از 1643- 
اصلی به مساحت 1115 متر مربع بخش 34 کرمان واقع در اراضی 
کراء دلفارد جیرفت مورد تقاضای آقای غالمعباس بحرآسمانی مالیی استناد 
رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 1400603190140003141 
مورخ 1400/8/1 در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13- 
آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز 
به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره  18026 مورخ 1400/12/15 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/24 
در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود..م الف:672

تاریخ انتشار :1400/1۲/۲۵روز : چهارشنبه 
- جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  پالک 9699 فرعی از 574- 
اصلی به مساحت 165 متر مربع بخش 45 کرمان واقع در 
اراضی جیرفت مورد تقاضای خانم سمانه حمزه به  استناد رای هیات محترم 
حل اختالف ثبت جیرفت به شماره 140060319014000981 مورخ 1400/3/12 
در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین نامه 
قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید 
مالک  لذا حسب درخواست شماره  17732 مورخ 1400/12/8  دارد  حدود 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر 
و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/2/18 در 
محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.

تاریخ انتشار :1400/1۲/۲۵-روز : چهارشنبه - جواد فاریابی - رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.م الف:6۵6

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
باب خانه  پالک 105 فرعی از 582 - اصلی 
واقع در اراضی خالق آباد جیرفت بخش 45 کرمان به 
مساحت 257.06مترمربع مورد ثبت آقای اردشیر آزاد داور 
از تحديد حدود خارج شده نظر به عدم امکان تحدید 
بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 15 قانون ثبت حسب 
تقاضای وارده بشماره 17978 مورخ 1400/12/15 مالك / 
احدی از مالکین تحدید حدود اختصاصی پالک فوق از 
ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21در محل 
وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت به موجب این 
آگهی به مالکین امالک مجاور اخطار میشود که چنانچه 
بر حدود و حقوق ارتفاقی ملک مورد آگهي واخواهی دارند 
می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 
30 روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم دارند تا طبق 

مقررات اقدام گردد

تاریخ انتشار :1401/1۲/۲۵ – روز: چهارشنبه – جواد 
فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
جیرفت – م الف :666
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خبرخبر

رییــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
گوسفندی گفت: گوشت گوسفند یخ زده از 
آسیای میانه وارد شده است و کیلویی 1۳0 
هزار تومان به مغازه داران داده می شود و آنها با 
احتساب سود 10 تا ۳0 درصدی آن را عرضه 
خواهند کرد. البته سازمان پشتیبانی امور دام 
روزانه اقدام به کشتار می کند و گوشت تازه در 
مغازه های سطح شهر و میادین میوه و تره 
عرضه می کند اما از آنجایی که حجم آن کم 

است چندان نتوانسته بازار را متعادل کند. 
علی اصغر ملکی در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اشاره به افزایشی بودن قیمت 
گوشــت قرمز، گفت: قیمت شقه گوشت 
گوسفندی کیلویی 185 هزار تومان است که 
15 هزار تومان نسبت به ماه گذشته افزایش 
نرخ را تجربه کرد. گوشت چرخ کرده مخلوطی 
از گوشت گوسفند و گوساله است و از آنجایی 
که قیمت گوشت گوساله باال رفته است نرخ 
گوشت چرخ کرده به کیلویی 180 هزار تومان 
رسیده است قیمت گوشت گوساله نیز روند 
صعودی به خود گرفته و به کیلویی 180 تا 

185 هزار تومان رسیده است.
به گفته وی؛ گرانی باعث شــده اســت که 
گوشت قرمز از ســفره مردم حذف شود و 
میزان خرید گوشت در ماه به 1 تا 2 کیلو برسد 

چراکه مردم توان خرید بیش از این را ندارند.
ملکی با اشاره به واردات گوشت قرمز، گفت: 
گوشت وارد کشور شده است اما از 25 اسفند 
توزیع خواهد شد ولی توزیع آن تاثیری در 
بازار نمی گذارد چراکه برای کنترل قیمت ها 
حداقل یک هفته زودتر گوشت وارداتی باید 
در بازار توزیع می شد. اگر به موقع این توزیع 
صورت می گرفت بدون تردید بازار اینگونه با 
چالش مواجه نمی شد؛ امیدواریم بعد از توزیع 

گوشت وارداتی شاهد آرام شدن بازار باشیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه حمل گوشت با 
ماشین های مخصوص صورت می گیرد، گفت: 
جابه جایی گوشت نیازمند دریافت مجوز از 
سازمان دامپزشکی است و همین مسئله روند 

واردات و توزیع آن در بازار را کند کرد.

موافقت مجلس با   لغو قانون 
تغییر ساعت رسمی کشور

نمایندگان مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور موافقت کردند. به گزارش 
تسنیم، نمایندگان در نشست علنی روزگذشته 
)سه شنبه، 24 اســفند( قوه مقننه با 155 رأی 
موافق، 70 رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 
2۳2 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ 

قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.
متن طرح به شرح زیر است:

ماده واحده: قانون تغییر ســاعت رسمی کشور 
مصــوب ۳1 مردادماه 1۳8۶ مجلس شــورای 
اسالمی نسخ می گردد و ساعت رسمی کشور به 
قبل از این قانون بر می گردد. »مجید انصاری« 
گزارش یک شــوری کمیســیون اجتماعی در 
خصوص طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی 
کشــور را قرائت کرد و گفت: ایده تغییر ساعت 
برای اولین بار در سال 1895 مطرح و کشور آلمان 
برای اولین بار در جنگ جهانــی اول به منظور 
صرفه جویی در مصرف انرژی در سال 191۶ اجرا 
کرد و سپس کشورهای دیگری وارد این چرخه 
شدند. وی با اشاره به اینکه کاهش مصرف انرژی و 
جلوگیری از جرائم از جمله دالیل موافقت با تغییر 
ساعت رسمی است، ادامه داد: برخی افراد کاهش 
مصرف انرژی به واسطه تغییر ساعت را برخالف 
تحقیقات به عمل آمده می دانند که براساس این 
تغییرات تغییر ساعت در سالمت افراد تأثیر دارد 
و کاهش 40 دقیقه ای مدت زمان خواب از جمله 
نقاط ضعف این اقدام است و تصادفات عصرگاهی 

را افزایش می دهد.
نماینده ممسنی در مجلس ادامه داد: اخیراً اتحادیه 
اروپا با رأی قاطع به کشورهای عضو فرصت داده تا 
در مدت زمان مشخص در خصوص تداوم و یا پایان 
تغییر ساعت اعالم نظر کنند و خواستار بررسی 

جنبه های انسانی این اقدام شده است.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی اظهار داشت: در سراسر کشور 1۳ هزار 
واحد لوکس و الکچری شناسایی شده  است 
که از آنها نزدیک به 500 میلیارد تومان مالیات 

اخذ می شود
جهانگیر رحیمی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره اخذ مالیات از خانه های 
خالی اظهار داشت: تاکنون برای 488 هزار 
واحد مسکونی خالی، قبض مالیات صادر شده 
که این میزان مالیات متعلق به 9 ماهه اول سال 

1400 است و این روند ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شناسایی واحد مسکونی 
خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، 
گفت: طبق قانون، شناسایی واحد مسکونی 
خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما 
محاسبه مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی 
انجام می شود و مالیات بر اساس اطالعاتی که 
سازمان امور مالیاتی ارسال می کند، محاسبه 

می شود.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی افزود: میزان مالیات برای هر واحد 
مسکونی خالی را سازمان امور مالیاتی اطالع 
می دهد و امکان پرداخت مالیات را فراهم 
می کند و اگر مالک اعتراضی داشته باشد، 
امکان ثبت اعتراض و شکایت خواهد داشت 
اما اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، بررسی ها 

انجام می شود.
رحیمی با بیان اینکه بر اساس شناسایی وزارت 
راه و شهرسازی برای واحدهای خالی از سکنه، 
برگه مالیاتی صادر می شود و بعد از صدور برگه 

از مالکان تا یک ماه مهلت برای پرداخت مالیات 
دارند، اذعان کرد: برگه مالیات باید تا پایان برج 
چهارم هر سال صادر شود و پس از صدور این 
برگه، مالک تا یک ماه برای پرداخت مهلت 
دارد اما اگر مالکان در مهلت یک ماهه امکان 
پرداخت مالیات نداشته باشند در مراحل بعدی 

اجرای مالیات و وصول مالیات قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه تاکنون وزارت راه و شهرسازی 
570 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه را 
شناسایی کرده است، ادامه داد: البته برخی از 
این تعداد از خانه ها متعلق به شهرهای کمتر از 
100 هزار نفر جمعیت است که فعال مشمول 
مالیات نمی شوند اما اگر اطالعات خود را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت نکنند معادل 20 
درصد جریمه خواهند شد که باید این جریمه 

را پرداخت کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی تاکید کرد: واحدهایی که در شهرهای 
باالی 100 هزار نفر واقع شده اند، اگر نسبت 
به تکمیل اطالعات خود در سامانه امالک و 
اسکان اقدام نکنند، برابر با یک مالیات کامل 

جریمه خواهند شد.
رحیمی اضافه کرد: از 570 هزار ملک خالی 
شناسایی شده تعدادی دارای مالک حقوقی 
هستند که متعلق به نهادهای مختلفی 
می باشند که از این نهادها هم طبق قانون 

مالیات اخذ می شود.
وی درباره مالیات از خانه های لوکس و 
الکچری گفت: در سراسر کشور 1۳ هزار 
واحد لوکس و الکچری شناسایی شده  است 
که از آنها نزدیک به 500 میلیارد تومان مالیات 

اخذ می شود.

روش محاسبه ضرایب سود و هزینه های شبکه 
توزیع و عرضه تا مصرف کننده برای کاالهای 
مصرفی- سرمایه ی و مصرفی بادوام ابالغ شد.

تاق اصناف  ، طبق اعالم ا یسنا به گزارش ا
یران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و  ا
و  سود  یب  “ضرا ول  جدا تولیدکنندگان 
هزینه های شبکه توزیع و عرضه تا مصرف 
کننده برای کاالهای مصرفی- سرمایه ای و 
مصرفی با دوام” را در راستای اجرای پروژه 
قیمت  درج  طریق  ز  ا قیمت  شفاف سازی 

تولیدکننده منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش در بین کاالهای مصرفی، 
مجموع ضرایب سود و هزینه های شبکه توزیع 
و عرضه تا مصرف کننده برای خوراکی ها 
بین 21 تا 27.7 درصد و برای شوینده ها 
و محصوالت بهداشتی بین 22.1 تا 28.8 

درصد است.
در بین کاالهای سرمایه ای و مصرفی بادوام، 
این مجموع ضرایب برای لوازم خانگی بزرگ 
 14.4 زم خانگی کوچک  10.2 درصد، لوا
درصد، لوازم مصرفی خودرو 15.4 و  برای 
زم یدکی خودرو 18.5 درصد ذکر شده  لوا

است.
همچنین در این گزارش تاکید شده که هیچ 
مبلغی تحت هیچ عنوان از قبیل مالیات، حمل 
یب یاد شده اضافه  ند به ضرا و غیره نمی توا
شود، چرا که در قیمت تولیدکننده لحاظ 

شده است.  

طرح خرید شفاف چیست؟
طرح خرید شفاف از حدود ۳ ماه پیش آغاز 

شده و تا تابستان 1401 ادامه خواهد داشت.
ین طرح کلیه واحدهای تولیدی  بر اساس ا
و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال 
فریزر،  و  یخچال  بچه،  پوشک  کاغذی، 
تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی 
ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت شوینده، محصوالت سلولزی، سس، 
رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع 
ر، غذاساز،  لشعیر، نوشابه گازدا آبمیوه، ماءا
نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از 
27 آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده 
و  تولیدکننده  واحدهای  و  بودند  شده 
واردکننده انواع حبوبات، ادویه جات، غالت، 
ر  خشکبا و  آجیل  قهوه،  دمنوش،  چای، 

فرآورده های  شده،  بسته بندی  صورت  به 
پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، 
انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک 
و موارد مشابه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری 
به صورت کامل، 51 قلم لوازم یدکی خودرو 
ین طرح  2۳ بهمن ملزم به اجرای ا ز  نیز ا
هستند. سایر کاالها نیز در آینده به این طرح 

اضافه خواهد شد.
طبق اعالم مسئوالن اجرای طرح اگر قیمت 
نهایی خریدار در کاالی تند مصرف بیش از 20 
درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از ۳0 

درصد باشد، مصداق گران فروشی است.
لبته اخیرا مقرر شد در دوره گذار و به طور  ا
کننده  و مصرف  تولیدکننده  قیمت  موقت 
همزمان درج شود تا مردم با این طرح آشنا 

شوند.

سقف قیمت یخچال و اجاق گاز، 10 درصد 
قیمت کارخانه

برای 488 هزار واحد مسکونی خالی، قبض مالیاتی صادر شد

 شناسایی 1۳ هزار واحد لوکس و الکچری

وزیر بهداشت در اجالس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد،  ضمن تاکید بر اینکه در ایام تعطیل 
نوروز هیچیک از گروه های درمانی تعطیل نیستند، اظهار کرد: ویزیت 
روزانه هم باید حتماً انجام شود و گروه های مختلف باید طبق برنامه 
ریزی انجام وظیفه کنند. رزیدنت ها برای درمان بیمار مسئولیتی ندارند 
و مسئولیت اصلی درمان بیمار با اساتید است و اساتید باید در فیلد حضور 
داشته باشند و رؤسای دانشگاه ها باید بر این امر نظارت دقیق داشته باشند.

وزیر بهداشت گفت: همچنین مرخصی و سفر خارج از کشور رؤسای 
دانشگاه ها در ایام نوروز ممنوع است. رؤسای دانشگاه ها و معاونین شأن باید 

در داخل کشور حضور داشته و نظارت مستقیم داشته باشند.
عین اللهی افزود: انتظار داریم که برنامه های سال آینده دانشگاه ها به صورت 
آمایشی انجام شود و هر دانشگاه با توجه به توانمندی خود به خصوص در 

حوزه پژوهشی، عمل کند.
وی گفت: شورای عالی سالمت جوانان به منظور کادرسازی در حوزه 
وزارتی در روزهای آینده تشکیل خواهد شد و انتظار داریم در هر دانشگاهی 
مشاور جوان مشخص شده و در حوزه مرکزی، شورای عالی را تشکیل 
دهد. تاکید بر استفاده از "جوانان" در این حوزه است. زیرا نیاز داریم برای 
آینده کشورمان کادرسازی کنیم و هر کدام از رؤسای دانشگاه ها تالش 
کنند که نیروهای جوان را در کنار نیروهای با تجربه قرار دهند تا آینده 

انقالب نیز تأمین شود.
وزیر بهداشت افزود: ارزشیابی عملکرد زیر مجموعه ها نیز نکته مهمی است 
که رؤسای دانشگاه باید این کار را انجام دهند، مخصوصاً بخش هایی که 

گردش مالی باالیی دارند.
وی ادامه داد: در بحث خانه های بهداشت هم نیروهای بهداشت به هیچ 

وجه نباید جابه جا شوند. نیروهای بهداشت در جای خود خدمت کنند.
عین اللهی گفت: ما خدمتگزار مردم هستیم و باید به این موضوع واقف 

شویم.

وزیر بهداشت : بیمارستان ها در 
نوروز آماده باش کامل باشند

مرخصی و سفر خارج از کشور روسای دانشگاه ها در نوروز ممنوع 

توزیع گوشت گوسفندی منجمد از 
۲۵اسفندماه

قیمت گوشت 
گوسفندی  یخ زده 

حداکثر۱۷۰هزار تومان

رنا
: ای

س
عک

رنا
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س
عک

اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه 
قانون گذاری بر عهده مجلس شورای اسالمی است، طرح صیانت نیز در 
مجلس به سرانجام برسد. به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی 
امروز در آخرین جلسه سال 1400 این شورا که به ریاست آیت اهلل  سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در 
دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطالعات را پیگیری 
کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش اقدامات سایر 
دستگاه ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی در سال آینده ارائه کند. در این جلسه همچنین مقرر شد 
شرح وظایف کمیسیون های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای 

مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارائه شود.

طرح صیانت از فضای مجازی به مجلس 
واگذار شد

بخش مسـکن به عنـوان یک حوزه پیشـران که با دسـت 
کم 1۳4 بخـش اقتصادی ارتبـاط دارد، سـال 1400 را در 
شـرایطی به پایـان می رسـاند که با کمبـود منابـع مالی، 
رکود سـاخت و سـاز، رکـود معامـالت، جهـش قیمت ها 
در بخش فـروش و اجاره دسـت و پنجه نرم کـرد اما اخبار 
امیدوارکننده ای بـرای رونق تولید از طریق طرح سـاخت 
یک میلیون واحـد در سـال و تزریـق 440 هـزار میلیارد 

تومان به وزارت راه و شهرسـازی شـنیده می شـود.
به گزارش ایسـنا، بازار مسـکن پس از یک دوره سـه سال 
رشـد متوالی قیمت،  سـال 1400 به ثبات نسـبی رسید. 
این ثبات پس از آن رخ داد که سـال 1۳99 قیمت مسکن 
در شـهر تهران به عنـوان معیاری بـرای بازار مسـکن کل 
کشـور، پرش 94 درصدی قیمت را در اسـفندماه به ثبت 
رسـانده بود. بهمن ماه امسـال تورم نقطه به نقطه مسکن 
شـهر تهران به 1۶ درصد کاهش یافـت؛ در حالی که تورم 

عمومی 41 درصـد را ثبت کرد.
تثبیت قیمت هـا در بخش مسـکن اما به دلیـل همزمانی 
با متغیرهـای منفی مثل کاهـش تا 50 درصدی سـاخت 
و سـاز نسـبت به اوایل دهـه 1۳90 کـه حـدود 900 هزار 
واحـد سـاخته می شـد و افـت شـدید تـوان متقاضیـان 
مصرفی بـه دلیـل رشـد ۶50 درصـدی قیمـت از آذرماه 
سـال 1۳9۶ تاکنون، شـرایط ایده آلی را در بخش مسکن 
ایجاد نکرد. البته وزارت راه و شهرسـازی دولت سـیزدهم 
اعالم کرده کـه سـال 1400 تولیـد مسـکن از 520 هزار 
واحـد گذشـته و وعـده داده از اوایـل سـال 1401 نهضت 

بزرگی در بخش سـاخت و سـاز ایجاد شـود.
تصویب ۴۴۰ هزار میلیارد تومان

 برای بخش مسکن
آنطور که رسـتم قاسـمیـ  وزیـر راه و شهرسـازیـ  اعالم 
کرده اسـت، مجلس برای  سـال آینده 400 هـزار میلیارد 
تومان منابع برای بخش مسـکن مصوب کـرده و 40 هزار 
میلیارد تومـان نیز منابـع ودیعـه خواهد بـود؛ هم چنین 
صندوق ملی مسـکن ابزار مناسـبی در اختیـار وزارت راه 
و شهرسـازی اسـت. اتکای قاسـمی احتماال به ۳۶0 هزار 
میلیـارد تومـان تسـهیالت مصوب سـالیانه ای اسـت که 
قانون جهش تولیـد و تامین مسـکن بر عهـده ی بانک ها 
قـرار داده؛ امـا تجربـه نشـان داده بانک هـا منابـع بـه این 
بزرگی در اختیار ندارند و تمایلی برای پرداخت تسهیالت 
بلندمدت 20 سـاله این طرح نشـان نمی دهند. تا اواسـط 
بهمـن مـاه 1400 فقـط 948 میلیـارد تومـان به پـروژه 
نهضت ملی مسکن از سـوی بانک مسـکن پرداخت شده 

و سـایر بانک ها گزارشـی در این زمینـه ارایـه نداده اند.

درخصوص تامین زمین اما مشـکل چندانی وجـود ندارد. 
بنا به گفته رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی اراضی 
مناسـبی در کشـور داریـم که آنهـا همه ثروت هسـتند و 
برنامه ریزی شـده تا در جهـت نهضت ملی مسـکن مورد 
اسـتفاده قرار گیرد. او هم چنین از تامین زمین بـرای 1.5 
میلیون واحـد و آغـاز عملیـات اجرایـی 8۶0 هـزار واحد 
تاکنون خبر داد. دولت سـیزدهم قصد دارد در قالب طرح 
جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( ظرف 

چهار سـال،  چهار میلیون واحد مسـکونی احـداث کند.
بازار اجاره، تورم را درنوردید

از آن طـرف در بـازار مسـکن اوضـاع چنـدان مناسـب 
نیست. کارشناسـان می گویند به دلیل کسـری عرضه در 
سـال های اخیر با فشـار تقاضـا در بـازار مواجه شـده ایم و 
با این کـه قیمت هـا در بخش فروش بـه ثبات رسـیده، در 
بازار اجـاره ظرفیت ایجـاد التهـاب وجـود دارد. بهمن ماه 
1400 نرخ رشـد سـاالنه اجاره بهـا در تهـران 48 درصد و 
کل کشـور 52 درصد گزارش شـد که بیـش از 10 درصد 
باالتر از رشـد تورم عمومی اسـت. به دلیـل عقب ماندگی 
سـرعت افزایش قیمت ها در بـازار اجاره نسـبت به قیمت 
مسـکن، مقداری از این فاصله در سـال 1400 جبران شد 
و به گفته کارشناسـان احتمال ادامه این وضعیت در سال 

1401 وجـود دارد.
افزایـش قیمت هـا در بـازار اجـاره دولـت را بر آن داشـت 
تـا در دی مـاه 1400 تدویـن بسـته ای بـرای حمایـت از 
اجاره نشـینان را در دسـتور کار قرار دهد و مقرر شد ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشـد اجاره بها 
سیاسـتی را در ایـن زمینـه تدوین کنـد. پیـش از آن هم 
دولت دوازدهـم در سـال های 1۳99 و 1400 راهکارهایی 
را بـه منظور کنتـرل بـازار اجـاره در پیـش گرفته بـود؛ از 
جملـه ایـن برنامه هـا می تـوان بـه تعییـن سـقف مجاز 
برای افزایش اجاره بها تا سـقف 25  درصـد  در تهران، 20 
درصد در دیگر کالنشـهرها و 15 درصد در سایر شهرهای 
کشـور و هم چنیـن پرداخت تسـهیالت کمـک ودیعه تا 
سـقف 70 میلیون تومـان اشـاره کرد؛ سیاسـت هایی که 

آمـار، بی تاثیـری آن را بـه اثبات می رسـاند.
سازندگان مردد پای کار می آیند؟

از آن طرف در بخش ساخت و سـاز بخش خصوص اوضاع 
بر وفـق مراد نیسـت. طبق بررسـی ها هم اکنـون می توان 
در بسـیاری از شـهرهای کشـور بـا نرخ هایـی بـه مراتب 
پایین تر از هزینه های سـاخت، واحد مسـکونی خریداری 
کرد. بـه همین دلیـل رغبت برای سـاخت و سـاز کاهش 
یافته یافته اسـت. با ایـن حال دولـت قصـد دارد از طریق 

طرح نهضت ملی مسـکن، بخش خصوصـی را فعال کند.
امـا اختـالف نظرهایـی بین بخـش خصوصـی بـا دولت 
دیـده می شـود. بـه طـور مثـال سـازندگان، هزینه هـای 
سـاخت واحدهـای نهضت ملی مسـکن، منهـای قیمت 
زمیـن، طراحـی و پروانـه هم اکنـون متـری 5.5 میلیون 
تومان ارزیابـی می کنند و حتـی برخی از فعـاالن صنعت 
سـاختمان این عدد را بیـش از 7 میلیـون تومان تخمین 
می زننـد ؛  در حالـی که پیشـنهاد دولـت بر اسـاس نظام 

فنـی اجرایی متـری 4.5 میلیـون تومان اسـت.
دولـت بـرای آن کـه هزینه هـای واحدهای نهضـت ملی 
مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد و تکنولوژی ساخت 
را به روز کنـد مذاکراتی را با برخی شـرکت های خارجی از 
چین و ترکیـه انجـام داد؛ رایزنی هایی که هنـوز به نتیجه 
نرسـیده اما روز گذشته یک فعال صنعت ساختمان گفت 
که با یک شـرکت بـزرگ ترکیـه ای بـرای ارتقای سـطح 

تکنولوژی سـاخت مذاکـره کرده اند.
ارتباط مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی

با توجه به پیشـران بودن بخش مسـکن کـه ۳۳ درصد از 
حجم  اقتصاد کشـور را در بر می گیرد، 12 درصد اشـتغال 
مسـتقیم ایجـاد می کنـد و بـا دسـت کـم 1۳4 بخـش 
اقتصادی دارای رابطه پیشین و پسـین است، تحرک بازار 
مسـکن می تواند بـه رونق اقتصـاد کمک به سـزایی کند.
اهمیت بخش مسـکن از این جهت بیشـتر جلوه می کند 
که بیش از 8 میلیون خانوار مستاجر در کشـور وجود دارد 
و نـرخ اجاره نشـینی در شـهر تهـران که تـا دو سـال قبل 
42 درصـد اعالم شـده بـود، هم اکنـون بر اسـاس آخرین 
تخمین های کارشناسی به باالی 50 درصد رسیده است. 

در واقـع بیش از نیمـی از مردم تهران مسـتاجر هسـتند. 
اجاره نشـینی شـهری در کل کشـور از 18 درصد در سال 

1۳۶5 به ۳8 درصد در سـال 1۳95 رسـیده اسـت.
سهم تا ۶۰ درصدی مسکن در سبد خانوار

در سـال های 1۳95 و 1۳9۶ سـهم مسـکن از هزینـه 
خانـوار 44 درصـد اعـالم شـد، در سـال 1۳97 بـه 4۶.8 
درصـد رسـید و سـال 1۳98 برابـر بـا 49.9 درصـد بـود. 
طبـق بررسـی های صـورت گرفتـه و تحلیـل داده هـای 
بدسـت آمده از سـامانه های ملکی تخمین زده می شـود 
کـه ایـن عـدد در سـال های 1۳99 و 1400 نیـز افزایش 
چشـم گیری داشـته بـه گونـه ای کـه در حـال حاضـر 
احتماال بین 55 تا ۶0 درصد از هزینـه خانوار خرج هزینه 

مسـکن می شـود.
با ایـن حـال تزریـق 440 هـزار میلیـارد تومـان منابع به 
بخش مسـکن می تواند تحرکی را در این بخـش به وجود 
بیـاورد. بودجه هیچ حـوزه ای در سـال آینده تا ایـن اندازه 
رشـد نکرده اسـت. همیـن مسـاله می تواند عاملـی برای 

ایجاد آرامش نسـبی در بازار مسـکن شـود.
علـی صادقیـنـ  کارشـناس بـازار مسـکنـ  بـا اشـاره به 
این که امسـال بخش مسـکن رشـد اقتصـادی منفی 1۶ 
درصـد را تجربـه کرده اسـت، گفت: شـاید طـرح نهضت 
ملی مسـکن بتواند تا حدودی بخش مسـکن را ریکاوری 
کنـد. اوضـاع حـوزه خدمـات خـوب اسـت و به نظـر من 
باالترین بازدهی را در اقتصاد ایران در سـال 1401 با وقوع 
توافق هسـته ای و بـدون توافق هسـته ای خواهد داشـت. 
بنابراین انتظار داریم بخش خدمات، صنعت و سـاختمان 

در سـال آینده اوضاع بهتری داشـته باشـند.

لوکوموتیو مسکن، قطار اقتصاد را می ِکشد؟
تزریق ۴۴۰ هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن

هر
 : م

س:
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کاغذ اقتصادی

آگهی مرحله بیست و یک سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ((
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هيأت های  حل 
اختالف  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  تقاضای ثبت 
آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده 
است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک 
و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )1 -

4 -7(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی 
كه  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند 
مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
9220 فرعی از 4776 اصلی  - آقای ابوذر دهقان فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 1240 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 33 /246 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار سیدی کوچه 19 شرقی 2 سمت چپ 
خریداری از محل مالکیت سیدسلیمان و سیدجواد عمرانی  - ردیف  1459

18257 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 126 فرعی از 4776 اصلی 
 - خانم بتول موسوی فرزند سیدعلی به شناسنامه شماره 982 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70 /140 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه 13 شرقی 4 

خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی  - ردیف  0323
18284 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 205 فرعی از 4776 اصلی 

 - خانم فاطمه حسینی نژاد برفوئی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
2980788562 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
05 /176 متر مربع به آدرس کرمان بلوار بلداالمین انتهای کوچه 7 سمت 
چپ خریداری از محل مالکیت رستم آمیغی و قنبر خدایی  - ردیف  0247
18285 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 94 فرعی از 4776 اصلی 
 - خانم مرضیه امیرمجاهدی گوکی فرزند جواد به شناسنامه شماره 259 
صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 19 مقابل تیربرق ششم 

خریداری از محل مالکیت جلیل رشیدفرخی  - ردیف  0007
3116 فرعی از 5209 اصلی  - آقای محمدحسین ستارالعیوب فرزند محمود 
به شناسنامه شماره 826 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 16 /146 متر مربع که موازی 58 /25 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان 
حکیم کوچه 12 چهار کوچه سوم سمت راست خریداری از محل مالکیت 

عزت اله ساالرکالنتری  - ردیف  1341
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

27 فرعی از 45 اصلی  - آقای مهدی زنگی آبادی فرزند علی به شناسنامه 
شماره 63 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 75 /1788 
متر مربع به آدرس کرمان  - زنگی آباد انتهای خیابان دستغیب سمت 
راست خریداری از محل مالکیت محمد جاللی خلیل آبادی  - ردیف 1655

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان
به  محمود  فرزند  باقری  محمدمهدی  آقای  اصلی  -  از 15  فرعی   511
شناسنامه شماره 7 صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه جهت 
الحاق به پالک 383 فرعی از 15 اصلی به مساحت 75 /241 متر مربع به 
آدرس کرمان  - رباط خیابان امام رضا کوچه 5 بن بست اول منزل دوم 

 - ردیف 0172 
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 11 /12 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 25 /12 /1400
عيسي حافظي فر
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان
شناسه اگهی:1۲86348
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چهارشنبه  25  اسفندماه1400

رئیس موقت کمیسیون اخالق فدراسیون جهانی 
مددکاران اجتماعی گفت: شعار روز جهانی مددکاری 
اجتماعی برای سال جدید میالدی با تمرکز بر محیط 
زیست با عنوان  “همکاری برای ساخت دنیای 
اجتماعی جدید سازگار با محیط زیست: همه را در 

نظر بگیریم” انتخاب شد.
سید حسن موسوی چلک روز سه شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روز جهانی مددکاری 
اجتماعی سومین سه شنبه ماه مارس در هر سال 
میالدی است. در سال 2022 میالدی، این روز 15 
مارس و مصادف با 24 اسفند سال 1400 است. شعار 
“همیاری برای ساخت دنیای اجتماعی جدید سازگار 
با محیط زیست: همه را در نظر بگیریم”بر اساس یک 

تم جهانی است.  
وی اضافه کرد: سال گذشته، دبیرکل سازمان ملل 
متحد از جهانیان دعوت کرد از تهدید "پاندمی کرونا" 
به عنوان یک فرصت برای ساخت دنیای جدید همراه 
با رفع بی عدالتی ها و تبعیض ها و آلودگی ها و ایجاد 
دنیایی متعادل تر که معیارهای انسانی و طبیعی جای 
معیارهای اقتصادی را گرفته باشد استفاده کنند تا 

زمینی قابل سکونت و زیباتر تحویل نسل بعد دهند.
رئیس موقت کمیسیون اخالق فدراسیون جهانی 
مددکاران اجتماعی گفت: در این شعار، آشکارا 
به همزیستی محیط زیست و محیط اجتماعی و 
اقتصادی  یا به عبارت دیگر، توجه همزمان به بقا و 

بهزیستن در کنار هم اشاره شده است.  
همیاری برای ساخت دنیای اجتماعی جدید سازگار 
با محیط زیست  نقش مددکاران اجتماعی در 

بحران های نظامی برجسته است
رئیس موقت کمیسیون اخالق فدراسیون جهانی 
مددکاران اجتماعی با بیان اینکه نقش مددکاران 
اجتماعی در بحران های نظامی و جنگ ها  برجسته 
است، افزود: یکی از زمان هایی که نقش مددکاران 
اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می کند در بحران های 

نظامی است.
سیدحسن موسوی چلک افزود: بدون شک جنگ 
ها بر تمامی ابعاد زندگی انسان ها در تمامی جوامع 
تاثیرات منفی خود را خواهند گذاشت اما در این 
میان برخی از مردم به ویژه کودکان، زنان، سالمندان، 
فقرا، بیماران، افراد دارای معلولیت و خانواده های بی 
سرپرست بیش از دیگران تاثیرات تلخ و  منفی جنگ 
را در زندگی خود احساس خواهند کرد. احساسی که 
هیچ کس در هیچ کجای دنیا دوست ندارد آن را تجربه 
کند چرا که انسان ها دوستدار صلح، دوستی و آرامش 
هستند نه جنگ و خونریزی مردم، این در حالی است 

که جنگ ها تنفر و خشونت را ترویج می دهند.
 کمیسر اخالق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی 

در پاسخ به این سئوال که از مددکاران اجتماعی در 
این بحران ها چه انتظاراتی می رود، گفت: مددکاران 
اجتماعی به عنوان افراد متخصص درحوزه اجتماعی 
و به تناسب دانش، تجربه، توانایی ها ومهارت هایی 
که دارند، می توانند نقش های مهمی را انجام  دهند. 
این نقش ها در حین جنگ ها و بعد از آنها اهمیت 
بیشتری خواهد داشت. شناسایی به موقع افرادی 
که از جنگ ها تاثیر می پذیرند به ویژه کودکان، زنان، 
سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران،  تالش برای 
برقراری ارتباط  اعضای خانواده های درگیر جنگ که 
از هم اطالع ندارند، تسهیل دسترسی به حمایت 
اجتماعی برای همه مردم  به ویژه گروه های هدف 
مددکاری اجتماعی،  شناسایی منابع اجتماعی که در 
این شرایط می توانند به مردم کمک کنند و تشکیل 
گروه های مددکاری اجتماعی بویژه برای کودکان و 
افرادی که خانواده های شان در جنگ کشته شدند از 
جمله کارهایی است که مددکاران می توانند در آنها 

ایفای نقش کنند.
موسوی چلک اضافه کرد: همچنین می توان به نقش 
های دیگر مددکاران اجتماعی از جمله شناسایی 
نیازهای دارای اولویت مردم به خدمات اجتماعی 
مورد نیاز، استفاده از ظرفیت های مشارکت های 
مردمی، خیرین و سایر منابع درون کشور ها و حتی 
خارج از کشورهای درگیر جنگ برای کمک به 
مردم، شناسایی بنگاه ها برای ارائه خدمات به مردم 
در راستای انجام  مسئولیت اجتماعی، شناسایی 
نقاط قوت وضعف در ارائه خدمات اجتماعی در 

حین و بعداز جنگ ها و انعکاس به مسوولین مرتبط، 
همکاری با تیم های درمان و توانبخشی حین جنگ 

هم اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه وظایف مددکاران اجتماعی 
به مواردی که اشاره شده خالصه نمی شود، افزود: 
حضور در اردوگاه ها، مراکز اسکان آوارگان، مراکز 
درمانی، مراکز نگهداری کودکان بازمانده از جنگ ها و 
ارائه خدمات مددکاری اجتماعی،  استفاده از ظرفیت 
سازمان های غیر دولتی برای ارایه خدمات به مردم، 

تالش برای  شناسایی افراد دارای احتمال خطر باال 
برای رفتار های مختلفی ازقبیل خودکشی با همکاری 
متخصین روانشناسی و روانپزشکی،  ارتباط مستمر 
وهدفمند با خانواده هایی که از جنگ تاثیر پذیرفتند،  
ایجاد حساسیت در مسوولین برای تالش بیشتر برای 
ارایه خدمات به مردم،  شناسایی خالء های قانونی 
و سیاستگذاری برای ارای خدمات در جنگ ها به 
مردم  استفاده از این موارد برای اصالح قوانین یا قانون 
گذاری ها و سیاستگذاری های جدید، مستندسازی 

اقدامات انجام شده و ثبت تجارب و درس آموخته 
های مددکاران اجتماعی درگیر جنگ ها برای ارائه 
به مددکاران اجتماعی دیگر انتظارات دیگری است 
که از مددکاران اجتماعی در بحران های نظامی و 

جنگ ها می رود.
موسوی چلک اضافه کرد: همچنین می توان به نقش 
های دیگر مددکاران اجتماعی از جمله شناسایی 
نیازهای دارای اولویت مردم به خدمات اجتماعی 
مورد نیاز، استفاده از ظرفیت های مشارکت های 

مردمی، خیرین و سایر منابع درون کشور ها و حتی 
خارج از کشورهای درگیر جنگ برای کمک به مردم، 
شناسایی بنگاه ها برای ارائه خدمات به مردم در 
راستای انجام  مسئولیت اجتماعی، شناسایی نقاط 
قوت وضعف در ارائه خدمات اجتماعی در حین و بعداز 
جنگ ها و انعکاس به مسوولین مرتبط، همکاری با 
تیم های درمان و توانبخشی حین جنگ هم اشاره 
کرد.  رییس کمیسیون اخالق فدراسیون جهانی 
مددکاران اجتماعی گفت: توجه به شرایط فرهنگی و 
حتی خرده فرهنگ های مردم درگیر جنگ، اجرای 
برنامه های مددکاری اجتماعی جامعه ای به ویژه در 
مراکز نگهداری، اردوگاه ها و حتی بعد از جنگ برای 
افراد، انجام تحقیقات علمی و استفاده از این یافته ها 
برای ارائه خدمت بهتر، توجه به مهارت خودمراقبتی 
افرادی که درحین و بعد از جنگ به افراد و بازماندگان 
جنگ ها خدمات ارایه می دهند، استفاده از تکنولوژی 
ها و فضای مجازی برای ارایه خدمات مددکاری 
اجتماعی از راه دور، خالقیت و نوآوری برای ارائه 
خدمات به مردم در جنگ ها با بهره گیری از ظرفیت 
های بومی و زیست بوم هر کشور نیز از دیگر نقش 
های دیگر مددکاران اجتماعی در مواقع بحرانی است.
موسوی چلک افزود: جنگ ها سالمت همه جانبه 
مردم از جمله سالمت اجتماعی مردم را به طور جدی  
تهدید می کنند. فردا چهارشنبه هم در سازمان ملل 
به مناسبت این روز مراسمی برگزارمی شود که 
آقای علمایی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران و رئیس کمیته امور بین الملل انجمن 
و عضو کمیته سازمان ملل فدراسیون جهانی در آن 

سخنرانی دارند.

روز جهانی مددکاری اجتماعی:

همیاری برای ساخت دنیای اجتماعی جدید سازگار با محیط زیست
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش:
آموزش حضوری دانش آموزان به 

صورت اقتضائی صورت می گیرد
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: تصمیم گیری 
برای آموزش حضوری دانش آموزان به صــورت اقتضائی صورت می گیرد. 
صادق ستاری فرد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره 
آخرین تصمیمات برای حضور دانش آموزان در مدارس پس از ایام نوروز افزود: 
هنوز تصمیمات جدیدی برای آموزش حضوری دانش آموزان برای زمان پس 
از تعطیالت نوروز پیش بینی نشده است اما براساس آخرین مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای حضور دانش آموزان در مدارس به صورت اقتضایی تصمیم 
گیری می شود. وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درموضوع آموزش حضوری 
دانش آموزان در اختیار ستادهای استانی قرار گرفته است، ادامه داد: پیشنهاد 
می کنیم که در این راســتا از ظرفیت آموزش و پرورش استان، برای جبران 
فرصت های از دست رفته و افت تحصیلی که با آن رو به رو بودیم، استفاده کنند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین بهتر 
است که استان ها نسبت به اصالح تقویم آموزشی یا اضافه کردن مدت زمانی از 

یک تا چند هفته به دوره تحصیلی  از این ظرفیت استفاده کنند.
آموزش حضوری در بهار بیشتر از زمستان است

ستاری فرد یادآورشد: اگر پس از تعطیالت نوروزی به دلیل سفر و دید و بازدید 
با رشد ویروس کرونا مواجه نشویم و وضعیت به همین منوال فعلی باشد، می 

توان برای آموزش حضوری یا آموزش ترکیبی در خدمت دانش آموزان بود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که درخصوص آموزش حضوری دانش 
آموزان وجود دارد، این است که تا کنون فصل سرما را می گذراندیم و امکان 
تهویه کالس های درس دشوار بود اما به فرارسیدن فصل گرما و امکان تهویه 
مناســب در کالس ها، می توان آموزش حضوری را افزایش داد. معاون وزیر 
آموزش و پرورش افزود: اگر به همین سبک پیش رویم، آموزش حضوری در 

بهار بیشتر از زمستان است.
استان ها به تصمیم شورای مدارس اعتماد کنند

ستاری فرد با تاکید بر اینکه براساس مصوبه ستاد مقابله کرونا تعطیلی کلی 
برای مدارس وجود ندارد، گفت: تعطیلی کلی به این معناست که در یک استان 
تصمیم به تعطیلی مدارس در همه پایه های تحصیلی و برای همه دانش آموزان 
گرفته شود.  وی عنوان کرد: توصیه ما این بود که دراین موضوع اقتضائی عمل 
شود، یعنی هر منطقه یا هر شهر و شهرستانی به شورای مدرسه اعتماد کند  که 
به صورت موردی براساس اقتضائات عمل شود. معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به نیاز مبرم به آموزش حضوری برخی 
از دانش آموزان نمی توان تعطیلی کلی برای همه مدارس کشور اعالم کرد، بطور 
مثال پایه دوازدهمی ها که امتحانات کشوری دارند و معدل آنها تاثیر مستقیم 
در کنکور و قبولی دانشگاه آنها دارد. ستاری فرد افزود: همچنین دانش آموزان 
کالس اولی و دومی های دوره ابتدایی نیاز برای فراگیری مهارت های پایه نیاز 
به آموزش حضوری دارد. از طریفی دیگر ماهیت برخی از دروس در پایه های 
مختلف تحصیلی، حضوری است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین منع تعطیلی 
کلی با توجه به این موضوعات بود که اعالم شد با توجه به شرایط هر منطقه، پایه 
و درس تصمیم گیری شود. تجربه 20 ماه گذشته از تعطیلی مدارس و آموزش 
مجازی دانش آموزان نشان داد که هیچ یک از این روش ها نمی تواند جایگزین 
آموزش حضوری شود. در واقع از نظر مسووالن و کارشناسان آموزشی، آموزش 
از راه دور در برخی دانش آموزان عالوه بر افت تحصیلی، مشکالت جسمی، روانی 
و عاطفی بسیاری را ایجاد کرده است، بنابراین بازگشایی مدارس به صورت آرام و 

تدریجی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. 

فرمانده کل انتظامی گفت: پلیس به شرکت های 
تولیدکننده خودرو اعالم می کند که اگر خودرویی 
تولید کنند که استانداردهای الزم را نداشته باشد، 

حتماً مانع از فروش آن می شویم.
به گزارش ایرنا، سردار حسین اشتری روز سه شنبه فرمانده 
کل انتظامی در رزمایش نوروزی پلیس راهور تاکید کرد: باید 
خودروهای ایمن دست مردم باشد و استانداردها از همه لحاظ 

رعایت شود
وی ادامه داد: تأکید جلسه روز گذشته با ریاست محترم جمهوری 
نیز این بود که پلیس باید با مجموعه های تولیدکننده خودروی 
ناایمن برخورد کند و از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از 

ورود این نوع خودروها تقدیر شد.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه، بیش از 99 درصد 
رانندگان قانون مدار هستند، گفت: حدود یک درصد از رانندگان 
حقوق مردم را رعایت نمی کنند و با حرکات غیرمعمول باعث 
نگرانی خانواده ها می شوند که پلیس آن ها را حتماً اعمال قانون 
خواهد کرد؛ البته اعمال قانون نیز با برخورد خوب صورت می گیرد.

سردار اشتری با اشاره به خواسته مقام معظم رهبری از پلیس 
مبنی بر انجام اقدامات برای به حداقل رسیدن تلفات سوانح 
رانندگی، گفت: باید حتماً کاری کنیم  در سال های آتی و برنامه 
پنجم، حداقل 50 درصد سوانح و جان باختگان ناشی از آن کاهش 

پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز با مردم بسیار خوب و با فرهنگ غنی روبه رو 
هستیم، مردمی که در تمام صحنه ها با مسئوالن و پلیس همراه 

بودند.
سردار اشتری با بیان اینکه همکاران در طول سال کنار مردم عزیز 
هستند و ارتباط خوبی بین پلیس و مردم است گفت: توصیه به 

تذکرات پلیس منجر به سفر توأم با آرامش خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی ایمنی پس از هشت 
سال گفت: یکی از مصوبات روز گذشته این  شورا که با حضور رئیس 
جمهور برگزار شد این بود که اشکاالت نقاط حادثه خیز برطرف 
شود همچنین کار کوتاه مدتی نیز برای اعالم و آشکارسازی آن 

محل ها به رانندگان صورت گیرد.
فرمانده کل انتظامی کشور ضمن هشدار به رانندگان قانون گریز، 
تصریح کرد: در جاده ها با افرادی که خطرآفرین هستند و باعث 
رعب و وحشت می شوند حتماً برخورد می کنیم و نمی گذاریم در 

جاده ها بی نظمی باشد.

رییس پلیس راهور اعالم کرد: در تصادفات نوروزی امسال، 999 
کشته و بیش از هشت هزار نفر مجروح شدند. به گزارش خبرنگار 
ایرنا، سردار سید کمال هادیانفر روز سه شنبه در رزمایش نوروزی 
پلیس راهور با بیان اینکه بدنبال مدیریت ترافیک، تسهیل و ایمنی 
در ترددها و خدمت رسانی به مردم هستیم، افزود: در سال 99، یک 
هزار و ۶00 نفر در سوانح رانندگی کمتر کشته شده و ۶1 هزار نفر 
نیز کاهش مجروح داشتیم. وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای ارائه 
شده توسط سازمان پزشکی قانونی تقریباً شاخص های WHO را 
نیز در سال 99 اثربخش کردیم و از 2۳ کشته در هر 100 هزار نفر 
جمعیت به 18.1 نفر رسیدیم درحالی که میانگین آمار جهانی، 
18.۳ نفر است. سردار هادیان فر با بیان اینکه در سالجاری، شرایط 
کمی متفاوت تر شد گفت: قدری به خاطر شرایط جابجایی دولت و 
تحویل دولت دوازدهم به سیزدهم، متاسفانه در حوزه تصادفات، 

کمی افزایشی بودیم. 
تشکیل جلسه شورای عالی ایمنی حمل و نقل پس از هشت سال

وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شواری عالی ایمنی حمل و 
نقل کشور بعد از هشت سال با حضور ربیس جمهور تاکید کرد: توجه 
دولت هم در برنامه هفتم توسعه، هم برنامه سال آتی و هم نوروز 
1401 به حوزه ایمنی و امنیت معطوف شده است. رییس پلیس 
راهور خاطرنشان کرد: توجه دولتمردان و مسئوالن حوزه ایمنی و 

امنیت می تواند بخش عمده ای از مشکالت را کاهش دهد.
وی با اشاره به بهره گیری از 70 هزار نیروی دستگاه های 
خدمت رسان در ایام نوروز 1401، نیز گفت: در ایام نوروز از 2۶ هزار 
خودروی سبک، هفت هزار خودروی سنگین و ۶7 دستگاه بالگرد 
استفاده خواهد شد.  به گفته سردار  هادیانفر پلیس معقتد است 90 
درصد رانندگان قانونمدار و پایبند اجرای قانون هستند اما خط قرمز 
پلیس برای آن 10 درصد راننده قانون گریز است که در جاده ها و این 

ایام نیز به دنبال تخلف هستند.
وی تاکید کرد: قطعاً پلیس با پدیده سرعت، سبقت غیرمجاز، عبور 
از شانه خاکی، تخلفات حادثه  ساز و عدم استفاده از کمربند ایمنی 

برخورد جدی و بدون اغماض خواهد کرد. 

سردار اشتری:
 مانع فروش خودروهای 
غیراستاندارد می شویم

رییس پلیس راهور:

 در تصادفات نوروزی امسال 
۹۹۹ تن جان باختند

خبر

خبر

وی با تاکید بر اینکه وظایف مددکاران اجتماعی به مواردی که اشاره شده خالصه نمی شود، افزود: 
حضور در اردوگاه ها، مراکز اسکان آوارگان، مراکز درمانی، مراکز نگهداری کودکان بازمانده از 
جنگ ها و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی،  اســتفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی برای 
ارایه خدمات به مردم، تالش برای  شناسایی افراد دارای احتمال خطر باال برای رفتار های مختلفی ازقبیل 
خودکشی با همکاری متخصین روانشناسی و روانپزشکی،  ارتباط مستمر وهدفمند با خانواده هایی که 
از جنگ تاثیر پذیرفتند،  ایجاد حساسیت در مســوولین برای تالش بیشتر برای ارایه خدمات به مردم،  
شناسایی خالء های قانونی و سیاستگذاری برای ارای خدمات در جنگ ها به مردم  استفاده از این موارد 
برای اصالح قوانین یا قانون گذاری ها و سیاستگذاری های جدید، مستندسازی اقدامات انجام شده و ثبت 
تجارب و درس آموخته های مددکاران اجتماعی درگیر جنگ ها برای ارائه به مددکاران اجتماعی دیگر 

انتظارات دیگری است که از مددکاران اجتماعی در بحران های نظامی و جنگ ها می رود.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک رودبارجنوب

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   1400/09/24-140060319079000480
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
قیصر  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه  بشماره  سیاه  فرزند  طراده  میرانی 
رودبار جنوب در یک قطعه زمین  از  475 صادره 
پالک  مربع  متر   117086 مساحت  به  مزروعی 
از  و مجزی شده  مفروز  اصلی   -181 از  فرعی   5
پالک 181 اصلی قطعه سه واقع در رودبارجنوب –

از مالک رسمی  طراده بخش46 کرمان خریداری 
ورثه مرحوم سیاه میرانی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  طبق  اعتراض 

شد ./م الف:213-
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 
رودبارجنوب

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   1400/10/28-140060319079000684
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
عزیز  ابوطالب  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
زاده فرزند یدهللا بشماره شناسنامه صادره از رودبار 
جنوب در یک باب خانه به مساحت 292 متر مربع 
مجزی  و  مفروز  اصلی  از188-  فرعی   1660 پالک 
شده از پالک 188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار 
جنوب – شهرک علویان  بخش46 کرمان خریداری 
مهدی  ،محمد  عبدالحسین  آقای  رسمی  مالک  از 
محرز  مرادی  بیگ  فاطمه  خانم  و  مهیمی  مهسا  و 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
./م  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

الف:210-
 - تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11 
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک رودبارجنوب

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   1400/10/28-140060319079000676
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات 
زابلی  آصف  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
 5360073985 شناسنامه  بشماره  مهران  فرزند 
صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مساحت 
اصلی  از188-  فرعی   1666 پالک  مربع  متر   450
قطعه  اصلی   188 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
پیکان  شهید  بلوار   – جنوب  رودبار  در  واقع  سه 
خانم  و  مهیمی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
به  است.لذا  گردیده  محرز  خدادادی  دخت  ایران 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
./م  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

الف:212- 
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11 
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 
رودبارجنوب

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   1400/10/28-140060319079000685
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
محمودی  مینا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
در  از  صادره  شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  فرد 
پالک  مربع  متر   258 مساحت  به  خانه  باب  یک 
1659 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب – 
شهرک علویان قطعه سه بخش46 کرمان خریداری 
،مهسا  مهدی  ،محمد  عبدالحسین  رسمی  مالک  از 
بیگ مرادی  محرز گردیده  فاطمه  مهیمی و خانم 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  است.لذا 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
./م  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

الف:211-
 - تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11 
-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 
رودبارجنوب

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
قانون  موضوع  اول  هیات   140060319079000477
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  اعظم  فرزند  اسدنیا  منیره  خانم  متقاضی 
شناسنامه 3150253497 صادره از کهنوج رودبار در 
یک باب خانه به مساحت 254.80متر مربع پالک 
1649 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از 
رودبار جنوب  در  واقع  اصلی قطعه سه  پالک 188 
از  خریداری  ثامن  مدرسه  جنب  علویان  –شهرک 
مهسا  خانم  و  مهیمی  مهدی  محمد  رسمی  مالک 
گردیده  محرز  مرادی  بیگ  فاطمه  خانم  و  مهیمی 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  است.لذا 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
./م  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

الف:214- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک -

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   1400/10/07-140060319091001480
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده برخوری 
مهنی فرزند آقا جان بشماره شناسنامه 44478 
بر  از جیرفت در ششدانگ مغازه مشتمل  صادره 
به مساحت 83 متر مربع پالک - فرعی از49- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی 
قطعه یک  واقع در عنبرآباد –محمدآباد –بی بی 
شهری خیابان مطهری خریداری از مالک رسمی 
به  است.لذا  گردیده  محرز  امیری  فرخنده  خانم 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی  به صدور سند مالکیت متقاضی  نسبت 
اولین  انتشار  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 مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م 

الف:3105
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد

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

نامه  ماده 13آئین  و  قانون  آگهی موضوع ماده3 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 

140060319091001286-1400.9.17هیات 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد 
سعیده سیفی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
3020116661صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 277.80متر مربع پالک - فرعی 
از50- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 50- 
اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد بخش 45کرمان  
ابراهیمی  مجید  رسمی  مالکیت   از  خریداری 
انتقال قطعی  که تمامی به آقای ماشاهللا مالیی 
نموده  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م 

الف:3111-
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11–
 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۲۵ .1۲. 1400
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک –

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 

140060319091001546-1400.10.20هیات 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  عنبر 
خان علی ارجمندی پور  فرزند عیسی بشماره 
درششدانگ  ازعنبراباد   737صادره  شناسنامه 
مربع  249متر  مساحت  به  خانه  باب  یک 
و مجزی  مفروز  اصلی  از48-  فرعی   - پالک 
قطعه  اصلی   -48 از  15فرعی  پالک  از  شده 
یک  بخش 45کرمان واقع در عباس آباد عنبر 
اصغر خرمی  مالک رسمی  از  آباد   خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 
سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3107-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11–
 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۲۵ .1۲. 1400
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک –

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

جیرفت
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  140060319014005316-1400/11/25 هیات دوم موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای منصور کواروئی  فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 1 صادره از بم در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  
و مجزی شده  مفروز  اصلی  از574-  فرعی   - پالک  مربع  متر   215
از پالک 1215 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای  سیف هللا افضلی 
مقدم  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:654
-تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهي تحدید حدود 
اختصاصي 

آگهي دعوت 
به افراز

به  اصلی  بخش1 كرمان  فرعیاز 4948  پالك 40  یکبابخانه   چون ششدانگ 
مساحت66 /175 مترمربع واقع در خیابان حکیم بلوار حکمت نبش حکمت 4  
مورد تقاضاي آقای مهدی شیرانی  نياز به تحديد حدود دارد و اعمال تبصره ذيل 

ماده 15 قانون ثبت هم ميسر
 نمي باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره 23328 /1101 -23 /12 /1400 مالك 
بدينوسيله آگهي تحديد حدود آن منتشر و عمليات تحديدي آن از ساعت 8 صبح 
روز 23 /01 /1401در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك )مالكين امالك 
مجاور( رقبه مزبور اخطار ميگردد كه در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملك 
حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات تحديدي با معرفي مالك انجام 
و چنانچه كسي بر حدود وحقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد بر طبق ماده 20 
قانون حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظيم صورتمجلس تحديدي اعتراض 
خود را كتبا" به اين اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بديهي است پس 
از گذشت مهلت ياد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض 
توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هيچگونه ادعائي 

مسموع نخواهد بود. /پ.      

تاريخ انتشار:چهارشنبه ۲۵ /1۲ /1400 
اصغر نارويي
سرپرست ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان
از طرف، مصيب افشارمنش
شناسه اگهی:1۲93490

نظر به اينكه اقای سهیل سروشیان  برابر درخواست وارده 
بشماره 23071 /1101در مورخه 19 /12 /1400 مبني بر افراز پالک 
5 فرعی از 3349  اصلي بخش یک كرمان را به علت معلوم 
نبودن اقامتگاه ساير شركاء از طريق صدور آگهي نموده لذا 
بدينوسيله به استناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش 
امالك مشاع به ساير مالكين و همچنين به اشخاصي كه 
در پالك مزبور ذينفع هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمي 
خواهان که بیست ممیز پانصد شصت نه هزارم سهم مشاع 
از 96 سهم ششدانگ میباشد در مورخه 23 /01 /1401 روز سه 
شنبه ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك مزبور به عمل خواهد 
آمد كليه افراد ذينفع مي توانند در تاريخ ذكر شده در محل 
حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات افراز 
نخواهد بود اين آگهي مطابق ماده 17 آئين نامه اجرائي مفاد 
اسناد رسمي الزم االجراء به كليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در 

يك نوبت انتشارمي يابد. /خ.

تاريخ انتشار آگهي : چهارشنبه ۲۵ /1۲ /1400
شناسه اگهی:1۲93488 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای  آئین 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400/11/14-140060319014005112 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا مالئی 
در  جیرفت  از  صادره   397 شناسنامه  شماره  خیراله  فرزند  سربیژن 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 767 متر مربع پالک - فرعی 
از 564-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری 
از مالک  رسمی حبیب هللا مالئی از سهم االرث امان هللا مالئی محرز 
به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  گردیده است.لذا 
15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:648
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
– تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
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مهشید میرمعزی با بیان این که بسیاری از 
مشکالت ترجمه با کپی رایت حل می شود 
می گوید: زمانی که مترجم با موج اکثریت 
حرکــت کنــد، وضعیت ترجمه می شــود 
پرفروش هــای نیویورک تایمز، می شــود 
1۶ ترجمه از یک کتاب، می شــود مسابقه 
ترجمه و وقتی مسابقه شود، کیفیت حرف 
اول  را نمی زنــد، در حالی کــه کیفیت باید 

حرف اول را بزند.
این مترجم زبان آلمانی در گفت وگو با ایسنا 
درباره معیارهای انتخاب کتاب برای ترجمه 
که به نظر می رســد به ســمت کتاب های 
پرفروش رفته اند، اظهار کــرد: پرفروش ها 
الزاماً کتاب های بدی نیستند. فکر می کنم 
شاید بهتر باشد نامش را پرمخاطب بگذاریم. 
خیلی اوقات مخاطــب از طریق کتاب هایی 
که خواندنشان ساده تر است شروع می کند 
و بعد ســراغ کتاب های ســخت خوان تر و 
پیچیده تر می رود و البته گاهی هم همان جا 
می مانــد. همان طــور که بــازار ترجمه به 
روان شناسی و فلسفه نیاز دارد، به این نوع 
کتاب ها هم نیاز دارد. بگذاریم خواننده خود 

به سمت چیزی برود که دوست دارد.
او درباره رقابتی که گاه برای انتشــار هرچه 
زودتر کتاب ها وجود دارد، اظهار کرد: بله، 
ظاهــراً این مســابقه وجــود دارد. گاه من 
کتابــی را ترجمه می کنم و قبــل از این که 
به بازار بدهم می بینم مترجم دیگری آن را 
منتشر کرده است. مشکلی  که بارها درباره 
آن صحبت کرده ایم، به مســئله کپی رایت 
برمی گردد. اگر کپی رایت رعایت شود این 
اتفاق ها نمی افتد؛ ناشــر کتاب را دست هر 
مترجمــی نمی دهد و از طرف دیگر ناشــر 
دیگری اجازه انتشــار کتاب های تکراری را 
نخواهد داشــت. برای مثال نشر افق کتاب 
»وزن کلمات« را با خرید کپی رایت منتشر 
کرده اســت، اما در ایران مترجم و ناشــر 
دیگری می توانند ســراغ ایــن کتاب بروند 
و عماًل کاری از دست نشــر افق برنمی آید. 
این نکته منفی داســتان اســت که ناشری 
می خواهد از راه قانونی و اخالقی وارد شود، 
اما بــرای جلوگیری از دوبــاره کاری، هیچ 
اقدامی نمی تواند بکند. این معضلی اســت 
که داریم و تا زمانی که مســئله کپی رایت 

حل نشود، در آن باقی خواهیم ماند.

حجت االسالم و المسلمین شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی با انتشار پیامی اعدام 81 نفر از شخصیت های 

فرهنگی و سیاسی در عربستان را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خبر ناگوار قتل ده ها تن از شخصیت های فرهنگی و سیاسی در کشور 

سعودی با اتهامات واهی را با اندوه و تألم  فراوان دریافت کردیم.  
متاسفانه منطق سرسپردگان بریده از مردم و متکی به سرنیزه و 
قدرت های خارجی از درک درست واقعیات و افکار عمومی داخلی 
و خارجی عاجز است. این اقدامات غیر انسانی نه تنها نمی تواند  
مطالبات مردم را به فراموشی سپارد بلکه تشدید نارضایتی ها را به 

همراه خواهد داشت.  
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با محکومیت این اقدام شنیع، 
کشتار و اعدام مردم و شخصیت های فرهنگی و علمی و جوانان 
مسلمان بدون رسیدگی عادالنه، را نشانه نقض حقوق انسانی مسلم 
می داند که باعث تشدید شکاف های اجتماعی و مذهبی در آن کشور 

خواهد بود.  
الزم می دانیم از مجامع بین المللی و حقوق بشری درخواست نماییم 
که به مسئولیت خویش در برابر این جنایت عمل کنند. افکار عمومی 
جهان در انتظار مواجهه اصولی با معیارهای مشترک و به دور از 
گرایش های سیاسی و نژادی آزادگان جهان است و هر گونه برخورد 
کشورهای غربی و استکباری با معیارهای دوگانه را نسبت به رفتارهای 
خشونت بار مشابه محکوم می کند. بی شک این معیارهای دوگانه 
روزی گریبان مستکبران را در شرائطی خواهد گرفت که راه گریزی 

برای آنان برجای نخواهد گذاشت.
ما این واقعه مؤلمه و شهادت فرزندان مسلمان را به خانواده های داغدار 
و به امت واحده اسالمی و علمای جهان اسالم تسلیت می گوییم و از 

خداوند سبحان برای ایشان اجر و صبر مسئلت داریم.

پیام دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
۱۶ ترجمه از یک کتاب!در پی اعدام 8۱ نفر در عربستان

»فرش خاک«، »وزن لحظه«، »مرد ایرانی« و »بخارست« چهار 
فیلمنامه ای هستند که شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی 

در دو جلسه اخیر با تولید آنها موافقت کرد.
به گزارش ایرنا از سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه 
فرش خاک به تهیه کنندگی علی نوری اسکوئی و کارگردانی و 
نویسندگی فریدون نجفی، فیلم نامه وزن لحظه به تهیه کنندگی، 
کارگردانی و نویسندگی فرزین مهدی پور، فیلم نامه مرد ایرانی به 
تهیه کنندگی محمدحسین فرحبخش، کارگردانی مجید مظفری و 
نویسندگی کریم محمد امینی و فیلم نامه بخارست به تهیه کنندگی 
علی طلوعی، کارگردانی سیدمسعود اطیابی و نویسندگی حمزه 

صالحی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرد.

صدور پروانه ساخت برای مجید 
مظفری، سیدمسعود اطیابی و دو 

کارگردان دیگر

در هفت ماه گذشته وزارت میراث فرهنگی، گام های 
زیربنایی برای تحول در حوزه های تخصصی برداشته 
است از تفویض اختیار به مدیران استانی تا توجه به 
صنایع دستی خانگی و مرمت بافت های تاریخی و 
سهولت در حضور گردشگران خارجی که ثمرات آن را 

در نیمه اول سال 1401 باید انتظار داشت.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،  دوصد روز گذشت؛ از 
آغاز به کار دولت مردمی برای ساختن ایران قوی. همه 
می دانند که فرهنگ اساس تمدن و زیرساخت جامعه 
است. پس، ارزیابی دولت سیزدهم در این عرصه، برای 
رسیدن به راهبرد بی نقص، اهمیت داشت. ایرنا، یکصد 
روز نخست دولت را در حوزه فرهنگ و هنر رصد کرد و 
به مردم ارائه داد. یکصد روز دوم، با گرم شدن مدیران و 
هماهنگ تر شدن ارکان مختلف با خواسته ها و داشته 
های هنرمندان و فرهنگ داران کشور، پررونق شد و 
حاصل آن دو صد روز، اینک گردآوری شده و در اختیار 
مخاطبان و مردم قرار گرفته است. این گزارش مروری 
کرده بر برآورد اقدامات 200 روزه دولت سیزدهم در 

حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری.
حدود 200 روز از وزارت سیدعزت اهلل ضرغامی در 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی می گذرد، 
نه فقط ضرغامی و وزارت میراث فرهنگی، بلکه دولت 
مردمی نخستین نوروز کاری خود و نخستین بهار سده 
جدید را به عنوان مهمترین آزمون خود پیش رو دارند. 
نوروزی که سومین سال کرونایی خود را می گذراند به 
جز تنظیم و مهار قیمت کاال در بازار نوروزی،  بیش از 
20 دستگاه اجرایی برای خدمات رسانی به مسافران و 

گردشگران نوروزی در آماده باش کامل هستند.
البته ضرغامی از همان روزهای آغاز به کار )سوم 
شهریور ماه( می دانست که گردشگری در نوروز 1401 
با دو سال قبل خود متفاوت خواهد بود و تقاضای 
سفر افزایش خواهد یافت. در همین چارچوب یکی 
از کارویژه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی را تمرکز بر آماده سازی، تمهیدات و ارائه 
خدمات و تسهیالت سفر به گردشگران نوروزی در 
سراسر کشور قرار داد. اما از سایر موضوعات تخصصی و 

کالن وزارتخانه هم غافل نبود.
در هفت ماه گذشته وزارت میراث فرهنگی، گام های 
زیربنایی برای تحول در حوزه های تخصصی برداشته 
است که ثمرات آن را در نیمه اول سال 1401 باید انتظار 
داشت. در این زمینه می توان به تفویض اختیارات 
ستادی به مدیران استانی، نهضت احیا و مرمت بافت ها 

و محوطه های تاریخی، لغو ممنوعیت صدور روادید 
گردشگران خارجی، درج ردیف اعتبار برای بیمه 
راهنمایان گردشگری در بودجه 1401، حذف مجوز 
فعالیت تولید صنایع دستی خانگی و بسته های حمایتی 
و معافیت های مالیاتی فعاالن صنعت گردشگری در 
دوران کرونا به عنوان اهم تصمیمات و اقدامات در 200 

روز گذشته اشاره کرد.
یکی از چالش هایی که در روند و فرایند دریافت مجوز 
فعالیت در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 
دستی وجود دارد، بروکراسی پیچیده اداری است که 
ضرغامی این سنگینی و ناکارآمدی را با تعمیم به نظام 
اداری کشوربه اختاپوسی تشبیه می کند که حرکت 
پیشرفت کشور را کند کرده است. فرایندی که از یک 
طرف مردم را از مشارکت در طرح های ملی و محلی 
مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی خسته کرده و از 
طرفی بخش خصوصی و سرمایه گذار برای فعالیت 
و توسعه گردشگری را دلسرد و هنرمندان صنایع 
دستی را برای دریافت مجوز تولید محصوالت صنایع 
دستی و هنرهای سنتی نا امید می کند. اکنون نهضت 
تفویض اختیار در راستای مانع زدایی و تمرکززدایی از 
فعالیت ها، تسهیل گری و سرعت گرفتن امور مردم و 
واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به استان ها آغاز 

شده است.
در همین راستا وزیر میراث فرهنگی بهمن ماه در 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران اعالم کرد: 
ستاد تفویض اختیارات به استان ها در وزارتخانه به 
ریاست علی دارابی  قائم مقام وی در وزارتخانه تشکیل 
می شود، در یک ماه و نیم گذشته نیز نشست های 
تخصصص با مدیران ستادی و استانی برگزار شد و 
شرایط و روند تسهیل خدمات به مردم و متقاضیان 

تبیین شد.
اکنون بیشتر بخش های مختلف وزارتخانه موارد 
قابل تفویض را به مدیران کل استانی ابالغ کردند.به 
طور مثال در حوزه حفظ و احیای بافت های تاریخی، 
اختیار صدور تاییدیه پایان کار مرمت، معافیت های 
مالیاتی مرمت کاران، بیمه بناهای تاریخی، تعیین 
حریم محوطه های تاریخی و بررسی تخلفات در آنها و 
همچنین پاسخ به استعالمات شهرداری ها به ادارات کل 

استانی وزارتخانه تفویض شده است.
در بخش گردشگری نیز همه مراحل ثبت نام، بررسی، 
مصاحبه و صدور کارت راهنمایان گردشگری از طریق 
استان انجام می شود در حالی که تاکنون 22 استان 

کشور برای صدور کارت راهنمایان گردشگری ناگزیر 
بودند از طریق مراجعه به تهران و معاونت گردشگری 

اقدام کنند.
مجوز برگزاری کمیسیون های درجه بندی و صدور 
گواهینامه، مدرک کیفیت خدمات گردشگری است 
و پیوستی از 2۳ نوع مصداق تاسیسات گردشگری را 
شامل می شود. در ستاد تفویض تاسیسات گردشگری 
بر اساس اهمیت طبقه بندی آنها و امکانات اجرایی 
استان ها، احصا و مجوز برگزاری کمیسیون درجه بندی 
و صدور گواهی نامه کیفیت خدمات گردشگری 
هتل های یک و دو ستاره همچنین سایر تاسیسات 
گردشگری درجه دو و سه به استان ها تفویض شده 

است.
همچنین امور مربوط به اصالح فرآیند ثبت شرکت هایی 
که با موضوع فعالیت گردشگری و  اعالم موافقت با 
تشکیل یا ثبت تغییرات شرکت ها تماما با ادارات کل 
استانی خواهد بود و برخی امور مانند نرخ گذاری و 
رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری و بررسی 
درخواست های صدور و تمدید پروانه های بهره برداری 
تاسیسات گرشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی 
گردشگری در کنار اینکه ادارات کل استانی با تشکیل 
کمیته های استانی و کمیسیون عالی فنی درجه بندی 

واگذار می شود.

در بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی هم می توان به 
تسهیالت تبصره 18، تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و تسهیالت مشاغل خانگی اشاره کرد که به همین 
منظور سامانه ای برای ارائه تسهیالت به صنعتگران و 
متقاضیان طراحی شده است. همچنین پروانه تولید 
انفرادی و کارگاهی، پروانه تولید چندرشته ای متمرکز 
و غیرمتمرکز، مجوز تاسیس، مجوز مشاغل خانگی و 
صدور کارت شناسایی به استان ها تفویض شده و در 

ستاد فقط نظارت بر حسن اجرای آنها انجام می شود.
حذف مجوز تولید صنایع دستی مشاغل 

خانگی / توجه به مناطق کم برخودار
توجه به بازارها، بازارچه ها و کارگاه های صنایع دستی 
به ویژه در مناطق مرزی و کم برخوردار را هم می 
توان از رویکردهای ویژه وزارت میراث فرهنگی در 
هفت ماه گذشته عنوان کرد. بخشودگی اجاره بهای 
ماهانه غرفه ها، سرکشی به بازارهای صنایع دستی 
و بررسی مسائل صنفی هرمندان از برنامه های سفر 
وزیر میراث فرهنگی در 200 روز گذشته بوده است و 
تجلی این رویکرد در سی و پنجمین نمایشگاه صنایع 
دستی تهران بود که وزارتخانه از هنرمندان 12 استان 
کمتربرخودار حمایت کرد و غرفه ها و امکانات رایگان 

در اختیار آنها گذاشت.

میراث داران اختیاردار شدند، دست ها قیمتی شد 
بافت ها جان گرفت، خارجی ها می آیند

سنا
: ای

س
عک

فیلـم سـینمایی »یـادم تـو رو فرامـوش« بـه 
کارگردانـی علی عطشـانی نامـزد بهترین فیلم 
هفتمیـن جشـنواره فورواردینـگ آمریکا شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا از مشـاور رسـانه ای پـروژه، 
جشـنواره فیلـم فورواردینـگ 2022 در آمریکا 
با نمایـش آثـار در یک محیـط جشـنواره ای به 
صـورت سـاالنه، بـه دنبـال ترویـج و تشـویق 
تالش هـای خالقانـه فیلمسـازان اسـت. ایـن 
جشـنواره در دو بخـش فیلم هـای کوتـاه 
)مـدت زمـان حداکثـر ۶0 دقیقـه( و بلنـد 
)مـدت 90 تـا 120 دقیقـه( برگـزار می شـود.  
تمامـی فیلم هایـی کـه بـرای رقابـت بـه ایـن 
جشنواره ارسـال می شـوند، در معرض بازبینی 
مسـئوالن جشـنواره قرار می گیرند و بر اسـاس 
ویژگی های سـینمایی اثـر، قبل از قـرار گرفتن 
در صفحـه فیس بوک جشـنواره برای مشـاهده 
توسـط شـرکت کنندگان، بـه صـورت آنالیـن 
انتخـاب می شـوند و هیئتـی از مسـئوالن 
جشـنواره حداکثـر 10 نامـزد نهایـی را از میان 
فیلم هـای ارسـال شـده بـرای مسـابقه انتخاب 
می کننـد.   در ادامـه داور جشـنواره فیلم هـای 
انتخاب شـده به عنـوان فینالیسـت را بررسـی 
و تعییـن می کنـد کـه کـدام فیلم هـا بهتریـن 
فیلم کوتـاه، بهترین فیلـم بلنـد و بهترین فیلم 
جشـنواره فیلم فورواردینگ 2022 خواهند بود 

و به ایـن فیلم ها جوایـز نقدی بـرای تالش های 
سینمایی شـان اهدا می شـود.  تمامی فیلم های 
رقابتـی و غیررقابتـی واجـد شـرایط دریافـت 
گواهینامه محبوب دوستداران فیلم فورواردین 
خواهند بود.  فیلم سینمایی یادم تو رو فراموش 
در هفتمین دوره جشـنواره فورواردیـن آمریکا 
نامزد دریافـت جایزه بهترین فیلم شـده اسـت 
ایـن فیلم تـا کنـون در جشـنواره های مختلفی 
در کشـورهای آمریـکا، کانـادا، انگلسـتان، هند 
و… بـه نمایـش در آمـده و دو جایـزه بهتریـن 
کارگردانی و سـه جایزه بهترین فیلم را دریافت 
کـرده اسـت. همچنیـن میتـرا حجـار جایـزه 
بهترین بازیگر زن از جشـنواره سانفرانسیسـکو 
و مازیـار فالحی جایـزه بهتریـن بازیگر مـرد از 
جشـنواره وینـد آمریـکا را بـرای بـازی در ایـن 

فیلـم از آن خـود کرده انـد.  در خالصه داسـتان 
یـادم تـو رو فرامـوش آمده اسـت: دامـون مربی 
بر کنار شـده یکـی از باشـگاه های پرطرفـدار با 
دختـری که سـال ها پیـش بـا او ارتباط داشـته 
روبه رو می شـود.  در ایـن فیلـم بازیگرانی چون 
حسـین یاری، آزاده مهدیزاده، میتـرا حجار، ماه 
چهره خلیلـی، مازیار فالحی، خشـایار راد و بیتا 
عطشـانی به ایفـای نقـش پرداخته انـد.  عوامل 
تولید فیلـم عبـارت از تهیه کننـده و کارگردان: 
علـی عطشـانی، تهیـه کننـده اجرایـی: سـید 
محمـد احمـدی، نویسـنده: پیمـان عباسـی، 
مدیر فیلمبرداری: محمود عطشـانی، صدابردار: 
محمد شـاهوردی، طراح چهره پردازی: عبداهلل 
اسـکندری، چهره پـرداز: فرزانه زردشـت و فائزه 

سـادات موسـوی

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
خصوص واکنش ها به سفرش به عراق گفت: این 
سفر بعد از یکسال با هماهنگی از سوی بنیاد شهید 
عراق و وزارت امور خارجه ایران در راستای پیمودن 
راه شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس و تقویت 

این راه به صورت رسمی انجام شد.
به گزارش خبرنگار حوزه ایثار و شهادت، سید 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی امروز در آیین 
تجلیل از خادمان و مشاوران ایثارگر وزارتخانه 
ها و دستگاه های اجرایی، از تشکیل گروه های 
جهادی مردمی و خیران خبر داد و بیان کرد: این 
گروه به منظور خدمات دهی بهتر به خانواده شهدا، 
جانبازان و ایثارگران تشکیل می شود تا هر کجا 
که دولت توانایی رسیدگی به امور را نداشت از آنها 
کمک بگیرد در این بین مشاوران امور ایثارگران 
در دستگاه های اجرایی نیز می توانند نقش مهمی 
برای پیگیری منافع ایثارگران در دستگاه مربوطه 

داشته باشند.
وی افزود: بنیاد شهید به تنهایی نمی تواند مباحث 
مربوط به جامعه هدف خود را در تمامی حوزه ها 
انجام دهد، در این زمینه باید همه نهادها به ما کمک 
کنند و محقق سازی این امر از طریق پیگیری 
خادمان و مشاوران ایثارگران در دستگاه های 

اجرایی به خوبی امکان پذیر است.
قاضی زاده هاشمی گفت: شبکه مددکاران مردمی 
برای کمک و احصا مشکالت خانواده های شهدا، 
جانبازان و ایثارگران در یکی از مناطق تهران به 

صورت آزمایشی راه اندازی شده تا از طریق این 
سامانه موضوعات و به اطالع دستگاه های مسئول 

برسد.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  زاده هاشمی  قاضی 
سازماندهی جدید در زمینه خدمات دهی و فرهنگ 
سازی درصدد سمت مردمی کردن خدمات از 
طریق کانون های فرهنگی و مساجد هستیم، تاکید 
کرد: شما که به عنوان مشاور و خادم ایثارگران در 
دستگاه های اجرایی با خانواده ها در ارتباط هستید 

نباید بگذارید آنها خسته و دچار سردرگمی شوند.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از 
مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی خواست 
با مذاکره با مسئوالن کارگزینی و توسعه دستگاه ها 
کمک کنند تا براساس قانون روند تبدیل وضعیت 
قرارداد جامعه ایثارگران تسریع شود چرا که 
براساس قانون این امر حق مکتسبه آنهاست و 
اگر انجام نشود می توانند به دیوان عدالت اداری 

شکایت کنند.
قاضی زاده هاشمی در خصوص واکنش هایی که از 
سوی مردم و خانواده شهدا و ایثارگران به سفر وی 
به بنیاد شهید عراق شده بود نیز گفت: این سفر بعد 
از یکسال با هماهنگی از سوی بنیاد شهید عراق و 
وزارت امور خارجه ایران در راستای پیمودن راه 
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس و تقویت 

این راه به صورت رسمی انجام شد.
وی افزود: برخی از مطالبی که در این خصوص از 
سوی خانواده ایثارگران مطرح شد جای سوال و 

تعجب دارد معلوم است ما در رساندن اطالعات 
درست و تحلیل با مشکل مواجهیم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه اسالم مرز 
ندارد، گفت: ما در آن کشور هزینه ای نمی کنیم و 
کمک ها مستشاری است نباید اجازه دهیم دشمن 

به خاک ما بیاید.
وی با بیان اینکه هدف دولت و بنیاد شهید رسیدگی 
به خانواده شهدا و ایثارگران است، بیان کرد: اگر ما 
به وظایف باال دستی توجه نکنیم در انجام وظیفه 
خود نیز خواهیم ماند. اگر حواسمان نباشد حکومت 
های مزدور در کشورهای همسایه بر سر کار می 

آیند و بر منافع کشور ما هم تاثیر می گذارند. 
 قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بر اساس 
سازماندهی جدید در زمینه خدمات دهی و فرهنگ 
سازی درصدد سمت مردمی کردن خدمات از 
طریق کانون های فرهنگی و مساجد هستیم، تاکید 
کرد: شما که به عنوان مشاور و خادم ایثارگران در 
دستگاه های اجرایی با خانواده ها در ارتباط هستید 

نباید بگذارید آنها خسته و دچار سردرگمی شوند.
وی افزود: برخی از مطالبی که در این خصوص از 
سوی خانواده ایثارگران مطرح شد جای سوال و 
تعجب دارد معلوم است ما در رساندن اطالعات 

درست و تحلیل با مشکل مواجهیم.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه اسالم مرز 
ندارد، گفت: ما در آن کشور هزینه ای نمی کنیم و 
کمک ها مستشاری است نباید اجازه دهیم دشمن 

به خاک ما بیاید.

»یادم تو رو فراموش« نامزد بهترین فیلم سفر به عراق در راستای تقویت رسمی ارتباطات بود
جشنواره آمریکا شد

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

کهنوج
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
فاقد  وساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319002003689 هیات  
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت 
آقای دادعلی حسینی نسب فرزند صفر شماره شناسنامه 
محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  از  صادره   13979
مشتمل بر گاوداری  به مساحت 6874.10 مترمربع پالک 
پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   -1040 از  فرعی   17
1040- اصلی قطعه 5 بخش 46 کرمان  واقع در غدیرپور 
منوجان  خریداری از مالک رسمی آقای فقیر محمد زارعی 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  منوجان  
در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:426

- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11 
-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج.

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

ملک کهنوج
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  وساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  موضوع  هیات   شماره 140060319002004063  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تولیدی و کشاورزی شماره 
ملی  شناسه  بشماره  ایثارگران کهنوج  یک  و  سی  و  چهارصد 
10630055223 شماره ثبت 595در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 596183.71 مترمربع پالک 1575 فرعی 
از157- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 157- اصلی قطعه 
2 بخش 46 کرمان  واقع در فاریاب  خریداری از مالک رسمی 
شرکت تولیدی و کشاورزی شماره چهارصد و سی و یک ایثارگران 
کهنوج محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
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:429

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
علی رحمانی خالص  - رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج.

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

ملک کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319002004060 هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تولیدی و کشاورزی شماره 
چهارصد و سی و یک ایثارگران کهنوج بشماره شناسه ملی 
قطعه  یک  ششدانگ  595در  ثبت  شماره   10630055223
پالک  مترمربع   500011.83 مساحت  به  مزروعی  زمین 
پالک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از157-  1574فرعی 
فاریاب   در  واقع  بخش 46 کرمان   قطعه 2  اصلی   -157
خریداری از مالک رسمی شرکت تولیدی و کشاورزی شماره 
چهارصد و سی و یک ایثارگران کهنوج محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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:428
- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- علی رحمانی خالص  - رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج.

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  وساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  موضوع  هیات    140060319002004031 شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مرید  فرزند  چمانه  دادخدا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
قطعه  یک  در ششدانگ  کهنوج  از  صادره   19 شناسنامه  شماره 
متر مربع پالک 917 فرعی  به مساحت 45000  زمین مزروعی 
از93- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 93- اصلی 
قطعه یک بخش 46 کرمان  واقع در چاهریگان کهنوج چاه مرید 
خریداری از مالک رسمی آقای دادخدا چمانه محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:427
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
 توضیحات :به علت انتقال اقای ابراهیم امیر سلیمی از این واحد 
ثبتی به واحد دیگر آقای خالد خادم ریگی به عنوان کارشناس 
جایگزین انتخاب و معرفی میشود .از طرف علی رحمانی خالص 
- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج.ساالری

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319002003343 هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مراد رضائی فر فرزند قلندر 
از کهنوج در یک قطعه زمین  شماره شناسنامه 401 صادره 
به  از93-اصلی  فرعی   18 پالک  با  تجمیع  جهت  مزروعی 
مساحت 21064 مترمربع پالک 916 فرعی از93- اصلی مفروز 
از پالک 93- اصلی قطعه یک بخش 46  و مجزی شده 
کرمان  واقع در چاه ریگان کهنوج خریداری از مالک رسمی 
آقای جان هللا خاندانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 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:414

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/1۲/11 
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
 اصغر ناروئی - رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج. معاون ثبت و 
اسناد  کهنوج .ساالری

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

جیرفت
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی برابر رای شماره 1400/11/14-140060319014005113 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 
حسین   فرزند  بنستانی   سنجری  محمد  آقای  متقاضی 
ششدانگ  در  جیرفت  از  صادره   732 شناسنامه  بشماره 
یک باب خانه  به مساحت 250 متر مربع پالک - فرعی 
از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 581 
-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد  جیرفت  بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه 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:646

 - تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
-جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع 
سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
 1400/11/14-140060319014005110 شماره  رای  برابر  رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
لیلی  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک 
از  صادره   159 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  دامنه  مالئی 
متر   241/92 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت 
مربع پالک - فرعی از609- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
اراضی حنطه ساردوئیه  در  واقع   5 609 -اصلی قطعه  از  - فرعی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   34 بخش  جیرفت  
محمدرضا عادلی ورثه خان میرزا عادلی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:636-

- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 2681 
از   فرعی   2 از  مجزی  و  مفروز  فرعی 
اسماعیل  اراضی  در  واقع  اصلی   7566
آباد حاجی زرند بخش 13 کرمان بمساحت 342.50 
مترمربع مورد تقاضای خانم مریم ترکزاده فرزند رضا 
هیات   140060319008002371 شماره  رای  استناد  به 
نامبرده  مالکیت  در  زرند  ثبت شهرستان  اختالف  حل 
قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
موعد  در  و  منتشر  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/12/23 
باستناد  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود 
 1401/1/17 مورخه  چهارشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از 
به  بدینوسیله  لذا  امد  بعمل خواهد  و  در محل شروع 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می  مالک 
گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل  وقوع ملک 
عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر 
یا  چنانچه کس  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی 
اعتراض داشته  ارتفاقی آن  بر حدود و حقوق  کسانی 
باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
ایین  ماده86  استناد  به  بایستی  گردد ضمنا معترض 
تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  نامه 
طرح  جهت  الزم  دادخواست  ثبت  اداره  به  اعتراض 
پس  است  بدیهی  نمایند  ارائه  دادگستری  به  دعوی 
مسموع  ادعایی  هیچگونه  شده  یاد  مهلت  مضی  از 

بود.   نخواهد 

 م الف 3۲7
تاریخ انتشار:چهارشنبه مورخه 1400/1۲/۲۵
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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ین که نادیده گرفته  ز ا قای منصوریان ا آ
شده، خشمگین است اما آن  که ابتدا نادیده 
ز بازی در  و بود. چندان  که قبل ا گرفت ا
مصاحبۀ تلویزیونی کادر فنی سه تیم دیگر 
و پرسید پس  ز ا ا ستود و وقتی مجری ا ر
نها به  د: موفقیت آ استقالل چه؟ پاسخ دا
در فنی.  زیکنان شان است نه کا خاطر با
می گیرد  دیده  نا وقتی  که  است  طبیعی 
ا  ر بی محلی  و  می شود  نگاشته  ا دیده  نا
ند پاسخ به آن گفته هم به حساب  ا می تو

آورد.
شتی در عصر  ددا ، در یا یسنا رش ا به گزا
مده است:  د خدیر آ ن نوشته مهردا یرا ا
۶۳ فوتبال بازی می کنم.  ز سال  »من ا
می خواهم به آن نقطۀ تاریک برسم که ما 
امروز خیلی اذیت شدیم. از 1۳87 و بعد از 
خداحافظی ام کار مربی گری را آغاز کردم. 
نم  ا د که من نمی د فتا قی ا تفا مروز یک ا ا
قیمت فوتبال چقدر است. دوست خوبم 
آقای فرهاد مجیدی خیلی ریلکس از کنار 
ما رد شد. من یک نگاهی به محمد خرمگاه 
کردم و یاد آن موقعی افتادم که ایشان به 
مده بود و می خواست فوتبال  ستقالل آ ا
بازی کند. آقای فتح اهلل زاده گفتند: خیلی 
و )فتح اهلل زاده( گفتم: شما  الغر است. به ا
نه بگیرد. گفت:  ر خا 10 تومان بده و بگذا
نمی دهم چون 10 تومان به خودش داده ام. 
 10 ز شما خواهش می کنم  گفتم: من ا
نه بگیرد. گفت:  و بدهید تا خا تومان به ا
 ! ر ینجا بگذا ور و ا ا بیا برو چک شرکتت ر
قای فتح اهلل  چک شرکت من دست علی آ
زاده است بابت خرید خانه ایشان )فرهاد 
دم  ا دا . آن چک 10 میلیونی ر مجیدی(
مروز  گر آسیب ببیند برداشت شود! ا که ا
ین فوتبال دیدم.  نقطه تاریکی را من در ا
. فکر می کنید قیمت یک برد و قهرمانی  . .
ی  نیم بگوییم برا ا چقدر است؟ ما نمی تو
میرخان  ا ز  ا التر  با کسی  ستقاللی ها  ا
10 سال  قلعه نویی است. من خودم 15-
تالش کنم و 5-4 قهرمانی بیاورم یک روز 
اما اگر به امیرخان نگاه کنم یادم می آید که 
ایشان یک روز دست مرا گرفت و سر تمرین 
استقالل معرفی کرد. ممنون آن روز ایشان 
هستم. به او زنگ می زنم و می گویم پدرم 
تا روزی که زنده بود و مادرم که اکنون در 
قید حیات است، همیشه دعایت می کنند. 

شما، عمو نصی و آقای اولیایی را.
امروز من به عنوان برادر، یک نصیحت به 
فرهاد مجیدی می کنم. فوتبال می گذرد و 
ید. ما باالتر  نی ها پشت سر هم می آ قهرما

ز لیگ برتر  ز منصورخان در دوره قبل ا ا
نداشتیم. ناصرخان را داشتیم که خودش 

اسطورۀ اخالق بود.
ا هم که بردید.  قا پسِر ُگل! شما ما ر . آ . .
ز باختیم.  مرو ی نیست. ما ا له ا هیچ مسأ
ا ببریم  مروز تالش می کردیم شما ر ما ا
ولی این که از کنار حداقل محمد خرمگاه 
و حسین کاظمی می گذری و آن ژست 
همیشگی ات را می گیری و آن دوربین را 
هم کنارت می بری تا در راه یکی کت تو را 
بگیرد و بروی داخل رختکن دست بزنی و 
... . به نظر من هیچکس در آینده و در نسل 
سال 90 و 1400 از فوتبال ما چیزی یادش 
نمی آید. االن من مثال به یک بچه می گویم 
در سال 74 اولین مرد سال فوتبال باشگاه 
ه قبلش  بودم، می گوید عمو! من شش ما
ا  مدم. آن لحظه ای که ما ر نیا آ ه به د ز تا
نده است، یادش  می بیند تا روزی که ز

می ماند.
امروز نقطۀ تاریکی داشت و االن فهمیدم 
بل  مقا ستقاللی  ا سرمربیان  بعضی  ا  چر
ر  نفجا ا درجه  به  می کنند  بازی  د  فرها
پسر  مجیدی،  د  فرها قا  آ می رسند. 
هم یک تغییر رویکرد  خوش تیپ! می خوا
در رفتارت داشته باشی. می دانم که ما یک 
زمینۀ دوستی قبلی داشتیم، قبل از مسابقه 
هم برادرت پیش من بود. البته نمی دانم و 
یی که مدعی  ا آن قسمت )جا ید ما ر شا

است فرهاد مجیدی بدون توجه به وی و 
نها گذشتند( هایالیت  ز جلوی آ کادرش ا
ز بغل ما رد  و شطرنجی کرده بودند که ا
شدند. من روزهای تلخ و شیرین زیادی 
را دیدم. استقالل و پرسپولیس را بردم و 
زنده شدم.  بر استقالل و پرسپولیس با برا
ا بردم  نکو ر ا قای بر ینجا آ من روزی که ا
ا  یشان ر در برنامه زنده اعالم کردم من ا
شانسی بردم و ایشان از من مربی تر است 
چون مربی خود من بوده است. فوتبال 
چقدر می تواند مهم باشد که با این ادبیات 

و رفتار از پیش ما رد شود؟
... یک روز همین آقا پسر خوش تیپ به من 

راک گفت هر چقدر ما فوتبال بازی  در ا
می کردیم سکوها برای شما بود )در اشاره 
به دوره بازیکنی شان(. به او گفتم به خاطر 
این که من از خانه می روم به میان مردم اما 
ز پارکینگ می روی سالن بدنسازی  شما ا
و باز از سالن بدنسازی می روی خانه. برای 

همین سکوها مال من بود.
ید بخشی  و گفتم که شا آن روز هم به ا
سته  ناخوا هم  پرسپولیس  سکوهای  ز  ا
ین که هر روزی  ی ا برای من باشد. برا
که بردم شان، نرفتم ادا و اطوار دربیاورم. 
لت )مشت  ین حا ا به ا هیچ موقع دستم ر
گره کرده( نکردم. هیچ موقع در عکس هایم 
عالمت چهار نمی بینی. هر وقت کسی هم 
بیاید و برای عکس یادگاری شش هم نشان 
کیف  رید  بگذا نمی گویم.  چیزی  بدهد 
کند! حاال اگر امروز ما را گیر نیاورد، کی 
بیاورد؟ می خواهم به فرزاد عزیز که برادر 
و دوست من است، خدا پدرش را رحمت 

کند که با پدر ما مکه هم بوده، همچنین 
هم که یک تلنگر به  قا بیژن می خوا ز آ ا
ین ره که شما  و بزنند و کمکش کنند. ا ا
ترکستان  به  می روی  مجیدی(  د  فرها (

است!«
علیرضا  سخنان  تمام  جمالت  ین  ا
صنعت  تیم  کنونی  سرمربی  یان،  منصور
نفت آبادان و همبازی سال های قبل فرهاد 
مجیدی در تیم استقالل است که مانند او 
یک دوره مربی استقالل هم بوده و البته با 

تلخی جدا شد.
ر  ا ین حمالت و گله ها و قریب هز م ا تما
کلمه به خاطر آن است که فرهاد مجیدی 
در پایان بازی به سرعت ورزشگاه را ترک 
و نداشته نه آن  کرده و خوش و بشی با ا
یان گفته باشد.  که کلمه ای علیه منصور
، سبب  و سالم علیک نکرده همین که با ا
شده »علیمنصور« آتش فشان خشم شود 
و دوران قبل را مدام یادآوری کند و البته 
ز  موش کرد بگوید روز قبل ا ر فرا ین با ا
ز مستطیل  ا د مجیدی  فرها فظی  حا خدا
سبز با برادرش فرزاد والیبال بازی کرده و 

او را برده است!
برخی شاید بگویند حق با منصوریان است 
نتظار داشته دست کم به خاطر سه  چون ا
امتیازی که از پرسپولیس در آبادان گرفت 
م  ین تما ما ا و باشد ا ر ا ا مجیدی سپاسگز

داستان نیست.

علیرضا منصوریان؛ نقطۀ تاریک یا نکتۀ باریک؟
فرکی: لیگ با کیفیتی نداریم

پیشکســوت فوتبال ایران گفت: کســی پاســخگوی مسائل 
مربوط جادوگری در فوتبال نیســت و این باعث شک و شبهه 

در میان افکار عمومی شده است.
حســین فرکی در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا درباره بازی 
پیش روی ایــران مقابل کره جنوبی اظهار کرد: خوشــبختانه 
توانســتیم به جام جهانی صعود کنیم و در گذشته هم سابقه 
خوبی در شکست دادن کره جنوبی داشــتیم. البته می دانیم 
آن ها حریف سر سختی در آسیا هســتند و کار راحتی نداریم 
و نباید این صعود به جام جهانی باعــث بی انگیزگی بازیکنان 
شده باشد چون برد در این بازی می تواند ایران را صدرنشین 
گروه کند. بازیکنان هیچ وقت نمی توانند نســبت به موفقیت 
تیم ملی شان بی تفاوت باشند و آســودگی خاطر نباید باعث 

خودخواهی و غرور شود.
او ادامه داد: کره تیم بســیار خوبی است و این بازی در تاریخ 
ثبت خواهد شد. کره ای ها در بازی رفت هم ما را اذیت کردند 
و کیفیت خوبی ارائه کردند. بچه های مــا هم ثابت کردند در 
کشــور کره جنوبی می توانیم عملکرد خوبی داشــته باشیم و 
امیدوارم این شــرایطی که داریم ادامه دار باشــد و آرامش و 
اطمینــان خاطر بیشــتری در بین بازیکنان بــه وجود بیاید. 
بازیکنان و کادرفنی ما آنقدر با تجربه هســتند که این مسائل 

را به خوبی بدانند و در این بازی مهم موفق عمل کنند.
این پیشکسوت فوتبال ایران درباره داربی 98 و تقابل دو تیم 
استقالل و پرســپولیس گفت: پیروزی در این بازی از جانب 
استقالل تا حدودی شــرایط روحی این تیم را تقویت می کند 
و می تواند در ادامه این تیم را قهرمان کند اما فوتبال همیشه 
یــک ورزش غیرقابل پیش بینی اســت. دو، ســه هفته قبل 
می شــد پیش بینی کرد که کدام تیم می توانــد در این بازی 
برتر باشد ولی در شرایط فعلی همه چیز برابر است. امیدوارم 

حساسیت باعث پایین آمدن کیفیت بازی نشود.
او در رابطه کیفیت لیگ بیســت و یکم بیان کرد: اگر بخواهم 
حرف دلم را بزنم باید بگویم کــه کیفیت لیگ چندان مطلوب 
نیست چون حاشــیه، جنجال و اختالفات بســیار زیاد بود. با 
وجود همــه این مســائل، کیفیت لیگ چندان به چشــم من 
نیامد. بســیار محدود می توانســتیم بازی های زیبایی ببینیم 

اما در کل لیگ با کیفیتی نداریم.
فرکی دربــاره برخی حواشــی و صحبــت از تاثیــر جادوگر 
دربازی های لیگ برتر گفت: من اگر دیده باشم هم این مساله 
را عنوان نمی کنم چون با آبرو و وجدان کاری در ارتباط است. 
اکنون نمی توانم قضــاوت کنم چون این مســاله را ندیده ام. 
البته وقتی درباره این مســائل پاســخ داده نمی شود، ذهن و 
افکار عمومی بی پاسخ می ماند. شاید این مساله واقعیت دارد 

که اشخاص مربوطه در این خصوص صحبت نمی کنند.
او اضافه کرد: هر کسی باید از خودش دفاع کند و وقتی این اتفاق 
نمی افتد همه قضاوت می کننــد و فکر می کنند چنین موضوعی 
وجود دارد. با این وجود واقعا این فضا به ورزش و فوتبال نمی آید 
این مســاله فقط برای امروز نیست و در سال های قبل هم وجود 
داشته اما به هر حال شک و شــبهه به وجود آورده است. کسی 
پاسخگوی مسائل جادوگری در فوتبال نیست و این باعث شک 
و شبهه در میان افکار عمومی شده اســت. امیدوارم در فوتبال 

چنین مسائلی وجود نداشته باشد.

شـهرآورد نـود و هشـتم پایتخـت در حالـی 
روز پنجشـنبه برگـزار می شـود کـه اسـتقالل 
صدرنشـین حتی با یک تسـاوی هم اسـب خود 
را بـرای قهرمانـی زین می کنـد و پرسـپولیس چـاره ای به غیر 
از برتـری در ایـن دیدار بـزرگ نخواهـد داشـت و باید تـرس را 

کنـار بگـذارد.
به گزارش ایرنا، دربی یا شـهرآورد در سراسـر دنیا از حساسـیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. دیـداری کـه نتیجـه آن می توانـد تا 
هفته ها موجب شـادی یـا غم هـواداران شـود و اهمیـت دیدار 

آنها همـواره ارزشـی بیش از سـه امتیـاز دارد.
شـهرآورد 98 پایتخـت، عصر روز پنجشـنبه 2۶ اسـفندماه در 
ورزشـگاه آزادی و از هفتـه بیسـت و سـوم لیـگ برتـر فوتبـال 

باشـگاه های ایـران بیـن سـرخآبی ها برگـزار خواهـد شـد.
اسـتقالل تحت اندیشـه های »فرهـاد مجیدی« بـا عملکردی 
درخشـان و کسـب پیروزی های متوالی کـه با اتکا به سـاختار 
تدافعی قدرتمند تیمش به دسـت آمده هم اکنـون با 54 امتیاز 
و با اقتدار در صدر جدول قرار دارد. پرسـپولیس هم با 48 امتیاز 
در رتبه دوم اسـت. سـرخ ها کـه پس از پنـج سـال حکومت در 
لیگ برتر و فتح جام قهرمانی نمی خواهند امسـال جام طالیی 
را از دسـت بدهند، چاره ای به غیر از برتری در شـهرآورد ندارند 
چرا که در صـورت اکتفا کردن به تسـاوی یا شکسـت خوردن، 
امیدهـای شـاگردان یحیـی گل محمـدی بـرای قهرمانـی به 

کمترین حـد ممکن خواهد رسـید.

مرحله مقدماتــی مســابقات تیراندازی با 
کمان کاپ آسیا روز سه شــنبه در 2 رشته 
ریکــرو و کامپوند برگزار شــد و »گیســا 
بایبــوردی« کمانــدار زن ایرانی در رده نخســت بخش 

کامپوند ایستاد و راهی مرحله حذفی شد.
به گزارش فدراسیون تیراندازی با کمان، گیسا بایبوردی 
در مرحله مقدماتی کامپوند زنان بــا امتیاز ۶89 در رده 
نخســت ایســتاد. وی در دور نخست مســابقات حذفی 
اســتراحت دارد و روز پنجشــنبه در مرحله یک هشتم 

نهایی با کمانداری از بنگالدش بازی خواهد کرد.
همچنین ویدا حلیمیــان در مرحله مقدماتــی کامپوند 
زنان  بــا امتیاز ۶77 در رده یازدهم ایســتاد. وی در دور 
نخســت مســابقات حذفی به مصاف کمانداری از مالزی 
رفت و با نتیجه 1۳8 بر 1۳۶ به پیروزی رســید. وی در 
دور یک هشــتم نهایی روز پنجشنبه به مصاف کمانداری 

از هند می رود.
کوثر خشــنودی کیا در مرحله مقدماتــی کامپوند بانوان 
با امتیاز ۶77 در رده دهم ایســتاد. وی در دور نخســت 
مسابقات حذفی استراحت دارد و پنجشنبه در مرحله یک 

هشتم نهایی به مصاف کمانداری از هند می رود.
راحله فارسی در مرحله مقدماتی کامپوند بانوان با امتیاز 
۶۶9 در رده پانزدهم ایستاد. وی در دور نخست مسابقات 
حذفی به مصاف نماینده قزاقستان رفت و با نتیجه 14۳ 
بر 1۳۶ به پیروزی رســید. وی در دور یک هشتم نهایی 

روز پنجشنبه به مصاف کمانداری از هند می رود.

امید آخر پرسپولیس یا اسب 
زین شده استقالل برای قهرمانی

کماندار زن ایرانی با اقتدار
 به مرحله حذفی رسید

خبر

خبر

خبر

امروز من به عنوان برادر، یک نصیحت به فرهاد مجیدی می کنم. فوتبال می گذرد 
و قهرمانی ها پشت سر هم می آید. ما باالتر از منصورخان در دوره قبل از لیگ برتر 

نداشتیم. ناصرخان را داشتیم که خودش اسطورۀ اخالق بود.
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کاغذ ورزش

افقی
آنرا  محل  بی  بد حساب  آدم  - سیلی،   1 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   - می كشد 
گشوده - آخرین حرف التین - یسار بدون 
ته2 - کلید - الیه جوی، الیه سوراخ شده 
جو زمین - از آثار تولستوی3 - یكی از دو 
جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی - گیاه 
دارویی - پسر قزوینی - قلیل، اندك، زیاد 
نیست،ناچیز،انگشت شمار4 - ابر رقیق، ماه 
استیون  از  اثری  اثر، عالمت -  کارگری - 
گرین - امر از روبیدن5 - از بازیکنان اسبق 

منچستر - باران بدون ته - چوب خوشبو، 
عود - مدل غربی، الگوی اروپایی6 - سو 
وارونه - هکر ناتمام - بانگ نزدیک، بانگ 
چوپان، ضمیر عربی - نیك نگریستن7 - 
اندازه،   - و کالری  پروتئین  بیماری کمبود 
مقدار و اندازه، مقدار8 - جام ورزشی - گاونر 
- درخت جنگلهای مازندران9 - مقید ، گرفتار 
- روستا، عدد روستایی - مردمان - نه بی 
ادبانه10 - گوسفند - پیرو - عدد کار خراب 
کن، عددی یک رقمی، عدد خیطی - نت 
چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در موسیقی 
معروف است11 - صفت بهشت، باالیی - 

آرزومند - اثری از ابوالفضل ركنی12 - فقر 
- رنگی از خانواده سیز - هرگز نه عرب13 
- آفریدگان - پرنده دریاچه، معروف است 
که این پرنده تنها می میرد - مدرسه قدیم، 
قدیم  نام   - تاالب  آبگیر،   - خانه14  ادب 
پایین حوض    - ماهی15  - گوش  زنجان 
- پیامبر نقاش - تفاله عسل16 - رایگان، 
پسر طهماسب - آگاهی، خبر - جهانگرد17 
- تاالب، آبگیر - نقشه انگلیسی - خودم، 
ضمیر وزنی، سه کیلو - نکوهش - مخفف 

آتش - استوار ساختن، محکم کردن

عمودی
بازی،  در  زدنی  - کشیدن،  بند  آب   -  1
تركی  پنج  فنجان -  نزاع -  و  کشمکش 
با شمشير و جز آن2 - شایعه  بريدن   -
- تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، 
گذشتن بر چیزی - صد و یازده - کاغذ 
کاهی، شبكه رایانه ای - زندگی کن، طرف، 
جانب3 - انتقام گیر  - سابق، سدی در 
سیستان و بلوچستان - دوستان خاموش، 
دسته گندم   - ومساوی  برابر   - کتابها4 
- چو  اندونزی5  از شهرهای   - درو شده 
باركش   - دهان  و  لب  - گرداگرد  وارونه 
آسیا شده،  - گندم كوبیده، گندم  شهری 
دستور - باالی فرنگی، باال به گویش عمو 
سام6 - از توابع كرج - غار بعثت - بریدن 
سر قلم نی7 - خبر گزاری اتریش - جعبه 
میز - زن اسكندر، رمانی از آنتول فرانس 
- تكیه8 - زینت پدر - صندوقی كه در آن 
یخ بگذارند - كشور هیتلر، كشور اروپایی، پر 
افتخارترین تیم اروپایی جهان9 - میدانی 
در تهران - شهر آذری، شهری در آذربایجان 
شرقی - به وارونه - فرمانبردار10 - از قاره 

 1994 جهانی  جام  میزان  دنیا،  ینگه  ها، 
- ارباب وفا11 - کز وارونه - گام بی ته - 
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خبرخبر

رئیس جمهور گفت: کتاب نقش بسیار مهمی در 
تحلیل  سیاسی و اقتصادی دارد و به همین دلیل 
توجه به کتــاب و کتابخوانی در نظام جمهوری 

اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
در آیین پایانی »سی  و نهمین جایزه کتاب سال 
و بیســت  و نهمین جایزه جهانی کتاب ســال 
جمهوری اسالمی ایران« که صبح سه شنبه )24 
اسفند( در تاالر وحدت برگزار شد، این رویداد را 
اتفاقی علمی و فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد 
که غیر از ارتباطات علمی و فرهنگی و اجتماعی 
می تواند مسیری برای کسب استعدادهای برتر و 

میدان دادن به آن باشد.  
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز کتاب و کتابخوانی 
نقش بسیار مهمی در تحلیل  سیاسی و اقتصادی 
دارد، خاطر نشان کرد »موضوع کتاب و کتابخوانی 
در سطح کشــور، در نظام جمهوری اسالمی از 
اهمیت باالیی برخوردار است و در سایه چنین 
رویکردی روز به روز شاهد رشد فرهیختگان در 

جامعه و محافل علمی هستیم«.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به نقش کتاب به عنوان پل 
ارتباطی بین تمدن ها، اظهار داشت: کتاب بهترین 
ابزار برای شناسایی شخصیت هاست و اگر آثار 
سعدی، حافظ، ابوعلی  سینا نبود، شناخت آنها 

بسیار دشوار و حتی غیرممکن بود.
وی تصریح کرد: شــناخت فرهنگ و تمدن در 
راستای شناخت کتاب ها انجام می شود و از طریق 
کتاب و آثار فرهنگی می توان با کشورها تبادل 
فرهنگ داشت. رئیس جمهور با تأکید بر رعایت 
حق مالکیت فکری و معنوی آثار، گفت: باید توجه 
داشت کسی که کتاب را می خواند حقی دارد که 
کمتر به آن توجه شده  است؛ به خصوص باید به 
حقوق مخاطبان کودک و نوجوان توجه ویژه و 
از حقوق آنها حمایت شــود. او افزود: بسیاری از 
مؤلفان مسائل را ساده بیان می کنند تا عموم آحاد 

جامعه متوجه آن شوند.
رئیس جمهور با اشاره به سختی معیشت اهل 
کتاب، این نکته را نیز خاطر نشــان کرد که این 
روزها بســیاری از افراد که قلم خوبی دارند، در 
شرایط سختی به سر می برند و باید از آنها حمایت 

شود.

امیرعبداللهیان: 
مذاکرات وین از محورهای 

اصلی گفت وگوی  ما  با 
روس هاست 

 وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار با همتای 
روسی خود به مسکو رفته، ابراز امیدواری کرد که در 
گفت وگوهای امروز خود با الوروف، بتوان در مسیری 
که روسیه برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار 
و قوی در کنار جمهوری اسالمی ایران در وین قرار 

می گیرد، به نتیجه ای روشن دست یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی حوزه سیاست خارجی 
ایرنا به مسکو، »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور 
خارجه کشورمان در بدو ورود به پایتخت روسیه، 
با اشــاره به اهداف این سفر گفت: سفر امروز من و 
همراهانم به مسکو با چند هدف صورت می گیرد؛ 
هدف اول پیگیری توافقاتی است که در جریان سفر 
دی ماه آقای دکتر رئیسی به مسکو و توافقاتی که 

بین رؤسای جمهور دو کشور انجام شد. 
وی اضافه کرد: موضوع دوم به تحوالت اوکراین و 
وضعیت جدیدی بر می گردد که هم در عرصه های 
منطقه ای و هم در عرصه بین المللی رخ داده است. 
به تبع  ما نمی توانیم نسبت به این اتفاق بی تفاوت 
باشــیم؛ ما به صراحت جنــگ را در اوکراین یا در 
افغانستان و یمن یا هر نقطه دیگری از جهان باشد، 

محکوم می کنیم.
وزیر امور خارجه در ادامه تأکید کرد: همانطور که 
تحریم ها را محکوم می کنیم و اعمال تحریم های 
یکجانبه علیه کشورها و ملت ها را روش نادرستی 
می دانیم، بر دستیابی به راه حل سیاسی در موضوع 

اوکراین هم تمرکز داریم. 
امیرعبداللهیان با بیان اینکه موضوع سوم مورد توجه 
در سفرش به مسکو، پیگیری مذاکرات وین برای لغو 
تحریم هاست، افزود: در اظهارنظرها و اخبار اینگونه 
منتشر می شود که اگر ما در وین با طرف آمریکایی و 
سایر طرف های غربی به نتیجه برسیم، ممکن است 
طرف روس با توجه به بعضی مطالبی که در رسانه ها 

مطرح شده، حمایت الزم را در وین نداشته باشد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
کنفرانس خبری به سواالتی درباره روند فعلی 
مذاکرات وین در پی تحوالت اخیر بین المللی 
پاسخ داد. به گزارش ایسنا، به نقل از وبگاه وزارت 
امور خارجه آمریکا، ند پرایس، در پاسخ به 
سوالی درباره این که وضعیت فعلی مذاکرات 
وین را چطور ارزیابی می کند و آیا حمله موشکی 
سپاه پاسداران به اربیل بر محاسبات این روند 
تاثیری گذاشته است یا نه، گفت: همان طور 
که قبال گفته شده، رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران و تیمش برای مشورت به 
واشنگتن بازگشته اند. دیگر روسای سیاسی 
هیات های مذاکره کننده هم به پایتخت هایشان 
بازگشته اند. این مذاکرات، مذاکراتی پیچیده 
هستند. ما در موقعیتی قرار داریم که می توانست 
به خط پایان نزدیک باشد اما برخی مسائل 
مهم باقی مانده اند و وقتی به خط پایان نزدیک 
می شوید، مسائلی که باقی مانده اند، اصوال 

سخت ترین مسائل خواند بود.
پرایس ادامه داد: در چند روز اخیر از جمله از 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و در بیانیه تروئیکای اروپا ]آلمان، فرانسه و 
انگلیس[ هم شنیده اید، در حال حاضر برخی 
عوامل خارجی وجود دارند که بر وضعیت 
فعلی ما در مذاکرات اثر گذاشته اند. احتماال 
بیانیه شرکای فرانسوی، انگلیسی و آلمانی ما 
را دیده اید که آخر هفته]شنبه[ منتشر شد. 
این بیانیه می گوید، »هیچ کس نباید به دنبال 
سودجویی از مذاکرات برجام برای دست یافتن 
به تضمین هایی باشد که جدا از برجام اند.« ما 
قطعا این بیانیه را تصدیق می کنیم. همچنان بر 
این باوریم این که اطمینان بیابیم از دست یابی 

ایران به یک سالح هسته ای به طور دائمی و 
قابل راستی آزمایی ممانعت شده است، تا اندازه 
زیادی در راستای منافع ملی ماست.  وی افزود: 
ما از متحدان اروپایی مان شنیده ایم که آن ها 
هم دقیقا با ما موافقند. البته، منطقی نیست که 
قرار گرفتن ایران در موقعیت دست یابی به یک 
سالح هسته ای به نفع جمهوری خلق چین یا 
روسیه باشد. بیشتر برعکس است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا درباره حمله موشکی 
سپاه به مواضع رژیم صهیونیستی در کردستان 
عراق، با اشاره به گفت وگوی آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا با نخست وزیران عراق و 
اقلیم کردستان عراق، مدعی شد: این حمالت، 
حمالتی علیه استقالل عراق و تعدی آشکاری 
به حاکمیت آن بوده اند. او با طرح ادعاهایی 
علیه ایران گفت: ایران تهدیدی علیه شرکای 
ما در منطقه و علیه ما به شیوه های دیگر ایجاد 
می کند. ما درباره فعالیت های شرورانه ایران که 
فراتر از ماجراجویی های هسته ای و تحریکات 
هسته ای آن می رود، حرف زده ایم. شاهد این 
بوده ایم که ایران نیروهای نیابتی در منطقه  و 

گروه های تروریستی ای را که در فعالیت 
سایبری مخرب دست دارند، حمایت می کند. 
اما نکته اصلی این است که اگر از دست یابی 
ایران به یک سالح هسته ای به طور دائمی و 
قابل راستی آزمایی ممانعت نشود، قادر خواهد 
بود تمامی این کارها را و احتماال بیشتر از این ها 
را با مصونیت بزرگ تری انجام دهد. پرایس در 
راستای ادعاهایش علیه نقس ایران در منطقه 
گفت: بنابراین، تمرکز ما بر اطمینان یابی از این 
که ایران هیچ وقت نتواند به یک  سالح هسته ای 
دست پیدا کند، چیزی نیست که از آن دست 
بکشیم. ما و رئیس جمهور بایدن در این زمینه 
تعهد داریم. او در ادامه در پاسخ به درخواست 
یکی از خبرنگاران برای شفاف سازی بیشتر و 
این که منظور از »عوامل خارجی« که بر روند 
مذاکرات اثر گذاشته اند چیست، بیان کرد:  
واضح است که یک سری تصمیم ها باید در 
تهران اتخاذ شوند. ما انتظار داریم در روزهای 
آتی تشخیص بهتری درباره این داشته باشیم 
که آیا مسیری رو به جلو برای بازگشت دوجانبه 

به برجام دست یافتنی است یا نه.

سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو با توجه 
به شرایط جدیدی که روسیه در آن قرار گرفته 
به طور قطع بستری است برای گفت وگوهای 
جدی، صریح و رو به جلو میان دو کشوری است 
که نشان داده اند می توانند همکاری های بسیار 
نزدیک، تعیین کننده و موفق در موضوعات با 

پیچیدگی های بسیار زیاد داشته باشند.
خارجه  امور  وزیر  للهیان  امیرعبدا حسین 
 2۳ روز دوشنبه  یران  ا اسالمی  جمهوری 
اسفندماه برای دیدار و گفت وگو با مقام های 

فدراسیون روسیه عازم مسکو شد.
این سفر در میانه شرایط پیچیده حاکم بر 
مذاکرات وین و همچنین اوج گیری بحران 
اوکراین که تقابل کم سابقه غرب و روسیه را 
بدنبال داشته از جنبه های مختلف می تواند 

حائز اهمیت باشد.
روسیه هفته گذشته اعالم کرد که آمریکا باید 
به صورت کتبی به این کشور تعهد بدهد که 
تحریم های اعمال شده بر علیه مسکو پس از 
بحران اوکراین مانعی بر سر راه همکاری های 
یران که  قتصادی و هسته ای این کشور با ا ا
بخشی از ان نیز در برجام قید شده است ایجاد 

نخواهد کرد.
این درخواست روسیه موجب شد که رسانه 
ها و برخی مقامات غربی به حمله شدید به 
مسکو، این کشور را به سنگ اندازی در مسیر 
نهایی شدن مذاکرات وین و دستیابی به توافق 

متهم کنند.
یران با  برخی منتقدان و مخالفان همکاری ا
روسیه در داخل کشور نیز ضمن همراهی با 
موج غربی ایجاد شده، مسکو را متهم به گروگان 
گرفتن منافع ایران برای تامین مطالبات خود 

کردند.
این فضا تا جایی پیش رفت که حتی موضع بی 
طرفی فعال جمهوری اسالمی ایران که مبنای 
آن از یک سو مخالفت با جنگ و از سوی دیگر 
محکومیت اقدامات تحریک آمیز امریکا و غرب 
در اوکراین بود به کوتاه آمدن ایران  برابر شرط 
گذاری روسیه تعبیر شد و مورد حمله رسانه 
های غربی و همفکران انها در داخل قرار گرفت.
 در چنین شرایطی روز گذشته روزنامه وال 
استریت ژورنال  به نقل از یک مقام ارشد در 
دولت آمریکا نوشت که واشنگتن با درخواست 
ز تحریم ها برای  روسیه برای معاف شدن ا
اجرای برجام مخالف است و یک هفته به مسکو 

مهلت داده که این درخواست را پس بگیرد.
این روزنامه از قول مقام آمریکایی که نام وی را 
اعالم نکرده اعالم کرد که اگر کرملین از خواسته 
خود برای مستثنی شدن تحریم ها برای اجرای 
برجام کوتاه نیاید، آمریکا در پی توافقی خواهد 

رفت که روسیه را از برجام مستثنی کند.

روسیه نیز برابر اظهارات مقامات غربی که این 
کشور را به کارشکنی در مذاکرات وین متهم 
کرده اند ضمن رد ادعاهای مطرح شده بر لزوم 
نفع همه طرفها از توافق حاصل از مذاکرات وین 

تاکید کرده است.
وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعالم کرد: 
روسیه با این حقیقت پیش می رود که »مسیر 
احیای مؤثر اجرای برجام در سایه احیای توازن 
بین عناصر هسته ای و اقتصادی "توافق" است 
به طوریکه در راستای منافع تمامی طرف ها 

باشد«
مسکو با اشاره به موضوعات حل نشده میان 
ایران و آمریکا که در حال حاضر مانع اصلی 
شکل گیری توافق است، خاطر نشان کرده 
است: متن توافق هنوز در مورد مسائل باقی 
مانده بین ایاالت متحده و ایران در حال تنظیم 
است و شماری از مذاکره کنندگان تصمیمات 
سیاسی درباره تأیید متن نهایی توافق گرفته اند 
و مذاکرات وین طبق روال ادامه خواهد داشت.

تنفس در مذاکرات وین و سفر معنادار 
امیرعبداللهیان به مسکو

آمریکا: اگر عوامل خارجی مانع اجرای برجام 
شوند به دنبال جایگزین های دیپلماتیک می رویم

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسالمی از وزیر نیرو خواست 
اقدامات الزم برای مواجهه با قطعی برق و آب و احداث نیروگاه های کوچک 

و بزرگ را انجام دهد تا مشکالت این بخش مرتفع شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رحمت اله نوروزی در جلسه علنی روز 
سه شنبه )24 اسفندماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی با 
محکوم نمودن جنایات آل سعود گفت: جوامع بین المللی در قبال جنایت 

در عربستان و قتل عام شیعیان سکوت کرده اند که جای تاسف دارد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس درباره حذف تغییر ساعت نیز اظهار 
داشت: در ابتدای سال ۳ هزار مگاوات میزان انرژی افزایش پیدا می کند و 
این طرح بار مالی برای دولت داشته و مخالف اصل 75 قانون اساسی است؛ 
همچنین در امسال حدود 8 ساعت در استان گلستان و در سراسر کشور 
با قطعی برق روبرو بوده ایم. وی ادامه داد: وزیر نیرو باید مقدمات الزم برای 
مواجهه با قطعی برق و آب و احداث نیروگاه های کوچک و بزرگ را انجام 

دهد تا مشکالت ناشی از قطعی برق و آب مرتفع شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکری دیگر با بیان اینکه متولی 
اوقاف، حاکم شرع است، عنوان کرد: از زمانی که حجت االسالم سیدمهدی 
خاموشی زمام امور در سازمان اوقاف را بر عهده گرفتند، این نهاد بسیار 
ضعیف حرکت کرده و حتی در مسابقات بین المللی که سازمان اوقاف 

متولی برگزاری آن بود، عملکرد ضعیفی داشت.
وی با اشاره به اقدام سپاه پاسداران در انهدام پایگاه جاسوسی رژیم 

صهیونیستی از مجموعه سپاه پاسداران و وزارت اطالعات قدردانی کرد.
»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس شورای اسالمی تذکر این نماینده را 
وارد ندانست و از نمایندگان خواست در دستور صحبت کنند و افزود: اخطار 
آقای نوروزی در خصوص بار مالی طرح حذف تغییر ساعت وارد نیست، 
چرا که مجلس تنها می خواهد یک قانون را فسخ کند تا دولت اختیار الزم 

برای تغییر در ساعت را داشته باشد.

نماینده مجلس خواستار اقدامات وزیر 
نیرو برای رفع قطعی آب و برق شد

آیت هللا رئیسی: 
کتابخوانی نقش بسیار 

مهمی در تحلیل سیاسی 
و اقتصادی دارد

نمایندگان مجلس با تصویب کلیات و جزئیات طرح نسخ قانون تغییر 
ساعت کشور، مقرر کردند که ساعت کشور دیگر تغییر نکند.

ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳1/5/1۳8۶ 
مجلس شورای اسالمی نسخ می گردد.

به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، 
ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف 
کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر 

تعیین کند.
اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می 

شود و ساعت در طول سال تغییر نمی کند.
مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.

ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی کند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در پاسخ به سوالی 
راجع به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران که 
مشمول کارگران دستگاه های اجرایی نشده است 
گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه 

به مجلس برگشت می خورد.
به گزارش ایسنا، آخرین نشست خبری هادی طحان 
نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در 
محل این شورا با محوریت بررسی الیحه بودجه 

1401 برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در رابطه با عملکرد 
سالیانه شورای نگهبان در سال 1400 گفت: شورای 
نگهبان 82 مصوبه مجلس را در 5۳ عنوان بررسی 
کرده که در 29 مورد رفت و برگشت صورت گرفته 
است. هم چنین 20 اساسنامه را از دولت دریافت 
کردیم که 1۶ مورد تایید شده، 2 مورد در دستور کار 

است و 2 مورد نیز به دولت بازگشته است.
وی با اشاره به مصوبات بررسی شده از نشست 
خبری قبلی گفت: 4 مصوبه بررسی شده، اولین 
مورد الیحه موافقت نامه خدمات هوایی بین ایران 
و صربستان بوده است که شورای نگهبان به آن 
ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی را گرفته است و 
با رفع این ایراد، مصوبه تایید می شود. مصوبه بعدی 
رتبه بندی معلمان بود که دیروز ابالغ شد و قبال هم 
اطالع رسانی شده بود. الیحه بعدی، الیحه بودجه 

است که به شکل مفصل توضیح می دهم.
طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این الیحه 
در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد 
و پنج شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم 
و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و 
کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به 

مجلس ارسال می شود.
وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک 
سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات 
متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. 
زمان بندی بررسی بودجه بنظر باید اصالح شود 
زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی 
نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در 5 روز بررسی 
کردیم لذا زمان بندی بررسی بودجه در شورای 
نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین 

زمان ممکن بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در 

الیحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که 
دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه 
اصالح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، 
ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در الیحه 
بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد 
به مجلس منعکس می شود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه 
هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را 
دریافت کردیم که حاکی از اعالم مغایرت های بودجه 
بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس 
ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان 
افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان  که 
10 درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا 
ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به 
دریافتی ها و پله های مالیاتی مختلف عادالنه هست 

یا نه که به مجلس منعکس می شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در 
برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس 
گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه 
منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق 
نیفتد به مجلس اعالم می شود که حتما ذکر کند اما 
آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین 
دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود 
نکرده مگر آن که شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد 
توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما 
برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط ها را 

می پذیریم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با معافیت سربازی 
افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی گفت: این ها 
احکام غیر بودجه ای هستند و ارتباط مستقیمی با 
بودجه ندارند. تصمیم گیری راجع به نظام وظیفه 
یک فرایند قانونی دارد و این که با نیروهای مسلح 
هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده 
و از این حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان 

قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع 
به جهاد تبیین گفت: مخاطب جهاد تبیین هم 
عموم مردم هستند هم دستگاه ها. ماهم از این مورد 
مستثنی نیستیم و براساس تعهداتی که داریم در 
این حوزه تالش می کنیم مثل همین نشست خبری 

که امروز برگزار شده در فضای مجازی نیز از فضای 
موجود استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با لغو قانون تغییر 

ساعت گفت: در جریان لغو این قانون نبودم طبعا 
هر زمان که به شورای نگهبان ارسال کنند بررسی 

می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع 
به عملکرد شورا در سالی که گذشت گفت: ما در 
شورای نگهبان چه در حوزه انتخابات چه مصوبات 
تمام تالش خود را به کار می گیریم که به وظایف خود 
عمل کنیم. این که شورای نگهبان چه عملکردی 
داشته را شما باید بگویید اما مطمئن باشید در 
شورای نگهبان تمام تالش خود را به کار می گیریم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به ارزیابی 
شورای نگهبان از اولویت بندی دستگاه های دولتی 
در بودجه گفت: در مورد بحث بودجه نهادها و 
دستگاه های دولتی ممکن است نکاتی داشته باشند. 

وقتی از الیحه حرف می زنیم یعنی تمام دستگاه ها 
و وزارت خانه ها نکات خود را مطرح کرده اند. در 
مرحله تصویب الیحه نیز، مجلس مرجع رسیدگی به 
بودجه است و می تواند دخل و تصرف انجام دهد به 
شرط آن که شاکله بودجه به هم نخورد. ما در شورای 
نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خالف شرع یا 

قانون اساسی را انجام می دهیم.
وی در پاسخ به سوالی راجع به ایراد شورای نگهبان 
به بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
االن واقعیت این است که آمار نداریم اما واقعیت این 

است که الحاقی های مجلس با ایراد مواجه است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به 
انتقاد رهبر انقالب به بودجه جهاد تبیین و شناسایی 
بودجه های بی نام و نشان در این حوزه گفت: نسبت 
به بحث جهاد تبیین همان روزی که از طریق 
رسانه ها مطلع شدیم در مجلس مصوب شده، اعضای 
شورا نکاتی داشتند. بودجه های بی نام و نشان دقیقا 

باید مشخص باشد چیست.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بودجه آموزش 
و پرورش گفت: دیروز بخشی از جداول را برای ما 
ارسال کردند اما بخش اعظم جداول را دریافت 
نکردیم و به همین دلیل نمی توانم اظهارنظر دقیقی 

داشته باشم.

مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابهام دارد
گزارش

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

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1400/10/11-140060319014004400
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا افشاری پور فرزند فیروز شماره شناسنامه 425 صادره از 
بم  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 122/87 متر مربع پالک - فرعی از 574-اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1188 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی  جیرفت  
بخش 45 کرمان خریداری از مالکیت  رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  صورت 

شد ./م الف:645

- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
– تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 140060319014005105-1400/11/13 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر باغگلی  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 12 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 183 
متر مربع پالک - فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 581 
-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد  جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت   . نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:639
-تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
تعیین  قانون  رای شماره 140060319014004597-1400/10/21 هیات دوم موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رامیار  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 240 صادره از بندر ماهشهر در ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی به مساحت 381 متر مربع پالک - فرعی از 574-اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 710 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن رامیار محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:641
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  آئین  قانون و ماده 13  ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 140060319014005097-1400/11/12 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس فاریابی  فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 287 صادره از جیرفت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 153/21 متر مربع پالک - فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 63 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  بخش 45 
کرمان خریداری از مالک رسمی خانم لیال کفش دوز محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یکماه 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:643
- تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
-جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقدسند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140060319014005315-1400/11/24 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم حافظی نسب  فرزند خوبیار 
بشماره شناسنامه 813 صادره از جیرفت درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ششدانگ به مساحت   215 متر مربع پالک - فرعی از574-اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 1215 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای  سیف هللا افضلی مقدم  محرز 
گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:655
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1۲/11
- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1۲/۲۵
- جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

 مواردی که در الیحه بودجه مورد اشــکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی 
ابهامات جنبه اصالح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در 

الیحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می شود.



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

 چهارشــنبه 25 اســفندماه 1400     ســال چهــارم    شــماره پیاپــی 1198

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

دلفین فریزر
مشخصات: پوزه ی کوتاه و نامشخص، باله های پشتی و سینه ای نسبتاً کوتاه، 
رنگ پشت خاکستری تیره، پهلوها خاکستری روشن و رنگ شکم و گلو 
سفید است. در پهلوها سه نوار وجود دارد که از اطراف چشم شروع می شود 
و تا مخرج ادامه دارد. رنگ نوار باال سفید کرمی، نوار وسط سیاه رنگ و نوار پایین سفید است. 
این گونه به تازگی در لیست IUCN به عنوان گونه ای از خلیج فارس و دریای عمان معرفی شده 
است. اندازه ها: طول بدن تا 270 سانتی متر، طول باله های سینه ای 22 تا 29 سانتی متر، ارتفاع 
باله ی پشتی 1۳ تا 22 سانتی متر، پهنای باله ی دمی 41 تا 59 سانتی متر، تعداد دندان ها در هر 
نیمه ی آرواره ی باال ۳۶ تا 44 عدد و در هر نیمه ی آرواره ی پایین ۳4 تا 44 عدد، وزن حدود 

200 کیلوگرم.پراکندگی: خلیج فارس و دریای عمان.
پراکنش جهانی: آب های گرم اقیانوس های اطلس، آرام و هند. عادات: به صورت اجتماعی زندگی 
می کند. معموالً دور از مناطق ساحلی و در قسمت های عمیق زندگی می کند. در موقع حرکت 
گاهی از آب بیرون می پرد. زمانی که برای نفس کشیدن به سطح آب می آید، آب را به بیرون 

می پاشد.غذا: ماهیان آب های عمیق، اسکوئیدها، میگو.

زیستمند

آگهی استخدام در استان کرمان

اینفوگرافیکخبرخبر

موقعیت شغلی: تکنسین آزمایشگاه آنالیز
 )جذب اتمی، شیمی تر(

شرایط احراز
آشنا به کار با انواع اسیدها

تسلط کافی به روش های محلول سازی
آشنایی با روش تیتراسیون کالریمتری

توانایی انجام کار روتین و تکراری
ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 7:۳0 تا 15:۳0
تسهیالت و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی پاداش
محل کار: استان کرمان، شهر کرمان

یک شرکت معتبر در شهر کرمان

محمد  محله ای  کانون  رضوی  خادمیاران 
رسول اهلل )ص( رفسنجان در آستانه سال 
نو بسته های معیشتی را بین کودکان کار 

توزیع کردند. 
محله ای  کانون  مسئول  غیاثی،  ابراهیم 
کشکوئیه رفسنجان از کودکان کار به عنوان 
اقشار آسیب پذیر جامعه یاد کرد و گفت: به 
همت خادمیاران و یاوران رضوی این کانون 
بسته های  و  شده  شناسایی  کار  کودکان 

معیشتی در بین آنان توزیع شد.
خیرخواهانه  اقدامات  ادامه  در  او  گفته  به 
خادمیاران برای کودکان کار 50 پرس وعده 
غذایی گرم به ارزش 20 میلیون ریال در 

بین این کودکان توزیع شد.
غیاثی با تاکید بر اینکه وعده های گرم غذایی 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی طبخ 
این  از  و توزیع شده است می گوید: هدف 
برنامه تکریم و کمک به اقشار آسیب پذیر، 

ترویج بخشش و نوع دوستی است.
به  رسانی  خدمت  و  گفت:شناسایی  او 
مذهبی،  مراسم  برگزاری  محرومین، 
در  شیرینی  و  غذایی  بسته های  توزیع 
امین  زیارت  قرائت  مختلف،  مناسبت های 
اهلل در چهارشنبه های رضوی، تهیه و توزیع 
لباس نو در بین خانواده های نیازمند از دیگر 

فعالیت های این کانون محله ای می باشد. 

با چند روز کار اطالعاتی متخلف شکار حیات وحش 
در منزلش به همراه اجزای دو راس حیوان دستگیر 
شد. رحیم منتظر،رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
حفاظت  یگان  گفت:ماموران  کرمان  شهرستان 
شهرستان با چند روز کار اطالعاتی موفق به شناسایی 
یک نفر متخلف شکار و صید حیات وحش شدند که 
پس از انجام هماهنگی با مراجع قانونی و اخذ دستور 

قضایی، منزل متخلف را مورد تفتیش قرار دادند.
به گفته او در بازرسی از این منزل اجزای دو راس 

حیوان وحشی شکار شده، الشه هفت قطعه کبک 
و یک قطعه تیهو کشف و ضبط و متخلف به همراه 

پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
منتظر با اشاره به اینکه این متخلف امسال نیز سابقه 
تخلف شروع به شکار را در پرونده خود دارد، می گوید: 
به صورت شبانه  ماموران یگان حفاظت شهرستان 
روزی در حال انجام وظیفه و رصد متخلفان می باشند 
و با هرگونه تخلف زیست محیطی که منجر به آسیب 
به محیط زیست شود به شدت برخورد خواهند کرد. 

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
 50 ضبط  و  کشف  از  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
و  جیرفت  شهرستان های  در  قاچاق  چوب  تن 

رودبارجنوب خبر داد.
سرهنگ خانباز امیرافضلی افزود: چوب های قاچاق 
در قالب 2 محموله شامل 25 تن چوب در محور 
رودبارجنوب به جیرفت و محموله دوم شامل 25 
تن چوب در محور فاریاب به جیرفت کشف و ضبط 

شد.
او با بیان اینکه این 2 محموله در 2 تریلر کشف و 
ضبط شد اظهار داشت: نوع چوب های کشف شده 

از نوع درخت گز بوده است.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
حمل  و  برداشت  گفت:  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
هرگونه گیاه دارویی و چوب درختان جنگلی بدون 

اخذ مجوز از منابع طبیعی ممنوع است.
او افزود: بر اساس مواد یک تا سه قانون قاچاق اموال 
موضوع عایدات دولت، برداشت و حمل بدون مجوز 
هرگونه گیاه دارویی و چوب درختان جنگلی قاچاق 
کاال محسوب شده که عالوه بر ضبط مال، مجرم 
به پرداخت جزای نقدی و حبس جنحه ای محکوم 

می شود.
او گفت: مردم هرگونه آتش سوزی عرصه های منابع 
طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان 
تماس 1۳9 و  به شماره  را  و زغال  دارویی، چوب 
یگان  فرماندهی  مرتع  و  جنگل  امداد  کد   1504

حفاظت اطالع دهند.
متخلفان  با  قانونی  برخورد  از  امیرافضلی  سرهنگ 
خبر داد و افزود: با گزارش به موقع از تصرف منابع 

طبیعی جلوگیری و منابع طبیعی حفظ می شود.

رنا
  ای

بع:
من

 بسته های معیشتی 
در بین کودکان کار 

توزیع شد

کشف اجزای دو راس حیوان وحشی در کرمان

کشف 5۰ تن چوب قاچاق در جنوب کرمان 

خبر

رئیس سازمان صمت کرمان با اشاره به ذخیره سازی 
کاالهای اساسی در کرمان گفت: توزیع میوه شب عید 

از فردا آغاز می شود.
مهدی حسینی نژاد اظهارداشت: بازرسی های مداوم و 
نظارتهای مستمر از وضعیت بازار در زمینه جلوگیری از 
احتکار، کم فروشی و گران فروشی در حال انجام است و 
متخلفان به بازرسی معرفی و جریمه الزم انجام می شود.

او تصریح کرد: با تدابیر و برنامه ریزی انجام شده کاالهای 
اساسی در کرمان خریداری و ذخیره شده است و هیچ 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
او از خریداری و ذخیره میوه شب عید خبر داد و گفت: 
سیب و پرتقال والنسیا خریداری و از فردا در غرفه های 

مصوب به مردم عرضه می شود.
رئیس سازمان صمت کرمان بیان کرد: در زمینه تامین 

شکر، روغن و گوشت و مرغ کمبودی در استان وجود 
ندارد و از مردم می خواهیم هر گونه گران فروشی و کم 

فروشی را اطالع دهند.
او با اشاره به طرح قیمت شفاف در فروشگاههای استان 
کرمان گفت: این طرح از هر گونه سوء استفاده و گران 
فروشی جلوگیری می کند و از مردم می خواهیم در 

هنگام خرید کاال قیمتها را دقیق بررسی کنند.

 رئیس سازمان صمت کرمان:
کمبودی در خصوص کاالهای اساسی در کرمان وجود ندارد

عنوان: فتح پالسان
نویسنده: امیل زوال

ترجمه: دکتر هوشنگ امیرمکری
انتشارات: نیلوفر

کتاب فتح پالسان چهارمین رمان از مجموعه بیست جلدی خاندان روگن 
درون  جناحِی  و  سیاسی  درگیری های  روایت گر  رمان  این  است.  ماکار 
بورژوازی شهری کوچکی به نام پالسان است که با حضور کشیشی غریبه 
و مرموز روند دیگری به خود می گیرد. برخالف دیگر کتاب های مجموعه، 

در این کتاب نماینده ای از طبقه کارگر در مقابل بورژوازی قرار ندارد.

المللی  بین  جشنواره  هجدهمین  فراخوان 
انیمیشن مستقل GIRAF ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: 10 خرداد 1401
مستقل  انیمیشن  جشنواره  هجدهمین  برای  شما  ارسالی  آثار  پذیرای   )QAS( انجمن 
GIRAF در سال 2022 است. برگزار کنندگان در انتظار دریافت انیمیشن های ارسالی در 
سبک، ژانر، زمان و رسانه های مختلف هستند تا برای مخاطبان خود در شهر Calgary کانادا 
به نمایش بگذارند. جشنواره ساالنه عظیم، طنین انداز و خیره کننده انیمیشن )GIRAF( با 
به نمایش گذاشتن انیمیشن مستقل و با بهره گیری از تکنیک های جدید، جلوه های بصری 
منحصر به فرد و موضوعات هیجان انگیز مرزها را جابجا می کند. در صورت نیاز و تمایل می 
توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت 

هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.
https://instagram.com/festivart.services

 شرکت برای تمامی افراد از سراسر جهان آزاد است.
GIRAF لینک ها و دانلود ها: وبسایت جشنواره بین المللی انیمیشن مستقل

کتاب

فراخوان 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیمدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

آگهی مناقصه آگهی مناقصه 

فراخوان مناقصه

شماره 18۳ / ب/ 12 – 1400م شماره 169 / الف/ 12 – 1400م 

عمومی شماره 1۷۵ / ب/ 12 – 1400م

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : آبرسانی به روستای مدبون شهرستان زرند را با براورد  16.۵66.884.180 ریال و  
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 8۲8.344.۲09 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر و  به شماره ۲00000۵963000۲3۲ را 
از طریق تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره  از اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز  شنبه مورخ 1401.01.۲7 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع : حفاری 4 حلقه چاه ، روستاهای بند چاه رضا، جابجایی سورگ آباد، گلو آزادشهر و زیارت 
بچه شهرستان قلعه گنج را با براورد  7.48۲.006.949 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 374.101.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد 
شرکت کنندگان 1 نفر و  به شماره ۲00000۵963000۲49 را از طریق تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در 
رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز پنج شنبه 

مورخ 1401.01.18 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : 
موضوع : مخزن 300 مترمکعبی کنگری رابر  را با براورد  6.۵۲4.7۵6.3۵6 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 3۲6.300.000 ریال به شماره فراخوان 

۲00000۵963000۲3۵ سامانه ستاد.
 از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی 
 صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه ۵ از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره  از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز  یکشنبه مورخ :  1400.1۲.۲۲ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401.0۲.06.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401.0۲.06 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11:30 صبح روز  چهارشنبه مورخ  1401.0۲.07. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333۲۲۲۲8۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 0۲1 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم   www.setadiran.ir به آدرس الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز  دوشنبه مورخ :  1400.1۲.۲3 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401.01.۲8.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401.01.۲8 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:30 صبح روز  دوشنبه مورخ  1401.01.۲9. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333۲۲۲۲8۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 0۲1 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

تدارکات  از طریق درگاه سامانه  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاری  کلیه مراحل 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه :  روز  چهار شنبه تاریخ:  1400.1۲.۲۵ می باشد.
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1401.01.۲۵.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1401.0۲.6 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرک تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401.0۲.6 
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.0۲.7 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333۲۲۲۲8۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 0۲1 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

ت اول
نوب


