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کنترلقیمتها؛ گرانیموادغذاییدرماهمبارکرمضانوادعاهایتکراریمسئوالندرباره روایت»کرمانامروز«از

گرانی و سفره های کوچک روزه داران

متن کامل در صفحه سوم

    سال 99 را با گرانی های گاه و بیگاه اقالم ضروری مردم در حالی پشت سر گذاشتیم که چندین بار لبنیات، مرغ، برنج، تخم مرغ، گوشت و بسیاری از مواد غذایی ضروری افزایش 
قیمت را تجربه کردند و از سفره های مردم دورتر شدند، اما گویی این نابسامانی ها قرار نیست تمام شود و این داستان در سال 1400 نیز ادامه دارد. حال که در ماه مبارک رمضان 
به سر می بریم برخی از کاالهای ضروری همانند گوشت، مرغ و... آنقدر گران شده است که کم کم در حال حذف شدن از سفره روزه داران هستند و این اتفاق خالف وعده هایی 

است که دولتمردان در روزهای ابتدایی مسئولیت شان بیان می کردند و...

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 

خبر داد:

ابالغ دستورالعمل 

بخشودگی

 جرایم مالیاتی

سال تحصیلی برای

 ابتدایی ها یک ماه زودتر

 تمام می شود

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از وضعیت اقتصاد استان کرمان و اشاره به برخی کج راهه های صنعتی در استان:

اکثر فعالیت های اقتصادی استان 
در مجموع زیان ده است

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی خاص سحاب
  فرهنگیان کرمان - اجاره غرفه سوپر فروشگاه بزرگ معلم          شرح در صفحه داخلی 

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/1/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » بارگیری، حمل و دپو سازی محصوالت از قبیل 
کلوخه سنگ آهن ،دانه بندي ،کنسانتره و گندله در انبارهای شرکت واقع در منطقه گل گهر و اسکله شهید رجایی و 
منطقه ویژه اقتصادی)بارکو( بندرعباس، با تناژ سالیانه 25،000،000 تن  به جهت صادرات و خوراك دهي به خطوط 
کارخانه های فرآوري « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکيWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز 
شنبه مــورخ 1400/2/11 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/2/6 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در 

رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                                                                کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان گفت: در 
حال حاضر 135 نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان 
کرمان داریم که عمدتا بدهکاران مالی هستند و حدود 

8 میلیارد تومان برای آزادی این افراد نیاز است.
»سیدحجت اهلل موسوی قوام« در گفت و گو با خبرنگار 
ایسنا اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان برگزاری 
زندانیان جرائم  آزادی  منظور  به  گلریزان  های  جشن 
شده  آغاز  کرمان  استان  های  شهرستان  در  غیرعمد 
است. وی افزود: به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های 
اعمال شده، جشن های گلریزان به صورت غیرحضوری 
برگزار می شود، مگر اینکه شهرستانی وضعیت بهتری 

از نظر رنگ بندی کرونایی داشته و به صورت محدود از 
خیران دعوت کند اما در مجموع اکثرا از طریق تماس 
تلفنی با خیران ارتباط برقرار و کمک ها دریافت می 
شود.موسوی قوام تصریح کرد: در شهرستان کرمان نیز 
کار آغاز شده و با خیران تماس می گیریم و بعضا به 
صورت حضوری به ستاد دیه مراجعه و کمک می کنند.
وی گفت: هفته آینده از شنبه تا چهارشنه به مدت پنج 
شب ویژه برنامه جشن گلریزان از شبکه استانی کرمان 

از ساعت 21 روی آنتن می رود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان گفت: افراد 
می توانند هر مبلغی که نیت دارند برای آزادی زندانیان 

به شماره حساب های اعالم شده )در پوستر( واریز و 
در این کار خیر مشارکت کنند. ضمن اینکه خیران به 
صورت حضوری نیز می توانند به ستاد دیه )به نشانی: 
بلوار جهاد نبش کوچه شماره 21 طبقه فوقانی موسسه 
مالی اعتباری نور( مراجعه کنند، ممکن است افرادی 
نیاز به اطالعات بیشتر داشته باشند که ما در اختیارشان 
 POS دستگاه  نیز  ستاد  محل  در  و  دهیم  می  قرار 
پراخت  را  توانند مبلغ موردنظرشان  وجود دارد و می 

کنند.
جرائم  زندانی  نفر   135 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
بدهکاران  عمدتا  که  داریم  کرمان  استان  در  غیرعمد 

آزادی  برای  تومان  میلیارد   8 و حدود  هستند  مالی 
این افراد نیاز است.

زندانیان  از  نفر   55 اینکه  به  اشاره  با  قوام  موسوی 
جرائم غیرعمد در مرکز استان هستند، گفت: 76 نفر 
بدهکار  نفر  برگشتی، 45  به چک  مربوط  زندانیان  از 
نفر  یک  و  تصادف  دیه  نفر  دو  نفقه،  نفر   11 مهریه، 

بدهکار دیه حوادث کارگاهی هستند.
وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان دو مرحله 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را داریم که یک مرحله 
و  السالم  علیه  حسن  امام  والدت  سالروز  با  همزمان 
مرحله دوم در آستانه عید سعید فطر انجام خواهد شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در کرمان اعالم کرد:
نیاز به هشت میلیارد تومان برای آزادی 135 زندانی جرائم مالی در استان

استاندار اقدامات و عملکرد نیروی انتظامی را خوب 
جاده  تصادفات  بحث  به  ادامه  در  و  کرد  ارزیابی 
اتباع  انسان،  افزود: در بحث قاچاق  ای پرداخت و 

خارجی برای ما یک معضلی شده اند.
دکتر علی زینی وند  در دیدار با فرمانده انتظامی 
نیروی  زحمات  از  تشکر  ضمن  کرمان  استان 
انتظامی در ایام نوروز و دوران کرونا، اظهار کرد: 

به جز  راهی  بیماری کووید 19 هیچ  برای کنترل 
ترددهای  منع  اگر  نداریم.  ها  محدودیت  تشدید 
این  در  انتظامی  نیروی  که  دهیم  ادامه  را  شبانه 
همچنین  و  اند  کشیده  زیادی  زحمات  زمینه 
 ... و  عزا  و  عروسی  مراسم  برگزاری  و  تجمعات  از 
جلوگیری کنیم، شاید مقداری از شدت این پیک 

کاسته شود.
بیمارستانی  های  تخت  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
است  نشده  اشباع  کامل  صورت  به  کرمان  استان 
بیان کرد: اگر سرعت انتشار بیماری با همین شیب 
همانند  استان  های  بیمارستان  قاعدتا  برود،  باال 

برخی از استان های دیگر اشباع می شوند.
استاندار کرمان ضمن تشکر از همه پشتیبانی های 
سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در استان در دوران 
کرونا عنوان کرد: باتوجه به ظرفیت های نیروهای 
و  بهداشت  از  پشتیبانی  لحاظ  به  استان  مسلح 

درمان، ما و مردم آرامش روانی داریم.
و  تغذیه  برای  جزئی  اعتبار  فرمانداران  افزود:  وی 

پشتیبانی از نیروی انتظامی داشته باشند تا در حد 
همچنین  و  کنیم  برطرف  را  شما  نیازهای  امکان 
نیروی  بهداشتی  اقالم  از  بخشی  تامین  زمینه  در 
و  احمر  هالل  جمعیت  که  شد  تاکید  انتظامی 

دانشگاه های علوم پزشکی کمک کنند.
را  انتظامی  نیروی  عملکرد  و  اقدامات  وند  زینی 
تصادفات  بحث  به  ادامه  در  و  کرد  ارزیابی  خوب 
جاده ای پرداخت و افزود: در بحث قاچاق انسان، 
و  اند  شده  معضلی  یک  ما  برای  خارجی  اتباع 
تصادفات خودروهای حامل افاغنه باعث اجحاف و 

زحمت نیروی انتظامی می شوند.
وی با اشاره به آمار تصادفات استان به جز تصادفات 
افغانی کش ها، عنوان کرد: تصادفات در جاده های 
با  ها  کش  افغانی  این  اما  نبود  غیرطبیعی  استان 
ماشین های غیراستاندارد و تراکم افرادی که در آن 
خودروها حضور دارند و سرعت غیرمجاز در جاده 

ها حادثه می آفرینند.
نیروی  اینکه  نه  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 

منتهی  کند  کنترل  را  آنها  تواند  نمی  انتظامی 
کنترل آنها باعث خسارت می شود که تبعات بین 
معضل  یک  موضوع  این  پیچیدگی  و  دارد  المللی 
شده است و امیدواریم کشور برای بحث ساماندهی 

اتباع خارجی تدبیری اندیشیده شود.
پشتیبانی  هرگونه  استانداری  برآنکه  تاکید  با  وی 
می  انجام  انتظامی  نیروی  از  را  معمول  حد  در 
استان  های  ظرفیت  به  اشاره  با  ادامه  در  و  دهد 
کرمان عنوان کرد: باید تقویت بنیه امنیتی نیروها 
امنیت  اول  در صف  که  انتظامی  نیروی  مخصوصا 

درون شهرها قرار دارد، در اولویت قرار دهیم.
نیروی  مومنانه  های  کمک  به  اشاره  با  وند  زینی 
انتظامی در دوران کرونا در مناطق محروم استان 
کرمان، اظهار کرد: دید اجتماعی دارید و به مردم 
جزو  این  و  کنید  می  کمک  محروم  مناطق  در 
افتخارات نیروهای نظامی و انتظامی ماست که در 
کنار وظیفه حرفه ای و نظامی گری خود، مسئولیت 

اجتماعی را نیز در سرلوح کار خود قرار داده اند.

استاندار کرمان:

تصادفات خودروهای حامل افاغنه باعث اجحاف و زحمت نیروی انتظامی می شوند

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد دو دستگاه ماشین آالت راهسازی مازاد خود 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج 

آگهی تا پایان وقت اداری 1400/02/09 به نشانی شرکت مراجعه نمایند.
الف( بیل مکانیکی هیوندا 330 مدل 2018 - صفر

ب( لودر دلتا CL957  مدل 2019 - صفر
نشانی : کرمان کیلومتر 17 جاده کرمان - باغین بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان شرکت بهمن بار 

تلفن تماس: 09372419630

مزایده عمومی 

خبر
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 

خبر داد:

ابالغ دستورالعمل بخشودگی

 جرایم مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از ابالغ دستورالعمل بخشودگی جرایم 

مالیاتی خبر داد.
محمد  کرمان،  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سلمانی اظهار کرد : در راستای حمایت از تولید و تکریم فعاالن اقتصادی 
در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا 
پایان  تا  مالیاتی  جرایم  بخشودگی  دستورالعمل  کار،  و  فضای کسب  بر 

اردیبهشت ماه اعالم شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به بند الف این دستورالعمل 
ابالغ  قطعی  برگ  )طبق  بدهی  مانده  پرداخت  بند  این  کرد: طبق  بیان 
شده تا پایان خرداد ماه 1399( حداکثر تا تاریخ 31 فروردین 1400 برای 

تمامی فعاالن اقتصادی تا 72 درصد است.
وی افزود: در بند ب این دستورالعمل نیز پرداخت مانده بدهی )طبق برگ 
قطعی ابالغ شده از تاریخ 1 تیرماه 1400( حداکثر ظرف مدت یک ماه 

پس از ابالغ برگ قطعی تا صددرصد است.
سلمانی با اشاره به تبصره بند ب عنوان کرد: در صورت پرداخت مانده 
بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به 

ازای هر ماه 2 درصد از بخشودگی موضوع این بندکسر می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: در اجرای بند )ز( تبصره 
بودجه سال  قانون   )6( تبصره  )م(  بند  و  بودجه سال 1398  قانون   )8(
1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض 
دستگاه های  از  مطالبات  واسطه  به  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون 
برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای 
دوره های یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های 

یادشده موضوعیت ندارد.
بدهی  که  مؤدیانی  از  دسته  آن  جرائم  بخشودگی  میزان  گفت:  وی 
و جرائمی که  غیرقابل بخشش  و جرائم  عوارض  و  مالیات  از  )اعم  خود 
اما  کرده اند  تسویه  یا  پرداخت  را  نشده است(  موافقت  آن  بخشودگی  با 
پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا 
عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید 
بر اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در 

زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
به  را  جرائم  بخشودگی  درخواست  موظفند  مودیان  کرد:  بیان  سلمانی 
اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم کنند و طبق تبصره، محدودیت زمانی 
ندارد و در هر صورت  اعمال بخشودگی وجود  برای  ارائه درخواست  در 
بر زمان  تعیین شده در دستورالعمل های حاکم  تابع شرایط بخشودگی 

پرداخت خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: اعمال بخشودگی جرائم 
برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن 
امکان پذیر است و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول  یا دوره  سال 
خسارت تاخیر موضوع ماده )242( قانون مالیات های مستقیم و تبصره 
)6( ماده )17( قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور 
از جرائم مالیاتی کسر و  بدون در نظر گرفتن دوره، سال، منبع مربوط 

سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام شود.
وی افزود: مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات 
قانونی  تکالیف  انجام  عدم  جرائم  مشمول  اما  بودند  معافیت  مشمول 
شده اند )به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل(، حسب مورد 
از بخشودگی تا صد در صد جرائم برخوردار خواهند شد و همچنین مالک 
تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ 

سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
سلمانی گفت: شرط برخورداری از بخشودگی صددرصدی جرائم موضوع 
سال های  عملکرد  برای  مستقیم  مالیات های  قانون  مکرر   )169( ماده 
از  فارغ  سال  آن  عملکرد  مالیاتی  بدهی  پرداخت   ،1394 لغایت   1391
از  برخورداری  شرط  بعد  به   1395 سال  برای  اما  است  پرداخت  زمان 
مالیات های مستقیم عالوه  قانون  بخشودگی جرائم موضوع ماده )169( 
بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معامالت هر یک از سال های 

مذکور است.
این  مفاد  همچنین  کرد:  عنوان  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و 
پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعالمی به موجب 
بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه 
و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعالم شده مشمول بخشودگی 

صددرصد خواهد بود.

روند رفع مشکل فقدان پوشش بیمه ای برخی از 
مددجویان بهزیستی در جلسه مشترکی با حضور 
مدیرکل بهزیستی و مدیر بیمه روستاییان و عشایر 

استان کرمان مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
»میرجعفری« مدیر بیمه روستاییان و عشایر استان 
کرمان در این نشست گفت: به دالیل متعدد سال 
روستائیان  اجتماعی  بیمه  بحث  به  گذشته  های 
وعشایر بی توجهی شده که تمام تالش ما در سال 
این  درمورد  سازی  فرهنگ  به  معطوف  اخیر  های 
بیمه و مزایای آن خصوصا برای روستاییان، عشایر و 

کشاورزان بوده است
وی با بیان اینکه در این صندوق، دولت به عنوان 
کارفرما دو سوم حق بیمه سالیانه یعنی از مجموع 

15 درصد 10 درصد آن را دولت  و پنج درصد آن 
انجام  مطالعات  با  گفت:  پردازد،  می  بیمه شده  را 
شده و سهمیه ای که برای بهزیستی در نظر گرفته 
شده پنج درصد حق بیمه مددجویان تحت پوشش 
به صورت پلکانی دریافت خواهد شد، بدین صورت 
که مددجوی بیمه شده در سال اول یک درصد از 
پنج درصد، در سال دوم دو درصد و تا سال پنجم 
که هر پنج درصد که مبلغ اندکی است توسط بیمه 
شده پرداخت خواهد شد. میرجعفری تصریح کرد: 
بازنشستگی در این بیمه پس از 10 سال بازپرداخت 
حق بیمه بوده و همه افراد مشمول تا قبل از سن 

50 سالگی می توانند از این بیمه استفاده نمایند.
استان  بهزیستی  کل  مدیر  زاده«  صادق  »عباس 

افزایی  وهم  همکاری  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان 
همه دستگاه های اجرایی و مسئولین تاثیرگذار در 
رفع مشکالت و تنگناهای موجود برای افراد دارای 
محدویت و کم برخوردار جامعه گفت: با گستراندن 
اقشار  همه  برای  ای  بیمه  سیستم  حمایتی  چتر 
جامعه گام موثر وماندگاری برای ارتقاء سطح رفاه 

و سالمت اجتماعی برداشته خواهد شد.
به  بهزیستی  دهی  خدمت  به  توجه  با  افزود:  وی 
جمع کثیری از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست 
خانوار و سایر اقشار آسیب پذیر با استفاده از امکان 
به وجود آمده ناشی از اجرای طرح فوق و حمایت 
از  گذار  قانون  و  نظارتی  های  دستگاه  ارزشمند 
و  بار مالی  با کمترین  بود  قادر خواهیم  این بحث 

زمینه  مددجویان  مستقیم  همکاری  و  مشارکت 
توانمند سازی و رفع بخش عمده ای از مشکالت 

آنان را فراهم آوریم.
صادق زاده تصریح کرد: تمامی مددجویان بهزیستی 
تحت  عشایر  و  روستاییان  بیمه  جدید  طرح  با 
پوشش بیمه قرار می گیرند و می توانند از مزایای 
بازنشستگی آن استفاده نمایند که خود این موضوع 

می تواند بار بزرگی را از روی دوش دولت بردارد.
اجرا در آمدن طرح  به  روند  این نشست  ادامه  در 
جدید بیمه روستاییان و عشایر مورد بحث و بررسی 
واجد  پایان مقرر شد مددجویان  و در  قرار گرفت 
و  شناسایی  بیمه  این  امکانات  از  استفاده  شرایط 

مراحل ثبت نام و آغاز بیمه آنان به جریان افتد

توقیف  از  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک دستگاه تریلر و کشف 27 تن سیمان قاچاق 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
اظهار  بهرامی  شاهپور  سرهنگ  پلیس،  رسانی 
کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام 

کنترل خودروها در محور »کهنوج-بندرعباس« 
به یک دستگاه تریلر حامل بار سیمان مشکوک 

و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی مدارک، 27 
تن سیمان فاقد هیچ گونه مجوز قانونی که به 
از مرزهای جنوبی کشور  قصد قاچاق و خروج 

بارگیری شده را کشف و راننده تریلر را دستگیر 
کردند.

اشاره  با  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی 
اظهار کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش 
این محموله 165 میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ بهرامی بیان کرد: مبارزه با اخاللگران 
اقتصادی همواره در دستور کار پلیس است و 
شهروندان می توانند در صورت اطالع از هرگونه 
افراد  سوی  از  غیرمجاز  اقتصادی  فعالیت های 
شماره  طریق  از  را  موضوع  متخلف  و  سودجو 

110 به پلیس اطالع دهند

مدیر کل بهزیستی استان: 

مددجویان بهزیستی تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار می گیرند

 تریلر حامل ۲۷ تن سیمان قاچاق در کهنوج توقیف شد

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 حوزه ثبتی 
شهداد 

بدین وسیله طبق ماده 12 قانون ثبت و مواد اصالحی 64 و 59 آیین نامه قانون ثبت اشخاصی که در 
سه ماهه چهارم سال 1399 نسبت به امالک واقع در بخش های 23، 24، 25 کرمان حوزه ثبتی بخش 
شهداد تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و سهم مورد تقاضا به ترتیب شماره پالک 

فرعی و اصلی و موقعیت محل ملک بشرح ذیل آگهی می گردد:
از  بخش 23 کرمان 

پالک 4 از 2410 - اصلی خانم فاطمه نعیمی ششدانگ یکبابخانه واقع در شهداد خیابان طالقانی چهار 
راه قمر بمساحت ششدانگ 261/61 مترمربع 

از بخش 24 کرمان 
پالک 1 فرعی 1477 اصلی خانم لیلی محمدی گودیزی ششدانگ یکبابخانه واقع در گودیز ابتدایی  

خیابان شهید دادخدایی بمساحت ششدانگ 1178 مترمربع 
از بخش 25 کرمان 

در  واقع  یکبابخانه  ششدانگ  اندوهجردی  حسینی  کبری  خانم  اصلی  یک  از  فرعی   1970 پالک 
اندوهجرد خیابان باهنر کوچه شماره 9 بمساحت ششدانگ 619/27 مترمربع 

امالک  به  نسبت  یا حقوقی(  )حقیقی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  ثبت  قانون   16 ماده  استناد  به  لذا 
تقاضای ثبت بشده در این آگهی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین نشر آگهی حداکثر 
ظرف مدت نود )90( روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهداد تسلیم نمایند و 
ثبتی  های  پرونده  اعتراضات  به  مربوط  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  نمایند ضمنا  دریافت  رسید 
مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه تقدیم نماید و چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار 
نوبت اول آگهی، دعوای دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی می بایستی 
ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید واال 

حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/03/01
ابراهیم سیدی 
رییس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شناسه: 1120275

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه و باغچه پالک 23 فرعی از 180 
اصلی واقع در بخش 8 کرمان به مساحت 387/62 مترمربع واقع در کوهپایه 
مریم  خانم  تقاضای  مورد    11 یاس  شهید صالحی کوچه  خیابان  شیب  ده 
نیاز به تحدود حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل  نخعی سرموری 
ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی  1101/1166/و- 1400/1/28 
منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  1400/2/22 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار 
می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه  صورت عدم 
چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق 
ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید 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 بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی 

ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/2/1  

   92 م/الف
عیسی حافظی فر 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه شماره 9902354
بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آیین   19 و   18 ماده  طبق 
و   2981575511 شناسنامه  شماره  به  غالمعباس  فرزند  افشان  دامن  کیمیا  به  وسیله 
حوریا دامن افشان فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 2981001019 ابالغ می شود 
آقای مراد علی کافی جهت وصول مبلغ 6/005/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
شماره  سند  موجب  به  مربوطه  های  هزینه  و  نیمعشر  و  تاخیر  خسارت  احتساب  با 
با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ  علیه شما اجراییه صادر نموده 

شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجراییه 
معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 
تاریخ  از  و شما  منتشر  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  این آگهی یک  فوق 
انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت 
به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت 
به ادامه عملیات اجرایی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی آگهی دیگر منتشر 

نخواهد شد. 102 م/الف
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سال تحصیلی برای 
ابتدایی ها یک ماه زودتر 

تمام می شود
 فارس نوشت: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه دستورالعمل ارزشیابی بر اساس 
اقتضائات هر دوره تحصیلی، تدوین شده است و این هفته 
به مدارس ارسال خواهد شد، گفت: پایان دوره آموزشی 

در دوره ابتدایی، ۳۱ اردیبهشت اعالم شده است.
رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پرورش در برنامه چاپ اول شبکه خبر، درباره ارزشیابی 
پایانی دانش آموزان دوره ابتدایی، در واکنش به این جمله 
که »کالس درسی برگزار نشده است«، اظهار کرد: وزارت 
آموزش و پرورش در سه بستر مشخص موضوع آموزش را 
پیگیری کرده است؛ مورد اول، بستر فضای مجازی است؛ 
ابتدای  از  که  است  ایران  تلویزیونی  مدرسه  دوم،  مورد 
بحران کرونا تا امروز سختکوشانه در کنارمان حضور دارد.

و  روستایی  مناطق  در  آموزشی  بسته های  توزیع  از  وی 
عشایری خبر داد و گفت: در مناطق روستایی و عشایری 
به  را  آموزش ها  داشتیم،  جمعیت  کم  کالس های  که 
که  موضوع  این  بنابراین  کردیم؛  ارائه  حضوری  صورت 

کالسی برگزار نشده است، خیلی دقیق نیست.
بر  ارزشیابی  دستورالعمل  اینکه  به  اشاره  با  حکیم زاده 
است  شده  تدوین  تحصیلی،  دوره  هر  اقتضائات  اساس 
پایان  افزود:  شد،  خواهد  ارسال  مدارس  به  هفته  این  و 
اعالم  اردیبهشت   ۳۱ ابتدایی،  دوره  در  آموزشی  دوره 
صورت  به  ارزشیابی  اینکه  به  توجه  با  معلمان  و  شده 
کیفی ـ توصیفی هست، این فرصت را دارند که حداکثر 
اساس شواهد  بر  را  ارزشیابی  نهایی  نتایج  تا ۱۰ خرداد 
در  یادگیری  ـ  یاددهی  فرایند  طی  در  که  مستنداتی  و 

خصوص دانش آموزان جمع آوری کردند، ثبت کنند.
وی گفت: در خصوص دانش آموزان پایه های اول و دوم به 
دلیل اهمیتی که تضمین کیفیت آموزشی در مهارت های 
است،  پایه  سواد  مهارت های  که  دارد  نوشتن  و  خواندن 
با نظارت مدیر مدرسه به صورت  پیش بینی کردیم که 

ارزیابی عملکردی از درس فارسی در دستور کار باشد.

آزارجنسی

 دختر ۱۷ماهه

 توسط پدر جنایتکار
پدر  دست  به  که  نوزادی  قتل  پرونده  نوشت:  شرق 
کیفری  دادگاه  در  حالی  در  است،  کشته شده  خشن 
برای  مقتول  مادر  تهران رسیدگی می شود که  استان 

همسرش درخواست اشد مجازات کرده است.
 در اولین روزهای فروردین سال جاری زنی نوزاد دختر 
بیمارستان  به  بود  بدحال  به شدت  که  را  ۱7ماهه اش 
پزشکان  به  زن  این  کرد.  کمک  درخواست  و  رساند 
شوهرش  پیش  ساعتی  چند  برای  را  دخترش  گفت 
گذاشته و وقتی برگشته متوجه شده که بچه حالش 

خوب نیست.
کاری  هر  بود،  بی قرار  خیلی  دخترم  داد:  توضیح  او 
کردم آرام نشد. بعد از چند ساعت تب شدیدی کرد 
نوزاد  آوردم. وقتی پزشکان  بیمارستان  به  را  او  و من 
وحشتناکی  حادثه  متوجه  کردند  بررسی  را  ۱7ماهه 
شدند. آنها پی بردند کودک به طرز فجیعی مورد آزار 
قرار گرفته و دچار خون ریزی شدید داخلی شده است.
پلیس  اطالعات  این  به  توجه  با  بیمارستان  پزشکان 
مورد  پلیس  از سوی  وقتی  نوزاد  مادر  را خبر کردند. 
هیچ  زیاد  کار  به  خاطر  گفت:  گرفت،  قرار  پرس وجو 
فروردین ماه  اول  روز  بودم.  نکرده  عید  برای  خریدی 
کنم.  خرید  کمی  و  بروم  بیرون  گرفتم  تصمیم 
رفتم،  بیرون  و  را پیش پدرش گذاشتم  دخترم ساناز 
بی قرار  خیلی  بچه  دیدم  و  برگشتم  بعد  ساعت  چند 
است. بعد متوجه شدم بچه تب کرده است و او را به 

بیمارستان رساندم.
و  آزار  مورد  را  فرزندش  کسی  چه  اینکه  درباره  او 
کسی  چه  نمی دانم  من  گفت:  است،  داده  قرار  اذیت 
این کار را کرده است، من بچه را پیش فرد غریبه ای 
نگذاشتم، دخترم پیش پدرش بود. پدر ساناز با توجه 
به حرف های همسرش بازجویی شد. او در ابتدا منکر 
و گفت:  اعتراف شد  به  بعد مجبور  اما  همه چیز شد 
بود، بچه داشت گریه  به من سپرده  را  همسرم ساناز 

می کرد و من نمی توانستم آرامش کنم.
لباس هایش را درآوردم، فکر کردم شاید گرمش باشد، 
دادم،  انجام  را  کارها  آن  بعد  نشد.  آرام  ساناز  باز  اما 
این  از  من  شوم.  مرگش  باعث  نمی کردم  فکر  البته 
رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به خاطر این 
کار نمی بخشم. او در پاسخ به این سؤال که آیا زمان 
دیگر  فرزند  پنج  من  گفت:  بود  تنها  منزل  در  حادثه 
و  بودند  مادرشان  همراه  بچه ها  روز  آن  اما  دارم  هم 
من و ساناز در خانه تنها بودیم. با اعترافات این مرد، 
همسرش به عنوان ولی دم کودک ۱7 ماهه درخواست 

اشد مجازات برای همسرش را کرد.
او گفت: من به جز ساناز پنج فرزند دیگر هم دارم. با 
همسرم آنها را بزرگ کردیم و من به همسرم اعتماد 
او  بکند.  کاری  چنین  او  نمی کردم  فکر  اصال  داشتم. 
پدر ساناز بود و من همیشه فکر می کردم باید به پدر 
کودکم اطمینان کنم. خودم را نمی بخشم که دخترم را 
پیش پدرش گذاشتم و با توجه به کاری که کرده است 
درخواست اشد مجازات را برای او دارم. ساناز ته تغاری 

خانواده بود و مرگ او ضربه بزرگی به من زده است.
این در حالی است که پزشکی قانونی در گزارش خود 
به دادسرا اعالم کرد ساناز به دلیل خون ریزی داخلی 
و شدت جراحاتی که ناشی از کودک آزاری بی رحمانه 
و  است  داده  از دست  را  بوده، جانش  بسیار خشن  و 
برای  زیادی  تالش  می دهد  نشان  او  پزشکی  پرونده 
نبوده  نتیجه بخش  اما  شده  انجام  کودک  این  نجات 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه  است. 
متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال شد.

روایت»کرمانامروز«ازگرانیموادغذاییدرماهمبارکرمضانوادعاهایتکراریمسئوالندربارهکنترلقیمتها؛

گرانی و سفره های کوچک روزه داران
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در  مردم  اقالم ضروری  بیگاه  و  گاه  گرانی  با  را  سال 99 
حالی پشت سر گذاشتیم که یک  بار لبنیات، بار دیگر مرغ 
و هر از گاهی برنج و تخم مرغ از سفره ها پر کشیدند، اما 
گویی درد و رنج مردم قرار نیست تمام شود و این داستان 
در ۱4۰۰ نیز ادامه دارد. در این زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
افزایش  همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان به دلیل 
تقاضا، برخی از کاالهای ضروری خانوار به دلیل کارشکنی 

ها و واسطه گران و دالالن افزایش می یابد.
بریم  به سر می  رمضان  مبارک  ماه  در  روزها که  این  در 
برخی از کاالهای ضروری همانند گوشت، مرغ  و...گران شده 
است که همین موضوع سبب نارضایتی شهروندان کرمانی 

شده است.
سال  ماه  ترین  سخت  ماه،  فروردین  همیشه  که  مردم 
برایشان به لحاظ درآمد و پس انداز است، روزهای انتهایی 
ماه را  به سختی گذرانده اند و برخی ها نیز به رغم ورود به 
ماه دوم سال، هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند، بنابراین 
بسیار  برایشان  کاالها،  قیمت  در  تغییر  ترین  شاید کوچک 
سخت باشد و همین امر، فشار مضاعفی را به آنها وارد کند. 
آن هم در شرایطی که شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها 
را به کساد کشانده، گرانی اجناس به ویژه کاالهای اساسی 
از گالیه ها و معضالتی بوده که جامعه را گرفتار کرده است.

در  کاال  کافی  عرضه  با  تا  است  تالش  در  دولت  هر چند 
بازار، مانع افزایش قیمت ها شود و بارها اعالم شده که هیچ 
شکر،  مانند  ضروری  کاالهای  توزیع  و  تامین  در  کمبودی 
گوشت، خرما و روغن وجود ندارد اما گزارش های میدانی و 
گالیه های مردم باز هم از برخی کمبودها و افزایش قیمت 

ها حکایت می کند.
گالیههایشهروندان

یکی از شهروندان کرمانی با اشاره به افزایش قیمت برخی 
اقالم غذایی افزود: نرخ بسیاری از مواد غذایی در سال جاری 
و قبل از شروع ماه مبارک رمضان گران شده و این گرانی 

وقتی  اما  است  کرده  قبل  از  تر  را سخت  مردم  زندگی  ها 
پای صحبت مسئوالن می نشینیم، می گویند مردم باید با 
ما همکاری کنند، اصناف هم می گویند گران فروشی نمی 

کنیم و این گرانی ها از کارخانه ها اعمال می شود.
برای  افزایش قیمت ها  اینکه  بیان  با  نیز  شهروند دیگری 
کرمانی ها مساله جدیدی نیست، اظهار کرد: در سال گذشته 
بارها و بارها شاهد گرانی میوه و مرغ و کمبود روغن و تخم 

مرغ  بودیم. حال انتظار می رود با توجه  به شرایط کرونا 
و کاهش توان خرید مردم، مسئوالن دقت نظر بیشتری به 

خرج دهند.
نمی  اینکه در حال حاضر  بیان  با  نیز  بانوی کرمانی  یک 
گفت:  کرد،  خریداری  را  موز  مانند  ها  میوه  برخی  توان 
همچنین هر کیلو پرتقال باالی 2۰ هزار تومان به فروش می 

رسد که در توان خرید مردم نیست.

مسئوالنچهمیگویند؟
با  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرگانی  معاون  اما 
اساسی  از کاالهای  تزریق بخشی  با  اینکه سعی شده  بیان 
روند قیمت ها در ماه رمضان کنترل شود، می گوید: روند 
افزایش قیمت ها که از سال گذشته شروع شده بود همچنان 
مشکالتی را ایجاد می کند و سعی می کنیم با نظارت بیشتر 

و طرح های حمایتی مشکالت را کاهش دهیم.
محمدرضا قوام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاست های 
کنونی در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر برنامه ریزی 
شده است در همین راستا سعی شده با تأمین مرغ در بازار 
قیمت ها تعدیل شود اما باید به این نکته اشاره کرد که مرغ 
به  باید  و  نمی کند  تأمین  را  استان  نیاز  استان  در  تولیدی 

واردات از استان های دیگر متکی باشیم.
وی تصریح کرد: وظیفه سازمان صمت در زمینه توزیع و 
نظارت در این بخش است اما تولید برعهده جهاد کشاورزی 

می باشد.
افزود: تمام  وی به کمبود نیرو برای نظارت اشاره کرد و 
تالش ما به صورت مستمر در زمینه تثبیت و کنترل قیمتها 
رخ  کالن  در سطح  قیمتها  افزایش  روند  اما  است  متمرکز 
می دهد و همچنین بازار کرمان بسیار گسترده است و برای 
کنترل باید مردم نیز همکاری کنند و ضمن عدم خریداری 
اجناس گران هر گونه گران فروشی را به ۱24 اطالع دهند.

کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرگانی  معاون 
گزارشهای  بر  تکیه  با  تنها  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه 
مردمی می توانیم با گران فروشی و احتکار مبارزه کنیم در 
همین راستا در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ پرونده 

تشکیل و رسیدگی شده است.
قوام بیان کرد: طی ماه رمضان با تزریق کاالهای اساسی 
از جمله مرغ، شکر، روغن سعی در کنترل قیمتها داشتیم و 
از مردم هم می خواهیم تقاضای کاذب در بازار ایجاد نکنند.

سخنآخر
تکراری  سناریوی  یک  کاالها  این  قیمت  افزایش  چه  اگر 
افزایش  رو،  پیش  شرایط  به  توجه  با  اما  است  ساله  هر  و 
قابل  رمضان  مبارک  ماه  در  تقاضا  از رشد  ناشی  ها  قیمت 
تر  دقیق  مسئوالن  نظارت  رود  می  انتظار  و  نیست  قبول 
از گذشته بوده و با مسبب های گرانی کاالها برخوردهایی 

جدی صورت گیرد. 

  سال 99 را با گرانی های گاه و بیگاه اقالم ضروری مردم در حالی پشت سر گذاشتیم که 
چندین بار لبنیات، مرغ، برنج، تخم مرغ، گوشت و بسیاری از مواد غذایی ضروری افزایش 
قیمت را تجربه کردند و از سفره های مردم دورتر شدند، اما گویی این نابسامانی ها قرار 
نیست تمام شود و این داستان در سال 1400 نیز ادامه دارد. حال که در ماه مبارک رمضان 
به سر می بریم برخی از کاالهای ضروری همانند گوشت، مرغ و... آنقدر گران شده است 
اتفاق خالف وعده هایی  این  و  از سفره روزه داران هستند  که کم کم در حال حذف شدن 

است که دولتمردان در روزهای ابتدایی مسئولیت شان بیان می کردند و...

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان 

بدین وسیله حسب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و مواد اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت و همچنین به استناد مواد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی )در خصوص امالکی که مستندا به مواد مزبور منجر به 
رد تقاضای ثبت گردیده اند( امالک مجهول المالک که در سه ماهه چهارم سال 1399 
)دی، بهمن و اسفند( واقع در بخش 1، 4، 7، 8 و 13 حوزه ثبتی منطقه یک کرمان 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل 
وقوع امالک تقاضای ثبت شده پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می شود لذا به استناد 
ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه شخصی اعم از )حقیقی و حقوقی( نسبت 
به امالک مشروحه ذیل مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ 
انتشار نوبت اول آگهی مزبور که در انتهای آگهی قید شده حداکثر ظرف مدت 90 
روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان تسلیم نموده 
و با عنایت به ماده 86 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1380/11/8 و همچنین به استناد 
تبصره دو ماده واحد قانون مربوط به تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 
1373 معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اسناد و امالک دادخواست الزم مبنی بر طرح دعوی به دادگاه یا سایر مراجع ذیصالح 
ارائه نموده و گواهی مربوط مشعر بر جریان طرح دعوی را از مراجع قضایی اخذ و به 
انضمام تصویر دادخواست تقدیمی به اداره ثبت اسناد و امالک ارائه نماید. بدیهی است 
در صورت عدم تقدیم دادخواست و ارائه گواهی طرح عدم دعوی از مرجع رسیدگی 
کننده قضایی نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف معترض با توجه به مادتین فوق الذکر 
چنانچه متقاضی  ثبت )مالک( گواهی عدم ارائه دادخواست از دادگستری و مراجع 
قضایی اخذ و با اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید وفق مقررات و با توجه به یک 
و رسیدگی  استماع  قابل  اداره  این  نظر  از  دیگر  معترضین  اعتراض  تعیین شده  ماه 
چنانچه  ضمنا  یافت.  خواهد  ادامه  ثبت  متقاضی  نام  به  ثبتی  عملیات  وادامه  نبوده 
بین متقاضی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر قبل از انتشار اولین نوبت آگهی 
مزبور دعوایی در محاکم قضایی صالحه در جریان رسیدگی می باشد. مطابق ماده 
17 قانون ثبت اسناد و امالک کشور طرف دعوی می بایست از تاریخ اولین انتشار 
آگهی 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی با این اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم نماید در غیر این صورت حق او ساقط خواهد شد و ادامه عملیات 

ثبتی به نام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان 

ملی  شماره  به  عباس  غالم  فرزند  آبادی  رحیم  حسین  آقای  اصلی   -  2291
2993576763 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/52 مترمربع واقع در کرمان 

خیابان ابوحامد کوچه 24
پالک 46 فرعی از 5114 - اصلی آقای محمدرضا دهقان فرزند شکراللله به شماره 
ملی 2992188824 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع واقع در کرمان 

بلوار شهدای خانوک کوچه 22 انتهای کوچه منزل آخر سمت راست 
ملی  شماره  به  محمدعلی  فرزند  بیجاری  علی  آقای  اصلی   -  5262 پالک 
2991491701 ششدانگ یکباب انباری به مساحت 60/14 مترمربع واقع در کرمان 

خیابان شهید کامیاب کوچه 8
پالک 5324 - اصلی آقای سید مجید مجدزاده فرزند سید محمود به شماره ملی 

2991504056 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1250 مترمربع واقع در کرمان 
کیلومتر 3 جاده زرند سمت چپ

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 
پالک 6106 فرعی از 10 - اصلی واقع در بخش 4 کرمان آقای حبیب اله مختاری 
به  خانه  یکباب  ششدانگ   2993067060 ملی  شماره  به  علی  فرزند  اکبرآبادی 
کوچه  )ع(  حسن  امام  بلوار  طاهرآباد  کرمان  در  واقع  مترمربع   207/85 مساحت 

شماره 23 سه راهی کوچه 
پالک 6107 فرعی از 10 - اصلی آقای یحیی عاشورزاده فرزند حسین به شماره ملی 
2991984015 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/55 مترمربع واقع در کرمان 

طاهرآباد بلوار امام حسن )ع( کوچه شماره 23 سه راهی کوچه 
پالک 5262 فرعی از 31 - اصلی آقای محمد شیخ شعاعی اختیارآبادی فرزند اکبر 
مترمربع  به مساحت 1257/5  یکباب خانه  ملی 2990933883 ششدانگ  به شماره 

واقع در کرمان اختیارآباد خیابان بهشتی کوچه 40 سمت چپ منزل سوم 
ملی  به شماره  فرزند رضا  فاطمه صنعتی  اصلی خانم   - از 31  فرعی  پالک 5272 
3111191567 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/80 مترمربع واقع در کرمان 

اختیارآباد کوچه 9 منشعبه از خیابان بهشتی 
پالک 5291 فرعی از 31 - اصلی خانم فرزانه ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 
2993506021 و خانم عصمت ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993490036 
علی  آقای  و   2990930418 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند  ایرانمنش  منیره  خانم  و 
ایرانمنش  رسول  آقای  و   2993488481 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند  ایرانمنش 
اصغر  فرزند  ایرانمنش  محسن  آقای  و   2990931015 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند 
ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی  به شماره ملی 2992137413 و آقای ماشااهلل 
ملی 2993498101  به شماره  اصغر  فرزند  ایرانمنش  مجید  آقای  و   2990931805
مترمربع   1974/15 مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  محوطه  قطعه  یک  ششدانگ 
بالمناصفه و مشاعا هر کدام به نسبت 0/75 دانگ مشاع واقع در کرمان اختیارآباد 

خیابان شریعتی نبش کوچه 17
پالک 5292 فرعی از 31 - اصلی خانم فرزانه ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 
2993506021 و خانم عصمت ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 2993490036 
علی  آقای  و   2990930418 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند  ایرانمنش  منیره  خانم  و 
ایرانمنش  رسول  آقای  و   2993488481 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند  ایرانمنش 
اصغر  فرزند  ایرانمنش  محسن  آقای  و   2990931015 ملی  شماره  به  اصغر  فرزند 
به شماره ملی 2992137413 و آقای ماشاءهلل ایرانمنش فرزند اصغر به شماره ملی 
ملی 2993498101  به شماره  اصغر  فرزند  ایرانمنش  مجید  آقای  و   2990931805
مترمربع   4020/95 مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  محوطه  قطعه  یک  ششدانگ 
بالمناصفه و مشاعا هر کدام به نسبت 0/75 دانگ مشاع واقع در کرمان اختیار آباد 

خیابان امام بین کوچه 18 و 20
پالک 5295 فرعی از 31 - اصلی آقای کامران اشرف گنجویی فرزند اسداهلل به 
به  غالمحسین  فرزند  استخروئیه  رضایی  مریم  خانم  و   2994137356 ملی  شماره 
مترمربع  مساحت 194/47  به  خانه  باب  ملی 2980267244 ششدانگ یک  شماره 
اختیارآباد  کرمان  در  واقع  مشاع  دانگ  سه  نسبت  به  کدام  هر  مشاعا  و  بالمناصفه 

نبش کوچه 43 بهشتی 
پالک 5301 فرعی از 31 - اصلی آقای حسن جوکار فرزند جوکار به شماره ملی 
کرمان  در  واقع  مترمربع  مساح218/80  به  خانه  یکباب  ششدانگ   3160611256

اختیار آباد خیابان بهشتی 30 سمت راست درب چهارم 
پالک 5384 فرعی از 31 - اصلی آقای اسماعیل امیری لمعه دشت فرزند جمشید 
به شماره ملی 1638389942 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/7 مترمربع واقع 

در کرمان اختیار آباد جمهوری کوچه 21
پالک 5386 فرعی از 31- اصلی خانم معصومه تراب زاده فرزند عباس به شماره 
ملی 3090841551 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت 156/85 

مترمربع واقع در کرمان اختیار آباد نبش خیابان ابن سینا 
پالک 5450 فرعی از 31 - اصلی آقای حسین عامری اختیارآبادی فرزند برفعلی به 
شماره ملی 2993479611 ششدانگ خانه به مساحت 280/3 مترمربع واقع در کرمان 

اختیارآباد خیابان جمهوری اسالمی کوچه شماره 15
ملی  شناسه  با  کرمان  استان  گاز  شرکت  اصلی   -31 از  فرعی   5451 پالک 
10860247698 و شماره ثبت 6617 ششدانگ یک قطعه محوطه محصور )محل 
ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت 108 مترمربع واقع در کرمان اختیارآباد خیابان 

شهید بهشتی کوچه شماره نهم 
به  اله  نعمت  فرزند  فرحبخش  محمدعلی  آقای  اصلی   -  37 از  فرعی   305 پالک 
شماره ملی 2993635840 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 516/8 مترمربع واقع 
جنب  چپ  سمت  اول  بست  بن   8 کوچه  ولیعصر  خیابان  آباد  شاهرخ  کرمان  در 

خانه بهداشت 
پالک 306 فرعی از 37 - اصلی آقای احمد فرحبخش فرزند محمدعلی به شماره ملی 
2992628190 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 498/2 مترمربع واقع در کرمان شاهرخ 

آباد خیابان امام کوچه 4 جنب خانه بهداشت 
به  هدایت  فرزند  آبادی  شاهرخ  شعاعی  فاطمه  خانم  اصلی   -  37 از  فرعی   307 پالک 
به مساحت 253/10 مترمربع واقع در  شماره ملی 3090747065 ششدانگ یکباب خانه 
کرمان شاهرخ آباد خیابان ولیعصر کوچه 8 بن بست اول سمت چپ جنب خانه بهداشت 
پالک 16 فرعی از 129 - اصلی آقای حسن عباس پور ده یعقوبی فرزند غالمحسین 
به شماره ملی 2992339881 موازی 3/521 سهم، آقای مهدی پور اسمعیلی فرزند 
علی به شماره ملی 2992850616 موازی 1/0852 سهم، آقای حسین پور اسماعیلی 
به شماره ملی 2991649259 موازی 1/0852 سهم، خانم صدیقه زاده  فرزند علی 
اسمعیل فرزند حسین به شماره ملی 2991236574 موازی 7/527 سهم، خانم نوشین 
زاده اسمعیل فرزند محمدمهدی به شماره ملی 2993968653 موازی 6/5156 سهم، 
آقای محمدعلی محمد میرزاییان فرزند محمدمهدی به شماره ملی 3052022083 
ملی  شماره  به  داود  فرزند  آبادی  تاج  تدین  فاطمه  خانم  سهم،   4/823 موازی 
2992166480 موازی 4/833 سهم، آقای حسین طهماسبی فرزند اکبر به شماره ملی 
2993334697 موازی 2/411 سهم، آقای محمدحسین تدین تاج آبادی فرزند داود 
به شماره ملی 291467665 موازی 4/821 سهم، آقای محمد کریم تدین تاج آبادی 
فرزند داود به شماره ملی 2991452439 موازی 4/825 سهم، آقاای سید عباس معین 
زاده میرحسینی فرزند وهاب به شماره ملی 4829915145 موازی 1/205 سهم، خانم 
فرشته داورانی فرزند غالمحسین به شماره ملی 1971307165 موازی 21/946 سهم، 
موازی   2980371491 ملی  شماره  به  محمدمهدی  فرزند  اسمعیل  زاده  امین  آقای 
22/385 سهم، خانم زهرا زاده اسمعیل فرزند حسین به شماره ملی 2991318376 
مازی 1/782 سهم، آقای حسن زراعتکار فرزند علی به شماره ملی 2993055933 
موازی 7/235 سهم همگی از جمله 96 سهم از ششدانگ باغ پسته ای به مساحت 
99513/18 مترمربع واقع در کرمان جاده زنگی آباد کوچه شماره 47انتهای کوچه 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 
ملی 2992919624  به شماره  فرزند حسین  ایرانمنش  آقای رضا  اصلی   -1 پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 477/95 مترمربع واقع در کرمان باغین بلوار امام 

خمینی کوچه شماره 9 سمت راست درب دوم 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

پالک 485 فرعی از 21- اصلی خانم مهناز حسنی نیاز فرزند قاسم به شماره ملی 
کرمان  در  واقع  مترمربع   671 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   2980565993

هوتک انتهای خیابان سجادیه - سجادیه 31 پالک 21
پالک 1555فرعی از 45 - اصلی سید محسین موسوی فرزند سید محمد به شماره 
ملی 2980020941 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 343/58 مترمربع واقع در 

کرمان ده زیار خیابان امام جنب قبرستان 
پالک 1556 فرعی از 45 - اصلی سید محسن موسوی فرزند سید محمد به شماره 
ملی 2980020941 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/90 مترمربع واقع در 

کرمان ده زیار خیابان امام جنب قبرستان 
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  غالمرضا  آقای  اصلی   -557 پالک 
در  واقع  مترمربع   63981 مساحت  به  مشجر  باغ  یکباب  ششدانگ   2990394516

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  غالمرضا  آقای  اصلی   -558 پالک 
در  واقع  مترمربع   40068 مساحت  به  مشجر  باغ  یکباب  ششدانگ   2990394516

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  غالمرضا  آقای  اصلی   -559 پالک 
واقع در  مترمربع  به مساحت 105913  باغ مشجر  یکباب  2990394516 ششدانگ 

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  غالمرضا  آقای  اصلی   -560 پالک 
واقع در  مترمربع  به مساحت 128537  باغ مشجر  یکباب  2990394516 ششدانگ 

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  حسین  آقای  اصلی   -561 پالک 
واقع در  مترمربع  به مساحت 116396  باغ مشجر  یکباب  2991495790 ششدانگ 

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  حسین  آقای  اصلی   -562 پالک 
واقع در  مترمربع  به مساحت 205417  باغ مشجر  یکباب  2991495790 ششدانگ 

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  نژاد  مظفری  حسین  آقای  اصلی   -563 پالک 
در  واقع  مترمربع   97580 مساحت  به  مشجر  باغ  یکباب  ششدانگ   2991495790

کرمان کیلومتر 10 جاده به طرف زرند سمت چپ
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان

پالک 1 فرعی از 96 - اصلی دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی استان کرمان ششدانگ خانه به مساحت 139/8 مترمربع 
واقع در کرمان روستای گورچوئیه خیابان شهید اکبر پور کوچه شهید علی عرب 

سمت راست ساختمان دوم خانه مرکز بهداشت 
مصیب افشار منش 
معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

شناسه: 1121518

آگهی مزایده عمومی )نوبت  اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد  غرفه سوپر واقع در فروشگاه معلم 
به آدرس کرمان - انتهای  ترمینال ســابق از طریق مزایده در قالب اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کســب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط اجاره و اخذ اســناد شرکت در مزایده از تاریخ 
۱4۰۰/۰2/۰۱ به مدت ده روز کاری به دفتر شرکت واقع در کرمان:  بلوار فردوسی، وحشی بافقی، 

نبش کوچه 5 پالک 6۱ مراجعه نمایند.
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیانکرمان
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از وضعیت اقتصاد استان کرمان و اشاره به برخی کج راهه های صنعتی در استان:

اکثر فعالیت های اقتصادی استان در مجموع زیان ده است

این موضوع  بر  اخیر  از کارشناسان در سالهای  بسیاری 
تاکید داشته و دارند که تکیه بر مواد معدنی و تمام شدنی 
نظیر نفت و دیگر مواد مشابه، از اشتباهات بشر بوده و نمی 
توان توسعه و رشد مداوم اقتصاد را در این نوع درآمدها 
دید. نکته ای که البته دولتمردان کمتر از دو دهه در ایران 
ایم  اینکه متوجه شده  از  اند. خوشحالی  متوجه آن شده 
کافی نیست زیرا متاسفانه در رفتار دولت های چند دهه 
اخیر هیچ تغییر رفتاری مشاهده نمی شود. در گفتار همه 
همواره  رفتار  در  اما  دارند،  اشاره  نکته  این  به  مسئوالن 
است.  وابسته  معدنی  مواد  دیگر  و  نفت  به  کشور  بودجه 
از  استفاده مجدد  درباره  زیست  سالها دوستداران محیط 
انرژی ها و مواد در حال هدر رفت سخن به میان آوردند، اما 
برخی مسئوالن ایشان را خیال پرداز دانستند، تا اینکه در 
نهایت اگرچه دیر ولی سرانجام متوجه این اشتباه نابودگر 
انرژی  نکاتی درباره  ایشان هم  امروز در سخنان  و  شدند 

تجدید پذیر و دوری از درآمد نفتی به چشم می خورد.

این نکته اما درباره استان کرمان وخیم تر است. به گونه 
ای که میزان بهره وری اقتصادی از منابع در این استان به 
گونه ای شده که بسیاری از فعالیت های صنعتی باعث هدر 
در  تمام شدنی  معدنی  مواد  می شود.یعنی  رفت سرمایه 

این استان با سرعتی بی سابقه درحال مصرف و استخراج 
است، اما در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر کمترین 
استان هم  این  در  که  در حالی  آن هم  داریم.  را  فعالیت 
بادهای مداوم داریم و هم خورشید همواره تابان است. حتی 

در زمینه استفاده صحیح از آب بسیار راه را اشتباه رفته 
ایم. به گونه ای که در چند دهه اخیر همواره بر کشاورزی 
تاکید کردیم، در حالی که در این استان یکی از خطاهای 
اقتصادی تولید محصوالت کشاورزی است. استانی که در 
بحران آب به سر می برد باید کشاورزی را به استان های 
دیگر واگذار کند و از آب موجود در صنعت فرآوری مواد 
معدنی استفاده کند که بهره وری آن چند ده و شاید چند 
صد برابر خواهد بود. رفتاری که در استان ما دقیقا برعکس 
انجام شده است. از سویی خام فروشی مواد معدنی را داریم 
و از سوی دیگر اصراری ویژه و باطل بر تولید محصوالت 
کشاورزی. اینگونه است که صنعتگران را نا امید می سازیم 
و کشاورزان همواره ورشکسته را طلبکار دولت ساخته ایم. 
در همین باره سیدمهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی 
کرمان چندی پیش با اشاره به نام گذاری هوشمندانه سال 
۱۴۰۰ به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط 
با وضع موجود  اقتصاد کرمان  مقام معظم رهبری، گفت: 

هدر دادن منابع است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه اقتصاد استان کرمان مبتنی 
بر منابع است. تکنولوژی های امروز دنیا را به  سمتی می 
برد که نیاز معدنی را کاهش دهد و ارتقای انرژی های پاک 
جایگاه نفت را از اولویت برمی دارد و سهم معدن یک هشتاد 

و هفت صدم اقتصاد در دنیا است  لذا باید به سمت دانش 
بنیان حرکت کنیم.امروز قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 
خلیج فارس کمتر از ۷۰ هزار تومان، نرخ جهانی سه دالر 
است، در حالی که عرصه در کشاورزی چهار هزار و ۵۰۰ 

تومان درآمدزایی دارد. یعنی یک پانزدهم بهره وری دارد.
با اشاره به توجه ویژه به صنایع معدنی در  طبیب زاده 
کرمان گفت: همه باید بسیج شوند که درآمدها صرف دانش 
بنیان و بر صنعتی کردن متمرکز شود و این امر رویکرد 
این استان باشد زیرا نوع سرمایه گذاری با تکیه بر منابع 
معدنی چیزی بجز تخریب محیط زیست برای آینده باقی 
نمی گذارد و ثروت را باید تجدیدپذیر کنیم که آینده را 

تضمین کند.
وی عنوان کرد: با وجود منابع غنی، نیروی انسانی تحصیل 
کرده، منابع معدنی بزرگ کشور و جایگاه های طبیعی و 
به  استان  این  جغرافیایی  تنوع  و  اقلیم  تنوع  گردشگری، 
لحاظ برخورداری از شاخص توسعه پایدار جایگاه مناسبی 
در کشور ندارد.هدف آرمانی همه مسئوالن استان کرمان 
و کشور توسعه پایدار است که در دل آن رفاه ، معیشت و 
آبادانی وجود دارد اما در این استان تکیه  اساسی بر صنایع 
معدنی شده  که روزی مثل نفت  پایانی خواهد یافت زیرا 

منابع ما محدودند.

نیازهای خانواده ایرانی در اپیدمی کشدار کرونا
در گذشته خانواده کارکردهایی داشت که به مرور زمان 
آنها را بر عهده نهادهای تخصصی نهاد. به عبارتی خانواده 
با  و  بود  شده  دور  مدتی  برای  خود  کارکردهای  از  عمال 
شروع کرونا زمان برای بازیابی کارکردها دوباره فراهم شد.

صورت  به  خانواده  که  کارکردهایی  مهمترین  از  یکی 
جمعی به آن توجه داشتند کارکرد اقتصادی خانواده بود. 
در دوران بحران کرونا افراد مجبورند در خانه بمانند و کم 
بخشی  بنابراین  دهند،  انجام  خانه  در  را  کارشان  بیش  و 
درآمدزایی  کارکرد  به  دورکاری  طریق  از  خانه  فضای  از 
اختصاص می یابد. افرادی که کارمند هستند از طریق لب 
تاپ و افرادی که مغازه دار هستند به فضای مجازی برای 
مانند  افرادی  اند.  آورده  پناه  اجناس و خدماتشان  فروش 
جای  به  جدید  شغلی  جایگزینی  در  سعی  نیز  رانندگان 

رانندگی هستند.  
کارکردها  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز  آموزشی  کارکرد 
به خانواده بازگشت. مدارس و موسسات آموزشی تعطیل 
را  آموزگاران  آموزشی  خالهای  باید  خانواده  و  اند  شده 
برای خود و فرزندان پر کند. در چنین زمانه ای به دلیل 
را  بازیابی کارکرد خود  برای  این که خانواده مهارت الزم 
نداشت، دچار معضل شد و نتوانست نقش اساسی خود را 

در مواجهه  با بحران ایفا کند.
دو ضربه کرونا به خانواده

می خورد؛  ضربه  ناحیه  دو  از  خانواده  وضعیت  این  در 
یکی بخش درونی )خود خانواده توانایی بازیابی کارکردها 
را ندارد( و دوم بخش بیرونی )یعنی نهادهای اجرایی که 
برای آموزش مهارت های الزم در زمان بحران به خانواده ها 
هیچ  دولت  و  خانواده  مثال،  عنوان  به  کرده اند(.   غفلت 
کدام راهکاری برای اینکه تناقض میان »در خانه ماندن« 
دولت  نهایتا  نداشتند.  کنند،  حل   را  درآوردن«  »نان  و 
به فکر یارانه های معیشتی افتاد که عالج واقعه نبود. این 
عدم کارآمدی، عالوه بر بحران بهداشتی، بحران اقتصادی 
را نیز برای خانواده پدید آورد. مثال دیگر، آموزش است. 
خانواده ها قدرت یاددهی به دانش آموزان را در زمان بحران 

ندارند و از سوی دیگر زیرساخت های ارتباطاتی برای مقابله 
با بحران مهیا نبوده  و در نتیجه عدم انتقال آموزش خوب 
اتفاق می افتد که معضلی دیگر برای خانواده  به فراگیران 

محسوب می شود.
نگهداری  توانایی  عدم  معضالت،  این  از  دیگر  نمونه ی 
کارکرد  آنها  است.  شاغل  والدین  نزد  خردسال  فرزندان 
خصوصی  نهادهای  به  را  خانواده  حمایتی  و  نگهداری 
بودند، حال  واگذار کرده  نظیر مهدهای کودک  متخصص 
از  نگهداری  یا حوصله  توان  مواجه می شوند  بحران  با  که 

فرزندان را ندارند و تنش های مضاعفی را ایجاد می کنند. 
هر  کرد.  اشاره  خانه  فضای  به  می توان  این ها  بر  عالوه 
در  درگیری ها  و  تنش ها  باشد،  کمتر  خانه  متراژ  چقدر 
با  برای  برنامه ای  که  زمانی  شد.  خواهد  بیشتر  بحران، 
هم بودن های طوالنی مدت نداریم، ممکن است تعامل ها 
تبدیل به تقابل ها شود. نوجوانان و جوانانی که در خانه ها 
زندگی می کنند نیاز به تخلیه انرژی و هیجانات خود دارند. 
آنها اکنون باید در خانه بمانند و از گروه های دوستیشان 
دور بمانند. وقتی فضای خانه کوچک باشد و والدین برای 
آن ها برنامه ای مفرح نداشته باشند، خانه محلی برای تنش 

می شود.
باید  از نقش ها و وظایف مقوله دیگری است که  آگاهی 
به  نیاز  کردن  پدری  و  کردن  مادری  شود.  پذیری  درون 
مهارت های ویژه ای دارد که باید از طرق مختلف به اعضای 
خانواده آموزش داده شوند. بنده بارها در ایران در خصوص 
نیز  را  پدری  سواد  اکنون  کرده ام،  صحبت  مادری  سواد 
است  بوده  اینگونه  ما  پنداشت های  می کنم.  اضافه  آن  به 
که مفهوم خانه و خانواده صرفا با زن )مادر( عجین شده 
است، در صورتی که از نقش اساسی پدر غفلت کرده ایم. 
سیاستگذاران خانواده باید از مفهوم خانواده جنسیت زدایی 
پررنگ  و  لحاظ  خانه  درون  در  هم  را  پدر  نقش  و  کنند 
سازند. بسیاری از مصائب دوران بحران کرونا به وسیله ی 
تعامل مشترک مادر و پدر قابل حل است و نیازمند آموزش 

مهارت های خاص و ویژه به این دو نقش هستیم.

معضالت مربوط به همگرایی در خانواده های ایرانی
)هال(،  خانه  مرکزی  سالن  ایرانی،  سنتی  معماری  در 
را  زمان  بیشترین  افراد  زیرا  بود،  خانه  بخش  وسیعترین 
برای دور هم بودن در خانه، در هال می گذراندند. اما رفته 
رفته هال ها کوچکتر شده و حتی در خانه های با متراژ باال 
تبدیل به تی وی روم ها شده که علت گردهم آمدن در تی 
وی روم را هم تلویزیون می دانند. در این حالت اتاق های 
اوقات  اکثر  افراد  و  پررنگتری خواهند داشت  خواب نقش 
می کنند.  سپری  هم  از  دور  و  اتاق هایشان  در  تنهایی  را 
یافته و منزوی  بر همین اساس روابط در خانواده کاهش 
شدن و فردگرایی افزایش می یابد. بحران کرونا به این اتفاق 
بیشتر دامن زده است و تنهایی ها با وجود باهم بودن در 

یک خانه بیشتر شده است. 
خانواده ها  در  نسلی  میان  مشترک  فهم  دیگر  سویی  از 
بسیار کم شده است. والدینی که دارای فرزندان جوان و 
از  را  با سن خود  متناسب  توقعات  نباید  نوجوان هستند، 

را  نگرش خود  و  فهم  باید  آنها  باشند.  داشته  فرزندانشان 
متناسب با سن فرزندان تغییر داده تا درک و فهم متقابل 
در خانواده افزایش یابد. اگر چنین تفاهمی صورت نپذیرد 
اشتراکی  نقطه ی  چه  خانه،  در  ماندن  و  کرونا  بحران  در 
داشته  فرزند ۲۵ ساله می توانیم  و  پدر ۶۵ ساله  میان  را 

باشیم؟
نیاز به مهارت گفت وگو 

بازسازی  در بحران کرونا دو مرجع خانواده و دولت، در 
روابط میان خانواده و یادگیری مهارت های الزم به خانواده 
دخیلند. در چنین شرایط بحرانی، عالوه بر دولت، نهادهای 
دوره های  برگزاری  با  باید  متخصصان  و  دانشگاه ها  مدنی، 
به خانواده ها نقش موثر خود را در جامعه  مهارت آموزی 
ثابت کنند. مادامی که آموختن سینوس و کسینوس برای 
مدارس ما مهمتر از مهارت های زندگی مانند مهارت گفتگو 
باشد، کمیت ما در مواقع بحرانی لنگ خواهد زد. مهارت 
گفت وگو کردن در خانواده یکی از مهمترین دستاوردهای 

ما  است.  بهتر خانواده ها  نگهداشت  و  برای حفظ  بشری 
باید از این موهبت بهره مند شویم و اال همچنان معضالت 

ما در خانواده باقی خواهند ماند.
پاندمی کرونا و مشکل گذراندن اوقات فراغت

بحران نیاز به بازسازی و بازیابی دارد. وقتی ما مهارت های 
از  عمال  نمی آموزیم  جامعه  افراد  به  را  هیجانی  و  عاطفی 
غافل  هم  بگذرانیم  را  خود  فراغت  اوقات  چگونه  که  این 
می مانیم. وقتی از اوقات فراغت صحبت می کنیم عمال ما 
نیاز به تفکر خالقانه داریم. این تفکر خالقانه می تواند به 
بازسازی اوقات فراغت ما منجر شود؛ از این نظر که چگونه 
و با چه ابزاری می توانیم اوقات فراغت خود را بگذرانیم. 
ما بنیاد ملی بازی های رایانه ای داریم، اما چرا برای بازی 
های فیزیکی و جمعی و یا خانوادگی مرکز سیاستگذاری 
نداریم؟ چرا بنیاد اوقات فراغت و تفکر خالقانه برای خانواده 
های ایرانی نداریم؟ کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی 
با بحران های طبیعی زیادی مواجه است. عالوه بر کرونا، 
بحران های دیگری نیز ما را تهدید می کند، چرا یک نهاد 
مستقل و همیشگی برای اوقات فراغت ایجاد نمی کنیم؟ 
بیش از ۲۰ نهاد متولی امر اوقات فراغت داریم اما در زمانه  
بحران، هیچ کدام برنامه ای جامع و قابل اجرا که متناسب 

با خلقیات و شرایط ایرانیان باشد، ندارند.
هشدارهای بهداشتی باید روحیه دگریاری را تقویت کند

مساله دیگر تقویت روحیه دگریاری و همیاری در زمانه 
ای  به گونه  باید  اعالمیه ها و دستورالعمل ها  بحران است. 
و  خانواده ها  میان  همکاری  و  اتحاد  روح  آن  در  که  باشد 
از  مراقبت  برای  بگوییم  اینکه  شود.  جامعه حس  اعضای 
خود در خانه بمانید، روحیه ی خودگرایی و خودخواهی را 
در ما افزایش می دهد، بهتر آن است که بگوییم به خاطر 
و  مادر  و  پدر  به خاطر  یا  بمانید  دیگران در خانه  و  خود 
سایر اعضای خانواده از خانه خارج نشوید و پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنید. باید روحیه احساس مسئولیت را 

در افراد در قبال سایر اعضای خانواده بیشتر کنیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا

برای دریافت واکسن کرونا وارد هیچ سایتی نشوید
ایسنا: وزارت بهداشت با انتشار اعالمیه ای به مرذم هشدار داد 
به بهانه دریافت واکسن کرونا و ثبت پرونده سالمت به هیچ 

سایتی مراجعه نکنند.
به تازگی پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با تولید یک 
پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام  سیب 
شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا 
بگیرند. سامانه سیب به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست 
بلکه فقط مراقبین سالمت و پزشکان می توانند وارد شوند. به 
هیچ عنوان به بهانه ثبت نام واکسن و ایجاد پرونده وارد سایتی 

تحت هر عنوانی نشوید.
نام  ثبت  به  نیاز  فعلی  شرایط  در  پرونده ای  تشکیل  هیچ 
اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه 

صحت ندارد. گول پیام های مجازی را نخورید.

واکسن  گرفتن  برای  کرونا  شرایط  این  در  عنوان  هیچ  به 
واکسیناسیون  هنوز  چون  نکنید.  مراجعه  بهداشت  مراکز  به 
در  شود،  خبری  اگر  است.  نشده  شروع  جمعیتی  گروه های 

رسانه ها اعالم عمومی می شود.
تنها برای تشکیل و استعالم پرونده بهداشتی با شماره تماس 
سکونتتان  محل  بهداشت  خانه  یا  پایگاه  یا  مرکز  نزدیکترین 
تماس بگیرید و از مراقبین سالمت و بهورزان خود وضعیت دارا 

بودن یا نبودن پرونده بهداشتی خود را سوال کنید.
بنابر اعالم کانال خبری وزارت بهداشت، اگر پرونده نداشته 
بهورزان  و  شهرها  در  سالمت  مراقبین  باشد  ناقص  یا  باشید 
در روستاها از شما می خواهند جهت تکمیل پرونده مراجعه 
به  امور غیرمرتبط  یا  برای واکسن  به هیچ عنوان  کنید. پس 

مراکز بهداشت مراجعه نشود.


	1
	2
	3
	4



