روزان هم

فرماندهانتظامی

شهرستان کرمان:

WWW.KERMANEMROOZ.COM

باند اراذل و اوباش
در کرمان منهدم شد
متن در صفحه دوم
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هشت صفحه  3000تومان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد؛

گزارش «کرمان امروز» از التهاب بیمنطق قیمتها در بازار شب عید ،سکوت مسئوالن و نگرانی مردم؛

در آستانه نوروز آیا مسئوالن خبر از افزایش قیمتها دارند؟
 قیمت برخی از کاالهای اساسی در آستانه عید نوروز در بازار کرمان در سایه نظارت و کنترل کمرنگ مسئوالن به حدی افزایش یافته که نشانی از ایام شب عید در سطح
شهر کرمان مشاهده نمیشود .در حال حاضر تیمهای بازرسی اصناف میگویند که بر روند قیمت گذاری کاال نظارت دارند ،اما آنچه در بازار و در بررسیهای خبرنگاران ما
به چشم میآید ،اینگونه است که با وجود پایین آمدن قیمت دالر در بازار کرمان شاهد افزایش بیوقفه قیمت مایحتاج اولیه مردم برای شب عید هستیم و مسئوالن نیز گویی
متن کامل در صفحه هفتم
در اینباره سکوت را انتخاب کردهاند و....

نجات معجزهآسای پسربچه
ربودهشده از چاه  40متری
2
هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه
در « نمایشگاه بین المللی معدن
و صنایع معدنی زاهدان» شرکت کرد

2
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمان؛

بیش از ششصد زمین لرزه در استان

گزارش «کرمان امروز» از یک اتفاق تلخ که ختم به خیر شد
و بار دیگر ثابت کرد که تاثیر دوربینهای مداربسته
بر امنیت اجتماعی چقدر زیاد است؛

طی  9ماه گذشته به ثبت رسید

بررسی تاثیر همهگیری بیماری کووید19
به استفاده از کتاب دیجیتال

2

24

به انگیزه پخش مجموعه فیلم های
مستند «ضد» از تلویزیون؛

عکس :امین پورزادگان

تاثیر حضور شاهدان
مداربسته بر امنیت!

تاوان غفلت!
8
2
آشنایی با هنر صنعت پیکر تراشی
و زمان پیدایش آن

5

متن در صفحه هشتم

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
شماره 1400/28249

مزایده فروش فوق العاده امالک
با شرایط نقد و اقساط بلندمدت بدون

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

کارمزد در رفسنجان

متن در صفحه دوم

رجوع به صفحه 3

آگهی مزایده
شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان قصد دارد  6واحد تجاری دارای سند مالکیت واقع در بلوار جمهوری اسالمی،
خیابان وصال ،مجتمع وصال از طریق مزایده به اف راد حقیقی و حقوقی به فروش رساند .لذا متقاضیان محترم می
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده حداکثر در تاریخ  1400/12/12به دفتر
شرکت واقع در بلوار جمهوری ،کوچه  ،55خیابان ناظم االطباء ،کوچه  5فرعی دوم سمت چپ م راجعه و یا با شماره
 03432201677تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه

آگهی مزایده

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد
نسبت به اجرای عملیات زیرسازی دوربرگردان
متصل به جاده اصلی واقع در کیلومتر  3منطقه
بهرامجرد به نگار از طریق مناقصه اقدام نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید برای
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  5روز به امور اداری شرکت واقع در
خیابان امام  -نبش کوچه  27مراجعه فرمایند.
شماره تلفن32225686 :
شرکت سیمرغ واحد کرمان

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد تعداد
حدود  234000قطعه مرغ تخم گذار به وزن
 375000کیلوگرم مزرعه شماره  3این واحد
را از طریق مزایده بفروش برساند .متقاضیان
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ
چاپ آگهی تا تاریخ  1400/12/9به امور
بازرگانی شرکت واقع در خیابان امام خمینی -
نبش کوچه  27مراجعه فرمایند.
شماره تلفن32225686 :
شرکت سیمرغ واحد کرمان
گه م ش

گه م ش

آگهی تجدید مزایده آ ی زایده م
/1400/01مشماره /1400/06م
(مرتبهارهسوم)
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یک دستگاه بچینگ  LIEBHERRقدیمی نیم متری به هم راه متعلقات "

آگهی تجدید مزایدهآ ی زایده م
/1400/01مشماره /1400/05م
(مرتبهاره سوم)
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یخساز  207قالبی مدل  " G.I.Aخود را از طریق برگزاری مزایده به فروش

تیاپفارزی پ
ش کرت پارزی پ
توانند هب همراه مت
جهتعلقات " خ
روش رمسارند .لذا
متقاضیانیک دست بچی
آدرسی هب همراه متعلقات " خود را از طریق ربگزاری مزایده هب ف
اسنادی مقزربگزاایدهری مبهزایده هب ف
ت ایشس
مینیم متری
رساند.نرواد مصنلذاعزایدهتهبتوس
خودیشرارو ازصنعت توس
اجعهکلیهو متقاضیان می توانند جهت
ایدهقدیمبهی نیم متر
LIEBHERR
آردسرد نظر دارد "
کلیهعه
الکترونیکی متقاضیان می توانند جهش کرت رد
آدرسروش رساند .لذا کلیه
دریافتود را از طر
متقاضیانقدیمی
LIEBHERR
ایدهست گاهبهبچینگ
طریقعه ردبرگنظزر دااریرد "مزیک د
فروش رساند .لذا کلیه
الکترونیکیwww.parizpishro.ir
نگ جهت دریافت اسناد مز
میگاهتوانند
 www.parizpishro.irم راجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز سه
مح
اسنادسیمذکورمحلراک از قسمت مناقصه و مزایده دانلود
شنبهت تحوی
شنبه 1400رد محل دفتر مرکزیاشلکتکررونی
سهمایند  .مهل
روزانلود ن
تحویلمناقصه و م
دفتر 1400رد ل دفتر مرکزی ش کرت
محل/05/
1400/12/17شنبه مدرورخ 06
مورخل پاکات روز چهار
پاکاتزایده د
مهلتا از قسمت
نمایند ا.سناد مذکور ر
 www.parizpishro.irمراجعه و
تکویاقع رد رجان ،ه وی
الکترونیکی www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز چهارشنبه مورخ /05/06

مورخ  1400/ 12/ 17در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک
مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی ،7816947838شماره
ً
باشد.اشد .ضم ً
 ،7816947838شماره تلف
بازدیدروزدر
شماره
10عب رتای 8الی  13ربای متقاضی فانربهالنماگنیع مان،یببلوار پی
فرهنگیان ،بل
ساعتشنبه م
مورخ 1400و یکشنبه م
اشد.روزی ،طبقه همک
باشد .ضمناً
 10ب
بازدیداره تدرلفنروز شنبه
تلفن- 42273204
باشد.عت  8الی  13ربای متقاضیان بالمانع
می 1400از سا
بالمانع/05
متقاضیانمورخ /03
ورخر/02ای 1400/05و یکشنبه
1400/12/14رد روزاهی
مورخمی باشد .ضمنا بازدید
034-42273204
 ،7816947838شم
034میکدپستی
ف ،پالک ،36
ساعت از سا
1400/05/1400
/12/14ورخ 03
شنبه/05/
روزمورخ 02
اهی شنبه
ضمننااًبازدیدرد
034می034-می ب
تلفن42273204ن 42273204-
کدپستی،7816947838کدپستی
،36وار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک ،36
متقاضیان بالمانع می باشد.
قیمت پایه  8/900/000/000 :ریال
قیمت پایه  3/730/000/000 :ریال
شرکت در مزایده :
شرایط ش کرت رد م
شرایط ش کرت رد م
شرایطزایده :
شرایطزایده :
شرکت در مزایده :
 - 1سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  300.000.000ریال( سیصد میلیون ریال )
 - 1سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  200.000.000ریال( دویست میلیون ریال )
 - 2شرکت در مزایده صرفا ب رای کلیه اموالم به صورت سرجمع مجاز است.
صورت سرجمع مجاز است.
زایده :صرفا ب رای
تزرد مایده
در م
 --12سپ
 -1سپرده ش کرت رد مزایده  200.000.000 :ریال( دویست یلیون ریال )
اموالمیلیبهون ریال )
کلیهدویست
 200.000.000ریال(
شرکترده ش کر
* این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت ش کاعتبارم ص ً
شک م ص ً
گشایش پاکت ها می باشد.
تاریخست.
پیشنهادیهب صدوورتماهسرازجمع مجاز ا
قیمتراف ربای کلیه اموال
 -2رت رد زایده
تاریخست.
پیشنهادیهب صدوورتماهسرازجمع مجاز ا
قیمتراف ربای کلیه اموال
اعتبار زایده
*-2مدت رت رد
گشایش پاکت ها می باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده ب رنده مزایده می باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده ب رنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

*این شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از اتریخ گشایش پاکت اه می باشد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده مزایده می باشد.

*این شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از اتریخ گشایش پاکت اه می باشد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده مزایده می باشد.

خبار استان

ا

دو
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان؛

دادستان عمومی و انقالب مرکز

بیش از ششصد زمین لرزه در استان طی  9ماه گذشته به ثبت رسید
سعیدی گفت :طی  ۹ماهه اول امسال ۵۸ ،حادثه
طبیعی و  ۶۲۸زمین لرزه در استان کرمان رخ
داده که چندین زمین لرزه باالی  ۵ریشتر ثبت
شده است.
رضا فالح در سفر و دیدار یک روزه مدیرعامل
جمعیت هالل احمر و مدیرکل مدیریت بحران
استانداری یزد به کرمان به حادثه خیزی استان
کرمان پرداخت و گفت :همراهی و پشتیبانی
مدیریت بحران استانداری از جمعیت هالل احمر
استان در امر پاسخگویی و امدادرسانی سریع و به
موقع حوادث تاثیر گذار بوده است.
به گفته او آموزش و پیشگیری  ۲رکن اساسی
امدادونجات هست و آموزش عموم مردم بسیار
حائز اهمیت است که این آموزشها باعت شد در
وقوع حوادث اخیر در کرمان شاهد کاهش تلفات
جانی باشیم .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
کرمان می گوید :نقش ذاتی جمعیت هالل احمر
در حوزه پیشگیری ،پاسخگویی و بازتوانی در
حوادث است و تبادل اطالعات و تجربیات ،نقد
و بررسی و رفع نقاط ضعف در پیشبرد اهداف
جمعیت و پاسخگویی به موقع در حوادث بسیار
موثر خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان

گفت :کرمان و یزد ،نقاط مرزی و شرایط اقلیمی
جغرافیایی مشترکی با هم دارند و قطعا در حوادث
میتوانند در کنار یکدیگر در امدادرسانیها به
آسیب دیدگان در سریع ترین زمان کمک کنند.
به گفته او جمعیت هالل احمر استان کرمان با
توجه به وظیفه ذاتی اش تالش میکند در کمترین
زمان بهترین پاسخ در حوادث را داشته باشد.
فالح میگوید :با توجه به وظیفه ذاتی جمعیت
هالل احمر در امر نجات جان انسانها ،میطلبد
این همدلیها و همراهی ها در همه استانها
اتفاق بیافتد تا شاهد پیشرفت و موفقیت در امر
امدادرسانی به آسیب دیدگان از حوادث باشیم.
او گفت :اجرای مانور فرضی مشترک میان
اعضای کارگروههای امدادونجات مدیریت بحران
استانهای یزد و کرمان امری حائز اهمیت است
و با کسب تجربه ،نقد و بررسی این مانورها باعث
افزایش تعامالت بین دستگاههای امدادرسان
میشود .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
کرمان گفت :هرچه دانش ،مهارت و تخصص
امدادگران و نجاتگران در حوزه امدادونجات
افزایش و ارتقا یابد در زمان حوادث ،امدادرسانیها
تخصصیتر و موفقتر خواهد بود.

مجید سعیدی  ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمان در این نشست میگوید :طی سالهای اخیر
با راه اندازی خانههای هالل و آموزش افراد بومی
در روستاها ،این مراکز بهترین فرصت و ظرفیت
برای مدیریت بحران در حوادث را ایجاد کردند.
به گفته او در دقایق اولیه وقوع حادثه ،دسترسی
ما در روستاها به خانههای هالل زیاد و ارزیابی
مناطق حادثه دیده از سوی اعضای آموزش
دیده این مراکز انجام میشود و مدیریت بحران
استانداری از این ظرفیت در زمان وقوع حوادث
بهره میگیرد .او در ادامه ضمن قدردانی از خدمات
خالصانه ،داوطلبانه و بی ادعای نیروهای امدادی
جمعیت هالل احمر گفت :حضور امدادگران در
زمان وقوع حوادث باعث آرامش و تسالی خاطر
آسیب دیدگان و حتی اعضای مدیریت بحران
است .سعیدی می گوید :طی  ۹ماهه اول امسال
در استان کرمان ۵۸ ،حادثه طبیعی و  ۶۲۸زمین
لرزه رخ داده است که چندین زمین لرزه باالی ۵
ریشتر ثبت شده است.
او گفت :اقدامات پیشگیرانه در نقاط مختلف و
حادثه خیز استان بسیار مهم هستند و استان ما
همیشه باید آماده و پاسخگو در حوادث باشد.
حرازی زاده یزدی ،مدیرعامل جمعیت هالل

استان خبر داد؛

احمر استان یزد هدف از این دیدار و بازدید از
بخشهای مختلف آموزشی و امدادی جمعیت
هالل احمر کرمان را افزایش ارتباط و هماهنگی
بین بخشی جمعیت هالل احمر و مدیریت بحران
استانهای کرمان و یزد عنوان کرد.
او گفت :اجرای مانور مشترک بین استان یزد و
کرمان در منطقه بیاض کرمان در کسب تجربیات
مشترک دستگاههای امدادی جمعیت هالل احمر
و مدیریت بحران این  ۲استان بسیار موثر بود.
او میگوید :در استان کرمان حوادث گوناگونی رخ
میدهد و جمعیت هالل احمر کرمان به خوبی در
حوادث به مردم خدمت رسانی کرده است.
به گفته او اقدامات و عملکرد جمعیت هالل احمر
استان کرمان و مدیریت بحران استانداری این
استان در یزد زبانزد است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر و مدیرکل مدیریت
بحران استانداری استان یزد با همراهی مدیرعامل
جمعیت هالل احمر استان کرمان با استاندار
کرمان و پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور
دیدار و گفت و گو کردند و در ادامه این سفر
با حضور در گلزار شهدا و با ذکر قرائت فاتحه
با آرمانهای شهید حاج قاسم سلیمانی تجدید
میثاق کردند.

با رأی معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی و هیات شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی ؛

با رأی معاون صنایعدستی وزارت میراث
فرهنگی و هیات شورای راهبردی انتخاب
شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی پنج
شهرستان استان کرمان به ثبت ملی رسیدند.
به گزارش ایسنا در نشست شورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی
که برای اولین بار خارج از پایتخت و در کرمان

برگزار شد پس از بررسی شهرستانهای
کرمان ،راور ،راین ،شهربابک و قلعهگنج
از منظر صنایعدستی و میراث فرهنگی و
اظهار دفاعیه فرمانداران و ائمه جمعه این
شهرستانها به ثبت ملی رسیدند.
پویا محمودیان در اعالم رأی داوران در این
نشست بیان کرد :به منظور صیانت و حفظ

و هیات داوران شورای راهبردی شهرستان
شهر بابک به عنوان شهر ملی فیروزه ،قلعهگنج
به عنوان شهر ملی حصیربافی ،راور به عنوان
شهر ملی قالی ،کرمان به عنوان شهر ملی
پته و شهر راین با یک فاصله زمانی شش
ماهه مشروط به انجام موضوعات گفتهشده به
عنوان شهر ملی چاقو به ثبت ملی رسیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

باند اراذل و اوباش در کرمان منهدم شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از انهدام یک باند از اراذل و
اوباش در کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ مهدی پورامینایی در جمع
خبرنگاران در کرمان گفت :اجازه فعالیت به اراذل و اوباش و
ایجاد نا امنی را نمیدهیم و نیروی انتظامی در این زمینه به
صورت قاطع و مصمم وارد عمل میشود و شدیدترین مجازات
در انتظار این افراد است.

نجات معجزهآسای پسربچه

ربودهشده از چاه  40متری

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت :پسربچه شش ساله ربوده شده
در یکی از خیابانهای شهر کرمان ،با دستگیری آدم ربای  35ساله ،پس از شش
روز زنده از چاه بیرون آورده شد .دادخدا ساالری در تشریح این خبر افزود :براساس
بررسی های تخصصی قضایی و انتظامی ،متهم غیربومی این پرونده که حدود  35سال
سن دارد ،در روز حادثه ( 28بهمن ماه) با فریب کودک شش ساله ـکه از کودکان
کار به شمار میرود ـ به بهانه خرید دوچرخه برای وی و به انگیزه سرقت ،او را به
بیابان کشانده و به درون چاهی پرتاب کرده است .وی تصریح کرد :در ابتدا هویت
فرد رباینده مشخص نبود اما با اقدامات شبانه روزی بازپرس ویژه قتل و عوامل و
کارآگاهان پلیس آگاهی و با استفاده از روش های تخصصی ،هویت رباینده مشخص و
محل اختفای وی در یکی از شهرستان های استان شناسایی شد و بازپرس این پرونده
با همراهی رییس پلیس آگاهی استان و کارآگاهان این رده انتظامی به شهرستان
مذکور عزیمت کرده و در یک اقدام ضربتی متهم را دستگیر کردند .دادستان عمومی
و انقالب کرمان یادآور شد :متهم در ابتدا حاضر به اقرار و نشان دادن محل اختفای
کودک نشد که نهایتا با بازجویی های فنی اعتراف کرد که با توجه به اینکه احتمال
لو رفتن وی وجود داشته به قصد قتل ،کودک را به درون چاهی هل داده است تا
آثار جنایت خود را از بین ببرد .ساالری اظهارکرد :بالفاصله پس از مشخص شدن
محل حضور کودک و با در نظر گرفتن فرضیه فوت وی ،بازپرس ویژه قتل ،رییس
پلیس و کارآگاهان پلیس آگاهی ،عوامل پزشکی قانونی ،اورژانس ،آتش نشانی و  ...با
راهنمایی متهم در محل چاه مذکور حضور یافتند و خوشبختانه این کودک پس از
شش روز بدون غذا و آب ،زنده از چاه  40متری بیرون کشیده شد.
وی گفت :خوشبختانه این کودک هیچگونه شکستگی نداشته است و جهت مداوا و
بهبود به بیمارستان منتقل شده است و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.
ساالری گفت :آزمایش های الزم به منظور مشخص شدن وضعیت سالمت کامل
جسمی وی در دست انجام است .مدعی العموم در کرمان ضمن تقدیر از تالش ها و
پیگیری های شبانه روزی فرماندهی انتظامی استان ،احمدی؛ بازپرس پرونده و رئیس
و کارآگاهان پلیس آگاهی در راستای شناسایی و دستگیری متهم ،گفت :این پرونده
به منظور عبرت آموزی و مقابله فوری با جرایم خاص ،به صورت خارج از نوبت و ویژه
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .ساالری با اشاره به بازتاب گسترده ربوده شدن این
کودک در فضای مجازی استان کرمان ،تاکید کرد :همکاری مردم نیز در شناسایی و
دستگیری این متهم شایسته تقدیر است.

هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه

پنج شهرستان استان کرمان به ثبت ملی رسیدند
صنایع دستی و هنرهای سنتی این مرز و
بوم و به یادگار نگهداشتن این هنرها برای
فرزندان این آب و خاک ثبتهای ملی و
جهانی انجام میشود.
وی افزود :در پنجمین شورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی
در استان کرمان بر اساس نظر هیات ارزیابان

خبر

در « نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع
معدنی زاهدان » شرکت کرد

کرمان –خبرنگار کرمان امروز :نمایشگاه
بین المللی معدن و صنایع معدنی با هدف
شناسایی ظرفیت های معدنی استان
سیستان و بلوچستان از سوم تا ششم
اسفند  ۱۴۰۰در محل دائمی نمایشگاه
بین المللی زاهدان برگزار شد .با توجه
به اهمیت فعالیت های معدنی در استان
سیستان و بلوچستان و اراده دولت برای
تبدیل این استان به قطب معدنی کشور،
هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه
در کنار شرکت ملی صنایع مس ایران،
در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع
معدنی شرکت کرد .شناسایی ظرفیت
های تازه سرمایه گذاری از اهداف
هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه
نماد سرچشمه است .با توجه به تجربه و
سابقه معدنی این هلدینگ ،حضور در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی می تواند
نقش مهمی در توسعه فعالیت های معدنی هلدینگ داشته باشد..

وی تصریح کرد :تأمین امنیت مردم و خانوادهها از مهمترین کرده بودند که چند ساعت بعد شناسایی و دستگیر شدند.
مأموریتهای پلیس است و هیچ اغماضی در این زمینه نمیشود .وی از کشف سالح سرد و گرم از این مجرمان خبر داد و
سرهنگ پور امینایی گفت :با هر فردی که بخواهد ایجاد نا امنی گفت :در مجموع  ۱۱نفر دستگیر شدهاند.
کند برخورد میشود و در همین راستا یک باند اراذل و اوباش
که با اقدامات خود نا امنی ایجاد میکردند در کرمان شناسایی و
آگهی مزایده فروش ()1400
اعضای این باند دستگیر شدند.
آگهی مزایده فروش ()1400
امنی
نا
به
اقدام
کرمان
مناطق
از
یکی
وی عنوان کرد :این باند در
اداره کل امور مالیاتی استان کرمان(نوبت اول)
اداره کل امور مالیاتی استان کرمان(نوبت اول)

آگهی دعوت سهامداران شرکت هواپیمائی ماهان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 2734
کرمان و شناسه ملی 10630109079جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کليه صاحبان سهام شرکت هواپيمائي ماهان (سهامی خاص ) به شماره ثبت  2734و شناسه ملی
 10630109079یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که از
ساعت  9لغایت  10صبح روز شنبه مورخ  1400/12/21در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان – خیابان
استاد مطهری – نبش کوچه  36طبقه همکف کد پستی  7617675113برگزار میگردد حضور بهم رسانند :
دستور جلسه عبارت است از :
 – 1تصمیم گیری در خصوص انجام پاره ائی از الحاقات  ,اصالحات و تغییرات در متن اساسنامه ( موضوع فعالیت )
 - 2تصویب نسخه نهائی و اصالح شده اساسنامه شرکت هواپیمائی ماهان
مقام دعوت کننده
هیات مدیره شرکت هواپيمائي ماهان

آگهی مزایده عمومی شماره1000004946000001
فروش لوازم و اموال غیر مصرفی و ضایعات
شرح مختصری از کاال ها
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته درنظردارد کاالهای خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( )www.setadiran.irبا شماره مزایده 1000004946000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده  1400/12/18ساعت 14:00
زمان انتشار در سایت 1400/12/07ساعت08:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1400/12/28:ساعت 14:00
تاریخ بازدید1400/12/18:
زمان اعالم برنده1401/01/15:
زمان بازگشایی 1401/01/14:ساعت 10:00
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 -1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت
وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال
در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 -2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
 -3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود است1283862 .

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در نظر دارد در اجرای جزء های ()2و()3بند (د) تبصره ( )12ماده واحده قانون
بودجه سال  1399امالک
واحدهبهقانون
طریقماده
تبصره ()12
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مازاد
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صورت
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ارائه قیمت
مزایده و
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setadiran.ir
نشانی
درالکترو
تدارکات
setadiran.irمراجعه به
تاریخ1400/12/21ضمن
احتمالی با شماره تلفن(31224222اداره حقوقی) تماس حاصل نمایند202732 .
اقدام نمایند و در صورت داشتن سواالت احتمالی با شماره تلفن(31224222اداره حقوقی) تماس حاصل نمایند.
ردیف

نوع ملک

پالک اصلی

پالک فرعی

مساحت

کاربری

قیمت پایه

1

ساختمان

32

1

3665/38

کاربری

47/500/000/000ریال کهنوج-

مسکونی

مناقصه عمومی
آگهی تجدید
موقعیت

تجاری
نوبت اول شماره 1400/28249

آدرس
نظمیه روبرو

نمایندگی

ایران خودرو

کرمان
استان
مالیاتی
اداره کل
روابط
مناقصه عمومی
صورت
 1400را به
اموردر سال
بشرح ذیل
عمومی پروژه
یک مورد
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
یک مرحله ای  ،با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید لذا کلیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
1400/28249
نوبت دوم شماره
شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی  1و امام خمینی  -5کوچه حضرت ابوالفضل  6را

متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی
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،نامبا در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
باشد.به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
یاد شده
محققوبگاه
مناقصه به
مشخصات
شرایط و
اطالع از
سازند
مناقصه
سامانه در
شرکت
سامانه می
99/11/18
تاریخ
موضوعشنبه
روز
مناقصه در
انتشار
تاریخ
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد
از
پاکتها
بازگشایی
و
پیشنهاد
ارائه
تا
اسناد
دریافت
از
مناقصه
فرایند
مراحل
 کلیهمهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت  10صبح تاریخ  99/12/5می باشد.
شرکت
مدارکجهت
الکترونیکی را
امضای
ومنابع گواهی
کشاورزیدریافت
سایت مذکور و
ثبت نام در
مراحل
عدم عضویت
صورت
گران" در
شد .الزم است مناقصه
در عقد قرارداد
هنگام
مربوطه
کنار سایر
طبیعی در
مهندسی
سازمان
قبلی از
صادره
ارایه
نظاممی باشد.
99/12/6
تاریخ
اشتغال 10صبح
پروانهساعت
چهارشنبه
ضمناروز
زمان بازگشایی پاکت ها:
مناقصه محقق سازند
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
اطالعات
مناقصه دریافت
مناقصه گزار جهت
اطالعات تماس دستگاه
باشد.
ضروری می
برای
کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه
مهندسی
برندهاز سازمان نظام
صادره
ضمناً ارایه پروانه اشتغال
شهربابک  -جوزم  -بلوار شهرداری  -میدان شهرداری کدپستی 7758113914تلفن34150749 :
آدرس :می باشد.
ضروری
مناقصه
موضوع تجدید
ردیف
021
-41934
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس
اطالعات تماس سامانه
85193768
دفتر ثبت نام :
مدیریت رواناب در سطح  1500هکتار در منطقه نوق شهرستان رفسنجان
 88969737و پروژه
1
آدرس سایت ستاد ایران www.setadiran.ir
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 1456 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 1456 :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ---روز چهار شنبه مورخ  1400/ 12/04می باشد هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد۱۲۸۲۸۴۲ ..
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ---روز چهار شنبه مورخ  1400/ 12/04می باشد
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..
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سه

فروش فوق العاده امالک ( مزایده شماره  67کرمان ( رفسنجان ) )

دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک مسکونی و زمین ( قطعات
کوچک ) متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون
دریافت کارمزد به فروش برساند.
لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از
نحوه برگزاری مزایده  ،اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده و تحویل پاکت
پیشنهادات از تاریخ  1400/12/01تا تاریخ  1400/12/11همه روزه حتی ایام تعطیل از
ساعت  8لغایت  14به دفتر فروش امالک امداد به آدرس ذیل مراجعه فرمایند و یا مدارک
 ،نمونه قرارداد فروش ( مبایعه نامه ) و فرم های مربوطه ( اسناد مزایده ) را از سایت معرفی
شده اخذ نمایند . .ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر ساعت  9صبح روز
چهار شنبه مورخ  1400/12/11می باشد.
مالحظات :
 )1متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان پنج درصد قیمت پایه
مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی رمزدار ( چک بین بانکها ) در وجه مجتمع
اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با شناسه ملی  14003163370تهیه و تحویل
دفتر فروش امالک نموده و رسید دریافت نمایند.
 )2متقاضیان می بایست رسید سپرده ماخوذه ( قرمز رنگ ) به همراه برگ تکمیل و امضاء

شده پیشنهاد قیمت و برگ امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص
پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت
حداکثر تا ساعت  9صبح روز چهار شنبه مورخ  1400/12 /11داخل صندوق پیشنهادات
بیاندازند.
 )3فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده
یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.
 )4پیشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم و یا مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و
رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه می گردد الزامی است.
 )5متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به
مهر و امضاء مسوولین قانونی برسانند.
 )6حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر
یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.
 )7مذکورا ً توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر ملک توجه و
ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید
به عمل آورند.
 )8اقساط طی چک های ( صیاد ) صادره از سوی بانک ها (به جز صندوق قرض الحسنه)

قابل دریافت و از اخذ سفته معذور می باشیم.
 )9در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول سالیانه هفده درصد تخفیف به
صورت روز شمار خواهد شد.
 )10درصورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت ده روز کاری
عودت داده خواهد شد.
 )11عقد قرارداد و تحویل چک های اقساط در فاصله زمانی ده روز کاری از تاریخ برگزاری
مزایده الزامی است.
 )12کلیه امالک با وضع موجود ارزیابی شده و به فروش می رسند و رعایت حقوق ارتفاقی
و هرگونه گذربندی احتمالی برابر ضوابط و مقررات به عهده خریدار می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
رفسنجان _ خیابان پاسداران _کوچه شماره  _ 2بعد از ساختمان بسیج _ مجتمع
اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه شرق .
تلفن تماس  34262108 :و  ( 09921609215پاسخگوئی در ساعات اداری )
آدرس اینترنتی http:// ecemdad.ir :
زمان برگزاری مزایده  :روز چهار شنبه مورخ  1400/12/11ساعت  9صبح .
محل برگزاری مزایده  :به نشانی فوق الذکر .

مشخصات امالک مجتمع اقتصادی استان کرمان ( رفسنجان )
ردیف

شهر

آدرس

مساحت عرصه
(مترمربع)

وضعیت ملک

نوع ملک

نوع کاربری

وضعیت سند

میزان مالکیت

نوع انتقال

شرایط پرداخت

قیمت پایه (ریال)

سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

1

رفسنجان

بر بلوار شهید مفتح روبروی
دانشکده دندانپزشکی نبش
کوچه گلبرگ

766.5

ملک متصرف دارد ضمناً دارای
دستور تخلیه بوده که اجرای آن و
اعمال ید مالکانه به عهده خریدار
می باشد

زمین

مسکونی

دارد

ششدانگ

وکالتی

 25درصد نقد مابقی  36ماهه

52,000,000,000

2,600,000,000

2

رفسنجان

بلوار جمهوری اسالمی کوچه
شماره 1.2

1115

تخلیه

زمین

مسکونی

دارد

ششدانگ

قطعی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

55,750,000,000

2,787,500,000

3

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
) قطعه شماره ( 5

374.59

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
) خریدار می باشد

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

3,560,000,000

178,000,000

4

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 6

377.94

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,600,000,000

180,000,000

5

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 7

366.85

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,500,000,000

175,000,000

6

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 8

352.97

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,400,000,000

170,000,000

7

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 9

348.61

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,350,000,000

167,500,000

8

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 10

333.99

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,050,000,000

152,500,000

9

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 11

287.18

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

2,650,000,000

132,500,000

10

رفسنجان

صادق آباد خیابان شهیدان
دهقان رجبی کوچه شماره
34
( قطعه شماره ) 12

380.37

تخلیه

زمین

باغ

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

3,050,000,000

152,500,000

11

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره ( 63
به صورت سه نبش )

356.83

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

900,000,000

45,000,000

12

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 64
( به صورت دو کله )

367.84

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

800,000,000

40,000,000

13

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 65
( به صورت دو کله )

374.42

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

810,000,000

40,500,000

14

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 66
( به صورت دو کله )

375.3

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

810,000,000

40,500,000

15

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 67
( به صورت دو کله )

379.18

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

820,000,000

41,000,000

16

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 68
( به صورت دو کله )

386.02

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

830,000,000

41,500,000

17

رفسنجان

حمید آباد انتهای خیابان
آیت ا 000خامنه ای بعد از
ورزشگاه قطعه شماره 69
( به صورت سه نبش )

425.14

تخلیه

زمین

مسکونی

ندارد( اخذ سند
مالکیت به عهده
خریدار می باشد )

قدرالسهم مشاعی

وکالتی

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله

1,050,000,000

52,500,000

 30درصد نقد مابقی  30ماهه تحویل
پس از وصول  50درصد ثمن معامله
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چهار

ادبی

بررسی تاثیر همهگیری بیماری کووید 19به استفاده از کتاب دیجیتال؛

همهگیری در اروپا موجب «انفجار مصرف محتوا» شد اما در ایران خیر
آغاز دوره شیوع کرونا و قرنطینههای اجباری
باعث شد ،میزان مصرف دیجیتالی کتابدوستان
افزایش داشته باشد اما با تداوم بیماری و بازگشت
امور به روال قبلی ،وضعیت به حالت اول و شرایط
طبیعی خود بازگشته است.
خبرگزاری کتاب ایران؛ همهگیری کووید ۱۹
روی بسیاری از عادتهای مردم تاثیرگذاشت و
آنها را تغییر داد .یکی از این موارد ،فضای مجازی
و امکانهایی بود که در این فضا برای کاربران مهیا
میشود .شاید بتوان گفت که در نتیجه همهگیری،
تعداد بیشتری از مردم ،ساعتهای طوالنی از
محتوای ارائه شده در فضای مجازی استفاده کردند.
تولیدکنندگان کتابهای صوتی و الکترونیک
میتوانند با استفاده از این موقعیت ،برای تشویق
مردم به خرید و مطالعه کتاب دیجیتال محتوایی
مناسب را مهیا کنند.
حمیدرضا شربتیان ،مدیر اپلیکیشن کتابصوتی
نوار با اشاره به اینکه همهگیری کووید  ۱۹در دنیا
و در ایران باعث شد ،استفاده از محتوای ویدئویی و
صوتی افزایش داشتهباشد ،به خبرنگار ایبنا گفت:
در ایران فقط زمانی که قرنطینه عمومی اعالم
شد ،شاهد رشد شدید استفاده از محتوای صوتی
و ویدئویی بودیم ،اما در باقی روزهایِ دو سال
همهگیری ،بازار ،رشد عادی را که باید داشتهباشد،
طی کرد و اتفاق عجیب و خاصی در آن زمان نیفتاد.
جذب مخاطب وفادار یکی از اقداماتی است که
مدیران پلتفرمهای کتابهای دیجیتال باید به آن
فکر کنند ،زیرا هرچقدر دیر ،روزی همهگیری به
سادگی گذشته
پایان میرسد و افراد میتوانند به
ِ
کتاب کاغذی تهیه کنند .به گفته شربتیان
پلتفرمهای مختلف تالش کردند کاربرانی را که در

بازه زمانی خاص به آن فضا آمدند ،با پیشنهادهای
خاص نگهدارند تا حضور در فضا برای کاربران
تبدیل به عادت شود .در نوار هم مانند پلتفرمهای
دیگر این رشد کاربر وجود داشتهاست.
انفجار مصرف محتوا در کانادا در دوران قرنطینه
ایران از کشورهای پیشرو در تولید ،فروش و
استفاده از کتابهای دیجیتال نیست .برخی از
کشورهای پیشرفته سالها است که از این نوع
کتابها استفاده میکنند و مخاطبهای زیادی در
این کشورها به خواندن کتاب در تبلت یا گوشی
هوشمند و همچنین گوش دادن به آن عادت دارند.
شربتیان در مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته
در موضوع استفاده از کتابهای دیجیتال بیان کرد:
در کشورهای اروپایی و آمریکایی ،رشد استفاده از

کتاب دیجیتال ،بسیار بیشتر از ایران بودهاست؛
برای مثال استفاده از کتاب دیجیتال در کانادا در دو
سال اخیر و زمانی که قرنطینه اعالم میشد ،بسیار
افزایش داشتهاست .حجم مصرف محتوای دیجیتالی
تا اندازهای باال بود که از آن به عنوان «انفجار مصرف
محتوا» یاد شدهاست.
مدیر اپلیکیشن کتابصوتی نوار درباره اینکه چرا
در کشورهای اروپایی و امریکایی مصرف از محتوای
دیجیتالی تا حد انفجار باال رفته اما در ایران چنین
روندی شکل نگرفتهاست ،بیان کرد :در دو سال اخیر
با کاهش درآمد و افزایش قیمتها مواجه بودیم؛
طبیعتا کاالهای فرهنگی اولین کاالهاییاند که از
چرخه سبد خرید خانواده خارج میشود .مواردی
که گفتم در کشورهای اروپایی بهدلیل یارانههایی

که در مدت قرنطینه دریافت کردند یا درآمدهایی
که بهطور ثابت برایشان برقرار بود و قطع نشد،
به معیشت خانوادهها فشاری وارد نشد و افراد
میتوانستند برای مصارف فرهنگی هزینه کنند.
کتابهای صوتی و الکترونیک بیشتر مورد
توجه مردم قرارگرفت
کتابهای الکترونیک در همهگیری دسترسپذیرتر
از کتابهای کاغذی بودند ،زیرا برای خرید آنها
نیاز به خروج از خانه نبود و همچنین نیاز به
ویروسزدایی نداشت .هرچند بعدها مشخص شد که
بیماری کووید  19از راه تماسی منتقل نمیشود ،اما
این همهگیری در ماههای ابتدایی تاثیر چشمگیری
بر فروش روزنامه ،مجله و کتاب داشت؛ زیرا مردم
نمیدانستند چگونه میتوانند آنها را ویروسزدایی
کنند.
مهدی محبعلی ،مدیر روابط عمومی فیدیبو با
اشاره به اینکه در زمان همهگیری بیماری کووید
 19استقبال مردم از خرید کتاب الکترونیک
چندین برابر شد ،به خبرنگار ایبنا گفت :با توجه
به محدودیتهایی که پیش آمد ،مردم تصمیم
گرفتند ،مدیومهای دیگری را تجربه کنند و باعث
شد کتابهای صوتی و الکترونیک بیشتر مورد توجه
مردم قرار بگیرد.
به گفته او فیدیبو با توجه به نیاز مردم برای تهیه
کتاب الکترونیک ،توانست خدمات مناسبی ارائه
کند ،محبعلی افزود :در نتیجه برای پاسخگویی به
مطالبات مردم ،با تعداد بیشتری از ناشران همکاری
کردیم .جامعه نشر ،همکاری خوبی با ما داشتند و
توانستیم در نتیجه این همکاری به تعداد بیشتری
از مخاطبها سرویسرسانی کنیم.
نشر دیجیتال و کاغذی کنار هم رشد میکنند

محبعلی دنیای این روزها را دنیای محتوا نامید
و ادامه داد :مردم نسبت به محتوای خوب عالقه
نشان میدهند و آماری که وجود دارد نشان میدهد
که مردم روزبهروز بیشتر به سمت مطالعه کتاب
میروند .اگر مردم ساعات زیادی از عمرشان را
صرف استفاده از محتوای فضای آنالین میکنند،
باید بتوانیم خدماتی ارائه بدهیم تا کتاب بخشی
از مطالعه مردم در روز باشد .در واقع باید کتاب
دیجیتال را در دسترس قرار دهیم و معرفی کنیم.
همچنین باید برای کتابخوانی مردم انگیزه ایجاد
کنیم.
به گفته او بیشتر انسانها عالقهمند به مطالعه
کتاب هستند ،همچنین افراد زیادی به کتاب صوتی
گوش میدهند و کتاب الکترونیک میخوانند؛ فقط
باید اقدامی انجام شود تا بخش بزرگتری از مردم
با فضای مجازی آشنا شوند و امکانات و ظرفیتهای
آن را بشناسند.
محبعلی با تاکید بر اینکه باید نشر دیجیتال در
ایران به رسمیت شناختهشود ،ادامه داد :قرار نیست
این نوع نشر ،فضای کتاب کاغذی را تهدید کند یا
جایگزین آن شود .نشر دیجیتال و کاغذی کنار هم
رشد میکنند .با اینکه گاهی شرایط استفاده از یکی
مهیا نیست ،گاهی فرد عالقه بیشتر به استفاده از
کتاب الکترونیک یا صوتی یا کاغذی را دارد ،در
هر صورت مهم محتوایی است که باید در اختیار
مخاطب قرار بگیرد.
وی افزود :وظیفه ما این است که بیش از گذشته
کتاب و راههای دسترسی به آن را معرفی کنیم،
رسانهها باید بیشتر به این مساله بپردازند و جامعه
نشر با آنها همراه شود تا از مدیوم دیجیتال کنار
کتاب فیزیکی استفاده کنیم.

نوشتاری درباره فریدون مشیری شاعر و" شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده من"؛
فرهنگ و هنر و شعر کاروان رفته بود و دیده من
از فریدون مشیری شاعر معاصر نام آشنا و مشهور
کشورمان را در ادامه این مطلب می خوانید
فریدون مشیری شاعر معاصر ایرانی که در زمینه
موسیقی نیز تبحر زیادی داشت در تهران به دنیا آمده
است .وی شاعری را از پانزده سالگی آغاز کرده است.
شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده من از این شاعر پر
آوازه ایرانی را در ادامه می خوانید
کاروان رفته بود و دیده من
همچنان خیره مانده بود به راه
خنده میزد به درد و رنجم  ,اشک
شعله می زد به تار و پودم  ,آه
رفته بودی و رفته بود از دست
عشق و امید زندگانی من
رفته بودی و مانده بود به جا
شمع افسرده جوانی من !
شعله ی سینه سوز تنهایی
باز چنگال جانخراش گشود
دل من در لهیب این آتش
تا رمق داشت دست و پا زده بود !
چه وداعی  ,چه درد جانکاهی !
چه سفر کردن غم انگیزی
نه نگاهی چنان که دل می خواست
نه کالم محبت آمیزی !
گر در آنجا نمی شدم مدهوش
دامنت را رها نمی کردم
وه چه خوش بود  ,کاندر آن حالت
تا ابد چشم وا نمی کردم

چون به هوش آمدم نبود کسی
هستی ام سوخت اندر آن تب و تاب
هر طرف جلوه کرد در نظرم
برگ ریزان باغ عشق و شباب
وای بر من  ,نداد گریه مجال
که زنم بوسه ای به رخسارت
چه بگویم  ,فشار غم نگذاشت
که بگویم  (( :خدا نگهدارت ))
کاروان رفته بود و پیکر من
در سکوتی سیاه می لرزید
روح من تازیانه ها می خورد
به گناهی که  :عشق می ورزید
او سفر کرد و کس نمی داند
من درین خاکدان چرا ماندم
آتشی بعد کاروان ماند
من همان آتشم که جا ماندم
آشنایی فریدون مشیری با موسیقی
آشنایی و عالقه به موسیقی در مشیری را باید در سال
ها قبل پیگیری کرد  .سال های نوجوانی اش  .فضل اهلل
بایگان دایی فریدون بازیگر تئاتر بود و منزلش در خیابان
الله زار قرار داشت  .درآن سال هایی که از مشهد به
تهران می آمدند هر شب موسیقی گوش می کردند .
مهرتاش موسس جامعه باربد و زنده یاد ابوالحسن صبا
از دوستان فضل اهلل بایگان بودند و شب ها به نواختن
سه تار یا ویولن می پرداختند و فریدون که در آن زمان
 ۱۴ – ۱۵سال بیشتر نداشت با دقت به این موسیقی
گوش می داد .
فریدون مشیری توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت

و در پی همین دلبستگی طی سال های  ۱۳۵۰تا ۱۲۳
عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفت و در
کنار هوشنگ ابتهاج  ،سیمین بهبهانی و عماد خراسانی
سهمی بسزا در پیوند دادن شعر با موسیقی و غنی
ساختن برنامه گل های تازه در رادیو ایران در آن سال
ها داشت .
عالقه به موسیقی در مشیری به گونه ای بوده است
که هر بار سازی نواخته می شده مایه آن را میگفته
 ،مایهشناسی اش را میدانسته بلکه میگفته از چه
ردیفی است و چه گوشهای و بارها شنیده شده که
تشخیص او در مورد برجستهترین قطعات موسیقی ایران
کام ً
ال درست و همراه با دقت تخصصی ویژهای بوده

است.
سبک شعری فریدون مشیری
فریدون مشیری از دوران خردسالی به شعر عالقه
داشت و در دوران دبیرستان و سال های اول دانشگاه
 ،دفتری از غزل و مثنوی ترتیب داد  .آشنایی با قالب
های شعرنو  ،او را از ادامه ی شیوه ی کهن بازداشت ،
اما راهی میانه را برگزید .
فریدون مشیری شاعری است صمیمی و صادق که
شعرش آینه تمام نمای احوال و صفات اوست  .کالم
مشیری  ،منزه و محترم است  .فریدون مشیری شاعری
است ادیب که در همه حال حرمت زبان و اهل زبان را
حفظ کرد  .اندیشه هایش انسان دوستانه و نجیب است

و برای احساسات و عواطف عاشقانه از لطیف ترین و
زیبا ترین واژه ها و تعبیرها سود جست .
فریدون مشیری  ،نه اسیر تعصبات سنت گرایان شد
 ،نه مجذوب نوپردازان افراطی  .راهی را که او برگزید
همان حالت نمایان بنیان گذاران شعر نوین ایران بود .
فریدون مشیری شاعر دالویزترین شعر جهان
به این معنا که او شکستن قالب های عروضی و کوتاه
و بلند شدن مصرع ها و استفاده ی بجا و منطقی قافیه
را پذیرفته و از لحاظ محتوی و مفهوم هم با نگاهی تازه
و نو به طبیعت  ،اشیاء  ،اشخاص و آمیختن آن ها با
احساس و نازک اندیشی های خاص خود به شعرش
چهره ای کام ً
ال مشخص داده بود .
فریدون مشیری در دوران شاعری خود در هیچ
عصری متوقف نشده  ،شعرش بازتابی است از همه ی
مظاهر زندگی و حوادثی که پیرامون او در جهان گذشته
و همواره  ،ستایشگر خوبی و پاکی و زیبایی و بیانگر
همه ی احساسات و عواطف انسانی بوده و بیش از همه
خدمت گزار انسانیت است .
دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره ی فریدون
مشیری گفته است  « :با چنین زبان ساده  ،روشن و
درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می
زند  ،حرف هایی که مال خود اوست  ،نه ابهام گرایی
رندانه .
شعر او سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه
جبهه ی خاص  ،مکتب خاص و دیدگاه خاص  ،خود را
از اهل عصر جدا سازد  .او بی ریا عشق را می ستاید ،
انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن
بسته است دوست دارد " .

هنر
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تکنولوژی زبان چیست و چه وظایفی بهعهده دارد؟
خبرگزاری مهر :سعید جهانپوالد متخصص
زبان و ادبیات تطبیقی ملل در گزارشی به
بررسی تکنولوژی زبان پرداخته است .جهانپوالد،
شاعر ،محقق ،مترجم و منتقد ادبی است .تاکنون
ترجمههای مختلفی به قلم او روانه کتابفروشیها
شده که از آن جمله میتوان به این عناوین اشاره
کرد« :گزینه شاهکارهای هایکو معاصر جهان»،
«منظومه چهار کوارتت :همراه با نقد و تفسیر» اثر
تی اس الیوت« ،شعر به وقت گرینویچ :مجموعه
برگزیده شعر و شاعران معاصر جهان» و «فصل
گلهای سفید داوودی» اثر ناتسومه سوسه کی.
امروزه در حوزه زبان بشری (زبان طبیعی و زبانهای
معین و )...در فضای اینترنت و جهان دیجیتالی و
چگونگی ارتباطات بینا انسانی و بهرهوری از این
ماشین افزارهای و ابزارهای موجود و نیز با توجه
به حجم فزاینده اطالعات الکترونیکی موجود ،هم
در اینترنت و هم در شبکههای رسانه  /مجازی و
در نتیجه ناهمگونی شدید آرشیوهای اطالعات
،منابع ساختاریافته یا بدون ساختار و متغیرهای
این منابع ،شناسایی اطالعات مرتبط و دسترسی
به آنها موضوع پیچیده و بحران فزایندهای را ایجاد
کرده است ،جزئیات مستند ،تعدد فرمتهای ثبت
و ضبط و بارگذاری و کدگذاری ،نشانه پردازی و نیز
چند زبانه بودن آنها و…
بنابراین در مواجهه با این فوران و تراکم اطالعات
و سرگردانی شناختی که در کاربران ایجاد نموده،
اطالعات و دانش مجازی در وهله نخست فرآیند
حذف اطالعات است .با تمایز قائل شدن بین
گزینههای ممکن تفسیر و عمل و با آشکار کردن
نوعی «نظم جدید» که در آن دامنه احتماالت تنها
به بسیار کمتر از خطاها کاهش مییابد و بینظمی
موجود در دادههای ذخیره شده در این اطالعات
خارجی را کاهش میدهد.
بنابراین دسترسی به اطالعاتی که با نیازهای
اطالعاتی آن لحظه مطابقت داشته باشد بیشتر قابل
استناد و اعتماد خواهد بود ،فضای اینترنتی در واقع
مکان نمادینی از این اختالالت و تراکم اطالعاتی
را بروز میدهد .رشد کمی اطالعات در حوزههای
متعدد آن (وبسایتها ،پایگاههای اطالعاتی،
مدیاها ،ژورنالها وبالگها ،ویکیها ،و غیره) باعث
ایجاد احساس عدم اطمینان میشود که به وضعیت
شناختی هر کاربر عادی و حتی بیشتر از آن به
کتابخوانهای حرفهای و کتابدارها هم سرایت
میکند این حس غیر قابل اطمینان در این فضای
متراکم ،نیاز و مسئولیت مؤسسات تکنولوژی زبان
انسان و پاسداری ،حفاظت از این اطالعات را به یک
استراتژی اصولی این مؤسسات تکنولوژیکی زبانی
مبدل کرده است ،تالش برای ایجاد معنا از این
آشفتگی اطالعاتی و کمک به کاربر اعم از حرفهای
یا غیر حرفهای برای جهت دهی به دانش بینا
رشتهایاش چالش جدی این فناوری است و نیز
بازنمایی و کاربردی کردن استنادی اسناد و صحت
منابع اطالعاتی آن محسوب میشود پرسشی

بدیهی که چندان تازه نیست مطرح است ،چگونه
میشود با توجه به حجم فزاینده ثبت اسناد و
اطالعات الکترونیکی موجود و ناهمگونی میان آنها،
اسناد ،اطالعات و منابع اصلی آنها را باز شناخت و
از اطمینان یابی و اعتماد به این دانش با سندیت
منابع و ارجاعاتش استفاده و بهرهوری کرد و به
چه روش و روشهایی نوینی میتوان تکنولوژی و
فناوری زبانی آنان به طرزی قابل اعتماد بدل کرد،
نخست باید بدانیم تکنولوژی زبان چیست؟
تکنولوژی زبان
تکنولوژی زبان ،حوزه از فناوری هوش مصنوعی Al
به ماشین افزارهای الکترونیکی و دیجیتالی توانایی
خواندن  ،تجزیه و تحلیل و پردازش و محاسبه
زبان انسان را میدهد ،نمونه رایج آن عبارتند از
تشخیص خودکار زبان گفتار ،ترجمه و برگردان
زبان ،طبقه بندی ،تجزیه و تحلیل ریشه شناسی
کلمات و مفاهیم آن ،محاسبات زنجیرها صداها و
تحلیل و طبقه بندی آنها و معادل سازی ،نحو و
تجزیه بالغی و صنعت گرامری و مورفولوژی زبان
که توسط موتورهای پر قدرت و هوش مصنوعی به
جذب ،ذخیره ،محاسبه ،پردازش و… زبان انسانی
میپردازد ،تکنولوژی زبان ،که معموالً فناوری
زبان انسانی  HLTنامیده میشود ،روشهایی را
جهت مطالعه بینارشتهای زبان انسانی به واسطه
برنامههای رایانهای یا ماشین افزارهای الکترونیکی
مهیا کرده که در واقع به تجزیه و تحلیل ،اصالح
 ،محاسبه و جنبههای کاربردی زبان ،متون ،اسناد
و گفتار انسانی میسر میسازد ،تکنولوژی زبان
اغلب به دانش گسترده و بینا رشتهای در مورد
زبان شناسی ،علوم رایانه روان زبانشناسی ،تکامل
شناختی زبان باستانی و… نیاز مبرم دارد که
شامل پردازش زبان طبیعی  NLPو زبان شناسی
محاسباتی CLاز یک سو ،بسیاری از جنبههای
کاربردگرا از این موارد نیز هست و نیز جنبههای
سطح پایینتر مانند رمزگذاری و فناوری گفتاری،
شفاهی ،اصطالحی ،ترجمه و… زبان انسانی را نیز
در بر میگیرد و توسعه و کاربری آنها در بهرهوری
از دانش زبانی دستگاههای الکترونیکی ،دیجیتالی و
مصنوعات و… در زندگی امروزی و آینده بشری را
مورد مطالعه علمی قرار میدهد.
تکنولوژی زبان در واقع روشهایی را ارائه میدهد
که بر پردازش محتوای اطالعاتی اسناد ،متون با
در نظر گرفتن سطوح صرفی ،نحوی و معنایی
آنها تمرکز یافته و قابل پردازش ،محاسبه ،تجزیه،
تحلیل و مقایسه ،ترجمه و اصالح و توسعه است.
روش نخست
از نظر تاریخی نخستین رویکرد تکنولوژی زبان
به آغاز قرن بیستم و انفجار مستندات متنی بر
میگردد ،این پروژه شامل طراحی و برنامهریزی
زبانهای مستند است که در دهه پنجاه و شصت
میالدی انجام پذیرفت ،اختالل در فناوری دیجیتالی
سیستمهای اسنادی مستلزم توسعه روشها و
ابزارهایی بود که بتواند خودکارسازی ،نمایه سازی

کنترل شده را ارائه دهد ،نخستین پایگاه اطالعاتی
و دادهایی کتابشناختی رایانهای تأسیس شد،
پروژهای که شامل ساختن نمایشی از یک سند
مکتوب با انتخاب توصیف گرهای آن که در یک
زبان مستند از پیش تعیین و تعریف شده که شامل
(فهرست توصیفگرها ،فرهنگ اصطالحات ،فرهنگ
دیکشنری و…) بود ،این نمایه سازی از بهرهوری
توصیف گرهای غیر رسمی و غیر مجاز ممانعت به
عمل میآورد و قصد داشت نمایش همگن اسناد
را تضمین نماید ،در هنگام جستوجو و پرسمان
از مبنای استنادی اسناد ،معموالً کار نمیکرد و
متوقف میماند ،اگر چه آزمایشات بسیاری بعد آن
صورت گرفت و درگاههای و شبکههای برای باز
تعریف و یا انتقال آن به شبکههای مرتبط تعبیه
شد اما این خأل و نقصان همچنان برای دسترسی
به مبنای اطالعات و صحت و سقم آن متخصصان
را وا داشت که به ابزارها و شبکههای استنادی و
منابع قابل دسترستر فکر کنند و ابداعات موفق
آمیزی داشته باشند
روش دوم
به طور گسترده به واسطه چند موتور جستوجوگر
در فضای وب سایتی رایج شد ،نشان دادن اسناد
که توسط یک موتور پویشی و خزنده که با اتکا به
کلمات موجود در اسناد شبکهای از اطالعات نمایه
سازی شده رایگان را در اختیار کاربر قرار میداد که
میتوانست به صورت خودکار و با استفاده از کلمات
موجود اطالعات اسناد را در نمایشگر جستوجو
کند و مهمترین عنوانها انتخاب شده از طریق این
موتور پویشی و توصیفگر را بر اساس تکنیکهای
آماری که امکان محاسبه واجی ،آوایی و موسیقیایی
در سطوحی از اسناد را قابل رؤیت کند ،در صفحه
نمایش در اختیار کاربر قرار دهد ،در این رویکرد
شبکهای از کاراکترهای نمایهای (توکنها) را شناسایی
میکرد و آنها را از ذخیرهگاه ،آرشیو آورده و نمایش
میداد ،این رویکرد چنان نبود که بتواند واحدهای
معنایی و مفاهیم آن را در هر گونه برخورد زبانی
مستثنی کرده و تفکیک دهد ،در واقع نقص موجود
این بود که پدیدههای همنام ،چند معنایی یا مترادف
به صورت کلی مورد پردازش قرار نگرفته بود و در این
سیستم تعبیه نشده بود ،برای چنین نقص عمدهای که
محدودیت برانگیز بود تکنولوژی زبان روشهای نوینی
را بر اساس پردازش محتوایی و کاربردی شدن آنها
در اطالعات و اسناد در سطوح صرفی ،نحوی ،معنایی
زبان در نظر گرفت.
روش سوم
که در تکنولوژی زبان و در این سیستم فراگیر به
سرعت انجام پذیرفت عبارت بود از ساختاردهی ،و
قالب بندی منابع اطالعاتی به ویژه در وب سایتها
و منابع لینکی آنها ،این روش به طور صریح روابط
معنایی و محتوایی واحدهای اطالعاتی مختلف
را دسته بندی نمود و مجموعه اسناد که حاوی
شبکهای از معناها و محتوای مشترک با اتکا از
ابر دادهها بر اساس عمدتاً زبان  XMLو انواع

دیگر آن به ساختار دهی و ساماندهی رسمی و
دقیقتر این اطالعات و اسناد از این روش به چالش
جدی وب معنایی و جستجوگر معنایی و محتوای
در تکنولوژی زبان تبدیل شد مث ً
ال اینکه تعریف
و تفسیر خود سند ،یا طرحوارههای آن اسناد که
توصیفات معنایی را از اسناد با درجه بندیها
محتوای شروع به طبقه بندی کرد و در واقع
برای تسهیل جستوجوگر اطالعات میتوانست
به صورت یک جستجوگر مکمل در طول و عرض
اسناد و اطالعات با ابر دادهها و نمایه سازی آنها
در سطح نمایشگر به کاربر زبانی کمک شایانی
نماید ،چنانکه یک واسطه در زبان طبیعی در
زیر شاخههای معنایی و محتوای آنها میتوانست
جستوجو را آغاز کند و دسترسی را تسهیل نماید،
این روش بر اساس تکنولوژی آماری از زبان تهیه و
تنظیم شده بود ،در نهایت سیستمهای پشتیبانی و
بازیابی اطالعات آماری زبان بیشتر ماژولهای زبانی
را به صورت ساختاری و یکپارچه سازماندهی کرده
بودند که بتواند مکملها را در اختیار کاربر بگذارد.
روشهای کاربردی و سطوح آن
طبقه بندی ،دسته بندی اسناد متنی برای
استخراج دانش ،نمایه سازی خودکار یا خالصه
سازی آنها عملی است که اهمیت آن مدت که مورد
توجه قرار گرفته ،این سیستمهای پردازش خودکار
متون مجموعههایی از متون را بهعنوان ورودی
میگیرند که آنها را برای به دست آوردن یک یا
چند نمایش از معنا و محتوا به عنوان خروجی
تبدیل میکنند .وظیفه اصلی این عملیات تبدیل
کردن اسناد مبهم بالقوه به نمایشهای بدون
ابهام (به جز ابهامات ساختاری اولیه) برگرداندن و
ترجمه (تعریف و تسهیل) آنهاست ،مسئله «درک»
یک سند متنی که در بطن این ماشین افزار تعبیه
شده ،وظیفه پردازش خودکار زبان  NLPاست
بنابراین به دو مشکل عمده اشاره دارد اولی مربوط
به نمایش معنای متن و دومی در نظر گرفتن
دنیای دانش مرجع و منبع اسناد و متون است ،به
همین ترتیب یک سیستم  NLPمیتواند تجزیه
و تحلیل ،توصیف را در سطح کلمه آغاز کند تا
ماهیت و ساختار صرفی آن را تعیین کند.
درسطح جمله نیز چنین تجزیه و تحلیلی را
برای تعیین ترتیب کلمه (کلمات) ساختار نحوی
و معنای کلی جمله را بررسی نماید ،این روش
میتواند پیش از آنکه در نهایت به پس زمینهها و
پس نوشتها و خود متن برسد محیط و محدوده
محتوا و معناها و یا حوزه مرجع و منبعی یک کلمه
یا یک عبارت را با توجه به یک زمینه یا یک زمینه
معنای خاصش یا یک مفهوم خاصتر محاسبه و
توصیف نماید و در واقع از کوچکترین جز حرفی
و صامت ،مصوتی یک کلمه تا قرار گرفتن آن در
رکنها و سطوح کلمات و یا جمالت ،یا عبارات
دیگر در یک زمینههای خاص یا بر اساس یک
کاربرد خاصتر آنها در متون را منعکس کند ،برای
انجام یک عملیات سیستم زبانی  ،NLPما معموالً

(برای زبان نوشتاری) شش سطح پردازش را
متمایز میکنیم:
سطح تقسیم بندی به کلمات و جمالت
سطح صرفی که به نحوه تشکیل واحدهای
واژگانی در واحد حرفی (واک ،رکن ،پایه و برش،
ترکیب و )..میپردازد و هدف آن تعیین مقوله
گفتمان واحد مورد نظر است.
سطح نحوی که ساختار جمالت را با توجه به
دستور زبان مرجع تعیین میکند.
سطح معنایی که به معنای کلمات و جمالت
میپردازد.
سطح گفتمانی که هدف آن شناسایی ساختار
گفتمانی و استداللی سند است.
سطح عملگرایانهای یا کنشی و کاربردی زبان
است که با دنیای دانش مرجع سروکار دارد ،یعنی
اطالعات برونزبانی را در نظر میگیرد که میتواند
به درک متن کمک کند.
ً
این تقسیمبندی به  ۶سطح البته کامال تئوری
است .لزوماً با حالت عملکرد واقعی همه نرم
افزارهای  NLPمطابقت ندارد .برخی از سطوح
دوم ،سوم و چهارم را در یک مرحله پردازش واحد
قرار میدهد در حالی که بعضی دیگر از مراحل
ذکر شده را در نظر نمیگیرند (به عنوان مثال،
سطح عمل گرایانه و بینارشتهای به ندرت در
نظر میگیرد ،اما دانش و ماهیت عمل گرایانه را
میتواند در مرجع آنها ادغام کند و لغت نامهها،
فرهنگنامهها و به ویژه دانش تجاری و…) به صورت
زیر مجموعهها به شبکههای مرتبطش ارجاع دهد،
در نهایت ،الگوریتمهای مورد استفاده برای سطوح
مختلف تحلیل ،همه به یک شکل پیش نمیروند
(تحلیل رو به پایین یا رو به باال ،یا بدون پس گرد
و غیره) این امکان البته در حال توسعه و بارآوری
مجدد هست که شبکهای فعالتر و پر سرعت با
دسترسی آسانتر را به نمایش بگذارد.
البته امروزه عملکرد چهار سطح نخست را که در
حال حاضر با پیشرفتهترین سیستمهای اینترنتی و
دیجیتالی برنامه نویسی و پردازش شده این فقدان
با توسعه فناوری دیجیتالی و سیستمهای تجاری
نیز در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا سازماندهی
شده که با توسعه سیستم تکنولوژی زبانی مطابقت
تام دارد ،نخستین وظیفه سیستم تکنولوژی زبان
شناسایی کلمات و سپس جمالت سازنده متن
است .این جمله در واقع ،در اکثریت قریب به
اتفاق موارد ،واحد زبانی مرجع برای تحلیل است.
از آنجایی که یک متن مجموعهای از گزارههای
جدا شده از یکدیگر نیست ،بلکه مجموعهای از
گزارههای به هم پیوسته و ارجاع شده است ،به این
معنا که بیان شده و برای یکدیگر «معنا» دارند ،در
این سیستم به سنجش و پردازش هر کلمه ،جمله،
عبارات یک متن و توسعه و هم پیوندی میان آنها
برای رسیدن به یک اجماع نظری و مفاهیم کلی
در مجموعه و زیر مجموعه ارجاعی و منبعی آنها
بهکار میرود.

آشنایی با هنر صنعت پیکر تراشی و زمان پیدایش آن
پیکرتراشی هنری است که بر روی چوب خلق
می شود .هنرمند پیکرتراش طرح هایی زیبا از پیکر
انسان را با استفاده از چوب ایجاد می کند .بد نیست
بدانید این هنر از زمان های دور در بین ایرانیان رواج
داشته است .
در زمان پادشاهان قدیم برای تقدیر و تشکر از
پادشاهان مجسمه هایی برای آنها برده می شد که
طرح اصلی آنها با قالب به دست می آمد و درون
قالب را با گل پر کرده و مجسمه مورد نظر را درست
می کردند .بعدها که بشر پیشرفت کرد مجسمه های
برنزی به وجود آمد و بعد ها هنرمندان به طبیعت
روی آورده
و با هنر دست بر روی چوب پبکره هایی ایجاد می
کردند.
پیکر تراشی
پیدایش و آغاز هنر پیکر تراشی که رشته یی از
آموزش هنری است دنباله ی صنعت و هنر کوزه گری
و سفال سازی است که آریاهای ایرانی از زمان بسیار
دور با آن آشنایی داشته اند.
کوزه گران این دوره در فن قالب ریزی نیز مهارت
داشته اند و شکل ابتدایی مجسمه ها را با گل به
وسیله قالب ریزی تهیه می کرده اند.
هنر پیکر تراشی
در آغاز برای تقدیم هدایا و نذر به پیشگاه رب النوع
به خاطر امید و حمایت از اغنام و احشام اینگونه
مجسمه ها و پیکرهای ابتدایی گلین مربوط به
طبقات اولیه سیالک از نظر هنری و تناسب اجزا
بسیار ,جالب است و تخصص و مهارت سازندگان آنها

را در این رشته از هنرها می رساند.
در طبقات بعدی سیالک عالوه بر مجسمه های
سفالین  ،مجسمه های برنزی نیز دیده می شود و در
مقایسه با مجسمه های پیشین روشن می سازد که
در چند هزار سال قبل ،کسانی که این مجسمه ها را
می ساخته اند از دانش های نسبتا غنی مربوط به هنر
مجسمه سازی برخوردار بوده اند.
باید این مجسمه ها را محصول کار افرادی دانست
که در فن و هنر پیکرتراشی استادی و مهارت قابل
توجهی داشته و تحت نظر مربیان و استادانی ماهر و

دانش آموخته آموزش دیده اند.
اورارتوهای آریایی نیز مانند اسالف خود در
زمینه های هنری از جمله حجاری و پیکر تراشی
پیشرفتهای شایانی داشته اند.
ساخت مجسمه یا ایده از طبیعت
در میان اشیا به دست آمده در ناحیه حسنلو
مجسمه هایی پیدا شده و می رساند که هنرمندان
آن دوره سعی کرده اند که شکل مجسمه ها را با
طبیعت اشیا وفق دهند و جنبه ی تخیلی آنها بسیار
کم باشد.

ساخت مجسمه با هنر پیکر تراشی
از جمله آثار هنری این ناحیه مجسمه هایی از مفرغ
است که به صورت شیر و حیوانات دیگر ساخته شده
است.
در زمان هخامنشیان به نسبت سایر پیشرفتها
و ترقیات ،هنر مجسمه سازی و پیکرتراشی نیز
بهتر و مترقی تر گشته و آنچه به عنوان تزیینات
قصرهای:پاسارگاد و تخت جمشید و شوش و نقش
رستم و صخره های بیستون به دست آمده ,از نظر
هنری و موزون بودن اجزا و سبک  ،همگام با پیشرفت

صنعت و هنر معماری بوده و استادی هنرمندان این
عصر را آشکار می سازد.
هنر ساسانی به عقیده ی بسیاری از دانشمندان،
آخرین جلوه گاه هنر مشرق زمین بوده و قدمت این
هنر را به چهارهزار سال می رسانند .هنر مجسمه
سازی و سنگ تراشی در این دوره با هنر و صنعت
معماری که پیشرفت زیاد کرده بودارتباط کامل
داشته است.
مجسمه ی شاپور اول در مدخل غار شاپور در
نزدیکی کازرون و همچنین مجسمه ی خسروپرویز
در طاق بستان موید و گویای پیشرفت و توسعه ی
هنر مجسمه سازی در دوران ساسانیان است.
در این دوره ،هنر پیکرتراشی و حجاری ایرانی نه
تنها در ایران بلکه در کشورهای همجوار نیز گسترش
یافته و ممالک زیادی را تحت تاثیر هنر خود قرار
داده است.
سرآمد بودن هنرمندان در دوره ساسانیان
از روی این آثار و آثار متعدد دیگر این دوره می توان
استنباط کرد که هنرمندان و هنرآموزان با فراگرفتن
فنون حجاری و پیکر تراشی از سطح دانش و آموزش
بسیار عالی هنری بهره مند بوده و شاید گزاف گویی
نباشد اگر گفته شود که استادان و هنرمندان این
عصر ساسانی از نظر آموزش هنری و تعلیم و تدریس
این هنرها سرآمد دیگران بوده اند.
تنوع هنر و پیشرفت آن در این دوره محصول و
نتیجه ی سیستم آموزشی پیشرفته ای است که
احتیاج و نیاز به آموزش مداوم و مستمر در طول
زمان داشته وتا عصر حاضر ادامه پیدا کرده است.
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در «شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی» تأکید شد:

ظرفیت شهر کرمان برای انتخاب بهعنوان «شهر ملی صنایع دستی"
در پنجمین نشست شورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی
بر وجود ظرفیتهای گسترده صنایع دستی
در کرمان و لزوم انتخاب این شهر بهعنوان
«شهر ملی صنایع دستی» تأکید شد.
به گزارش کرمانآنالین ،معاون صنایع دستی
و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی در پنجمین
نشست شورای راهبردی انتخاب شهرها و
روستاهای ملی صنایعدستی که برای اولین
بار به میزبانی استان کرمان برگزار شد ،با
اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در
حوزه صنایع دستی ،گفت :هرچند ملی شدن
شهرها و ارتقای کیفی محصوالت و مباحث
فنی و تخصصی در حوزه صنایعدستی ،بر
عهده معاونت صنایع دستی وزارت میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است ،اما
قسمت عمده کار بر عهد ه مسئوالن استانی
قرار دارد.
پویا محمودیان ،با تأکید بر لزوم همافزایی و
حمایت همه مسئوالن استانی از صنایعدستی
ی شدن سیرجان
و با اشاره به اینکه بعد از جهان 
بهرغم تالشهای انجامشده ،مطالبات و
انتظارات هنوز تحقق پیدا نکرده است ،ادامه
داد :مسئوالن نباید با ثبت ملی و جهانی ،کار
را تمامشده بدانند.
وی ،ظرفیت صنایع دستی کرمان و تنوع اقوام
در این استان را دلیل تنوع تولیدات صنایع
دستی و انتخاب کرمان برای برگزاری شورای
راهبردی تعیین شهرها و روستاهای صنایع
دستی ذکر کرد و افزود :نقش زنان توانمند
در حوزه صنایع دستی استان بهخصوص در
روستاها که در برخی موارد ،تنها عامل توسعه
محسوب میشود نیز قابل تحسین است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
دلیل دیگر برگزاری این رویداد در کرمان را
ع دستی در حوزه معیشت و اقتصاد
نقش صنای 
خانوار بهویژه در روستاهای کمبرخوردار و
همچنین احترام به بیش از  70هزار هنرمند
و صنعتگر بیادعا عنوان کرد و افزود :مطالبهی
مردم استان کرمان که هنر و هنرمند خود را
ارج مینهند ،بهانه دیگری برای برگزاری این
رخداد در کرمان است.
محمودیان ،ایران را از لحاظ ثبت شهرها و
روستاهای جهانی ،صدرنشین در دنیا دانست
و خاطرنشان کرد :به احترام نظر مردم و
هنرمندانی که میخواهند هنرشان دیده شود،
ابتدا ثبت ملی و سپس انجام اقدامات برای

ثبت جهانی در اولویت برنامهها قرار گرفته
است.
وی ،در ادامه بر ایجاد زیرساختها،
بازارچهها و رشد مبادی فروش با کمک
معینهای اقتصادی ،تأکید و خاطرنشان کرد:
ع دستی
سطح دسترسی به محصوالت صنای 
با افزایش بازارچهها و نمایشگاهها و باجههای
فروش ،قابل تحقق است.
معاون صنایع دستی کشور ،از وجود 299
رشته فعال صنایعدستی در کشور خبر داد
و یادآور شد :ایران جزو سه کشور برتر جهان
از لحاظ تولید و تنوع در حوزه صنایعدستی
است و کشوری مرجع و مدعی در حوزه
صنایعدستی در جهان محسوب میشود.
استاندار کرمان نیز در این نشست ،با بیان
اینکه هنر پنج شهر ازجمله کرمان ،راور،
قلعهگنج ،شهربابک و راین بهوضوح به چشم
میآید ،درحالیکه کمترین کار ثبت ملی
مربوط به این شهرستانهاست ،افزود :تاریخ
کهن کرمان ،بخش بزرگی از هویت ایران
ما است و امروز هرجا که از کتب تاریخی و
روایتگری تاریخدانان نام برده میشود ،نشانی
از کرمان در آن وجود دارد.
علی زینیوند ،اقدامات مرکز کرمانشناسی
را بسیار خوب توصیف کرد و افزود :ظرفیت
کرمان بیش از اینهاست و با نگاه از بیرون،
این ظرفیتها دیده میشود.
وی با اشاره به اینکه کرمان در هویتبخشی
به انقالب ،نقش پررنگی داشته است ،موضوع
گردشگری مقاومت در کرمان را مهم تلقی
کرد و افزود :در حال حاضر ،پیگیر گردشگری
مقاومت در کرمان هستیم و برای تمام
مهمانانی که به زیارت مزار سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی میآیند ،خودمان را آماده
میکنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی نیز در این نشست ،با بیان اینکه در
دو سال گذشته سختترین دوران گردشگری
را تجربه کردیم ،از پیشنهاد انتخاب سه شهر
راور ،کرمان و راین ،بهعنوان شهرهای ملی
صنایع دستی ،دفاع کرد و گفت :ظرفیتهای
ویژهای برای این سه شهر وجود دارد و
پیشنهادهای ارائهشده برای این سه شهر
مبتنی بر شایستگیها بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی ،فرش راور را دارای
قدمت دیرینه دانست و افزود :در مزایدههای
جهانی ،فرش راور بهدلیل برخورداری از مزیت
باال و داشتن کیفیت ،نام و اعتبار ،در صدر قرار
داشته و به این دلیل الزم است به آن توجه

آگهی مرحله نوزدهم سال  (1400منطقه یک کرمان )
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
(( آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))
در اج رای مواد مذکور بدین وسیله امالکی که ب رابر آراء هيأتهای حل اختالف موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک
كرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده
است ،به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک یا مالکین
( متقاضیان ثبت ) واقع در بخشهای (14- )8-ثبتی شهرستان کرمان به شرح ذیل آگهی م یشود
تا در صورتی كه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعت راضی داشته
باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعت راض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايی تقديم
نمايند .بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع م راجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  1کرمان
 89فرعی از  4254اصلی -آقای محمود افشارزرندی فرزند حسن به شناسنامه شماره  131صادره از
زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  250متر م ربع به آدرس کرمان بلوار شهدای خانوک کوچه
ف 0838
 36خریداری از محل مالکیت حسین خدایی -ردی 
 17929فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  34فرعی از  4776اصلی -آقای بهروز زارعی کشیتوئیه
فرزند ایرج به شناسنامه شماره  5425صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75139/
متر م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای کوچه  29امام سجاد  15چهار کوچه علی اصغر
ف 0537
 17خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی فرزند رضا -ردی 
 18255فرعی از  4776اصلی -خانم صغری خ راسانی قنات قاضی فرزند علی به شناسنامه شماره
 27صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74 255/متر م ربع به آدرس کرمان خیابان
ف 0913
فیروزآباد کوچه بهشت غ ربی  10خریداری از محل مالکیت اسفندیار کیخانزاده -ردی 
 18260فرعی از  4776اصلی  -آقای علی اسدی خانوکی فرزند محمد به شناسنامه شماره
 3080155378صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89 195/متر م ربع که موازی 126/
متر م ربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان
سعیدی بلوار غدیر کوچه  21شهدای  1فرعی اول سمت راست خریداری از محل مالکیت جلیل
ف 1440
رشیدفرخی -ردی 
 18266فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  32فرعی از  4776اصلی -خانم فهیمه رضائی منش
فرزند محمد به شناسنامه شماره  5694صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  190متر
م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای بین کوچه  37و  39خریداری از محل مالکیت محمد
ف 1360
رشیدفرخی فرزند رضا و شاپور کیانیان فرزند کیخسرو -ردی 
 18268فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  149فرعی از  4776اصلی -خانم کشور شمسی پورهنکی

شود.
وی ،فرایند تولید در فرش راور را نیز حائز
اهمیت دانست و یاداور شد :چرخه تولید
فرش ،وجود کارگاههای متنوع و ظرفیت
باالی صادراتی فرش راور نیز بسیار مهم است
و این ظرفیت وجود دارد که شهر راور بهعنوان
«شهر ملی فرش» معرفی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی ،کرمان را نگین استان دانست
و با بیان اینکه این شهر در هنر پته ،شالبافی
و صنایع مس وضعیت خوبی دارد ،به گسترش
این ظرفیتها طی سالهای گذشته اشاره کرد
و افزود :امیدواریم شهر کرمان بهعنوان «شهر
ملی صنایع دستی» معرفی شود.
پورابراهیمی ،چرخه فعالیت در حوزه مس،
تولیدات و چرخه اشتغال آن را حائز اهمیت
دانست و خاطرنشان کرد :نام و نشان کرمان،
برازنده این عنوان است.
وی ،به قدمت سه هزار ساله شهر راین در
حوزه صنعت «چاقوسازی» اشاره کرد و ارگ
راین را بنای فاخر این شهر دانست و افزود:
این صنعت دستساز نیز منحصربهفرد بوده و
نیازمند توجه است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی ،بیان کرد :امیدوارم با نظر
مثبت معاونت صنایع دستی وزارت میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،این سه
شهر بهعنوان شهرهای خاص صنایع دستی
مدنظر قرار گیرند.
پورابراهیمی ،یکی از حوزههای مهم صنایع
دستی را اشتغال و تولید بیان کرد و افزود:
شهر سیرجان ،نگین این فعالیتها محسوب
میشود.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان کرمان ،ضمن ابراز امیدواری
برای ثبت پنج شهرستان استان کرمان
بهعنوان شهرهای ملی صنایع دستی ،از
همکاری مشترک اتاق بازرگانی ،ادارهکل
میراث فرهنگی و شهرداری کرمان برای
برگزاری این رویداد تشکر کرد و یادآور شد:
ترسیم نقشه راه صنایع دستی استان کرمان،
یکی از اهداف برگزاری این رویداد است.
مهدی طبیبزاده ،به اهمیت نقش صنایع
دستی در ایجاد اشتغال ،فرهنگ و تمدن،
اشاره کرد و یادآور شد :در تالش هستیم در
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که
از برنامههای روتین اتاق بازرگانی استان کرمان
است ،موضوع صنایع دستی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد :الزم است با معرفی

فرزند سه راب به شناسنامه شماره  138صادره از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 75557/
متر م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای کوچه  1خریداری از محل مالکیت سیدسلیمان
ف 1142
عم رانی -ردی 
 18269فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  119فرعی از  4776اصلی -خانم مطهره شعاعی حرجندی
فرزند رضا به شناسنامه شماره  1454صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 5 213/متر
م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه  23خیابان علی اصغر کوچه
ف 0598
 23اواسط کوچه خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی -ردی 
 18272فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  121فرعی از  4776اصلی -آقای مهدی صفرزاده بندری
فرزند علی به شناسنامه شماره  1770صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  144متر
م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد خیابان علی اصغر کوچه  7خریداری
ف 0104
از محل مالکیت رستم سه راب کیانیان -ردی 
 18276فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  34فرعی از  4776اصلی -آقای وحید دادگری فرزند حمید
به شناسنامه شماره  2110صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2 199/متر م ربع به
آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای کوچه  31خیابان امام سجاد کوچه  23خیابان علی اصغر کوچه
ف 0932
 21روبروی تکیه منزل  5خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی -ردی 
 18280فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  121فرعی از  4776اصلی -آقای سجاد نظری کدخدائی
فرزند ذبیح اهلل به شناسنامه شماره  3190017573صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  168متر م ربع به آدرس کرمان بزرگ راه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد انتهای کوچه 11
ف 0163
بعد از بیست متری دوم خریداری از محل مالکیت ب یبی نیره به رامپور -ردی 
 4577فرعی از  4809اصلی -آقای علی اسالمی فرزند اصغر به شناسنامه شماره  19صادره از کرمان
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89 138/متر م ربع به آدرس کرمان خیابان مهدیه خیابان سده
کوچه  25شمالی  3شرقی  3درب پنجم سمت راست خریداری از محل مالکیت کیانپور و کیخسرو
ف 0820
کیانیان فرزندان شاپور -ردی 
 1935فرعی از  4811اصلی -آقای محمدرضا مظفری مقدم فرزند هدایت اهلل به شناسنامه شماره 1
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 76 212/متر م ربع به
آدرس کرمان خیابان مهدیه خیابان سده کوچه  11فرعی اول سمت راست چهار کوچه سمت راست
ف 0903
منزل سوم سمت چپ خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان -ردی 
 193فرعی از  4856اصلی مجزی شده از  1فرعی از  4856اصلی -خانم نجمه طالبی زاده سردری
فرزند هدایت اله به شناسنامه شماره  7صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69261/
متر م ربع به آدرس کرمان خیابان شهدا کوچه  19شمالی  6فرعی اول سمت راست خریداری از محل
ف 0726
مالکیت فاطمه ارشادی -ردی 
 40فرعی از  4948اصلی -آقای مهدی شی رانی فرزند علی به شناسنامه شماره  119صادره از کرمان
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 66 175/متر م ربع به آدرس کرمان خیابان حکیم بلوار حکمت
ف 0655
نبش کوچه  4خریداری از محل مالکیت علی محمد ساالرکالنتری -ردی 
 3112فرعی از  5209اصلی -آقای مهدی شریفی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره  984صادره از
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2 178/متر م ربع که موازی 18 31/متر م ربع از ششدانگ
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان خیابان سجادیه کوچه
 8فرعی اول سمت چپ منزل چهارم سمت راست خریداری از محل مالکیت سیدجواد عم رانی
 -ردیف 0927

استان کرمان ،صنایع دستی این استان نیز
در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و توجه ویژه
به فعاالن صنایع دستی ،اهمیت فراوانی دارد.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان کرمان ،کیفیت ،تنوع و
توسعه صنایع دستی را در کنار ایجاد بازارهای
جهانی ،مهم تلقی کرد و افزود :در صورت
انتخاب شهرهای پیشنهادی کرمان ،سیرجان،
شهربابک ،راین و راور ،شاهد توسعه جدی در
بخشهای مختلف استان خواهیم بود.
در ادامه این نشست ،معاون شهردار و
رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری کرمان ،با ارائه گزارش اقدامات
انجامشده برای انتخاب کرمان بهعنوان «شهر
ملی صنایع دستی» ،از موضع شهرداری در
آمادهسازی فضای کالبدی شهر در این راستا
دفاع کرد.
عبدالرضا شیخشعاعی ،با اشاره به تالشهای
انجامشده در حمایت از حوزه صنایع دستی،
به تالشهای مستمر شهرداری در این
خصوص اشاره کرد و افزود :شهرداری با
استفاده از ظرفیت تابلوهای شهری ،عالوه
بر معرفی هنر و صنایع دستی کرمان ،نسبت
به معرفی پیشکسوتان صنایع دستی در نقاط
مختلف شهر نیز فعال بوده است.
وی ،با اشاره به نامگذاری معابر و گذرهایی به
نام گذر پته ،قالی و مس در کمیته نامگذاری
شهرداری کرمان ،خاطرنشان کرد :شهرداری
کرمان با راهاندازی موزه حیاتی ،در حوزه
حمایت از صنایعدستی ،سهم بسزایی داشته
است.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان ،ادامه داد:
در فرهنگسراهای شهرداری نیز اقداماتی در حوزه
آموزش و اشتغال انجام شده و راهاندازی فروشگاهها
و بازارچهها ،ازجمله این موارد بوده است.
شیخشعاعی ،به راهاندازی «فروشگاه صنایع
دستی سیسی» با پشتیبانی شهرداری کرمان
اشاره کرد و افزود :شهرداری با راهاندازی
بازارچههای فصلی نیز همواره از فعاالن صنایع
دستی حمایت کرده است.
وی بیان کرد :برگزاری نمایشگاه صنایع
دستی در ایام نوروز با حضور فعاالن صنایع
دستی شهرستانهای استان در شهر کرمان
در دستور کار قرار گرفته است.
الزم به ذکر است؛ در این نشست ،از دو کتاب
«دایرهالمعارف دستبافته عشایری و روستایی
شهر جهانی سیرجان» و «گلیم سیرجان»،
نوشته «عقیل سیستانی» رونمایی شد.

 3113فرعی از  5209اصلی -آقای محمدجواد احمدی گوکی فرزند دادخدا به شناسنامه شماره 325
صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  201متر م ربع که موازی 18 35/متر م ربع از
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان خیابان حکیم
کوچه  16سمت راست خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان -ردیف 1120
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  4کرمان
 865فرعی از  2اصلی -آقای علی علی آبادی راوری فرزند حبیب اهلل به شناسنامه شماره  3صادره
از راور در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 65 1518/متر م ربع که موازی 78 806/متر م ربع از
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان شرف آباد
بلوار قائم کوچه  50فرعی چهارم سمت راست خریداری از محل مالکیت ماشااله رستمی شرف آبادی
 -ردیف 1415
 7625فرعی از  4اصلی -آقای منصور خضری نژاد فرزند م راد به شناسنامه شماره  4صادره از سیرجان
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 54 254/متر م ربع به آدرس کرمان
بلوار امام حسن کوچه  4خریداری از محل مالکیت عباس مه رابیان -ردیف 1533
 1077فرعی از  5اصلی -آقای امیدمسعود اب راهیمی فرزند مسعود به شناسنامه شماره  311صادره از
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 6 548/متر م ربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان
شفا انتهای کوچه  12یک درب مانده به آخر پالک شهری  72خریداری از محل مالکیت عبدالرضا
خان اب راهیمی -ردیف 1638
 4274فرعی از  8اصلی -آقای عباس زینلی خواجه عسکری فرزند رمضان به شناسنامه شماره 799
صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 1 146/متر م ربع به آدرس
کرمان بلوار جمهوری بلوار امیرکبیر کوچه  4نبش شمالی  1درب دوم خریداری از محل مالکیت
اب راهیم ذهاب ناظوری -ردیف 0008
 5576فرعی از  9اصلی -آقای امین روح االمینی نژاد فرزند قاسم به شناسنامه شماره  278صادره از
کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 09 801/متر م ربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری
کوچه  45سمت چپ جنب قالیشویی خریداری از محل مالکیت عالیه احمدی -ردیف 0453
 1234فرعی از  11اصلی -آقای رضا نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره  4241صادره
از کرمان و خانم محبوبه نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره  1381صادره از کرمان
بالمناصفه در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 25 1923/متر م ربع به آدرس کرمان جاده ته ران
جنب انبار قند و شکر بلوار امام رضا خریداری از محل مالکیت محمد ثریا -ردیفهای  0266و 0267
 1545فرعی از  12اصلی -آقای حیدر یارمحمدزهی فرزند محمد به شناسنامه شماره  13481صادره از
زاهدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3 435/متر م ربع که موازی 42 260/متر م ربع از ششدانگ
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان
خوارزمی کوچه  18خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی حسینی -ردیف 1517
 4179فرعی از  13اصلی -خانم سحر شایسته فرزند محمد به شناسنامه شماره  8صادره از شهداد در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  295متر م ربع که موازی 75 73/متر م ربع از ششدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شیروانی کوچه
 18خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی -ردیف 0200
 2354فرعی از  14اصلی  -آقای امیر ارجمندکرمانی فرزند رضا به شناسنامه شماره  775صادره از
کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45 175/متر م ربع که موازی 62 14/متر م ربع از
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری

می شود چون ساحل
از دریا گریخت
می شودچون جنگل
ازصحرا گریخت
می شود چون ناو در موجی بلند
هم چو مجنون گشت
ازلیالگریخت
می شود دریک زمان هم چون نسیم
بازهم طوفان شد از
غوغا گریخت
می شود روزی کنار جام می
از تمام فتنه وبلوا
گریخت
می توان تنها نشست و بی رقیب
باده ای نوشید و از
دنیا گریخت
می شود همدم شدن با الله ها
باز در شب ماند از
فردا گریخت

به قلم
ناصر فرهادی
( پاژ)

پایان بازی  ۱۶ساله با

سالمت مردم در سیرجان

دادگستری :ام.آر.آی از
گمرک ترخیص میشود
دادگستری کل کرمان اعالم کرد :راهکارهای
ترخیص یک دستگاه «ام.آر.آی» از گمرک پس
از  ۱۶سال در سفر رییس کل این نهاد به سیرجان
و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان
بررسی و اندیشیده شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی این
دادگستری ،یداهلل موحد در جریان این بازدید
گفت :دستگاه قضایی استان کرمان بر اساس
تاکیدات ریاست قوه قضاییه به موضوع نظارت
بر انبارها ورود کرده و تالش می کند کاالهای
رسوبی موجود را تعیین تکلیف ،گزارش اقدامات
انجام شده را نیز به ریاست قوه قضاییه ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد :تعیین تکلیف کاالهای
رسوبی در انبارهای گمرک برعهده دستگاه های
اجرایی از جمله دستگاههای زیرمجموعه وزارت
اقتصاد و دارایی بوده است اما به دلیل اهمیت
موضوع ،دستگاه قضایی نیز به این عرصه ورود
کرده است و تالش میکند تدابیر الزم برای تعیین
تکلیف این کاالها را اتخاذ کند.
موحد گفت :این کاالها پس از تعیین تکلیف
قانونی در اختیار صاحبان آنها یا برحسب مورد
در اختیار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال
تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان امام قرار خواهد
گرفت.

بلوار هوانیروز نبش کوچه 1 94/خریداری از محل مالکیت علی رستمی زاده -ردیف 0629
 180فرعی از  26اصلی  -آقای محمدرضا نژادمالیریی فرزند حسن به شناسنامه شماره  52صادره
از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 55 558/متر م ربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری
بلوار هوانیروز خیابان شهید طیاری سمت چپ خریداری از محل مالکیت محمدعلی امی راب راهیمی
 -ردیف 0902
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  8کرمان
 984فرعی از  21اصلی مجزی شده از  76و  58فرعی از  21اصلی -خانم مجیده کهنوجی فرزند
حسین به شناسنامه شماره  32صادره از کرمان در ششدانگ دوباب ساختمان به مساحت 951038/
متر م ربع به آدرس کرمان -چترود -هوتک خیابان سجادیه سمت راست منزل سوم خریداری از محل
مالکیت ربابه رمضانی و احمد صفوی نژاد -ردیف 1551
 172فرعی از  125اصلی -شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره  10860247698در ششدانگ
یکباب ساختمان (ایستگاه تقلیل فشار گاز) به مساحت 7 212/متر م ربع که موازی 02 13/متر م ربع از
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف م یباشد به آدرس کرمان -کوهپایه -درب انارستان خریداری
ف 1129
از محل مالکیت عباس دهقانی اناری -ردی 
 253فرعی از  137اصلی مجزی شده از  125فرعی مکرر از  137اصلی  -آقای مهدی جدی فرزند
خداداد به شناسنامه شماره  6صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  572متر م ربع که
موازی 83 23/متر م ربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق رار دارد به
آدرس کرمان -کوهپایه -ده لولو بلوار باهنر کوچه  14غ ربی  4نبش کوچه اول سمت راست خریداری
از محل مالکیت احمد اسالمی -ردیف 0993
 280فرعی از  140اصلی مجزی شده از  76فرعی از  140اصلی -آقای حسین جالل کمالی فرزند
ماشاءاله به شناسنامه شماره  188صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت
22 577/متر م ربع به آدرس کرمان -کوهپایه -وامق آباد آخرین کوچه قبل از دهیاری انتهای کوچه
خریداری از محل مالکیت حسین شفیعی -ردیف 1065
 77فرعی از  161اصلی مجزی شده از  16فرعی از  161اصلی -آقای ناصر ساالری فرزند حسن به
شناسنامه شماره  13737صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت 481215/
متر م ربع به آدرس کرمان -کوهپایه -ده لولو پشت پاسگاه خریداری از محل مالکیت محمدعلی
روحی -ردیف 0558
 41فرعی از  164اصلی -آقای محمدرضا کرمانی درختنجانی فرزند باقر به شناسنامه شماره  1صادره
از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت  1064متر م ربع به آدرس کرمان  -کوهپایه
 -روستای قطار خریداری از محل مالکیت باقر کرمانی -ردیف 1505
 42فرعی از  164اصلی -خانم بتول روشن ضمیر فرزند حسین به شناسنامه شماره  452صادره از
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4 522/متر م ربع به آدرس کرمان -کوهپایه -روستای
قطار خریداری از محل مالکیت باقر کرمانی -ردیف 1310
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 2311/1400/
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 0712/1400/
۱۲۷۶۴۴۳
رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

جامعه

هفت
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گزارش «کرمان امروز» از التهاب بیمنطق قیمتها در بازار شب عید ،سکوت مسئوالن و نگرانی مردم؛

در آستانه نوروز آیا مسئوالن خبر از افزایش قیمتها دارند؟
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

قیمت اقالم اساسی در آستانه
عید نوروز در بازار کرمان در سایه نظارت و کنترل
کمرنگ مسئوالن به حدی افزایش یافته که نشانی
از ایام شب عید در سطح شهر کرمان مشاهده نمی
شود و این در حالی است که مسئوالن هم به وجود
کاالی کافی و هم به نظارت مستمربر بازار تاکید
دارند .در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در
ادامه قابل مطالعه است.
چند سالی است که به رغم نو شدن طبیعت و فرا
رسیدن بهار و عید نوروز ،حس و حال نوروزی در
سطح شهر مشاهده نمی شود که علت اصلی آن به
گرانی بیش از حد و افسار گسیخته کاالها و پایین
بودن درآمد خانوارها بر می گردد.
التهاب قیمت ها در بازار کرمان در روزهای پایانی
سال باعث شد که بیشتر بازدید از مغازه ها و گرفتن
قیمت باشد تا خرید! به گفته کارشناسان اقتصادی،
تورم ،رکود و بیکاری از مهم ترین عوامل کاهش
قدرت خرید مردم محسوب می شود.
در حال حاضر به گفته مسئوالن تیم های بازرسی
اصناف بر روند قیمت گذاری کاال نظارت دارند اما
انچه در بازار و در واقعیت به چشم می آید به گونه
ای است که حتی تیم های نظارتی نمی توانند به
طور همزمان بر وضعیت قیمت گذاری مغازه ها بر
روی پوشاک و اقالم خوراکی نظارت داشته باشند
و هر روز شاهد یک نوع کمبود و یا افزایش نرخ در
بازار کرمان هستیم.
در این میان حتی تولیدات داخلی نیز با افزایش
قیمت چشمگیر مواجه شده و حتی در برخی از
کاالها مانند پوشاک و کفش نرخ تولیدات داخلی
از وارداتی قاچاق هم در مغازه ها گران تر است.
بررسی میدانی خبرنگاران ما از فروشگاه های
کرمان ،گویای گرانی قیمت برنج و گوشت در بازار
این شهر است که متاسفانه شهروندان برای خرید
با چالش جدی رو به رو هستند و مردم در حالی
به استقبال سال نو می روند که نگرانی از گرانی
اجناس به خصوص کاالهای اساسی مورد نیازشان
دارند.

 قیمت برخی از کاالهای اساسی در آستانه عید نوروز در بازار کرمان در سایه نظارت و کنترل کمرنگ مسئوالن به حدی افزایش یافته که
نشانی از ایام شب عید در سطح شهر کرمان مشاهده نمیشود .در حال حاضر تیمهای بازرسی اصناف میگویند که بر روند قیمت گذاری

کاال نظارت دارند ،اما آنچه در بازار و در بررسیهای خبرنگاران ما به چشم میآید ،اینگونه است که با وجود پایین آمدن قیمت دالر در بازار

کرمان شاهد افزایش بیوقفه قیمت مایحتاج اولیه مردم برای شب عید هستیم و مسئوالن نیز گویی در اینباره سکوت را انتخاب کردهاند و....
رضا پور که به همراه خانواده براي خريد آمده
ميگويد :نرخها به نسبت يکي دوماه قبل واقعا باال
رفته و نميدانم با این قیمت ها که سر به فلک می
زند اقالم اساسی را بخرم یا اینکه برای کودکانم
خرید کنم!؟
اين شهروند کرمانی کفش دخترانهاي را که براي
فرزندش خريداري کرده نشان ميدهد و ميگويد:
اين کفش  220هزار تومان چرا؟ چه کسي بايد
جواب بدهد که چرا من به عنوان يک کارگر درآمد
چند روز خود را براي خريد يک کفش بدهم؟
او که از رسانهها هم گاليه داشته و معتقد است
اين اخبار به عنوان آبي بر آتش نگراني و نارضايتي
مردم است ،ميافزايد :رسانهها مامور شدهاند که
اين حرفها را منعکس کنند تا بگوييم که گراني
کار اغيار است ،دشمنان گراني را ايجاد کردهاند،
اين براي ساکت و آرام کردن دل مردم است وگرنه
جيبها که خالي ميشود و دستها خاليتر.

شهروند ديگري که تمايلي به بردن نام خود ندارد
ميگويد :شب عيد مثل قبل ديگر باعث خوشحالي
نيست ،من و کساني که ميشناسم ،شب عيد ،شب
اضطراب و نگراني شان است.
او ميافزايد :امسال رکود بازار باعث شده امثال من
که کارگر بخش خصوصي هستيم حداقلهايي را
که سالهاي گذشته قبل از عيد از صاحب کارخود
دريافت ميکرديم را هم دريافت نکنيم ،عيد
براي بعضيها است ،درصد کوچکي از اين مردم
که خودروهای گران قیمت سوار ميشوند و در
ویالهای مدرن و لوکس زندگی می کنند و گراني
آنها را دل نگران نميکند.
او تاکيد ميکند که چند سال است شب عيد او و
همسرش نتوانستهاند نو شوند ،تنها با زحمت رخت
و لباس نويي براي دو فرزندشان خريداري کردهاند
به همراه آجيل و شيريني تا جلوي مردم صورتشان
را سرخ نگهدارند.

ارسالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
کرمان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به
اینکه گالیه مردم از گرانی بازار درست و بهجا است
و ما به عنوان یکی از متولیان مسئول رسیدگی به
این تخلفات در بازار شرمنده مردم هستیم اظهار
کرد :متاسفانه بخشی از این گرانی غیرقابل اجتناب
بوده و البته بخشی از آن هم گرانفروشی است.
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی جمع شده که
باعث میشود گرانی بعضی کاالها اتفاق بیفتد که
شاید منشا آن در کرمان نباشد و این گرانی از
مراکز تولیدی ،پخش ،بنکداران و عمده فروشانی
است که خارج از استان هستند گفت :البته در کنار
این گرانی ،گرانفروشی هم وجود دارد.
میری با بیان اینکه اتاق اصناف و اتحادیههای
مربوطه باید کلیه کاالها و خدماتی که زیر مجموعه
اتحادیه و اتاق اصناف است را بازرسی و نظارت
کنند افزود :در ارتباط با تخلفات بهداشتی ،دارویی

و درمانی و دامپزشکی هم در بحث فرآوردههای
خام دامی و لبنی باید نظارت داشته باشند.
میری با بیان اینکه اگر مردم مشارکت نداشته
باشند و گزارش تخلفاتی را که مشاهده میکنند
به دستگاههای نظارتی ندهند ،کار ما پیش نخواهد
رفت افزود :سامانه  135تعزیرات حکومتی و
 124صنعت ،معدن و تجارت ،گزارشات مردمی
را دریافت و براساس نظر کارشناسی دستگاههای
مربوطه اقدام به صدور رای میشود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این گرانیها ناشی
از تحریمها ،مشکالت ،کمبودها ،خشکسالیهای
متعدد و هزینه تمام شده باالی برخی از محصوالت
است ادامه داد :البته برخی از این گرانیها نیز به
دلیل زیاده خواهی برخی از سودجویان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان
اینکه مقرر شده تمامی کاالهایی که تولید و یا
وارد میشود قیمت تولید روی آنها درج شده باشد
گفت :بیش از  12هزار قلم کاال مشمول این طرح
شده و واحدهای خرده فروش میتوانند برای
کاالهای مصرفی حداکثر  30درصد و کاالهای
غیرمصرفی و سرمایهای است حداکثر  20درصد
به قیمت درج شده تولیدی روی محصول اضافه
کنند.
وی با اشاره به اینکه ما هم به عنوان یک شهروند،
جزئی از این مردم بوده و نگران هستیم اما بخشی از
این گرانیها غیر قابل اجتناب بوده و بخشی حاصل
سودجویی افراد خاص است که باید همه کمک
کرده تا جلوی آن گرفته شود افزود :در سطح استان
بیش از  100هزار واحد صنفی خرد و عمده فروش
وجود دارد و تعداد بازرسان ما محدود است.
میری با بیان اینکه کنترل و بازرسیها در سطح
بازار در حد وسع دستگاهها تشدید شده اما باز
هم کافی نیست و ما هم برابر مقررات و قانون
مکلف هستیم تا اقدام کنیم ادامه داد :البته بعضی
از قوانین نیز بازدارندگی الزم را نداشته که در حال
اصالح شدن است و امیدواریم هر چه سریعتر ابالغ
و الزم االجرا شود.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با تشدید نظارتها
از ابتدای اسفندماه بازرسیها و نظارت روزانه خود
در ارتباط با کاالهای اساسی را تشدید کردیم
گفت :از  14اسفندماه نیز طرح نظارتی ویژه شب
عید ما آغاز میشود.

وزیر امور خارجه :بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریکآمیز ناتو دارد
وزیر امور خارجه کشورمان ریشه بحران اوکراین
را در اقدامات تحریکآمیز ناتو عنوان کرد و گفت :ما
توسل به جنگ را راه حل نمی دانیم.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
پیرامون آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در
توییتر نوشت :بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک

آمیز ناتو دارد .ما توسل به جنگ را راه حل نمی دانیم.
امیر عبداللهیان همچنین تاکید کرده است که برقراری
آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک

ضرورت است.
به گزارش ایرنا ،پس از مدتها گمانهزنی درباره بروز
تنش میان روسیه و اوکراین ،نیروهای ارتش روسیه

عملیات نظامی خود در خاک اوکراین آغاز کردند و
تا کنون در نقاط مختلفی از خاک اوکراین پیشروی
کردهاند.

در بحبوحه درگیریها در اوکراین؛ قیمت نفت رکورد  ۸ساله را شکست
در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در شرق
اوکراین ،قیمت نفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۴
به باالی بشکهای  ۱۰۰دالر رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان  -کارشناسان بازار انرژی
پیشبینی کردهاند که تشدید درگیریها بین
روسیه و اوکراین و بروز جنگ در اروپا میتواند
عرضه جهانی نفت را مختل کند.

بر اساس آمار پایگاه اینترنتی اویل پرایس در
معامالت  ،بهای نفت در بازار معامالت نفتی جهان
از مرز  ۱۰۵دالر در هر بشکه فراتر رفت.
خبرگزاری رویترز اعالم کرد قیمت نفت خام
برنت پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در منطقه
دونباس به بیش از  ۱۰۲.۴۸دالر در هر بشکه
رسیده که باالترین قیمت از سپتامبر  ۲۰۱۴است.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
هم با جهش  ۴.۸۵دالری ( ۵.۳درصدی) به
 ۹۶.۹۵دالر در هر بشکه رسید.
قیمت نفت از ابتدای سال  ۲۰۲۲به دلیل کاهش
عرضه و نگرانی از تنشهای نظامی بین روسیه و
اوکراین ،بیش از  ۲۰دالر در هر بشکه افزایش
یافته است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز چندی پیش به باالی
 ۹۰دالر در هر بشکه رسید که باالترین قیمت در
 ۸سال گذشته محسوب میشود .انتظار میرود
که تنش نظامی بین روسیه و اوکراین ،قیمت نفت
اوپک را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان
است که عمدتاً نفت خام خود را به پاالیشگاههای

اروپایی میفروشد و بزرگترین تامینکننده گاز
طبیعی به اروپا است که حدود  ۳۵درصد از عرضه
ثانویه را تامین میکند.
به گفته کارشناسان ،با توجه به توقف خط لوله
«نورد استریم  »۲از سوی آلمان ،این احتمال
وجود دارد که قیمت گاز در اروپا نیز طی روزهای
آینده با افزایش چشمگیری مواجه شود.

واریز سود سهام عدالت متوفیان با تعیین تکلیف سامانه انتقال به وراث ممکن میشود
همزمان با انتقال قهری سهام عدالت به وراث سود سال
مالی  ۹۸و  ۹۹هم یه صورت یک جا به حساب ورثه واریز
خواهد شد.
بیش از یک سال و نه ماه از آزادسازی سهام عدالت
میگذرد ،اما انتقال سهام متوفیان همچنان بالتکلیف باقی
مانده است؛ موضوعی که با توجه به نزدیک شدن به زمان
پرداخت سود سهام عدالت از اهمیت ویژهای برخوردار شده
و سهامداران عدالت منتظر مشخص شدن تکلیف سود خود
هستند.
در  ۴بهمن  ۹۹شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه ،با انتشار اطالعیهای در ابتدا اعالم کرد که
زیر ساخت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی،

در حال آماده سازی است و به محض عملیاتی شدن
سامانههای مربوط فرآیندهای آن به مردم اطالع رسانی
میشود.
بعد از این خبر ،اطالعاتی از این سامانه داده نشد تا
این که در  ۲۳تیر حسین قشمی مدیر سیستم تسویه
و پرداخت سپرده گذاری مرکزی گفت :برای ایجاد این
سامانه ،جلسات متعددی با همکاران واحد حقوقی قوه
قضائیه و همکاران واحد فناوری اطالعات شرکت سپرده
گذاری مرکزی برگزار شد تا اطالعات موجود متوفیان از
جهت میزان سهام عدالت و از جهت تعداد وراث در این
سامانه ثبت و ضبط شود تا درصدی که وارثان از سهام ارث
میبرند ،مشخص شود که امیدوارم این موضوع تا آخر سال

عملیاتی شود.
البته که الزم است برخی از نهادها و دستگاههای اجرایی،
اقداماتی را جهت شناسایی افراد متوفی و وراث آنها انجام
دهند تا فرایند انتقال سهام عدالت این افراد تسهیل و
تسریع شود.
یک سال در انتظار راه اندازی سامانه انتقال سهام
عدالت به وراث
از آخرین گفتهها در رابطه با سامانه انتقال سهام عدالت به
وراث بیش از  ۷ماه میگذرد تا این که مدیر عامل شرکت
سپرده گذاری مرکزی در رابطه با این سامانه مواردی را
مطرح کرد.
محمد باغستانی مرکزی گفت :شرکت سپردهگذاری

مرکزی با هماهنگی سایر دستگاهها ذی ربط در حال
آمادهسازی سامانهای است که این انتقال قهری به وراث
صورت بگیرد و همزمان با انتقال قهری سهام عدالت به
وراث سود سال مالی  ۹۸و  ۹۹هم یه صورت یک جا به
حساب ورثه واریز خواهد شد.
به گفته او همچنین از سال  ۹۵اقدام به پرداخت سود
به سهامداران عدالت شده که سود سالهای قبل از ۹۸
متوفیان ،در اختیار سازمان خصوصیسازی است .با انتقال
قهری سهام عدالت به ورثه ،این امکان برای پرداخت سود
سنوات گذشته وراث برای سازمان خصوصیسازی هم
فراهم خواهد شد.
وراث هم چنان محروم از دریافت سود!

حسین بوجار یکی از اعضای شرکت سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت گفت :پس از گذشت یک سال و نیم
از آزادسازی سهام عدالت ،سهام فوت شدگان که تا کنون
به بیش از  ۳میلیون نفر رسیده اند (البته اطالعات دقیق
آن در دست سپرده گذاری مرکزی است) انتقال آن به
وراث بالتکلیف باقیمانده است و تنها خبر از در حال آماده
سازی داده میشود .از سپرده گذاری این انتظار میرود به
عنوان مرجع فرایند آماده سازی را هر چه زودتر انجام
دهد تا تکلیف وراث مشخص شود .متاسفانه با توجه به این
که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته وراث هم چنان از
سود خود بی نصیب هستند اما خیالشان برای حفظ سود
خود آسوده باشد.

روزانهم
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گزارش «کرمان امروز» از یک اتفاق تلخ که ختم به خیر شد و بار دیگر ثابت کرد که تاثیر دوربینهای مداربسته بر امنیت اجتماعی چقدر زیاد است؛

تاثیر حضور شاهدان مداربسته بر امنیت!
به قلم

محمد فتح نجات

متاسفانه هفته گذشته بار دیگر کرمان با خبر کودک
ربایی رو به رو شد و شاهد بودیم که این بار کودکی
6ساله قربانی این آفت اجتماعی شد .آفتی که شوربختانه
در همه جوامع و کشورهای جهان وجود دارد و تنها
میتوان مقدار آن را کم و زیاد کرد و این زیان را نمی
توان از هیچ جامعهای حذف کرد .اما نکته ای که سالها
در کشورهای پیشرفته مدنظر است و در کشورما نیز
با اندکی ضعف پیگیری می شود ،بحث وجود دوربین
مداربسته می باشد .در اتفاق اخیر مشاهده کردیم که
لحظه ربوده شدن کودک کرمانی در دوربین های مدار
بسته یک مغازه ثبت شده بود و همین تصویر ،سرنخی

جنایت بزرگ شود .نباید این مهم را دست کم گرفت،
زیرا نه تنها وجود دوربین مدار بسته می تواند در پیدا
شدن مجرم موثر باشد ،بلکه باعث پیشگیری از ارتکاب
جرم نیز می شود .در همین اینستاگرام که هر روز سری
به آن می زنیم ،بسیار وجود دارد کلیپ هایی که یک
سارق اقدام به قصد خود می کند و ناگهان با دیدن
دوربین مدار بسته مجبور به لغو آن می شود .این اتفاق
بسیار ارزشمند است زیرا با وجود نظارت دوربین های
مداربسته در همه شهرها دیگر محیط پیرامون ما برای
مجرمان ناامن می شود و این اتفاق اوج امنیت است.
اینکه مجرمین در یک جامعه احساس ناامنی کنند،
به این معنی است که دیگر انتخاب ارتکاب به جرم
روز به روز کم رنگ تر می شود و جامعه خود به خود
آفت زدایی می شود .البته در این پرونده باید از پلیس
کرمان که با سرعت و دقت باال توانست در کمترین
زمان ممکن کودک ربا را پیدا کرده و کودک را از مرگ
نجات دهد قدردانی کرد و از این روی خدا را شاکر بود.

ابتدایی برای پلیس آگاهی کرمان ساخت که در نهایت
منجر به دستگیری آدم ربا شد .در فیلم پیدا شدن
کودک  6ساله مشاهده کردیم که پلیس با فرض اینکه
کودک کشته شده است به محل مورد نظر رسید و
آنجا تازه زنده بودن کودک مشخص شد .به عبارتی
دیگر باید گفت که حتی تاخیر چند ساعته در این
زمینه می توانست منجر به کشته شدن کودک شود.
بنابراین نباید این روزها تاثیر تکنولوژی را بر امنیت
نادیده گرفت.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مشاهده می
کنیم که برای تمامی مغازه ها و مجتمعهای مسکونی
قانون نصب دوربین مداربسته اجباری شده است .به
عبارتی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان یکی از
عوامل مهم در گرفتن پایان کار ساختمان وجود
سیستم امنیتی مداربسته است .در همین کرمان بارها
مشاهده کرده ایم که حتی یک دوربین کم کیفیت
کوچک در مغازه بقالی می تواند منجر به کشف یک

به انگیزه پخش مجموعه فیلم های مستند «ضد» از تلویزیون؛
به قلم

حمید عسکری

مجموعه تلویزیونی مستند «ضد»
تهیه کننده و کارگردان :محسن کریمیان
گوینده :فریبا رمضان پور
دو فصل بیست قسمتی ،مدت هر بخش :سی تا چهل و
پنج دقیقه ،محصول مشترک :شبکه مستند سیما و مرکز
مستند سوره حوزه هنری
در طول یکی دو سال گذشته شاهد یک جهش کامال
محسوس و ارتقای سطح کیفی آشکار در تلویزیون و آثار
به نمایش درآمده از این رسانه قدرتمند و تاثیرگذار بوده
ایم که امیدواریم این رشد و شکوفایی همچنان تداوم
داشته باشد .این گرایش مثبت و گام رو به جلو به طور
خاص و ویژه در حوزه تولیدات و عرضه آثار مستند بیشتر
به چشم می آید .هر چند که تلویزیون در بخش تولیدات
داستانی اش نتوانسته است در حد انتظار ظاهر بشود و
مثال در میدان رقابت با شبکه نمایش خانگی و سریال
سازی بازی را مساوی یا واگذار نموده است اما در زمینه
تولید آثار مستند و جذب مخاطب برنده واقعی این رقابت
به شمار می رود .ساخت و عرضه فیلمها و مجموعه های
با مضامین مستند چه به لحاظ محتوایی و چه از منظر
ساخت و اجرا در طول سالهای اخیر از رشد قابل مالحظه
ای برخوردار بوده است.
شاید یکی از مهمترین دالیل وقوع چنین حادثه
خوشایندی این باشد که امکان ورود به مرزهای داخلی
صدا و سیما تسهیل تر شده از تعداد قفل و زنجیرهای
مستحکم درب های ورودی اش کمی کاسته شده است.
حاال تصورش را بکنید که بر مقدار کم شدن و ساده تر
شدن شرایط حضور افکار و استعدادهای بیشتر و کامل
تر به فضای داخلی این رسانه ملی و بین المللی قدرتمند
افزوده گردد .این یک واقعیت کامال آشکار و غیرقابل انکار
است که رادیو و تلویزیون ما در طول چند دهه گذشته
بنا به دالیلی که جای ذکرشان در اینجا نیست و فرصتی
کامل تر را طلب می نماید ،مرزهای ورودی صدا و سیما به
شدت مستحکم و غیرقابل نفوذ بوده است .تولیدات آثاری

که نیازمند خالقیت افراد و گروه های زبده و استعدادهای
درخشان ،هنرمندان ،متفکرین و متخصصین مجرب
عمدتا خارج از این رسانه که کارمند رسمی و قراردادی
این مجموعه نیستند و دست اندرکاران ،مدیران و سیاست
گذاران وظیفه جذب آنها و تحقق این اتفاق مهم را به
عهده داشته اند ،در طول چند دهه مغفول مانده و مورد
بی مهری و بی اعتنایی قرار گرفته است .حاال و در طول
همین چند سال اخیر خوشبختانه این گونه به نظر می
رسد که رادیو و تلویزیون ما تصمیم گرفته است تا جور
دیگری نگاه کرده و خودش را متعلق به همه و همه را
متعلق به خودش بداند.
مجموعه جذاب و قابل تامل مستند تلویزیونی «ضد»
انگار حاصل اتخاذ همین رویکرد تازه و خوش یمن و
مبارک تلویزیون است .یک تولید مشترک توسط شبکه
مستند تلویزیون و مرکز مستند سوره حوزه هنری انقالبی
اسالمی .مجموعه مستند «ضد» در دو فصل بیست
قسمتی با مدت زمان تقریبی سی تا چهل و پنج دقیقه
ای ساخته شده که البته بسته به موضوع هر بخش طول
زمانی نیز متغیر است .ضد چه به لحاظ مضمون ساختار
شکنانه و چالش برانگیزش و چه از نظر ساختار جذاب و
قدرتمندی که دارد جزو اتفاقات خوب و قابل توجه گونه
مستند در تلویزیون به شمار می رود .سازندگان مجموعه
در صفحه رسمی مجازی خود و در معرفی آن اینگونه
نوشته اند :نبرد با کلیشه های ذهنی دنیای مدرن .مضمون

اصلی «ضد» آگاه سازی و توجه مخاطب است نسبت به
حوادث پیرامون و اطراف خودش .آسیب ها ،خطرها و هر
آنچه که این بار ذهن او را مورد توجه قرار داده و در شکل
و شمایل و ظاهری کامال فریبنده و بعضا خیلی زیبا عرضه
گردیده و با هدایت و کنترل دقیق از پیش تعیین شده
تا رسیدن به مقاصد کال منفعت طلبانه دست از تالش و
بازی برنمی دارند.
مجموعه مستند ضد قرار است ما را به دنیایی ببرد که
برایمان کامال تازگی دارد .جهانی که یا خودمان بنا به
هر دلیلی آن را ندیده ایم و نادیده اش گرفته ایم و یا
هم اینکه دیدن آن را از ما دریغ کرده اند .نقش موثر اعم
از سازنده بودن یا مضر بودن رسانه های متعدد جمعی،
آداب و رفتار ،ابزارهای نوین دنیای امروز و چگونگی تعامل
و رودرویی سرزمین های گوناگون با یکدیگر در اقصی
نقاط سیاره زیبای زمین از جمله روزنه ها و پنجره هایی
به شمار می روند که در طول این مجموعه نسبت به آنها
توجه نشان داده شده و تماشاگر را به دیدن و باز کردن
آن دریچه ها دعوت می نماید .به عناوین برخی از قسمت
های نمایش داده شده مجموعه مستند ضد توجه نمایند:
دزدان چهره ،باغ رنج ،کاهش فرزند آوری و افزایش آلرژی،
شوینده هایی که ریه ها را آلوده می کنند ،انتقال میکرب
از شیر مادر ،جنون پاکیزگی ،نابودی اخبار جعلی ،رژیم
غذایی همه چیز خواری با سبک زندگی گیاهخواری،
درآمد زایی از زجر حیوانات ،آینده کره زمین در گرو

تاوان غفلت!
انتخاب رژیم غذایی ،آغاز یک اعتیاد با تزریق بوتاکس،
حیوانات دلقک نیستند ،دروغ بازیافت و ....
ساختار کامل مستند ضد بر مبنای یک پژوهش دقیق
و براساس یک فیلمنامه کامل و البته استفاده از تصاویر
آرشیوی چیده انتخاب است .به عبارتی این مجموعه توسط
یک تیم مجرب و با بهره مندی از توانمندی باالی اتاق
فکر در پشت میز تدوین ساخته شده کارگردان خالق به
همراه همکاران خوش ذوقش موفق شده اند تا از پس یک
ایده جذاب به خوبی برآمده و کار نسبتا سخت و مهمی
را به سرانجام برسانند .فرآیند مرحله مهم تصویربرداری
در تمام مرحله تولید مجموعه مستند ضد اساسا وجود
خارجی نداشته و به طور کامل حذف شده است .خود این
اتفاق برای هر فیلمساز و تیم سازنده اش به شدت جذاب و
چالش برانگیز است ،آنهم برای فیلم و مجموعه ای که قرار
است ذهن مخاطب را عمیقا درگیر کرده و شوک برانگیز
باشد .ضد بسیار پرکشش و سرشار از تعلیق بوده و بیننده
پرشمارش را با خودش به خوبی همراه و درگیر می کند
به گونه ای که تا پایان هر قسمت نتواند چشم از آن بردارد
و یا مثال کانال شبکه را تغییر بدهد؟ اگر نگویم که برای
اولین بار اما با اطمینان می شود گفت که شاید از معدود
دفعاتی باشد که شاهد طرح و بررسی برخی از مسائل
پیرامون خودمان به این شکل عریان و شفاف از طریق یک
رسانه جمعی قدرتمند همچون تلویزیون هستیم.
به خصوص در فصلی که به عملکرد رسانه های جمعی دنیای
امروز در تولید و نشر اخبار پرداخته شده و دیکتاتوری بی
رحمانه شبکه های دیداری و شنیداری مثل تلویزیون ،رادیو،
اینستاگرام ،تلگرام ،توییتر و نشریات کاغذی برای مخاطب
عام و خاص به نمایش گذاشته می شود .اینکه به قول خود
فیلم به جای اینکه ما آنها را مورد استفاده قرار بدهیم ،آنها
هستند که عمال ما را مصرف می کنند و تمام زیر و بم
زندگی ما را کنترل و مدیریت می کنند .یا در فصل درخشان
دزدان چهره که اتفاقا چندین مرتبه نیز پخش شده است،
به یکی از مهمترین دغدغه های جهان امروز یعنی جراحی
پالستیک و زیرسازی های اندام و جسم و ظاهر بشر امروز
ساکن بر روی کره زمین پرداخته شده و دست به افشاگری
های جسورانه این تجارت سودآور زده شده است .در فصل
زیبای شهروندان درجه دو شاهد برخوردهای زشت ،تحریم
ها و خشونت هایی هستیم که در جوامع به ظاهر پیشرفته
غربی با خواننده مطرحی همچون خانم بیانسه می شود آنهم
به دلیل اجرا و خواندن یک ترانه ای که خاطره و یاد گروهی

به نام پلنگ سیاه را زنده و تداعی کرده است .شکنندگی
و سست بودن موقعیت چهره های بزرگ و ظاهرا محبوب و
مشهور و سلبریتی هایی که به تصور نادرست فکر می کنند
چون شهرت باالیی دارند ،پس قدرت هم دارند ،در طول این
بخش به زیبایی هر چه تمامتر به تصویر درآمده است.
مجموعه مستند ضد ،مخاطب را دعوت به بازنگری در خیلی
از باورها و تصوراتش می نماید .باورهایی که چه بسا تمامی
زیر و بم زندگی فردی و اجتماعی را تحت سلطه و نفوذ کامل
خودش درآورده و خروج از این دایره و فضای محدود و بسته
ای که به خاطر وجود آن باورها و تصورات شاید خیلی سخت
اما غیرممکن نخواهد بود .شاید در مواردی حتی تماشای
مستند هایی از جنس ضد برای برخی دشوار و گونه ای از
آزار و اذیت را به دنبال داشته باشد .اینکه یک رسانه خودش
را به چالش جدی کشیده و فصل های ناگفتنی را نسبت
به موقعیت و جایگاه خودش را در معرض دید همگان قرار
بدهد ،در نوع خودش جذاب و قابل تامل است.
مجموعه مستند ضد از این منظر و زاویه دید ،اثری است
گرم ،جسورانه و قابل توجه! انتخاب موسیقی ،گفتار متن،
تدوین خوب و صداگذاری خوب از جمله نقاط قوت فنی
مستند ضد به شمار می روند .نوع جنس صدای خانم
فریبا رمضان پور به عنوان راوی ماجراهای ضد انتخابی
هوشمندانه است.
چرا که در جهت انتقال حس مورد نیاز حاکم بر فضای
کلی فیلم بسیار درست عمل کرده است .معموال اینگونه
صدایی ،مناسب یک فضای رمانتیک هست و بیشتر هم
کارکرد تبلیغاتی داشته و حس آرامش را به مخاطب
منتقل می نماید اما در اینجا کامال برعکس و متضاد
عمل کرده و هر چه که در طول هر قسمت جلوتر می
رویم این صدای زنانه بیشتر ما را نگران و وحشتزده می
کند .انتخاب و دقت فیلمساز از یک سو و احساس درست
فضای مورد نیاز فیلم و اجرای دقیق و موثر خانم فریبا
رمضان پور که جزو گویندگان موفق و با تجربه عرصه
دوبالژ سینما و تلویزیون ایران به شمار می روند ،از نقاط
قوت و قابل توجه مجموعه مستند ضد به شمار می روند.
محسن کریمیان به عنوان کارگردان و البته تهیه کننده
ضد به خوبی از پس اجرای این مجموعه خوب برآمده و
موفق شده تا یکی از بهترین آثار مستند سالهای اخیر را
عرضه نماید مجموعه فیلمی که به تماشای چندباره اش
می ارزد.

