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رئیس پلیس فتا استان خبر داد:

وقوع کالهبرداری های سایبری در حراج »جمعه سیاه«
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شهردار کرمان بیان کرد:

انتصاب ها در شهرداری 

به صورت سیستماتیک

 و منظم انجام می شود

گزارشی از چگونگی

 ثبت نام مجردهای 

زیر ۴۵ سال

 در نهضت ملی مسکن

متن در صفحه دوم
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ساخت ایمپلنت  نخاعی

کشور  با فناوری جدید در 

معاون استاندار در هجدهمین گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری استان: 

 مدیران به دنبال جذب اعتبارات و تسهیالت 

در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی 

پایدار باشند

کرمانی  کاران نایینای  پارادو و میدانی 

در رقابت های کشوری درخشیدند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
مدیرکل انتقال خون 

استان کرمان اعالم کرد:

نیاز کرمان به همه 

گروه های خونی

کرمانیدراینباره؛ گالیههایخانوادههای کرمانو کمبودفضایتفریحیبرایجوانان گزارش»کرمانامروز«از

کمبود فضای تفریحی در کرمان تاسف بار است

متن کامل در صفحه چهارم

   کشته شدن یک جوان کرمانی در حال انجام حرکات نمایشی در فضای وسیعی که خارج از پیست اتومبیل رانی جنگل قائم کرمان وجود دارد و متاسفانه بدون هیچ گونه نظارت و مراقبتی رها 
شده بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که جوانان کرمانی جایی برای تفریح ندارند. درواقع بهتر است که بگوییم جایی برای تفریحات هیجان انگیز ندارند. این کاستی در شهر کرمان آنقدر حاد 

شده که اختالف تفریحات به روز و مدرن کرمان را با دیگر استان ها چندبرابر ساخته است و گالیه های کرمانیان در این باره بسیار است و....

گزارش »کرمان امروز« از بی توجهی ارگان ها و نهادهای 
مربوط به معضل تکدی گری و این آفت اجتماعی 

کرمان حادتر می شود؛ که هر روز در 

افزایش متکدیان در 
کرمان زیر چتر غفلت!

متن کامل در صفحه سوم
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120 

متر به مدت یک سال   مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها )شماره تماس : 32117726 - 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل  1/080/699/865 ریال   تاریخ تحویل پاکت ها : مورخ 1400/09/22  
تاریخ گشایش پاکتها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/09/23 و گشایش پاکات الف وج مورخ 1400/09/24

IR680130100000000031482107 مبلغ خرید اسناد:  واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

 

عملیات  دارد    نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
تکمیلی لوپ های ورودی و خروجی و پارکینگ انتظار جاده 
دسترسی به مزرعه شماره 3 از جاده ترانزیت در موقعیت 
یک کیلومتری بهرامجرد به سمت نگار را برابر استانداردهای 
سازمان حمل و نقل و راهداری کشور با تامین مصالح و اجرا 
تا مرحله آسفالت و خط کشی به پیمانکار واجد شرایط که 
دارای صالحیت و تجربه کاری مناسب باشد از طریق مناقصه 

واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت بعمل می آید حداکثر 5 روز پس  از 
امور  به  مناقصه   اسناد  دریافت  آگهی جهت  انتشار  تاریخ 
اداری شرکت سیمرغ واقع در خیابان امام خمینی - نبش 

کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه  
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اخبار استان

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اجرای 
پویش نذر خون جامعه ورزش و جوانان استان گفت: 
نیاز  به تمام گروه های خونی  اکنون در استان  هم 
داریم. دکتر»ایرج شکوهی« در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: پویش نذر خون با همکاری جامعه ورزش 
و جوانان، بسیج ورزشکاران، هیئت ورزش همگانی 
استان و بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت همزمان 

با سراسر کشور در کرمان برگزار شد.

وی با تبریک هفته بسیج افزود: بسیج شجره طیبه 
پایه گذاری  امام)ره(  نورانی  با بصیرت  ای است که 
شده  تبدیل  تنومندی  درخت  یک  به  امروز  و  شد 
است که در حال نقش آفرینی در همه عرصه ها و 
یک نهاد ارزشی در نهادینه ساختن فرهنگ اهدای 

خون در جامعه است.
شکوهی با اشاره به وجود ۱۵۰۰ بیمار تاالسمی در 
استان کرمان که مصرف کننده دائمی خون هستند، 

انجام  و  تصادفات  وقوع  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
اعمال جراحی مختلف در مراکز درمانی استان، نیاز 
به خون و فرآورده های خونی مستمر و دائمی است 
و ضروری است مردم همواره به مسئله اهدای خون 

توجه داشته باشند.
در  کرد:  بیان  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
حال حاضر در استان به تمام گروه های خونی نیاز 

داریم.

فریماه فرهی مقدم ملی پوش نوجوان کرمانی در 
قالب تیم ملی در مسابقات تنیس قهرمانی زیر ۱۲ 

سال آسیا در قزاقستان حضور دارد.
تیم های ملی تنیس پسران و دختران زیر ۱۲ سال 

ایران ساعت ۴:۳۰ بامداد ۲۹ آبان برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا عازم قزاقستان شدند.

رضازاده  غزل  علیمی،  فردخت  خیرمنش،  صبا 
سرمربیگری  به  )کرمان(  مقدم  فرهی  فریماه  و 

 ۱۲ زیر  دختران  تنیس  ملی  تیم  عزیزی  هنگامه 
سال ایران را تشکیل می دهند.

آذرماه  ششم  تا  اول  از  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
برگزار می شود.

آسیا  قهرمانی  تنیس  مسابقات  از  دوره  این  در 
تیم هایی از کشور های ایران، قزاقستان، ازبکستان، 
لبنان،  پاکستان،  هند،  تایلند،  مالزی،  هنگ کنگ، 

اردن حضور دارند.

کاری  گروه  هجدهمین  در  کرمان  استاندار  معاون 
لزوم شفاف  بر  کرمان  استان  گذاری  و سرمایه  اشتغال 

سازی آمار اشتغالزایی دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
استان  کارآفرینی  و  اشتغال  کاری  گروه  هجدهمین 
به  کوهبنان  و  راور  زرند،  شهرستان های  ویژه  کرمان 
مهرابی  ریاست   به  زرند  شهرستان  فرمانداری  میزبانی 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
هماهنگی  دفتر  کل  مدیر  نویدی  حضور  با  و  کرمان 
زاده  استانداری،  صادق  اشتغال  و  امور سرمایه گذاری 
فرماندار زرند، ساالری فرماندار کوهبنان، اژدری فرماندار 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  نژاد  حسینی  راور، 
دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  مدیرکل  فعالی  تجارت، 
و گردشگری، صادقی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، پورواجد مدیر صندوق کارآفرینی امید و تعدادی 
دیگر از مدیران و اعضای کارگروه اشتغال استان کرمان و 
مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان زرند، برگزار شد.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 

آثار مخرب اشتغال  اینکه  بیان  با  این جلسه  کرمان در 
اظهار  بود،  خواهد  مدت  بلند  جامعه  سطح  در  ناپایدار 
کرد: اشتغالزایی باید بر اساس و محور استمرار اشتغال 

پایدار برنامه ریزی شود.
تامین و جذب  پیگیری جهت  لزوم  به  اشاره  با  مهرابی 
بهره،  اعطای تسهیالت کم  برای  عامل  بانک های  منابع 
تاکید کرد: مدیران باید پیگیر و به دنبال جذب اعتبارات 
وری  بهره  جهت  توجه  قابل  اشتغالزایی  تسهیالت  و 
پایدار  اشتغالزایی  و  کارآفرینی  راستای  در  حداکثری 

باشند.
تخصیص  و  برنامه ها  به  اشاره  با  راستا  همین  در  او 
اعتبارات اشتغالزایی بسیار مطلوب بنیاد برکت خصوصا 
میلیارد   ۵۰۰ از  بیش  تخصیص  از  روستاها،  سطح  در 
جهت  برکت  بنیاد  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان 

اشتغالزایی پایدار روستایی در استان کرمان خبر داد.
مهرابی با تاکید بر لزوم مدنظر قرار دادن مسائل زیست 
بومی کارآفرینی، افزود: دهیاران در راستای اشتغالزایی 

خرد خانگی روستایی، با جدیت ورود کنند.
اشتغالزایی  آمار  سازی  شفاف  لزوم  بر  پایان  در  او 

راستی  و  رصد  سامانه  در  ثبت  اجرایی  دستگاه های 
آزمایی آن توسط رسانه ها و مردم تاکید کرد

کرمانی ها در مسابقات پارادو و میدانی نابینایان و کم 
بینایان مردان کشور در بندرعباس با کسب دو نشان 

نقره و یک برنز خوش درخشیدند.
عباس صادق زاده رئیس هیات نابینایان و کم بینایان 
استان کرمان گفت: مسابقات پارادو و میدانی نابینایان 
و کم بینایان قهرمانی کشور در گروه مردان به میزبانی 

بندر عباس برگزار شد که تیم کرمان با ۳ ورزشکار به 
را کسب  قبولی  قابل  نتایج  و  اعزام شد  این مسابقات 

کرد.
او با اعالم اینکه طی دو سال گذشته، به واسطه شیوع 
کووید ۱۹ ورزشکاران از میادین و مسابقات دور مانده 
ورزشکار  سه  با  مسابقات  از  دوره  این  در  افزود:  اند، 

پگاه  مجید  پایان  در  که  شدیم  حاضر  بندرعباس  در 
موفق به کسب مقام دوم ۴۰۰ متر شد، ابوالفضل نجف 
آبادی نیز در ۱۰۰ متر به مقام دوم دست یافت و یاسر 

شجاعی هم در ۱۰۰متر در جایگاه سوم قرار گرفت.
صادق زاده با اشاره به توان بالقوه و استعداد های نهفته 
ریزی های  برنامه  با  کرد:  تصریح  کرمانی  ورزشکاران 

تعداد  آتی  مسابقات  در  امیدوارم  پذیرفته،  صورت 
بیشتری از ورزشکاران به مسابقات اعزام شوند و برای 

استان و کشورافتخار آفرینی کنند.
با روی  نابینایان و کم بینایان دعوت کرد،  او از همه 
و  رشد  زمینه  حرفه ای  و  همگانی  ورزش  به  آوردن 

توانمند سازی را برای خویش فراهم آورند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان اعالم کرد:

   نیاز کرمان به همه گروه های خونی

حضور ملی پوش نوجوان کرمانی در مسابقات قهرمانی زیر ۱۲ سال آسیا

معاون استاندار در هجدهمین گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری استان: 

 مدیران به دنبال جذب اعتبارات و تسهیالت در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار باشند

پارادو و میدانی کاران نایینای کرمانی در رقابت های کشوری درخشیدند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

کشف  محل دپوی یک محموله

 سنگین مواد افیونی در کرمان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در پی کار اطالعاتی 
پلیس خراسان شمالی و عملیات پلیس کرمان ۱۷۸ کیلو گرم تریاک و ۸۰ 

کیلو گرم حشیش از یک منزل در مرکز استان کرمان کشف شد.
 سرهنگ علیرضا سوری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 
اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  شمالی  خراسان  استان  پلیس  ماموران  گفت: 
از دپوی یک محموله سنگین مواد افیونی در یک منزل واقع در یکی از 
شهرک های اطراف کرمان مطلع و با گزارش این مورد به پلیس کرمان، 
ادامه اقدامات اطالعاتی را به همرزمان خود در مجموعه پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان پهناور کرمان سپردند.
با  نیز  کرمان  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه  این  در  اوافزود: 
دپوی  از  منزل  این  نامحسوس  پایش  همچنین  و  بعدی  تحقیقات  انجام 
مواد مخدر در آن اطمینان حاصل و ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از 
این منزل ۲۵۸ کیلو گرم موادمخدر شامل ۱۷۸ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک و 
۸۰ کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر 

کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به معرفی این متهم به 
مراجع قضائی تصریح کرد: کار اطالعاتی دقیق پلیس خراسان شمالی و 
عملیات ضربتی پلیس کرمان باعث غافلگیری شدید این متهم شد که قصد 
از طریق رابطان خود به دیگر نقاط کشور منتقل  را  این محموله  داشت 

کند، اما ناکام ماند.

رئیس پلیس فتا استان خبر داد:

وقوع کالهبرداری های سایبری

 در حراج"جمعه سیاه"

عنوان  به  فروش  طرح  یک  در  گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
وارد  نوعی  به  و  بوده  که مختص کشورهای خارجی  حراج"جمعه سیاه" 
کشور ما شده است تبلیغات گسترده ای در کانال ها و شبکه های اجتماعی 
با تخفیفات و روش های اغواکننده به قصد کالهبرداری از شهروندان نیز 

صورت می گیرد که باید نسبت به این موارد هم هوشیار باشیم.
امسال  گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس  یادگارنژاد،  امین   سرهنگ 
 )Black Friday(نیز به تقلید از فروشگاه های غربی شاهد بلک فرایدی
یا همان حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با ۵ آذر ماه 
هستیم که در ظاهر فروشگاه های آنالین شرکت کننده در این حراج، روی 
کاالهای شان تخفیفاتی ارائه می دهند تا توجه مشتریان را جلب  کنند اما 
ترفندهایی  استثنایی،  ظاهر  به  تخفیفات  و  گسترده  تبلیغات  این  پشت 
"بلک  از  بعد  است چراکه هر ساله  نهفته  از مردم  برای کالهبرداری  نیز 
به خاطر کالهبرداری های  از مردم  قابل توجهی  فرایدی" شاهد شکایات 

صورت گرفته در خریدهای آنالین این حراج هستیم.
او افزود: از جمله روش های کالهبرداری در این حراج این است که کاالی 
تبلیغ شده با کاالی تحویل  شده به خریدار، هم از نظر کیفیت و مشخصات 
و هم از نظر اصالت و جنس کاال متفاوت است و بسیاری از کاالهای این 
تبلیغ می شوند  ویژه  تخفیفات  با  آنالین  فروشگاه های  از سوی  که  حراج 
کاالی تقلبی یا بی کیفیت هستند که برخی افراد با استفاده از شیوه حراج 

تالش می کنند کاالهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.
او با تأکید بر اینکه پی جویی و پیگیری قضایی و حقوقی خریدهای اینترنتی 
فرایند بسیار سختی دارد از شهروندان خواست: در حراج جمعه سیاه از 
شبکه های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند، چراکه تضمینی برای 
توجه  با  و  ندارد  وجود  شده  معرفی  کیفیت  و  اصالت  همان  با  کاال  ارائه 
قیمت  از  برخی کاالهای حراج شده  قیمت  تخفیفات دورغین،  امکان  به 
واقعی آن در بازار باالتر است. سرهنگ یادگارنژاد به ارسال نشدن کاالی 
خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه های تقلبی اشاره کرد و گفت: 
برخی فروشگاه هایی که در این حراج شرکت کرده اند و تبلیغات فراوان با 
تخفیفات چشم گیر در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی می کنند 
از سوی مجرمان  که  فروشگاه هایی هستند  و  ندارند  اصال وجود خارجی 

سایبری برای این روز خاص طراحی شده اند.
در  حضور  برای  شهروندان  نام  ثبت  کرد:  عنوان  انتظامی  مسئول  این 
حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه های آنالین با ادعای محدودیت 
کاالهای تخفیف خورده با درصد باال، ترفندی برای سرقت اطالعات هویتی 

شهروندان است که در آینده از این اطالعات سوءاستفاده هم می کنند.
به  فرایدی  بلک  حراج  خریداران  هدایت  به  همچنین  فتا  پلیس  رئیس 
درگاه های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت 
که  هستیم  آنها  بانکی  حساب  شدن  خالی  و  شهروندان  بانکی  اطالعات 
از فروشگاه های آنالین دارای eنماد  در این رابطه توصیه می شود حتماً 
قدمت دار و خوشنام خرید کنند و در هنگام واریز وجه خرید دقت کنند 
درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد و درگاه های اصلی بانک حتما باید 
shaparak.ir داشته باشد و خانواده ها نیز حتما نوجوانان را در خرید 
از هرگونه حراجی نامتعارف همراهی کنند تا خریدهای غیر ضروری انجام 

ندهند و در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند

قاتل خاموش مادر و پسر اهل شهرستان انار 

را به کام مرگ کشاند

رییس اورژانس شهرستان انار گفت: گازگرفتگی منجر به جان باختن مادر 
و فرزندش در دهستان بیاض شهرستان انار شد.

حسن زمانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی و پزشکی واحد بیاض مبنی بر مرگ دو نفر در یک واحد مسکونی 
اعزام  به محل  ماموران  از  تیمی  امروز  بیاض ساعت ۹  در دهستان  واقع 

شدند.
وی بیان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد مادری به همراه پسر ۱۳ 

ساله اش در منزل مسکونی خود جان خود را از دست داده اند.
رئیس مرکز اورژانس۱۱۵ انار بیان کرد: در بررسی های اولیه به عمل آمده 
مشخص شد گاز از خروجی بخاری نشت پیدا کرده و به دنبال آن، پرشدن 

گاز در فضای منزل و در نهایت باعث فوت افراد شده است.
زمانی افزود: با تأیید مرگ این دو نفر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵بیاض، 

اجساد آنان برای اقدامات قانونی انتقال داده شد.
وی بیان کرد: شواهد حاکی از مسمومیت مادر و فرزندش با گاز منوکسید 
کربن دارد که دلیل فوت توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد یک مورد مزایده ، بشرح ذیل در  سال۱۴۰۰، با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند 
جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مزایده به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت 

به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام خواهد شد. الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

 تاریخ انتشارمزایده در سامانه --- روز یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ می باشد .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )۱۲۲۷۳۱۳(

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی  مزایده فروش زمین 

نوبت دوم شماره1400/20043

 

 زمین مزایده فروش  آگهی 

 20043/1400شماره اولنوبت 

با جزئیات مندرج در اسناد  ،1400سال  بشرح ذیل در،  مزایده مورد یک در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط  برگزار نمایدبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  ومزایده 

 نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و www.setadiran.irبه وبگاه سامانه یاد شده به نشانی  مزایدهو مشخصات موضوع 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت زایدهفرایند م کلیه مراحل -
را جهت شرکت ریافت گواهی امضای الکترونیکی در سایت مذکور و دمراحل ثبت نام   لیدر صورت عدم عضویت قب شرکت کنندگانالزم است  .شد

 .محقق سازنددر مزایده 

  

 

 

 

 

 

 

 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 می باشد . 30/08/1400  مورخ  روز یکشنبه ---در سامانه  مزایدهتاریخ انتشار 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  

 موارد مزایده ردیف
مساحت 

 متر مربع 
وضعیت سند  آدرس           

 مالکیت 
وضعیت 

 وقف

1 

 
 یک قطعه زمین

بری ربا کا
 مسکونی

254.85 
شهرستان سیرجان شهرک 

 الله خیابان میعاد نبش
 منا خیابان

دارای سند 
تک  مالکیت
 برگ

 فاقد وقف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  برابر رای شماره 140060319078007674 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
متقاضی آقای محمدعلی صدری  بالمعارض  مالکانه  منطقه دو کرمان تصرفات  ثبت ملک 
احمدآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 983 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 311 مترمربع تحت پالک 16721 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شدده از 
پالک 388 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سراسیاب فرسنگی خیابان 
شهید مغفوری کوچه 20 خریداری از مالک رسمی ورثه نیره خباززاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/9/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   
  1171 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007681 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
اندوهجردی  مرادی  فرشته  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 700 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 
مترمربع تحت پالک 16706 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 388 فرعی از 
3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب کوچه 20 مغفوری خریداری از مالک رسمی 
ورثه نیره خباززاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/9/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   
  1167 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 
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شهردار کرمان بیان کرد:     انتصابهادرشهرداریبهصورتسیستماتیکومنظمانجاممیشود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تبیین کرد:                 رویکردها و برنامه های نظام مالیاتی در دوره جدید

شهردار کرمان گفت: فرایند انتصاب ها در شهرداری به صورت سیستماتیک 
و منظم و از مسیر علمی و با در نظر گرفتن پیشنهادها پیش می رود.

مردم  نمایندۀ  زاهدی،  محمدمهدی  با  دیدار  در  تبریزی،  شعرباف  سعید 
سامانۀ  راه اندازی  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان 
و  کرمانی  نخبگان  جامعۀ  نظرات  و  پیشنهادها  دریافت  جهت  »مردم شهر« 

افزود:  شهرداری،  میانی  مدیران  انتصاب  مورد  در  به ویژه  شهروندان  عامۀ  نیز 
نهاد  این  از  بیرون  نیروهای داخل شهرداری و نخبگان  از  را  ارزیابی  تیم  یک 
تشکیل دادیم و با استفاده از نظرات آنها افراد مناسب و دارای صالحیت برای 
حوزه های مختلف شهرداری را بررسی کردیم و در انتصابات رده های میانی از 
نظرات این تیم استفاده می کنیم. وی یادآور شد: خوشبختانه فرایند انتصاب ها 

نظر  در  با  و  علمی  مسیر  از  و  منظم  و  سیستماتیک  به صورت  شهرداری  در 
طوالنی  انتصاب ها  اول  فاز  کردیم  تالش  و  می رود  پیش  پیشنهادها  گرفتن 

نشود تا کارها عقب نمانند.
بیان  کرمان  شهر  در  ضروری  مسایل  از  را  آسفالت  به  نیاز  کرمان،  شهردار 
کرد و افزود: در حال حاضر، حدود دو و نیم میلیون مترمربع آسفالت فوری 

کمتربرخوردار  مناطق  آسفالت،  اجرای  در  و  داریم  نیاز  خاکی  معابر  برای 
دارند. شعرباف  قرار  اولویت  به ویژه »سرآسیاب« و شهرک »شهید همت« در 
تبریزی، معضل حاشیۀ شهر را یکی دیگر از مسایل مهم شهر کرمان بیان  کرد 
از  را جهت جلوگیری  نهادهای سازندگی  یا  ورود بخش خصوصی  پیشنهاد  و 

تصرف و ساخت منزل مسکونی برای ساکنان فعلی این مناطق مطرح کرد.

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت 
ساماندهی  مالیاتی،  فرار  با  مبارزه  مالیاتی،  جدید  های  پایه  گسترش  مالیاتی، 
نظام  اولویت دار  و  مهم  های  برنامه  ها،  مالیات  وصول  در  تسریع  و  ها  معافیت 

مالیاتی در دوره جدید است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، دکتر داود منظور 
دارد،  قرار  سازمان  های  برنامه  اولویت  در  مالیاتی،  فرار  با  مبارزه  اینکه  بیان  با 
گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها، گام مهمی در جهت مبارزه 

با فرار مالیاتی و توسعه ظرفیت های نظام مالیاتی است.

برنامه  از  دیگر  یکی  جدید  های  پایه  گسترش  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
های مهم سازمان امور مالیاتی است که در این رابطه، دو پایه جدید مالیات بر 
عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید در این دولت اجرا شوند و با اجرای 
نظام  توانمندی  و  افزایش کارآیی  اقتصادی،  افزایش شفافیت  پایه ها، شاهد  این 

مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتا افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین یکی از مهم ترین چالش های 
نظام مالیاتی کشور را گسترش بی رویه معافیت های مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه حجم معافیت های مالیاتی در ایران بسیار باالست که عمده این معافیت 

ها اثربخشی الزم را نداشته و حتی در برخی موارد از این معافیت ها سوء استفاده 
نیز می شود. بنابراین یکی از اصالحات مورد نیاز در نظام مالیاتی حذف معافیت 
و  موثر  صورت  به  باید  مالیاتی  معافیت  کلی  طور  به  و  است  ضروری  غیر  های 

هدفمند به فعاالن اقتصادی ارایه شود.
دکتر منظور با ذکر این مطلب که سرعت بخشیدن به رسیدگی ها و تسریع در 
وصول مالیات ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کارآیی نظام مالیاتی 
با تمرکز نظام مالیاتی بر وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری  خواهد شد، گفت: 
مالیات و  پایدار همچون  از طریق درآمدهای  مالی دولت  تامین  مالیاتی،  فرار  از 

اتکای کامل بودجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان اصلی ترین سیاست دولت 
در حوزه اقتصاد، امکانپذیر می گردد.

موثرتر  برای خدمات رسانی هر چه  ها  تمام ظرفیت  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
برد، گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت  بهره  ایجاد رضایتمندی در مودیان  و 
مودیان،  تکریم  و  احترام  رعایت  است.  مالیاتی  نظام  بدیهی  اصول  جزو  مالیاتی، 
انصاف و عدالت در وصول مالیات، کاهش فرآیند دادرسی مالیاتی و رعایت اخالق 
و رفتار حرفه ای، جزو مطالبات و خواسته های اساسی مودیان است و باید بدان 

توجه شود.

یادداشت: 
لبریز از 

ترانه های کودکی

دروغ  را  راز  تو  چشم  در  چشم 
نخواهم  شلوغ  های  دغدغه  از  گفت.  نخواهم 
گفت. از ترانه های کودکانه لبریزم، از کوچه های 
از  زیباست،  زندگی  تو  با  نخواهم گفت.  فروغ  بی 
طناب های ناامید نخواهم گفت. چشم در چشم تو 
از زمین لبریزم از خدا سیرآبم و زندگی عجب می 
چسبد. مجال برای فرار و فرصت برای غصه خوردن 
نمی دهد. آهنگ نگاهت چشم جهان را خیره کرده 
است ولی از تماشای تو خسته نمی شود. با تو پلک 
برهم نمی گذاریم و از نشاط خسته نمی شویم. هیچ 
طوفان  از  و  کشیم  نمی  درد  هایمان  زخم  از  وقت 
نمی ترسیم حتی از بیراهه ها به گم شدن نمی رسیم. 
با تو هیچ اتفاق بدی در جهان نمی افتد، با تو نمی 
توانم که از زندگی دست بردارم و خستگی ناپذیرم. 
آورد.  نخواهم  دوام  کنم  کم  زندگی  از  که  را  تو 
برای دلتنگی ام شانه ای نخواهم داشت و در میان 
تو  از  چشم  داشت.  نخواهم  ای  نشانه  شدگان  گم 
که بردارم زندگی به جایی نخواهد رسید. زندگی 
با عروسک سازی فرق دارد و در یک لحظه نمی 
کرد  تعمیر  را  زندگی  بازی  در  ها  عروسک  توان 
ولی شاید با یک نگاه بتوان دل های شکسته را التیام 
کرد.  وصل  همدیگر  به  را  ها  نسل  بلکه  تا  بخشید 
چشم در چشم تو می خواهم از رنجیدن و رنجاندن 
دست بردارم. طوفان نباشم که خانه ای ویران کنم 
کفش  تا  ببارم  چترها  بر  فقط  باشم  اگر  هم  باران 
پسرکان  نازک  پیراهن  و  دخترکان  ی  پاره  های 

آزاردهنده نباشد.
چشم در چشم تو دنیا به فالکت نرسد
به هیاهوی پر از ضربه ی ساعت نرسد 
به فراسوی زمین خاطره ات وصل شود

عاشقی عشق شود، عشق به عادت نرسد

بهقلم
مهنازسعید

گزارش »کرمان امروز« از بی توجهی ارگان ها و نهادهای مربوط به معضل تکدی گری و این آفت اجتماعی که هر روز در کرمان حادتر می شود؛

افزایش متکدیان در کرمان زیر چتر غفلت!

اشاره:
کرمان،  آمد  و  رفت  پر  و  شلوغ  معبر  هر  در  روزها  این 
حداقل یک نفر مشاهده می شود که دست نیاز به سوی 
رهگذران دراز کرده است. روبه روی پاساژ های مهم شهر، 
و  است  متمرکز  آن  در  کرمان  ادارات  که  هایی  خیابان 
برخی از چهارراه های باالی شهر از پاتق های همیشگی 
این متکدیان است. متکدیانی که از هر روشی برای جلب 
توجه و تحریک احساسات مردم استفاده می کنند. یکی 
هم  برخی  و  خراشیده  صورت  با  دیگری  و  لنگان  پای  با 
کودکان معصوم را روی سنگ خیابان خوابانده اند تا درجه 
غلیان احساسات رهگذران را  باال ببرند. گاهی هم بلیت 
از  تا شاید  را نشان می دهند  یا نسخه پزشک  اتوبوس و 
این طریق درآمدی به دست بیاورند. رواج این پدیده نازیبا 
در شهر کرمان می تواند ناشی از مشکالت به وجود آمده 
در افغانستان و پناهنده شدن اتباع این کشور در استان و 
مشکالت اقتصادی و یا کمک هایی باشد که افراد از سر 
دلسوزی به آنها می کنند. در این گزارش به این موضوع 

پرداخته ایم که  در ادامه  قابل مطالعه است. 
شغلی با امنیت  باال

"گدا "و "متکدی" عناوینی است که برای این دسته از 
افراد  به کار برده می شود و جالب است به همان اندازه 
که به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی شناخته می شوند به 
همان اندازه از درآمد و امنیت شغلی هم برخوردار هستند. 
از سوی دیگر در حالی به لکه های ناجور معابر معرفی می 
شوند به همان اندازه از سوی مردم مورد حمایت قرار می 
گیرند و این می شود که نمی توان چهره شهر را از وجود 

متکدیان  به طور کامل پاک کرد. 
شهرهای  همه  در  که  است  ای  پدیده  این  حال  هر  به 

کشور رواج دارد . اما این سئوال همیشه وجود داشته که 
تکلیف در برابر این جریان نابهنجار اجتماعی چیست؟ و 

مسئوالن باید چه مسئولیتی در قبال آنها احساس کنند؟
قانون چه می گوید؟

همه این سئواالت در حالی مطرح می شود که در قانون 
مجازات اسالمی، نحوه برخورد با این افراد به وضوح ذکر 

شده است و لذا ضعف یا خال قانونی نیز وجود ندارد.
این  در  اسالمی  مجازات  سابق  قانون   712 ماده  در 
خصوص آمده است: "هر کس تکدی یا کالشی را پیشه 
خود قرار داده  باشد و از این  راه امرار معاش یا ولگردی 
و  خواهد شد  محکوم  ماه  سه  تا  یک  از  به حبس  کند،  
چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر 
مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کالشی 

به دست آورده است، مصادره خواهد شد."
این  با  بایسته  و  برخوردهای شایسته   به نظر می رسد 
افراد انجام نمی شود، همان طور که اشاره شد در قانون 
کشورمان تکدی گری جرم معرفی شده و کسی که این 
این  اما  قرار دهد، مجرم است  را حرفه و پیشه خود  کار 
نوع نگاه عاطفی و فرهنگی در جامعه مانع از این می شود 
که ضابطان قضایی و ماموران دیگر برخورد قاطعانه ای با 

متکدیان انجام دهند.
برای  گدایان  انگیزه  مردمی  های  کمک  دیگر  سوی  از 
شهر  مرکز  ویژه  به  آمد  و  رفت  پر  نقاط  بیشتردر  حضور 
را بیشتر می کند چون اطمینان دارند که حتی اگر همه 
پیدا  افرادی  حتما  نکنند،  کمک  آنها  به  هم   رهگذران 
درقالب  که  متکدیانی  سینه  به  رد  دست  که  شوند  می 
درخواست  آنها  از  و...  نظافت  فروشی،  گل  دستفروشی، 

کمک می کنند، نمی زنند.
سخن آخر

حضور متکدیان یک آسیب اجتماعی پیچیده است که 
باید با همت و پیگیری تمام ارگان ها سامان یابد و در این 
زمینه باید  با فرهنگ سازی، کمک های مادی شهروندان 
دلسوز و نیت خیر آنها در مسیری شفاف، صحیح و تاثیر 

گذار به سمت نیازمندان واقعی هدایت شود.

رواجپدیدهنازیبایتکدیگریدرشهرکرمانازجملهمعدودرخدادهاینامبارکیاست
کههممردمدرآندخیلهستندوهممسئوالندربارهآنکوتاهیمیکنند.البتهکرمانبه
دلیلنزدیکبودنبهاستانهایمرزیمتاسفانهباپدیدهمتکدیانبیگانهنیزدرگیراست.اما
اصلایرادآنجاستکهمردمازسردلسوزیبهآنهاکمکمیکنندوازاینبدتر؛مسئوالن
نیزبهدالیلرسانهایحاضربهدرگیریبااینافرادنیستندونتیجهاینشدهاستکهشهر
کرمانبهبستریبرایافزایشوتکثیرمتکدیتبدیلشدهاستودرنقطهمقابلشهرتبریز

کهلقبشهربدونگدارابهخوداختصاصدادهقرارگرفتهایمو....

گزارش:مهدیهالسادات
میرمهدیحسینی

آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه شهرداری کرمان مالک ششدانگ پالک 2463 فرعی از 2843 
 90 508747 سری ب  چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  کرمان   3 بخش  اصلی 
صفحه 394 دفتر امالک 360 ثبت گردیده بموجب درخواست وارده بشماره 1102/18644 
مورخ 1400/09/01 ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است 
المثنی  مالکیت  سند  درخواست  و  مفقود  انگاری  سهل  بعلت  مزبور  پالک  مالکیت  سند 
تاریخ مندرج  نوبت در  ثبت مراتب در یک  قانون  نامه  ماده 120 آیین  باستناد  لذا  نموده 

در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  ثبت منطقه 2 شهرستان کرمان مراجعه و 
یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/09/02         1169 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه شهرداری کرمان مالک ششدانگ پالک 2472 فرعی از 2843 
 90 508749 سری ب  چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  کرمان   3 بخش  اصلی 
صفحه 402 دفتر امالک 394 ذیل شماره 97416 ثبت گردیده بموجب درخواست وارده 
بشماره 1102/18645 مورخ 1400/09/01 ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت سهل انگاری مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 

در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
انتشار  از  باشد ظرف مدت 10 روز پس  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  الذکر  فوق 
آگهی به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
به صدور سند  نسبت  از مدت مذکور  نمایند واال پس  تسلیم  معامله  یا سند  مالکیت  سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/09/02

1170 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 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 باستناد مواد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مزبور  مواد  به  مستندا  که  امالکی  خصوص  )در  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
منجر به رد تقاضای ثبت گردیده اند( امالک مجهول المالک که در سه ماهه دوم 
سال 1400 )تیر - مرداد - شهریور( واقع در بخش 1 و 4 و 8 حوزه ثبتی منطقه یک 
کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش 
لذا  تقاضای ثبت شده پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می شود  محل وقوع امالک 
از )حقیقی و  اعم  امالک چنانچه شخصی  و  اسناد  ثبت  قانون  ماده 16  بدین وسیله 
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 باستناد تبصره دو ماده واحده 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 مربوطه مشعر بر جریان طرح دعوی را 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  تقدیمی  دادخواست  تصویر  بانضمام  و  اخذ  قضایی  مراجع  از 
ارائه گواهی  نماید بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست و  ارائه  امالک 
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 ماه تعیین شده اعتراض معترضین دیگر از نظر 
این اداره قابل استماع و رسیدگی نبوده و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت ادامه 

خواهد یافت ضمنا چنانچه 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 بنام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 

2245 اصلی خانم عصمت زند بشماره ملی 29919624429 موازی دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 215 مترمربع واقع در خیابان ابوحامد کوچه 26 

غربی 2
3621 اصلی خانم مریم سعادت ماهانی بشماره ملی 6079447932 موازی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه خیابان برزو آمیغی کوچه شماره 2 شمالی 4 پالک 23 
-  انتقالی مع الواسطه از ماشاءاهلل کارزاده که در آگهی نوبتی میزان مالکیت نامبرده 

اشتباها دو دانگ ثبت شده است و سابقه ای از آگهی مشاهده نشده است.
 2992129313 ملی  بشماره  زاده  مقدر  حمیده  خانم  اصلی   4771 از  فرعی  یک 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247/20 مترمربع واقع در بلوار شهدای غدیر غدیر 1 

شمالی 2
یکباب  2991815329 ششدانگ  ملی  بشماره  ملک  حاج  وحید  آقای  اصلی   5335

زمین بمساحت 789/65 مترمربع واقع در روستای مهدی آباد )تلمبه مهدوی(
ششدانگ   0054912083 ملی  بشماره  مهدویان  رضا  امین  سید  آقای  اصلی   5336
)تلمبه  باغ بمساحت 1614/25 مترمربع واقع در روستای مهدی آباد  یکباب خانه و 

مهدوی(
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4  کرمان 

6251 فرعی از 10 اصلی آقای امیر حسین محمدحسنی و خانم فرشته محمدحسنی 
بالمناصفه ششدانگ یکباب زمین محصور به مساحت 144/36 مترمربع واقع در بلوار 

امام حسن - کوچه 27

 299138983 ملی  بشماره  رحمانی  شاه  محمدعلی  آقای  اصلی   10 از  فرعی   6286
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر طبقه فوقانی بمساحت 75 مترمربع واقع در بلوار امام 

حسن کوچه 25
5331 فرعی از 31 اصلی آقای پیمان موالیی طاهرآبادی بشماره ملی 2993782037 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 193/64 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان استقالل 

کوچه شماره 4
5332 فرعی از 31 اصلی خانم مریم عامری اختیارآبادی بشماره ملی 2992936537 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 189/88 مترمربع واقع در اختیارآباد 

خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 31 
5335 فرعی از 31 اصلی آقای حسین ابراهیمی بشماره ملی 3189675211 ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 327 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان استقالل - استقالل 2
 2980154121 ملی  بشماره  عامری  محمدجواد  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5336
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   261/40 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

بهشتی بین کوچه 4 و 6
5353 فرعی از 31 اصلی آقای حامد شمس الدین سعید بشماره ملی 2980350273 
ششدانگ یکبابخانه مساحت 244/30 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان شهید بهشتی 

نبش کوچه 22
ملی  بشماره  اختیارآبادی  عامری  جواد  محمد  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5378
اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   270/90 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   2980154121

خیابان شهید بهشتی بین کوچه 4 و 6
17 فرعی از 129 اصلی آقای محمد جواد زاده اسماعیل بشماره ملی 2991224088 
ششدانگ باغ پسته ای بمساحت 38250/87 مترمربع واقع در کیلومتر 5 جاده کرمان 

زنگی آباد 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

 2993529511 ملی  بشماره  چترودی  امینایی  طاهره  خانم  اصلی   1 از  فرعی   1481
الهی  شهید  کوچه  چترود  در  واقع  مترمربع   528/30 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

محوطه آسیاب آخرین خانه سمت چپ
ششدانگ   2993841564 ملی  بشماره  سعید  مهناز  خانم  اصلی   1 از  فرعی   1482
شهید  خیابان  ولیعصر  خیابان  چترود  در  واقع  مترمربع   346/90 بمساحت  یکبابخانه 

امینایی سمت راست کوچه اول درب آخر سمت چپ
1483 فرعی از 1 اصلی خانم فاطمه میزا اکبری زرندی بشماره ملی 2993540424 
الهی  شهید  کوچه  چترود  در  واقع  مترمربع   307/80 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

محوطه آسیاب آخرین خانه سمت چپ
 3031645766 ملی  بشماره  مسکونی  عارفی  رضا  آقای  اصلی   1 از  فرعی   1488
مترمربع واقع در چترود خیابان  ششدانگ یکباب منزل مسکونی بمساحت 254/25 

ولیعصر - کوچه 15
1300 فرعی از 2 اصلی شرکت گاز استان کرمان ششدانگ محل ایستگاه تقلیل فشار 

گاز بمساحت 108 مترمربع واقع در روستای سرآسیاب 6
ملی 1281735582 ششدانگ  بشماره  اصلی آقای حسن صفاری  از 175  فرعی   57

یکبابخانه مساحت 290 مترمربع واقع در کوهپایه ده شیب روستای دوغنان یاس 25
 2993535498 ملی  بشماره  چترودی  جعفری  رضا  آقای  اصلی   472 از  فرعی   26
کربال  بلوار  چترود  در  واقع  مترمربع   3993/22 بمساحت  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 

جنب قبرستان قدیمی 
572 اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495790 ششدانگ یکباب باغ 

مشجر بمساحت 64524 مترمربع واقع در کیلومتر 10 جاده بطرف زرند سمت چپ
573 اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495790 ششدانگ یکیاب باغ 

مشجر بمساحت 55112 مترمربع واقع در کیلومتر 10 جاده بطرف زرند سمت چپ
تاریخ انتشار : نوبت اول شنبه 1400/8/1

تاریخ انتشار : نوبت دوم سه شنبه 1400/9/2
شناسه: 1209888

عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  1 کرمان
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به قلم 
محمد فتح نجات

ویروس »RSV« چیست؟
ویروس RSV یک ویروس تنفسی است که کودکان یک روزه تا دو ساله 

را درگیر می کند و عالئم آن در نوزادان شدید است.
در ماه های نوامبر و دسامبر هر سال، ویروس RSV یا ویروس سلولی 
و  درگیر می کند  را  ساله  دو  تا  روزه  که کودکان یک  ویروسی  تنفسی، 
عالئم  و  می کند  پیدا  شیوع  است،  شدید  نوزادان  زندگی  در  آن  عالئم 

شدیدی برای نوزاد دارد.
اخیراً در مصر در مورد این ویروس بحث شده و برخی ادعا کرده اند که 
و  قرار می دهد  تأثیر  را تحت  این یک ویروس جدید است که کودکان 

باعث وحشت والدین و ترس فرزندان آن ها در مدارس شده است.
و  نوزادان  در  تنفسی  حاد  عفونت های  علت  شایع ترین  ویروس  این 

خردساالن تا سه سال در سراسر جهان و نه فقط مصر است.
بر  مبنی  ادعا ها  به  پاسخ  در  مصر  بهداشت  وزارت  توسط  موضوع  این 
»جدید بودن« ویروس تایید شد؛ به گونه ای که در بیانیه ای اعالم کرد: 
»ویروس سنسیشیال تنفسی یک ویروس تنفسی رایج است که معموالً 
از  یکی  این  می کند.  ایجاد  سرماخوردگی  عالئم  شبیه  خفیفی  عالئم 
تنفسی  تغییر فصل، عالئم  زمان  در  است که  ویروس هایی  معروف ترین 

ایجاد می کند.
او گفت: افراد مبتال در عرض یک یا دو هفته بهبود می یابند؛ اما می تواند 
سلول های  ویروس  باشد.  سالمندان خطرناک  و  نوزادان  در  به خصوص 
تنفسی شایع ترین علت برونشیت )التهاب راه های هوایی کوچک ریه( و 

ذات الریه است که عفونت ریه در کودکان زیر یک سال است.
 محمد شبیب مشاور متخصص اطفال، می گوید که عالئم RSV مشابه 

عالئم سرماخوردگی است و از قرن بیستم کشف شده است.
این  کرد:  تاکید  عربی«  نیوز  »اسکای  به  اختصاصی  اظهارات  در  وی 
ویروس با فرا رسیدن فصل زمستان شیوع گسترده ای دارد و عالئم آن 

شبیه عالئم سرماخوردگی معمولی است.
محمد شبیب تصریح کرد: در کودکان یک ساله باعث التهاب نایژه ها و 

تنگی نفس می شود و در مواردی به عفونت ریه می رسد.
وی با توصیه هایی به والدین درباره مراقبت از فرزندانشان گفت: مهم ترین 
کاری که می توان انجام داد رعایت فاصله، نوشیدنی گرم و بیرون نرفتن 

کودک در صورت بروز عالئم در اوست.
تاکید  تهویه هوا  لزوم تغذیه مناسب، واکسیناسیون و  بر  این متخصص 
کرد و توضیح داد که بین عالئم این ویروس و ویروس کرونا سردرگمی 
تأثیر  نیز  تنفسی  سیستم  بر  کرونا  ویروس  که  به خصوص  دارد،  وجود 

می گذارد.
محمد شبیب گفت: در صورت »قوی« بودن عالئم و همچنین بسته به 
سن به پزشک مراجعه شود، اما بر لزوم مراجعه فوری به پزشک به ویژه 

برای کودکان زیر دو سال تاکید کرد.

نشانه هایی خطرناک 

در شکل پای کودکان
مداخله  به  نیاز  که  است  دهنده خطری  نشان  کودک  پای  تغییر شکل 

پزشکی دارد.
رالف استوکر دکتر ارتوپد آلمانی می گوید که ناهنجاری های پا در برخی 
از کودکان تاثیر می گذارد و در برخی موارد، شکل پا های کودک نشان 

دهنده خطری است که نیاز به مداخله پزشکی دارد.
استوکر افزود: پا های کودکان گاهی به شکل حرف O یعنی قوس دار یا 

به شکل حرف X یعنی رو به داخل است.
استوکر این ناهنجاری ها را به عوامل ژنتیکی یا عفونت با برخی بیماری ها 
مانند کمبود ویتامین D نسبت داد که خوشبختانه اکثر این ناهنجاری ها 
پس از ۱۸ تا ۲۴ ماه برای ناهنجاری های O شکل و پس از ۶ تا ۸ سال 

برای ناهنجاری های X شکل خود به خود از بین می روند.
پزشک  به  باید  تری  طوالنی  مدت  برای  ناهنجاری ها  تداوم  صورت  در 
مراجعه کرد که در این صورت تغییر شکل پای کودک سالمت او را تهدید 

می کند، زیرا ممکن است منجر به فرسایش مفصل زانو شود.
باقی  شده  ذکر  سن  از  بیش  که  صورتی  در  کودک  پای  بدشکلی های 
معنای  به  که  می شود  نیز  او  بدن  عضالنی  تعادل  عدم  به  منجر  بماند، 
عملکرد مفاصل ناپایدار است که به نوبه خود باعث عدم تعادل در وضعیت 

ایستادن بدن با عدم تعادل در حین راه رفتن می شود.
جلسات  طریق  از  ناهنجاری ها  این  که  کرد  اشاره  آلمانی  پزشک  این 

فیزیوتراپی و مداخله جراحی قابل درمان است

ساخت ایمپلنت  نخاعی

 با فناوری جدید در کشور

مدیر یک شرکت دانش بنیان گفت: فناوران داخلی موفق شدند نوعی از 
ایمپلنت نخاعی را در کشور طراحی و تولید کنند.

با  وگو  گفت  در  بنیان  دانش  شرکت  یک  مدیر  پوران،  یزدی  ابوالفضل 
باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فناوری شرکت خود گفت: محصول 
شرکت ما محصولی با فناوری جدید است که نمونه آن تاکنون در داخل 
تولید نشده است. او افزود: ما موفق به ساخت یک نوع ایمپلنت از جنس 
خاص شدیم که در جراحی برای بیماران با مشکالت نخاعی مورد استفاده 
این  مثال  برای  کرد:  بیان  بنیان  دانش  این شرکت  مدیر  قرار می گیرد. 
محصول در فردی که دچار شکستگی در گردن یا کمر می شود، مورد 

استفاده قرار می گیرد و جایگزین بخش شکسته شده در بدن می شود.
یزدی پوران ادامه داد: تاکنون انواع دیگری از ایمپلنت ها در ایران تولید 
شده بود اما این نوع از ایمپلنت به دلیل جزئیاتی که در تولید آن به کار 
برده شده است، نه تنها با نمونه های داخلی بلکه با نمونه های خارجی 

رقابت می کند.
او گفت: نسبت از بین رفتن ایمپلنت در جهان ۳ به ۱۰۰ است یعنی از 
هر ۱۰۰ ایمپلنتی که استفاده می شود، ۳ مورد از آن ها در بدن از بین 
از  اما طی ۴۰ هزار عمل جراحی که در آن ها  تخلیه می شوند،  و  رفته 
محصوالت این شرکت استفاده شده است، تاکنون این مورد را مشاهده 

نکرده ایم.

گزارش»کرمانامروز«ازکمبودفضایتفریحیبرایجوانانکرمانوگالیههایخانوادههایکرمانیدراینباره؛

کمبودفضایتفریحیدرکرمانتاسفباراست

این متن به دلیل تلنگری که حادثه هفته گذشته به 
نگاشته شده است؛ کشته شدن جوان  کرمانیان زد، 
کرمانی که در یک حادثه نامتعارف رانندگی و در حال 
انجام حرکات نمایشی جان خود را از دست داد. این 
حادثه در فضای وسیعی که خارج از پیست اتومبیل 
رانی جنگل قائم کرمان وجود دارد، رخ داد. فضایی 
که متاسفانه بدون هیچ گونه نظارت و مراقبتی رها 
شده و نتیجه اش را هم در آن حادثه دیدیم. نمی دانم 
در این حادثه باید کدام ارگان و اداره را مقصر دانست، 
اما چیزی که واضح است، امروز یکی از جوانانی که 
در آینده این استان باید نقش ایفا می کرد دیگر در 
بین ما نیست و این اتفاق نامبارک است. در شماره 
گذشته درباره این حادثه و بی توجهی مردمی به این 
حرکات غیراستاندارد گزارشی منتشر کردیم که مورد 
واکنش جوانان کرمانی قرار گرفت. ایشان به اتفاق به 
این موضوع اشاره داشتندکه »اگر همین فضا را هم 

از ما بگیرید دیگر چه جایی برای تفریح در کرمان 
وجود دارد، شما که قلیان را تفریح نمی دانید، پارکها 
و  بود  تعطیل  قبل  روز  چند  همین  تا  اکثرا  که  نیز 
باید  کجا  ما  که  بفرمایید  است.  سرد  که  هم  امروز 
تفریح کنیم؟« یکی از بانوان جوان کرمانی در حساب 
اینستاگرام روزنامه برای ما نوشت: »ما که صدایمان 
به گوش مسئوالن نمی رسد،شما به ایشان بگویید که 
جوانان کرمانی جایی برای تفریح ندارند!« در سالهای 
اخیر یقینا همه کرمانیان متوجه این موضوع شده اند 
که فضای تفریحی در شهر کرمان در حد کمینه خود 
تفریحاتی  تفریحی،  از فضای  برد. منظور  به سر می 
است که در خور شان جوانان باشد و به روز و مدرن 
باشد. امیدواریم که مسئوالن کرمانی وجود میز پینگ 
پنگ در یک پارک را فضای تفریحی در نظر نگیرند. 
زیرا با این سردی هوا و وضعیت نابسامانی که برخی از 
این میزها دارند اصال نمی توان این موارد را تفریحی 
دانست. در ضمن منظور از فضای تفریحی تنها ورزش 
شهر  متاسفانه  که  است  فهمی  کج  همین  نیست. 
کرمان را به این روز رسانده و تقریبا می توان گفت 
استان  مراکز  از  به خصوص  و  دیگر  شهرهای  از  که 
های دیگر بسیار بسیار عقب تر هستیم و حتی اوضاع 
از  از استان های موفق هم نیست.  به برخی  نزدیک 
چاره  باره  این  در  که  می خواهیم  کرمانی  مسئوالن 
ای بیندیشند که در خور یک شهر مدرن و پیشرفته 

باشد.

گزارشیازچگونگیثبتناممجردهایزیر۴۵سالدرنهضتملیمسکن؛

مجردها تا تحویل خانه باید به هر ترتیب متاهل شده  باشند! 
سرویس خبر و گزارش 

ثبت نام سایر مجرد ها در نهضت ملی مسکن مشروط است 
به این که موقع تحویل واحد مسکونی باید متاهل باشند.

ملی  نهضت  در طرح  نام مجردان  ثبت  بحث  روز ها  این   
مسکن  مطرح شده و همین امر خود باعث شده بسیاری 
از متقاضیان به فکر ثبت نام در این طرح بیفتند، اما هر 
می شود  مختلفی  بحث های  و  اخبار  خصوص  این  در  بار 
ایجاد حاشیه های بسیار زیادی  باعث  امر خود  که همین 

شده است. 
کلیات بحث ثبت نام افراد مجرد در این طرح به تصویب 
رسیده، اما هنوز درباره سن آن ها بحث و یا صحبتی نشده 

است.
ازدواجشرطتحویلمسکنبهمجردهایزیر۴۵سال

درباره  وشهرسازی  راه  وزیر  معاون  زاده  محمود  محمود 
شرط ثبت نام مجرد ها در طرح نهضت ملی مسکن گفته 
است: با تصویب هیات وزیران امکان ثبت نام مردان مجرد 
باالی ۴۵ سال در طرح نهضت ملی مسکن فراهم شده بود، 
اما پیشنهاد ثبت نام سایر مجرد ها که سن کمتری دارند 
تصویب  مورد  نیز  مسکن  عالی  شورای  در  پیش  چندی 
قرار گرفت که شرط تاهل در زمان تحویل ملک به آن ها 

مهمترین تبصره این مصوبه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
در  مجرد ها  همه  ثبت نام  کلیات  با  مسکن  عالی  شورای 

طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرده است.
بررسی  وارد  هنوز  پیشنهاد  این  کرد:  تاکید  زاده  محمود 
جزئیات نشده و در حال تهیه آن هستیم، اما ثبت نام سایر 
مجرد ها در نهضت ملی مسکن مشروط است به این معنی 
که موقع تحویل واحد مسکونی باید متاهل باشند در غیر 

این صورت، خانه به آنان تحویل داده نمی شود.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه 
در حال حاضر بیش از ۵۲۰ شهر برای ثبت نام متقاضیان 
در شهر های مختلف فراهم شده است،گفت: در هر شهری 
که زمین تامین شود چه برای اولین بار و چه برای چندین 
تامین  را  مختلفی  ظرفیت های  کرد  خواهیم  سعی  ما  بار 
کنیم و هر فردی که واجد شرایط باشد بتواند در این طرح 

ثبت نام کند.
کشورهایدیگربرایساختمسکنبهایرانمیآیند؟

در  دیگر  کشور های  سازندگان  درباره حضور  همچنین  او 

برای  در حال حاضر  گفت:  ملی مسکن هم  نهضت  طرح 
حضور کشور های دیگر ما در حد مذاکره پیش رفتیم و در 
صورتی که مذاکرات ما هم به نتیجه برسد تنها در بحث 

انتقال تکنولوژی فعالیت خواهیم کرد.
تنها  طرح  این  اجرای  از  هدف  کرد:  بیان  زاده  محمود 
کاهش قیمت تمام شده و همچنین کاهش زمان ساخت 
و افزایش کیفیت است و حاشیه هایی که در این خصوص 
هم ایجاد شده از سوی افرادی است که در این خصوص 

اطالعی ندارند.
در این مصوبه ۵ گروه از مجرد ها امکان ثبت نام در طرح 
با  نهضت ملی مسکن را دارند که شامل خانم های مجرد 
آقایان  حرکتی،  و  جسمی  معلوالن  سال،   ۳۵ باالی  سن 

مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران خاص می شود.
گفتنی است ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن که از ۲۸ 
مهر ماه ثبت نام آغاز و مقرر شده بود تا ۲۸ آبان ماه ظرف 
مدت یک ماه سایت برای ثبت نام کنندگان باز باشد، اما به 
گفته معاون وزیر راه وشهرسازی با توجه به استقبال بسیار 
زیاد متقاضیان مهلت ثبت نام تمدید شد و افراد می توانند 

تا ۱۵ آذر ماه در این طرح ثبت نام کنند.
درطرح نهضت ملی مسکن مقرر شده ظرفیت برای ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی ایجاد شود و این ۴ میلیون واحد 

ظرف مدت ۲ سال کلید زده شود.
در سامانه  نفر  هزار  و ۵۰۰  میلیون  از یک  بیش  تاکنون 
ثمن که برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

در راستای کمک به تامین مسکن خانوار های فاقد مسکن، 
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در اجرای برنامه نهضت 
تامین  به  ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ و به منظور کمک 

مسکن فاقدان مسکن این طرح برنامه ریزی شده است.
اساس  بر  متقاضیان  ثبت نام  برای  مرحله  این  در 
در  واقع  شهر های  از  تعدادی  در  احصاءشده  ظرفیت های 
این  متقاضیان  است.  شده  برنامه ریزی  کشور  استان های 
ثبت  طرح  این  در  ماه  آذر   ۱۵ پایان  می توانندتا  شهر ها 

نام کنند.
شرایط  احراز  و  پاالیش  از  پس  نهایی  تایید  متقاضیان 
که  متقاضیانی  شد.  خواهند  ساماندهی  سامانه  طریق  از 
می توانند در این طرح ثبت نام کنند باید دارای شرایطی 
و  متأهل  متقاضی  و  باشند  قرمز  ج  فرم  دارای  جمله  از 
در  سکونت  سابقه  سال   ۵ دارای  و  خانوار،  سرپرست  یا 
دارای  باید  متقاضیان  همچنین  باشند  تقاضا  مورد  شهر 
عدم دریافت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن از سیستم 

بانکی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا کنون باشند.
دارای  باید  می کنند  نام  ثبت  که  افرادی  مهم تر  همه  از 

دریافت  برای  قانونی  منع  نداشتن  جمله  از  زیر  شرایط 
تسهیالت بانکی )نظیر چک برگشتی، تسهیالت معوقه و 
...( و توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت 
را  ساخت  مراحل  طی  تمام شده  قیمت  اساس  بر  بانکی 

داشته باشند.
سقف  تعیین  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهاد   
تصویب  به  مختلف  شهر های  در  ملی  نهضت  تسهیالت 
شورای پول و اعتبار رسیده به طوری که متقاضیان مسکن 
یک  باالی  شهر های  در  تومان،  میلیون   ۴۵۰ تهران  در 
میلیون نفر جمعیت )کالن شهرها( ۴۰۰ میلیون تومان و 
تسهیالت ساخت  تومان  میلیون  استان ها ۳۵۰  مراکز  در 
دریافت خواهند کرد و رقم این تسهیالت در سایر شهر ها 
۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون 

تومان است.
تسهیالت  سود  اعتبار،  و  پول  شورای  مصوبه  اساس  بر 
»صندوق  که  امکاناتی  از  استفاده  با  و  است  درصد   ۱۸
اختیار  در  تولید«  جهش  »قانون  طریق  از  مسکن«  ملی 
به  وابسته  پایین  درآمدی  دهک های  برای  می گذارد، 
استطاعت و توان مالی بخشی از درصد از طریق صندوق 

تامین خواهد شد.
ملی  نهضت  طرح  در  که  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی 

مسکن مطرح شده مربوط به آورده متقاضیان است.
مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  متقاضیان  آورده  میزان 
و  تومان  میلیون  معمولی ۴۰  متقاضیان  برای  و  مشخص 
تومان در نظر  تا سه هم ۲۰ میلیون  برای دهک های دو 

گرفته شده است.
پرداخت  را  آورده خود  باید  مرحله  یا ۵   ۴ در  متقاضیان 
کنند و ساخت واحد های طرح نهضت ملی مسکن براساس 
قیمت تمام شده واحد مسکونی است که این میزان آورده 
به غیر از تسهیالتی است که تعلق می گیرد و مابقی هرچه 
و  بین سازندگان  که  است  قراردادی  قالب  در  بماند  باقی 
مالی  تامین  با  باید  متقاضی  و  می شود  منعقد  متقاضیان 

پرداخت کند.
 طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در چندین شهر کشور 
کلید خورده و به گفته وزیر راه و شهرسازی در طی یک 
این طرح  ماه گذشته ساخت حدود ۷۰۰ واحد مسکونی 
آغاز شده و امیدوار هستیم تا سال ۱۴۰۴ ما شاهد بهره 

برداری از این ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور باشیم.

  کشته شدن یک جوان کرمانی در حال انجام حرکات نمایشی در فضای وسیعی که 
خارج از پیست اتومبیل رانی جنگل قائم کرمان وجود دارد و متاسفانه بدون هیچ گونه 
کرمانی  جوانان  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  دیگر  بار  شده  رها  مراقبتی  و  نظارت 
جایی برای تفریح ندارند. درواقع بهتر است که بگوییم جایی برای تفریحات هیجان انگیز 
و  روز  به  تفریحات  اختالف  که  شده  حاد  آنقدر  کرمان  شهر  در  کاستی  این  ندارند. 
مدرن کرمان را با دیگر استان ها چندبرابر ساخته است و گالیه های کرمانیان در این 

باره بسیار است و....
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