
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید امور ایثارگران:
ایثارگران موضوعات نیاز به اصالح را به بنیاد شهید اعالم کنند

بررسی گرانی های اخیر در مجلس
وجود ۶۵ هزار و ۶۰۰ معتاد متجاهر در کشورحاجی بابایی: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت حذف شود نه مردم

جتماعی  ا مور  ا و  تعاون  معاون 
ن، گفت:  رگرا یثا ا مور  ا بنیاد شهید 
گر موضوعی  رگران خواست ا یثا ز ا ا
ا در  رد ر نین دا ز به اصالح در قوا نیا
نده  فرصت چند ماهه ای که باقی ما
ر  کا ز  ا پس  تا  کنند  منعکس  ما  به 
نیم موضوع مورد نظر  کارشناسی بتوا
را در قانون توسعه هفتم کشور جای 

دهیم.
ر و شهادت،  یثا ر ا به گزارش خبرنگا
مروز یکشنبه  محمود پاکدل صبح ا
ردیبهشت در نشست خبری با  ۱۸ ا
فزود: در حال پیگیری  ن ا را خبرنگا
ز مشکالت جامعه  برای حل برخی ا
نین نیز  ز قوا یثارگر هستیم برخی ا ا
با توجه به نیازهایی که وجود دارد در 
برنامه توسعه هفتم باید پیش بینی یا 

اصالح شود.
د: عموما در سفرهای  مه دا دا وی ا
نی رئیس جمهور و رئیس بنیاد  ستا ا
شهید که حضور پیدا می کنند یکسری 
از امورات مربوط به ایثارگران مطرح 
بینی  نین پیش  می شود که در قوا
نبازان زیر ۲۵  نشده، به خصوص جا
ز  ا رند  دا درخواست  عموما  درصد 
۲۵ درصد  ن باالی  زا نبا یای جا مزا

ز  نستیم بخشی ا ستفاده کنند ما توا ا
مشکالت را براساس احکام در قوانین 
ششم  و  پنجم  توسعه  های  برنامه 
ن مثال  مشکالت حل کنیم به عنوا
در مقطعی جانبازان زیر ۲۵ درصد از 
خدمات درمان یا وام مسکن بهره مند 
ین  نها در ا نبودند که اکنون مشکل آ
زمینه ها حل شده است یکسری موارد 
رد که زیر ساختی برای  هم وجود دا
نسته  نها در نظر گرفته نشده  و نتوا آ

ایم تا امروز آن را حل کنیم
پاکدل خاطرنشان کرد: با توجه به 
بالغ سند  ر دولت سیزدهم و ا استقرا
تحول دولت به دستگاه های اجرایی 
ن برنامه  رگرا یثا مور ا بنیاد شهید و ا
تحول  سند  اجرای  برای  تی  عملیا
دولت تهیه کردند و این برنامه برای 
ز  م ا بالغ و وظیفه هر کدا لجاری ا سا
بخش ها مشخص شده است در سند 
تحول دولت یکی از چالش های حوزه 
تعاون و امور اجتماعی شیوه خدمات 
رسانی و نارضایتی برخی خانواده های 
ز نحوه خدمات  ن ا رگرا یثا شهدا و ا
ین موضوع  ا برای  است که  نی  رسا
راهبردها و اقداماتی انجام شده ما نیز 
در همین راستا برنامه های عملیاتی 

ز چالش ها  تنظیم کردیم که بخشی ا
در طول سالجاری حل شود

جتماعی بنیاد  مور ا معاون تعاون و ا
ینکه  ن با بیان ا رگرا یثا مور ا شهید  ا
های  ه  دستگا در  می  قدا ا هر  برای 
یی و به تبع آن در بنیاد شهید  جرا ا
باید ۲ اصل را در نظر بگیریم، توضیح 
داد: ما مبنای قانونی برای هر اقدامی 
باید داشته باشیم و اعتبار آن نیز باید 
اساس  ین  ا بر  تاکنون  شود  تامین 
گر نارضایتی بوده ناشی  کار شده و ا
مه  یین نا نین، نبود آ بهام در قوا ز ا ا
اجرایی و یا تامین نشدن اعتبار مورد 

نیاز بوده است.
نتصاب قاضی  : با ا پاکدل تاکید کرد
د  ن رئیس بنیا ده هاشمی به عنوا ا ز
شهید  و امور ایثارگران بار مالی همه 
ر  نین را محاسبه کردیم ۱۲۶ هزا قوا
میلیارد اعتبار برای اجرای قوانین نیاز 
است اگر چه جهش خوبی در بودجه 
ما به عدد مورد  رد ا مسال وجود دا ا

تقاضای ما نرسیده است.
وی گفت: یکسری از اقدامات به عهده 
بنیاد شهید و یکسری بر عهده دستگاه 
های اجرایی است که باید موضوعات 
نون  نجام شود، در قا مرتبط با آن ا

یثارگران وظایف بنیاد شهید  جامع ا
و دیگر دستگاه ها مشخص شده است.

د  جتماعی بنیا مور ا معاون تعاون و ا
یثارگران اذعان داشت:  شهید  امور ا
در صورتی که قوانین مربوط به قانون 
جامعه ایثارگران اجرا نشود مسیرهای 
قانونی برای رسیدگی به آن وجود دارد 
ه خود و بعد به دیگر  بتدا به دستگا ا
رید  یم نگذا دستگاه ها توصیه کرده ا
لبات بر  رگر به خاطر مطا یثا معه ا جا

حق خود از نهاد است، شاکی شود.
تعدادی  له  سا هر  فزود:  ا پاکدل 
شکایت از سوی ایثارگران در دیوان 
داری و کمیسیون ماده ۱۶  لت ا عدا
ز سوی  نون ا جرا نشدن قا به دلیل ا
د  بنیا ثبت میرسد   به   ها  ه  دستگا
شهید هم برای نظارت بر اجرای قانون 
ز  ز کمیسیون ماده ۱۶ که ۲ عضو ا ا
پنج عضو آن نمایندگان بنیاد هستند 
است  د  نها ین  ا در  آن  نه  دبیرخا و 
یندگان  نما ز  ا و  پیگیری  ا  ر ئل  مسا
لبه  ا مطا نون ر جرای قا ه ها ا دستگا
می کند و اگر خواسته ایثارگر منطبق 
با قانون باشد حکم صادر می شود و 
دستگاه مورد نظر موظف است آن را 

انجام دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه معیشت 
خط قرمز مردم است اظهار کرد: دولت 
باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت 
مردم بوده و نباید اجازه دهیم آنها به سختی 

بیفتند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی 
در جلسه صبح یکشنبه مجلس شورای 
اسالمی که با حذف ارز آرد برگزار شد، طی 
اظهاراتی گفت: اراده مجلس و نمایندگان 
در سال ۱۴۰۱ این است که معیشت مردم 
به خطر نیفتد و مصوبه مجلس نیز بدین 
معنی است که برای مردم ارز ۴۲۰۰ وجود 
داشته، اما این ارز برای دولت وجود ندارد، 
یعنی مقرر شد در سال ۱۴۰۱ همان روالی 
که در سال ۱۴۰۰ انجام شده، اجرایی شود، 

با این تفاوت که ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه 
التفاوت یک دالر را به جای آنکه از بانک 
مرکزی برداشته، از بیرون و صادرکنندگان 

این ارز را تهیه کرده تا تورم کنترل شود.
او با تاکید بر اینکه خط قرمز نمایندگان 
مجلس و مسئوالن دولتی، معیشت مردم 
است، اظهار کرد: از همان ابتدای بررسی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی 
مجلس این بود که اگر بخواهیم در سال 
۱۴۰۱ قیمت ها را کنترل کنیم، نیاز به 
۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه داریم، 
اما دولت معتقد بود با ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان نیز می تواند مشکالت را حل کند و 
در نتیجه  مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 

را مصوب کرد.
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس 

با بیان اینکه »دولت هر راه اجرایی را در 
چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به 
این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار 
دارد«، خاطرنشان کرد: دولت باید به این 
فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده 
و نباید اجازه دهیم آنها به سختی بیفتند، 
این حرف اول و آخر است. اینکه دولت 
چقدر بودجه نیاز دارد، مجلس آمادگی 
برای کمک به دولت را  داشته و اگر نیاز به 

اصالحیه است، دولت ارائه کند. 
جلسه دیروز بیانگر این است که مجلس 
تمام قد در میدان بوده و پشت دولت 
ایستاده است و دولت با تمام قدرت باید 
سیاستی را اجرایی کند که گرانی های 
حرف  این  کند.  کنترل  را  کمرشکن 
نمایندگان و مجلس شورای اسالمی است 

که حتما حرف دولت هم این است.
حاجی بابایی تاکید کرد: دولت باید زمانی 
روش های اجرایی را آغاز کند که تمام 
امکانات الزم را برای کنترل بازار آماده 

کرده باشد.
 اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از 
آماده کردن جامعه و پیوست های اطالع 
رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن 
هم مشخص شد. ما می خواهیم بگوییم که 
دولت باید کامال آگاهانه کامال با حساب و 
کتاب و دقیق گام بردارد، برنامه ریزی کرده 
و برای انجام کارهای پیوست اطالعاتی 
داشته باشد و راهکارها را متناسب و گام 
به گام بردارد، هر کجا احساس کرد مردم با 
مشکل مواجه شده اند، کار را متوقف کرده 

و راه دیگری را انتخاب کنند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با 
موادمخدر با بیان اینکه ایران تنها کشور اثرگذار دنیا 
در مبارزه با موادمخدر است، گفت: سال گذشته ۱۶ 
هزار میلیارد تومان به بنیان های مالی قاچاقچیان 

موادمخدر ضربه وارد شد.
به گزارش ایسنا، سردار ناصر اصالنی صبح امروز 
در نشست فصلی معاونان، مدیران کل و دبیران 
شوراهای هماهنگ مبارزه با مواد مخدر که با عنوان 
تبیین برنامه ها و سیاست های راهبردی ستاد مبارزه 
با موادمخدر و با محوریت »یاریگران زندگی، مشارکت 

اجتماعی و خیرین« برگزار شد، گفت: برابر آخرین 
برآوردهای انجام شده، تعداد معتادان متجاهر 
مشمول ماده ۱۶، قانون مبارزه با موادمخدر سطح 

کشور ۶۵۶۲۰ نفر و در تهران ۲۱ هزار نفر است.
وی افزود: در راستای ساماندهی معتادان متجاهر 
با ظرفیت سازی انجام شده و با راه اندازی مراکز 
جدید از جمله ۸ مرکز توسط بسیج و سپاه، یک مرکز 
توسط سازمان زندان ها )فشافویه( و یک مرکز توسط 
فرماندهی کل انتظامی )سروش(، ظرفیت موجود در 
استان تهران از ۴ هزار به ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفر ارتقاء و در 

سطح کشور نیز ظرفیت نگهداری و درمان از ۵ هزار 
و ۹۴۰ نفر به ۱۷ هزار و ۹۴۰ نفر افزایش یافته است.

وی به کشفیات موادمخدر در سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: سال گذشته ۱۰۸۰ تن موادمخدر کشف شد 
که نسبت به سال گذشته  آن، ۱۴ درصد کاهش را 
نشان می دهد. معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: ۸۷ درصد 
کشفیات توسط نیروی انتظامی ، ۱۱ درصد توسط 

وزارت اطالعات و ۲ درصد توسط بسیج انجام شد.
اصالنی افزود: ۷۵ درصد کشفیات تریاک، ۱۱ درصد 

حشیش، مرفین، هروئین، شیشه و… بوده است. 
وی با بیان اینکه ۶۶ درصد کشفیات  در مرزها و 
استانهای مرزی بوده است، گفت: ۶۰ درصد از این 
کشفیات به صورت اطالعاتی، ۳۴ درصد انتظامی و 
۶ درصد رزمی بوده است.  معاون مقابله با عرضه و 
امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: 
هفت استان سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان 
جنوبی، هرمزگان، فارس، یزد و اصفهان باالترین 

میزان کشفیات را در سال گذشته دارا بودند.
اصالنی افزود: ایران  اثرگذارترین کشور دنیا در 
مبارزه با موادمخدر است و سازمان ملل نیز به آن 

معترف است.
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برگشت کوپن با اسم رمز کاالبرگ
اقتصاد جنگی دهه شصت در قرن نو تکرار می شود

مرغ و تخم مرغ و شکر و روغن کوپنی می شود و مردم این اقالم را با استفاده از کاالبرگ به 
قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری می کنن

عوامل تیراندازی در رودبار جنوب 
 کرمان دستگیر شدند

 طرح هوشمندسازی نظام تامین نان اجرایی می شود

 نان دو نرخی شد

عقب افتادگی ۴۰ درصدی دولت 
 در پرداخت مطالبات گندم کاران

نائب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران از عقب افتادگی 
۴۰ درصدی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان خبر 

داد و نسبت به حضور دالالن در زمین های کشاورزی و احتمال خروج گندم از مسیر خرید 
دولتی و تهدید تامین ذخایر راهبردی کشور هشدار داد. علی قلی ایمانی، نائب رییس بنیاد 
ملی گندمکاران ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه تا امروز کشــاورزان یک 
میلیون و ۲۰۰ هزارتن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده اند، افزود: ارزش گندم تحویلی 

کشاورزان به دولت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان است. 

ســکینه خدیش/ کلینیک تخصصی و فــوق تخصصی 
الزهرا)س( شهرستان بم با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد تومان 

همزمان با هفته سالمت به افتتاح و بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار کاغذوطن، کلنگ این مرکز درمانی در ابتدای طرح نظام سالمت در سال ۹۳ 
به زمین زده شد و عملیات اجرایی این پروژه به علت یکسری اختالفات و همچنین مشکالت 

اعتباری از سوی پیمانکار طرح، در اواخر سال ۹۶ متوقف شد.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب از شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی 
در این شهرستان در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.سرهنگ ناصر کوهستانی 

با اشــاره به وقوع یک فقره تیراندازی با اسلحه شــکاری غیرمجاز در یک مراسم عروسی در 
رودبارجنوب افزود: مراتب با توجه به حساسیت موضوع، بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 
گرفت او اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات گسترده و کار اطالعاتی، 
هویت ۲ عامل اصلی تیراندازی  را شناســایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان 

دستگیر و یک قبضه اسلحه دست ساز از آنان کشف کردند.

کلینیک فوق تخصصی 
 الزهرا)س( بم افتتاح شد

رنا
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س
عک

نهاده های دامی تا خرداد 
ماه مشمول ارز ترجیحی

مدیرعامــل اتحادیه 
دامداران با بیان اینکه 

معادل ۳هزار میلیارد تومان تخصیص ارز نهاده ها 
انجام شده اســت، گفت: ارز نهاده های دامی برای 
فروردین، اریبهشت و خرداد نیز با دالر ۴۲۰۰تومانی 
تأمین شد. مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران 
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشت: با وجود تحریم، جنگ روسیه و اوکراین 
نیز شرایط را برای تأمین نهاده ها دشوارتر کرده است 
و موجب شــد که برخی بازرگانان به موقع نتوانند 
برای واردات اقدام کننــد. وی افزود: واردکنندگان 
نهاده های دامی تا اینکه بتوانند برزیل را جایگزین 
اوکراین کنند، توزیع نهاده ها با کمی وقفه همراه شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی 
 استان عنوان کرد؛

الیه روبی ۳۶ قنات به همت 
سپاه و بسیج در کرمان

مسئول ســازمان بسیج سازندگی اســتان با اشاره 
به اینکه الیــه روبی ۳۶ قنــات را با منابع ســپاه، 
بســیج، خیرین و گروه هــای جهادی انجــام داده 
ایم، گفت: هزار و ۷۶۱ پــروژه عمرانی و محرومیت 

زدایی با اعتبار ۸۷۵ هــزار و ۷۶۱ میلیون 
 ریال در ســال ۱۴۰۰ انجام شــده است.

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون 
تومان آب رفت

در حالی که وام ودیعه مســکن در ســال گذشــته با 
ســقف ۷۰ میلیــون تومان و نــرخ ســود ۱۳ درصد 
اعطــا مــی شــد امســال بــا کاهــش ۱۰ میلیون 
 تومانــی و نرخ ســود ۱۸ درصــدی داده می شــود.
روز گذشــته معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی از تصویب اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در 

شورای پول و اعتبار با سقف های ۶۰، ۴۵ و 
۳۵ میلیون تومانی در سال جاری خبر داد.

صفحه۳
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 تلنگری به »باور« کم آبی در کرمان تلنگری به »باور« کم آبی در کرمان

فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه نباید 
نگاه لیبرالیسـتی بـه گروه های جهادی داشـت اظهـار کرد: 
سـپاه بـرای خدمات دهی به مـردم و رفـع فقـر و محرومیت 
از هیچ کس اجـازه نمی گیـرد.  سـردار حسـین معروفی در 
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی به مناسـبت هفته بسـیج 

جهادسـازندگی گفت:کسـی که می گوید نیروهای جهادگر 
نیروهـای ارزان قیمـت هسـتند را اصـال قبـول نـدارم و این 
دیـدگاه، لیبرالیسـت و نـگاه ما بـه ایـن انسـان های بزرگ، 
نـگاه حقیقـت دیـن اسـت و نـگاه برکـت، عـزت و شـرف و 

بزرگی و … اسـت.
تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه  اردیبهشــت   ۱۹ دوشــنبه       ۱۲۲۴ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

آگهی تجدید مزایده عمومی
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد کاالهای ذیل را از به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد 

مزایده را با  بهره گیری از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   )www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱9 و حداکثر تا ساعت ۱9 روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۴ خواهد بود.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱9 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۴ خواهد بود.

تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱9 تا ساعت ۱2 ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 خواهد بود.
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 

الزامی می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها الف:

تلفن تماس:  به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: 76۱88۱5676  بلوار جمهوری اسالمی رو  آدرس: کرمان 
 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان5-32۱۱۰۴۰3 داخلی: ۱۱5۴

کد فراخوان در سامانه موضوعشماره مزایدهردیف
ستاد

مبلغ ضمانت نامه 
)ریال(

11401-4
واگذاری حق بهره برداری ار کارگاه های 

تیرسازی بم و جیرفت
5001001574000001

بم: 
432.000.000 ریال

جیرفت:
 540.000.000 ریال

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.
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عوامل تیراندازی در رودبار 
جنوب کرمان دستگیر شدند

فرمانــده انتظامی رودبارجنوب از شناســایی و دســتگیری 
عوامل تیراندازی در این شهرســتان در کمتر از ۴۸ ســاعت 
خبر داد. ســرهنگ ناصر کوهستانی با اشاره به وقوع یک فقره 
تیراندازی با اسلحه شــکاری غیرمجاز در یک مراسم عروسی 
در رودبارجنوب افزود: مراتب با توجه به حساســیت موضوع، 
بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت او اظهار داشت: 
ماموران پلیــس امنیت عمومی با انجام تحقیقات گســترده و 
کار اطالعاتی، هویت ۲ عامل اصلی تیراندازی  را شناســایی و 
طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشــان دستگیر و یک 

قبضه اسلحه دست ساز از آنان کشف کردند.
کشف 2 دستگاه موتورسیکلت سرقتی در انار

جانشــین فرمانده انتظامی انار نیز از دســتگیری ۲ سارق و 
کشــف ۲ دستگاه موتورســیکلت ســرقتی در این شهرستان 
خبر داد. ســرهنگ رضا اســالمی افزود: در پی اعالم گزارش 
مردمی به پاســگاه انتظامی بیاض مبنی بر تردد ۲ دســتگاه 
موتورسیکلت مشــکوک در محور انار- رفسنجان در محدوده 
روســتای بیاض، بالفاصله ماموران پلیس به این محور اعزام 
شــدند و با مشاهده موتورســیکلت ها، دســتور توقف آنها را 

صادر کردند.
او افزود:راکبان به دستور ماموران توجهی نکرده و با رانندگی 
خطرناک به مســیرهای فرعی تغییر مسیر داده و پس از طی 
مســافتی با تعقیب و مراقبت اصولی پلیس، موتورسیکلت ها 

توقیف و راکبان آنها دستگیر شدند.
این مقام پلیس تصریح کرد: در بررســی هــای بعدی پلیس 
مشخص شد: این ۲ موتورســیکلت از اســتان یزد به سرقت 
رفته اند که ضمن معرفی متهمان بــه مرجع قضایی، مراحل 
شناســایی مالباختگان و تحویل اموال به آنان در دستور کار 
قرار گرفت. جانشــین فرمانده انتظامی انــار در پایان ضمن 
تشــکر از همکاری خوب مردم برای کشف این اموال سرقتی، 
از نقش تعیین کننده شهروندان در تولید امنیت گفت و تاکید 
کرد: مردم در صورت مشــاهده هر مورد مشــکوک، بالفاصه 
مراتب را از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه 

حضوری به نزدیکترین پاسگاه پلیس اطالع دهند.

مدیرکل اداره غله خدمات بازرگانی استان کرمان خبر داد؛

افزایش خرید گندم از کشاورزان 
در کرمان

کرمان - مدیرکل اداره غله خدمات بازرگانی استان کرمان 
از افزایش ۲۰ درصدی خرید گندم از کشاورزان در کرمان 

خبر داد.
داریوش ماهری ظهر یکشــنبه در جلسه تنظیم بازار کرمان 
گفت: هم اکنــون ۲۰ هزار تــن گندم از خارج از اســتان 
خریداری و انبار شده است و ۱۰۰ هزار تن میز از کشاورزان 

جنوب استان خریداری شده است.
مدیرکل اداره غله خدمات بازرگانی استان کرمان افزود: در 
سال جاری شاهد رشــد ۲۰ درصدی خرید گندم با کیفیت 
از کشــاورزان جنوب کرمان هســتیم و خرید این محصول 

همچنان ادامه دارد.
او بیان کــرد: هیچ گونه مشــکلی در زمینــه خرید گندم و 
ذخیره سازی وجود ندارد و کمبودی در این زمینه نداریم.

ماهری گفت: سال گذشــته در همین زمان ۸۰ هزار گندم 
خریداری شــده بود که امســال این رقم به ۱۰۰ هزار تن 

رسیده است.
او همچنین از بارگیری ســهمیه جدید شــکر استان کرمان 

به میزان ۲ هزار تن از خوزستان به سمت کرمان خبر داد.

مشـکل نخسـت »باور« اسـت؛ باید مردم و مدیران 
واقعا بـاور داشـته باشـند که آب نیسـت و شـرایط 
خشکسـالی در کرمـاِن خشـک همچنـان ادامـه 
دارد زیـرا اگـر این بحـران را بـاور کردیم حتـی اگر 
کسـی هم راهکار ندهد خودمـان به دنبـال راهکار 
خواهیـم رفـت. واقعیـت اما این اسـت: کرمـان آب 
ندارد؛ بیـش از ۶۰ درصد جمعیت شـهری اسـتان 
دچـار وضعیـت قرمز تامیـن آب شـرب قـرار دارند 
و آبرسـانی تانکری بـه روسـتاها هم در تعـداد قابل 

مالحظـه ای جریـان دارد.
آنطـور که مدیـران آبفـا گـزارش می دهنـد بخش 
قابـل توجهـی از ۲ هـزار و ۳۰۰ خانـوار بـاالی ۲۰ 
خانوار اسـتان به صورت تانکر آبرسـانی می شـوند.

در وصـف کـم آبـی در اسـتان کرمان همیـن بس 
که حتـی در برخی مناطق شـهری پربـارش ترین 
شهرسـتان اسـتان )رابُـر( آبرسـانی تانکـری انجام 
مـی شـود و بـرای اینکـه بیشـتر بـاور کنیـم کـه 
وضعیت بحرانی اسـت ذخیره آب سـدهای استان 
در مقایسـه با مدت مشـابه سال گذشـته با کاهش 

سـه درصدی تاکنـون مواجـه بوده اسـت.
البته این درحالی اسـت که بخش قابل تاملی از آب 
شرب اسـتان بویژه کالنشهر مرکز اسـتان از طریق 
آب چاه ها تامین می شـود که طی سـال های اخیر 

بشـدت با کاهش منابع مواجه بـوده اند.
در این شـرایط غیر از برنامه ریزی برای تامین منابع 
آب و مدیریـت بهینـه مصـرف بویژه کاهش سـهم 
کشـاورزی و نیـز مصـرف بهینه که بـه بهـره وری 
مناسـب در این بخش نیز بیانجامد،به تغییر سبک 
زندگی در بخش مصرف آب نیز بشـدت نیازمندیم 
که اگـر در ایـن زمینـه فرهنـگ سـازی الزم انجام 
نشود معلوم نیسـت با چه شـرایط سـختی مواجه 
خواهیم شـد. در واقع صرفه جویـی و مصرف بهینه 
در همان مصارف روزانه آب شرب از اهمیت بسیاری 
برخـوردار اسـت کـه شـاید در نـگاه اول به چشـم 
چندان مهم نیاید اما از نظر کارشناسان بسیار موثر 
اسـت. در این میـان راهکارهای کوتاه مـدت و بلند 
مدتی برای فائق آمدن بر مشـکل تامیـن آب بویژه 
آب شـرب مانند حفر چاه هـای جدید، انتقـال آب 
و غیره در دسـت اجرا اسـت،اما قطعـا راهکار صرفه 
جویی و مدیریـت صحیح مصرف، سـهم بزرگی در 

کاهش عـوارض بحـران آب دارد.
خشکسالی ادامه دارد

دبیـر کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبی شـرکت آب 

منطقـه ای کرمـان بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه 
بارندگی های اخیر وضعیت خشکسالی در بسیاری 
از نقاط کرمان در سـال جاری نیز ادامـه دارد گفت: 
باید به منظور جلوگیری از بحران تامین آب شرب، 
راهکارهایـی مناسـب و سـازگار با اقلیم بـه منظور 
صرفه جویی در مصرف آب بـه کار گرفت تا بتوانیم 

با حداقل مشـکل از فصـل گرم عبـور کنیم.
کاهش سه درصدی

حجم مخازن سدهای کرمان
سـینا روزبهانـی با اشـاره بـه کاهـش بارندگـی در 
برخـی شـهرهای پرجمعیـت و کاهـش حجـم 
سدهای اسـتان کرمان در مقایسـه با سال گذشته 
افـزود: در زمـان کنونـی مجمـوع ذخیـره آب در 
سـدهای جیرفت، تنگوئیه، نسـا و شهید سلیمانی 
۵۴ درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا زمان مشـابه 

پارسـال سـه درصـد کاهـش یافته اسـت.
او اظهار داشت:اگر چه طبق گزارش دفتر مطالعات 
پایه منابع آب شـرکت آب منطقه ای میانگین کلی 
بارندگی سال آبی جاری در استان کرمان نسبت به 
میانگین بلند مدت حـدود ۲ درصـد افزایش یافته 
است اما در تعدادی از ایسـتگاه های این شرکت در 
شهرهای بزرگ اسـتان از جمله کرمان، رفسنجان، 
زرند،بم، سیرجان و شـهربابک از ابتدای سال آبی تا 
پایان فروردین ۱۴۰۱ نسبت به میانگین بلندمدت 
به ترتیـب ۲۵، ۴۲، ۲۹، ۴۴، ۳۱ و ۴۲ درصد کاهش 
گزارش شـده که این موضوع احتماال باعث کاهش 
آبدهی چـاه هـا و محدودیـت تامین آب شـرب در 

برخی نقاط اسـتان شود.
دبیـر کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبی شـرکت آب 
منطقه ای استان کرمان تصریح کرد: اگرچه میزان 
کل مصرف آب شـهرها و روستاها سهم کمی از کل 
مصرف آب اسـتان را به خود اختصـاص می دهد اما 
به دلیـل تمرکز جمعیـت در نواحـی ای که معموال 
منابـع آب بسـیار محـدودی را بـه لحـاظ طبیعی 
دارا هسـتند و محـدود بـودن منابـع آِب باکیفیت، 
تامین آب شـرب در برخی نقـاط با دشـواری هایی 

مواجه اسـت.
غلبه بر کم آبی نیازمند تغییر سبک زندگی

او بـا تاکید بـر اسـتفاده از راهکارهـای صرفه جویی 
در مصـرف آب در بخـش شـرب ادامه داد: بـا وجود 
سـرمایه گـذاری هـای کالن بـرای سـامانه هـای 
تامین آب، به دلیل خشکسـالی های اخیر، افزایش 
جمعیـت و کاهـش سـطح منابـع آب زیرزمینـی، 
تامین آب شـرب با چالش هایی مواجه شـده است 
و با توجه به ایـن چالش ها و مشـکالت پیش آمده، 

جامعـه نیازمند تغییر سـبک زندگی اسـت.
این مسـئول تاکیـد کـرد: بایـد تالش کرد سـبک 
زندگـی جدید جامعه همسـو بـا محدودیـت های 

منابـع آبـی کشـور در نظر گرفته شـود.
راهکارهای کم هزینه اما مهم

روزبهانی بـا بیان اینکـه برخـی راهکارهـای بدون 
هزینه یا کـم هزینه می تواند باعـث کاهش مصرف 
آب شـود بیان کرد: بـه عنوان مثـال اجتنـاب از باز 
گذاشـتن شـیر آب در مواقع غیر ضرور می تواند به 
کاهش مصـرف آب کمک کنـد و این امـر نیازمند 

آمـوزش مداوم اسـت.
او افـزود: همچنیـن نبایـد از آب برای تمیـز کردن 
سـطوح مثـل پارکینـگ هـا و محوطـه بیـرون 

سـاختمان ها اسـتفاده کـرد.
ضرورت بازرسی دوره ای 

از تاسیسات آبی منازل
او با اشـاره به ضرورت بررسـی مرتب تاسیسـات به 
منظور جلوگیری از نشـتی آب تاکید کرد: بازرسی 
دوره ای تاسیسات، سیستم لوله کشـی و شیرآالت 
برای جلوگیری از نشـتی های احتمالی آب از جمله 
دیگـر اقداماتی اسـت کـه بـرای مدیریـت مصرف 
آب توصیه می شـود و بایسـتی پـس از شناسـایی 
محل های هدر رفت، تاسیسـات فرسـوده، تعویض 

یا تعمیر شـوند.
دبیـر کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبی شـرکت آب 
منطقه ای اسـتان کرمان افزود:همچنین اسـتفاده 
از فالش تانـک هـای ۲ مرحله ای کم مصـرف یکی 

دیگـر از راهکارهای کاهـش مصـرف آب در منازل 
اسـت که نقـش موثـری در هدر رفـت آب سـالم و 

تصفیه شـده خواهد داشـت.
استفاده از سایبان برای کولر

او با بیان اینکه کاهش مصرف آب در وسـایل تهویه 
مطبوع از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف آب 
است تصریح کرد: استفاده از سایبان غیرفلزی برای 
کولرهای آبـی یکـی دیگـر از راهکارهـای متداول 
و مهـم کاهـش مصـرف آب بـه شـمار مـی رود که 
در اوج گرمـا آب مـورد اسـتفاده در ایـن وسـایل را 
به صـورت چشـمگیری کاهـش و بهـره وری را نیز 

افزایـش مـی دهد.
روزبهانـی ادامـه داد: باید توجـه داشـت در صورت 
اسـتفاده از سـایبان فلـزی به دلیـل افزایـش قابل 
مالحظه دمـای فلز و تابـش آن به دسـتگاه، ممکن 
است مصرف آب نسـبت به حالت اسـتفاده نکردن 
از سـایبان افزایش پیدا کنـد، ولی با نصب سـایبان 
غیرفلزی و مناسب مصرف آب تا ۳۵ درصد کاهش 
می یابـد؛ ضمـن اینکـه سـایبان از سیسـتم تهویه 
مطبـوع در برابر تابش خورشـید، بـاد، بـاران و برف 
نیز محافظت می کنـد و باعـث افزایش طـول عمر 

دسـتگاه می شـود.
آنچـه اهمیـت دارد اینکـه ضـرورت دارد ابتـدا باور 
کنیم کـه آب نداریـم؛ این انـگاره ابتدا نـزد مدیران 
و سـپس شـهروندان بایـد باور شـود؛ ضمـن اینکه 
در زمینـه ترویج راهکارهای مصـرف بهینه آب باید 
اقدامات مناسـب و فعالیت های کارشناسـی رسانه 

ای در دسـتور کار قـرار گیرد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه 
نباید نگاه لیبرالیســتی بــه گروه های جهادی 
داشت اظهار کرد: ســپاه برای خدمات دهی به 
مردم و رفع فقر و محرومیت از هیچ کس اجازه 

نمی گیرد. 
ســردار حســین معروفی در رزمایش بزرگ 
جهادگران فاطمی به مناســبت هفته بســیج 
جهادسازندگی گفت:کسی که می گوید نیروهای 
جهادگر نیروهای ارزان قیمت هســتند را اصال 
قبول ندارم و این دیدگاه، لیبرالیســت و نگاه ما 
به این انسان های بزرگ، نگاه حقیقت دین است 

و نگاه برکت، عزت و شرف و بزرگی و … است.
او خطاب به جهادگران گفت:مقام معظم رهبری 
راهیــان نور،گروه های جهــادی و حلقه های 

صالحین کارهای عمیق فرهنگی برشمردند.
او مهار نفس،را از ارکان کار جهادی برشــمرد و 
عنوان کرد: شاهد کارهای فرهنگی در روستاها 
هستیم و این هرچند کافی نیســت اما شروع 

خوبی است. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
برطرف کردن ناامیدی و محرومیت را از کارهای 
مــورد رضایت خداوند دانســت و بیــان کرد: 
بزرگترین دشــمن ما، آمریکا و صهیونیست ها 
هســتند و چون ملت بزرگ ایران پای انقالب 

هستند و آنها با ما دشمنی می کنند.
او افزود: ما دشمن فقر هستیم و جهادگران باید 
فقر و محرومین که در شــان ایــن ملت و نظام 

نیست برطرف کنند.
معروفی داشتن اعتقادات قلبی، وجود حقیقت 
انقالبی گری منهای روحیــه محافظه کاری و 
محاســبه گری و جهادی عمل کردن را اضالع 
شخصیتی جهادگر برشمرد و در ادامه با اعالم 
این مطلب که کرمان محرک برای از بین بردن 
تنش آبی شد، اظهار کرد: منطقه ای که بهداشت 
و آب نداشته باشد مسجد احداث نخواهیم کرد.

فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان اشتغال 
خردخانگی یکی دیگر از محورهای کار دانست 

و تصریح کرد:وقتی که برای شغل های که ایجاد 
کردیم، بازار هم برای فروش محصوالت تولیدی 
ایجاد کردیم آن زمان می گویــم این اقدام در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.
او مســکن محرومیــن و تهیه جهیزیــه برای 
زوج های جوان را یکی دیگر از اولویت ها دانست 
و اطهار کرد: حاشــیه نشــینی در کرمان یک 

شوخی شده است اما در سیستان و بلوچستان 
ساماندهی شدند.

معروفی امور فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر 
از اولویت ها تلقی کرد و افزود: نباید گفتمان دو 
امامین را باید مدنظر قرار دهیم و گام دوم انقالب 
باید اجرا شود و به جوانان بها داد تا آنها انقالب را 

سرانجام مقصود برسانند.

از کاهش ذخیره سدها تا ضرورت تغییر سبک زندگی

تلنگری به »باور« کم آبی در کرمان

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان؛

سپاه برای خدمت به مردم از کسی اجازه نمی گیرد

گزارش
ایرنا

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد:

هدف گذاری کمیته امداد استان 
کرمان برای ایجاد 2۴ هزار فرصت 

شغلی در سال ۱۴۰۱
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه تعهد کمیته امداد 
استان کرمان در سال گذشته ایجاد ۱۲ هزار و ۷۳۸ فرصت شغلی 
بوده اســت افزود: این نهاد موفق به ایجاد ۱۵ هزار و ۵۹۵ فرصت 
شغلی در سال گذشته شــده و هدف گذاری برای سال جاری ۲۴ 
هزار است. یحیی صادقی، از تحقق ۱۲۵ درصدی فرصت های شغلی 
ایجاد شده توســط این در سال گذشــته خبر داد و افزود: گذشته 
۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحســنه اشتغال توسط این 
نهاد به مددجویان و اقشــار نیازمند جویای کار در اســتان کرمان 
پرداخت شده است. مدیرکل کمیته امداد استان از اختصاص هزار و 
۲۵۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به کمیته امداد 
استان کرمان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این نهاد از 
ایده های مناســب گروه های مختلف اجتماعی درزمینهٔ کمک به 
ایجاد اشتغال برای مددجویان استقبال خواهد کرد و تالش می کنیم 
فرهنگ کار و تالش در جامعه فراگیر شود. او تعهد اشتغال کمیته 
امداد استان در سال جاری را ایجاد بیش از ۲۴ هزار فرصت شغلی 
اعالم کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بانک ها بتوانیم این میزان 
فرصت شغلی را ایجاد و زمینه توانمندی خانواده های تحت حمایت 
و نیازمند جویــای کار را فراهم کنیم. صادقی بــا بیان اینکه ایجاد 
اشتغال در کمیته امداد فقط صرف پرداخت تسهیالت نیست، گفت: 
ایجاد اشتغال توسط این نهاد یک فرایند و کار علمی و کارشناسی 
شده اســت. مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان به فرآیندهای 
پرداخت تسهیالت اشتغال توسط این نهاد اشاره و بیان کرد: مرحله 
نخست از این فرایند استعداد سنجی شغلی است و تالش ما در این 
مرحله شناسایی افرادی اســت که توانایی ایجاد اشتغال رادارند، 
افزود: مرحله بعــد آموزش فنی و مهارتی این افراد اســت. او ادامه 
داد: بعد از آموزش مددجویان تحت حمایت با انجام مشــاوره های 
شــغلی به این افراد از طریق ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای 
طرح های اشتغال و بعد از اطمینان از آمادگی فرد متقاضی، به وی 
تسهیالت متناسب با طرح مورد نظر پرداخت خواهد شد. صادقی با 
اشــاره به اینکه مهم ترین بخش، بعد از پرداخت تسهیالت اشتغال 
به مددجویان، نظارت هوشمند بر طرح های اجراشده است که در 
کنار این کار راهنمایی ها و مشــاوره های شــغلی موردنیاز به افراد 
ارائه می شود، گفت: در صورت نیاز مددجویان به توسعه طرح های 

اشتغال با پرداخت تسهیالت تکمیلی از آن ها حمایت خواهد شد.

مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت:آمار بسیار نگران کننده ای از 
ترک تحصیل دانش آموزان در دوران کرونا داریم که 
به دلیل ناتوانی خانواده ها در تامین ابزار هوشمند،بچه ها از تحصیل 
بازماندند و بسیج سازندگی می تواند برای حل این مشکل ورود 
کند. محمدرضا پورابراهیمی به مناسبت سالروز تاسیس بسیج 
سازندگی در نشست مجمع نمایندگان با رئیس سازمان بسیج 
سازندگی استان کرمان افزود:با توجه به اقبال و اجماعی که در 
کشور درباره بسیج وجود دارد،دوره طالیی کار بسیج سازندگی 
خواهد بود و اختیارات، مجوزها و ظرفیت های زیادی در بودجه 
امسال برای این نهاد ایجاد شده که الزم است بسیج برنامه های 

پیشنهادی خود در حوزه های مختلف را به نمایندگان ارائه کند.
او با تأکید بر پیگیری برش استانی و ملی اعتبارات بسیج سازندگی 
توسط این نهاد افزود: بسیج سازندگی می تواند با شرکت های بزرگ 
و معین های توسعه در استان کرمان برای انجام فعالیت و مسئولیت 

های اجتماعی توافق و همکاری کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:اگر 
این موضوع مدیریت نشود،تبعات خطرناکی برای کشور دارد و 
پیشنهاد این است بسیج سازندگی جلسه مشترکی با آموزش 
و پرورش برگزار و وضعیت شهرستان ها در این موضوع بررسی 
و به تفکیک آمار ترک تحصیل مشخص شود که ما نیز آمادگی 

همکاری و اعتبار گذاشتن برای حل این مسئله را داریم.
او با اشاره به اینکه همه تخلفات ریشه در جهل و نادانی دارد تصریح 
کرد:بسیج می تواند با همکاری افراد محصل و دانشجو در تابستان 
کالس های فوق العاده برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
برگزار و افراد جا مانده را به آزمون شهریور برساند تا برای مهرماه 

نیز آماده شوند
پورابراهیمی با اشاره به فعالیت های عمرانی و سازندگی بسیج 
عنوان کرد: تالش برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان 

نیز کار مهمی است زیرا کار برای فکر و اندیشه است.
نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: ترک تحصیل دانش آموزان 
در دوران کرونا نگرانی زیادی ایجاد کرده که در واقع زلزله خاموشی 
است که در مناطق حاشیه شهرها و دیگر نقاط رخ می دهد و باید 

از آن جلوگیری شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان با اشاره به اینکه 
الیه روبی ۳۶ قنات را با منابع سپاه، بسیج، خیرین و 
گروه های جهادی انجام داده ایم، گفت: هزار و ۷۶۱ 
ر  نی و محرومیت زدایی با اعتبار ۸۷۵ هزا پروژه عمرا

و ۷۶۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
 جواد جاللی گفت: هفت اولویت را در دستور داشته ایم 
که اولین اولویت ما تامین آب شرب آبرسانی بوده است؛ 
ر و ۲۴۰ روستا استان کرمان دارای تنش  چرا که هزا
آبی است و با برنامه ریزی صورت گرفته ۶۶۰ روستا به 

عنوان اولویت در نظر گرفته شده است.
مه  دا زندگی استان کرمان ا زمان بسیج سا مسئول سا
ه  نی برای ۴۵۰ روستا به سپا برسا : رفع مشکل آ د دا
استان و ۲۰۰ روستا به قرارگاه سازندگی خاتم سپرده 
شده است و سال گذشته، ۳۰۰ روستا آبرسانی شده 
ند و ما در مسئله آبرسانی نسبت به استان های دیگر  ا

جلو هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت دیگر ما توجه به 
ایجاد اشتغال در عرصه مشاغل خرد و خانگی با جذب 
تسهیالت در بانک های ملت، رسالت، تجارت و صادرات 
ا  ر و ۳۴۲ شغل ر است، عنوان کرد: سال گذشته هزا
ایجاد کرده ایم و همچنین دو کارگاه خیاطی در سال 

گذشته راه اندازی شده است.
ز بانک ها  مسال نیز با طرفیت برخی ا فزود: ا جاللی ا
اقدام به راه اندازی اشتغال و تأمین تجهیزات اشتغال با 

استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج انجام می دهیم.
ز  ا بر ستان کرمان ا زندگی ا زمان بسیج سا مسئول سا
ز  نی ا نجام پروژه های عمرا یی و ا کرد: محرومیت زدا
نه  جمله ساخت مسکن محرومین و مددجویان، خا
ولویت  لزایی و غیره از جمله ا عالم، کارگاه های اشتغا
های سازمان بوده است که هزار و ۷۶۱ پروژه عمرانی 
و محرومیت زدایی با اعتبار ۸۷۵ هزار و ۷۶۱ میلیون 

ریال در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

ســکینه خدیــش/ کلینیک تخصصــی و فوق 
تخصصی الزهرا)س( شهرســتان بــم با اعتبار 
بیــش از ۲۵ میلیارد تومان همزمــان با هفته 

سالمت به افتتاح و بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنــگار کاغذوطــن، کلنگ این 
مرکز درمانــی در ابتدای طرح نظام ســالمت 
در ســال ۹۳ بــه زمیــن زده شــد و عملیات 
اجرایی این پروژه به علت یکسری اختالفات و 
همچنین مشــکالت اعتباری از سوی پیمانکار 

طرح، در اواخر سال ۹۶ متوقف شد.
ادامه عملیات اجرایی این پروژه از اســفندماه 
نــه  ز پیگیری هــای مجدا ســال ۹۹، پــس ا
و مســتمر مسئوالن شــرق اســتان کرمان و 
همکاری متولیان و مســئوالن ملی آغاز شد و 
اکنون با حضور مســئوالن شرق استان کرمان 

به بهره برداری رسید.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی بم در حاشیه 
افتتــاح کلینیــک تخصصی و فــوق تخصصی 
الزهرا)س( افــزود: بیش از ســه هزار و ۱۰۰ 
متر فضــای فیزیکــی )درمانی و آموزشــی(
برای ایــن کلینیک در نظر گرفته شــده و ۲۵ 
میلیارد تومان اعتبار ابنیــه این مرکز درمانی 

بوده است.
دکتر مازیار اویســی اظهار داشت:پس از اتمام 
ساخت این پروژه کلینیک های محمدباقر)ع( 
و امام رضــا)ع( و همچنین طــب کار ما با این 
مرکز درمانی ادغام شــدند و بجــز تجهیزات 
کلینیک هــای یادشــده بالغ بر پنــج میلیارد 
تومــان نیز تجهیزات پزشــکی جدیــد به این 

مرکز درمانی اضافه شده است.
او با اشــاره بــه پیگیری های مســتمر نماینده 
مردم بم در مجلس شــورای اســالمی با مقام 
عالــی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی ابراز داشــت: هزینه تجهیزات پزشکی 
این پروژه از محل اعتبــارات این وزارتخانه به 
صورت رایگان در اختیار دانشگاه علم پزشکی 

بم قرار داده شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی بم ادامه داد: 
دانشگاه علوم پزشکی بم در مدت ۲ سال اخیر 
۵۴ پروژه را به اتمام رسانده و باالی ۸۰ درصد 
تجهیزات درمانی این دانشــگاه نیز بروزرسانی 

شده است.
2۱ پروژه شهرستان های شرقی کرمان 

نیازمند تامین اعتبار

او می گوید: ۲۱ پروژه بهداشــت و درمان در 
صورت تامین اعتبار توســط وزارتخانه متبوع 
طی ســال جاری در چهار شهرســتان شرقی 

استان کرمان به اتمام خواهد رسید.
اویســی عنــوان کرد:امیدوارم ایــن کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی باعث خدمات رسانی 
بهتر برای مردم شرق استان کرمان باشد و راه 
رفتن شــهروندان جهت درمان به مرکز استان 

یا سایر استان های دیگر برداشته شود.
تالش هایی که به ثمر نشست

بــم  هــای  ن  شهرســتا مــردم  ینــده  نما
،نرماشــیر،فهرج و ریگان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در این آیین گفت: دانشگاه علوم 
پزشــکی به عنوان یــک برنــد و از افتخارات 
شرق اســتان کرمان اســت که با تالش شبانه 
روزی و مدیریت جهادی رئیس این دانشــگاه، 
معاونــان و پرســنل این مجموعــه تحولی در 
حوزه بهداشــت، درمان و آموزش رقم خورده 

است.
حجت االســالم موســی غضنفرآبــادی بیان 
نشــگاه علوم پزشکی  اهمیت و جایگاه دا کرد:
بر کسی پوشــیده نیست و از زحمات پزشکان، 

پرستاران و مجموعه کادر بهداشت و درمان از 
زمان شیوع کرونا تاکنون که زحمات زیادی و 
سختی های زیادی را متحمل شدند، قدردانی 
بگاه پســرانه تالش که  می شود. او درباره خوا
بهمن ۱۴۰۰ افتتاح شــده بود گفت: ســاخت 
بگاه یکــی دیگر از کارهــای جهادی  این خوا
و کــم هزینه دانشــگاه علوم پزشــکی اســت 
همچنین وزارت بهداشــت به دلیــل اینکه با 
ســالمت مردم ارتبــاط دارد مســاعدت های 

خوبی در بحث بهداشت و درمان دارد.
نماینده مردم شهرســتان های شــرقی استان 
کرمان بــا اشــاره به توقــف پــروژه احداث 
بیمارســتان ۲۰۲ تختخوابی بــم تاکید کرد: 
ســاخت بیمارســتان ۲۰۲ تختخوابی بم یکی 
دیگر از اولویت های منطقه به شــمار می رود 
و پیگیر ســاخت و اعتبار مورد نیاز این پروژه 
هســتیم تا عملیات عمرانی آن مجدد از ســر 

گرفته شود.
نگرانی و دغدغه مردم در بحث دارو 

باید رفع شود
او ادامــه داد: امــروزه در کشــور از شــرایط 
مناســبی برخوردار هســتیم و در زمینه شیوه 
استفاده از ارز اتفاقاتی در حال رخ دادن است 
که باید دولت و وزارت را کمک کنیم تا نگرانی 
و دغدغه مــردم در بحث دارو برطرف شــود . 

غضنفرآبــادی اظهارداشــت:یارانه دارو پیش 
از این در مبــدا پرداخت می شــده اما اکنون 
با تغییــرات صورت گرفته بایــد در مقصد و به 
شرکت های بیمه پرداخت شــود که در کوتاه 
مدت، تالطم و جو روانی ایجاد خواهد شــد و 
عده ای از افراد از این اتفاق ســوء اســتفاده 
کرده و نگرانی برای مردم بوجود آورده اند که 

باید مدیریت کنیم.
به گفتــه او باید داروی بیمــاران خاص حتما 
مورد توجه قــرار گیرد ونبایــد در این منطقه 
بیمــاران خاصی وجود داشــته باشــند که با 

مشکل دارو مواجه شوند.
رهاورد تغییر در شیوه استفاده از ارز ترجیحی
ن های شــرقی  ینــده مــردم شهرســتا نما
اســتان کرمان در خانــه ملت تصریــح کرد: 
عبــور از گردنه و بــه ثمر نشســتن این طرح 
اقتصادی دولت، یعنی تغییر شــیوه اســتفاده 
از ارز ترجیحــی و یارانه کاالهــا از جمله دارو 
سختی هایی خواهد داشت اما اگر موفق شویم 
به نظر بنده و افرادی که کار کارشناسی انجام 
داده اند، رهاورد بسیار خوبی ایجاد کرده ایم.
او گفت: تاکنون متاسفانه سرمایه های زیادی 
را از دست می دادیم، به طوری که دولت یارانه 
دارو مــی دهد اما به دســت مــردم و مصرف 
کننــده واقعی نمی رســد لذا این شــیوه باید 

اصالح شود و حتما هم خواهد شد.

کلینیک فوق تخصصی الزهرا)س( بم افتتاح شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 بسیج سازندگی برای جلوگیری از 

ترک تحصیل دانش آموزان ورود کند

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان عنوان کرد؛

الیه روبی ۳۶ قنات به همت 
سپاه و بسیج در کرمان

خبر

خبر

رنا
: ای

س
عک

کاغذ استان
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خبرخبر

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه معادل 
۳هزار میلیارد تومان تخصیــص ارز نهاده ها 
انجام شده اســت، گفت: ارز نهاده های دامی 
برای فروردین، اریبهشــت و خرداد نیز با دالر 

۴۲۰۰تومانی تأمین شد.
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران در 
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشــت: با وجود تحریم، جنگ روسیه 
و اوکراین نیز شــرایط را برای تأمین نهاده ها 
دشوارتر کرده اســت و موجب شد که برخی 
بازرگانان به موقع نتوانند برای واردات اقدام کنند. 
وی افزود: واردکنندگان نهاده های دامی تا اینکه 
بتوانند برزیل را جایگزین اوکراین کنند، توزیع 
نهاده ها با کمی وقفه همراه شد. وی در واکنش 
به نگرانی دامداران به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 
برای واردات و تأمین نهاده های دامی تصریح 
کرد: این موضوع که هنوز اعالم نشده است و 
در صورتی که دولت برنامه ای در این خصوص 
داشته باشد به صورت علنی اعالم می کند. عالی 
گفت: برخی دامداران حتی موافق حذف ارز 
۴۲۰۰تومانی واردات نهاده های دامی هستند 
تا قیمت گذاری های جدیدی برای محصوالت 

دامداران صورت گیرد.
وی اظهار داشــت: اعتراضــات جزئی برخی 
دامداران اکنون پایان یافته است و فعاالن این 
بخش دیدارهایی با مسئولین جهاد کشاورزی 
اســتان ها داشــتند. عالی گفت: وزیر جهاد 
کشاورزی از هیئت دولت معادل ۳ هزار میلیارد 
تومان تخصیص ارز گرفته است و نهاده های 
وارداتی در حال ترخیص و بارگیری است و حتی 
جو، ذرت و کنجاله سویا در سامانه بارگذاری 
شده است.  مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: 
نهاده های دامی برای فروردین، اردیبهشت و 
خرداد با ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین ارز شده است.

وی در پاسخ به اینکه "آیا این نهاده ها اکنون 
آماده خرید در سامانه هست یا خیر؟" اظهار 
داشت: حجم زیادی از نهاده های دامی در بنادر 
کشور هست و در حال بارگیری است؛ امیدواریم 
که با سرعت بیشتری برای استفاده دامداران 

ترخیص شود.

طـرح هوشمندسـازی نظـام تامیـن 
نـان اجرایـی می شـود

نان دو نرخی شد
وزیر امور اقتصــاد و دارایی گفت: براســاس 
سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام 
تامین نان، قیمت خرید نان برای مصرف کننده 
متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 
احســان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در نشســت علنی روز گذشته )یکشنبه، ۱۸ 
اردیبهشت ( مجلس شورای اسالمی، گفت: 
پیرو مصوبه بودجه ســال ۱۴۰۱ که دولت را 
مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم 
مشابه این مصوبه طی ســال گذشته، دولت 
تالش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در 
ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند. وی ادامه داد: 
براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان 
مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت 
اجرایی شــود، یکی از مهم ترین و راهبردی 
ترین کاالها در بحث کاالهای دریافت کننده 
ارز ترجیحی که برای امنیــت غذایی و نظام 
اجتماعی کشور بســیار حائز اهمیت بوده و 
به آن گره خورده اســت، نان بود. وی تصریح 
کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه 
تامین نان برنامه ای را متفاوت از سایر کاالها 
به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب 
آن طرح هوشمندســازی نظام تامین نان به 
تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها 
و اقشار حمایتی در دســتورکار قرار گرفت و 
این طرح برای نخســتین بار در کشور شکل 
گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد 
زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، 
کارخانه ها، شرکت های پخش، نانوایی های 
سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد. 
خاندوزی عنوان کرد: اگر دولت های گذشته 
بستر اطالعات الکترونیک و سامانه را فراهم می 
کردند، ما امروز می توانستیم بدون سیاست 
قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم 
اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ 
سیاست قیمتی برخالف یکی از جریان های 
آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می کند همه 
اصالحات باید با آزادسازی قیمت ها انجام شود، 
بود. وی تصریح کرد: در بخش هایی از کشور 
مانند حوزه عشایری و روستاها که اساسا فاقد 
نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه 
گذشته به آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت 
مصرف در حوزه مناطق شــهری و روستایی 
قابل رصد کامال در طرح ما دیده شده اند. یک 
پنجم مصرف گندم کشــور، مصرف صنف و 
صنعت است و باالی ۸۰ درصد مصرف در حوزه 
قوت غالب مردم است. خاندوزی تاکید کرد: 
امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس 
در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را 
نیز به شکل کاالبرگی از طریق همین سامانه 
در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشــد 
برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی 
اقتصادی جزو اولویت های مشترک مجلس و 

دولت خواهد بود.

در حالی که وام ودیعه مسکن در سال 
۷۰ میلیون تومان  با سقف  گذشته 
عطا می شد  و نرخ سود ۱۳ درصد ا
نی  مسال با کاهش ۱۰ میلیون توما ا
و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود.
و  مسکن  ونت  معا گذشته  روز 
ه و شهرسازی  ا رت ر ا ساختمان وز
ودیعه  تسهیالت  عطای  ا تصویب  ز  ا
با  ر  عتبا ا و  مسکن در شورای پول 
میلیون   ۳۵ و   ۴۵  ،۶۰ سقف های 

تومانی در سال جاری خبر داد.
بانک مرکزی روز گذشته  این مصوبه 
را همراه با سهمیه هر بانک و نرخ سود 

آن به شبکه بانکی ابالغ کرد.
بر این اساس نرخ سود این تسهیالت 
۱۸ درصد، بازپرداخت ۵ ساله و برای 
شهرهای  و  کالنشهرها   ،۶۰ ن  تهرا
باالی ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ و سایر مناطق 
نظر  در  تومان  میلیون   ۳۵ شهری 

گرفته شده است.
متقاضیان دریافت این تسهیالت باید 
ه  به سامانه مسکن حمایتی وزارت را
یید  ز تأ جعه و پس ا و شهرسازی مرا
نک  با به  شأن  معرفی  و  نها  آ شدن 
یافت  در جهت  متقاضی،  نظر  مورد 
جعه  مرا عالمی  ا شعبه  به  تسهیالت 

. کنند
وام ودیعـه در قانون بودجه امسـال: 

۴۰ هزار میلیـارد تومان
بر اساس جزو ۲ بند »د« تبصره ۱۶ 
نک ها  با جاری  سال  بودجه  نون  قا
ودیعه  تسهیالت  عطای  ا به  مکلف 
رد  میلیا ر  ا هز  ۴۰ سقف  تا  مسکن 

تومان شده اند.
ر  عتبا نون، شورای پول و ا ین قا در ا
تعیین  و  جزئیات  تدوین  مسئول 

سهمیه هر بانک شده است.
ر  هزا  ۴۰ تسهیالت  ین  ا کلی  سقف 

میلیارد تومان خواهد بود.

ز  ن ا یرا ن ا را نائب رییس بنیاد ملی گندمکا
عقب افتادگی ۴۰ درصدی دولت در پرداخت 
به  د و نسبت  ن خبر دا ورزا لبات کشا مطا
ورزی و  حضور دالالن در زمین های کشا
احتمال خروج گندم از مسیر خرید دولتی و 
ر  تهدید تامین ذخایر راهبردی کشور هشدا

داد.
ملی  د  بنیا رییس  ئب  نا نی،  یما ا علی قلی 
د  قتصا ن، در گفت و گو با ا یرا ن ا ا ر گندمکا
ینکه تا امروز کشاورزان یک  آنالین با بیان ا
میلیون و ۲۰۰ هزارتن گندم به مراکز خرید 
ند، افزود: ارزش گندم  دولتی تحویل داده ا
تحویلی کشاورزان به دولت بیش از ۱۳ هزار 

میلیارد تومان است. 
وی ادامه داد: دولت تا این لحظه ۶۰ درصد از 
مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده است 
و یک عقب افتادگی ۴۰ درصدی در پرداخت 

ها وجود دارد.
بتدای فصل برداشت  نی؛ در ا یما به گفته ا
گندم، پرداخت مطالبات کشاورزان با فاصله 
ما، به تدریج  زمانی یک هفته انجام می شد ا

این زمان افزایش یافته است.
ایمانی همچنین از افزایش حضور دالالن در 
مزارع گندم برای خرید محصول از کشاورزان 
فزایش فاصله پرداخت  د و گفت: با ا خبر دا
یش حضور  فزا ن شاهد ا را لبات گندمکا مطا
واسطه ها و دالالن در مزراع گندم هستیم که 
می تواند منجر به خروج گندم از مسیر خرید 

یر  مین ذخا ی تا لتی شود که خطری برا دو
راهبردی کشور شود.

با  ها  واسطه  و  دالالن  کرد:  تصریح  وی 
پیشنهاد خرید نقدی گندم سراغ کشاورزان 
ا برای فروش محصول  ند و آن ها ر می رو

وسوسه می کنند.
یش تاخیر در  فزا ینکه ا کید بر ا نی با تا یما ا
ا نیز مبنی بر  تی ر یعا لبات شا پرداخت مطا
غ کرده  عدم توان دولت در پرداخت ها دا
است، افزود: دالالن اگر افزایش تاخیر دولت 
ده  ستفا ن ا ا ر لبات گندمکا در پرداخت مطا
کرده و در بین آن ها این شایعه را پراکنده 
فی برای  لی کا بع ما ند که دولت منا کرده ا
پرداخت مطالبات را ندارد و این امر به شدت 

گندمکاران را نگران کرده است.
وی گفت: در این شرایط کشاورزان بیشتری 
در دام دالالن خواهند افتاد و حتی حاضر به 
فروش محصول خود به قیمت پایین تر از نرخ 

دولتی به دالالن می شوند.
قتصادی و  یط بد ا نی معتقد است؛ شرا یما ا
معیشتی نیز زمینه ساز افتادن کشاورزان به 

دام دالالن و واسطه ها شده است.
ن  یرا ا ن  ا ر گندمکا ملی  د  بنیا رییس  ئب  نا
ین  حتمال ا ره ا با ر کرد: ما پیش تر در ظها ا
مسئوالن  و  ده  دا ر  هشدا دولت  به  خطر 
لی  بع ما ز فصل برداشت منا ستیم قبل ا خوا
مورد نیاز خرید تضمینی گندم را تامین کند 
تا خللی در پرداخت مطالبات کشاورزان در 
ا به  د رخ ندهد و فرصت ر قتصا یط بد ا شرا

حضور دالالن و مشکالت بعد از آن ندهد.
ایمانی با اشاره به وضعیت بازار جهانی گندم، 
لبات  مطا سریع  پرداخت  به  دولت  توجه 
گر  نست و گفت: ا ران را ضروری دا گندمکا
ن  ا ر گندمکا لبات  مطا پرداخت  در  دولت 
تعجیل نکند به ناچار باید با هزینه بیشتر این 

کاالی راهبردی از بازار جهانی تامین کند.

عقب افتادگی ۴۰ درصدی دولت در پرداخت 
مطالبات گندم کاران

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان آب رفت

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه از ثبت دارایی مسئوالن 
دارای پایه قضائی خبر داد و گفت: نزدیک به ۶۰ درصد قضات، دارایی 
ها و اموال خود را در سامانه ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، محمد کاظمی فرد در خصوص 
مالحظات امنیتی این سامانه تاکید کرد: اطالعات بارگذاری شده بر روی 
سامانه محرمانه است و دسترسی، بررسی و آمارگیری اطالعات توسط 
اداره کل اموال مسئولین قوه قضائیه صورت می گیرد. رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضائیه اظهار کرد: همکاران قضائی، با ورود به درگاه 
خدمات الکترونیک قضائی به نشانی adliran.ir و انتخاب سامانه ثبت 
دارایی مسئوالن می توانند اطالعات الزم را در فرم های مخصوصی که در 
این سامانه قرار دارد، بارگذاری کنند. وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه 
ثنا به منظور احراز هویت مشمولین ضروری نیست و صرفاً اطالعات وارد 
شده توسط واحد کارگزینی کفایت می کند، اضافه کرد: معرفی اموال با 
تأیید نهایی تکمیل می شود و تا قبل از تأیید نهایی امکان ویرایش اطالعات 
وجود دارد اما بعد از تأیید نهایی امکان ویرایش تا انتهای دوره مسئولیت 
شخص مسئول و مدت زمان خاص وجود ندارد. رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه با اشاره به اطالعیه صادره از سوی معاون منابع انسانی 
و امور فرهنگی قوه قضائیه مبنی بر الزام ثبت اطالعات مربوط به اموال 
دارندگان پایه قضائی، ضمن اعالم آمادگی بر حسن اجرای مقررات مذبور، 
بر وجود زمینه های بسیار مناسب جهت توسعه همکاری ها تاکید و عنوان 
کرد: کاربران محترم در صورت بروز هر گونه مشکل می توانند با مرکز تماس 
پشتیبانی خدمات الکترونیک قضائی به شماره ۱۴۷۰ )در بازه زمانی از 
ساعت ۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰( در ارتباط باشند و سواالت خود را با کارشناسان 

این مرکز مطرح کنند.

گزارش
ایرنا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه؛

۶۰ درصد قضات اموال خود را 
ثبت کردند

نهاده های دامی تا 
خرداد ماه مشمول ارز 

ترجیحی

رنا
: ای

س
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رنا
: ای

س
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پرداخت ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان به جبران گرانی . معاون اقتصادی 
رئیس جمهور درخصوص نحوه پرداخت یارانه نقدی و کاالبرگ به مردم 
توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، »محسن 
رضایی« معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص چگونگی اجرای 
یارانه ها گفت: دالر ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان به تجار داده می شد، 

همان پول اآلن در قالب کاالبرگ در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی افزود: در دو ماه اول ارزش کاالبرگ به صورت نقد و اعتباری به حساب 
مردم واریز می شود تا فشار ناشی از گرانی ها کاهش یابد ولی پس از دو ماه با 

توجه به قانون مجلس طرح به صورت کاالبرگ ادامه می یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: به منظور اجرای توزیع عادالنه یارانه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد شد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر 
از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز شود. 
نکته قابل ذکر این است که پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار 
تومان که اعالم کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده و به 

زودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعالم خواهیم کرد.

تا دو ماه دیگر شکر، تخم مرغ ، مرغ و 
روغن کوپنی می شود

دهـه ۵۰ و ۶۰ در قـرن جدیـد دوبـاره تکـرار می شـود. 
با تصویب مجلـس و بنا به قانـون بودجـه ۱۴۰۱ کوپن 
دوبـاره بـه اقتصـاد کشـور بـر می گـردد، ایـن بار امـا با 
شـکل و شـمایل کاالبرگ الکترونیک. آنطور که رییس 
مجلـس روز گذشـته در صحـن علنـی مجلـس اعالم 
کـرده، قیمـت تمامـی کاالهـای اساسـی مـن جملـه 
مرغ، تخـم مرغ، شـکر و روغـن بـا اسـتفاده از کاالبرگ 
الکترونیک بـه شـهریور ۱۴۰۰برمی گـردد. اگر منظور 
قالیبـاف نـرخ روز ایـن اقـالم باشـد، قیمـت مـرغ گرم 
۲۸هـزار و ۵۰۰ تومـان، تخـم مـرغ ۲۰عـددی بسـته 
بندی ۲۸هـزار و ۷۰۰ تومـان خواهد بـود، قیمت هایی 
که چندان تفاوتی با قیمت اردیبهشـت این اقالم ندارد 
و این امـر در کنار وعـده حـذف ارز ۴هـزار و ۲۰۰ زنگ 
خطری بـرای افزایش این اقالم اساسـی اسـت. موضوع 
اصلی جلسـه روز گذشـته، گرانی بود. رئیس مجلس از 
دعوت معاون اول رئیس جمهـور و وزرا به مجلس برای 
پرداختـن به مسـئله گرانـی خبـر داده بود، جلسـه ای 
که بـدون حضور ایـن افراد تشـکیل شـد و موضـوع به 

کاالبـرگ الکترونیـک چرخید.
پیـش از ورود نماینـدگان بـه دسـتور کار صحن علنی 
امـروز، محمدباقـر قالیبـاف رییـس مجلـس شـورای 
اسـالمی، در نطق پیش از دسـتور خـود، با بیـان اینکه 
سیاسـت مجلس بر حفظ قـدرت خریـد مردم اسـت، 
گفت: »همانگونه کـه در قانون بودجـه ۱۴۰۱ تصویب 
شـده؛ کاالهـای ضـروری معیشـتی بایـد از طریـق 
کاالبـرگ الکترونیـک و بـه قیمـت شـهریور ۱۴۰۰ به 

مـردم ارائه شـود.« 
رئیس قـوه مقننه در تشـریح مـدل فوق به ذکـر مثالی 
پرداخته و گفتـه :» اگر بـرای هر نفر ۱.۵ تـا ۲ کیلوگرم 
مرغ در ماه در نظر گرفته شـده باشـد مردم مـی توانند 
بـا همـان کارت بانکی کـه دارنـد، بـه همـان مراکز که 
قبـال خریـد مـی کردنـد، مراجعـه کننـد. مثـال برای 
یـک خانـواده ۵ نفره مـی تواند بیـن ۸ تـا ۱۰ کیلو مرغ 
به قیمـت کیلویی حـدود ۳۰ تـا ۳۵ هزار تومان اسـت، 
خرید کنـد و مابه التفـاوت قیمت عادی بـازار تا بـازار را 

دولت بـه حسـاب فروشـنده پرداخت مـی کند.«
پانزدهم اسـفندماه سـال گذشـته بود کـه نمایندگان 
مردم در مجلس در راستای بررسـی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ تکلیف ارز ترجیحی را تعیین کردنـد. در واقع بر 
اساس تصمیم بهارستان نشینان پیشـنهاد اصالح کل 

بند الحاقی )۱( تبصـره )۱( مـاده واحده الیحـه با ۱۹۴ 
رای موافق تصویب شـد. 

در بندالحاقـی )۱( تبصـره )۱( ماده واحـده الیحه آمده 
اسـت: به دولت اجـازه داده می شـود در سـال ۱۴۰۱ تا 
معادل سـقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصـره ۱۴ این 
قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساسـی، دارو، تجهیزات مصرفی 
پزشـکی، چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سـبد ارز 
ترجیحی حذف نماید باید قبـال ترتیبات قانونی جبران 
زیـان رفاه مصـرف کننده بـرای کاالهـای اساسـی را از 
طریق کاالبرگ الکترونیکـی در امور پزشـکی از طریق 
بیمه ها و یا طـرق جایگزین مطمئـن به انجام رسـانده 
باشـد به طوری که افـراد بتواننـد ایـن کاال و خدمات را 
به نرخ پایان شـهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین 

شـده تهیه کنند.
نماینده بم، مخالف حذف ارز ترجیحی

این پیشـنهاد از سـمت الیاس نـادران به مجلـس ارائه 
شـده و بنا به گزارش ارائه شـده در سـایت خانه ملت در 
۱۵ اسفند ماه، موسـی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم، 
ریگان، فهرج و نرماشـیر با این پیشـنهاد مخالفت کرده 
بود. او گفته بود:»همه پیشنهادات قابل احترام است اما 
توصیه من این اسـت که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق 
برگردیم و آن پیشـنهاد را بـا توجه به بار کارشناسـی و 
علمی آن در پیشـنهاد موجـود اولی بدانیم چـرا که آن 

پیشـنهاد را از جهتی مطلوب تـر می دانم.« 
پیش ترکمیسـیون تلفیـق مخالفـت خـود نسـبت به 
حـذف ارز ترجیحـی را ابـالغ کـرده بـود. رحیـم زارع، 
سـخنگوی  کمیسـیون تلفیق ۹بهمن ماه در ایـن باره 
گفتـه بود:»کمیسـیون تلفیق بـا حـذف ارز ترجیحی 
موافقـت نکرد. بـا توجه به روشـن نبـودن طـرح دولت 
و عـدم ارائـه طـرح قابـل اسـتناد، کمیسـیون تلفیـق 
مصوب کرد کـه ۹ میلیـارد دالر با قیمـت ارز ترجیحی 
برای تامین دارو، تجهیزات پزشـکی و کاالهای اساسی 
در سـال ۱۴۰۱ اختصـاص داده شـود« ایـن خبـر ۹ 
بهمن مـاه منتشـر شـد و ۲روز بعـد از آن هـم  رحمت 
اهلل نـوروزی، نایب رئیـس کمیسـیون تلفیـق از اصرار 
دولت برای حـذف ارز ترجیحی و مخالفت کمیسـیون 
تلفیـق در این بـاره خبـر داده بـود: » در الیحـه بودجه 
دولـت ارز ترجیحـی را بـه طور کامـل حذف کـرده بود 
اما کمیسـیون تلفیق ۹ میلیـارد دالر ارز ترجیحی را به 

بودجـه ۱۴۰۱ بازگردانـد.«
نباید گرانی با نان شروع می شد

علیرغـم مخالفت کمیسـیون تلفیـق این پیشـنهاد با 
تصویـب مجلـس بـرای بودجـه ۱۴۰۱ تصویـب شـد. 
پیشـنهادی کـه البتـه چنـدان طبـق قانـون مصـوب 
مجلـس در خصوص اقالمـی چـون ماکارونـی اجرایی 
نشـد. چنانچه الیاس نادران، پیشـنهاد دهنـده این بند 
اسـفند مـاه در تشـریح این بنـد گفتـه بـود:» دولت بر 
اسـاس این پیشـنهاد می تواند هر کاالیی که شرایط آن 
فراهم شـد را از سـبد ارز ترجیحی خارج کند به شـرط 
اینکه قبـال تمهیـدات الزم را بـرای جبـران زیـان رفاه 
مصرف کننده انجام شـده باشـد و مصرف کننده قیمت 
کاال را بـه قیمـت شـهریور ۱۴۰۰ دریافت کنـد و مردم 
آسـیب نبینند.« با این حـال افزایش قیمـت ماکارونی 
بعد از گران شـدن آرد صنف و صنعت پیـش از هرگونه 
اقدام اجرایی برای جبـران کاهش قدرت خریـد مردم ، 
بود.  با توجه به اینکه طبق قانـون بودجه کمتر از نیمی 
از نیـاز کشـور ارز ترجیحی کاالهای اساسـی بـه میزان 
۹میلیـارد دالر در نظر گرفته شـده، این بـار نمایندگان 
مجلس به دنبـال اجـرای کاالبرگ الکترونیکـی قبل از 
هرگونه اقـدام اجرایـی دولت انـد. در گام اول قرار اسـت 
یارانه نان اصالح شـود و بر هیمن اسـاس وزارت اقتصاد 

مسـئولیت تأمین نـان به قیمـت گذشـته را بـر عهده 
گرفتـه اسـت و ایـن فراینـد از اسـتان زنجان به شـکل 
آزمایشـی از روز دوشـنبه هفته جـاری آغاز می شـود و  
بر اسـاس اعالم معـاون وزیر اقتصـاد قیمت نـان که در 
اختیار مـردم قـرار خواهد گرفـت مشـمول ۱۰ درصد 
تخفیف اسـت . بنـا بـه مصوبـه مجلـس در صورتی که 
از مدل مطرح شـده برای پرداخـت یارانه نـان از طریق 
کاالبرگ پاسـخ مناسـب دریافت شـود، تا دو ماه آینده 
کاالبرگ الکترونیکـی برای ۴ قلـم کاالی دیگر از جمله 

شـکر، تخم مـرغ، روغـن و مـرغ پیاده می شـود. 
هر چند که ایـن میان نمایندگانی  چـون پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که دولت 
نبایـد افزایش قیمـت را بـا نـان شـروع می کرد:»اولین 
اقدام تغییر سیاسـت این اسـت که بسـته اطالع رسانی 
در اختیـار مـردم قـرار گیـرد و مـردم در جریـان قـرار 
گیرنـد و همچنیـن موضـوع از کاالهـای عام تر شـروع 
شـود و یکـی از ایـرادات دولـت کـه بـه آن توجـه نکرد 
این بـود کـه ابتـدا از نـان مـردم شـروع کـرد در حالی 
کـه تصمیم گیـری بایـد به شـکلی انجـام می شـد که 
حساسیت در تصمیم گیری و شـرایط  و همچنین سوء 
اسـتفاده های دشـمن مـورد توجـه قـرار می گرفـت و 

متاسـفانه بـه این موضـوع توجه نشـد.«

برگشت کوپن با اسم رمز کاالبرگ
اقتصاد جنگی دهه شصت در قرن نو تکرار می شود

مرغ و تخم مرغ و شکر و روغن کوپنی می شود و مردم این اقالم را با استفاده از کاالبرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری می کنن
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شاخص بورس در جریان معامالت روز گذشته بازار سرمایه با رشد ۹هزار واحدی روبرو 
شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۶ هزار 
و ۱۲۵ میلیارد تومان در بیش از ۶۷۹ هزارنوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشد ۹ هزار و ۱۵۰واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۲هزار و ۱۱واحد قرار 

گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معامالتی شرکت های فوالد مبارکه 
اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پاالیش نفت تبریز شد و در مقابل شرکت های پاالیش نفت بندرعباس، 
پتروشیمی جم و پتروشیمی شیراز با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. بر اساس این گزارش، 
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳میلیارد و ۲۱۶میلیون ورقه به ارزش ۲هزار و ۵۵۵میلیارد تومان در 

۳۴۵هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۱۳۱واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۱هزار و ۲۰۴واحد قرار گرفت.
در این بازار هم بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی پلیمر آریا ساسول، فوالد 
هرمزگان جنوب و پاالیش نفت الوان شد و در مقابل شرکت های اعتباری ملل، تولید نیروی برق دماوند و برق و 

انرژی پیوند گستر پارس بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

نوک پیمان بورس به سمت باال

رشد ۹هزار احدی شاخص بورس در روز گذشته
قیمت انواع سکه در بازار طال تحت تاثیر تعطیلی بازار جهانی طال و ثبات نسبی 
قیمت دالر در نیمه کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد نوسانات کاهشی را تجربه 
می کند. به طوریکه قیمت نیم سکه و سکه گرمی به ترتیب، ۵۰ و ۶۰ هزار تومان 
کاهش یافته است.  در شرایطی که بازار جهانی تعطیل است و آخرین قیمت 

اونس جهانی با اندکی کاهش معادل ۱۸۸۳ دالر و ۴۰ سنت ثبت شده، از سوی دیگر نیز  قیمت دالر در 
نیمه کانال ۲۸ هزار تومان در نوسان است؛ بنابراین شاهد نوسانات کاهشی در بازار طال و سکه هستیم، 
به گونه ای که با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت نیم سکه و همچنین کاهش ۶۰ هزار تومانی سکه 
گرمی روبرو هستیم. به این ترتیب سکه امامی روز گذشته ، ۱۳میلیون و ۳۴۷ هزارتومان قیمت خورده 
است. این سکه روز پنجشنبه با قیمت ۱۳میلیون و ۳۶۱ هزارتومان معامله می شد که کاهش قیمتی در 

حدود ۱۵ هزار تومان را نشان می دهد.
نیم سکه نیز با قیمت ۷میلیون و ۳۴۵ هزارتومان معامله می شود. آخرین قیمت معامالتی نیم سکه 
در روز پنجشنبه هفته گذشته، ۷میلیون و ۳۹۰ هزارتومان بود که با کاهشی نزدیک به ۵۰ هزار تومان 

قیمت روبرو بوده است.

 سکه در سرازیری افتاد
بنابر اعالم معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
امکان دریافت تسهیالت با وثیقه سهام، برای سهامدارانی که در سجام 
ثبت نام کرده اند، وجود دارد. به گزارش اقتصادآنالین؛ فرصت وثیقه گذاری 
سهام برای دریافت وام از طریق بانک ها برای سهامداران فراهم شده و آنها 

در آینده نزدیک می توانند با مراجعه به سامانه های بانکی درخواست خود را ثبت کنند.
به گفته محمد حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی، اگر سهامداری 
در سجام ثبت کرده باشد، می تواند سهم خود را وثیقه و از بانک تسهیالت اخذ کند. در این زمینه باید 
اپلیکشن و سامانه ای بانکی ایجاد شود که برخی از بانک ها به این سامانه متصل شده اند و امید می رود 

تا پایان فصل بهار تمام شبکه بانکی به این سامانه متصل شوند.
وی با اشاره به اینکه سهامدار برای اخذ وام می تواند به بانک مربوطه در شهر و محله خود مراجعه کرده 
و حتی از طریق اپلیکشن بانک مربوطه سرویس مورد نظر را انتخاب کند، گفت: زیرساخت این کار از 
سوی شرکت سپرده  گذاری مرکزی آماده شده و سمت دیگر کار یعنی بانک ها باید این زیرساخت و 

سرویس را ارائه دهند و فکر می  کنم تا پایان فصل بهار این اتفاق رخ دهد.

با وثیقه سهام، وام بگیرید

$ سهام$ سکه$  بورس

کاغذ اقتصادی
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رئیس جمعیت هـالل احمـر تحریم های ایـران را 
مانع بزرگی برای فعالیت های بشردوسـتانه هالل 

احمر دانسـت.
به گزارش خبرنـگار ایرنـا  پیرحسـین کولیوند در 
آییـن بزرگداشـت یکصدمیـن سـالروز تاسـیس 
جمعیـت هـالل احمـر ایـران بـه مهم تریـن 
مقاطـع تاریـخ یک قـرن گذشـته اشـاره کـرد و از 
خدمت رسـانی جمعیـت هـالل احمـر در جنـگ 
هشـت سـاله عراق علیه ایران نام بـرد و گفت: پس 
از پیروزی انقالب اسـالمی ایران، اهـداف و وظایف 
جمعیـت، توسـط مجلـس شـورای اسـالمی در 
سـال ۱۳۶۰ بـه روز رسـانی شـد و با شـروع جنگ 
تحمیلـی، جمعیـت هـالل احمـر تمـام امکانات 
امدادی و قـوای انسـانی خـود را در اختیار حمایت 
و مسـاعدت بـه امـور پزشـکی و امـدادی جنـگ 
قـرار داد و در ایـن راسـتا بـا تقدیـم ۵۲۰ امدادگـر 
شـهید،   ۲۱۰۰ امدادگـر مجـروح و جانبـاز و ۳۲۰ 
امدادگـر آزاده و اسـیر و سـقوط دو فرونـد بالگرد با 
کادر پزشـکی و از دسـت دادن کشتی بیمارستانی 
و از بین رفتن حدود ۲۰۰۰ وسـیله نقلیـه امدادی، 
نقشی ایثارگران و انسـان دوستانه در یکی از جنگ 

هـای طوالنی ایـن مقطـع تاریخـی ایفـاء کرد.
وی افـزود: بـا اتمـام جنـگ تحمیلـی، جمعیـت 
هماننـد دیگـر واحدهـای کشـوری، در حجـم 
وسـیعی، اقدامات توسـعه ای خـود را آغـاز نمود و 
به گسـترش انبارها، تکمیل ذخایر، خرید و تقویت 
تجهیـزات امـدادی، احـداث مراکـز امـور تربیتی 
جوانان و تجدید بنای بسـیاری از واحدهـای اداری 
و عملیاتی اقدام نمـود و موفق گردیـد، کمبودها و 
نواقص ایجاد شـده ناشـی از جنگ را جبـران کرد.  
رئیـس جمعیـت هـالل احمـر بـه برنامه هـای 
بشردوسـتانه ایـن جمعیـت در بیـرون مرزهـای 
کشـور و برای محرومان جهان اشـاره کـرد و گفت: 
در بعد بین المللی نیز جمعیت در سالهای فعالیت 
خود خدمات شـایان توجهـی به انجام رسـانده که 
از جملـه آنها می تـوان بـه اداره ۱۳ مرکز سـالمت 
در ۱۲ کشور شامل کشـورهای همسایه، آمریکای 
التیـن و آفریقـا، ارسـال اقـالم امـدادی، داروئـی، 
بهداشـتی و درمانی  به ۲۸ کشـور جهـان در طول 
سالیان گذشـته، برپائی شـمار زیادی اردوگاه برای 
آوارگان و پناهجویان ناشـی از درگیریها، راه اندازی 
درمانگاههای ثابت و سیار و درمان هزاران بیمار در 
مناطق صعـب العبـور، کمک بـه رفع بحـران مواد 

غذایی در شاخ آفریقا و کره شـمالی، وقوع سونامی 
در اندونزی و گردباد و سـیل در پاکستان، آمریکای 
التین، زلزله در کشورهای همسـایه، احداث مراکز 
درمانی، استقرار بیمارستان های امدادی صحرایی 
در اماکن مقدسـه در حـج و حضور و امداد رسـانی 
در بزرگتریـن تجمع انسـانی »راهپیمایـی بزرگ 
اربعیـن حسـینی )ع( «و صدها برنامه دیگر اشـاره 
کرد کـه توسـط جوانـان، داوطلبـان، امدادگـران، 
پزشـکان، پرسـتاران و کارکنان عزیـز جمعیت به 

انجام رسـیده اسـت.  
 کولیونـد در ادامـه از قـوت روابـط بین المللـی 
جمعیت هـالل احمـر بـا شـرکای خارجـی خود 
ابـراز خرسـندی کـرد و توضیـح داد: در بعـد بیـن 
المللـی نیـز جمعیـت در سـالهای فعالیـت خـود 
خدمات شـایان توجهـی بـه انجام رسـانده کـه از 
جملـه آنهـا مـی تـوان بـه اداره ۱۳ مرکز سـالمت 
در ۱۲ کشور شامل کشـورهای همسایه، آمریکای 
التیـن و آفریقـا، ارسـال اقـالم امـدادی، داروئـی، 
بهداشـتی و درمانی  به ۲۸ کشـور جهـان در طول 
سالیان گذشـته، برپائی شـمار زیادی اردوگاه برای 
آوارگان و پناهجویان ناشـی از درگیریها، راه اندازی 
درمانگاههای ثابت و سیار و درمان هزاران بیمار در 
مناطق صعـب العبـور، کمک بـه رفع بحـران مواد 
غذایی در شاخ آفریقا و کره شـمالی، وقوع سونامی 
در اندونزی و گردباد و سـیل در پاکستان، آمریکای 
التین، زلزله در کشورهای همسـایه، احداث مراکز 
درمانی، استقرار بیمارستان های امدادی صحرایی 
در اماکن مقدسـه در حـج و حضور و امداد رسـانی 
در بزرگتریـن تجمع انسـانی »راهپیمایـی بزرگ 
اربعیـن حسـینی )ع( «و صدها برنامه دیگر اشـاره 
کرد کـه توسـط جوانـان، داوطلبـان، امدادگـران، 
پزشـکان، پرسـتاران و کارکنان عزیـز جمعیت به 

انجام رسـیده اسـت.  
رئیس جمعیت هالل احمر از افزایش آالم بشـر در 
دنیای امروز ابراز نگرانی کرد و گفـت: امروزه حمله 
به مـدارس، مراکز آموزشـی، بیمارسـتانها و مراکز 
بهداشـتی و درمانی و هدف قراردادن آمبوالنسـها، 
امداگران، پزشـکان و پرسـتاران خبری تکراری در 
رسـانه هاسـت و بیم آن می رود که خبـری عادی 
تلقی شـود. دیگر دلی را نلزاند و چشـمی را اشکبار 
نسـازد؛ حال آنکه جمعیتهای صلیب سرخ و هالل 
احمر در سراسـر دنیـا باید حامـل این پیام باشـند 
که کشـته و زخمی شـدن صدها هزار نفر از مردان، 
زنـان و کـودکان و نیـز صدهـا امدادگـر و داوطلب 
هالل احمر کشـورهای مختلـف از جمله سـوریه، 
افغانستان، یمن و فلسـطین خبری عادی نیست و 

نباید عـادی تلقی شـود؛ بلکـه اقدامی اسـت که با 
هیچ دین و آیینی سـازگار نیسـت و با هیچ دلیل و 

منطقی توجیه نمی شـود.  
وی  تاکیـد کرد: برای تسـکین آالم بشـری نهضت 
بین المللی صلیب سـرخ و هـالل احمر کـه دارای 
اصول و اهـداف واالی بشردوسـتانه و برخـوردار از 
منابـع عظیـم داوطلبـان و جوانـان اسـت وظیفه 
خطیری برعهده دارد که از جملـه این وظایف باید 
موضوع تحریـم های ظالمانـه و یکجانبـه و آثار آن 
بر مسـتمندان و نیازمنـدان خصوصا بـر آوارگان و 

مهاجـران در دسـتور کار خود قـرار دهد.  
دکتـر کولیونـد همـکاری و اتحـاد جمعیـت های 
ملـی در دنیـا را راه غلبه بر مشـکالت نیازمنـدان و 
حادثه دیدگان در جهان دانسـت و گفت: جمعیت 
هـالل احمـر جمهـوری اسـالمی ایـران  بـر ایـن 
اعتقاد است که همبسـتگی و همکاری های میان 
جمعیـت هـای صلیب سـرخ و هـالل احمـر و نیز 
سازمان ها و مؤسسات بشردوستانه می تواند نقش 
مؤثری در احترام و ارتقای کرامت بشری در سراسر 
جهان ایفا نماید. رئیس جمعیت هـالل احمر ایران 
اقدامـات این جمعیت در یکصد سـال گذشـته در 
کشـور را کم نظیر خوانـد و توضیـح داد: داوطلبان 
این جمعیت یکصد سـال پیش تاکنـون، خدمات 
مختلفی را به انسان های آسـیب دیده و نیازمند در 
این مرز و بوم و نیز اقصـی نقاط جهان تقدیم نموده 
اند. ایثارگرانی که فارغ از باورهای سیاسـی، قومی، 
مذهبی و نـژادی، برای تحقق آرمـان جمعیت دایر 
بر تالش برای تسـکین آالم انسـانها، تأمین احترام 

ایشان، کوشـش در برقراری دوسـتی و صلح پایدار 
میـان ملتهـا و حمایـت از زندگـی و سـالمت آنها 
بی هیاهـو و بی هیـچ منتی، بـا مخاطـره انداختن 
جان خـود، از هیچ کوششـی دریـغ نکـرده اند که 
نمونه هـای آنـرا از امدادرسـانی زلزله سـال ۸۲ بم 
تا زلزله های آذربایجان شـرقی، جنوب خراسـان و 
سیالبهای سـالهای اخیر نقاط مختلف کشور و نیز  

بیماری منحـوس کرونا شـاهد بودیم.
او همچنین به تالش هـای هالل احمر کشـورمان 
برای اشـتغال زایی اشـاره و یادآوری کـرد: در حوزه 
تولید و اشـتغال زایـی هم، جمعیـت بـا در اختیار 
داشـتن کارخانجـات مختلـف از جملـه در زمینه 
هـای نسـاجی، داروسـازی، تجیـزات پزشـکی، 
مراکـز جامـع توانبخشـی، مرکـز تشـخیصی و 
درمانـی، مراکـز واکسیناسـیون و داروخانـه هـا 
نقش محـوری و معین قوی جهـت ارائـه خدمات 
امـدادی و انساندوسـتانه به دولـت و مردم ایـران را 
ایفا مـی نمایـد و هر زمـان کـه در حوادث، سـوانح 
و بحران هـای مهـم ملـی و بیـن المللـی جمعیت 
اسـتمداد مالی می طلبد، با حجم غیرقابـل باوری 
از اعطای کمـک های سـخاوتمندانه مردمی روبرو 
می گـردد و اکنـون هم با ایجاد شـبکه هـای خانه 
های هـالل در اقصی نقاط کشـور و با بهـره گیری 
از ظرفیـت ها و توانمندی سـایر نهادها و سـازمانها 
خصوصا نیروهـای کشـوری و لشـگری،   خدمات 
خود را سـریعتر و وسـیعتر کرده اسـت که این امر 
الگوی موفقی برای صلیب سـرخ جهانی محسوب 

می شـود.

رئیس جمعیت هالل احمر :

تحریم های ایران مانع بزرگی برای فعالیت های بشردوستانه هالل احمر است
گزارش

ایرنا

شناسایی ۵.۵ میلیون "کم درآمد" 
جهت پوشش بیمه رایگان

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جزئیاتی از شناسایی و تهیه فهرست افراد کم درآمد فاقد بیمه و ارسال 
آن به سازمان بیمه سالمت جهت برخورداری از پوشش بیمه ای خدمات 

درمانی خبر داد.
هادی موسوی نیک در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: موضوع 
پوشش بیمه همگانی سال هاست که در کشور مطرح است؛ یک دوره در 
دولت قبل و همزمان با اجرای طرح تحول سالمت، افراد فاقد پوشش بیمه 
به صورت عمومی و رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار گرفتند.

وی افزود: اشــکال کار در آن زمان این بود که سیاست مذکور به صورت 
کامال غیرهوشمند و غیرهدفمند انجام شــد و افراد زیادی در حالی که 
توانایی پرداخت حق بیمه خود را داشتند و گروهِ هدف آن سیاست نبودند، 
از صندوق های دیگر به صندوق بیمه سالمت رایگان مهاجرت کردند و 
بار مالی زیادی بر دوش دولت و بیمه ها تحمیل کردند که به همین علت 

قابلیت ادامه در سال های بعد پیدا نکرد.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه مجدد بحث پوشش افراد فاقد بیمه در کشور مطرح شد که در 
اسناد باالدستی از جمله سیاست های کلی سالمت، قانون برنامه ششم 
توسعه و قانون بودجه سنواتی سال جاری نیز مورد تاکید قرار گرفته است 
گفت: این عزم جدی در دولت و وزرات رفاه وجود داشت که مسئله پوشش 
بیمه برای آحاد مردم را به صورت فعاالنه پیگیری کند. بر همین اساس، 
شناسایی افراد فاقد بیمه سه دهک پایین انجام شد تا طی همکاری با 

سازمان بیمه سالمت تحت پوشش قرار بگیرند.
موسوی نیک ادامه داد: این اقدام در راستای تکمیل پوشش بیمه های 
اجتماعی که شــامل بیمه سالمت هم می شــود در دست پیگیری در 
کشور است. به ویژه  با توجه به سند تحول دولت که توسط رئیس جمهور 
ابالغ شده اســت؛ این مهم به عنوان وظایف وزارت رفاه ذکر شده است. 
در سیاست های کلی تامین اجتماعی نیز استقرار نظام چندالیه تامین 
اجتماعی تاکید شده که فراهم کردن پوشش بیمه آحاد مردم، بخشی از 
این پازل خواهد بود و به عنوان پیش نیاز بسیاری از سیاست های حمایتی 

در کشور الزم االجراست.
وی با بیان اینکه عالوه بر الزامات فوق، به منظــور انجام اصالحاتی در 
حوزه هدفمندی یارانه های سالمت نیازمند تکمیل پوشش بیمه برای 
دهک های پایین درآمدی در جامعه هستیم عنوان کرد: اقشار کم درآمد، 

جزو آسیب پذیرترین اقشار ما هستند.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره انجام اصالحات نظام ارزی دارو نیز اظهار کرد: وقتی می خواهیم 
یارانه را از سمت عرضه و از سر زنجیره به انتهای زنجیره مصرف و به محل 
مصرف ببریم باید اصالحاتی انجام دهیم که تغییر نظــام ارزی دارو در 
همین راستا انجام می شود و بحثی بسیار جدی است. باتوجه به تصمیم 
دولت برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت دارو به بیمه ها، 

یکی از پیش نیازهای جدی این امر نیز تکمیل پوشش بیمه مردم است.
موسوی نیک در پاسخ به اینکه آیا فهرست ارسال شده به سازمان بیمه 
سالمت شامل همه افراد فاقد بیمه در کشور است؟ اظهار کرد: خیر، این 
فهرست مربوط به دهک های پایین درآمدی و در بیانی دقیق تر مربوط به 
سه دهک پایین درآمدی است که تکلیف قانونی در این زمینه داشتیم 
تا این افراد به صورت رایگان بیمه شــوند. حتما در دهک های درآمدی 
دیگر هم افراد فاقد بیمه وجود دارند کــه در صورت تمایل می توانند با 

تخفیف هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سالمت قرار بگیرند.

وزیر بهداشت با بیان  اینکه صادرات واکسن 
داخلی کرونا را آزاد کردیم، گفت: توصیه ما 
این است که مردم امسال حتما یک دز دیگر 

واکسن کرونا تزریق کنند.
وضعیت  درباره  عین اللهی  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
واکسیناسیون علیه کرونا در کشور، گفت: در واکسیناسیون 
رکورد خوبی داشتیم؛ به طوری که روزانه یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار تزریق و در هفته ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تزریق واکسن 

انجام می شد.
وی با بیان اینکه اُمیکرون در کشورهای اروپایی و آمریکا چهار 
ماه طول کشید، اما در کشور ما تنها دو ماه طول کشید، افزود: 
در عین حال میزان تلفاتی که آن  کشورها داشتند بسیار باال 
بود، در حالی که میزان مرگ ومیر ما کمتر بود.  البته کاهش 
کرونا در یک کشور، دلیل این نیست که کرونا تمام شده 
است، بلکه آنچه باعث شد آمار کرونا در کشورمان کاهش 

یابد، ایمنی ما بود.
عین اللهی ادامه داد: از آنجایی که واکسیناسیون در سطح 
وسیعی در کشور ما انجام شده بود و آنتی بادی و ایمنی خوبی 
داشتیم، توانستیم در برابر ویروس مقاومت کنیم؛ بنابراین 
توصیه ما به مردم این است که حتما واکسیناسیون را ادامه 
دهند. توصیه ما این است که مردم امسال حتما یک دز دیگر 
واکسن تزریق کنند؛ یعنی علی رغم اینکه دز دوم یا سوم 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند،  امسال باید حتما تزریق یک 

دز دیگر را هم داشته باشند.
وی در ادامه درباره وضعیت واکسن های تولید داخلی، گفت: 
صادرات واکسن داخلی را آزاد کردیم و تولیدکنندگان 

واکسن می توانند واکسن کرونا را صادر کنند.
عین اللهی با بیان اینکه شش مرکز تولید واکسن داریم و نیاز 
به واردات واکسن وجود ندارد، گفت:  این موضوع تضمینی 
برای آینده ایران است که باوجود این تولیدات داخلی 
می توانیم خوب عمل کنیم. واکسن هایی مانند فایزر و مدرنا 
که MRNA بودند و تبلیغات زیادی هم روی آن ها  انجام 

شد، اکنون نشان داده شده که تاثیر چندانی نداشتند.
وی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، درباره 
پروژه های بهداشتی وزارت بهداشت، گفت:  امیدواریم امسال 
حدود ۳۰۰۰ پروژه بهداشتی را احداث کرده و نیروهایش را 

تامین کنیم.

وزیر بهداشت:
مردم امسال حتما یک دز دیگر 

واکسن کرونا تزریق کنند

خبر

خبر
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کاغذ جامعه

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

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

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

اول  هيات   1401/01/22 140160319005000099مورخ  شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم زهرا دولت آبادی تکابی  فرزند محمد بشماره 
مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ  در  شهداد  از  صادره   278 شناسنامه 
1526 مترمربع  پالك 42 فرعی از 363-اصلي واقع در بخش 24 کرمان 
زهرا  و  حسن  رسمي  مالك  از  خريداري  آباد  دولت  شهداد-  آدرس  به 
شهرت هر دو طراح محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  صورتي كه  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰2/۰5
تاريخ انتشار نوبت دوم :  ۰2/۱9/  ۱۴۰۱
 ابراهیم سیدی                                                                                                           
رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
شناسه آگهی:۱3۰5696

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
دوم  هیات   -1399/10/21-139960319014004983 شماره  رای 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
سعیدی گراغانی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
در  جیرفت  از  صادره   1012 شناسنامه  بشماره  محمدرضا   فرزند 
پالک  مربع  متر   1050/41 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
از  10 فرعی  از پالک  از33- اصلی مفروز و مجزی شده  - فرعی 
سعیدی  )شهید  اسبی  اراضی  در  واقع  یک   قطعه   -اصلی   33
رسمی  مالکین  از  خریداری  34 کرمان  بخش  جیرفت  (جبالبارز 
آقایان محمد افشاری و باقر تهمتن پور محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 40
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰2/۰5 
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰2/۱9
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

جیرفت
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
قانون  موضوع  اول  هیات   -1400/10/26-140060319014004749
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد بلوچ اکبری  فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 480 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه 
به مساحت 1700 متر مربع پالک - فرعی از556 - اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک - فرعی از 556 -اصلی قطعه  5  واقع در اراضی 
سنگ سفید ساردوئیه جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای عنایت هللا شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 39
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

جیرفت
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
قانون  موضوع  دوم  هیات   -1400/12/14-140060319014005735
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عنایت بهروز فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
240 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 247 
متر مربع پالک - فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

19 فرعی از 579 -اصلی قطعه  دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای امرهللا گیالنی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف: 37 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
140060319014005758-1400/12/14- هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم یزدان 
پناه ابوسعیدی  فرزند کیکاوس بشماره شناسنامه 883 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 583244 متر مربع پالک - 
فرعی از 377- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 377 -اصلی 
قطعه  دو  واقع در اراضی هللا آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک 
رسمی و قهری خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 46  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات   -1400/02/04-140060319014000382
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
در  جیرفت  از  صادره   1530 شناسنامه  بشماره  میرزا   فرزند  کرامت کریمی 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 614 متر مربع پالک - فرعی از574- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 65 فرعی از 574 -اصلی قطعه  دو  واقع 
از مالک رسمی آقای کرامت  اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری  در 
کریمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
به صدور سند  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
و عدم  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 55 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
140060319014004005-1400/09/23- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
ابراهیم مظفری فرزند همت علی بشماره شناسنامه 3430043417 صادره از 
بندرلنگه در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 364 متر مربع پالک - فرعی 
از 393- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 393 -اصلی قطعه  
دو  واقع در اراضی جز فطن اسماعیلیه جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای تراب آرتا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 45
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
هیات   -1400/10/13-140060319014004463 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم 
از جیرفت  4505 صادره  بشماره شناسنامه  نجات  فرزند  جاللی 
به مساحت 262 متر مربع پالک  در ششدانگ یک باب خانه  
- فرعی از949- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 
از 949 -اصلی قطعه  6 واقع در اراضی بنستان دلفارد جیرفت 
بخش 34 کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای سعدی جاللی 
آب برده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اعتراض  اولین آگهی به مدت دوماه  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

شد ./م الف: 56
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی 
139960319014005580-99/11/12- هیات اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض  در واحد 
متقاضی خانم شیوا شهسواری فرزند حسین بشماره شناسنامه 10905 
مساحت  به  باغچه  و  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  تهران  از  صادره 
مجزی  و  مفروز  اصلی   -1201 از  فرعی   - پالک  مربع  متر   742/65
شده از پالک - فرعی از 1201 -اصلی قطعه  دو واقع در اراضی پشت 
خان دلفارد  جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  سلطان کمالی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  اعتراض خود  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 74
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

برابر راي شماره 140060319005000824مورخ 1400/11/25 هيات اول 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
شهداد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
آبادی  مهدی  شعبان  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
تکابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 155 مترمربع  پالك 2 فرعی از 2419-اصلي 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد-خیابان طالقانی 200 متر 
پایین تر از هالل احمرخريداري از مالك رسمي محمد حسین امینی 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
در  است  نمايند.بديهي  تقديم  مراجع قضايي  به  را  دادخواست خود 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1401/02/19 
 ابراهیم سیدی                                                                                                         
رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
شناسه آگهی: 1305605
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دوشنبه  19 اردیبهشت ماه 1401
کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

رئیس صداوسیما در پاســخ به سوال ایرنا 
درباره حمایــت از فیلم های ســینمایی و 
اعتراض برخی سینماگران نسبت به پخش 
نشدن تیزر هایشان توضیح داد: ما شورای 
محتوایی داریم که براساس نظر آنها آگهی 
و تیزر می دهیم. مجوزی که این آثار دارند 
برای اکران در سینما است نه برای تبلیغ در 

تلویزیون.
 پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه 
مراسم یادبود نادر طالب زاده که روز گذشته 
در مسجد بالل صداوســیما برگزار شد در 
گفت و گو با ایرنا و مهر به برخی ســواالت 

پاسخ گفت. 
بر اساس نظر شورای محتوایی به 

فیلم ها  آگهی  و تیزر می دهیم
رئیس صداوسیما در پاسخ به سوال خبرنگار 
تلویزیون ایرنا دربــاره حمایت از فیلم های 
ســینمایی و اعتراض برخی ســینماگران 
نسبت به پخش نشدن تیزر هایشان توضیح 
داد: ما شورایی محتوایی داریم که براساس 
نظر آنها آگهی و تیزر می دهیم. آنچه که از 
رسانه ملی پخش می شود باید متناسب با 
هنجارها و ضوابط جامعه و فرهنگ ما باشد. 
اگر چیزی به تشخیص این شورای محتوایی 
منطبق نباشد یا انطباقش کم باشد به همان 

نسبت امتیازش کم یا زیاد می شود. 
جبلی در پاسخ به ســوال دیگر ایرنا درباره 
مجوز این آثار که از ارشــاد گرفته می شود 
گفت: مجوزی که این آثار دارند برای اکران 
در سینما است نه برای تبلیغ در تلویزیون و 
ما با نظر تخصصی شورای محتوایی به فیلم 
های مختلــف امتیاز می دهیم و براســاس 
آن امتیاز دفعات پخش تیزرها مشــخص 

می شود.
جبلی تاکید کــرد: افــراد در جایگاه های 
مختلف و در برنامه هــای مختلف می توان 
از آنها اســتفاده کرد و هر کسی در جایگاه 
خودش، در جایگاهی که مناســب است با 
تشــخیص تهیه کننده و مدیرگروه و مدیر 
شبکه مشغول به کار می شــود. ما چیزی 
به نام ممنوع الــکاری به آن مفهومی که در 

رسانه ها بیان شده است نداریم. 

طراح و مجری جلوه های ویژه مجموعه تلویزیونی »بچه مهندس« گفت: 
هم تولید در کشور کمتر و هم کارکردن خارج از ایران به لحاظ اقتصادی 
و دستمزدها و پرداخت ها بسیار متفاوت از ایران است؛ ضمن این که 

امکاناتی که در این کشورها وجود دارد، قابل مقایسه با ایران نیست.
رضا ترکمان فعال حوزه جلوه های ویژه میدانی در گفت وگو با خبرنگار 
سینمایی ایرنا و در توضیح تجربه کاری خود بیان کرد: از سال ۷۲ تا 
۸۰ دستیار حسن روزبهانی )متخصص جلوه های ویژه میدانی و رئیس 
انجمن جلوه های ویژه میدانی ایران( و پس از آن به صورت مستقل 
مشغول به فعالیت در این عرصه بوده ام؛ یکی از کارهای آخرم سریال 
نجال بود و در حال حاضر مشغول سریال حکم رشد به کارگردانی حسن 
لبافیان هستم؛ البته بیشتر فعالیت هایم بیرون از کشور است و تاکنون 

۱۱ سریال سنگین عربی را در کشورهای منطقه کار کرده ام.
وی ادامه داد: این روزها تئاتری را از سازمان سینمایی اوج به نام فصل 
شیدایی به کارگردانی سعید اسماعیلی در کشور عراق کار می کنیم که 
تاکنون سه اجرا از آن رفته ایم و هر اجرا هم بین ۱۵ تا ۲۰ روز بوده است؛ 

هفته آینده عازم شهر حله عراق هستیم.
طراح و مجری جلوه های ویژه مجموعه تلویزیونی بچه مهندس )علی 
غفاری، محمدجواد کاسه ساز ۱۳۹۶( اظهار داشت: این تئاتر را پیش تر 
در ایران کار کرده ایم و آن را به اکثر شهرهای ایران برده ایم؛ برای این 
نمایش باالترین تعداد بیننده ای را داشتیم که یک اجرای زنده دارد و 
یک شب باالی ۱۷ هزار نفر این اجرا را در استان قزوین دیدند و خروجی 

بسیار خوبی داشت، البته اوج صفر تا صد پای کار بود.
ترکمان در پاسخ به این پرسش که امکانات سازمان اوج برای تولید 
جلوه های ویژه میدانی تا چه اندازه است و آیا این سازمان در زمینه 
تجهیزات جلوه های ویژه همه چیز دارد، گفت: از نظر نور بله سازمان 
اوج تجهیز است اما برای تجهیزات نظامی همان پروسه طی می شود 
اما کار اوج به این دلیل راحت است که با نامه این سازمان پروسه اداری 

تسهیل می شود.

چرا فعاالن جلوه های ویژه میدانی 
به خارج از کشور می روند؟

رئیس صدا و سیما 
در گفت وگو با ایرنا و مهر:

سروش صحت 
ممنوع الکار نیست

سریال خارجی »اعتراف« محصول ۲۰۱۹ کره جنوبی در ۱۶ قسمت از 
شبکه سه سیما پخش می شود.

به گزارش ایرنا از معاونت سیما، سریال اعتراف به کارگردانی کیم چول 
کیو در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. این سریال محصول کشور کره 

جنوبی و در ژانر اکشن و پلیسی معمایی است.
در خالصه داستان سریال آمده است: چوی دو هیون، دوران کودکیش را 
به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان گذرانده است. او به طور معجزه آسایی 
شانس پیوند قلب را پیدا کرد و درست بعد از موفقیت در عمل پیوند قلب. 
پدرش متهم به قتل می شود و حکم اعدام به او داده می شود. برای بررسی 

پرونده پدرش، دو هیون اکنون به عنوان وکیل کار می کند که ...
در این سریال شین هیون بین، جی هو جانگ، جون هو لی، یئونگ هون 

کیم و یانگ چانگ سونگ به هنرمندی پرداخته اند.
سریال اعتراف هر روز ساعت ۱۷:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

پخش یک سریال کره ای در ژانر پلیسی

جانبـازان اعصـاب و روان که در جبهه هـای جنگ دچار 
اختالل پس از سـانحه شدند، ممکن اسـت با دیدن یک 
صحنه یا شـنیدن یک صـدا، بیماری شـان عـود کند و 
دوباره همـان حادثـه ناگـوار را با جزئیـات همراه بـا بو و 

رنگ تجربـه کنند.
بیمارستان روانپزشکی صدر، واقع در تهران به جانبازان، 
ایثارگـران و خانواده های آنـان در بخش اعصـاب و روان 
از سراسـر کشـور خدمـات ارائـه می دهـد، گـروه ایثار و 
شـهادت ایرنـا در دیـداری کـه از ایـن مرکـز داشـت، با 

مسـووالن و کادر درمـان آن گفـت وگـو کرد. 
یک روانشناس بالینی بیمارستان روانپزشکی جانبازان 
صـدر در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنـا بیان کـرد: یکی از 
جانبـازان اعصـاب و روان  بـرای من نقل می کـرد زمانی 
کـه از کنـار طباخـی رد می شـود با بـوی گز کلـه پاچه 
یـاد زمانـی می افتـد کـه خمپـاره می زدنـد و دوسـتان 
وی جلـوی دیدگانش می سـوختند و بـوی آن هنوز در 

مشـام اش است.
فرناز مخلصـی با بیـان اینکه بـا کوچکتریـن صحنه ای 
ممکن اسـت اختالل اضطراب پـس از حادثـه جانبازان 
اعصـاب و روان عـود کنـد، افـزود: آنهـا با دیـدن برخی 
صحنه ها که برای ما بسـیار عادی اسـت به دلیل شدت 
اضطراب بیهوش می شـوند یـا افت عملکـرد پیدا کنند
خاطرات جانبـازان از جبهه غیرقابـل تصور و 

ارزشـمند است 
این روانشناس بالینی بیمارسـتان روانپزشکی جانبازان 
صدر گفـت: برخـی از  خاطرات جانبـازان کـه این همه 
سـختی را بـرای حفـظ وطـن تحمـل کردنـد بـرای ما 

غیرقابل تصـور، بسـیار دردناک و ارزشـمند اسـت.
مخلصی افزود: سـال های اول با کوچکتریـن خاطره ای 
کـه جانبـازان اعصـاب و روان از جبهـه بـرای مـا بازگـو 
می کردند از لحاظ روحی و ر وانـی به هم می ریختیم اما 
حساسـیت ما نسـبت به قبل در مواجه با مسـائل کمتر 
شـده، کار کردن در این فضا بسـیار سـخت اسـت اما به 
خاطر جانبـازان و خانواده های آنـان در اینجـا مانده ایم.
وی با بیان اینکـه جانبـازان اعصـاب و روان در خصوص 
میزان درصد جانبازی مشـکل دارند، بیمارسـتان هایی 
که آنها در آن بسـتری بودند بـر اثر انفجار از بیـن رفته و 

مدارک سـوخته اسـت، ادامه داد: جانبـازان زمانی که به 
جبهه اعزام شـدند، نمی دانستند چند سـال بعد جانباز 
می شـوند و برای اخـذ درصد باید مـدارک ارائـه دهند. 
مخلصی بـا تاکیـد بـر اینکـه مظلوم ترین قشـر جامعه 
جانبازان اعصاب و روان هسـتند چراکه جسم آنها سالم 
اسـت و همه ظاهـر را می بیننـد و از سـوی افـراد حتی 
خانواده هایشـان درک نمی  شـوند، اضافه کـرد: همین 
که ایـن جانبـازان بـا ایـن اختـالل خـود را سـرپا نگهه 

داشـته انـد، کار بزرگی اسـت.
 مظلوم تریـن قشـر جامعـه، جانبـازان اعصـاب و روان 
هسـتند چراکه جسـم آنها سـالم اسـت و همه ظاهر را 

می بیننـد
رفتارهـای جانبـازان اعصـاب و روان ار روی 

کسـالت اسـت
این کارشـناس ارشـد روانشناسـی بالینی که دارای ۱۴ 
سـال سـابقه کار در بیمارسـتان روانپزشـکی جانبازان 
صدر اسـت، با بیان اینکه بسـیاری از فرزنـدان جانبازان 
اعصـاب و روان به خاطر کتک هـا و برخوردهـای پدران 
دچار اختالل اضطـراب ثانویه شـده و در اینجا بسـتری 
مـی شـوند، بسـیاری از خانـواده هـا تصـور می کننـد 
کـه کارهایـی کـه جانبـازان انجام مـی دهند بـه خاطر 
لجبـازی و از روی عمـد اسـت در صورتی کـه رفتارهای 
آنان بـه خاطر کسـالت اسـت ما بـه خانـواده هـای این 
افراد آمـوزش هایـی را در خصوص رفتارهـای غیر عمد 
و نحوه رفتـار با جانبـازان آمـوزش مـی دهیم تـا آنها را 

بهتـر درک کنند.
مخلصی در پاسـخ به این پرسـش که با توجه به سختی 
کار چه چیزی باعث ماندگاری شـما در این مکان شـده 
اسـت، گفـت: آن چیزی کـه مـا را اینجـا نگهه داشـته 
ارزش معنوی کار اسـت حقوق ما زیاد نیسـت اما برکت 
زیادی دارد و خـدا را شـکر زندگی های خوبـی همراه با 

آرامـش داریم.
خدمات روانشناسی بیمارسـتان روانپزشکی 

جانبـازان صدر 
ایـن روانشناسـی بالینـی بیمارسـتان روانپزشـکی 
جانبازان صـدر در خصـوص خدماتـی که بـه جانبازان 
در این بیمارسـتان ارائه می شـود نیز ابراز کرد: خدماتی 
همچـون ویزیـت کـردن روزانـه، گرفتـن شـرح حـال 
در درمانـگاه و بخـش، مشـاوره و روان درمانـی فـردی و 

خانـواده، مشـاوره تلفنی و مشـاوره خانوادگـی، گرفتن 
آزمون هـای روانشناسـی از جانبـازان و گـروه درمانـی 
از سـوی روانشناسـان به بیمـاران و خانـواده آنـان ارائه 

می شـود.
مخلصی خاطرنشـان کرد: با امکانات کم سعی می کنیم 
نهایت خدمت رسـانی را به جانبـازان و بیماران داشـته 
باشـیم، در این سـال ها مراجعـه پـی در پی آنها نشـان 

می دهـد از کار ما راضی هسـتند.
وی افـزود: کار کردن کنار جانبازان لـذت بخش و گاهی 
اوقات ناراحت کننده اسـت چون آنها مشـکالت زیادی 
دارند و ما جز درمـان آنها و خانواده هایشـان نمی توانیم 

کار دیگری برای آنهـا انجام دهیم.
 کار کـردن کنـار جانبـازان لذت بخـش و گاهـی اوقات 
ناراحت کننده اسـت چون آنها مشـکالت زیـادی دارند

واحد کاردرمانی بیمارستان 
همچنین کاردرمانگر بیمارسـتان روانپزشکی جانبازان 
صدر گفـت: بیمـاران اعصـاب و روان که در بیمارسـتان 
حال خوبـی ندارنـد را با خـود بـه واحـد کاردرمانی می 
آوریم و با توجه به شـرایط جسـمی و روحیشان فعالیت 

هایـی را به آنها پیشـنهاد مـی دهیم.
هوا رمضانی بـا بیان اینکه پس از بررسـی وضعیت روانی 
بیماران اعصـاب و روان بـه آنها پیشـنهاد می دهیم چه 
فعالیت هایـی  را انجـام دهنـد، افـزود: جانبـازان در این 
واحد فعالیت های ورزشـی، هنری، فکری شامل رقابتی 

یا انفـرادی انجـام می دهند.

وی ادامـه داد: جانبـازان اعصـاب و روان از ۸ صبح تا ۱۵ 
بعدازظهر با توجه به شـرایط روحی و جسـمی که دارند 
می توانند برای انجـام فعالیت های ورزشـی یا هنری به 

این واحد مراجعـه کنند.
رمضانی خاطرنشـان کرد: یک دسـتگاه کیبـورد هم در 
این مـکان وجـود دارد کـه هر فـردی که تمایل داشـت 

می توانـد از آن اسـتفاده کند.
یک روانشناس بالینی بیمارستان روانپزشکی جانبازان 
صـدر در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنـا بیان کـرد: یکی از 
جانبـازان اعصـاب و روان  بـرای من نقل می کـرد زمانی 
کـه از کنـار طباخـی رد می شـود با بـوی گز کلـه پاچه 
یـاد زمانـی می افتـد کـه خمپـاره می زدنـد و دوسـتان 
وی جلـوی دیدگانش می سـوختند و بـوی آن هنوز در 

مشـام اش است.
فرناز مخلصـی با بیـان اینکه بـا کوچکتریـن صحنه ای 
ممکن اسـت اختالل اضطراب پـس از حادثـه جانبازان 
اعصـاب و روان عـود کنـد، افـزود: آنهـا با دیـدن برخی 
صحنه ها که برای ما بسـیار عادی اسـت به دلیل شدت 
اضطراب بیهوش می شـوند یـا افت عملکـرد پیدا کنند
خاطرات جانبـازان از جبهه غیرقابـل تصور و 

ارزشـمند است 
این روانشناس بالینی بیمارسـتان روانپزشکی جانبازان 
صدر گفـت: برخـی از  خاطرات جانبـازان کـه این همه 
سـختی را بـرای حفـظ وطـن تحمـل کردنـد بـرای ما 

غیرقابل تصـور، بسـیار دردناک و ارزشـمند اسـت.

 کار کردن برای جانبازان اعصاب و روان حقوق کمی دارد 
اما برکت آن زیاد است

دیدار با تبار ایثار

گزارش
ایرنا

رنا
  ای

س:
عک

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

رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319079000469-1400/8/30هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بامری پاک  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1732صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 
1374متر مربع پالک 2185فرعی از440- اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 40فرعی از 440 اصلی قطعه سه واقع در زهکلوت گل آباد  خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد بامری پاک  محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد./م الف:106
  محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰2/۱9
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۱/۰3/۰3

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 5 فرعی از181اصلی مفروز ومجزی 
مساحت  به  اصلی   181 پالک  از  شده 
117086مترمربع واقع در رودبار جنوب-روستای طراده 
شماره  رای  استناد  به  46کرمان  بخش  سه  قطعه 
140060319079000480- 1400/08/30هیات مستقر در 
ثبت رودبار جنوب در مالکیت خانم قیصرمیرانی طراده 
3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  گرفته  قرار  سیاه  فرزند 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
به  مالکین  درخواست کتبی  فاقد سند رسمی حسب 
شماره های 1401/11028/215مورخه 02/15/ 1401 آگهی 
ماده  تبصره  استناد  به  آن  اختصاصی  حدود  تحدید 
13قانون مزبورمنتشر پالک مرقومه منتشر و عملیات 

مورخه   شنبه  روزسه  9صبح  ساعت  از  آن  ی  تحدید 
1401/03/17 در محل شروع وبعمل خواهد آمد لذا به 
مالک و مالکین  مجاور رقبه مزبور اخطار میشود که 
وقوع ملک حاضر  آگهی محل  این  در  در موعد مقرر 
وچنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  میتوانداز  باشد  داشته 
تحدیدی لغایت  30روز واخواهی خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک رودبار جنوب تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود  در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست./. م الف :105

 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰2/۱9- روز :دوشنبه
 محمد کردستانی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
رودبار جنوب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 153  
فرعی از 535- اصلی به مساحت 720 
در  واقع  کرمان   34 بخش  مربع  متر 
اراضی سربیژن ساردوئیه  جیرفت مورد تقاضای آقای 
قنبر علی برخوری مهنی به استناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت به شماره 139860319014000571 
و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در   1398/02/16 مورخ 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
ماده  و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
مقرر  موعد  در  و  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین   -13
مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست شماره 13668 مورخ 1401/10/5 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید ی آن از 

ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/06  در محل 
وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که 
در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی 
مجاورین  از  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر  بر حدود وحقوق 
طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
را کتبا  اعتراض خود  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  از 
ظرف مدت 30 روز به این اداره اعالم و دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 
 : انتشار  بود.تاریخ  نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه 
1401/02/19- روز : دوشنبه - جواد فاریابی - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت.م الف:63

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   -1400/12/11-140060319014005691
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
از  صادره   664 شناسنامه  بشماره  فرزند کرم   ساالری  رستمی  جواد  آقای 
256/08 متر مربع پالک  جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
 574 از  فرعی   89 از پالک  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از574-  فرعی   -
از  خریداری  45 کرمان  بخش  جیرفت  اراضی  در  واقع  دو  قطعه   -اصلی 
مالکین رسمی آقای درویش مرادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
به  را  اعتراض خود  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 38
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   -1400/11/24-140060319014005311
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
از  صادره   2926 شناسنامه  بشماره  امراله   فرزند  پور  ابراهیمی  کنیز  خانم 
 - پالک  مربع  متر   433 به مساحت  خانه   باب  یک  در ششدانگ  جیرفت 
-اصلی   26 از  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از26-  فرعی 
44 کرمان  بخش  اسفندقه جیرفت  آباد  دولت  اراضی  در  واقع  یک   قطعه  
به  است.لذا  گردیده  محرز  ابوسعیدی  باقر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
در  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 30
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/19
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  ازم  مجتبی  خانم /آقای 
 78 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0  
فرعی از 5800  اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم 
تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  ازم   مجتبی   /آقای 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 

ظرف  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.  /

محمد ارمان پور 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: ۱3۱3688

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

منطقه دو کرمان

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

تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
برابر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  و  ثبتي  تكليف وضعيت 
140060319078012279و140060319078012278مورخه  شمارهای  اراء 
ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  دوم  1401/12/23هيات 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم منوره 
عابديني گجگيني فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 صادره ازکرمان واقای 
از کرمان  به شناسنامه459فرزند حبیب هللا صادره  نیا  حجت حکمتی 
باالمناصفه درششدانگ يك باب خانه دوبلکس به مساحت 1755/35 
در  واقع  اصلي بخش3کرمان   2216 از  فرعي   70 پالك  مترمربع تحت 
کرمان خیابان شهاب کوچه 47 خريداري از مالك رسمي خانم کیاندخت 
ثریا محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 
صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/03/03
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1311808

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

 منطقه دو کرمان

آگهی رای هیات قانون ساماندهی

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

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

مورخه  دوم  هيات   140160319078000860 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1401/02/05موضوع 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
مسعود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه 
پردلي چمك فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 1 صادره از جيرفت 
مساحت  به  فوقاني  برطبقه  مشتمل  خانه  باب  يك  ششدانگ  در 
162/15 مترمربع تحت پالك 2579 فرعي از 20 اصلي بخش 2کرمان 
واقع در کرمان قائم اباد بلوار شهيد قاسم سليماني کوچه 11 خريداري 
منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  ايالقي  احمد  آقاي  رسمي  مالك  از 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰2/۱9
تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰3/۰3
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد 
وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: ۱3۱۱8۰3

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
به  بدینوسیله  مسکن  عرضه  تولید  از  وحمایت 
 1 ماده   2 بند  طبق  قانون   این  اجرای  در  میرساند   اطالع  

قانون این 
به  عباس  غالم  فرزند    پرواس  زهرا  تقاضای  .مورد   -
از سیرجان  3070540651  صادره  209  کد ملی   شناسنامه 
    28 پالک   خانه  یکباب   ششدانگ  سند  صدور  بر  مبنی 
بلورد   سیرجان  بخش 39  از  276  اصلی واقع در  فرعی 
کرمان  به  مساحت  359/3 متر مربع  صادر که برابر  رای 
هیات حل اختالف  موضوع ماده 7 ایین نامه اجرایی  قانون 
به  بدینوسیله   و    به صدور  سند صادر    رای    الذکر  فوق 
انتشار  تاریخ  از   20 روز  اطالع  عموم میرساند  ظرف مدت 
چنانچه  میگردد   منتشریاالصاق  نوبت  یک  برای  /الصاق   یا 
است   معترض  ثبتی    وعملیات  نامبرده  تقاضای   به  کسی 
اداره ثبت  اسناد سیرجان  تسلیم   به  را  کتبا  اعتراض خود 
واز تاریخ  تسلیم ظرف مدت 1 ماه دادخواست  اعتراض  بر 
ثبت  به مرجع  صالح قضایی  تسلیم وگواهی  مربوطه  را به  
اداره ثبت  اسناد سیرجان  ارایه نمایند چنانچه  ظرف مدت 
ظرف  معترض  ویا  نرسد   اعتراض  اگهی   انتشار   از  روز   20
مدت  یک ماه  از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم  دادخواست 
به مرجع  صالح قضایی  را ارایه ننماید  سند مالکیت  به نام 

میگردد وتسلیم  متقاضی  صادر 
 تاریخ انتشار /دوشنبه ۱۴۰۱/۰2/۱9 
محمد آرمان پور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: ۱3۱۴۰۰7

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
پالک  خانه    باب  یک  ششدانگ 
دراراضی  واقع  اصلی   - از582  34فرعی 
به  کرمان   45 بخش  جیرفت  آباد  خالق 
حدود  تحديد  از  مترمربع   272/7 مساحت  
بر  تحدید  امکان  عدم  به  نظر  شده  خارج 
ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  الحاقی  تبصره  طبق 
مورخ   1168 بشماره  وارده  تقاضای  حسب 
مالکین تحدید  از  احدی   / مالك   1401/02/04
8 صبح  از ساعت  فوق  پالک  حدوداختصاصی 
روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 در محل وقوع 
موجب  به  خواهد گرفت  انجام  و  شروع  ملک 
اخطار  مجاور  امالک  مالکین  به  آگهی  این 
ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر  چنانچه  میشود که 
از  می توانند  دارند  واخواهی  آگهي  مورد  ملک 
لغایت  حدود  تحدید  صورتجلسه  تنظیم  تاریخ 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  واخواهی  روز   30
گردد.تاریخ  اقدام  مقررات  طبق  تا  دارند 

دوشنبه  روز:   1401/02/19: انتشار 

 جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت – م الف :59
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عضو هیــات رئیســه فدراســیون فوتبال 
صحبت هایی را در خصوص جلســه دیروز 
اعضای هیات رئیســه این فدراسیون انجام 

داد.
به گزارش ایســنا، احمدرضــا براتی، عضو 
هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال در 
خصوص جلســه هیات رئیســه فدراسیون 
فوتبــال اظهــار کــرد: مــن در خصوص 
یکســری شــایعه ها که مربوط به اعضای 
هیات رئیسه می شود - مثل این که برخی 
اعضای هیات رئیســه بخواهند یک فردی 
از دبیرکل برداشــته یا یک فردی دبیرکل 
شــود - می خواهم حرف بزنم. مســاله به 
این کیفیتی که اطالع رســانی شده، نبوده 
اســت. من این ها را می گویم که به گوش 

مجمع برسد.
 اعضای مجمع! شــما به من رای دادید که 
حافظ منافع و حقوق شما در هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال باشــم. این فدراسیون 
یک روز به یک نتیجه ای رســیده که با یک 

شخصی قطع همکاری کند.
 بخشی از آن دالیل قطع همکاری منتسب 
به کســانی اســت که هنوز در فدراسیون 
حضور دارند. برای من ســوال است که ما 
به یک نفر می گوییم، می خواهیم با شما به 
فالن دالیل قطع همــکاری کنیم در حالی 
که مســئول آن دالیل هنوز در فدراسیون 
حضور دارد. براتــی در خصوص این که آیا 
منظورش حسن کامرانی فر است پاسخ داد: 
مساله یک نفر نیست، چندین نفر هستند.

 شــاید این نظر من اســت که بــه صورت 
خصوصی به رئیس فدراســیون گفتم. هیچ 
مســتندی در این که یک شــخص خاص 
باشــد وجود نــدارد، همینطور که ســعی 
کردند در رســانه ها مســاله را القا کنند. 
این ها در اکثریت هســتند و من به عنوان 
اقلیــت، مــی توانم فشــاری بــه اکثریت 
وارد کنم؟ آیــا جریان رســانه ای فوتبال 
می پذیرد که من در اقلیت باشــم و فشاری 
وارد کنم؟ این که مســائل و کاستی هایی 
که در فدراســیون وجــود دارد را به یکی 
دو عضو فدراسیون نســبت دهید، درست 
اســت؟ کجای قانون فوتبال دنیا نوشته که 
اگر من گویم فالنــی صالحیت ندارد، این 
اسباب آسیب به فوتبال کشــور یا اسباب 
تعلیق باشــد؟ این مسائل مطرح می شود تا 
مسائل دیگری که وجود دارد، دیده نشود 
و پوشش داده شــود. کســانی که مسبب 
اصلی یکســری اتفاقات بودند، برخی شان 

هنوز سر کار هستند. 

هیـات رئیسـه فدراسـیون فوتبال 
رسـمیت دارد یـا ندارد؟

براتی افــزود:  خیلی از مســائل مهمی که 
باید اعضای هیات رئیسه در جریان باشند 
را من در جریان نیستم. مثال نامه ای که از 
فیفا در تاریخ ۱۲ آوریل به دست ما رسید، 
باید با من در جریان گذاشــته می شد. این 
نامه ۲۳ فروردین به دســت ما رسید و ۵ 
روز بعد جوابش را دادیم. برخی از اعضای 
مجمع درباره برخی از اعضای هیات رئیسه 
ســواالتی را مطرح کردند که من نســبت 
بــه هیچکــدام از موضوعات مطرح شــده 

دخالتی نداشتم.
 دوســتان با اختیارات مدیریتی خودشان 
تصمیماتــی گرفتند و من هــم اعتراضاتی 
به آن تصمیم ها ندارم. من چرا باید نسبت 
به مســائلی که دخالتی در آن نداشــتم، 
پاسخگو باشــم؟ چرا نباید نســبت به این 
بی اطالعی هــا اعتراض کنم؟ فــردا همین 
دوســتان در همین مجمع به ما می گویند 
که اگر بی اطالع بودی، چرا ما را در جریان 
نگذاشــتی. اعضای محترم مجمع من دارم 
شما را در جریان می گذارم. بنده در همین 
چند موضوع بی اطالع بــودم. مثال درباره 
این که هیات رئیسه رسمیت دارد یا ندارد. 
این مســائل در ابتدا باید در هیات رئیسه 
بررســی می شــد. ماده ۸۵ تجویــز کرده 
است که ما مســائل را تفسیر کنیم و اگر به 
بن بســتی خوردیم، آن موقع باید استعالم 
صورت دهیم. چرا من به عنوان عضو هیات 
رئیســه نباید در جریان این استعالم باشم 
کــه فدراســیون فوتبال به این شــکل در 

بالتکلیفی قرار نگیرد؟
او ادامــه داد: گالیه هــای مــن از جنس 
پاســخگویی به اعضای مجمع است. آن ها 
و خانواده فوتبال از من توضیح می خواهند 
و خطای یک نفــر به پای ایــن جمع و به 
خصوص من نوشته می شود زیرا می گویند 
تو که حقوقــی بودی چــرا؟ کل اعتراض 
من به دوستان این اســت که صراحتا هیچ 
فشــاری وجود نــدارد و مــن تکذیب می 
کنم. من خودم امتناع کردم و بار آن را به 

دیگری سپردیم.
 چه چیز مهم تری وجود دارد که بخواهم؟ 
من در گذشــته عضو کمیته ای بودم که در 
دوره هیات رئیسه قبلی از آن استعفا کردم 
که به دلخواه خودم بود و روی آن هســتم. 
هیچ ســهم خواهی وجود ندارد. من عضو 
هیات رئیســه با آرای مجمع هســتم و تا 
موقعی کــه مجمع بخواهد، هســتم و هیچ 
دغدغه ای هم به جز رعایت قانون و اینکه 
امانت دار اعضای مجمع باشــم، ندارم و تا 
موقعی که بخواهند امانت دار آن ها باشــم، 
هستم و این مجمع اســت که باید بپذیرد 

که دلسوزی من را می خواهد یا خیر.
تکلیف دبیرکل فدراسیون فوتبال 

چه می شود؟
او دربــاره صحبت هــای کامرانی فر اذعان 
کرد: بــه او گفتم کــه دبیرکل مســئول 
مکاتبات فدراســیون در جهــت مصوبات 
هیات رئیســه اســت یعنی اگــر در هیات 
رئیســه چیزی تصویب شــد، دبیرکل می 
تواند در خصوص اجــرای آن مکاتبه کند 

اما این که ابتدا به ســاکن بــدون این که 
مســاله ای در هیات رئیســه مطرح شــود 
و کارشناســان خبره در خصــوص آن نظر 
دهنــد، نمی پذیرم. مــا بدون ایــن که با 
دپارتمان حقوقی مشــورت کنیم و نظر آن 
را به هیات رئیســه بیاوریم - که بر مبنای 
آن تصمیم بگیریم و نظراتمان را به چالش 
بکشــیم- ابتدا به ساکن مســاله را که به 
درستی توصیف نشــده برای فیفا توصیف 
می کنیم که آن هم نظــرش را در خصوص 
توصیف ما می گوید. کامرانی فر برادر عزیز 
من اســت و کمک داور بین المللی بوده و 
در این حوزه خبره است اما برخی نقدهای 
این گونه به او در هیات رئیسه دارم. ممکن 
است دوســتان هم درباره نقطه نظرات من 
نقد داشــته باشند که این مشــکلی ندارد. 
این که در رسانه مطرح شــود که یک نفر 
به دنبال ســهم خواهی اســت و از مسائل 
و مطالبــات قانونــی اش صرف نظــر کند، 

پسندیده نیست.
 براتی در خصوص صحبت کفاشیان مبنی 
بر غیر قانونــی بودن عــزل عزیزی خادم 
توسط هیات رئیسه پاســخ داد: کفاشیان 
بزرگتر ماست و این نظر تخصصی او است. 
من به آن قطع همــکاری می گویم و هیات 
رئیســه تصمیم گرفته قطع همکاری کند. 
این مساله در اساسنامه استاندارد و نمونه 
فیفاست و مشابه آن در اساســنامه فیفا و 
AFC است و گزارش کامل به این دو نهاد 
داده شده است. ضمن احترام به نظر اهالی 
فوتبال و به خصوص کفاشــیان، نظر همه 

دوستان محترم و قابل شنیدن است.

براتی: مسببان وضع موجود هنوز در فدراسیون فوتبال هستند
گزارش

ایسنا

روایت ماجدی از بازی های 
دوستانه تیم ملی، درگیری در 
هیات رئیسه و گالیه اینفانتینو

سرپرست فدراسیون فوتبال می گوید کارهای اجرایی فدراسیون 
طبق روال انجام می شود و فقط مسائل مالی باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، میرشــاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال 
پس از برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش 
به به حد نصاب نرسیدن این جلســه اظهار کرد: بحث حد نصاب 
جلسات نیست. هیات رئیســه قوانینی دارد. در رابطه به تیم ملی 
که جــزو کارهای اجرایی تیم ملی اســت، طبــق روال پیگیری 
می شود. روابط بین الملل پیگیر بازی های دوستانه تیم ملی است. 
برنامه ریزی های تیم ملی با مدیر تیم ملی یعنی حمید اســتیلی 
و آقای رضاییان اســت. کارهای تیم ملی المپیک انجام می شود. 
تیم ملی نوجوانان هم عازم مســابقات کافا است. کارهای اجرایی 
روی زمین نمانده و فقط مباحث مالی مانده است. این هفته قرار 
است که پرداختی به ما داشته باشند تا ما کمک های همکاران و 

تیم هایمان باشیم.
او افزود: آقای اسکوچیچ درخواست تمدید با مربیان قبلی داشته 
است. تا زمانی که قرارداد بازی  دوستانه امضا نشود، از نظر من هیچ 

بازی دوستانه ای انجام نشده است.
سرپرست فدراســیون فوتبال در واکنش به خبر درگیری اش در 
جلسه هیات رئیسه این فدراســیون گفت: جالبی این ماجرا این 
است که تمام کسانی که اینجا هستند، سال ها با ما کار کرده اند. 
این  کارهای پوپولیســتی و زرد است که برخی رســانه ها انجام 
می دهند. عکس هفت، هشت ســال پیش من را برای این ماجرا 
گذاشــته اند. گفته اند قندان پرت کرده ام بعد از آن طرف کتک 
هم خورده ام. ماجدی درباره شایعاتی مبنی بر ناراحتی اینفانتینو 
در جلســه با ماجدی به خاطر کار غیراخالقی یکی از همراهانش 
توضیح داد: هیچ حاشیه ای نبوده و هیچ صدایی ضبط نشده است. 
قرار بود جلسه خصوصی باشد. به خاطر مشغله آقای اینفانتینو در 
آن سه روز که باالی ۱۰، ۱۵ جلسه داشــتند، ما توانستیم بعد از 
قرعه کشی جام جهانی او را ببینیم. دوست عزیزی از خبرنگاران 
بودند که می خواســتند ببینند چه خبر اســت کــه وقتی آقای 
اینفانتینو گفت به این شکل در جلسه نمی ماند، آن دوست عزیز 
هم رفت. اگر فکر می کنید تناقضی وجود دارد، حداقل از شخص 
خودم ســوال کنید. با آقای اینفانتینو مذاکره خوبی داشــتیم. 
این همه از جلسه عکس پخش شــد اما هیچ کس نگفت که ما با 
اینفانتینو جلسه داشتیم، ایشــان قول حل بلوکه شدن پول ها را 

داده اند. فقط راجع به مسائل حاشیه ای صحبت شد.
او دربــاره وضعیت مدیریــت تیم ملی امید بیان کــرد: ما وقتی 
می خواهیم راجع به تیم ملی صحبت کنیم باید نظرات مختلفی 
بگیریم. این کــه یک نفر برود و بالفاصله نفــر جدیدی بگذاریم، 
درست نیست. ما کمیته فنی ای تشکیل دادیم که یکسری گفتند 
غیرقانونی است اما این  کمیته، مشــاوران ما هستند. من سال ها 
در فوتبال هستم اما به خودم اجازه نمی دهم که یک نفر را با نظر 
شخصی انتخاب کنم. این عزیزان کوله باری از تجربه هستند که 
یا بازیکن ملی بودند یا ۸۰ درصــد مربیان ما مدرک A را از آقای 
محصص گرفته اند. پس انســان های کوچکی نیستند. ۱۲ چشم 
و ۶ عقل بهتر از یک عقل کار می کند. ما آمدیم به فوتبال کمک 
کنیم که به یک مسیر دیگری بردند. ما در جلسه هیات رئیسه که 
تشکیل شد اما مصوبه نداشت صحبت کردیم که آیا از شما اجازه 
گرفتیم که اعضای کمیته فنی را بگذاریم یا نه. همه تایید کردند 

که این اعضا مشاور هستند.

نفرات طالیی کشتی آزاد ایران در رقابت های 
جهانی نروژ در تورنمنت رنکینگ قزاقستان به 
روی تشــک می روند و احتمال حضور امامی و 

عموزاد نیز در این رویداد باالست.
به گزارش ایسنا، رقابت های بین المللی کشتی آزاد رنکینگ 
جام بوالت تورلیخانوف قزاقســتان از ۱۲ تــا ۱۵ خرداد در 

آلماتی برگزار می شود.
بر خالف ســال های گذشــته که کادر فنی تیــم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی اهمیت چندانی برای رقابت های موثر 
در رنکینگ اتحادیه جهانی قائل نبودند، کادر فنی تیم ملی 
کشــتی آزاد تصمیم گرفته در رویدادهای رنکینگ اتحادیه 

جهانی کشتی حاضر شود.
بر همین اســاس و پس از حضور در جام یاشاردوغو و رقابت 
های قهرمانی آســیا، اینبار آزادکاران مطــرح ایران در جام 
تورلیخانوف قزاقستان به عنوان یکی دیگر از رویدادهای موثر 
در رنکینگ حاضر می شوند و همچنین قرار است در صورت 
مهیا بودن شرایط، آزادکاران ایران به ۲ تورنمنت دیگر موثر 
در رنکینگ که قرار اســت تا پایان ســال ۲۰۲۲ در ایتالیا و 

تونس برگزار شوند، اعزام شوند.
بر این اساس تورنمنت کشتی آزاد و فرنگی جام متئو پلیکونه 
از ۱ تا ۴ تیر در رم ایتالیــا و تورنمنت رنکینگ آزاد و فرنگی 

تونس نیز از ۲۳ تا ۲۶ تیر برگزار خواهند شد.
اما بر اســاس چرخه انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد، نفرات 
نخســت رقابت های جهانی نروژ از حضور در مراحل نخست 
چرخه شامل رقابت های قهرمانی کشور و جام تختی معاف 
شدند و قرار است این نفرات پس از ۸ ماه دوری از میادین در 
تورنمنت قزاقســتان که از ۱۲ تا ۱۵ خرداد برگزار می شود، 

به میدان بروند.
حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع ۳ طالیی 
کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی نروژ به این مسابقات 
اعزام می شوند و همچنین به احتمال فراوان یونس امامی و 
رحمان عموزاد خلیلی دو مدعی دیگر حضور در رقابت های 
جهانی صربســتان، نیز از دیگر نفرات اعزامــی ایران به این 

رقابت ها خواهند بود.
با توجه به اینکــه امامی و عموزاد به تازگــی در رقابت های 
قهرمانی آســیا بدون ارفــاق وزن به میــدان رفتند و جام 
تورلیخانوف نیز بدون ارفاق وزن برگزار می شود، در صورتی 
که به لحاظ بدنی در شــرایط خوبی باشــند، بــه تورنمنت 

قزاقستان اعزام خواهند شد.
همچنین در دیگر اوزان نیز برخی نفرات رده جوانان و امیدها 

عازم این تورنمنت خواهند شد.

حسن یزدانی، قاسمپور و زارع 
پس از ۸ ماه به روی تشک می روند
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کاغذ ورزش

افقی
 1 - گفتگوی خودمانی - صد و یازده 
 - ماشین2  بر  باال   - دهان  درون   -
جدا،   - بانوان  برای  لقبی   - نقاش 
رایانه  شبكه  کاهی،  کاغذ   - برابر3 
كردن  خالص  جستن،  رهایی   - ای 
 - فریدون  پسر   - باطل4  ضد   -
میدهند  افشاگرانه،  خبر  حلوا،  نوعی 
قد  یار هم  دو  یازده،  تا رسوا کنند - 
- ستون بدن، عضو رونده، از اعضای 
غنا  پایتخت   - التین5  - كیف  بدن 

- خاصتر، گزیده تر، به ویژه - مایل 
پادشاهان  از  تن  چند  نام   - شده6 
نام   - پرده  بی  سخن   - انگلستان 
یكی از خیابان های تهران، در مدرسه 
 - درس7  جمع  دهند،  می  تعلیم 
استفراغ، به هم خوردن حال را گویند 
جنگ  یكتا،  یگانه،   - ساز  نوعی   -
آن  قرمز  و  سفید   - اسالم8  صدر 
سفید  اگر  شود،  می  یافت  خون  در 
زود  انسان  یابد  خون کاهش  در  آن 
باخرد،  و  دانا   - خورد  می  سرما 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - باشکوه 

مفعول بی واسطه9 - استوار، محکم 
آزرم  عربی، راست و درست - شرم، 
درون   - ندا  حرف   - میدانها10   -
دهان - عادت کردن11 - تکرار حرف 
پول   - رایانه  صفحه   - دوازدهم 
قدرتمند  پول  آسیایی،  پول  ژاپن، 
مسلمین  گاه  قبله  اولین   - آسیا12 
وقت،   - پشتیبان  مظهر،  جمع   -
وقت و زمان، زمان13 - خاطر - شاه 
انس  الفت،   - زرد  سوسن   - مغول 
گرفتن، عادت14 - ماده ای سمی - 
مادر   - تفرجگاه15   - ورزشی  گوشه 
مرغ   - روسی  تصدیق  بیماری،  لر، 
حزین آواز   - فرومایگی   - سخنگو 

عمودی
از  اثری   - خمیده  رنگ،  دو   -  1
دكترمحجوب - دف وارونه2 - جایزه 
 - سرسخت  دشمن   - معتبر  ادبی 
مظهر  آكنده،   - آلمان3  در  شهری 
انباشته  مملو،  طیور،  پوشش  سبكی، 
و  حرف   - كانادا  در  ای  دریاچه   -
حرف   - شباهت  پسوند   - گفتار4 
یاری،   - دوستی   - التین  هشتم 
برده  نوبل  فیلسوف   - کمک5 
كمتر،   - جنگ  مخالف  انگلیسی 
كمترین اندازه - قبیله عرب جاهلیت، 
بخشش  و  عطیه  انصار، گرگ،  طایفه 
شده  پنهان  فراری،   - - كجاست؟6 
 - چهره   - گوشواره7   - هنگام   -
قیمت بازاری - برد معروف، منسوب 
دوستی  ارادت صادقانه،   - یمن8  به 
از  اثری   - توحید  سوره  شائبه،  بی 
اسماعیل فصیح9 - هزارو صدو یازده 

- در رفاه و آسایش - برنا10 - كالم 
معتبر - به اندازه، زوبین - تكرار یك 
 - کوتاه  طریق  میانبر،  راه   - حرف 
زیاد  اندك،  قلیل،   - آماس11  و  ورم 
همراه   - شمار  نیست،ناچیز،انگشت 

از   - اسلوب12   - هستی   - مت 
ایران  بسكتبال  ملی  تیم  بازیكنان 
بازی، کشمکش  در  زدنی  - کشیدن، 
گندم   - دهان  سقف   - نزاع13  و 
 - دستور  شده،  آسیا  گندم  كوبیده، 

تأخیر، توقف و سكون، توقف - بوی 
اتمسفر  غالت،  از   - سوخته14  پشم 
- عروس - تپق زدن - صدای درد، 
کالم درد15 - نام مکان تصویری در 

عبری زبان  به  خدا   - تصویر 
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خبرخبر

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما مخالف 
جنگ در اوکراین هستیم همان طور که مخالف 
جنگ در عراق، سوریه و یمن هستیم. به گزارش 
ایســنا، حســین امیرعبداللهیان در نشست 
مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه لهستان که از 
شب گذشته برای دیدار با مقامات ایران به تهران 
سفر کرده اســت تصریح کرد: ایران و لهستان 
دارای روابط دیرینه ای هستند و انجام رایزنی های 
سیاسی بین تهران و ورشو به عنوان دو کشور مهم 
در حوزه غرب آسیا و شرق اروپا بسیار مهم است.

او ادامه داد: بر کســی پوشــیده نیست که در 
ماه های اخیر لهستان در بحران اوکراین نقش 
انسان دوستانه مهمی را هم برای کمک به آوارگان 
اوکراینی و هم انتقال فوری اتباع ایرانی حاضر 
در اوکراین به کشــورمان داشته است. اوکراین 
در روزهای آغازیــن جنگ کمک کرد که اتباع 
ایرانی از اوکراین به لهســتان بروند و از آنجا به 
ایران منتقل شوند و ما از این جهت از مقامات 
دولت ورشو سپاسگزاریم. این دیپلمات عالی رتبه 
کشورمان با بیان این که ایران و لهستان از نظر 
اقتصادی دارای ظرفیت های مهمی هســتند، 
افزود: در گفت وگوهای جــاری توافق کردیم 
که کمیته مشترک سیاســی بین دو کشور در 
ســطح معاونین وزارت امور خارجه و مدیران 
کل سیاسی حداکثر ظرف سه ماه آینده برگزار 
شــود آخرین گفت وگوهای سیاســی بین دو 
کشور کمتر از چهار ماه پیش در تهران برگزار 
شد. امیرعبداللهیان با بیان این که امروز فرصت 
خوبی پیش آمد که همکاری های دو کشور در 
حوزه های مختلف را مرور کنیم اضافه کرد: دو 
طرف بر اهمیت توســعه همکاری ها در حوزه 
انرژی، علم و فناوری، تولید خودروهای سنگین 
اعم از اتوبوس و کامیون و همچنین در عرصه های 
پزشکی و هســته ای و علمی و در حوزه تبادل 
استاد و دانشجو تاکید داشتند و در این زمینه 
تبادل نظر داشــتیم. او با بیان این که امروز در 
جریان سفر وزیر خارجه لهستان به ایران سند 
همکاری های فرهنگی، ورزشی، علمی، جوانان 
و رسانه های گروهی که در واقع یک سند جامع 
است بین دو کشور امضاء خواهد شد که از طرف 
ما وزارت ارشاد متولی این موضوع است این سند 
در قالب موافقت نامه به امضاء خواهد رسید و از 
اعتبار مهمی برخوردار است. وزیر امور خارجه 
کشورمان در ادامه مصاحبه مطبوعاتی مشترک 
با وزیر خارجه لهستان تصریح کرد: آقای وزیر در 
حوزه دیپلماسی پارلمانی ایده های سازنده ای 
را مطرح کردند ایشــان امروز با آقای قالیباف 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی گفت  وگو 
و رایزنی کردند و قرار است طی ماه آینده رئیس 
گروه دوستی پارلمانی ایران و لهستان در راس 
هیاتی به ورشو سفر کنند.  امیرعبداللهیان خاطر 
نشان کرد: در این دیدار در مورد آخرین تحوالت 
منطقه از جمله اوکراین رایزنی و گفت وگو کردیم 
همانطور که پیش از این اعالم کرده ایم ما مخالف 
جنگ در اوکراین هستیم همانطور که مخالف 
جنگ در عراق، سوریه و یمن هستیم معتقدیم 
راهکار بحران اوکراین سیاسی است و مذاکرات 
بین اوکراین و روسیه باید هرچه زودتر به توقف 

جنگ و برقراری آتش بس منجر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد 
اصالح یارانه ها گفت: مردم بدانند که مجلس 
با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را 
اتخاذ می کند که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا 
پور ابراهیمی  در جلسه علنی دیروز  )یکشنبه 
۱۸ اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی 
در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای 
کشور پس از استماع صحبت های وزرای 
جهاد و اقتصاد گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ 
روش تخصیص منابع برای تامین کاالهای 
اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش ها 
می تواند متفاوت باشد؛ در فضای عمومی 
کشور به گونه ای مطرح شده که ارز ترجیحی 
حذف می شود و اساساً این موضوع وجود ندارد 
یعنی اگر در سال های گذشته منابعی را با 
نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم 
در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر 
می کند بنابراین اصل موضوع که کاالی اساسی 
با قیمت های پایین به دست مردم برسد و 
همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در 
مورد کاالهای اساسی تغییر نکند به قوت خود 

باقی است.
نماینده مردم کرمان افزود: در مورد مباحثی 
که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما 
در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد 
حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی 
هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای 

واردات کاال و تخصیص منابع واردات استمرار 
دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که 
می خواهد سیاست ها را تغییر دهد که میزان 
منابع از طریق سیاست های جبرانی به مصرف 

اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که 
منابع همان طور که نمایندگان تکافو ندهد و 
به طور طبیعی با افزایش قیمت های جهانی 
و همچنین افزایش هزینه ها در کشور میزان 
منابع با مصوبه مجلس می تواند افزایش یابد 
تا محدودیت های ناشی از این قضیه مشکلی را 
برای مردم ایجاد نکند. همچنین در خصوص 
سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت 
اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام 
را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست 
این است که بسته اطالع رسانی در اختیار 
مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و 
همچنین موضوع از کاالهای عام تر شروع شود 
و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این 
بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی 
که تصمیم گیری باید به شکلی انجام می شد 
که حساسیت در تصمیم گیری و شرایط  و 
همچنین سوء استفاده های دشمن مورد توجه 
قرار می گرفت و متاسفانه به این موضوع توجه 
نشد و در ارتباط با این موضوع الزم است پایگاه 
جامع رفاهی ایرانیان که اطالعات همه مردم 
و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی 
شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی 
این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا 
اطالعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست 

وجود دارد.
با  ارتباط  در  داشت:  بیان  پورابراهیمی 
زیرساخت های نظام بانکی و بانک مرکزی در 
حال حاضر نگرانی هایی وجود دارد که تغییر 
سیاست بدون اطالع مردم و اطالع رسانی 
الزم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند 
زیرساخت های الزمی است که عملیاتی نشده 
و بانک مرکزی بارها اعالم کرده ما آمادگی 
الزم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط 
با این موضوع عملیاتی شود به طور قطع آثار و 
پیامدهای مثبت ناشی از آن می تواند به جامعه 
برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین 
کاالهای اساسی را برای خود و خانواده هایشان 

لمس کنند.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد:  وجود 
مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر 
سیاست الزم است و مسئوالن در دولت باید 
پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی 

مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست های 
مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، 
پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان 
باالترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در 
حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص 
شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در 
فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر 
می رسد اگر مجموعه  تمامی این اقدامات انجام 
شود تغییر سیاست ها که از اختیارات دولت در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می تواند به بهبود 
شرایط در تأمین کاالهای اساسی کمک کند 
اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای 

مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: مردم بدانند که مجلس 
با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی 
را اتخاذ می کند که مشکلی برای مردم ایجاد 

نشود.

پورابراهیمی: با هماهنگی دولت و مجلس در اصالح یارانه ها، 
مشکلی برای مردم ایجاد نمی شود

دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق 
حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری در نامه ای 
به علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق 
غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران 

از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند.
او در این نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه در باالدست رودخانه 
مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام کشور ترکیه به با احداث سدهای متعدد 
در باال دست رودخانه مرزی ارس و دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، 
باعث کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن کلیه مسیل ها و 
گذرگاه های آب روان در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق 

غربی و جنوبی کشور شده است.
دادستان کل کشور همچنین در این نامه عنوان کرد: ضروری است 
دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو و امور خارجه موضوع احقاق 
حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با 
جدیت پیگیری کنند تا شاهد ضررهای جبران ناپذیر برای اقتصاد، 
کشاورزی، حیات آبزیان و شرب هموطنان عزیز ساکن در پایین 

دست نباشیم.
منتظری با اشاره به مساعد شدن شرایط جوی دستور داد تا اقدامات 

اشاره شده را پیگیری و مراتب را به دادستانی گزارش  کنند.

گزارش
ایرنا

دادستان کل کشور:
وزرای نیرو و امور خارجه حقابه 

ایران از ارس را پیگیری کنند

امیرعبداللهیان:
راه حل بحران اوکراین 

سیاسی است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: همه ما باید به مردم پاسخگو 
باشیم. باید پیشخوان خدمت درست کرد تا ارتباط مردم با 

مسئوالن تسهیل شود.
به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی  در دومین نشست هم اندیشی 
معاونان وزرا، مدیران کل حوزه های وزارتی و مدیران کل بازرسی 
دستگاه های اجرایی خطاب به حاضرین در جلسه اظهار کرد: 
شما پیشانی دولت هستید. دولت یعنی حاکمیت و شما معاونان 
وزرا محل مراجعات مردم هستید. اگر کسی در این جایگاه بتواند 

مشکلی از مردم حل کند، خدمت بزرگی کرده است.
او افزود: وزیر اطالعات می گفت که ۷۸ دستگاه جاسوسی علیه 
جمهوری اسالمی کار می کنند تا روی اعصاب مردم راه بروند و 
مردم را از آرمانهای انقالب منصرف کنند. در راهپیمایی روز قدس 
در برابر مردم احساس کوچکی کردم. ما باید ارتباطات خود با مردم 

را قوی کرده و بستر ارتباط مردم با وزرا را فراهم کنیم.
مرتضوی همچنین با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفرهای استانی 
و درخواست های مردم ضروری است، افزود: همه ما باید به مردم 
پاسخگو باشیم. باید پیشخوان خدمت درست کرد تا ارتباط مردم 

با مسئوالن تسهیل شود.

معاون رئیس جمهور: 
همه باید به مردم پاسخگو باشیم

رئیس جمهور بـا بیان اینکـه دولت نـه به دنبـال حذف 
یارانه کاالهای اساسی، بلکه درصدد اصالح نحوه و محل 
تخصیص این یارانه ها اسـت، اظهار داشـت: به دنبال این 
هسـتیم که بـا کمـک اصنـاف و اتحادیه هـا، مـردم مزه 

شـیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشـند.
به گزارش ایسـنا،  آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی شامگاه 
شـنبه در نشسـت هم اندیشـی بـا جمعـی از اصنـاف و 
اتحادیه هـا کـه تـا بامـداد یکشـنبه بـه درازا کشـید، با 
قدردانـی از همراهـی همیشـگی اصنـاف و اتحادیه ها با 
انقالب و نظام جمهـوری اسـالمی ایران، گفـت: همواره 
بـه همـه اعضـای دولـت اکیـدا توصیـه کـرده ام کـه به 
شکل منظم و مستمر نشست های مشـورتی با نخبگان 
عرصه های مختلف داشته باشند و نشسـت امشب را نیز 

بـرای خـود فرصتـی ارزشـمند می دانم.
رئیس جمهور بـا بیان اینکه اسـتفاده از نظـرات نخبگان 
عرصه های مختلـف به عنـوان صاحبان دانـش، تجربه و 
توانایی، زمینه سـاز تصمیم سـازی و تصمیم گیری های 
صحیح، اثرگـذار و ماندگار خواهد بـود، افـزود: در زمینه 
اصالح نحـوه و محل پرداخـت یارانه محصـوالت غذایی 
و کشـاورزی از جمله نان شـما بایـد طرف مشـورت قرار 
بگیریـد، چـرا که تجـارب شـما حتمـا می توانـد در این 

زمینـه برای دولت راهگشـا باشـد.
رئیسی اظهار داشـت: اسـتفاده از مشـورت اهالی فن در 
هر زمینه ای، ضریب خطـا و اشـتباه در تصمیم گیری ها 
را کاهش می دهد و از آن گذشـته وقتی هر تصمیمی در 
هر صنفی، متکی به نظـرات کارشناسـی و تجربه اهالی 
آن صنف باشـد، همکاری آنـان در اجرای تصمیـم را نیز 

به همـراه خواهد داشـت.
رئیس جمهور یکی از آثـار مهم همراهی اصناف مختلف 
در اجـرای تصمیمـات و سیاسـت ها را مشـارکت آنـان 
در تبییـن و اقنـاع افکار عمومـی بـرای اجـرای بهتر آن 
تصمیـم دانسـت و ادامـه داد: هـر تصمیـم و اقدامی، هر 
قدر هم که کارشناسـانه باشـد، اگر با همراهی مردم توام 
نشود، موفق و کارگشـا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری 
اهالی اصنـاف مختلف و نیز مـردم، رمز موفقیـت اجرای 

تصمیمات و سیاسـت های دولت هسـتند.
رئیسـی در ادامـه سـخنانش بـا تایید اظهـارات یکـی از 
سـخنرانان این نشسـت مبنـی بـر تفکیک قائل شـدن 
بیـن گرانی و گران فروشـی تصریـح کـرد: در تعیین مرز 
گرانـی و گران فروشـی سـازمان حمایـت از تولیدکننده 

و مصرف کننـده مهمترین نقـش و جایـگاه را دارد و باید 
به دقـت به وظیفـه خـود در قیمت گـذاری و نظـارت بر 
قیمت ها عمل کنـد تا نه آسـیبی بـه تولید کننـده وارد 

شـود و نه به مصـرف کننـده اجحافی شـود.
رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار 
و مواد لبنی بخش مهم و موثـری در چرخه توزیع کاال در 
کشور هسـتند، خاطرنشـان کرد: توجه به فروشگاه های 
بـزرگ نبایـد باعـث غفلـت از فروشـگاه های کوچـک 
شـود. این بخـش از اصناف کشـور ارتباطـی تنگاتنگ و 
عمیق بـا مردم دارنـد و حمایـت از آنها و البتـه نظارت بر 
عملکردشان- باعث تسـهیل، تسـریع و تامین به صرفه 

اقالم مـورد نیاز مـردم خواهد شـد.
همچنیـن رئیـس جمهـور بـه گالیـه یکـی دیگـر از 
سـخنرانان دربـاره بی توجهـی دولت های قبـل به طرح 
کارشناسـی ارائه شده برای اصالح سـاختار شبکه توزیع 
شـیر در کشـور اشـاره و گفت: مسـئوالن مربوطه حتما 
این موضـوع را با توجه بـه نتایج مطالعات و بررسـی های 
انجام شـده در گذشـته پیگیری و به سـرانجام برسانند.
رئیسـی در ادامـه توجه بـه احتمال کسـری سـرمایه در 
گـردش تولیدکننـدگان پـس از اصـالح نظـام پرداخت 
یارانه مواد غذایی را که از سـوی یکی از سـخنرانان مورد 
اشـاره قرار گرفته بود، حائـز اهمیت خواند و افـزود: برای 
رفع این مشـکل باید تسـهیالتی در نظر گرفته شود که 
به سـرعت و با سـهولت در اختیـار تولیدکننـدگان مواد 
غذایـی قرار گیرد تـا روند تامیـن نقدینگی و تولیـد آنان 

را دچار وقفه نشـود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اجـرای این اصالحات 
اگر اصناف، اتحادیه ها و مردم پای کار نباشـند، به نتیجه 
مطلـوب نخواهیـم رسـید، اظهـار داشـت: زمینه هـای 
اجرای صحیـح و دقیـق این اصالحـات بر پایـه تبیین و 
اقناع افـکار عمومـی و نیـز اصناف اسـتوار اسـت. ضمن 
اینکه باید بررسـی شـود اتخـاذ کـدام سـازوکار، مانع از 
فاصله گرفتـن از فضای رقابتی و حفـظ و ارتقای کیفیت 

در تولیـد خواهد شـد.
رئیسـی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه 
تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شـاهد تغییر 
در قیمت ها باشـند. اگر هـم قیمتی تغییـر می کند باید 
دالیل و زمینه های آن برای مردم تبیین و تشـریح شود.
رئیس جمهـور خاطرنشـان کرد: یکـی از عوامـل اصلی 
موفقیت اصالحـات مدنظـر در نحـوه و محل تخصیص 

یارانه مـواد غذایـی همراهی و نظـارت دقیـق اتحادیه ها 
و اصنـاف بـر حـوزه کاری خودشـان اسـت. اصنـاف و 
اتحادیه هـا کمـک کننـد تا بـا نظـارت جـدی بر بـازار، 
جلـوی سـوداگری، کم فروشـی، احتکار و گران فروشـی 
گرفته شـود. در انتخاب مسـئوالن اتحادیه ها و بازرسان 
افـراد مناسـب را انتخـاب کنید کـه بر اسـاس اصـول و 
قانـون عمل کـرده و منافـع ملی را همـواره مد نظـر قرار 

دهنـد.
رئیسـی ادامـه داد: اجـازه ندهیـد هم صنف بـودن باعث 
رودربایسـتی و مانـع نظـارت جـدی و موثر بـر عملکرد 
اصناف شـود. افـرادی را برای ایـن کار انتخـاب کنید که 
اهل حساب کشـی جدی در زمینه اجرای قانون و تامین 
منافع مردم باشـند. مجموعـه این اقدامـات باید موجب 

آرامش مـردم و ثبـات در بازار شـود.
رئیس جمهور با اشـاره به اینکه وجـود نرخ های متفاوت 
برای کاالهـا و خدمات واحد، همواره بسـتر ایجاد فسـاد 
و رانـت بـوده اسـت، گفـت: مهمتریـن اقـدام در زمینه 
مبارزه با فسـاد، رفع بسـترها و اصالح زمینه هـای ایجاد 

فسـاد است.
رئیسـی با تاکید بـر اینکه هـدف دولـت از اصـالح نحوه 
و محـل پرداخـت یارانه مـواد غذایـی اجـرای عدالت در 
پرداخـت یارانه ها اسـت، افـزود: هـدف دولت این اسـت 
که بـا کمـک اصنـاف و اتحادیه هـا، کاری کند تـا مردم 
مزه شـیرین عدالـت را در پرداخت یارانه ها بچشـند. این 
موضوع بایـد به طور شـفاف و دقیـق برای مـردم تبیین 

شـود، دولـت تصمیـم اقتصـادی محرمانـه نـدارد و باور 
داریم که اگر مـردم در جریان جزئیات ایـن تصمیم قرار 
گیرند، همـراه دولـت خواهند بـود چـرا که ما بـه دنبال 

تامین منافـع مردم هسـتیم.
رئیـس جمهـور اظهـار داشـت: دولت هرگـز بـه دنبال 
حذف یارانه کاالهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت 
این اسـت کـه محـل پرداخـت یارانـه کاالهای اساسـی 
جابجا شـده و بـه جـای پرداخـت یارانـه بـه واردکننده 
و حلقـه اول تامیـن و توزیع کاال، بـه حلقه آخـر زنجیره 

تامین و توزیـع، یعنـی مصرف کننـده پرداخت شـود.
رئیسـی با تکـرار دوبـاره ایـن نکته کـه همـواره بـه وزرا 
و کارگـزاران دولـت توصیـه کـرده ام کـه بـا نخبـگان 
عرصه های مختلف نشسـت های منظم داشـته باشـند، 
تصریـح کـرد: یکـی از جلوه هـای مردمـی بـودن دولت 
همین نشست های نخبگانی و بهره مند شـدن از نظرات 

الیه هـای مختلـف مردم اسـت.
پیش از سـخنان رئیس جمهـور وزرای صنعـت، معدن 
و تجـارت و جهادکشـاورزی در سـخنانی بـا تشـریح 
ضرورت هـای اصـالح نظـام پرداخـت یارانـه کاالهـای 
اساسـی بـر اهمیـت همراهـی اصنـاف و اتحادیه هـا در 
اجـرای صحیـح و دقیـق ایـن تصمیـم تاکیـد کردنـد.

در ایـن نشسـت همچنیـن ۲۰ نفـر از روسـای اصناف و 
اتحادیه هـای مختلـف و نیز صاحبـان واحدهـای بزرگ 
تولید مـواد غذایی بـه ارائـه نظـرات و دیدگاه هـای خود 

پرداختند.

تالش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت 
یارانه ها را بچشند

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها:

سنا
: ای

س
عک

آگهی فقدان سند مالکیت
حسین  آقای  چون 
مالک  سیاهکوهی  
از  فرعی   5644 پالک  ششدانگ 
بخش45کرمان  در  واقع  705-اصلی 
با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق 
سند  اصل  نموده  واعالم  ادعا  شده 
ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت 
امالک   190دفتر93  25162صفحه  ثبت 
شده  وتسلیم  صادر  جیرفت  محلی 
گردیده  مفقود  جابجای  بعلت  است 
صدورسند  تقاضای  اداره  این  واز 
نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت 
نامبرده وبرحسب  به درخواست  بنا  لذا 
نامه  120آیین  ماده  یک  دستورتبصره 
نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   –

یا  شخص  چنانچه  تا  میگردد  آگهی 
نسبت  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی 
سند  اصل  وجود  ویا  مرقوم  ملک  به 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند 
از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است 
ارائه  با  را  مراتب  10روز  مدت  (ظرف 
اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان  به 
است  بدیهی  نمایند  اعالم  جیرفت 
آگهی  در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس 
هیچکس  از  ادعایی  )10روز(هیچگونه 
وفق  اداره  واین  بود  نخواهد  مسموع 
صدور  به  نسبت  مقررات  و  ضوابط 
اقدام  بنام مالک  المثنی  سند مالکیت 
فاریابی-رئیس  .جواد  نمود  خواهد 
ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:78

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
به  اصلی   -535 از  فرعی    152
در  واقع  بخش 34 کرمان  مربع  840متر  مساحت 
تقاضای  مورد  جیرفت  ساردوئیه   سربیژن  اراضی 
رای  استناد  به  مهنی  برخوری  قنبرعلی  آقای 
شماره  به  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات 
در   1398/02/16 مورخ   139860319014000580
ماده  موضوع  آگهی  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین نامه 
قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
بدینوسیله  مالک   1401/10/5 مورخ   13664 شماره 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13 قانون 
از ساعت 8  آن  تحدید ی  عملیات  و  منتشر  مزبور 

صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/06  در محل وقوع 
یا  به مالک  لذا  آمد  به عمل خواهد  و  ملک شروع 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر 
طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
ظرف مدت 30 روز به این اداره اعالم و دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰2/۱9- روز : دوشنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
جیرفت.م الف:6۴

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
به  اصلی   -574 از  فرعی    9739
کرمان   45 بخش  مربع  متر   153/21 مساحت 
عباس  آقای  تقاضای  مورد  جیرفت  اراضی  در  واقع 
فاریابی وخانم صغرا فاریابی باغبابوئیه به استناد رای 
شماره  به  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات 
1400603190140004511 مورخ 1400/10/15 در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه قانون ثبت منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 1356 مورخ 
1401/02/07 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
با ستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 

به عمل  و  1401/04/07  در محل وقوع ملک شروع 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
اعالن  این  در  در موعد مقرر  اخطار میگردد که  مزبور 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی  از  86- اصالحی پس 
اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز به این اداره 
اعالم و دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
وپس  نماید  ارائه  اداره  این  به  دادخواست  و گواهی 
ادعایی مسموع  یاد شده هیچگونه  مهلت  از گذشت 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰2/۱9- روز : دوشنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
جیرفت.م الف:67

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ششدانگ یکباب خانه پالک 498  

فرعی از 2286 اصلی واقع در اراضی 
بمساحت  کرمان   13 بخش  زرند  شیخ  ده 
مهدیه  خانم  تقاضای  مورد  مترمربع   233.30
ایزدی خالق آبادی فرزند حسین در چهار دانگ 
مشاع و آقای رمضان محمدی هنجروئی فرزند 
علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق 
 140060319008003286 شماره  رای  استناد  به 
اختالف  حل  هیات   140060319008003288 و 
ثبت شهرستان زرند در مالکیت نامبردگان قرار 
ماده  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی  و  گرفته 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و 
نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
بدینوسیله  مالکین  از  احد   1401/2/11 مورخه 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 
8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/3/12 در محل 
شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می 
گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات 
چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
کتبا  را  خود  اعتراض  تحدیدی  صورتمجلس 
به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 
ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس 
از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم 
نمایند  ارائه  دادگستری  به  دعوی  طرح  جهت 
شده  یاد  مهلت  مضی  از  پس  است  بدیهی 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  
م الف 12 
 تاریخ انتشار: دوشنبه مورخه 1401/2/19
 حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

در  ق  عرا برق  رت  ا وز سخنگوی 
به جزئیات جدیدی در  گفت وگویی 
خصوص صادرات گاز از ایران به عراق 

پرداخت.
به گزارش ایسنا، احمد موسی العبادی، 
سخنگوی رسمی وزارت برق عراق در 
لصباح گفت که  مه ا نا ز گفت وگو با رو
فقات قبلی تهران و بغداد  بر اساس توا
کشور عراق در فصل تابستان و زمستان 
نه به میزان ۵۰ تا ۷۰ متر مکعب  روزا

گاز از ایران وارد می کرد.
شاهد  خیر  ا مرحله  در  که  گفت  و  ا
ن  یرا ز ا ز ا ردات گا ا ن و کاهش میزا
نه به  ا ز و ن تقریبا ر ین میزا بودیم و ا
مر بر  ین ا ۵ تا ۸ متر مکعب رسید و ا
تجهیز نیروگاه های برق تاثیر گذاشت 
تولیدی  واحدهای  برخی  لیت  فعا و 

متوقف شد.
العبادی گفت که بر اساس اطالعات به 
دست آمده از دولت و تالش های نخست 
یران و عراق بر  وزیر، تفاهمات جدید ا
این اساس است که میزان واردات گاز 
از ایران از روزانه ۸ میلیون متر مکعب 
نه ۳۰ میلیون مترمکعب رسید  به روزا
لبته با توجه به نزدیک بودن فصل  ا
تابستان این گاز نیز برای فراهم کردن 

برق عراق کافی نیست.
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان 
نی  یرا ا طرف  با  ت  کرا مذا که  کرد 
ز  رد و اخیرا هیاتی ا مه دا دا همچنان ا
بغداد به تهران رفت تا درخصوص باال 
ز و همچنین  ردات گا ا ن و بردن میزا
توافق درخصوص پرداخت پول آن در 

بازه زمانی ۳ ساله رایزنی کند.
ین عادل  ز ا ، پیش ا یسنا رش ا به گزا
کریم، سرپرست وزارت برق عراق در 
ق  ری رسمی عرا گفت وگو با خبرگزا
)واع( تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران 
ن به  یرا ز ا ز ا ردات گا ا در خصوص و
فق رسیدیم و  عراق در تابستان به توا
نی متعهد شد که نیروگاه ها  یرا طرف ا

و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند.
او گفت که بغداد به خاطر واردات گاز 
رد و  ن دا یی به تهرا ن بدهی ها یرا ز ا ا
فق  ین بدهی ها به توا برای پرداخت ا
رسیدیم، آن ها اوضاع عراق را می دانند 
ریم که در فصل تابستان و  نتظار دا و ا
زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود.
بر اساس این گزارش، جواد اوجی، وزیر 
نفت ایران در دیدار با عادل کریم، وزیر 
ه بر توسعه هر  برق عراق و هیات همرا
چه بیشتر همکاری ها در حوزه نفت و 
رم در  ا میدو کید کرد و گفت: ا ز تا گا
ن هستید  یرا ین چند روزی که در ا ا

تصمیم های خوبی اتخاذ شود.

تفاهمات جدید ایران و عراق 
در خصوص صادرات گاز

گزارش
ایسنا
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چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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شاهین سر حنایی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، ۳۱ سانتیمتر و پرنده ی ماده، ۳۶ سانتیمتر 
طول دارد. جثه اش شبیه ترم تای با بال های کوتاه و دم بلند، اما اندکی 
بزرگتر است. روتنه ی نر شبیه ترم تای، به رنگ خاکستری تیره و شاهپرهای تیره تر است و تاج 
قرمز بلوطی کمرنگی دارد. همچنین زیرتنه سفید است، که از نیمه ی سینه به پایین، نوارهای 
ظریف تیره رنگی دارد. در انتها ی دم نوار بسیار پهن و سیاهی دیده می شود. از فاصله دور ، 
زیر تنه خاکستری، باالی سینه سفید و سبیل کوتاهی که واضح نیست، دیده ی شود. پرنده ی 
جوان با سرو پس گردن قرمز بلوطی و کامال مشخص و زیرتنه ی کرم رنگ با راه راه های تیره از 
سینه به پایین دیده می شود. پروازی سریع و زیبا دارد واغلب پرندگان کوچک را شکار می کند.

صدا: صدای این پرنده جیغ ماننداست و هنگام تولیدمثل شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز و نیمه باز با تعدادی درخت که بتواند روی آنها آشیانه بسازد، 

به سر می برد، در ایران، به صورت سرگردان، در جنوب شرقی دیده می شود.
حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده در ایران صورت 
گرفته، سپس با توجه به اینکه در زمره ی پرندگان حمایت شده است، باید اقدامات ویژه ی 

حفاظتی اجرا شود./گروه کویرها و بیابان های ایران

زیستمند

ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

موقعیت های شغلی: فروشنده )فروشگاه(
جنسیت:آقا، خانم

نوع قرارداد: تمام وقت و پاره وقت /  سابقه کار مهم نیست
شرایط احراز

با انگیزه و عالقه مند به یادگیری / منظم و دقیق/ خوش برخورد و صبور
عالقه مند به صنعت فشن و مد/ سن ۲۳ الی ۴۰ سال/ روابط عمومی باال

ساعات کاری
شیفت صبح ۹:۳۰ الی ۱۶ و شیفت بعد از ظهر ۱۶ الی ۲۲

تسهیالت و مزایا / بیمه پورسانت
سایر مزایا
حقوق باال

اطالعات تماس موبایل ۰۹۱۹۲۶۱۵۷۰۴/ واتساپ ۰۹۱۹۲۶۱۵۷۰۴
http://www.croco.ir  لینک

موقعیت شغلی: نماینده علمی فروش مکمل دارویی
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
ویزیت علمی متخصصان پوست و مو، ارتوپد، تغذیه

ویزیت داروخانه های هدف جهت معرفی محصول و فروش
رتباط مستمر با ویزیتورهای دارویی و سرپرستان فروش استان  ا

کرمان
به دست آوردن بازخورد مارکت و ارائه گزارش به سرپرست

رسیدن به هدف فروش در منطقه
مهارت ها

آشنایی با اصول بازاریابی و فروش
روابط عمومی مطلوب و توانایی برقراری ارتباط موثر

حداقل ۲ سال سابقه کاری در زمینه نماینده علمی فروش )مدرپ، 
فارمارپ(

شناخت کامل پزشکان و داروخانه های استان کرمان
آشنایی با زبان انگلیسی و اکسل

تسهیالت و مزایا
بیمه بیمه تکمیلی پورسانت

سایر مزایا
حقوق ثابت

متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم ارسال رزومه 
»ای-استخدام« ارسال نمایند.

شرکت بازرگانی دراژهشرکت چرم کروکو

عکس نوشت

کوثر نمک شناس /جشن امضا کتاب نوجوان 
» مجید و بارسا و تیم ملی دارآباد« اثر مجتبی 
شول افشارزاده در کتابفروشی ترنجستان 

برگزار شد.
در این مراسم حمید نیک نفس شاعر و 
مدیرعامل سابق باشگاه مس کرمان خاطره ای 
از بازی کردن فوتبال در کودکی تعریف کرد 
و گفت تصمیم گرفتم فوتبال استان را قبضه 
کنم و می دانم بچه های دارآباد هم می توانند 

این کار را بکنند.
نیک نفس گفت این کتاب با شناخت درست 
از فوتبال و فرهنگ زندگی روستایی و بچه ها 

می تواند هر مخاطبی را به خودش جذب کند.
لیال راهدار نویسنده کرمانی نیز در این نشست 
حضور داشت و در مورد مجتبی شول افشارزاده 
گفت:این کتاب یک اثر شجاعانه در ژانری است 

که کمتر کسی می تواند به آن نزدیک شود.
منصور علیمرادی و علی مالزاده داستان 
نویسان کرمانی نیز در این نشست حضور 

داشتند.
کتاب مجیدوبارسا و تیم ملی دارآباد دو 
جلد دیگر نیز دارد که به گفته مجتبی شول 
افشارزاده همگی در سال جاری منتشر 

می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از ترویج 
مکتب سلیمانی در مدارس خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به مناسبت 
هفته گرامیداشت مقام معلم با جانباز فرهنگی »علی 

اکبر فرامرز خانی« دیدار و گفت و گو کرد.
رضا رضایی در این دیدار ضمن گرامیداشت یا و 
خاطره شهدای فرهنگی و دانش با بیان اینکه حدود 
۶۰۰ فرهنگی در آموزش و پرورش استان مشغول 
هستند، اظهار کرد: جانبازان فرهنگی گنجینه ارزنده 
نظام تعلیم و تربیت هستند. او جانبازان را شهدای 
زنده دوران دفاع مقدس خواند و افزود: وجود گرانقدر 
جانبازان در هر بخشی از کشور، ظرفیت خوبی برای 

خدمتگزاری و بهره مندی از وجود آنان فراهم می کند 
که بایستی این موهبت، قدر دانسته شود. رضایی 
بر ضرورت درک جایگاه و مقام جانبازان در سطح 
جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: مایه آبرومندی 
هر دستگاهی است که جانبازان عزیز بعد از سنگر 
مقاومت در دوران دفاع مقدس در این دستگاه ها 

مشغول به خدمت هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به سختی های زیادی که جانبازان در بستر بیماری 
کشیده اند، گفت: امنیت کنونی کشور ما با جانفشانی 
شهدا و جانبازان حاصل شده است پس باید قدردان 

این نعمت بزرگ باشیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان از حضور هنرمندان 
صنایع دستی این استان در رویداد بین المللی ساری 
۲۰۲۲ از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در 

استان مازندران خبر داد.
کاظم حسین زاده اظهار کرد: »هنرمندان رشته های 
پته دوزی و البسه محلی در این رویداد جهانی حضور 
خواهند داشت تا آثار هنری هنرمندان این خطه را به 

معرض نمایش و فروش بگذارند.«
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان افزود: »با توجه به حضور 

مهمانان بین المللی در این رویداد، دوخت و دوز البسه 
محلی و همچنین پته به صورت تولید زنده خواهد بود.«

او ادامه داد: »حضور هنرمندان صنایع دستی استان 
کرمان در نمایشگاه ها و رویدادهای ملی و بین المللی از 
اولویت های معاونت صنایع دستی این استان است که 
رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ فرصت خوبی در این 

زمینه است.«
حسین زاده خاطرنشان کرد:»مراسم افتتاحیه رویداد 
بین المللی ساری۲۰۲۲ روز ۲۰ اردیبهشت ماه جاری 
با حضور سفرای کشورهای عضو اکو در ساری برگزار 

می شود.«

دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد گفت: در راستای حفظ حقوق عامه خط 
تولید ۲ کارخانه رب گوجه فرنگی در این شهرستان بدلیل عدم رعایت نکات بهداشتی 

متوقف گردیده است.
ابراهیم سلیمانی در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی رب گوجه فرنگی، با بیان اینکه 
سیاست دستگاه قضایی بر این است که اجازه ندهد هیچ واحد تولیدی در کشور متوقف 
گردد، افزود:در همین رابطه مقرر گردید مسئوالن این واحدهای تولیدی نسبت به رفع 
نواقص بهداشتی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایند و پس از تایید اداره بهداشت 

فعالیت این ۲ کارخانه از سر گرفته خواهد شد
دادستان عنبرآباد با تاکید برحفظ سالمت جامعه،هشدارداد:اگر واحدهای تولیدی به ویژه 
تولیدکنندگان مواد خوراکی، دستورالعمل های بهداشتی را نقض نمایند و سالمت جامعه 

را تهدید کنند، بدون اغماض با آنان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت
این مقام قضایی اظهار داشت:در بازرسی از  کارخانه های مذکور تولید غیربهداشتی و 
غیرمجاز رب گوجه فرنگی مشهود بود به نحوی که بیش از ۱۲۰۰ تن رب گوجه فرنگی 
تولیدی که به صورت فله در بشکه های ۲۰۰ لیتری ظرف شده بود، از لحاظ بهداشتی غیر 

قابل استفاده بوده و توقیف شدند.
گفتنی است دادستان شهرستان عنبرآباد به همراه معاون غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت، معاون فنی و مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت و رئیس اداره محیط زیست 
عنبرآباد از ۴ کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی در شهرک صنعتی این شهرستان 

بازدید کردند.

استاندار کرمان از اولویت تامین امنیت به عنوان زیرساخت اولیه هر جامعه ای به 
منظور پیشبرد برنامه های سرمایه گذاری، گردشگری، اقتصادی و غیره نام برد.

محمدمهدی فداکار در نخستین دیدار با فرمانده و معاونان نیروی انتظامی این 
استان با اشاره به تهدیدات کرمان در قاچاق مواد مخدر از تالش های نیروی انتظامی 
در مبارزه با قاچاقچیان و اشرار قدردانی کرد و افزود: استان کرمان آماده هرگونه 

همکاری و پشتیبانی و استفاده از کمک نیروی انتظامی در تصمیم گیری ها است.
فرمانده انتظامی کرمان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات امنیتی 
و انتظامی از رتبه نخست این استان در کشفیات مواد مخدر و برخورد قاطع با 

قاچاقچیان و سودجویان حوزه امنیت خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری همچنین به روند کاهشی تمام جرائم خشن در استان کرمان 
اشاره و تصریح کرد: این روند کاهشی در جرائم با فعالیت همه جانبه شورای تامین 

و مجموعه دستگاه های مرتبط در این استان انجام گرفته است.
او با اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر گفت: با بهره برداری بخشی از کمپ 
ماده ۴۲ کبوترخان با توجه به ظرفیتی که در آن وجود دارد، معضل جمع آوری 
معتادان متجاهر را برطرف می کند. فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از 

طرح ساماندهی سالح های مجاز مردمی خبر داد.

فرونشست بناهای تاریخی اصفهان
شـهر اصفهـان مدت هاسـت بـا بحران 
و  شـده  مواجـه  زمیـن  فرونشسـت 
بناهـای تاریخـی ایـن شـهر دربرابـر 
ایـن حادثـه در امـان نبـوده و نیسـت 
کارشناسـان زمیـن شناسـی و سـازه 
همـواره از تاثیـرات فرونشسـت بـر 
مجموعه هـای تاریخـی ابـراز نگرانـی 

. نـد ه ا د کر
عـوارض ایـن فرونشسـت بـه شـکل 
شـکاف  و تـرک  بر پیکـر مسـجد جامع 
عتیـق و مسـجد اصفهان کامال مشـهود 
اسـت. به عقیـده کارشناسـان سـازه، 
فرونشسـت این مسـجد را که بـه موزه 
معمـاری و خوشنویسـی ایـران هـم 

شـهره اسـت، تهدیـد می کنـد.

سنا
: ای

بع
من

»مجیدوبارسا و تیم ملی دارآباد« 
رونمایی شد:

حمید نیک نفس: بچه های 
تیم دارآباد می توانند 
فوتبال را قبضه کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
مکتب شهید سلیمانی در مدارس ترویج می یابد

حضور هنرمندان صنایع دستی کرمان 
در رویداد بین المللی ساری 2۰22

توقف فعالیت 2 کارخانه تولید رب گوجه فرنگی 
در عنبرآباد

استاندار کرمان:
 تامین امنیت، زیرساخت اولیه جوامع است

خبر

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کرمان گفت: به گفته مسئوالن ملی مشکل کمبود 
روغن خوراکی در این استان با اختصاص سهمیه به 

استانها تا پایان هفته جاری رفع می شود.
حسین مهرابی در نشست ستاد تنظیم بازار استان 
کرمان افزود: واردات مواد اولیه روغن خوراکی به 
مین  ی تا نجام شده و مشکلی برا مرزهای کشور ا

کاالهای اساسی مردم وجود ندارد.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت کرمان نیز 
در این زمینه گفت:بازرسی از کارخانه های روغن 
نباتی این استان با حضور بازرسان و نیروهای بسیج 

انجام می شود.

ن روغن  ا ر ا نه د رخا ز کا د ا ا سیدمهدی حسینی نژ
خوراکی کرمان خواست ابتدا روغن مورد نیاز این 

استان را تامین کنند.
ر کرمان  ندا ستا قتصادی ا مور ا معاون هماهنگی ا
ز نظر  نی ا نیز در سخنانی اظهار داشت: هیچ استا
نع ورود یا  ند ما ا ر کشور نمی تو ا ز نون تنظیم با قا
خروج کاالهای اساسی به استان دیگر شود به غیر 
از استان ها و بازارچه های مرزی که بحث قاچاق و 

یا بهداشت را دارند.
ی  نیم مصوبه ا ا : نمی تو د ا مه د دا بی ا ا حسین محر
ز استان کرمان به  داشته باشیم که خروج کاالها ا
نیم با  ما می توا ا ممنوع کنیم، ا استان های دیگر ر

بتدا کاالها در استان  ین برسیم که ا یزنی ها به ا را
توزیع شود و سپس به دیگر استان ها داده شود.

او عنوان کرد: توزیع شکر در برخی از تعاونی های 
ین  روستایی با صف های طوالنی مواجه شده که ا
است  ر  ا قر نچه  و چنا بررسی شود  ید  با موضوع 
ا  ر ر ین کا ده شود ا ختصاص دا سهمیه بیشتری ا

انجام دهیم.
ینکه برای تامین شکر مشکلی  بی با اشاره به ا مهرا
وجود ندارد گفت: بر اساس گزارش ها، توزیع کاال 
از طریق فروشگاه های زنجیره ای بهتر از مغازه ها 
ید  ین موضوع نیز با به دست مردم می رسد که ا

بررسی شود.

معاون استاندار کرمان: مشکل کمبود روغن خوراکی در این استان رفع می شود

عنوان کتاب : هر سال تو دلدار منی 
نویسنده: نزار قبانی

مترجم: محمد عامری تبار
انتشارات: تمدن علمی

چه  و  عاشقانه  شعرهای  چه  خود؛  شعرهای  در  قبانی  نزار 
در  اما  برمی گزیند  را  واژه ها  ساده ترین  سیاسی؛  شعرهای 
همین واژه های ساده، دریایی از عواطف انسانی موج می زند. 
و  احساس  این  مخاطب،  و  شعر  میان  ارتباط  حفظ  بدون 
عاطفه هرگز منتقل نخواهد شد. همچنین، نزار قبانی یکی 
از برجسته ترین شاعران در عرصه ی کتاب های شعر خارجی 

می باشد

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گرافیک طنز 

Bucovina رومانی 2۰22 
منتشر شد.

مهلت: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
گرافیک  المللی  بین  نمایشگاه  کارتون،  مجله  گزارش  به   *
طنز Bucovina شانزدهمین دوره خود را در سال ۲۰۲۲ 

برگزار می نماید.
* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

* شرکت برای تمام هنرمندان حرفه ای و آماتور آزاد می 
باشد.

لینک ها و دانلود ها:
طنز  گرافیک  المللی  بین  نمایشگاه  در  شرکت  فرم  دانلود 

Bucovina
ایمیل ارسال آثار: 

competition@muzeulbucovinei.ro

کتاب

فراخوان 


