
دیدارهیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با استاندار کرمان

پیام مشترک امام جمعه و استاندار کرمان،  به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی:

روابط عمومی ها، به پویایی و تسهیل 
رابطه مردم و مسئوالن کمک می کنند

حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان و دکتر علی زینی وند،استاندار 
کرمان، در پیامی مشترک، ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی داشتند.

در این پیام آمده است: روابط عمومی، تلفیقی از علم و عمل، دانش و مهارت است. روابط عمومی ها ضمن 
 استفاده از تکنیکها و ابزارهای ارتباطی و تولید محتوا با گسترش فضای عمومی، تفاهم و اعتماد را در جامعه ارتقا 

می دهند و به پویایی و تسهیل متقابل رابطه مردم و مسئوالن کمک می کنند.
هماهنگی با سرعت تحوالت ارتباطی و فناورانه، رعایت اصول اخالقی و حرفه ای، ترویج فرهنگ 
با موثر  ارتباط  داشتن  مردم،  و  مسئوالن  بین  تعاملی  و  سویه  دو  ارتباط  برقرای  اسالمی؛   ایرانی، 
و  راهبردی  نقش  ایفای  جامعه،  مختلف  اقشار  و  نخبگان  رسانه،  اهالی  با  اندیشی  هم  ها،  رسانه    
مشاوره ای، توجه به روابط درون سازمانی و برون سازمانی، داشتن برنامه منسجم برای شرایط عادی 

و بحران، افکارسنجی و پژوهش، تولید محتوای مناسب و متناسب با تنوع مخاطب، آموزش مستمر، 
حضور فعال در رسانه های اجتماعی، نقد پذیری و ارتباط با مردم از راه های مختلف، تبیین خدمات 
دولت و نظام و اقناع افکارعمومی و تعامل بین روابط عمومی های دولتی و غیردولتی می تواند روابط 

عمومی ها را به سازمانی پویا، هوشمند و تاثیرگذار تبدیل کند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا قرار داریم امید است در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  نامگذاری شده است روابط 
عمومی ها به عنوان یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در امر اطالع رسانی و امیدآفرینی، با همیاری گسترده 
درون و برون سازمانی  بیش از پیش در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فعالیت و 

زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم نمایند.

طرح تشکیل استان کرمان جنوبی
 اعالم وصول شد

آقای سیدناصر موسوی الرگانی، عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی از اعالم وصول 
طرح  های اصالح ماده ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس ، تشکیل استان کرمان جنوبی، حمایت همه 
جانبه از مراکز علمی - تحقیقاتی، ضد استکباری و اشخاص زیان دیده از دولت آمریکا و اصالح 

موادی از قانون دیوان محاسبات خبر داد.

هرگونه تجمع، پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی 
ممنوع است

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه یکی از ماموریت های خطیر ناجا در 
سال ۱۴۰۰ موضوع انتخابات است، اظهار داشت: برگزاری انتخاباتی امن از اولویت ها است در این 
راستا هرگونه تجمع قبل از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و براساس قانون برخورد 

می شود.

تقدیر 240 نماینده مجلس
 از اقدام وحدت آفرین دکتر قالیباف

آقای سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی بیانیه 240 نفر از نمایندگان مجلس را برای تشکر و قدردانی از اقدام وحدت 
آفرین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و عملکرد انسجام بخش وی در انتخابات 

ریاست جمهوری را قرائت کرد.

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

توضيحات :جهت شركت در مزايده فوق شركت كنندگان بايستي از طريق
 سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس : )www.setadiran.ir( اقدام نمايند

 شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه : 021-27313131

آگهي مزايده عمومي     نوبت اول
مزايده گزار: سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان کرمان 
اعتبارات  از محل  با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 شرکت  3.675.800.000 ریال   : ارجاع کار  اولیه 73.515.004.754 ریال و مبلغ تضمین فرایند  برآورد  با  را 
داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته بهره برداری 
از تاسیسات آب و خطوط انتقال و مخازن آب از آب و فاضالب کشور و صالحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از اداه کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشند،دعوت 
می شود جهت دریافت اسناد مناقصه بر اساس برنامه زمانی ذیل به دفتر قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب 

و فاضالب استان کرمان به آدرس:www.abfakerman.ir موجود می باشد.
برنامه زمانی مناقصه:

مهلت خرید اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 1400.02.26 لغایت شنبه مورخ 1400.03.01
مهلت زمانی ارائه تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400.03.11

زمان برگزاری مناقصه:ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 1400.03.12
الزم به ذکر است:

در جلسه گشایش پاکات مناقصه یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد.
جهت شرکت در مناقصه الزم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه ضمانت نامه فرایند ارجاع کار منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معامالت دولتی اقدام نمایند.)بدیهی 

است ارائه هرگونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه شرکت در مناقصه قابل پذیرش نمی باشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد.(

آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- نبش بلوار ساوه- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

خانم حکیم زاده با تاکید بر اینکه هرگونه مشارکت برای تامین هزینه مدارس داوطلبانه است و به هیچ 
وجه اجباری نیست گفت: دانش آموزان مدارس دولتی مجبور نیستند مبلغی برای ثبت نام بپردازند.

 اخبار  در  یک  نگاه

آقای قاسم تقی زاده خامسی گفت: هیچ برنامه ای برای قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار 
نیست و قرار نیست که تامین آب هیچ یک از مشترکان با محددیت روبرو شود.

 معاون آب و آبفای وزیر نیرو:
هیچ برنامه ای برای

 قطع آب مشترکان پرمصرف
 در دستور کار نیست

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

دریافت وجه برای ثبت نام
 در مدارس دولتی 

ممنوع است

رادیو انتخابات با مدیریت آقای رضا کوچک زاده، فعالیت خود را آغاز کرد. رادیو انتخابات هم اکنون روی 
موج اف ام ردیف ۹۵.۵ و همچنین سایت ایران صدا قابل دریافت است.

 با مدیریت آقای رضا کوچک زاده 
رادیو انتخابات

 روی موج» اف ام « ردیف ۹۵.۵ 
آغاز به کار کرد

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان دویست و چهل و 
سومین نماد معامالتی)هفتاد و یکمین شرکت در بازار اول( در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.

»جهان فوالد سيرجان« 
بورسی شد 

درج نماد » فجهان«
 در تابلوی فرابورس 

سخنی با اصحاب رسانه 
» خدایا! تو شاهدی که هیچگاه دنبال مقام و قدرت طلبی نبوده ام و در این مرحله 
نیز برخالف میل و مصلحت شخصی و تنها به منظور انجام وظیفه در جهت اجابت 
توده مردم وجوامع نخبگان و رعایت مصالح اجتماعی و رفع رنج مردم و ایجاد 
امید پا به عرصه گذارده ام و در این مسیر از تو و اولیاءت استمداد می طلبم تا 

خدمتگذاری شایسته برای این مردم قدرشناس و رنج کشیده باشم.«
انتخابات در  نام  ثبت  از  قبل  رئیسی،  ا...  آیت  بیانیه  پایانی  ی  جمله  است،  عجیبی   جمله 

 ریاست جمهوری!
آنها که با شخصیت فردی و اجتماعی آقای رئیسی آشنایی دارند، عمق این واژه ها را بیشتر درک 
می کنند.او عاشق مردم است و تمام آرزویش توانمندی مردمی است که استحقاق رسیدن به آرمانی 

ترین وضعیت ممکن را دارند.
 اشتباه نکنید!  این حرف ها تبلیغ برای آقای رئیسی نیست، زیرا مثل روز برایمان روشن است که 

مردم درست انتخاب می کنند و این شخصیِت پاک و منزه، نیاز به هیچ تبلیغی ندارد. 
مهم برای ما حفظ این شخصیت ارزشمند است که امروز برای هر ایرانی مومن که خود را در محضر 

خدا می داند، یک امر واجب و ضروری است.
پیش بینی بسیاری از فعاالن و نخبگان سیاسی و حتی خیلی از بزرگان این بود که آقای رئیسی به 
انتخابات ورود پیدا نمی کنند. اما ایثارگری و فداکاری ایشان باعث شد تا در یک تصمیم سخت، 
خود را به این مهلکه بزند و برای نجات ملت، نامزد سکانداری قوه مجریه و ساماندهی معیشت و 

زندگی مردم شود.
توفیق شان را از خداوند متعال خواهانیم و امیدواریم رسانه های مومن و معتقد به نظام، در امتداد 
راه یک ماهه تا روز برگزرای انتخابات در حفظ منزلت و جایگاه این استوانه شریف، کمال دقت و 
هوشمندی را داشته باشند. البته حفظ حرمت تمام کاندیداها، یک اصل اجتناب ناپذیر در فعالیت 

رسانه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.                                                                 مدیرمسئول

سرمقاله

نشانی دفتر روزنامه واقعه: كرمان، بلوار فردوسی، بين كوچه 11  و  13  - مجتمع نور طبقه سوم 

تلفن های تماس:   32268303  -  32268305  - 32268306    

آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: خوشبختانه 
ثبت نام ها روند خوبی داشت و با توجه به مصوبه شورای نگهبان، ما به 
عنوان گام اول، راضی هستیم، چرا که ثبت نام های بی رویه خیلی کمتر 
بود. تعداد کسانی که برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرده اند، ۵۹۲ 
نفر بوده اند و طبیعتا شورای نگهبان صالحیت کسانی که شرایط اعالم 

شده را داشته باشند، در بررسی صالحیت ها رسیدگی خواهد کرد.

پایان  با  گفت:  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  عرف،  جمال   آقای 
ریاست جمهوری ،  انتخابات  دوره  داوطلبان سیزدهمین  از  نام  ثبت 
مدارک داوطلبان به شورای نگهبان ارسال شد. براساس تقویم، ششم 
خرداد زمان اعالم اسامی تاییدشدگان توسط شورای نگهبان خواهد 
بود که در نهایت نیز وزارت کشور این اسامی را منتشر خواهد کرد. از 

هفتم خرداد به مدت ۲۰ روز داوطلبان فرصت تبلیغات دارند.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نامزدهای 
محترم این دوره از انتخابات و حامیان آنها باید با اهتمام بیشتر از 
دوره های گذشته در رعایت موازین شرعی و اخالقی از تخریب یکدیگر 
و طرح ادعاهای غیرمنصفانه علیه رقیبان با جدیت بپرهیزند. چون 
اینگونه اقدامات در نهایت باعث سیاه نمایی از وضعیت کشور شده و 

مردم را به غلط نسبت به آینده ناامید می کند.

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه

              سال » تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گرامی بادتومان  دوشنبه  27  اردیبهشت ماه 1400 - 5 شوال 1442 -  17 می 2021- سال  پانزدهم -   شماره 3443  - تکشماره    

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

ثبت نام ۵۹۲ نفر
برای انتخابات 
ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات کشور:

اسامی نهایی نامزد های
 انتخابات ریاست جمهوری

 ۶ خرداد اعالم می شود

رئیس مجلس شورای اسالمی:

نامزدهای  انتخابات
 از طرح ادعاهای غیرمنصفانه 

علیه رقیبان بپرهیزند

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

آگهی مناقصه

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره :6/الف/1400-2 
موضوع مزايدهشماره مزايده سامانهشماره مزايده

       اجاره مرکز تکثیر ماهیان سردابی الله زار 21/1400/205000003520000001

دريافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت -1محل

انتشارات سازمان -2

از تاريخ1400/2/27 لغايت 1400/2/29مهلت

میدان آزادی -سازمان جهادکشاورزی استان کرمان- اداره امورپیمانهاو قراردادهامحلتحويل تضمین

تا ساعت 12 مورخ 1400/3/8مهلت

بازگشايي پیشنهادات 
میدان آزادی-سازمان جهادکشاورزی استان کرمان – کمیسیون معامالت محل

ساعت 8/30 صبح شنبه مورخ 1400/3/9زمان

با حفاظت از جنگل ها و مراتع
 ايرانی سرسبز را به فرزندانمان امانت بدهیم.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شرح در صفحه 2



آب مشترکان پرمصرف قطع نمی شود
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: هیچ برنامه ای برای قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار نیست و قرار نیست که تامین آب هیچ یک از مشترکان با محددیت روبرو شود.  تنها طرحی که در حال حاضر اجرا خواهد شد مصوبه هیات دولت است که بر 

اساس آن تعرفه مشترکان پر مصرف بیشتر از سایر مشترکان دریافت می شود. 2
دوشنبه  27   اردیبهشت  ماه 1400 

5 شوال  1442  /  17 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3443

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90
 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

نام رقبهشماره
مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به مترمربعحدود اربعه

پالک اصلیپالک فرعی
 بخش
مغربجنوبمشرقشمالثبتی

 مساحت
مستثنیات

مساحت کلمساحت منابع ملی

 بی کندهای1
بردسیر703820کلیه فرعیات واقع در محدودهغبیرا)مختار(

 به محدوده پالک7فرعی
 از6172-اصلی از
بخش20کرمان

ابتدا به محدوده اراضی پالک7فرعی از6172-
اصلی ودوم به پالکهای1و2فرعی از5741-

اصلی بخش20بنام حسین آباد سفته

به محدوده اراضی پالکهای1و2فرعی از5741-
اصلی بخش20بنام حسین آباد سفته

 به محدوده اراضی پالک5فرعی
68943816745061از6172-اصلی بخش20کرمان

چنزوئیه2
کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به محدوده پالک565-اصلیبردسیر75921
بخش21موسوم به ابراهیم آباد

 ابتدا به اراضی پالک565-اصلی بنام ابراهیم
 آباد ودوم به اراضی پالک 395-اصلی بنام

خالصه گلزار

 به محدوده پالک781-اصلی بخش21بنام
سرباال

 به محدوده پالک5040-اصلی
33720450118387322بخش21 بنام خیرآباد

بزقوچ آباد3

کلیه فرعیات واقع در محدوده

بردسیر483820و4839

ابتدا به محدوده پالک 4801-
 اصلی بنام بهرامجرد ودوم
 به پالک4722-اصلی بنام

محمودآباد

 به محدوده پالک5043-اصلی بخش20 بنام
 به محدوده پالک4801-اصلیبه محدوده اراضی پالک باقیمانده بهرامجردده گبر

22754222447249989بخش20بنام بهرامجرد

فخرآباد سفلی4
1316-1357لغایتکلیه فرعیات واقع در محدوده

1385به جزء1378
به محدوده پالک 1386-بردسیر20

اصلی بنام طاهرآباد

 ابتدا به محدوده پالک1386-اصلی بنام
 طاهرآباد ودوم به پالک1155-اصلی

بخش20بنام میمونیه

 به جاده آسفالته بردسیر سیرجان وپالک
فخرآباد علیا

 ابتدا به پالک فخرآبادعلیا ودوم به
 پالک1571-اصلی بنام محمودآباد

کدخدا
366388*366388

حسن آباد نگار5

کلیه فرعیات واقع در محدوده

بردسیر461020

 ابتدا به محدوده اراضی
 ملی فاقد پالک ودوم
 به پالک4592-اصلی

بخش20بنام عیش آباد

 ابتدا به اراضی پالک4591-اصلی بنام حسین
آباد ودوم به پالک4559-اصلی بنام هلکار

 ابتدا به اراضی پالک4559-اصلی بنام هلکار
 ودوم به پالکهای5806و4618-اصلی بنام

اسماعیل آباد نگار

 ابتدا به اراضی پالک4626-اصلی
 بنام محمدآباد گزوئیه ودوم به
 اراضی پالک4611-اصلی بنام

رحیم آباد

9281802500561178236

آسیاب آبرودی نارپ6
کلیه فرعیات واقع در محدوده

به محدوده اراضی پالک5931-بردسیر472320
 به محدوده اراضی پالک5931-اصلیبه محدوده اراضی پالک5931-اصلی بنام مرتع نارپبه محدوده اراضی پالک4725-اصلی بنام نارپاصلی بنام مرتع نارپ

7339567417201475676بنام مرتع نارپ

کلکوئیه7
کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به محدوده پالک-5294اصلیبردسیر529620
 به محدوده پالک 5293 اصلی بخش20کرمانبه محدوده پالک-5293اصلی بنام دره سرج بخش20کرمان بنام بید عایشه

بنام دره سرج

به محدوده پالکهای5275-5274-
 اصلی بخش20بنام طغرکوئیه وبندر

طغر کوئیه
14846520213192169784

خبروئیه)مهدی آباد(8

کلیه فرعیات واقع در محدوده

به محدوده اراضی پالک-364بردسیر5167-516521
اصلی بنام فتح آباد

 ابتدا به محدوده پالک-364 اصلی بنام فتح
 آباد ودوم به محدوده پالک-296 اصلی بنام

 عبدل آباد وسوم به محدوده پالک 565-اصلی
بخش21بنام ابراهیم آباد

 به محدوده پالک5040-اصلی بخش21بنام
خیرآباد

 ابتدا به محدوده پالک102فرعی
 از 5741-اصلی بنام حسین
 آباد سفته ودوم به محدوده

 پالک 7فرعی از6172-اصلی
بخش20کرمان

65098430986803749664

عبدل آباد9

کلیه فرعیات واقع در محدوده

بردسیر591420

 به اراضی پالک-5676اصلی
بنام وکیلی وپالک-5677

 اصلی بنام تراب آبادواراضی
 فاقد سابقه اجرای مقررات

تاج آباد

 به محدوده اراضی پالک5787-اصلی بنامبه محدوده اراضی پالک5673 بنام گزوئیه
رضا آباد

 به اراضی آبرودی حلبی سازان
 )مزرعه دریا(پالک 5666-اصلی

بخش 20کرمان
82087621320703407

 اراضی باقیمانده10
ارجمندیه وبهرام آباد

 18821وباقیماندهکلیه فرعیات واقع در محدوده
پالک18817-18822-

1049-18766
زرند13

 به اراضی ملی رضوان
 پالک2فرعی از-1049اصلی

 بخش13کرمان

 به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات بهارستان
واراضی علی آباد علیا پالک-1048اصلی

به اراضی دامنه هشتادزیاری پالک18870-
اصلی واراضی ارجمندیه پالک18822-اصلی

به اراضی بهرام آباد پالک1049-
33298308255064155336اصلی

11
 مراتع سرتخت

 شعبجره تا حوض
داربند

کلیه فرعیات واقع در محدوده
 حدفاصل پالکهای 18771

زرند13- 19079 - 19155
 به قسمتی از اراضی ملی

 ومراتع اطراف طغرالجرد الی
جور پالک-333اصلی

 به اراضی ریزوئیه)قسمتی از مراتع طغرالجرد
الی جور(پالک-19079اصلی

 به اراضی ملی چاه شور شعبجره
پالک19155-اصلی بخش13کرمان

 به اراضی گیوران پالک3فرعی
171863359172033608906از18771-اصلی بخش13کرمان

 مزرعه حسن آباد12
ومزرعه کوثر

کلیه فرعیات واقع در محدوده
 به اراضی محمدآبادگلشنزرند18763-1880513

پالک-18776اصلی
 به اراضی بهجت آباد برگ تشخیص

شماره1353/12/14-581
 به اراضی فتح آباد شور برگ تشخیص

شماره1369/10/18-3101
 به اراضی محمدیه برگ

9773431309741108317تشخیص1365/10/8-3064

حصن آباد موقوفه13
کلیه فرعیات واقع در محدوده

زرند1110813
 به اراضی موضوع رای

 کمیسیون ماده واحده عمرانیه
پالک-18862اصلی

 به اراضی جالل آباد وراحت آباد پالک10489
واراضی محمدآباد گلشن

به اراضی حجت آبادپالک11109-
 اصلی واراضی جنب ده فیاض وحصن

آبادپالک19189-اصلی

 به اراضی ملی پالک19189-اصلی
826673114387941060واراضی ملی پالک18867-اصلی

14
 اراضی ملی براریگ

 وباقیمانده دشت
خروجی سیریز

کلیه فرعیات واقع در محدوده
 به مرزتقسیمات کشوری زرندزرند19084-19145-1876013

با استان یزد
 به اراضی ملی حصومند پالک1فرعی از

18760-اصلی بخش13کرمان
 به اراضی ملی پالکهای19144دشت خروجی

سیریز واراضی ملی پالک19082-اصلی

 به اراضی فاقد سابقه اجرای
 مقررات ومرز تقسیمات کشوری

شهرستان رفسنجان
64805472518954731669

سایکان15
 3339و3340وکلیهکلیه فرعیات واقع در محدوده

 پالکهای اصلی واقع در
محدوده

بم32
 به اراضی کروک سرنساء

پالکهای3260لغایت3552-
اصلی بخش32کرمان

 به اراضی زوران پالک2618لغایت2698-اصلی
واراضی سروند پالکهای2761لغایت2855-

اصلی بخش32

 به اراضی بنگاه ناصریه پالک3008-اصلی
بخش32

 به اراضی موات دشت دولت
 آبادتاطرزپالک5503-اصلی

بخش32کرمان
1004708*1004708

زوران16
کلیه فرعیات واقع در محدوده

بم261832لغایت2698
 به اراضی کهن محله

 پالک2606لغایت2615واراضی
باغ مرادپالک2856-اصلی

 به اراضی پالک2699لغایت2715-اصلی بنام
کنجا واراضی پالک 2728لغایت2729-اصلی

 به اراضی سروند پالک2761لغایت
 2855-اصلی واراضی سایکان کروک

پالک3339لغایت3340-اصلی

 به اراضی کروک وسرنساء
14913252506161741941پالک3260لغایت3552-اصلی

سروند17

کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به اراضی زورانبم276132لغایت2855
پالک2618لغایت2698-اصلی

 به اراضی کنجاوباغ باالپال کهای
به اراضی تاج آباد پالک3009-اصلی2699لغایت2715و2858لغایت2926-اصلی

 به اراضی بنگاه ناصری
 پالک3008-اصلی واراضی

سایکان پالک3339لغایت3340-
اصلی

1217921167031234624

محمود آباد دهبکری18
کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به اراضی ملی دشت ابارقبم279833
ودارزین پالک-3094اصلی

 به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات وجاده
آسفالته بم دهبکری وحریم جاده

 به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات وجاده
 آسفالته بم دهبکری

 به رودخانه فصلی دهبکری واراضی
67375*67375فاقد سابقه اجرای مقررات

19
 بخشی ازجنوب جاده
 ریگان ایرانشهربعد
ازپل هشتصدمتری

کلیه فرعیات واقع در محدوده

ریگان550632

 به جاده آسفالته بم
 ایرانشهر واراضی ملی شرق
 رودخانه ریگان معروف به

هشتصدمتری

 به اراضی پالک5فرعی از5506-اصلی
بخش32

 به اراضی پالک4فرعی از5506-اصلی بنام
دشت گیگان

 به اراضی پالک5395-اصلی از
 بخش32 واراضی 766فرعی

 از5395-اصلی بنام چاه ملک
هشتصدمتری

*9756860197568601

20
 باقیمانده فردوسیه

 آزادگان واراضی
رازق آباد

کلیه فرعیات واقع در محدوده

رفسنجان1974-19679

 به اراضی ملی چاه دریا برگ
 تشخیص1352/1/29واراضی

 محمودیه بهرامی برگ
تشخیص1362/9/30-962

 به اراضی ملی چاه دریا برگ
 تشخیص1352/1/29واراضی فردوسیه
آزادگان برگ تشخیص55/10/8-810

 به اراضی ملی چاه دریا برگ
 تشخیص1352/1/29واراضی اسالمیه برگ

تشخیص62/10/3-964

 به اراضی اکبرآباد برگ
 تشخیص1353/11/20-708

 واراضی مهدی آباد
صورتجلسه1367/4/4

4730171864214816592

باقرآباد نوق21

کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به اراضی روان مهران برگرفسنجان1309010لغایت13390
تشخیص56/11/21-933

 به محدوده اراضی شرق جاده نوق
 پالک5799و5514فرعی از15071-اصلی

بخش10

به اراضی قاسم آبادنوق برگ تشخیص1053-
 68/6/4واراضی بهرمان نوق برگ تشخیص

99/11/18-5067

به اراضی یحیی آبادنوق پالک15028-
اصلی واراضی خالق آبادپالک11202-

 اصلی واراضی اسماعیل شوراب
 پالک13088لغایت12994-اصلی

بخش10

5023984*5023984

محمدآباد امینی22
کلیه فرعیات واقع در محدوده

 به محدوده اراضی قسمتی ازبه قسمتی از محمدآباد امینیبه اراضی قسمتی از محدوده محمدآباد امینیبه اراضی امین آبادسیرجان616736
7680*7680محمدآباد امینی

ده یادگار23
کلیه فرعیات واقع در محدوده

سیرجان2219-217336
 به اراضی فاقد سابقه اجرای

 مقررات حریم ومحدوده
قانونی شهرستان

 به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات محدوده
قانونی شهرستان

 به اراضی فیروزآباد مکی آباد واراضی مکی
آباد پالک2786-اصلی بخش36کرمان

 به اراضی نصرآبادپالکهای
 2518و2517-اصلی واراضی فاقد

سابقه حریم شهرسیرجان
597267375531972798

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض 

خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره 
کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

مهدی رجبی زاده
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان
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*  فروردین
شما آینده خود را از همین امروز می سازید، باید وضعیت مالی 
تان را از االن رو به راه کنید زیرا فردا برای این کار بسیار دیر 
می باشد حتی اگر وضعیت مالی تان رو به راه باشد و مشکلی 

نداشته باشید، باز هم باید به فکر آینده تان باشید.
*  اردیبهشت

شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی مانده اید، زیرا 
فکر می کنید که در همین مقطعی که هستید خوب است بیش 
از حد در آینده به سر می برید کمی نیز در امروز زندگی کنید. 

زندگی امروز نیز برایتان اهمیت داشته باشد.
*  خرداد

برایتان  ابتدا  در  که  است  داده  رخ  زندگی تان  در  تغییراتی 
بسیار آزار دهنده بوده است، اما اکنون متوجه شده اید که این 
تغییرات برای شما الزامی بوده است و مانند چراغی در تاریکی 
استفاده می کنید. شما فردی هستید که  آنها  تمام  از  امروز 
نمی توانید در بی ثباتی زندگی کنید، همیشه عادت کرده اید که 
زندگی تان قانون خاصی داشته باشد به همین دلیل اکنون که 

زندگی تان در حال تغییر است کمی گمراه شده اید.
*  تیر

به تازگی با دوست تان به مشکلی بر خورده اید به همین دلیل 
تالش می کنید تا بین این موضوعات یک توازن و تعادلی را 
برقرار کنید. درس هایی را که باید یاد می گرفتید به انتها رسیده 
است اکنون زمان باز پس دادن این درس ها و هنگام امتحان 

است.
*  مرداد

شما تالش های بسیاری را انجام می دهید که زندگی تان را از 
مرزی که امروز در آن قرار گرفته است دور کنید. شما در این 
روزها خبرهای خوبی را از همه جا و در رابطه با مسائل مختلف 
خواهید شنید. سعی کنید برای رسیدن به ایده آل های زندگی 

تان مسیر مستقیم را بپیمایید
*  شهریور

شما توسط یک اتفاق یا صحبتی که به تازگی برایتان پیش آمده 
است انرژی مثبت زیادی گرفته اید، به همین دلیل اقدامات و 

فعالیت های مهمی را بر می دارید که در آینده تان تاثیر فوق 
پستی  کاری  هر  که  باشید  داشته  خاطر  به  دارد.  العاده ای 
و بلندی های مختص به خودش را دارد، هیچ گاه نا امید و یا 

هیجان زده نشوید
*  مهر

شما در این روزها بیشتر خلوت نشین شده اید و عزلت را بر 
شلوغی ترجیح می دهید. اما بهتر است بدانید سورپرایزهای 
بزرگی در انتظار شما هستند پس عزلت نشینی را رها کنید تا 
به آنها برسید. کمی از زندگی عادی و روزمرگی که دارید فاصله 
بگیرید و از آن خارج شوید. کارها و فعالیت های سابق تان که 
همه ناتمام مانده اند و بر روی هم انباشته شده اند را فراموش 

کنید، برای کارهای جدید اقدام کنید.
 *  آبان

با مسائلی که اتفاقی و بر اساس حوادث مختلف برایتان پیش 
می آید خیلی غیر عادی برخورد می کنید، بهتر است از این کار 
دوری کنید زیرا باعث می شود که به سالمتی شما آسیب جدی 

وارد شود.
*  آذر

دستخوش  زندگی تان  می کنید  احساس  روزها  این  در  شما 
تغییراتی اساسی می شود و شما توان مقابله با آنها را ندارید. 
مانند این می مانند که شما بر روی یک موج سوار شده اید و 
این موج بدون اختیارتان، هر سویی که بخواهد شما را سوق 

می دهد. خداوند در این روزها موهبت های بزرگی را به شما 
عرضه خواهد کرد.

*  دی
این روزها زندگی تان در  ادعا کنید که در  شما ممکن است 
وضعیت اورژانس قرار گرفته است و برای اداره زندگی تان با 
این موضوعات، همه  اما  مواجه هستید.  مشکالت عدیده ای 
ساخته ذهن شما هستند و گرنه شما مشکالت زیادی ندارید 
یا اگر مشکالت زیادی دارید، خداوند راه حل آنها را هم جلوی 

پای شما قرار داده است
*  بهمن 

شما می توانید هفته های پر از هیجانی را داشته باشید اما به 
دلیل کارها و فعالیت های اجتماعی تان خود تان را از تمام این 
تفریح تان محروم می کنید. شما با دید مثبتی که به زندگی 

دارید الگوی تمام افراد در خانواده یا دوستان تان هستید. 
* اسفند

شما تمایل دارید در عرصه اجتماعی فعالیت های تازه ای را آغاز 
کنید، اما استرس زیاد و ترس از آینده ای مجهول مانع از این 
کار می شود. هیچ کس از آینده خود خبر ندارد اما ریسک در 
زندگی همه انسان های امری اجتناب ناپذیر است، بهتر است با 
فرد یا افرادی که تجربه این کار را دارند مشورت نمایید و بعد 
برای این کار اقدام نمایید. زیرا موفقیت های بزرگی در آینده 

منتطر شما هستند.

کاهش آالیندگی حامل های انرژی 
با روش نوین محققان کشور

سیستم  توانستند  دانش بنیان  شرکت  یک  محققان 
سولفورزدایی مواد هیدروکربنی به روش نوین کاتالیستی 

را در مقیاس صنعتی راه اندازی کنند.
هادی نصیری مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: 
سیستم  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،  شرکت  این  در 
 ODSنوین روش  به  هیدروکربنی  مواد  سولفورزدایی 
کاتالیستی در مقیاس صنعتی انجام می گیرد. این شرکت 
موفق شد تا این کارخانه سولفورزدایی از نفت و میعانات 
گازی را راه اندازی کند و تا کنون چندین واحد دیگر نیز 

در شهرهای مختلف احداث شده است.
وی ادامه داد: از نظر قیمت این شرکت دانش بنیان توانسته 
است فاصله خود را با رقبای خارجی حفظ کند و محصول 
خود را علی رغم کیفیت خوب با نرخ کمتری به مشتری 
عرضه کند. در پروژه اخیر که توسط این شرکت راه اندازی 
شد، حالل »وایت اسپریت« بسیار با کیفیت، با سولفور 
۱۶ پی پی ام تولید شد که با توجه به کیفیت کار جوانان 
و مهندسان ایرانی، از سوی مسئولین این بخش مورد 
استقبال قرار گرفت. با توجه به آمارهایی که داریم، قیمت 
احداث این کارخانه توسط این شرکت دانش بنیان، حدود 

یک چهارم قیمت پیشنهادی دیگر رقبا بوده است.
مدیر عامل شرکت بیان کرد: سرمایه گذاران حوزه صنعت 
نفت و پتروشیمی و پاالیشگاه ها از جمله مصرف کنندگان 

عمده این محصول محسوب می شوند.
صیری در توضیح فعالیت های شرکت افزود: این واحد 
دانش بنیان، فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک 
از  بیش  تاکنون  و  کرد  آغاز   ۱۳۸۶ سال  در  شیمیایی 
۳۰ پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رسانده است. 
فعالیت های این شرکت کلیه خدمات مهندسی در حوزه 
فرآیندهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، ساخت 

تجهیزات، نصب و راه اندازی را شامل می شود.

دانش و فناوری

ای اهل ایمان، هرگاه شما را گفتند که در مجالس خود جای را 
)بر یکدیگر( فراخ دارید، جای باز کنید )و برای نشستن مکان 
باالتر و نزدیک تر به پیغمبر تنازع و تزاحم مکنید( تا خدا بر 
توسعه )مکان و مقام و منزلت( شما بیفزاید و هرگاه گفتند که 
از جای خود )برای توسعه مجلس یا کار خیر دیگری( برخیزید، 
برخیزید، تا خدا مقام اهل ایمان و دانشمندان شما را )در دو 
جهان( رفیع گرداند، و خدا به هر چه کنید به همه آگاه است.(

)مجادله ۱۱(

قرآن در صحنه

معاون وزیر علوم ابراز امیدواری کرد؛

تزریق واکسن به بخشی از دانشجویان 
قبل از سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار امیدواری کرد تا با 
افزایش واکسیناسیون در تابستان بخشی از دانشجویان 

قبل از سال تحصیلی جدید واکسن بزنند.
دانشجویان  واکسیناسیون  روند  درباره  صدیقی  مجتبی 
برای سال تحصیلی جدید گفت: امیدواریم واکسیناسیون 
در تابستان به میزان قابل قبولی افزایش یابد تا بخشی از 
دانشجویان هم قبل از سال تحصیلی واکسن بزنند و شاهد 
دانشگاه ها  در سطح  دانشجویان  زمینه حضور  در  تحول 
هم  این  از  پیش  دانشجویان  امور  سازمان  باشیم.رئیس 
اعالم کرده بود پیش بینی ما این است که از اول مهر شرایط 
حضور دانشجویان را در دانشگاه ها داشته باشیم و با توجه 
به شرایط متغیر کرونا و وضعیت شهرها، بحث استقرار در 
خوابگاه ها نیز متناسب با این تغییر شرایط استقرار تغییر 
خواهد کرد. فاصله ها و تعداد اسکان در اتاق ها متناسب با 
وضعیت شهرها خواهد بود.الزم به توضیح است که  هفته 
گذشته دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت 
بهداشت  وزیر  نمکی  سعید  دکتر  به  نامه ای  در  بهداشت 
یادآور شد: اثرات همه گیری کرونا بر آموزش بسیار سنگین 
بوده و عوارض مستقیم و غیر مستقیم آن بر جامعه قابل 
نامه  این  در  بهداشت  وزارت  آموزشی  است.معاون  توجه 
تاکید کرده بود احیای آموزش عالی در کشور نیاز به یک 
توضیحات  بیان  از  اشراف  دلیل  به  که  دارد  اهتمام خاص 
بیشتر خودداری می شود.حق دوست در این نامه خاطرنشان 
کرده بود، در راستای کمک به حل این مشکل خواهشمند 
است در صورت امکان دانشجویان به عنوان گروه ویژه در 
نظر گرفته شده و امکان تلقیح واکسن به آنها در اولویت قرار 
گیرد تا امکان شروع آموزش رسمی در ترم تحصیلی آینده 

فراهم شود.

اخبار دانشگاهی

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
خداوند متعال تا چهل شبانه روز نماز و روزه غیبت کننده مرد 
و زن مسلمان را نمی پذیرد، مگر این که غیبت شونده او را 

ببخشد.

به سوی نماز

س: آیا لمس صفحه متن قرآن که بر روی گوشی نصب شده 
برای کسی که وضو ندارد و یا زنی که در عادت ماهانه است، 

جایز است؟
ج: در فرض سؤال که در واقع شیشه موبایل، لمس می شود نه 

آیات قرآن، اشکال ندارد.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

بخشی از وصیت نامه شهیداحمد علي عسکري
پیامي که نسبت به شما مردم عزیز دارم این است که وحدت 
اگر  برندارید.  فقیه  والیت  از  دست  و  کنید  حفظ  را  کلمه 
از شما خواهد  را  بزرگ  نعمت  این  نکنید خدا  فرمانبرداري 
گرفت. خدایا مرا خالص گردان تا بدان فیض الهي که همان 

شهادت است برسم.

در وادی سرخ شهادت

* رحلت آیتاهلل العظمی بهجت از مراجع تقلید )۱۳۸۸ش(
* آغاز عملیات بیتالمقدس ۶ در استان ماووت عراق توسط 

سپاه )۱۳۶۷ ش(
* شهادت عباس شعف، فرمانده گردان میثم تمار تیپ ۲۷ 

محمد رسول اهلل)ص( )۱۳۶۱ه. ش(

در این روز چه گذشت

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( :
هر که غذای پاك خوَرد و طبق سّنت عمل کند و مردم از شّر و 

گزند او در امان باشند، به بهشت می رود .
. سنن الترمذي : ج ۴ ص ۶۶۹ ح ۲۵۲۰

مذهب و جامعه

معرفی کتاب

شهادت »دختران دشت برچی« 
در مجموعه شعری از شاعران 

فارسی زبان
آموزان  دانش  برای  شاعران  توسط  اشعار سروده شده 
حمله  یک  در  پیش  روز  چند  که  افغانستانی  شهید 
تروریستی در »دشت برچی« کابل به شهادت رسیدند، 

در قالب مجموعه شعر منتشر می شود.
در پی حادثه تروریستی اخیر و حمله ناجوانمردانه به 
شهادت  به  منجر  که  سیدالشهدا)ع(  دخترانه  مدرسه 
۸۵ نفر و مجروح شدن تعداد زیادی از دختران معصوم 
آموزان  دانش  خانواده های  شد،  کابل  برچی«  »دشت 
فطر  عید  ملزومات  تدارك  جای  به  انفجار  این  قربانی 
دختران  چهل  کوه  دامنه  در  قبرستانی  در  رو،  پیش 
گردهم آمدند تا اجساد عزیزان خود را به خاك بسپارند 
و خاطرات تلخی را برای همیشه در ذهن تاریخ ثبت کرد. 
از این رو شاعران بسیاری به حکم تعهد و رسالت انسانی 
خویش در همین زمان اندك دست به قلم برده و ضمن 
محکوم کردن این حادثه تروریستی با خانواده های داغدار 

ابراز همدردی کردند.
بر اساس این گزارش، قرار است کتاب »دختران دشت 
برچی« مجموعه اشعار شاعران فارسی زبان کشورهای 
مختلف در سوگ این حادثه دلخراش و همچنین همدردی 
و تسالی خانواده های داغدار این مصیبت بزرگ، به زودی 
و با همت موسسه انتشارات شاعران پارسی زبان منتشر 

شود.
محمدمهدی  را  کتاب  این  اشعار  انتخاب  و  گزینش 
انقالبی  از شاعران  عبداللهی و عبدالرحیم سعیدی راد 
با  مجموعه  این  و  داشت  خواهند  عهده  بر  کشورمان 
مقدمه محمدکاظم کاظمی و علیرضا قزوه روانه بازار نشر 

می شود.

»نامه های عارف قزوینی«
 منتشر شد

کتاب »نامه های عارف قزوینی« )با اضافات، تجدیدنظر 
و ویرایش جدید( به کوشش مهدی نورمحمدی در ۴۸۰ 

صفحه به قطع وزیری توسط انتشارات نگاه منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر ۸۴  نامه از عارف قزوینی، ۱۳ نامه 
نامه درباره ی اوست که از مجموعه های  به عارف و ۱۰ 
و  روزنامه ها  کتب،  دستنویس،  های  نسخه  خصوصی، 
زبان  ها  نامه  این  اند.  شده  گردآوری  گوناگون  مجالت 
حال و آیینه ی تمام نمای روحیات و افکار عارف اند و 
اطالعات ارزشمند و منحصر به فردی که از این نامه ها 
به دست می آید در شناخت عارف، تحقیق در احوال و آثار 
و همچنین تدوین کامل ترین زندگی نامه ی وی، اهمیت و 

ارزش فراوانی دارد.
از میان نامه های این مجموعه، ۳ نامه ی عارف به علی 
بیرنگ برای اولین بار منتشر شده است. این نامه ها، حاوی 
۲ غزل و ۲ دوبیتی )به معنی عام( و ۲ بیت منتشر نشده اند 

که در دیوان عارف نیامده است.
در یکی از این نامه ها، عارف درباره ی تأثیرات ناگواری که 
»عارف نامه ی« ایرج میرزا بر روح و روان وی بر جا گذارده 
سخن به میان آورده است که نکته ای نو در بررسی روابط 

او با ایرج میرزا محسوب می شود: 
»... پس این ها ریشه بود که به آبیاری عارف نامه به قدری 
قوی شد که بنیاِن آسایش خیال مرا ریشه کن و مانند 
َعَشقه به شاخ و باِل شرافِت من چنان پیچیده است که بیم 
آن دارم برگ و پی و پایه بلکه ریشه ی آن را هم ممکن 
است خشک کند. واال انسان برای چهار شعِر مزخرِف 
بی معنی، آن هم از یک آدِم معلوم الحالی این طور نباید 

دلتنگ شود...«

پادشاه و تخته سنگ 
جاده  وسط  در  را  سنگ  تخته  پادشاهی  گذشته،  زمانهای  در 
قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند، خودش را در 
جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی 
تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند؛ بسیاری هم غرولند می 

کردندکه این چه شهری است که نظم ندارد؛ حاکم این شهر عجب 
مرد بی عرضه ای است و … با وجود این هیچکس تخته سنگ 
را از وسط بر نمی داشت.نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش 
بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین 
گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و 
آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ 

قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طال 
و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود :« 
هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان 
باشد.«وقتی مشکلت را به همسایه می گوئی ، بخشی از دلت را 
برایش می گشائی . اگر او روح بزرگی داشته باشد از تو تشکر 

میکند و اگر روح کوچکی داشته باشد تو را حقیر می شمارد .

ای گل، تو ز جمعیت گلزار، چه دیدی
جز سرزنش و بد سری خار، چه دیدی

ای لعل دل افروز، تو با اینهمه پرتو
جز مشتری سفله، ببازار چه دیدی

رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت
غیر از قفس، ای مرغ گرفتار، چه دیدی

***
ای دل عبث مخور غم دنیا را

فکرت مکن نیامده فردا را
کنج قفس چو نیک بیندیشی

چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاك را و ببین آنگه

بی مهری زمانه رسوا را
این دشت، خوابگاه شهیدانست

پروین اعتصامیفرصت شمار وقت تماشا را

شعر و ادب فارسی
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خاموشی ۲۴ دستگاه ماینر در کرمان
مزرعه  یک  انهدام  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
استخراج ارز دیجیتال و کشف ۲۴ دستگاه ماینر به ارزش ۵ 
میلیارد ریال در عملیات ماموران یگان امداد این فرماندهی 

خبر داد.
سرهنگ مهدی پورامینایی اظهار داشت: ماموران یگان امداد 
شهرستان کرمان با انجام اقدامات اطالعاتي و پلیسي از ایجاد 
یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال توسط فردی در  یک کارگاه 
متروکه در محدوده شهر کرمان اطالع یافتند.وي ادامه داد: در 
همین راستا ماموران این یگان با هماهنگی قضائی در بازرسی 
از این کارگاه موفق شدند ۲۴ دستگاه ماینر را کشف کنند که 
برآورد  ریال  میلیارد  را ۵  اقالم مکشوفه  ارزش  کارشناسان 

کردند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده   
دستگیری متهم و یا متهمان مرتبط با این پرونده در دستور 
کار پلیس قرار دارد، یادآور شد: پلیس با اتخاذ تدابیر ویژه در 
راستای تحقق شعار سال و پیشرفت اقتصادی کشور در جهت 
مبارزه با قاچاق کاال که یکی از مصادیق موانع تولید است با 

جدیت تالش می کند.

فرآورده های نفتی قاچاق 
در کرمان

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در عملیات شبانه 
ماموران پایگاه امنیت عمومی این فرماندهی از یک محل دپو، 
بیش از ۳۸ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و یک متهم 

در این رابطه دستگیر شد.
پایگاه  ماموران  داشت:  اظهار  پورامینایی  »مهدی  سرهنگ 
امنیت عمومی شهرستان کرمان با رصد اطالعاتی از نگهداری 
مقادیری فرآورده نفتی قاچاق در یک کارگاه در حاشیه شهر 
اطالع یافتند و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

آنان قرار گرفت.
قضائی  دستگاه  هماهنگی  با  و  راستا  همین  در  افزود:  وی 
این محل موفق  از  بازرسی  ماموران طی عملیاتی شبانه در 
شدند از بشکه های جاساز شده داخل یک انبار ۲۰ هزار و ۲۰ 
لیتر نفت سفید فاقد مجوز و همچنین ۱۸ هزار لیتر متانول که 
به صورت ماهرانه ای در یک تانکر در زیر زمین جاساز شده بود 

کشف و یک متهم را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به کشف ۳۸ هزار 
لیتر فرآورده نفتی که به انگیزه قاچاق در این محل دپو شده 

بود بیان داشت: با تشکیل پرونده در این رابطه متهم برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

۷ کشته و زخمی
 در تصادف محور ماهان به کرمان

رئیس اورژانس کرمان گفت: حادثه ترافیکی محور ماهان به 
کرمان )هفت باغ علوی( ۳ کشته و ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

صابری، رئیس اورژانس کرمان گفت: حدود ساعت ۳ بامداد 
روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه به دنبال دریافت گزارش برخورد  
پراید و ماکسیما در محور هفت باغ سریعا دو تیم فوریت های 

پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: بعد از رها سازی مصدومان، اقدامات درمانی مناسب به 
همت تیم فوریت های پزشکی حاضر در صحنه صورت گرفت.
صابری تصریح کرد: این حادثه  ۴ مصدوم )۱ خانم و ۳ آقا با رده 
سنی ۲۷ الی ۳۰ ساله( و ۳ فوتی در صحنه )هر سه نفر آقا با 

رده سنی ۲۱ الی ۲۲ ساله( داشت.
او ادامه داد: مصدومان این حادثه با حال عمومی مساعد برای 
تکمیل اقدامات درمانی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل 

شدند.

وقایع ای چشم ها بخوانید و عبرت بگیریدحوادث

421869537

795324186

638157492

957682314

216543879

384971625

542738961

173496258

869215743

رفتار
 مرغ گ

 دستگاه های دولتی تشکیالتی تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار 
با ثبت سمن ها به عنوان تشکل موافقم و دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیر این موضوع باشد تا سمن ها هویت و شناسنامه داشته باشند

استاندار کرمان و انتقاد تند از استخدام های زیاد در دولت

کاهش مخاطرات خشکسالی 
و سیل با ساخت شهرهای 
اسفنجی
ازجمله  اسفنجی  شهرهای  ساخت  و  شهری  آبخوان داری 
موضوعاتی است که بی توجهی به آن سبب هدر رفت منابع آبی 
و تحمیل خسارت زیادی به مدیریت شهری و مردم می شود، 
سازگاری با طبیعت و محیط زیست در قالب رویکردهای نوین 
مدیریت حوضه های آبخیز شهری، پایداری سکونتگاه، ایمنی در 
برابر مخاطرات سیل، تقویت منابع آبی و سرسبزی شهر را به  

دنبال دارد.
شرایط اقلیمی حاکم بر کشور ما به گونه ای است که میزبان 
و  سیل  حقیقت  در  هستیم.  خشکسالی  و  سیل  همیشگی 
خشکسالی دو روی یک سکه  هستند که در سال های اخیر 
از  یکی  به عنوان  گسترده  ابعاد  در  آن  خسارات  تشدید  با 
چالش های کشور در حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مطرح شده اند. در این شرایط عالوه بر مشکالت سیل و کم آبی، 

فرونشست زمین نیز از مخاطرات ثانویه است که آبخوان های 
کشور را با تهدیدی جدی روبه رو کرده است.

طی سال جاری به  دلیل کاهش چشمگیر بارش ها در کشور 
با خشکسالی و کم آبی مواجه هستیم این درحالیست که ما 
در ایران با اندك بارشی شاهد بروز سیل و خسارت های آن 
جمله  از  شهری  سیالب های  بروز  تشدید  این رو  از  هستیم. 
مواردی است که در سال های اخیر بیش از گذشته با آن مواجه 

شده ایم.
باید  و سیل  مانند خشکسالی  و مخاطرات طبیعی  پدیده ها 
به صورت توامان مدیریت شوند، اجرای طرح های آبخیزداری 
و کنترل سیل در سطح حوضه های آبخیز باالدست و توسعه 
آبخوان داری شهری با ساخت شهرهای اسفنجی یا شهرهای 
نفوذپذیر که با رویکرد همزیستی و سازگاری با سیل احداث 
و  سیل  خسارات  از  پیشگیری  مهم  راهکار  دو  می شوند، 
خشکسالی هستند.گسترش سطوح عایق و نفوذناپدیر شهری 
و تشدید سیالب های  رواناب  افزایش  از عوامل  ما  در کشور 
از سطح حوضه  از سیالب های شهری  است، بخشی  شهری 
آبخیز باالدست شهرها به محیط های شهری وارد می شود و 
بخش دیگری از سیالب ها نیز رواناب ناشی از وقوع بارش در 

سطح شهرها است.

و  عایق  سطوح  ایجاد  با  که  ایران  در  شهری  توسعه  مدل 
نفوذناپذیر همراه است سبب حذف عرصه های جذب بارش و 
رواناب، تشدید سیل و مشکالت آبگرفتگی معابر و وارد شدن 

خسارات به شهرها و شهروندان می شود.
ساخت شهرهای اسفنجی و نفوذپذیر - که شهرهایی با ظرفیت 
نگهداشت آب باران هستند - اقدامی نوین به شمار می رود که 
در قالب آبخوان داری شهری به مدیریت سیالب ها و جلوگیری 

از فرونشست زمین در شهرها کمک می کند.
در چنین رویکردی از ایجاد شهرهای نفوذناپذیر در برابر باران 
با حفظ عرصه های جذب  دیگر  از سوی  جلوگیری می شود. 
رواناب در سطح شهر، مبلمان شهری و المان های آن برمبنای 

همزیستی با سیل شکل می گیرد.
شهرهای اسفنجی شهرهایی با برنامه  برای ایجاد زیرساخت های 
ساخت  هستند.  شهری  سطوح  تمامی  در  باران  آب  جذب 
از  بهره گیری  باران،  آبگیری  سامانه  با  جذبی  پیاده روهای 
توپوگرافی شهر و گودی های آن برای ساخت سازه های چند 
منظوره مانند استادیوم های ورزشی با کارکرد کنترل سیالب در 
مواقع بحرانی، حفظ عرصه های جذب رواناب در قالب پارك ها 
و بوستان های طبیعی و نفوذپذیر، ایجاد پارك آبخیز پیرامون 
شهرها، احداث کمربند سبز شهری، ایجاد پشت بام های سبز 

و ... نه تنها با جذب بارش از تشدید سیالب در سطح شهرها 
جلوگیری می کنند بلکه به دلیل افزایش نفوذ باران و سیالب به 

درون زمین منابع آبی شهرها را نیز تقویت می کنند.
از  کاستن  آن  به دنبال  و  شهری  سیالب های  حجم  کاهش 
تغذیه  زمین،  در  آب  ذخیره  معابر،  آبگرفتگی  مشکالت 
آبخوان های شهر و تقویت منابع آب زیرزمینی، بهره گیری از 
ظرفیت باران در توسعه فضای سبز شهری و کاهش فشار بر 
منابع آب شرب و سفره های زیرزمینی و جلوگیری از مخاطرات 
فرونشست زمین در شهرها ازجمله فواید ساخت شهرهای 

اسفنجی است.
۵۶ میلیون نفر از جمعیت کشور ما در مناطق سیل خیز زندگی 
ایران در  از ۴۵۰ شهر مهم در  از سوی دیگر بیش  می کنند. 
معرض خطر جدی سیل قرار دارند عالوه بر این ها بیش از نیمی 
از آبخوان های کشور در دشت های سکونتی و تولیدی با تهدید 
فاجعه فرونشست زمین مواجه هستند. از این رو پیاده سازی 
در  اسفنجی  شهرهای  ساخت  و  شهری  آبخوان داری  الگوی 

ایران بیش از هر نقطه دیگری از جهان ضروری است.
یادداشتی از: 
ابوالقاسم حسین پور -
کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی

استاندار کرمان با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی 
اظهار کرد: تشکیالت تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار 
حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی است و به نظر بنده 

با لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم.
علی زینی وند در آیین افتتاح خانه تشکل های مردم نهاد )سمن 
سرا( استان کرمان ضمن تشکر از نمایندگان سمن های استان و 
بیان اینکه ادامه ضرورت فعالیت تشکل ها برکسی پوشیده نیست 
و گفت: کسانی که فهم و دانش درستی از اداره کشور و ضرورت 
ها  تشکل  نقش  باشند  نداشته  کشور  اجتماعی  های  مشارکت 
را کمرنگ می بینند.وی بیان کرد: تشکل ها باری بر دوش دولت 
نیستند و دولت نباید مزاحم فعالیت های آنها شود همچنین دولت 
باید شرایط فعالیت آنها را فراهم کند.استاندار کرمان با بیان اینکه 
معتقدم بخشی از اداره مطلوب کشور باید تشکل ها انجام دهند و 
در ادامه بر ضرورت تقویت تشکل ها تاکید کرد و افزود: اگر کمک 
های تشکل های مردم نهاد در این دوران کرونا نبود بخشی از حوزه 
درمان لنگ می ماند لذا باید قدر این نهادها را بدانیم.وی فلسفه 
تشکیل سمن ها را تزیینی ندانست و آنها را یک ضرورت برای 
زندگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: دولت های پرتراکم به لحاظ 
اداری، کارمندی و ساختار تشکیالتی عامل توسعه نیستند و هرجا 

که دولت ها گسترده بودند و دخالت غیرضرور دولت ها در حوزه 
های مختلف مانند ورزش، هنر، محیط زیست، نشان دهنده رشد و 
توسعه یافتگی جامعه نیست.استاندار کرمان با بیان اینکه گستردگی 
دولت ها باعث دردسر زیاد مردم می شود، عنوان کرد: دولت ها باید 
محدود باشند و فقط به وظیفه حاکمیتی و نظارتیشان بپردازند و 

کاری که تشکل ها می توانند انجام دهند چه ضرورتی دارد که 
ساختار دولتی برای آن ایجاد می کنیم زیرا سمن ها کارها را ارزان 
تر، مطلوب تر و کیفی تر از ما انجام می دهند و چرا نباید بخشی 
از امکانات دولتی را به سمن ها اختصاص بدهیم؟زینی وند عنوان 
کرد: اگر مدیری، سیاست گذار، قانون گذار یا تصمیم گیری که به 

اهمیت کار تشکل ها توجه نداشته باشد حتما دانش و بینش الزم را 
ندارد وگرنه باید مدیران فرش قرمز جلوی پای تشکل ها پهن کنند 
و هرآنچه که امکان برون سپاری دارد باید به تشکل های مردم نهاد 
قانونی بدهند.وی ادامه داد: اگر بخشی از اعتبارات را که بیهوده در 
بسیاری از جاها مصرف می کنیم در اختیار سمن ها قرار دهیم شاهد 
تحول خوبی در کشور خواهیم بود.استاندار کرمان با ابراز تاسف از 
اینکه در استان کرمان خانه احزاب، خانه هنرمندان و سمن ها وجود 
ندارد، تصریح کرد: این نهادها کمک حال و تسهیل کننده امور مردم 
هستند و باید مهمترین بودجه در قانون این نهادها داشته باشند نه 
دستگاه دولتی.وی با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی 
عنوان کرد: تشکیالت تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار 
حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی است و به نظر 
بنده لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم؛ بروید رصد 
کنید که در ادارات چند نفر کار مفید انجام می دهند؟ این مشکالت 
فعال قابل حل نیستند و به انقالب اداری نیاز داریم. زینی وند با بیان 
اینکه ما آمادگی واگذاری مکانی تحت عنوان خانه احزاب را داریم اما 
شرایط قانونی الزم را ندارند، تصریح کرد: با ثبت سمن ها به عنوان 
تشکل موافقم و دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیر این موضوع 

باشد تا سمن ها هویت و شناسنامه داشته باشند.



* سرویس  اجتماعی  واقعه:
نگرانی  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
والدین از حضور دانش آموزان در مدارس در شرایط کنونی کرونا 
بیان کرد: بدون شک با رعایت پروتکل های بهداشتی، مسئله ای 
اتفاق نمی افتد و سال گذشته نیز دانش آموزان پایه دوازدهم در 

ازمون های حضوری شرکت کردند و اتفاق خاصی نیفتاد.
با اشاره به برگزاری حضوری امتحانات  دکترحسین صافی زاده 
ما  همکاران  کرد:  اظهار  دوازدهم  و  نهم  پایه  آموزان  دانش 
و  دارند  نظر  در  را  برگزاری  برای  فیزیکی  فضای  استانداردهای 

بررسی می کنند.
وی افزود: مدارس به ما معرفی و تیم های نظارتی تقسیم شده و اگر 
جایی مشکلی داشته باشد اطالع رسانی خواهد شد تا نسبت به 
جایگزین آن مکان اقدام شود و ما به هیچ وچه راضی نیستیم جایی 
تائید شود که استاندارد نباشد.آقای صافی زاده تصریح کرد: بحثی 
که موجب نگرانی است، حضور دانش آموزان قبل و بعد از آزمون 
در محل است و درخواست داریم فاصله فیزیکی رعایت شود. در 
فضای امتحان موردی نیست و الزم است دانش آموزان از تجمع 
پرهیز کنند و والدینی که دانش آموزان را همراهی می کنند باید به 

این مسئله توجه داشته باشند.
وی بیان کرد: تهویه مناسب، وسعت فضا، تعداد دانش آموزان و ... 
فاکتورهای مدنظر برای تائید مکان آزمون است و اینکه مدرسه 
مورد تائید باشد و ممکن است جایی برای 20 نفر یا جایی برای 
100 نفر تائید شود.معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تعداد 
مکان های برگزاری آزمون افزایش یافته و در تعداد دانش آموزان 

محدودیت وجود دارد و اینطور نیست که هر تعداد دانش آموز در 
یک مکان باشند.وی افزود: انتظار داریم برای هر دانش آموز فضای 
چهار مترمربع در نظر گرفته شود و همکاران ما به این مسئله توجه 
دارند و باید تهویه مطلوب در محیط وجود داشته باشد و در غیر این 

صورت باید مکان آزمون جایگزین شود.
آقای صافی زاده درباره نگرانی والدین از حضور دانش آموزان در 
با رعایت  مدارس در شرایط کنونی کرونا بیان کرد: بدون شک 
پروتکل های بهداشتی، مسئله ای اتفاق نمی افتد و سال گذشته 

نیز دانش آموزان پایه دوازدهم در ازمون های حضوری شرکت 
کردند و اتفاق خاصی نیفتاد. امسال نیز منوط به همکاری همه 
اعضایی است که در این آزمون حضور دارند که شامل آموزش و 
پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، دانش آموزان و الدین است و در 
صورتی که همکاری و همدلی باشد مسئله خاصی اتفاق نمی افتد 

و نگرانی ندارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اگر در جایی 
مدرسه ای بود که والدین احساس کردند پروتکل ها رعایت نمی 

بگیرند و که همکاران  بهداشت شهرستان تماس  با مرکز  شود 
تمهیدات  یا  و  می شود  جایگزین  مکان  یا  و  کنند  می  بررسی 

اندیشیده می شود تا تهدیدی وجود نداشته باشد.
باید  قبل  کرد: طبق سال  اظهار  نیز  کنکور  برگزاری  درباره  وی 
فضاهای برگزاری کنکور به ما معرفی شود و بررسی شود که در 

زمان خودش اقدام می کنیم و تمهیدات اندیشیده می شود.
آقای صافی زاده در بخش دیگری از سخنانش درباره واکسیناسیون 
کرونا در کرمان گفت: فاز اول واکسیناسیون به اتمام رسیده و دو 
هفته فاز دوم که تزریق واکسن در افراد باالی 80 سال در حال 
انجام است و نزدیک 70 درصد این افراد مراجعه کرده اند و دعوت 
می کنیم از کسانی که واکسن نزده اند برای تزریق واکسن مراجعه 
کنند.وی تصریح کرد: از روز گذشته نیز واکسیناسیون افراد باالی 
75 سال آغاز شده و این عیزان از طریق پایگاه های بهداشتی 
فراخوان می شوند و باید با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه 
مراجعه کنند.معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: درخواست 
داریم گروه های سنی پایین تر مراجعه نداشته باشند تا در محل 
واکسیناسیون تجمع نشود و در دو هفته آینده گروه های سنی 

بعدی وارد پروسه واکسیناسیون می شوند.
وی تصریح کرد: 90 درصد کادر بهداشت و درمان واکسن زده اند 
و بقیه، عده ای تمایل نداشتند و برخی به دلیل بارداری و ابتال به 

کرونا واکسن دریافت نکردند که در ماه های آتی انجام می شود.
آقای صافی زاده در پایان افزود: تا پایان تابستان بخش عمده ای 
از سالمندان که باالی 60 سال هستند تحت پوشش واکسیناسیون 

قرار بگیرند.

معاون علوم پزشکی کرمان به دغدغه های والدین دانش آموزان پاسخ داد
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عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراهای مجلس:

برگزاری تجمعات مردمی 
ساماندهی می شود

شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
مجلس گفت: برگزاری تجمعات مردمی ساماندهی 
می شود و با رعایت کردن اصل 27 قانون اساسی نیز 

چنین موضوعی انجام خواهد شد.
آقای ابوالفضل ابوترابی، به طرح برگزاری تجمعات 
اشاره کرد و گفت: وزارت کشور، شورای شهر تهران، 
شورایعالی امنیت ملی و مجلس دهم طرح هایی را در 
این زمینه به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع 

دادند، اما تا به االن مسکوت ماند.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس 
افزود: در حال حاضر همه طرح های ارائه شده برای 
برگزاری تجمعات را ادغام کرده ایم تا روی این طرح 

کارشناسی الزم صورت بگیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار 
مجوز  بدون  مردم  که  شده  بنا  طرح  این  در  کرد: 
قبلی در مکانهای خاصی دست به تجمع بزنند، اما 
اگر افراد درخواست کننده بخواهند مکانهای مورد 
نظرشان را برای برپایی تجمعات انتخاب کنند، باید 
24 ساعت قبل از برگزاری تجمعات اعالم درخواست 
خود را ارائه دهند و فرمانداریها هم مکلف به صدور 
مجوز هستند، ضمن اینکه اگر دلیل متقنی برای عدم 
درخواست  باشد،  داشته  وجود  تجمعات  برگزاری 
دادگاه  به  را  می توانند شکایت خود  نیز  کنندگان 

ارجاع دهند.
وی اظهار کرد: هفته جاری طرح برگزاری تجمعات 
در دستور کار کمیسیون امور داخلی خواهد بود و 
احتماال هم رای بیاورد؛ چرا که وقت کافی در دوره 

گذشته برای بررسی این طرح گذاشته شده است.
آقای ابوترابی تصریح کرد: براساس اصل 27 قانون 
اساسی برگزاری تجمعات بدون اینکه مخل امنیت 

باشد هیچ ایرادی ندارد.

 خانه ملت 

وراث متوفیان سهام عدالت
 چه کنند؟

* سرویس  اقتصادی  واقعه:
حدود سه میلیون از مشموالن سهام عدالت، از 
نام این سهام تا کنون فوت شده اند  زمان ثبت 
که تعداد وراث این افراد به حدود 10 میلین نفر 
انتقال سهام بسیاری  با این حال هنوز  می رسد. 
به نظر  به وراثشان صورت نگرفته و  از متوفیان 
می رسد تا فراهم نشدن زیرساخت های آنالین، 
این اتفاق رخ ندهد.پیش از این اعالم شده بود که 
امور  انجام  از  وراث مشموالن سهام عدالت پس 
سامانه  به  باید  وراث  وراثت،  انحصار  به  مربوط 
شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه و خدمات 
قسمت  این  کنند.در  انتخاب  را  سهام  انتقال 
مدارک الزم برای انتقال سهام که شامل گواهی 
نامه واریز مالیاتی، گواهی انحصار وراثت، گواهی 
فوت، اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی و ورثه 
مدارک  تهیه  از  پس  است.  شده  ذکر  می شود، 
یکی  به  نماینده  عنوان  به  ورثه  از  یکی  مذکور، 
از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و مدارک 
مذکور را تحویل می دهد و این دفاتر،  فرمی که 
توسط نماینده تکمیل شده است را برای شرکت 
می کنند.شرکت  ارسال  مرکزی  گذاری  سپرده 
مدارک  بررسی  از  پس  مرکزی  گذاری  سپرده 
وراث  نماینده  به  را  نتیجه  پیامکی  طی  مذکور، 
اعالم می کند. در واقع اگر مدارک نقصی نداشته 
باشد، مراتب انتقال انجام می شود، در غیر این 
صورت به نماینده اطالع داده و نماینده باید نقص 
مدرک را برطرف کند.حسین فهیمی، مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اخیرا در مصاحبه 
که  است  گونه ای  به  شرایط  که  کرده  اعالم  ای 
وراث سهام  فیزیکی  مراجعه  پذیرای  نمی توانیم 
ایجاد  حال  در  بستری  بنابراین  باشیم؛  عدالت 
عدالت  سهام  واگذاری  مراحل  تمام  که  است 
تا  کنند  صبر  است  بهتر  باشد.  برخط  و  آنالین 
زیرساخت های انتقال آنالین سهام با لینک تمام 

نهادهای مربوطه آماده شود.

اقتصادی

عاشوری:
گل گهر تیم خوبی است اما نباید 

توقعات را باال برد
بازی سختی با پرسپولیس و استقالل داریم

* سرویس  ورزشی  واقعه:
هافبک تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: نزدیک 
شدن به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا خوشحال 

کننده است اما نباید جوگیر شویم.
آقای علی اصغر عاشوری در مورد پیروزی یک بر 
صفر گل گهر مقابل ذوب آهن اظهار داشت: بازی 
تاکتیکی بود. ذوب آهن بازیکنان خوب و کادرفنی 
قوی دارد. در نیمه اول نتوانستیم خیلی خوب کار 
گرفتیم،  دست  در  را  بازی  دوم  نیمه  در  اما  کنیم 
موقعیت هایی خلق کردیم و خداراشکر به سه امتیاز 
رسیدیم. این برد حق ما بود با اینکه حتی به تیرک 
های  گل  می توانستیم  و  زدیم  هم  حریف  دروازه 

بیشتری هم بزنیم.
هافبک تیم فوتبال گل گهرسیرجان در مورد گلی 
که برای تیمش به ثمر رساند، گفت: تالش کل تیم 
بود و قرعه به نام من افتاد. مهم برد تیم است. این 
گل روی کار ترکیبی به ثمر رسید. قبل از زدن گل 
هم با فرشید باقری یک-دو کردم و دروازه حریف 
فوتبال  بزرگ  بازیکن های  از  یکی  باقری  شد.  باز 
ایران است و مطمئنا می تواند به ما کمک کند. در 
کل تیم ما به هارمونی خوبی رسیده، بازیکنان درک 
فوتبالی خوبی از هم دارند و با هم هماهنگ هستند. 
این مساله خیلی مهم است.وی در مورد کار کردن با 
امیر قلعه نویی، عنوان کرد: او بهترین و پرافتخارترین 
لذت  اما  سخت  او  با  کردن  کار  است.  ایران  مربی 
بخش است.آقای عاشوری در خصوص اینکه اکنون 
گل گهر در رتبه سوم و کورس سهمیه لیگ قهرمانان 
بستگی  خودمان  به  چیز  همه  گفت:  گرفته،  قرار 
دارد اما بازی به بازی پیش می رویم. برد ذوب آهن 
برای ما تمام شده و االن فقط به بازی با پدیده فکر 
می کنیم. امیدوارم در آخر فصل جایگاه خیلی خوبی 
به دست بیاوریم. االن که در رتبه سوم هستیم و به 
گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک شده ایم خیلی 
خوشحال کننده است اما تا آخر بازی ها راه زیادی 
مانده، مطمئنا اگر امسال به سهمیه لیگ قهرمانان 
برسیم کار بزرگی انجام داده ایم. این تیم سال قبل 
برای سقوط نکردن می جنگید اما حاال برای رتبه های 
است.  خوبی  خیلی  حس  می جنگد.  جدول  باالی 

امیدوارم بتوانیم جایگاهمان را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: تیم خوبی داریم اما نباید توقعات را 
باال ببریم. مهره های خیلی خوب، کادرفنی و مدیریت 
قوی داریم ولی به هرحال نباید جوگیر شویم! ما باید 
بهترین باشیم اما تیم های دیگر هم سرمایه گذاری 
دارند.  خوبی  خیلی  بازیکنان  و  می کنند  تالش  و 
بازی های سختی مثل بازی با پرسپولیس و استقالل 

را پیش رو داریم و باید همه جوانب را بسنجیم.

ورزشی 

مصرف ُدزهای باالتر آنتی بیوتیک 
می تواند باکتری ها را تقویت کند

بررسی ها نشان می دهد: استفاده از ُدزهای باالتر 
داروهای آنتی بیوتیک به منظور غلبه بر »معضل 
فزاینده مقاومت باکتریایی« در روند درمان بیماران، 
ممکن است منجر به تقویت برخی از باکتری ها شود.
سازمان ملل متحد »مقاومت میکروبی« را به عنوان 
یکی از بزرگترین تهدیدهای متوجه جامعه جهانی 
معرفی کرده و پیش بینی می شود که تا سال 2050 

میالدی، ساالنه به مرگ 10 میلیون نفر منجر شود.
نتایج تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته نشان 
داده است که تحمیل ُدزهای باالتر آنتی بیوتیک به 
باکتری ها، می تواند توانایی آنها را برای مقاوم شدن 
کندتر کند اما در عین حال، تاکنون به تاثیر مصرف 
ُدزهای باالتر دارو بر سالمت کلی میکروب ها توجه 
چندانی نشده است.در این بررسی تیمی از محققان 
واکنش  چگونگی  مطالعه  به  اروپایی  و  انگلیسی 
E.coli به غلظت های مختلف سه آنتی بیوتیک 
متداول پرداختند.آنان دریافتند در حالیکه ُدزهای 
باالتر آنتی بیوتیک سرعت مقاوم شدن باکتری ها 
را کمتر می کند اما از سوی دیگر باعث می شود 
آمادگی کلی باکتری ها بیشتر شود به این معنی 
که سرعت تولیدمثل آنها بیشتر می شود.محققان 
اظهار داشتند: ما نرخ رشد را به عنوان یک فاکتور 
برای سازگاری در نظر می گیریم، با این فرض که 
سویه ای که سریعتر رشد می کند، احتماال به گونه 
غالب تبدیل می شود.به گفته محققان بررسی انجام 
شده نشان داد که تجویز چگونه ُدزهای باالتر آنتی 
بیوتیک می توانند مشکل ساز باشند و در نهایت 

باکتری های مقاوم تری ایجاد کنند.

خوراکی های مفید برای 
سالمت روده

سرطان روده هر ساله در بیش از یک میلیون نفر در 
سراسر جهان تشخیص داده می شود. 

از  برخی  شامل  بزرگ  روده  سرطان  خطر  عوامل 
رژیم های غذایی مانند رژیم غذایی سرشار از گوشت 
قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و نیز گوشت های 

فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس است.
همچنین از دیگر عوامل خطرزای ابتال به سرطان 

روده می توان به چاقی و اضافه وزن اشاره کرد.
خود  آزمایشات  در  پزشکی  علوم  متخصصان 
از  برای جلوگیری  را  پتانسیل متابولیت فالونوئید 
سرطان روده بزرگ تشخیص داده اند. این ترکیب 
در میوه ها و سبزیجات مانند توت سیاه، ذغال اخته، 
انگور قرمز، سیب، پیاز قرمز، کلم بروکلی، انار، توت 
فرنگی، زردآلو، کلم قرمز و پوست بادمجان بنفش و 

هم چنین شکالت و چای وجود دارد.

 بهداشت و درمان 

در سال جاری 5 تن گل محمدی از گلستان های رفسنجان 
برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان از برداشت قریب 
به پنج تن گل محمدی از مزارع این شهرستان در مدت زمانی 

فروردین و اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، 
آقای حاج عبداللهی گفت: سطح زیر کشت گل محمدی در این 
شهرستان 12 هکتار است و در هر هکتار قریب به 2000 کیلوگرم 

گل محمدی تازه برداشت می شود.وی خاطر نشان کرد: میزان 
تولید گل تر امسال از گلستان های بارور شهرستان رفسنجان 
قریب به پنج تن بوده است که از مناطق رودین راویز، مزرعه 
سادات و روستای جوی نو کنار رودخانه گیودری برداشت می 
شود.وی افزود : زمان برداشت  گل محمدی از 15 فروردین ماه 
شروع تا 15  اردیبهشت ماه است.وی عنوان کرد: گل محمدی 
جزو کشت گیاهان کم آب است که درهر هکتار قریب به پنج 

هزار متر مکعب در سال نیاز آبی دارد.

کاریکاتور

آسیب های فضای مجازی در کمین کودکان

برداشت5 تن گل محمدی از گلستان های رفسنجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: بعضی روزها روند 
افزایشی در حد یک یا دو مورد بوده اما نرم افزار قرمز نشان 
می دهد که به طور هوشمند رعایت پروتکل ها را بیشتر انجام 

بدهند.
دکتر اصغر مکارم  در پاسخ به چرایی وضعیت قرمز شهرستان 
قلعه گنج در جنوب کرمان گفت: کل موارد مثبت قلعه گنج در 
هفته گذشته12مورد بوده و در حال حاضر یک مورد بستری 
داریم اما علی رغم پایین بودن آمار، بعضی روزها روند افزایشی 
در حد یک یا دو مورد بوده که نرم افزار وضعیت را قرمز نشان 

می دهد که به طور هوشمند رعایت پروتکل ها را بیشتر انجام 
بدهند.

وی خروج روزانه باالی 2000 کامیون از سراسر کشور را با توجه 
به فصل برداشت محصوالت کشاورزی یکی از دالیل عمده 

انتشار ویروس و عدم قطع زنجیره انتقال عنوان کرد و افزود: 
متاسفانه تردد کامیون ها با این حجم در انتقال ویروس کرونا 

در منطقه بسیار موثر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین شیوه زندگی 

مردم در جنوب کرمان را نیز از دیگر دالیل مهم در انتقال کرونا 
دانست و اظهار کرد: فرهنگ خاص زندگی در جنوب کرمان را 
در افزایش آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا نمی توان 

نادیده گرفت.
وسایل  از  استفاده  و  تابستان  فصل  به  اشاره  با  دکترمکارم 
سرمایشی از مردم خواست نسبت به تهویه هوا نیز توجه جدی 
داشته باشند و گفت: استفاده از وسایل سرمایشی و خنک 
کننده مستلزم باز کردن پنجره و تهویه هوا است در غیر این 

صورت تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد.

بر
خ

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان کرمان گفت: 1100 متر از 
شبکه آبرسانی چهار راه خواجو تا ابتدا پارک نشاط با هدف 

تقویت فشار شبکه اجرا شد. 
آقای حمید صمدانی در اینباره افزود: در این عملیات  1100 متر 
لوله چدن  200 میلیمتری  و اتصال ، از  سه راهی  چهار راه 
خواجو به خط 150 ابتدا پارک نشاط در مدت 17 روز کاری اجرا 

شده است.    
وی اجرای این طرح را با هدف تقویت شبکه آبرسانی جهت 
مشکل کاهش فشار شبکه بخشی از بلوار فردوسی و تعدادی 
این  یادآور شد:  و  کرد  عنوان  خیابان خواجو  های  کوچه  از 
طرح با هزینه بیش از 15 میلیارد ریال اجرا شده است و در 
حال حاضر نیز مرحله عملیاتی و اجرایی بیش از یکهزار متر 

خطوط آبرسانی شامل خیابان خورشید، ابتدای خیابان آبنوس 
و خیابان زهره کرمانی در دست اقدام و  در دستور کار طرح 

های اضطراری قرار گرفته است. 
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح های   آبرسانی، ضمن 
تعدیل فشار شبکه توزیع آب شرب مناسب از نظر کمی برای 
دیگر مشکالت  و  آب  کمبود  و  آمار شکستگی  شهروندان، 

مرتبط نیز به صورت قابل توجهی کاهش یابد.
مدیر آبفا شهرستان کرمان با اشاره به کاهش منابع زیرزمینی از 
شهروندان درخواست کرد که با مصرف بهینه آب و خودداری از 
مصرف آن در موارد غیر ضرور، آبفا شهرستان  را در تامین آب 
شرب سالم و بهداشتی جهت رفاه و آسایش خودشان  یاری 

نمایند.

* سرویس  اقتصادی  واقعه:
مدیر نظارت بر بازار اولیه از درج شرکت »مجتمع جهان فوالد 
اساس،شرکت  این  داد.بر  ایران خبر  فرابورس  در  سیرجان« 
مجتمع جهان فوالد سیرجان)سهامی عام( پس از احراز کلیه 
نماد  سومین  و  چهل  و  دویست  عنوان  به  پذیرش  شرایط 
اول( در فهرست  بازار  معامالتی)هفتاد و یکمین شرکت در 

نرخ های فرابورس ایران درج شد. 
یکم  در  و  پذیرش  آبان سال گذشته  در 19  که  این شرکت 
اردیبهشت 1400 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده 
اساسی،  فلزات  گروه  در  “فجهان”  معامالتی  نماد  با  است 
تابلوی  روی   2710 کد  با  پایه  فوالد  و  آهن  تولید  زیرگروه 
فرابورس نشسته است. سرمایه ثبتی این شرکت چهل هزار 
میلیارد ریال است. همچنین این شرکت در برنامه های خود 

احداث 7 کارخانه را بدین شرح در دستور کار خود دارد: دو 
به ظرفیت دو میلیون تن آهن اسفنجی، دو  احیاء  کارخانه 
کارخانه ذوب و ریخته گری با ظرفیت دو میلیون تن شمش 
فوالدی در سال و سه کارخانه نورد و فوالد آلیاژی به ظرفیت 

تولید 2 میلیون تن محصوالت نوردی و آلیاژی.

مدیر امور هماهنگی شهرهای تابعه آب و فاضالب شهرستان 
کرمان با بیان اینکه حفظ منابع آبی و آب تولید شده از الزامات 
است، اظهارداشت: در همین راستا با احداث حوضچه و نصب 
شیرهای فشار شکن در روستاها و شهرهای تابعه شهرستان 

کرمان همواره سعی بر جلوگیری از هدر رفت آب داریم 
آقای رامین غیبی با اشاره به اینکه گاهی اوقات بخشی از آب 

تولید شده به وسیله نشتی های پنهان و آشکار هدر می رود، 
افزود: از آنجا که در برخی از روستاها ارتفاع مخازن ذخیر آب از 
سطح روستا چیزی حدود 40 تا 50 متر است،با احداث حوضچه ها، 
فشار روی شبکه توزیع آب را کمتر می کنیم تا از این طریق از 

نشتی های پنهان و آشکار نیز جلوگیری شود. 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته احداث 11 حوضچه و نصب 

شیرهای فشارشکن در شهر و روستا شهرستان کرمان نصب و 
عملیاتی شد، گفت: در همین راستا در فروردین ماه سال جاری 
در روستای هوتک 3 شیر فشار شکن در سایز 50 و 80 و درشهر 

جوپار یک عدد شیر فشار شکن 150 نصب و راه اندازی شد. 
وی با تأکید بر اینکه شیرهای فشارشکن، بطور اتوماتیک فشار 
زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کنند، 

گفت: خوشبختانه با احداث حوضچه و نصب شیرهای فشار شکن 
و  روستاها  در  را  آشکار  و  پنهان  نشتی های  تعداد  توانستیم 

شهرهای تابعه کاهش دهیم. 
آقای غیبی خاطرنشان کرد: بخشی از عملیات احداث حوضچه 
در روستای ده زیار شهر چترود به اتمام رسیده و مابقی در حال 

انجام است.

»جهان فوالد سيرجان« بورسی شد 

درج نماد »فجهان«  در تابلوی فرابورس
با هدف تقويت فشار شبكه  صورت گرفت

اجرای  يك هزار و 100 متر از شبكه آبرسانی چهار راه خواجو 
تا ابتدای پارک نشاط

مدیر امور هماهنگی شهرهای تابعه آب و فاضالب شهرستان کرمان خبرداد:

نصب و راه اندازی شیر فشار شکن درشهر جوپار و روستای هوتک

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان کرد

چرایی وضعیت قرمز قلعه گنج


