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وعده تکراری نمایندگان در ادوار مختلف

منطقه ویژه اقتصادی 
»جازموریان« 

راه اندازی می شود
تغییر الگوی کشتتغییر الگوی کشت

 مبتنی بر آب مجازی مبتنی بر آب مجازی

در مراسم معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مطرح شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 جنوب کرمان مطرح کرد: 

نقش موثر پروژه های 
آبخیزداری در بهبود 
تولیدات کشاورزی 

 و رونق کسب و کار

تنش آبی 
در ۶۶ روستای 
رودبار جنوب

سرپرســت فرمانداری رودبار جنــوب در جریان 
بازدید مشــاور وزیر نیرو از پروژه های آبرســانی 
گفت: ۶۶ روستا در رودبار مشکل تنش آبی دارند. 
علی پرورش افزود: بخش مرکزی رودبار جنوب و 
شهر زهکلوت با کمبود شــدید آب روبرو هستند. 
به گفته او این شهرستان نیاز به حفر ۵ حلقه چاه 
آب، ۵ باب  مخزن جمعا با ظرفیت ۲ هزار و ۳۰۰ 
متر مکعب و ۵۰ کیلومتر لولــه گذاری در بخش 

مرکزی دارد.
سرپرســت فرمانداری رودبار جنــوب می گوید: 
کمبود ماشــین آالت ســبک و ســنگین به ویژه 
بیل مکانیکی و تانکر آبرسانی سیار در این منطقه 

وجود دارد. 

کشف سکه ها و اشیای 
عتیقه در سایت »دیوار«

معاون امور صنایع سازمان صمت شمال کرمان: 

ابالغ زمان بندی جدید 
به کارخانه ها، بازار سیمان 

را متعادل می کند

ثبت نام بیش از
 ۶۵۰ هزار دانش آموز

  در مدارس کرمان

جانشین فرمانده انتظامی کرمان گفت: 
بیش از ۸۳ ســکه قدیمی و تعدادی اشــیای عتیقه مربوط به دوره های ساسانیان و 

اشکانیان از طریق سایت »دیوار« کشف شد.

علیرضا رحمان نژاد گفت:با ابالغ سهمیه و برنامه زمان بندی جدید وزارت نیرو 
به صنایع،مشکل کمبود سیمان و کاهش تولید در سطح استان رفع می شود. 
معاون امور صنایع سازمان صمت شمال کرمان در رابطه با کمبود سیمان در 
سطح استان،گفت: هر سال قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل 
زمستان سبب می شود مقدار تولید مواد  اولیه سیمان کاهش پیدا کرده و در 

نهایت سبب کمبود سیمان در سطح بازار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: پیش بینی می شود بیش از 
۶۵۰ هزار دانش آموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کنند. رضا رضایی 
افزود: ساماندهی نیروی انسانی مهمترین ساماندهی در آموزش و پرورش 
است که نقش موثری در تسهیل فرآیند یاددهی،یادگیری و ارتقا کیفیت 

فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد.
 وی تصریح کرد: فاصله شمالی ترین مدرسه تا جنوبی ترین مدرسه در استان 

کرمان هزار و ۳۳ کیلومتر است.

استاندار کرمان:

عدالت باید 
تبدیل به گفتمان 

و خواست 
عمومی  شود

مدیــرکل منابع 
طبیعــی و 

آبخیزداری جنوب کرمان و مســئول 
حوزه نمایندگی ولــی فقیه این اداره 
کل با حضور فرماندار و دهیاران بخش 
مرکزی قلعه گنج در رابطه با  مســائل 
پیش  روی توســعه این شهرستان در 

حوزه منابع طبیعی گفتگو کردند.

صفحه2 را 
بخوانید

فرماندار کرمان: 

نهادهای متولی 
از ساخت و سازهای 

غیرمجاز پیشگیری کنند

نیروهای حجمی و 
قراردادی دولت استخدام 

 رسمی می شوند

بابایی فرماندار 
کرمــان گفت: 

ساخت و سازهای غیرمجاز زمینه ساز 
حــوادث غیرمترقبــه و معضــالت 
اجتماعی و امنیتی اســت و نهادهای 
متولی با نظارت ســختگیرانه از وقوع 

آن پیشگیری کنند.

عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس گفت: طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت قطعاً یکشنبه در 
صحن مجلس شورای اسالمی تصویب و طی 
یک الی دو ماه آینده قانون آن ابالغ می شود.

جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با تسنیم از 
اقدام دولت و مجلس برای تصویب طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر 
داد و اظهار داشت: ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان  
دولت که ۲۵ هزار نفر آنان در گیالن هستند 
در قالب نیروهای شرکتی، قراردادی، 
حجمی، کار معین، طرحی و پروژه ای 

مشغول به کار هستند. 
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پاسخ بهزیستی به مددجویانی که یارانه شان قطع شده است

هشدار به بیمه شدگان دارای چند دفترچه درمانی  خطر جهانی مقاوم شدن بیماری حصبه به دارو

زمان بهزیستی گفته  لی چندی پیش سا در حا
بود که طبق آزمون وسع، همه مددجویان تحت 
یتی دولت  نه حما ا ر پوشش مشمول دریافت یا
هستند که برخی مددجویان با وجود دارا بودن 
پرونده در این سازمان مدعی  هستند براساس 
نه ای دریافت  نجام شده، یارا دهک بندی های ا

نمی کنند
، اول خرداد ماه بود که سید  یسنا به گزارش ا .
و  مدیریت  توسعه  ون  معا حسینی،  مرتضی 
منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص یارانه  
عالم کرد که طبق  یسنا ا یتی دولت به ا حما
زمون وسع، همه مددجویان تحت پوشش  آ
نه  ا ر یا فت  یا در مشمول  بهزیستی  زمان  سا
یتی دولت هستند و در صورتی که برای  حما
ریز نشده باشد،  ا نه و ا ر ز مددجویان یا برخی ا
نه  ما ز طریق سا ا ا  ر عتراض خود  ا نند  ا می تو
اعالم شده ثبت کنند، چرا که همه مددجویان 

مشمول دریافت یارانه حمایتی هستند.
 با این وجود تعدادی از مددجویان تحت پوشش 
را بودن پرونده  بهزیستی هستند که با وجود دا

در این سازمان، یارانه شان قطع شده است.
زمان  سا بع  منا و  مدیریت  توسعه  ون  معا

و  ر  کا رت  ا وز  : د ا د توضیح  کشور  بهزیستی 
عالم کرده است  نه ها ا ا ر سازمان هدفمندی یا
گر فردی تمایل  یط اعالمی، ا که براساس شرا
ند  ا رد، می تو ده دا نوا ز خا ا به منفک شدن 
نه اعالم شده ثبت  ما درخواست خود را در سا
لی  رات در حا ظها ین ا ، ا یسنا به گزارش ا کند.
ز  ید یادآور شد بسیاری ا مطرح می شود که با

بهزیستی  زمان  سا پوشش  تحت  مددجویان 
جزو معلوالن ضایعه نخاعی، جسمی، حرکتی، 
ذهنی و بستری بوده و بعضا یا بی سواد و یا قادر 
نتظار  به انجام امور شخصی خود نیستند و لذا ا
ین قشر  ینده ا ن نما می رود بهزیستی به عنوا
اقدامات این چنینی برای دریافت حق و حقوق 

مددجویان تحت پوشش را انجام دهد.

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی از رفع سه میلیون همپوشانی بیمه ای در دو 
سال گذشته خبر داد و گفت: از زمان اجرای این قانون، 
اگر فردی چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی 
که برای درمان مراجعه کند، سیستم این هشدار را 
می دهد که او باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد.

محمد محمدی، در این باره اظهار کرد: به استناد ماده 
۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مکلف به رفع همپوشانی های 
بیمه ای بودیم. اتفاقا اولین گام ها را سازمان تامین 

اجتماعی برداشت و اقداماتی را به این منظور در 
دستورکار قرار داد.

وی افزود: با اجرای طرح نسخه الکترونیک و عدم تمدید 
فیزیکی دفترچه های بیمه درمان از اسفند ۱۳۹۹ 

پیگیری این امر قوت گرفت.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر رفع همپوشانی های 
بیمه ای را انجام داده ایم اظهار کرد: طی دو سال گذشته 
) در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (  بیش از سه میلیون 
همپوشانی میان صندوق های بازنشستگِی تامین 

اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و یا بیمه 
سالمت برطرف شده است. به عبارتی سه میلیون نفر که 
دو دفترچه بیمه ای بودند با اعمال این قانون، فقط از یک 
دفترچه درمانی و به عبارت دیگر از یک استحقاق درمان 

استفاده می کنند.
محمدی افزود: ساماندهی چند دفترچه بیمه ای ها به 
نفع همه صندوق های بیمه گر بود. به عنوان مثال موارد 
بسیاری داشتیم که زن و شوهر هر دو حقوق بگیر یا 
بازنشسته و هرکدام تحت پوشش یک صندوق بودند و 
زن عالوه بر دفترچه بیمه خودش از محل تبعه همسرش 
نیز دفترچه گرفته بود. زمینه ای فراهم شد تا فرد خودش 
به ما اعالم کند که مایل است از کدام دفترچه بیمه 

استفاده و دیگری را حذف کند.
وی با بیان اینکه از زمان اجرای این قانون، اگر فردی 
چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای 
درمان مراجعه کند، سیستم این هشدار را می دهد که او 
باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد؛ در این صورت 
یا تحت پوشش تامین اجتماعی و یا تحت پوشش بیمه 

خدمات درمانی قرار می گیرد.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان 
تامین اجتماعی در خاتمه اضافه کرد: کل همپوشانی ها 
را برطرف کرده ایم، اما این روند ادامه دار است و مرتب 

رصد می شود.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد: بیماری حصبه مقاوم 
به دارو خطر جهانی گسترش بیماری را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد: باکتری عامل 
بیماری تب حصبه در حال سازگاری با آخرین آنتی 
بیوتیکی است که هنوز برای درمان آن به کار گرفته 

می شود، اما مقاوم شدن بیماری به دارو به این معنی 
است که مهار گسترش آن بسیار دشوارتر خواهد شد.

نتایج آزمایش ها روی چندین سویه مختلف از باکتری 
S Typhi، جهش هایی را نشان می دهد که آنها را در 
برابر آنتی  بیوتیک آزیترومایسین مقاوم  تر می کند و این 

گونه ها به  سرعت جایگزین سویه  های دیگر می شوند. 
نمونه های آزمایش شده در بین سال های ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۹ در نپال، بنگالدش، پاکستان و هند جمع آوری 

شده اند.
اثربخشی همه  یافته ها،  این  به گفته کارشناسان 
داروهای ضد میکروبی خوراکی برای درمان حصبه را 

تهدید می کند.
 ،S. Typhi سرعت ظهور و گسترش سویه های بسیار مقاوم
طی سال های اخیر نگران کننده است و نیاز به گسترش فوری 
اقدامات پیشگیرانه به ویژه در کشورهای در معرض خطر را 

برجسته می کند.
باکتری عامل بیماری تب حصبه معموال با مصرف آب 
آلوده به مدفوع بیمار پخش می شود، اگرچه اقدامات 
بهداشتی به درستی رعایت نشود می تواند با روش های 
مختلفی پخش شود. این بیماری در صورتیکه تحت 
درمان قرار نگیرد می تواند تا ۲۰ درصد کشندگی داشته 
باشد اگرچه روشهای درمانی میزان مرگ و میر را بین 

یک تا چهار درصد کاهش می دهد.
به گزارش اسپوتنیک نیوز، به این ترتیب، این بیماری 
در بخش هایی از جهان با وضعیت بهداشتی نامناسب 
گسترش پیدا می کند به طوری که ساالنه چندین 
میلیون مورد در جنوب آسیا و آفریقا و همچنین چند 
صد تا چند هزار مورد ابتال در ایاالت متحده گزارش 

می شود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه  تیــر   ۰۴ شــنبه        ۱۲۵۸ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  مناقصه 
شماره 67 / الف/ 04 – 1401م 

با براورد   شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: عملیات اجرایی مخزن 500 مترمکعبی مجتمع چاه حسن شهرستان رودبار جنوب را 
11.896.847.702 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 594.842.400 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000111 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار 

و رفاه اجتماعی، دعوت می شود. دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز پنج شنبه مورخ 1401.04.09 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401.04.04  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1401.04.20

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401.04.20 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1401.04.21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیدفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آب سرمایه ملی ست، آن را درست مصرف کنیم

ول
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برخورد با متخلفان برگزاری تور های 
گردشگری غیر  مجاز در راین

مدیر میراث فرهنگی راین با اشاره به افزایش تور های غیرمجاز گردشگری 
در این بخش گفت: با متخلفان برگزاری تور های غیرمجاز گردشــگری 

برخورد می شود.
سید وحید طاهری با اشاره به رشد قارچ گونه تور های غیرمجاز گردشگری 
در قالب تور های کوهنوردی گفت:  متاسفانه اغلب این تور ها با عنوان تور های 
کوهنوردی وارد این بخش می شوند و از ارائه کارت کوهنوردی و مجوز 

تورگردانی سرباز می زنند.
مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی راین می گوید: متاسفانه 
اجرای تور های غیرمجاز موجب بروز یک ســری ناهنجاری ها در جامعه 
می شود که امیدواریم این معضل با همکاری هیئت کوهنوردی و متولیان 
ورزش استان کرمان رفع شود و کســانی که تصمیم بر اجرای تور های 
کوهنوردی و گردشگری دارند با مجوز های الزم وارد مناطق گردشگری 

شوند.
او اضافه کرد: برای جلوگیری هرچه بیشــتر از اتفاقات ناخوشایند باید 
برگزارکنندگان تور های گردشگری قبل از ورود به روستا های گردشگری 
با دهیار آن روستا هماهنگی الزم را انجام دهند و حتی االمکان به فرهنگ و 

آداب و رسوم روستاییان احترام بگذارند.
طاهری عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش راین در فصل تابستان دارای 
آب و هوای مطبوعی است و در کنار آن از مناطق گردشگری و آثار تاریخی 
متعددی هم بهره می برد، گردشگران زیادی از شهر ها و استان های همجوار 
وارد این بخش می شوند بنابراین برای ایجاد فضایی امن برای این عزیزان 
و همچنین ساکنین روستا های هدف گردشگری، شایسته است همه 

مسئوالن مرتبط در این زمینه همکاری الزم را بعمل آورند.
او در پایان به جاذبه های تاریخی، طبیعی و مذهبی بخش راین اشاره و تاکید 
داشت: ارگ تاریخی،آبشار )زر رود(،دهانه آتشفشانی، کوه هزار،امامزاده 
شیرخدا، مسجد جامع،  امامزاده سلطان سیدعلی و روستا های گردشگری 
همچون گروه، گشیگان، باب طاهونه،دودران، باب زنگی، زیارتگاه، خیرآباد، 
طهرود و... از جمله این جاذبه ها است که هرساله در فصل تابستان میزبان 

تعداد زیادی از گردشگران هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

جنوب کرمان مطرح کرد: 
نقش موثر پروژه های آبخیزداری 

در بهبود تولیدات کشاورزی و رونق 
کسب و کار

مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری جنوب کرمان و مســئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه این اداره کل با حضور فرماندار و دهیاران بخش مرکزی 
قلعه گنج در رابطه با  مســائل پیش  روی توسعه این شهرستان در حوزه 
منابع طبیعی گفتگو کردند.  حمزه احمدی در این نشست، ضمن تاکید 
بر اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری در این شهرستان، آبخیزداری را 
سازنده ترین راهکار مقابله با خشکسالی دانست و خاطر نشان کرد: اجرای 
طرح های آبخیزداری و هدایت آب های سطحی عالوه بر کاهش خسارات 
ناشی از سیالب های فصلی در تقویت منابع آبی و بهبود تولیدات کشاورزی 
و رونق کسب و کار نقش موثری دارد. مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان 
افزود: طرح های منابع طبیعی اقدامات زیرساختی است و اعتبارات خوبی 
برای اجرای پروژه های آبخیزداری این شهرستان تخصیص داده شده است.

 احمدی در ادامه همچنین با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از عرصه 
های منابع طبیعی منطقه و با توجه به شروع فصل گرما و احتمال بروز 
آتش سوزی در مراتع و جنگل ها بر ضرورت توجیه و همچنین آموزش 
عموم افراد جامعه به عنوان موثرترین عامل در پیشگیری و مقابله با آتش 
سوزی  های احتمالی عرصه های منابع ملی تاکید کرد. وی تاکید کرد: ادارات 
ذیربط، بخشداری ها، اعضای شورای اسالمی، دهیاران و... با برنامه ریزی 
دقیق و بر اساس ظرفیت های موجود می توانند در خصوص اطفا به موقع 
حریق های احتمالی همکاری الزم را با مجموعه منابع طبیعی داشته باشند.

در ادامه محمد فالح کهن فرماندار شهرســتان قلعه گنج نیز با اشاره به 
ظرفیت های خوب شهرســتان در زمینه های منابع طبیعــی از اجرای 
طرح های منابع طبیعی در این شهرستان تقدیر و تصریح کرد: منابع طبیعی 
یک سرمایه ملی است و نقش مهمی در توسعه  جامعه دارد و ما همواره از این 
منابع حمایت می کنیم. وی افزود: جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی میراث 
ماندگاری هستند که از نسل های گذشته به ما رسیده و همه در حفظ، 

نگهداری و انتقال آن به نسل های آینده مسئولیت داریم.

مراسـمی برای معرفـی احمـد احمدپور بـه عنوان 
رئیـس جدیـد سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان و تجلیل از ریاسـت سـابق این نهـاد برگزار 
شـد.این آییـن کـه بـا حضـور معـاون وزیـر جهاد 
کشـاورزی و نماینـدگان مـردم جنوب کرمـان در 
مجلـس شـورای اسـالمی، ائمـه جمعه شـهرهای 
جنوب کرمان،فرمانداران،مسئوالن محلی به همراه 
فعاالن بخش کشـاورزی، ایـن منطقه برگزار شـد.

قرارگاه امنیت غذایی
 در وزارتخانه تشکیل شده است

معاون وزیـر جهاد کشـاورزی در امور باغبانی در این 
مراسـم مسـئولیت خطیر وزارت جهاد کشـاورزی 
را در امنیت غذایـی می دانـد و می گویـد: بـا وجـود 
همـه محدودیت هـای تولیـد در بخش کشـاورزی 
 و مهم تریـن آن ها تولیـد در زمان جنـگ اقتصادی 
است که شـرایط را سخت می کند و تولیدکنندگان 
ما در این بخـش عالوه بر نیـاز غذایی داخل کشـور 

در ارزآوری بـه کشـور کمک مهمـی کرده اند. 
محمد مهدی برومندی ادامه داد:امـروز کمبود غذا 
و تهدیدات آن در آینده برای تامین غذای کشـورها 
مسـئله جـدی اسـت و همـه کشـورها و دولت هـا 
روزانـه وضعیـت تولیـد غـذا را رصـد می کننـد و 

متناسـب با شـرایط بـه تولیـد می پردارند. 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امور باغبانـی به 
تحـوالت منطقـه از جملـه جنـگ بیـن اوکرایـن 
و روسـیه و تاثیـر آن در امنیت غذایـی اشـاره کرد 
و افزود:لـزوم ایجـاد قـرارگاه امنیـت غذایـی  در 
وزارت خانـه دیـده شـد یکـی از برنامه ها و مسـائل 
اصلی و محوری وزیر در اجرای کشاورزی قراردادی 
اسـت کـه از راه هـای برون رفـت از مشـکالت 

کشـاورزی محسـوب می شـود. 
برومندی موضـوع مهم دیگـر بخش کشـاورزی را 
بیمـه محصـوالت کشـاورزی دانسـت و افزود:این 
بیمه با سـایر بیمه هـا متفاوت اسـت و در مقایسـه 
بیمه کشـاورزی بـا بیمه هـای دیگـر در رابطـه بـا 
احتمـال وقـوع خسـارت باید توجه داشـت کـه در 
سـایر بخش هـا خسـارت مقطعـی اسـت،اما ایـن 
خسارت در بخش کشـاورزی  به صورت  همه گیرتر 
اسـت و ایـن ویژگـی متفـاوت و خـاص در بیمـه 
کشاورزی است که باعث شده اسـت در کشورهای 
توسـعه یافته فقـط در جبـران ۲۵ درصد خسـارت 

درآمـد محصـول کشـاورزی موفق باشـند.
مجوز صادرات مرکبات

 به چین صادر شده است 
معاون وزیر با اشـاره بـه اینکه  تجاری سـازی تولید 

در وزارت خانـه دنبـال می شـود ادامه داد:قـرارگاه 
دیپلماسـی غذایی در وزارت خانـه تشـکیل شـده 
اسـت و این قـرارگاه هر ماه جلسـه برگـزار می کند 
و کشـورهای هـدف صـادرات مشـخص شـده و 
در خصـوص برگـزاری میـز گفت و گـو با آن کشـور 

برنامه ریـزی می شـود. 
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی از صـدور مجـوز 
صـادرات مرکبات بـه چیـن خبـر داد و گفت:برای 
نخسـتین مرتبه با تالش مجـوز صـادرات مرکبات 

بـه ایـن کشـور صادر شـد.
تولیدات خارج از فصل 

جنوب کرمان به داد کشور رسیده است
او در ادامـه صحبت هـای خـود مسـاله آب در 
جنوب کرمـان را از دغدغه هـای وزارت خانـه اعـالم 
و تصریح کرد:بـرای برون رفت از این مشـکالت باید 
اعتبـارات خاصـی تزریـق کنیـم و برنامـه علمی و 

پیوسـته داشـته باشیم.
معاون وزیـر در صحبت هـای خود،جنـوب  کرمان 
را قلب تولید کشـور دانسـت و تصریح کرد:تولیدات 
خـارج فصل ایـن منطقـه در بعضـی مواقـع خاص 
بـه داد کشـور رسـیده،اما با وجـود ۳۰هـزار هکتار 
مرکبـات هنـوز نتوانسـتیم نهـال گواهی شـده به 

تولید کننـده ارائـه دهیم.
برومنـدی خطـاب بـه معـاون اسـتاندار خواسـت 
کـه از فرصـت ویـژه سـفر رئیس جمهـور بـه 
جنـوب اسـتفاده شـود و ادامـه داد:در سـفرهای 
ریاسـت جمهوری بـه اسـتان ها،ریل گذاری خوبی 
برای هر اسـتان صورت می گیرد که انتظـار می رود 
در بودجه ریزی، سـهم بخـش کشـاورزی را در نظر 
بگیریـد تـا راه خدمـت بـه ایـن بخش  بـاز شـود و 
مصوبات سفر ریاسـت جمهوری به شـکلی تدوین 
شـود که چند مشـکل اساسـی این بخش را بتوان 

حل کـرد. 
الگوی کشت در جنوب کرمان
 با نگاه به آب مجازی تغییر کند

 در ادامـه مراسـم تودیع و معارفه ریاسـت سـازمان 
جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان معـاون هماهنگی 
امور اقتصـادی و برنامه ریـزی در سـخنان خـود 
بیان کرد:تولیـد ۴.۵ میلیـون تنـی  ایـن منطقه در 
محصوالت کشـاورزی نشان از نقش کشـاورزی در 
اشتغال و معیشت این مردمان دارد اما چند مشکل 
جدی وجـود دارد کـه اولین مسـئله بحـث الگوی 
کشـت اسـت که در کشـورهای دیگر ایـن موضوع 

هوشـمندانه انجام می شـود . 
حسـین مهرابـی بـا اشـاره بـه اهمیـت بحـث آب 

مجـازی که اخیـرا خیلـی مـورد توجه قـرار گرفته 
ادامه داد: الگوی تجارت کشـورها بر روی آب بسـته 
می شـود و در الگوی کشـت این منطقه بایـد با نگاه 
به ایـن موضـوع تجدید نظـر شـود و با نـگاه علمی 

مـدون این موضـوع پیگیر شـود. 
معاون هماهنگی امور اقتصـادی اسـتاندار افزود:در 
کنار مسـایل کوتاه مـدت مثـل بازرگانی، بازرسـی 
و تامین غذایـی بـا کمکـی که  همـه دسـتگاه ها به 
بخـش کشـاورزی می کننـد، بایسـتی برنامه های 
بلنـد مـدت ماننـد ایجـاد منطقـه آزاد کشـاورزی 

دنبال شـود. 
مهرابـی ادامـه داد: ارزش هـر متر مکعـب آب برای 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی در جنوب کرمان به 
سـه هزار تومان هم نمی رسـد که این عـدد در دنیا 

بین ۲ تا سـه دالر)حـدود ۵۰ هـزار تومان( اسـت.
او تصریح کـرد: ارزش هـر مترمکعـب آب در 
دامداری هـای صنعتـی داخل کشـور نیـز ۵۰هزار 
تومـان اسـت، لـذا بایـد بـا تغییـر الگوی کشـت و 
حداکثـر بهـره وری را در دسـتور کار قـرار دهیـم.

او در نهایت ابراز امیدواری کرد، مسیری را که سعید 
برخوری، رییس اسـبق سـازمان جهاد کشـاورزی 
طـی کـرده اسـت را،احمـد احمد پـور در سـمت 

جدید،بـا جدیت بیشـتر دنبـال کند.
نماینـده ولی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنوب کرمـان در این مراسـم اقتـدار هر کشـوری 
را وابسـته بـه امنیت غذایـی و اقتصادی آن کشـور 
دانسـت و گفت:این موضوع بسـیار مهمی است لذا 

نیازمنـد مشـارکت همـه را می طلبد.
حجه االسالم سـید بهروز حسـینی ادامه داد:فقر در 
جنوب کرمـان زیاد اسـت لذا مسـئوالن نسـبت به 
این موضوع پاسـخگو باشـند چرا که مشکل تولید 

وجود ندارد. او راه حل مشـکالت کشاورزی منطقه 
جنوب کرمـان را ایجـاد منطقـه آزاد کشـاورزی، 
کشـاورزی قراردادی، بیمـه درآمـد محصـوالت 
کشـاورزی و موضوع صادرات محصوالت کشاورزی 
دانسـت و به  پیگیری این موارد توسـط مسـئوالن 
تاکید کـرد.  در پایان سـعید برخوری رییس سـابق 
جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان با اشـاره بـه ایجاد 
منطقـه آزاد کشـاورزی، بیمـه درآمد و کشـاورزی 
قـراردادی همـان برنامه هایـی کـه در روزهـای 
ابتدایـی مسـئولیت خـود بـه عنـوان راه برون رفت 
از بحران کشـاورزی این منطقـه مطرح کرد گفت:با 
پیگیری هـای انجـام گرفتـه طـرح کشـاورزی 
قـراردادی را که از برنامه های اصلی وزارتخانه اسـت 
را بـرای اولین بـار از جنوب کرمان پیشـنهاد دادیم.
رییس سابق جهاد کشاورزی جنوب کرمان از نتایج 
قابـل توجـه برگـزاری جشـنواره های محصـوالت 
جنوب کرمان برای اولیـن و تاثیـر آن در پیدا کردن 
بازارهای هدف و برندسـازی محصوالت این منطقه 
گفت و ابـراز امیـدواری  کرد کـه نگاه مسـئوالن به 
اجرای طـرح منطقه آزاد کشـاورزی و بیمـه درآمد 
که راه حـل چالش های کشـاورزی جنـوب کرمان 

است بیشتر شـود .
سـازمان  جدیـد  احمدپور،رییـس  احمـد 
جهاد کشـاورزی کـه او نیـز مانند سـعید برخوری 
راهـش از دانشـگاه بـه مسـند ریاسـت اصلی ترین 
نهـاد موثـر در اقتصـاد ایـن منطقـه می رسـد در 
صحبت هایـش عنـوان کـرد: تمام تـالش خـود را 
انجـام می دهم که ایـن ظرفیـت تولیـد در منطقه 
را کـه زبانـزد اسـت در جهـت تحقـق شـعار سـال 
که همـان تولید،دانش بنیان و اشـتغال زایی اسـت 

بـکار گیـرم.

علیرضــا رحمان نژاد گفت:با ابالغ ســهمیه 
و برنامــه زمان بندی جدیــد وزارت نیرو به 
صنایع،مشکل کمبود سیمان و کاهش تولید 

در سطح استان رفع می شود.
یــع ســازمان صمــت  مور صنا معــاون ا
شــمال کرمان در رابطه با کمبود سیمان در 
سطح استان،گفت: هر ســال قطعی برق در 
فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان 
سبب می شود مقدار تولید مواد  اولیه سیمان 
کاهش پیدا کرده و در نهایت ســبب کمبود 

سیمان در سطح بازار می شود.
علیرضــا رحمان نژاد ادامه داد: امســال نیز 
به خاطر برنامه اختصاصــی قطعی برق که 
وزارت نیــرو و وزارت صمت برای واحدهای 
تولیدی انرژی بر تدوین کرده بود مشــکل 

کمبود سیمان به وجود آمد.
عتــراض  ا عنوان کــرد:  د  رحمان نــژا
واحدهای تولیدی ســبب شــد تا جلســات 

متعددی را در کارگروه های داخلی اســتان 
برگزار کنیم و به یک پیش بینی برای حداقل 
توان مورد نیاز واحدهــای تولیدی انرژی بر 
برسیم که در نهایت پیشــنهادات خود را به 
وزارت صمت مبنی بــر تغییراتی در برنامه 

زمان بندی تولید ارسال کردیم.
معاون امور صنایع ســازمان صمت شــمال 
اســتان کرمــان اذعان کــرد: بر اســاس 
پیشنهادات ما و ســایر استان ها در خصوص 
میزان انرژی مورد مصرف صنایع جلســه ای 
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شــد که 
منجر بــه تصویــب پیشــنهادات و صدور 
یــک مصوبــه در خصوص مشــترکین برق 

علی الخصوص کارخانه های سیمان شد. 
او به مصوبه ابالغی اشــاره کرد و گفت:طبق 
برنامــه زمان بندی جدید،ســاعت ۲۴ تا ۸ 
صبح کارخانجات ســیمان بدون محدودیت 
می تواننــد اقــدام به تولیــد کننــد و در 

ســاعت های ۱۱ تا ۱۷ و ۸ تا ۱۱ بر اســاس 
ســهمیه ابالغــی بــه اضافــه ۵۵ درصــد 
سهمیه ای که در اوج مصرف و در حداقل بار 

دارند کار تولید را انجام دهند.
رحمان نــژاد تاکید کرد: در ســاعت ۱۱ تا 
۱۷ که در اوج مصــرف و پرباری هســتیم 
می توانند بر اســاس برنامــه زمان بندی به 

تولید ادامه دهند.
معــاون امــور صنایــع ســازمان صمــت 
شمال کرمان عنوان کرد: کارخانجات سیمان 
در نهایت بر اساس میانگینی که از نهادهای 
مربوطه گرفته شده است، تقریبا ۷۵ درصد 
توانی که بــرای تولید نیاز دارنــد می توانند 
بر اساس دســتورالعمل جدید از انرژی برق 

استفاده کنند.
او افزود: دستورالعمل ابالغی و سهمیه بندی 
جدیــد در روزهــای آینده بــه واحد های 
تولیدی و صنعتی ابالغ می شــود تا بر اساس 

۷۵ درصد توان برقی که قبال مورد استفاده 
بوده را در سهمیه جدید مورد استفاده قرار 

دهند.
رحمان نژاد اعالم کرد:هر کارخانه ســیمان 
۱۴ وات برق در ساعت برای تولید نیاز دارد 
که طبق برنامه ای که قبال ابالغ شده بود این 
عدد به ۷ مگاوات در هر ســاعت رسیده بود 
که هم مورد اعتراض تولیدکنندگان سیمان 

و هم سبب کاهش تولید شده بود.
معاون امور صنایع ســازمان صمت شــمال 
تاکید کرد:در حــال حاضر طبــق برنامه و 
زمان بنــدی جدید هــر کارخانه ســیمان 
می تواند بــه میزان ۱۲مگاوات در ســاعت 
تقریبا معادل با۷۵ درصد توان مورد نیاز به 

امر تولید بپردازد.
او خاطر نشان کرد:با ابالغ ســهمیه و برنامه 
زمان بندی جدید مشــکل کمبود سیمان و 

کاهش تولید در سطح استان رفع می شود.

تغییر الگوی کشت، مبتنی بر آب مجازی
در مراسم معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مطرح شد:

معاون وزیر جهاد کشاورزی: تولیدات خارج از فصل جنوب کرمان به داد کشور رسیده است.

معاون امور صنایع سازمان صمت شمال کرمان:

 ابالغ زمان بندی جدید به کارخانه ها، بازار سیمان را متعادل می کند

کتاب تاریخ عدلیه استان کرمان 
برای نخستین بار منتشر شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان از تالیف و چاپ کتاب تاریخ عدلیه 
کرمان برای نخستین بار در استان و کشور خبر داد و گفت: این کتاب در 

همایش قوه قضاییه به میزبانی کرمان رونمایی می شود.
حجت االسالم ابراهیم حمیدی با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهید سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت 
اظهار داشت: ستاد برگزاری هفته قوه قضائیه در استان کرمان به مناسبت 
این هفته برنامه های متعدد و متنوعی را در مرکز استان و شهرستان ها 
برنامه ریزی کرده است. او با بیان اینکه برنامه های این هفته اول تیرماه آغاز 
شده و تا هفتم تیرماه ادامه دارد، تاکید کرد: برخی از این برنامه ها به رسم 
هر ساله برگزار می شود و برگزاری برخی از برنامه ها برای نخستین بار در 
استان کرمان است. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهم 
برنامه این هفته در استان کرمان بیان کرد:عطرافشانی قبور مطهر شهدا در 
گلزار شهدای کرمان و سراسر استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و 
ائمه جمعه شهرستان ها، تجلیل از جانبازان ایثارگران و خانواده های شهدا 
و مالقات با آنها، جلسه با نخبگان دانشگاهی و حوزوی و دیدارهای مردمی 
مسئوالن قضایی استان و بررسی مشکالت قضایی مردم در این دیدارهای 
چهره به چهره از جمله این برنامه ها است. او به بازدید از واحدهای صنعتی و 
تولیدی در این هفته اشاره کرد و افزود: این بازدیدها توسط خود من در مرکز 
استان و همکاران و روسای دادگستری ها و دادستان ها در شهرستان ها انجام 
می شود. حمیدی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار 
سال،بیان کرد: در این هفته از ظرفیت های موجود قوه قضائیه برای تحقق 
شعار سال و تولید و اشتغال استان به طور ویژه بهره گرفته و تالش می کنیم 

تا در حد توان و ظرفیت های این قوه در استان در این حوزه استفاده کنیم.
او با بیان اینکه بررسی وضعیت بازار نیز در دستور کار برنامه های قوه قضائیه 
در استان است، گفت:با توجه به وضعیت امروز جامعه،نیاز به نظارت بیشتر 
بر بازار وجود دارد که عالوه بر متصدیان نظارت بر بازار که نظارت همیشگی 
در این حوزه دارند، ر این هفته به طور ویژه مقامات قضائی استان از بازار 
بازدید میدانی دارند. رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری همایش 
سراسری و بزرگ یک روزه قوه قضائیه در استان کرمان خبر داد و افزود:  این 
برنامه،برنامه محوری و مهم ترین برنامه هفته قوه قضائیه در استان کرمان 
است که برنامه ریزی شده امسال برای نخستین بار در پایتخت مقاومت 

اسالمی برگزار شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از افتتاح طرح کاربینی 
میدانی برنامه ملی دادرس هالل احمر در مرکز کشوری تخصصی 
امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان خبرداد. رضا فالح 
گفت: کاربینی میدانی برنامه ملی دادرس با حضور مدیرکل بحران 
استانداری، معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش، 
عضو هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان، رئیس اداره آموزش 
پرورش ناحیه یک، دانش آموزان و مسئوالن مدرسه پسرانه سماء در 

مرکز کشوری تخصصی امداد و نجات هالل احمر استان افتتاح شد.
به گفته او، آماده سازی جامعه در برابر مخاطرات و اهمیت کاهش آثار 
آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در چرخه مدیریت بحران بوده 
و آموزش،تربیت و آگاه سازی دانش آموزان و خانواده های آنان حائز 
اهمیت است. فالح می گوید: عینی سازی و ارائه اطالعات از طریق 
بصری و کسب تجربه در فضای شبیه سازی شده در فراگیری بیشتر 
و تعمیق داشته های تئوری بسیار مهم به شمار می رود. وی افزود: 
بر همین اساس طرح کاربینی میدانی برنامه ملی دادرس در قالب 
چهارمین دوره طرح ماه نشان با مشارکت سازمان جوانان هالل احمر 
و امداد و نجات اجرا شد. به گفته فالح، افزایش ایمنی و کاهش 
خطرپذیری مدرسه یکی از اهداف این طرح است و دانش آموزان تحت 
پوشش دادرس اعضای تیم امداد و ایمنی در مدارس هستند. فالح 
اضافه کرد:جمعیت هالل احمر استان کرمان آمادگی کامل جهت ارائه 
آموزه های امدادی برای انجمن اولیای مربیان، معلمان و همه دانش 
آموزان دارد. منوچهری نژاد معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش در این مراسم به سخنان رهبر معظم انقالب)مدظله 
العالی(اشاراتی داشت و تاکید داشت:امروز علم نافع را در جمعیت 
هالل احمر مشاهده کردم. وی عنوان کرد: فضای حاکم در جمعیت 
هالل احمر بسیار مقدس و دوست داشتنی است و این همان حس و 
حال مدرسه است. منوچهری نژاد طی بازدید از بخش های مختلف 
مرکز کشوری تخصصی امداد و نجات گفت: خدمات و برنامه های 
جمعیت هالل احمر بسیار عالی است. به گفته او، خدمات دادرس 
لذت بخش و کاربردی برای دانش آموزان است. وی تاکید داشت: 
طی انعقاد تفاهم نامه جمعیت هالل احمر استان کرمان و اداره کل 
آموزش و پرورش استان؛ سازوکار اجرای برنامه های امدادی تخصصی 

و عملیاتی در مدارس به صورت پایلوت در کرمان اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش در نشست تخصصی بررسی وضعیت نیروی 
انسانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: توجه به مدارس 
شبانه روزی در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در 
راستای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان ضروری است.

عباس نجار در این نشست با بیان اینکه استان های کرمان، 
سیستان بلوچستان، فارس،  خراسان رضوی و مازندران از جمله 
استان های پراکنده کشو رهستند خاطرنشان کرد: توجه به 
آموزش و پرورش و مدارس این استان ها ضرورتی انکار ناپذیر 

در راستای ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی است.
او با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی و پست های سازمانی 
ادارات آموزش و پرورش از اولویت های مهم وزارت آموزش 
و پرورش است بیان کرد:جلسات ساماندهی نیروی انسانی با 
حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت هفتگی برگزار می شود.

نجار توجه به پژوهش های دانش آموزی و معلمان را در راستای 
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی در مدارس 
ضروری دانست و از تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی و 

پژوهشکده های تعلیم و تربیت خبر داد.
رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت پژوهش در نظام تعلیم و 
تربیت گفت: اگر می خواهیم آموزش و پرورش با کیفیت شود و 
کیفیت آموزش و پرورش تغییر کند باید به پژوهش توجه ویژه ای 
شود. وی تصریح کرد: تالش می کنیم معاونت پژوهش ادارات کل 

آموزش و پرورش استان ها احیا شود.
نجار با اشاره به ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس توسط سازمان 
نوسازی مدارس و تربیت نیروی انسانی توسط دانشگاه فرهنگیان 
تصریح کرد: اختصاص پست سازمانی به این ادارات در راستای 
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی نیز ضروری 
است. رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش توجه به منابع درآمدی و رفاهی آموزش و 
پرورش را در راستای حفظ عزت و کرامت فرهنگیان را نیز 

ضروری دانست.

 استاندار کرمان اظهار داشت: رفع خصومت 
یکی از وظایف قاضی است و جان و مال مردم 
در اختیار قاضی قرار دارد و مردم بر اساس 

فطرت خود به عدالت گرایش دارند.
محمد مهدی فــداکار  در همایش بزرگ و 
محوری هفته قوه قضاییه استان کرمان با 
اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه عدالت 
مبنای حکومت هاست، افزود:عدالت مانع 
تبعیض می شــود و از ظلم و ظلم پذیری 

جلوگیری می کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت در عمل بسیار سخت است، عنوان کرد: عدالت باید تبدیل 

به گفتمان و خواست عمومی در جامعه و سطح نخبگانی شود.
استاندار کرمان تعداد باالی پرونده های ورودی به دادگستری را بیانگر اعتماد مردم به دستگاه 
قضایی برای رسیدن به حق خود دانست و تصریح کرد: اگر عدالت واقع شود،امنیت و توسعه 

به دنبال عدالت می آید.
فداکار اضافه کرد: نظارت بر حوزه دولت یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه است که باید با قدرت 
پیش رود و اگر همکاری در این زمینه وجود داشته باشد به سالم سازی محیط کمک می کند.
 در این همایش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت: 
دستگاه قضایی سالم و مقتدر در تراز انقالب و مردم،آرزوی همه ماست،و برای ایجاد یک 
دستگاه قدرتمند و توانمند باید اجزای درونی دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد و نقص ها را 
جبران کرد. حجه االسالم غضنفرآبادی افزود: بحث معیشتی قضات و کارمندان باید مورد 

توجه قرار گیرد و شان قضاوت حفظ شود.

مدیر کل راه و شهرســازی استان کرمان 
گفت: بیــش از ۱۵۰ هزار هکتــار اراضی 
داخل محدوده و حریم شهرها بنام دولت 
و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن 
تثبیت مالکیت شــده و در اجرای قانون 
حدنگار اسناد مالکیت تک برگ آنها اخذ 

شده است.
جلسه بررسی اقدامات و عملکرد اداره امالک 
و شناسایی با حضور مهندس حاجی زاده 

مدیر کل راه و شهرسازی استان، مهندس عباسی پور معاونت امالک و حقوقی، رجایی مدیر 
اداره امالک، کارشناسان و همکارشان در راستای تعیین تکلیف اراضی خارج از حریم و 

محدوده نقاط شهری استان کرمان در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
در این جلسه حاجی زاده ضمن اشاره به اهمیت این موضوع به اخذ اسناد تک برگ اراضی 
ملی خارج از حریم و محدوده های شهرها که تحت مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی 

زمین و مسکن به تعداد ۴۴۰۴ فقره اشاره و تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار هکتار اراضی داخل محدوده و حریم شهرها بنام دولت 
و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تثبیت مالکیت شده و در اجرای قانون حدنگار 

اسناد مالکیت تک برگ آنها اخذ شده است.
او در ادامه افزود: در راستای قانون جهش تولید مسکن مبنی بر باز پس گیری اراضی فاقد 
استفاده دستگاه های دولتی برای استفاده طرح نهضت ملی مسکن ۸ هکتار از قریب ۲۱ مورد 
زمین به مساحت ۳/۲۹۹ هکتار اراضی در اختیار دستگاه ها خلع ید و برای متقاضیان واجد 

شرایط مسکن همان شهر مورد استفاده قرار می گیرد.

فرماندار کرمان گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز زمینه ساز حوادث غیرمترقبه و معضالت 
اجتماعی و امنیتی است و نهادهای متولی با نظارت سختگیرانه از وقوع آن پیشگیری 

کنند.
علی بابایی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت روستای شرف آباد کرمان،با بیان اینکه 
اهمیت این روستا به دلیل جمعیت قابل مالحظه و نداشتن فاصله فیزیکی تا شهر کرمان 
بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت:مردم این روستا حق مطالبه گری دارند و مسئولین 

باید تمام تالش خود را جهت جلب رضایت این مردم شریف انجام دهند.
او خواستار هماهنگی،همکاری و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی و خدمات رسان با 
بخشداران و دهیاران در جهت ارائه خدمات بهتر برای مردم شد، گفت:با توجه به تردد 

باالی جاده شرف آباد، روکش آسفالت آن در اولویت بودجه امسال قرار گرفته است.
فرمانــدار کرمان گفت:باید با نظارت ســفت و ســخت نهادهای متولــی و همکاری 

نیروی انتظامی از وقوع آن پیشگیری کرد.
او با اشاره به اینکه ساخت و سازها و انشعابات غیرمجاز مانع خدمت رسانی به مردمی است 
که به صورت قانونی مجوزات الزم را دریافت کرده اند،افزود:پرونده های کمیسیون ماده 

۹۹ باید با فوریت و قاطعیت بررسی شود.
بابایی افزود: با توجه به جمعیت باالی جوانان و نوجوانان روستای شرف آباد، اداره ورزش و 
جوانان با همکاری دهیاری اقدامات الزم را برای در اختیار گذاشتن سالن ورزشی روستا 

به جوانان منطقه انجام دهد.
او با بیان اینکه در مدیریت مسائل باید تحلیل کل نگر داشته و از عملکرد جزیره ای پرهیز 
کنیم،گفت: شرف آباد امروز جزئی چسبیده به شهر کرمان است که مسائل آن باید همسو 
با طراحی شهری کرمان برنامه ریزی و اجرا شود و حل مشکالت آب و فاضالب، برق و… 

نیز باید بر همین اساس در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کرمان: عدالت باید تبدیل 
به گفتمان و خواست عمومی شود

سند تک برگ ۱۵۰ هزار هکتار
 از اراضی ملی در استان کرمان اخذ شد

فرماندار کرمان: نهادهای متولی 
از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری 

افتتاح طرح کاربینی میدانی 
برنامه ملی دادرس در کرمان

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و امور اداری 
وزارت آموزش و پرورش:

توجه به مدارس شبانه روزی 
کرمان در جلوگیری از ترک 

تحصیل ضروری است

خبر

کاغذ استان
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در حالی که انتقاداتی بر روند اخذ مالیات 
از خانه های لوکس مطرح می شود و وزیر 
اقتصاد نبود ضمانت اجرایی در این زمینه 
را مانع وصول مالیــات از این واحدهای 
مســکونی می دانــد، عملکــرد دو ماهه 
سازمان مالیاتی نشان می دهد که در این 
مدت فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
از خانه های گران قیمــت وصول مالیات 
داشته اســت. به گزارش ایســنا، مالیات 
از واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی که 
ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش 
از ۱۰ میلیارد تومان باشد، از سال گذشته 
عضــوی از خانــواده پایه هــای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی شــد و در آن سال، 
بالغ بــر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی 

لوکس شناسایی شد.
در ایــن بین، آخریــن آمار اعالم شــده 
به ایســنا در اواخر سال گذشــته درباره 
وضعیت پرداخت مالیات خانه های لوکس 
بیانگر این است که تا آن زمان معادل ۲۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
البته، روند پرداخت ایــن پایه مالیاتی باز 
هم از سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری 
قرار گرفت اما این ســازمان از اعالم رقم 
دقیــق پرداختی های مشــموالن امتناع 
و فقط به بیان اینکــه کمتر از ۵۰ درصد 
صاحبان خانه هــای لوکــس در مرحله 

پذیرش مالیات قرار دارند، اکتفا کرد.
در شــرایطی که روند کند اخــذ مالیات 
از خانه هــای لوکس، صدای بســیاری از 
مسئوالن را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز 
از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات 
از خانه های لوکس گله کرد و خواســتار 
کمک مجلس به منظــور تعیین ضمانت 

اجرایی برای اخذ این مالیات شد.
طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که صاحب 
خانه لوکســی که شناســایی شده است، 
قصد خرید و فروش نداشــته و ناگزیر از 
گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، 
نمی توان از وی مالیات گرفت؛ یعنی اگر 
فردی قصد فروش خانه خود را نداشــته 

باشد، ابزاری برای وصول آن وجود دارد.

مهاجرت استادکاران فرش 
به کشور های همسایه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دســتباف، افزایش قیمت مواد اولیه، 
عدم ثبات نــرخ ارز و مصوبــه تعهد 
ارزی را موجب کاهش صادرات فرش 
دانســت و رفتن اســاتید طراحی و 
اســتادکاران ماهــر قالیبــاف بــه 
کشــورهای همســایه را ناشی از بی 
مهری به هنر صنعت فرش دســتباف 

عنوان کرد.
عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: طی سالهای گذشته عدم 
حمایت  از فرش دســتباف باعث شده 
تا کاهش تولید و بــی میلی بافندگان 
برای مانــدن در این هنــر صنعت را 
شاهد باشیم، از ســوی دیگر افزایش 
قیمت مــواد اولیه، نوســان نرخ ارز، 
تــورم و مصوبــه تعهــد ارزی بانک 
مرکزی موجب کاهش صادرات شده 

است.
وی با بیــان اینکه بیشــتر کارگا های 
تولید فرش دستباف به دلیل شرایط 
موجود در حالت رکود قرار گرفته اند، 
از مسئوالن امر و دولتمردان خواست 
تا بــرای حمایت از ایــن کاالی فاخر 

چاره ای بیاندیشند.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای 
فــرش دســتباف در عین حــال به 
خروج اســتادکاران فرش از کشــور 
اشــاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل 
بی مهری هایی که در ســالهای اخیر 
نســبت به فــرش دســتباف صورت 
گرفته، بســیاری از اســاتید طراحی 
فرش و اســتادکاران ماهر قالیباف به 

کشورهای همسایه رفته اند.
بهرامی گفت: اگر رقبــا زمانی تنها از 
طرح های ما استفاده می کردند اکنون 
صاحبان فن و طرح را در اختیار دارند 
و با رفتن استادکاران، فرهنگ و هنر 
چندین هزار ســاله ایرانی به رقیبان 
هدیه می شــود و جایگزینی برای آنها 

وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی 
و گردشــگری اتاق تعــاون در پایان 
فــرش را در اشــتغالزایی و ارزآوری 
نــد و گفــت: صنعت فرش  موثر خوا
دســتباف از مولفــه هــای اقتصــاد 
ر اســت و در  مقاومتــی برخــوردا
جلوگیــری از مهاجرت روســتاییان 
ثرگذار  به شهرها و حاشیه نشــینی ا
اســت، از این رو باید بیــش از پیش 

مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: بعد 
از افزایش نرخ یک محصول خرید آن از سوی 

مصرف کنندگان اصلی، به حاشیه می رود.
محمد میررضوی در گفت و گو ایلنا افزود: در 
همه دنیا ماهی غذای سالمت شناخته شده و 
کنسرو ماهی خوراک دانشجویان، کارگرها و 
قشر متوسط و ضعیف جامعه است که بعد از 
افزایش نرخ این محصول میزان خرید از سوی 
این افراد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا 
کرد.  وی تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری 
برای ۲ محصول کنسروی تن ماهی و رب گوجه 
فرنگی را غیرمنطقی دانست و افزود: سقف ۳۵ 
هزار تومان برای عرضه تن ماهی در نظر گرفته 
شد؛ این در حالیست که قیمت محصول یک 
برند معتبر ملی با یک واحدی تولیدی جدید 

نمی تواند یکسان باشد. 
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری رقابت 
در کیفیت را از بین می برد، گفت: قیمت واقعی 
تن ماهی حدود ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان است و 
آنالیز قیمت نهاده های پایین  دستی مانند قوطی، 
درب آسان بازشو، کارتون، شیرینگ و ... به خوبی 
نشان می دهد که قیمتی که برای این محصول 
در نظر گرفته شده واقعی نیست و واحدهای 

تولیدی در حاشیه زیان قرار می گیرند.
نتیجه  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
قیمت گذاری دستوری این است که واحدهای 
تولیدی بزرگ پایدار می مانند اما از سوی دیگر 

واحدهای کوچک تعطیل می شوند. 
میررضوی در پاسخ به این پرسش که تن ماهی 
خوراک قشر متوسط و ضعیف جامعه است 
که توان خرید ماهی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
را ندارند آیا این افزایش نرخ باعث می شود که 
میزان مصرف این محصول کاهشی شود؟ گفت: 

بعد از افزایش نرخ یک محصول خرید آن از 
سوی مصرف کنندگان اصلی، به حاشیه می رود؛ 
در همه دنیا ماهی غذای سالمت شناخته شده 
است و کنسرو ماهی خوراک دانشجویان، 
کارگرها و  قشر متوسط و ضعیف جامعه است 
که بعد از افزایش نرخ این محصول میزان خرید 
از سوی این افراد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش 
پیدا کرد.  دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران 
با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدکننده رب 
در بورس هستند، افزود: ستاد تنظیم بازار به 
تولیدکنندگان ابالغ کرده است که قیمت رب 
باید با همان نرخ سال گذشته یعنی ۳۱ تا ۳۲ 
هزار تومان عرضه شود این در حالیست که 
اعمال چنین نر خی برای واحدهای که در بورس 
هستند غیرممکن است. همچنین نرخ گوجه در 
سال گذشته کیلویی ۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود اما 
در سال جاری گوجه فرنگی سر مزرعه کیلویی 

۵ هزار و ۵۰۰ تومان بفروش می رسد. 

این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت گوجه 
فرنگی به عنوان ماده اصل تولید این محصول از 
سال گذشته تا امروز حدود ۳ برابر افزایش پیدا 
کرده است چگونه یک تولیدکننده می تواند رب 

را با همان نرخ سال گذشته عرضه کند؟ 
این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت قوطی 
با درب آسان بازشو ۵ هزار تومان برای 
تولیدکنندگان تمام می شود؛ با احتساب سایر 
هزینه های جانبی تولید نرخ ۵۵ هزار تومان 
برای یک قوطی رب ۹۰۰ گرمی منطقی است. 
به گفته وی؛ واحدهای تولیدی با هدف 
سودآوری تاسیس شده اند، تصریح کرد: اگر 
واحدهای تولیدی سود نداشته باشد تعطیل 
می شود. بسیاری از واحدهای تولیدی که فقط 
رب تولید می کند از ۳ ماه پیش تعطیل شده اند 
و اگر واحدی نرخی بیشتر از نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار روی محصول خود درج کند باید 

پاسخگوی بازرسان تعزیرات باشد.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، حدود ۱.۷ 
میلیون واحد صنفی از طریق سازوکار تبصره ۱۰۰ 
قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به پرداخت مالیات 

توافقی کرده اند.
به گزارش تسنیم، درآمد مالیاتی دولت در 
دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۱ هزار  
میلیارد تومان بوده که از این رقم، حدود ۲۲ هزار  
میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد آن مربوط به 
مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها، ۱۲ 
هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد مربوط به 
مالیات بر درآمد )حقوق و دستمزد و مستغالت 
و مشاغل(، حدود ۲ هزار  میلیارد تومان معادل 
۵/۳ درصد مربوط به مالیات بر ثروت و ۲۵ هزار  
میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر کاال و 

خدمات )ارزش افزوده و ...( بوده است.
اما یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی 
وصول مالیات اصناف است،  در سال جاری نیز 
همچنان احکام تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای 
مستقیم برقرار است.  بررسیها نشان می دهد، 
تا پایان خرداد ماه حدود ۴ هزار میلیارد تومان 
مالیات از طریق سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ قانون یا 
مالیات توافقی اقدام به پرداخت مالیات کرده اند. 
در این سازوکار، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی 
و اسناد هزینه درآمد واحدهای صنفی نبوده و 
مودیان تنها از طریق تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ 
اقدام به پرداخت مالیات سال ۱۴۰۰ نمودند. الزم 
به ذکر است سقف استفاده از تسهیالت تبصره 
۱۰۰ قانون واریز به دستگاه کارت خوان تا سقف 

۴.۸ میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است، چندی قبل شاهین مستوفی، 

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی کشور در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر 
رویکرد تعاملی نظام مالیاتی با مؤدیان مالیاتی 
گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تعامل 
و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شمول 
تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی 
ذی ربط، سقف فروش کاال و خدمت مشمول 
این تبصره را به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده 
۸۴ قانون مالیات   های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد 
ریال افزایش داد. مطابق حکم مقرر در تبصره 
ماده )۱۰۰( قانون مالیات   های مستقیم، سازمان 
امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل 
یا گروه   هایی را که میزان فروش کاال و خدمات 
ساالنه آنها بر اساس معافیت مندرج در ماده )۸۴( 
این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل 
نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 
اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان 
مذکور را به    صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

تازه ترین گزارش سازمان مالیاتی نشان می دهد، 
۹۵۰ هزار مودی از پرداخت مالیات معاف شده و 
بیش از ۵۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی بین صفر تا ۵ 
میلیون تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ پرداخت 
کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۱۰ هزار مودی 
مالیاتی بین ۵ تا  ۱۰ میلیون تومان و در مجموع 
حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت 
کردند. این در حالی است که ۵۰ هزار مودی از 
سراسر کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان مالیات 
و معادل ۷۶۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی 

کشور )خزانه داری کل( پرداخته کرده اند.
همچنین ۱۶ هزار مودی از سراسر ایران نیز بیش 
از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند که 
مجموع پرداختی این گروه نیز به حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. همانطور که اشاره 
شد تا پایان خرداد ماه حدود ۱.۷ میلیون مودی 
حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان مالیات توافقی 

پرداخت کرده اند.

عرضه رب با قیمت سال گذشتهمالیات 1.7 میلیون واحد صنفی پرداخت شد
کاهش ۲0 تا ۲۵ درصدی مصرف تن ماهی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت قطعاً یکشنبه در صحن مجلس شورای اسالمی 

تصویب و طی یک الی دو ماه آینده قانون آن ابالغ می شود.
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با تسنیم از اقدام دولت و مجلس برای 
تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد و اظهار داشت: 
۸۰۰ هزار نفر از کارکنان  دولت که ۲۵ هزار نفر آنان در گیالن هستند در 
قالب نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه ای 
مشغول به کار هستند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه برخی از این نیروها با سابقه بوده و حتی 
باالی ۲۰ سال سابقه دارند اما با این وجود امنیت شغلی نداشتند تصریح 
کرد: از این رو دولت به دنبال راهکاری برای تعیین تکلیف این نیروها در 
دستگاه های دولتی بود. عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس از موافقت 
مجلس با بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
خبر داد و افزود: فوریت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت روز 
چهارشنبه یکم تیرماه در مجلس تصویب شد و روز یکشنبه این طرح در 
صحن مجلس بررسی می شود. وی با بیان اینکه قطعاً این طرح با آرای باالی 
نمایندگان تصویب می شود گفت: با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون 
مراحل استخدام نیروها طی می شود که در مرحله نخست به شکل قرارداد 
کار معین، به کارکنان کد استخدامی تعلق می گیرد و پس از آن دولت  
مقدمات استخدام آنان را فراهم می  کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی از تصویب طرح مذکور در یکشنبه ۵ 
تیرماه خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
قطعاً یکشنبه در صحن مجلس شورای اسالمی تصویب می شود و پس از 

آن مراحل شورای نگهبان را طی می کند.
کوچکی نژاد گفت: با توجه به اینکه دولت نیز موافق طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان است احتماالً طی یک الی دو ماه آینده قانون آن به 
دستگاه های اجرایی ابالغ می شود تا همه نیروهای حجمی، قراردادی، 
شرکتی، کار معین، طرحی، پروژه  ای و مشاوره ای با سابقه ۲ سال و بیشتر 

استخدام شوند.

گزارش
تسنیم

نیروهای حجمی و قراردادی دولت 
استخدام رسمی می شوند

عملکرد دو ماهه سازمان مالیات؛
وصول  تنها2۷میلیون 

تومانی مالیات از خانه های 
باالی ۱۰ میلیارد
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سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدی صادرات 
فوالد به لحاظ وزنی طی دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
طبق اعالم امید قالیباف به ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان 
اردیبهشت ماه، یک میلیون و ۶۶ هزار تن صادرات فوالد صورت گرفته 
است که ضمن آن در مدت مورد بررسی صادرات مس کاتد به ۲۶ هزار 

تن رسیده و  ۴۴ درصد رشد داشته است.
سخنگوی وزارت صمت یادآور شد: رشد دالری صادرات مس کاتد در 

سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۶ درصد رشد را تجربه کرد.
وی همچنین از جهش صادرات ظروف شیشه ای خبر داده و گفت: طی 
دو  ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ درصد 

صادرات ظروف شیشه ای رشد وزنی داشته است.

رشد ۱۰ درصدی صادرات فوالد

نائـب رئیـس اتحادیـه ملـی محصـوالت کشـاورزی 
میـزان دور ریـز محصـوالت کشـاورزی در ایـران 
را حـدود ۳۰ درصـد دانسـت و افـزود: مطابـق بـا 
آمـار گمـرک و وزارت کشـاورزی حـدود ۵ درصـد 
از محصـوالت کشـاورزی صـادر می شـود و اگـر 
۲۵ درصـد از تولیـد را صـادر کنیـم در بـازار داخلـی 
خللـی ایجـاد نمی شـود و از ضایعـات و دورریزهـا 
جلوگیـری می کنیـم. امـا همانگونـه که اشـاره کردم 
زیرسـاخت های لجسـتیک بـرای حمـل محصوالت 

کشـاورزی را نداریـم و آن هـا را دور می ریزیـم.
صدرالدیـن نیاورانـی در گفت وگو بـا ایلنا، با اشـاره به 
کاهشـی شـدن روند صـادرات میـوه و صیفی جات به 
روسـیه، گفت: تجربه سـال های پیش نشـان می دهد 
با آغـاز فصـل تابسـتان اقـالم صادراتی به این کشـور 
کاهشـی می شـود چراکه بازار روسـیه بـا محصوالت 
ارمنسـتان و آذربایجـان تامیـن می شـود. همچنیـن 
محصـوالت کشـاورزی روس هـا در ایـن بـازه زمانـی 

به دسـت می آیـد.
وی با بیان اینکـه صادرکنندگان از فرصـت تحریم ها 
علیـه روسـیه بهـره و میـزان صـادرات به این کشـور 
را توسـعه داده انـد، افـزود: زیرسـاخت های توسـعه 
صـادرات در کشـور مـا فراهـم نشـده اسـت از این رو 
نمی توان سـهم واقعی خود را از بازار روسـیه تصاحب 

کنیـم.
نیاورانـی ادامـه داد: ایـران قابلیـت کنتـرل بـازار گل 
زینتـی روسـیه را دارد امـا از آنجایی که حمـل هوایی 
بـه روسـیه نداریـم نمی تـوان در صـادرات گل موفق 

باشـیم.

بـه گفتـه ایـن فعـال اقتصـادی؛ صـادرات سـبزی و 
صیفی جـات ما به صـورت کانتینـری انجام می شـود. 
ما حـدود ۴ هزار کامیونت هـای یخچـال دار داریم که 
مطابق با آماری کـه وزارت راه و شهرسـازی ارائه داده 

اسـت حدود ۶ هزار دسـتگاه کمبـود داریم.
وی با بیان اینکـه اجـازه واردات کامیون های خارجی 
با هدف حمایت از تولیـد داخلـی را نمی دهند، خاطر 
نشـان کـرد: نـرخ کامیون هـای یخچـال دار داخلـی 
حـدود ۲ میلیـارد تومـان اسـت امـا می توان بـا ۸۰۰ 

میلیون تومـان مشـابه ایـن کامیون هـا را وارد کرد.
نائـب رئیـس اتحادیه ملی محصـوالت کشـاورزی در 
پاسـخ به این پرسـش که کاهش صادرات محصوالت 
کشـاورزی در فصل تابسـتان در حالی اتفـاق می افتد 
کـه مـا شـاهد تنـوع تولیـد میـوه هسـتیم آیـا برای 
توسـعه صادرات میوه در ایـن فصل برنامـه ای داریم؟ 
گفـت: وزارت کشـاورزی و صمـت باید در ایـن زمینه 
ورود کنـد و صـادرات میـوه و محصـوالت تازه خوری 

به روسـیه را توسـعه دهد.
وی بـا بیـان اینکـه گمـرک مرجـع پاسـخگویی بـه 
حجـم صـادرات میـوه و محصـوالت تازه خـوری بـه 
روسـیه اسـت، تاکید کـرد: میزان صـادرات میـوه به 
بازار امـارات و قطر که کمتـر از ۱۰ میلیـون جمعیت 
دارنـد بیشـتر از روسـیه ای اسـت کـه ۲۰۰ میلیـون 

جمعیـت دارد.
ایـن صادرکننـده میـوه و صیفی جـات با بیـان اینکه 
حضور ما در بازار کشـورهای پیرامونی ۱۰۰ درصدی 
نیسـت، خاطر نشـان کرد: کشـورهای رقیب نیز کنار 
ما هسـتند اما حضور ما در مجمـوع در امـارات و قطر 

پررنگ اسـت.
نیاورانـی بیـان کـرد: آیـا وزارتخانه های کشـاورزی و 
صمت بـرای توسـعه صـادرات بـه روسـیه تمهیداتی 
اندیشـیده اند؟ آیـا دولـت جوایـز صادراتـی بـرای 
صادرکننـدگان در نظـر گرفتـه اسـت؟ آیـا یارانـه به 
صادرکننـدگان تخصیـص داده می شـود؟ آیـا مجوز 
بارگیـری کامیون هـای روس در ایـران را داده انـد؟ 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها منفـی اسـت پـس وقتـی 
امکانـی ایجـاد نشـود چگونـه انتظـار داریم سـهمی 
بیـش از ۳ درصد از بازار روسـیه را داشـته باشـیم این 
در حالیسـت که ترکیه در شـرایط جنگی حـدود ۲۰ 

درصـد از بـازار روسـیه را تصاحـب کـرده اسـت.
نایـب رئیـس اتحادیـه ملـی محصـوالت کشـاورزی 

میـزان دور ریـز محصـوالت کشـاورزی در ایـران 
را حـدود ۳۰ درصـد دانسـت و افـزود: مطابـق بـا 
آمـار گمـرک و وزارت کشـاورزی حـدود ۵ درصـد 
از محصـوالت کشـاورزی صـادر می شـود و اگـر 
۲۵ درصـد از تولیـد را صـادر کنیـم در بـازار داخلـی 
خللـی ایجـاد نمی شـود و از ضایعـات و دورریزهـا 
جلوگیـری می کنیـم. امـا همانگونـه که اشـاره کردم 
زیرسـاخت های لجسـتیک بـرای حمـل محصوالت 

کشـاورزی را نداریـم و آن هـا را دور می ریزیـم.
بنـا بـه اظهـارات نیاورانـی صیفی جاتـی ماننـد 
بادمجـان، کـدو، کاهـو، فلفـل دلمـه ای عمـده 
محصـوالت صادراتـی مـا بـه روسـیه محسـوب 

. ند می شـو

سهم ۳ درصدی ایران از بازار میوه روسیه
 3۰ درصد محصوالت کشاورزی کشور دورریز می شود

رنا
: ای

س
عک

دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تاکنون به صورت رسمی 
نامه ای از وزارت کشــاورزی عراق مبنی بر ممانعت از واردات مرغ و تخم مرغ 

ایران صادر نشده است.
به گزارش ایرنا از اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق، »جهانبخش سنجابی 
شیرازی« در خصوص خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص ممنوعیت 

عراق از واردات تخم مرغ ایران گفت: چندی قبل دامپزشکی مرز مندلی عراق در توصیه شفاهی به مدیر 
آن گذرگاه مرزی جلوگیری از واردات مرغ و تخم مرغ از کشورمان را مطرح می کند، با توجه به اینکه 
این توصیه منبع رسمی نداشته است با پیگیری رایزن بازرگانی کشورمان در عراق مشکل برطرف شده 

و صادرات کامیون های حامل مرغ و تخم مرغ ایرانی به عراق که دارای مجوز بودند صورت می گیرد.  
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: تاکنون به صورت رسمی نامه ای از وزارت کشاورزی 
عراق مبنی بر ممانعت از واردات مرغ و تخم مرغ ایران صادر نشده و ممانعتی هم به عمل نیامده است، 
چنانچه این موضوع از منابع موثق و رسمی عراقی اعالم شــود مسلماً مراجع ذی ربط کشورمان آن را 

اطالع رسانی خواهند کرد

تکذیب ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ 
تولید ایران به عراق

به دنبال دستور رییس جمهوری مبنی بر کاهش تولید خودروهای 
ناقص در کشــور، تولید این نوع خودروها در گروه خودروســازی 
ســایپا از ابتدای ســال جاری با کاهش حدود ۶۰ درصدی همراه 

شده است.
به گزارش روابط عمومی گروه خودروســازی ســایپا، این خودروساز در خرداد ماه سال 
جاری توانست حدود ۴۴ هزار دســتگاه خودرو تولید کند. این در حالی است که در این 

ماه به دلیل افزایش دمای هوا، با مشــکالتی از جمله قطع برق مواجه بوده است.  
میانگین تولید روزانه در خردادماه از مرز ۱۹۰۰ دســتگاه به صورت روزانه عبور کرد و 
تولید تجمیعی گروه خودروسازی سایپا، طی ســه ماه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰ 

هزار دستگاه خودرو بوده است. 
همچنین، خودروهای ناقص در گروه ســایپا از ابتدای سال جاری از موجودی حدود ۴۳ 
هزار دســتگاه با کاهش ۲۵ هزار دستگاهی، به بازه ۱۸ هزار دســتگاه رسیده که حدود 

۶۰ درصد کاهش داشته.

کاهش حدود ۶۰ درصدی خودروهای ناقص سایپا

معاون وزیر صمت با بیان اینکه همه واحدهای راکد قابلیت احیا 
ندارند، گفت: برای امســال احیای ۲ هزار واحد را در دستور کار 

قرار داده ایم.
علی رسولیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۲ هزار و 

۶۷ واحد راکد در داخل و بیرون شهرک ها صنعتی احصا شده اند که سال گذشته ۲ هزار 
واحد احیا شد. برای امسال افزایش ظرفیت واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده ایم 

که در همین ارتباط کار را با ۳۳۰۰ واحد شروع کرده ایم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: بخشی از منابع مالی 
برای افزایش ظرفیت واحدها از منابع داخلی و بخش عمــده ای تبصره ۱۸، منابع رونق 

تولید، منابع بانک ها و طرح تام تأمین می شود. 
وی با بیان اینکه همه واحدهای راکد قابلیت احیا ندارند، گفت: ۶۲ درصد واحدها امکان راه 

اندازی مجدد دارند و ۵۷ درصد اعالم آمادگی برای احیای واحد کرده اند. 
رسولیان اظهار کرد: برای امسال نیز احیای ۲ هزار واحد را در دستور کار قرار داده ایم.

احیای 2 هزار واحد راکد در دستور کار امسال

صمتخودروواردات

کاغذ اقتصادی

هر چند که طی یک هفته اخیر اونس جهانی طال هشت 
دالر کاهش یافت و نوسانات نرخ ارز نیز محدود بود، اما 
تغییرات حداقلی در بازار سکه و طال حاکم بود که موجب 
شد حباب سکه نســبت به هفته گذشته بزرگ تر شود. 
طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران به ایسنا، در پایان 
هفته، قیمت جهانی طال به ۱۸۳۲ دالر رسید که نسبت 
به ابتدای هفته با کاهش هشت دالری همراه بوده است. 

در هفته ای که گذشت با توجه به همین کاهش قیمت 
طالی جهانی و همچنین کم نوسان بودن و تحت کنترل 
ماندن نرخ ارز در داخل، بازار سکه و طال نیز با ثبات تر و 
تغییرات قیمت ها حداقلی بود.  با توجه به آخرین معامالت 
روز )پنجشنبه( هفته ای که گذشت آخرین قیمت سکه 
و طال در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته بدین 
صورت بوده که هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با ۱۰۰ 

هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته، به ۱۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. هر قطعه سکه تمام طرح 
جدید در آخرین معامالت با افزایش هفتگی ۳۰۰ هزار 
تومانی، ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.   
هم چنین نیم سکه با ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه با ۵۰ 
هزار تومان افزایش در آخرین معامالت روز گذشــته به 
 ترتیب )نیم سکه( هشــت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 

)ربع سکه( پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین قیمت 
شدند.  در مقابل اما سکه های یک گرمی بانک مرکزی با 
۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته 
سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد شد. قیمت هر 
مثقال طال شش میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در پایان هفته 
قیمت گذاری شد که افزایش ۸۰ هزار تومانی نسبت به 
ابتدای هفته داشته است. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز طی 
هفته ای که گذشت، بطور متوسط ۲۵ هزار تومان رشد 
قیمت را تجربه کرد و در پایان هفته به یک میلیون و ۴۴۵ 
هزار تومان رســید. هر گرم طالی ۲۴ عیار نیز در پایان 
هفته یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان قیمت داشته است.  
سایر قطعات سکه نیز همچنان دارای حباب باالی یک 

میلیون تومانی هستند.

طی یک هفته اخیر صورت گرفت

تغییرات حداقلی در بازار سکه و طال
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حذف سهم آورده مددجویان 
بهزیستی در نهضت ملی مسکن

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور از حذف ســهم آورده  
مددجویــان در نهضت ملی مســکن خبــر داد و گفت: بهره  
تســهیالت بانکی موضــوع این بخــش، بــرای مددجویان 
بهزیســتی از ۱۸ درصد به ۵ درصد تبدیل می شود که اقدام 
بسیار خوبی برای خانه دار شــدن مددجویان در طرح نهضت 

ملی مسکن است.
به گــزارش ایســنا، »علی محمد قــادری« رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور گفت: تمام تالشــمان را می کنیم که در 
حدود امکانــات و مقدورات ســازمان و در چارچوب قوانین، 
به خواسته های افراد دارای معلولیت، پاسخ مناسب بدهیم.

رئیس ســازمان بهزیســتی همچنین از حذف ســهم آورده  
مددجویان در نهضت ملی مســکن خبــر داد و گفت: بهره ی 
تســهیالت بانکی موضــوع این بخــش، بــرای مددجویان 
بهزیســتی از ۱۸ درصد به ۵ درصد تبدیل می شود که اقدام 
بسیار خوبی برای خانه دار شــدن مددجویان در طرح نهضت 

ملی مسکن است.
وی با اشــاره به تالش ها و زحمات همســران و مادران افراد 
دارای معلولیــت و فداکاری های آنان، گفــت: در نظر داریم 
برای این مادران و همسران که رنج و سختی زیادی را تحمل 
می کنند بیمه  بازنشســتگی برقرار کنیم که پس از ۱۰ سال 

بازنشسته شوند و مســتمری بازنشستگی بگیرند.
قادری از نذر خدمت به عنوان یکی از راه های جلب مشارکت 
خیرین به سمت رفاه و معیشــت مددجویان یاد کرد و گفت: 
باید در ایــن زمینه اســتیذان کنیم که نیکــوکاران مؤمن با 
مشــارکت در این بخش، نذور خــود را ادا کننــد و خدمت 
داوطلبانه بــه مددجویان را به عنوان عهــد با خدا در زندگی 

خود ثبت کنند.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور ارکان توانمندســازی 
خانواده ها را مسکن، معیشت و اشــتغال برشمرد و گفت: در 
این میان، اشــتغال، مهم ترین حلقه  این زنجیره است و پایه  

استقالل و توانمندی خانواده را تشکیل می دهد.

یکـی از راه هـای شـایع ابتـال بـه وبـا خـوردن و 
آشـامیدن غـذا و آب آلـوده اسـت؛ موضوعـی که 
در تابسـتان بـه دلیـل سـفرها و محـدود بـودن 
امکانات بهداشـتی در سفر بیش از سـایر زمان ها 
می توانـد تبدیـل بـه تهدیـدی بـرای سـالمت 
افـراد شـود. امـا چگونـه می تـوان از ابتـال بـه وبا 

پیشـگیری کـرد؟ 
بـه گـزارش ایسـنا، وبـا نوعـی بیمـاری حـاد و 
اسـهالی اسـت کـه در اثـر عفونـت روده بـا نوعی 
باکتری ایجـاد می شـود. باکتـری وبا معمـوالً در 
آب یـا غذاهایی که توسـط مدفـوع فرد آلـوده به 
باکتری وبا آلوده شـده اسـت، یافت می شود. این 
بیماری عمومـا در مکان هایـی با تصفیـه ناکافی 
آب، دفـع نامناسـب و غیـر بهداشـتی مدفـوع یا 
فاضالب و نیـز مناطق با بهداشـت ناکافـی ایجاد 
شـده و گسـترش می یابد. باکتری وبـا همچنین 
می تواند در محیـط رودخانه های شـور و آب های 

سـاحلی زندگـی کند. 
انسان چگونه به بیماری 

وبا مبتال می شود؟
شـایع ترین راه انتقـال ایـن بیمـاری آشـامیدن 
آب یـا خـوردن مـواد غذایـی آلـوده بـه باکتـری 
ویبریوکلـرا اسـت، آلودگی دسـت ها نیـز ممکن 
اسـت موجب انتقـال بیمـاری شـود. در شـرایط 
همه گیری وبـا، معمـوالً منبـع آلودگـی، مدفوع 
فرد آلوده اسـت که منجر بـه آلودگـی آب یا مواد 
غذایی می شـود. در مناطقی کـه تصفیه فاضالب 
و آب آشـامیدنی بـه خوبی انجـام نمی شـود این 
بیمـاری می توانـد بـه سـرعت گسـترش یابـد. 
بیماری عمومـا از طریـق تماس مسـتقیم فرد به 
فرد منتقـل نمی شـود. بنابراین تمـاس تصادفی 
با یـک فـرد آلـوده، عامـل خطـری بـرای ابتال به 

بیماری نیسـت.
عالئم بیماری وبا

عفونـت وبـا اغلب خفیـف یا بـدون عالئم اسـت، 
امـا در مـواردی می توانـد بـا عالئم شـدید همراه 
باشـد. حـدود ۷۵ درصـد افـراد آلـوده بـه ایـن 
میکـروب بـدون نشـانه های بالینـی مشـخص 
بـوده و حـدود ۲۰ درصـد آن هـا دارای عالئـم 
اسـهال حـاد خفیـف یا متوسـط هسـتند کـه از 
اسـهال ایجـاد شـده توسـط دیگـر ارگانیسـم ها 
قابـل افتـراق نیسـت. تقریبـاً از هر ۱۰ نفـری که 
به وبـا مبتال می شـوند، یـک نفر عالئم شـدیدی 
مانند اسـهال آبکی، اسـتفراغ و گرفتگی عضالت 
پـا پیـدا می کنـد. در ایـن افـراد کاهـش سـریع 
مایعات بـدن منجر به کم آبی و شـوک می شـود 

و  بـدون درمـان، مـرگ در عـرض چنـد سـاعت 
اتفـاق می افتـد.دوره کمـون ایـن بیمـاری یعنی 
فاصله زمانی بیـن ورود باکتری عامـل وبا به بدن 
تا زمان بـروز عالئم بالینـی معموالً دو تا سـه روز 
اسـت اما این زمـان می توانـد از چند سـاعت تا ۵ 

روز نیـز بـه طـول انجامد.
چه کسانی بیشتر به وبا مبتال می شوند؟

ابتـال بـه وبـا کامـال در ارتبـاط بـا وضعیـت 
بهداشـتی اسـت. افـرادی کـه از آب آشـامیدنی 
ناسـالم اسـتفاده می کنند یا در مناطقـی زندگی 
می کنند کـه وضعیت بهداشـتی نامطلـوب بوده 
و مدفـوع و فاضالب هـا به صـورت غیر بهداشـتی 
دفـع می شـوند، بیشـترین خطـر ابتـال به وبـا را 

دارنـد.
 اگـر فکـر می کنیـد شـما یـا یکـی از اعضـای 
خانواده تان ممکن اسـت وبا داشـته باشـید، باید 
فـوراً بـه دنبـال دریافـت مراقبت هـای پزشـکی 
باشـید. از آن جـا کـه کـم آبـی بـدن می تواند به 
سـرعت اتفـاق افتـد بنابرایـن جایگزیـن کـردن 

سـریع مایعـات ضـروری اسـت.
 اگر پـودر او .آر.اس )ORS( جهت تهیه محلول 
مایع درمانی خوراکی در اختیـار دارید، بالفاصله 
مصرف آن را شـروع کنید. شـروع سـریع مصرف 
مایعـات می توانـد موجـب نجـات یـک زندگـی 
شـود. نوشـیدن ORS را در خانـه و در فاصلـه 
زمانـی تـا رسـیدن بـه یـک واحـد بهداشـتی _ 
درمانـی جهت دریافـت خدمـات پزشـکی ادامه 
دهیـد. در صورتـی کـه فـرد مبتـال بـه اسـهال 
حـاد آبکی یـک کـودک شـیرخوار اسـت توصیه 
می شـود، تغذیه با شـیر مادر ادامه داشـته باشد.

تشخیص و درمان وبا
تشـخیص وبـا از طریـق آزمایـش مدفوع اسـت. 
بـرای انجـام ایـن آزمایـش بایـد از بیمـار نمونـه 
مدفـوع یا سـواب مقعـدی تهیـه و به آزمایشـگاه 
ارسـال شـود کـه ایـن آزمایـش در سیسـتم 
بهداشـتی کشـور بـه صـورت رایـگان انجـام 

. د می شـو
 اسـاس درمـان در بیماری وبـا جبران فـوری آب 
و امالح از دسـت رفتـه بدن در اثر اسـهال اسـت. 
در واقـع ایـن بیمـاری می توانـد بـه راحتـی و بـا 
موفقیت درمان شـود. ایـن بیماران بایـد محلول 
مایع درمانـی خوراکـی را کـه از حل کـردن یک 
بسـته پـودر او.آر.اس)ORS( در یـک لیتـر آب 
جوشـیده خنک تهیه می شـود، بـه مقـدار زیاد و 
بسـته به میـزان کـم آبی بـدن بنوشـند. افـراد با 
عالئم شـدید بیمـاری کـه در معرض خطـر ابتال 

به کـم آبـی شـدید هسـتند نیـاز بـه جایگزینی 
مایعات بـه صـورت داخـل وریـدی دارند. 

 بـدون دسترسـی بـه مایـع درمانـی میـزان 
کشـندگی در بیمـاران مبتـال بـه وبـا ۳۰تـا ۵۰ 
درصد اسـت که با مایع درمانی سـریع و مناسب، 
این میـزان بـه زیر یـک درصـد کاهـش می یابد.
اسـتفاده از آنتـی بیوتیک هـای مناسـب کـه در 
صـورت نیـاز توسـط پزشـک تجویز خواهد شـد 
طـول دوره بیمـاری را کوتاه و شـدت بیمـاری را 
کاهـش می دهـد، امـا بـه انـدازه جبـران کمبود 
آب بـدن مهـم نیسـتند. افرادی کـه به اسـهال و 
اسـتفراغ شـدید مبتـال می شـوند بویژه افـرادی 
کـه در مناطقـی کـه وبـا اتفـاق می افتـد زندگی 
می کننـد، باید سـریعاً به پزشـک مراجعـه کنند.  
بیماری وبا معمـوال مسـتقیما از یک فـرد به فرد 
دیگـر منتقـل نمی شـود. بنابراین عمومـا تماس 
تصادفـی با یـک فرد آلـوده عامـل خطـری برای 

ابتـال بـه ایـن بیماری نیسـت.
راه های پیشگیری

 از ابتال به بیماری وبا
بنابر اعالم مرکـز مدیریت بیماری هـای واگیردار 
وزارت بهداشـت، برای پیشـگیری از بیمـاری وبا 

رعایت مـوارد زیر ضروری اسـت: 
_ از آب آشـامیدنی سـالم اسـتفاده کنیـد. )آب 
لوله کشـی تصفیه شـده یا آب های بطری شـده(

_ در مناطقی که دسترسـی به آب تصفیه شده و 
لوله کشـی وجود ندارد و از آب چـاه، آب تانکرها، 
آب چشـمه ها و... اسـتفاده می شـود، حتما آب را 

قبل از مصرف بجوشـانید یـا کلرزنی کنید.

_ از مصـرف یـخ غیربهداشـتی، مـواد غذایـی 
و غذاهـای آمـاده غیربهداشـتی، آب میـوه و 
نوشـیدنی های ارائـه شـده در بیـرون از منـزل 
و به خصـوص غذاهـای ارائـه شـده توسـط 

فروشـندگان دوره گـرد خـودداری کنیـد.
_ از شـنا کـردن در آب رودخانـه، جوی هـا یـا 

اسـتخرهای آلـوده خـودداری کنیـد.
_ میوه هـا و سـبزی ها را قبـل از مصـرف حتمـا 

شسـته و بـه روش صحیـح ضدعفونـی کنید.
_ بـرای اطمینان از سـالمت غـذا آن را به صورت 
کامـل بپزیـد و از مصـرف غذاهـای خـام یـا کـم 

پخـت خـودداری کنید.
_ غذایـی را که قبـال پخته ایـد قبـل از مصرف به 

صورت کامـل داغ کنید.
_ از ظـروف و لـوازم تمیـز و شسـته شـده با آب 

سـالم و بهداشـتی اسـتفاده کنیـد.
 _ قبـل از تهیـه، توزیـع و خـوردن غـذا و قبل از 
دادن غذا یا شـیر بـه کودک حتمـاً دسـت ها را با 

آب و صابون بشـویید.
_ بعـد از رفتن به توالـت و نیز قبل از دسـت زدن 
به مواد غذایـی و خوراکی حتماً دسـت ها را با آب 

و صابون بشویید.
_ مـواد غذایـی را در یخچـال نگهـداری کنیـد و 
از قـرار گرفتن مـواد غذایـی در معـرض مگس و 

آلودگی های دیگر خودداری شود.          
 _ هنـگام سـفر آب و غذای سـالم همراه داشـته 
باشـید یا از نوشـیدنی ها و غذاهای با بسـته بندی 

مطمئن اسـتفاده کنید.
_ از دفـع غیر بهداشـتی مدفوع خـودداری کرده 

و حتما از توالت های بهداشـتی اسـتفاده کنید.

سرپرســت معاونت درمان بیمارستان شهدای 
تجریش، عفونت های گوارشی را شایع در فصل 
گرما دانست و تاکید کرد که در صورت بروز خون 
در اسهال یا عدم بهبودی بعد از ۴۸ ساعت حتما به 

پزشک مراجعه شود.
علیرضا فاطمی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه در برخی از پیک های کوویدـ۱۹ در ایران 
شاهد رخ دادن عالئم گوارشــی همراه با ابتالی 
بیماری کوویــد ۱۹ بودیم،  اظهار کــرد: در حال 
حاضر آمار ابتال به کوویدـ۱۹ بسیار کاهش پیدا 
کرده است،  اما هنوز آمار مبتالیان صفر نشده است 
و زمانی پزشکان به ابتالی فرد به کوویدـ۱۹ شک 
می کنند که شاهد مجموعه ای از عالئم مثال عالئم 
تنفسی، تب، لرز، بی حالی،  خستگی مفرط و ... با 
یا بدون عالئم گوارشی باشــند؛  که در این حالت 
درخواست تست کووید ۱۹ می دهیم تا مطمئن 
شویم فرد به کرونا مبتال شده یا صرفا یک بیماری 

گوارشی است.
عفونت های گوارشی در فصل گرما امری 

شایع و معمول است
وی در ادامه افزود: در صورت مشــاهده عالئمی 
چون دل درد، اســهال با یا بدون تهوع، در فقدان 

عالئم دیگر کمتر به کووید ۱۹ شک می کنیم،  از 
طرفی همیشه در فصل تابستان و گرما با توجه به 
احتمال افزایش فاسد و خراب شدن مواد غذایی 
افرادی مبتال به گاستروانتریت )التهاب دستگاه 

گوارشی( یا عفونت گوارشی وجود داشته است.
عامل عفونت های گوارشی 

فقط ویروس ها نیستند
فاطمی با بیان اینکه گاستروانتریت یک اصطالح 
کلی است و به هر عاملی که باعث التهاب سیستم 
گوارشی و  روده ها شود،  گاســتروانتریت گفته 
می شود،  توضیح داد: لذا هر عاملی اعم از ویروس ها 
یا باکتری ها می تواند التهاب و عالئم گوارشی را 
ایجاد کنند.این متخصص عفونی ضمن یادآوری 
اینکه فقط ویروس ها عامل گاســتروانتریت ها 
نیســتند،  تصریح کرد: اگر بیمار مبتال به تب باال 
باشد و  خون در اسهال دیده شود، احتمال عامل 

باکتریایی افزایش می  یابد.
در عفونت های گوارشی چه افرادی و چه 

زمانی به پزشک مراجعه کنند؟
فاطمی با بیان اینکه اگر عالئم بیماری خفیف است 
و بیمار قابلیت مصرف مایعات کافی و .. را دارد در 

منزل استراحت کند و مایعات مختلف شامل آب و 
حتی او آر اس)ORS( که به صورت پودر در بازار 
موجود است، مصرف کند،  افزود: معموال در عرض 
یک الی دو روز عالئم برطرف می شــود، اما  اگر 
عالئم به قدری شدید است که حتی نمی تواند آب 
بخورد و توانایی انجام کارهای روزانه را ندارد باید به 
پزشک مراجعه کند.وی با اشاره به اینکه اگر اسهال 
بعد از ۴۸ ساعت متوقف نشد،  حتما بیمار باید به 
پزشک مراجعه کند،  بیان کرد: در این هنگام بنا به 
تشخیص پزشک نیاز به آزمایش مدفوع و حتی 
تجویز دارو است.فاطمی در ادامه تاکید کرد: عالوه 
بر وجود تب، در صورت مشاهده خون در مدفوع،  
اسهال افراد با سن باال، افراد با نقص سیستم ایمنی 
که دچار اسهال می شــوند حتی همان دو  روز را 
هم در منزل صبر نکنند و در اسرع وقت به پزشک 

مراجعه کنند.
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، ممنوع

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان اینکه اکثر بیماری ها به خصوص اگر از نوع 
ویروسی باشند نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست، 
 توضیح داد: در بیماری های گوارشــی در صورت 
مشاهده عالئمی همچون وجود خون در اسهال و ... 

احتمال عفونت باکتریایی وجود دارد که آن هم باید 
زیر نظر پزشک دارو صرف شود. متاسفانه در کشور 
ما مصرف خودسرانه داروه ها به ویژه آنتی بیوتیک ها 
بسیار باالست که اگر خالف موازین علمی مصرف 
شوند در دراز مدت باعث عوارض جبران ناپذیری 

می گردد.
رعایت بهداشت،

 کلید کمک به سالمتی
این متخصـص عفونـی بـا بیـان اینکـه در برابر 
بیماری هـای عفونی کـه قابلیت سـرایت دارند 
همیشـه رعایـت بهداشـت کمـک اصلـی را در 
جلوگیـری از ابتـال می کنـد،  یـادآور شـد: برای 
مثـال در بیمـاری تنفسـی مثـل کوویـد ۱۹ 
توصیه بـه زدن ماسـک می کنیـم، در خصوص 
بیماری های گوارشـی نیز چون انتقـال بیماری 
از راه دهـان اسـت، لـذا شست وشـوی دسـت  
قبـل از خـوردن هرگونـه مـواد غذایـی توصیه 
می شـود. همچنیـن افـراد تـا حـد ممکـن در 
بیرون از منـزل غذا نخورنـد،  در صـورت لزوم از 
جاهای مطمئن و بهداشـتی غذا تهیه شود.  آب 
مصرفی تصفیه شـده و مطمئن  باشـد. اگر افراد 
همین نـکات سـاده را رعایت کنند بـا اطمینان 
باالیـی می تـوان گفـت کـه بـه بیماری هـای 

گوارشـی مبتـال نخواهند شـد.

درباره بیماری "وبا" بیشتر بدانید

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، ممنوع

به بهانه روز جهانی زنان بیوه عنوان شد؛
زنان »بیوه«؛ نیازمند نگاه حمایتی 

بیشتر دولت
یک حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشــاره بــه بند ۴ اصل ۲۱ 
قانون اساســی مبنی بر " بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده 
و بی سرپرســت"، گفت: گر چــه برخی زنان بی سرپرســت و 
خودسرپرســت برای بیمه خویش فرما اقدام می کنند، اما اغلب 
زنان از این امکان بی بهره اند و پس از دســت دادن همســر و یا 
جدایی با مشــکالت عدیده ای مواجه می شــوند و ضروریست 
دولت نگاه حمایتی جدی تر و بیشتری به زنان بیوه داشته باشد.

عبدالصمد خرمشــاهی در گفت وگو با ایســنا، همزمان با روز 
جهانی زنان بیوه، با اشاره به بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی، اظهار 
کرد: در این اصل اشاره شده است که "دولت موظف است حقوق 
زن را در تمام جهات با رعایت موازین اســالمی تضمین نماید" 
و در بند ۴ آن به ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان ســالخورده و 
بی سرپرست تصریح می شود.این فعال حوزه حقوق زنان با اشاره 
به فعالیت ســازمان های حمایت گر اعم از بهزیســتی و کمیته 
امداد در راستای بهبود وضعیت زنان بی سرپرست و بیوه با هدف 
ایجاد اطمینــان خاطر برای این زنان، در عیــن حال ادامه داد: 
علیرغم اینکــه تعداد زیادی از زنان بیوه و بی سرپرســت تحت 
پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما به نظر می رسد با توجه 
به افزایش آمار طالق و سایر مشکالت این چنینی، سازمان های 
حمایت گر نتوانسته باشــند تعداد قابل مالحظه ای از این زنان 
را تحت پوشــش خود قرار دهند و مشکالت زنان بیوه همچنان 
پابرجاست.وی در ادامه درباره آســیب های اجتماعی که زنان 
بیوه با آن مواجه می شوند، توضیح داد: بخشی از این زنان بیوه 
و حتی زنانی که از همسر خود جدا می شــوند متاسفانه گرفتار 
آســیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و ... می شوند، چرا که جایی 
برای زندگی و توان اداره زندگی و ســرمایه ای برای اشــتغال 
ندارند.وی در پایان ســخنان خود حمایت از حقوق زنان بیوه و 
خود سرپرست را از جمله مسائل ضروری و مهم جامعه دانست و 
تصریح کرد: از ضروری ترین و مهم ترین وظایف دولت این است 
که نگاه حمایتی جدی تر و بیشتری به زنان بیوه داشته باشد، چرا 
که آسیب هایی که از این طریق به جامعه منتقل می شود، قابل 
جبران نخواهد بود. گرچه طی تمام این ســال ها حمایت هایی 
از زنان بیوه و خود سرپرست شده است؛ اما اقدامات انجام شده 

کفایت نمی کند.

پیرو دستورالعمل پایگاه های اوقات فراغت وزارت 
آموزش و پرورش، دستورالعمل راه اندازی این 
پایگاه ها در مدارس استثنایی برای اجرا به ادارات 

کل آموزش  و پرورش استان ها ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، حمید طریفی حسینی، معاون وزیر و رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این خصوص گفت: تشکیل 
پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان استثنایی، یکی از برنامه های 
سازمان در غنی سازی اوقات فراغت این دانش آموزان به شمار می 
رود و  متنوع سازی محیط های یادگیری، یکی از راهکارهای اساسی 
در تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان قلمداد می گردد.  وی 
افزود: غنی سازی اوقات فراغت یکی از مهم ترین فرصت های تربیتی 
است که توّجه به آن، آثار بسیار مؤثری از نظر اجتماعی، فرهنگی 
و تربیتی برای دانش آموزان خواهد داشت.  طریفی حسینی با 
بیان اینکه  گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای 
ویژگی های خاصی بوده و با یکدیگر تفاوت هایی دارند، گفت: اما 
همه آن ها دارای نیازهای مشترکی می باشند، از جمله این نیازها، 
نیاز به خودشناسی و پذیرش مسئولیت اجتماعی در قالب تربیت 
عملی است که با شکوفا نمودن استعدادها و توانمندی های هر فرد 

از طریق انجام فعالیت های فرهنگی و تربیتی، قابل تأمین است. 
معاون وزیر با اشاره به تعطیلی مدارس در فصل تابستان و کمبود 
ظرفیت های خارج از مدرسه برای غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان استثنایی، تاکید کرد: برنامه یزی مدّون و بهره گیری 
از تمامی امکانات برای کیفیت بخشی به اوقات فراغت این گروه از 

دانش آموزان صورت بگیرد. 
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به برخی از اهداف 
فعالیت های پیش بینی شده برای پایگاه های تابستانی  اشاره کرد 
و گفت:  تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان، کشف و هدایت 
استعداد دانش آموزان، استمرار فعالیت های پرورشی، فرهنگی 
و تربیت بدنی در اوقات فراغت با رویکرد خانواده محور، ایجاد 
زمینه های الزم به منظور تقویت و تأمین سالمتی جسمانی و روانی 
دانش آموزان و  اهتمام به آموزش مهارت های فّنی و حرفه ای در 

زمینه کارآفرینی دانش آموزان از جمله این اهداف است . 
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی، وی افزود: هم چنین ایجاد فرصت آموزش مهارت های 
فردی و اجتماعی، اهتمام به امر آموزش مهارت های زندگی در 
دانش آموزان و تقویت مهارت های فرزندپروری و نشاط  آفرینی 

در خانواده از دیگر اهداف این برنامه است.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به 
ضرورت حفاظت از مزارع گفت: بی توجهی به این موضوع عالوه بر 
هجوم ریزگرد و وقوع توفان های گرد و غبار، موجب نامناسب شدن 
شرایط اقلیمی برای زندگی می شود و مهاجرت روستاییان را در 
پی دارد. مجتبی اخوان در گفت وگو با ایسنا به مزایای بیابان زدایی 
مانند جلوگیری از هجوم آفات به باغات و خیزش گرد و خاک اشاره  
کرد و توضیح داد: رویکرد اصلی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری 
کشور حفاظت و احیا است و دفتر امور بیابان این سازمان سال هاست 
پروژه هایی را مانند پروژه های نهال کاری یا مدیرین روان آب تعریف 
و برنامه هایی را در این خصوص اجرا می کند. وی گفت: در زمینه 
باغ ها، اقدام به احداث بادشکن های زنده اطراف مزارع می کنیم. بدین 
ترتیب که نهال هایی را رایگان در اختیار کشاورزان مناطقی مانند 
جنوب کرمان، جنوب یزد، سیستان وبلوچستان و ... قرار می دهیم 
تا اطراف مزارع خود را با کاشت این نهال ها پوشش دهند. این 
کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: 
اگر مزارع کشاورزان در این مناطق حفاظت نشود، با هجوم ریزگردها 
و طوفان گردوغبار، کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود. اخوان گفت: 
این سازمان در مناطق بیابانی و تپه های ماسه ای با اجرای پروژه های 
مختلف مانند نهال کاری، مالچ پاشی و ...در جهت ایجاد شرایطی 
مناسب برای زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان از این 
مناطق تالش می کند. این کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد: هدف ما بیابان زدایی است اما باید 
به سرعت بیابان زایی و افزایش بیابان ها نیز توجه کنیم. اخوان به 
اعتبارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد و گفت: 
این سازمان به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز دارد. نیروی فنی و نیروی 
کار این سازمان در مقابله با سرعت بیابان زایی بسیار کم است. وی 
ضمن اشاره به مناطقی که در طول شب تا صبح در خانه ها به علت 
هجوم تپه های ماسه باز نمی شوند، تاکید کرد: شرایط باید برای زندگی 
هموطنان در این مناطق مهیا شود، زمین های کشاورزی و دامداری 
آنها حفظ شود و مهاجرت معکوس صورت بگیرد البته مهاجرت 
معکوس صرفا بحث آموزش و درآمد نیست بلکه ابتدا نیازهای اولیه 

مردم منطقه مانند هوا و آب دارای اهمیت است.

ابالغ دستورالعمل پایگاه های 
اوقات فراغت تابستانی 
دانش آموزان استثنایی

تاثیر بیابان زدایی بر جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان

خبر

خبر

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ  هر یک از پالکهای ذیل از 497 اصلی واقع 
در نورک آباد شهر قلعه گنج  قطعه چهار بخش 46 کرمان 
آگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون ثبت 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدیدی حدود 
دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 1401/03/31 آگهی تحدید 
آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید آن از 
ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخه 1401/05/10 در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد.
1544 فرعی از 497-اصلی بنام گل محمد حیدری فرزند ابراهیم ششدانگ 

یک باب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 28 متر مربع.
ابراهیم  فرزند  حیدری  محمد  گل  بنام  497-اصلی  از  فرعی   1545

ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28 متر مربع.
لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر 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 طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت  30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید 
و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. و پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار :شنبه 1401/04/04

 علی رحمانی خالص 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .
م الف :546

آگهی فقدان سند مالکیت
ای  حمزه  اصغر  آقای  اینکه  به  نظر 
و   1 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند 
از  صادره   5369867860 ملی  شماره 
دارای   خانه   باب  یک  مالک ششدانگ  رودبار جنوب 
،قطعه  کهنوج  در  واقع  -اصلی   3 از  فرعی   81 پالک 
شماره  با  آن  مالکیت  سند  46 کرمان که  بخش  یک 
چاپی  شماره  به   139920319002002056 الکترونیکی 
تسلیم گردیده  و  صادر   98 سال  ب  252754سری 
تصدیق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ،ضمن 
فوق  مالکیت پالک  نموده که سند  اعالم  امضاء شده 
مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است ،لذا 
نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  استناد  با 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
مدت  ظرف  میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
اداره ثبت شهرستان  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده 
اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  کهنوج 
پس  واال  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور  مدت  از 

اقدام خواهدگردید .

علی رحمانی خالص .
رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج 
از طرف هوشنگ ساالری.م الف:547

آگهی فقدان سند مالکیت
 ، آبادی  علی  علیزاده  سعید  آقای 
از  فرعی   671 پالک  ششدانگ  مالک 
 13 بخش  زرند  در  واقع  اصلی   5068
کرمان که سند مالکیت ان با شماره دفتر الکترونیکی 
139620319008000303 و شماره چاپی 108029 الف 94 
صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده لذا باستناد تبصره 5 ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر 
نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد  خود می 
باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 

م الف 44
تاریخ انتشار: شنبه 1401/4/4
چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده)نوبت دوم(

ثبت  شماره  به  جاوید  پویندگان  تعاونی  شرکت 
315 و شناسه ملی 10860512549

العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  اینکه  به  نظر 
1401/3/30 این شرکت به حد  نوبت اول مورخ 
اطالع کلیه  به  نرسید  اساسنامه  در  مقرر  نصاب 
فوق  عمومی   مجمع  جلسه  رساند که  می  اعضا 
17 روز چهارشنبه  العاده نوبت دوم راس ساعت 
سلمانشهر  مسجد  محل  در   1401/4/15 مورخ 
از سهامداران دعوت می گردد  تشکیل می گردد 

راس ساعت مذکور حضور بهم رسانند.
رای  و  حضور  حق  مایلند  که  سهامدارانی  ضمنا 
تا  کنند  واگذار  خود  نماینده  به  را  مجمع  در 
تاریخ 1401/4/14 جهت تایید برگه نمایندگی به 

نمایند. مراجعه  شرکت 
دستور جلسه: 1. اصالح ماده 6 اساسنامه)آدرس 

شرکت(
2. اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه)نحوه دعوت 

از اعضا برای حضور در مجامع(

هیئت مدیره شرکت تعاونی

 اگهی فقدان سند مالکیت
با  نشاط  محمدرضا  خانم /آقای 
ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 45 سیرجان 
پالک   ششدانگ  مالکیت  سند  است که  مدعی 
 35 بخش  در  واقع  اصلی    1126 از  فرعی    5
کرمان بنام خانم  /آقای محمدرضا نشاط  ثبت 
است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و 
بدستور  لذا  مفقود گردیده  جابجایی  بعلت  که 
120 آیین نامه قانون  تبصره یک اصالحی ماده 
شود  می  اگهی  مردم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت 

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

شد.  /

پور آرمان  محمد 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
سیرجان شهرستان 
1340343 آگهی:  شناسه 

 اگهی فقدان سند مالکیت
با  عمادآبادی   نساء  خانم /آقای 
ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
سیرجان   7 شماره  رسمی  اسناد 
پالک   ششدانگ  مالکیت  سند  است که  مدعی 
بخش  در  واقع  اصلی    2310 از  فرعی    2639
عمادآبادی   نساء  خانم  /آقای  بنام  35 کرمان 
گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت 
لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است 
آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی 

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

صادر خواهد شد.  /

پور آرمان  محمد 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
سیرجان شهرستان 
1340808 آگهی:  شناسه 

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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رادیو پیــام با پویــش »تابســتان من« 
هموطنــان را در ســفرهای تابســتانی 

همراهی می کند.
مهدی شــهاب تالی مدیر رادیو پیام و آوا 
با اشــاره به رویکرد این شــبکه ها در ایام 
تابستان به مهر گفت: شبکه رادیویی پیام 
با هدف معرفی جاذبه های گردشــگری، 
تاریخی، فرهنگــی، دیدنــی و تفریحی 
کشــور با راه انــدازی پویش »تابســتان 
من« هموطنان را در ســفرهای تابستانی 

همراهی می کند.
شهاب تالی افزود: با توجه به آغاز سفرهای 
تابستانی و کاهش محدودیت های سفر بعد 
از دوران پیک کرونا با برنامه ریزی صورت 
گرفته در نظر داریم با پویش »تابســتان 
من« ضمن همراهــی هموطنان عزیز در 
ســفرهای تابســتانی بتوانیم زمینه الزم 
نســبت به معرفی جاذبه های گردشگری 
و مکان هــای تاریخی، دیدنــی، تفریحی 
و بکر کشــور را به هموطنان در سراســر 
کشــور مهیا کنیم. مدیر رادیو پیام گفت: 
مخاطبان بــرای شــرکت در این پویش 
می تواننــد از مناظر طبیعــی، تاریخی، 
دیدنی کشــور عکس و فیلم تهیه کرده و 
با معرفی کامل محل مــورد نظر به همراه 
عکس خودشان به رادیو پیام ارسال کنند. 
تصاویر ارسالی در رادیو نمای رادیو پیام و 
آوا با نام و مشخصات ارسال کننده پخش 
و ویدیوهای ارســالی شرکت کنندگان به 
همراه تصاویر ارسالی در صفحه اجتماعی 
رادیو پیام بارگذاری می شود. همچنین به 
تصاویر و ویدئوهایی که باالترین بازدید را 
داشته باشد جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به پایگاه اطالع رسانی رادیو پیام 
 wwwradiopayam .ir به نشانی
و یا صفحه اجتماعی رادیو پیام در فضای 
radiopayam. مجازی به نشــانی
ir مراجعه کنند. مخاطبان شــبکه های 
رادیویی پیــام و آوا می تواننــد عالوه بر 
گیرنده رادیو از طریق درگاه های ارتباطی 
و فضای مجازی رادیو پیام و آوا اطالعات 
الزم را دریافت و تعامل خــود را با این دو 
شبکه داشته باشند و از ظرفیت های ایجاد 

شده بهره الزم را کسب کنند.

برنامه کنسرت ها در 
روزهای داغ تابستان

تعدادی از گروه هــا ، هنرمندان بخش ها 
و گونه های مختلف موســیقایی در اولین 
روزهای تابستان ســال جاری اجراهای 
متعددی را در تهران و شهرستان ها برگزار 

خواهند کرد.
خبرگــزاری مهر-گــروه هنر-علیرضــا 
سعیدی: بحث داغ گرانی بلیت کنسرت ها 
طی هفته های اخیر یکــی از مهم ترین و 
جنجالی ترین مباحث حاشــیه ای حوزه 
موســیقی بوده که افراد و کارشناســان 
متعددی دربــاره آن به بحث و تبادل نظر 
پرداخته اند. شــرایطی که گویــا نه برای 
اغلب تهیه کننــدگان و برگزارکنندگان 
کنســرت دارای اهمیت آن چنانی است و 
نه برای خوانندگانی که در معرض اتهاماتی 
چون »فالش خوانی« و بی توجهی به اصول 
اجرای آثار قابل اتــکا در حوزه های فنی 
و محتوایی هســتند؛ گویی شرایط بسیار 
امنی برای این طیف از فعاالن موسیقایی 
مهیا شــده که بدون کمتریــن نظارت و 
بررسی بتوانند هر زمان که صالح می دانند 
قیمت بلیت های کنسرت ها را به شکل غیر 

معقولی باال ببرند.
در این میان به نظر می آید دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی هنوز 
نتوانســته به راهکار اجرایــی و موثری 
برای ارتقا کیفیت و ارزان شــدن قیمت 
بلیت کنســرت های موســیقی به ویژه 

کنسرت های پاپ برسد.
اگرچه توجه به وضعیــت اقتصادی این 
روزها و گرانی شــدید تجهیزات برگزاری 
کنســرت و همچنین افزایش اجاره بهای 
ســالن ها، امری اجتناب ناپذیر است که 
نمی تــوان در شــیب تندی فقــط تهیه 
کنندگان و کنسرت گذاران را مقصر اصلی 
ماجرای گرانی بلیت ها و کاهش کیفیت 
کنســرت ها معرفی کرد، اما بحث اصلی 
در این میان توازنی اســت که می بایست 
از پــس در نظر گرفتن چنین شــرایطی 
به آن دســت پیدا کرد. شرایطی که هنوز 
نمی توان درباره آن به روشــنی حرف زد. 
اما هرچه هست ورود اورژانسی مجموعه ها 
و نهادهایی اســت که می توانند با در نظر 
گرفتن منافع هنرمندان و تهیه کنندگان 
برای پیشبرد اهداف اقتصادی شان در یک 
مسیر درست و قانونمند از مصرف کنندگان 
نیز حمایت کنند تا طیف بیشتری از مردم 
از برنامه ها و اجراهای موسیقی بهره مند 
شــوند. فضایی که به نظر می آید فعاًل در 
دست قشــر پردرآمد جامعه است و فقط 

آن ها می توانند از کنسرت ها دیدن کنند.

مدیرعامل شرکت پخش »نمایش گستران« گفت: ما آماده اکران 
فیلم »چپ، راست« هستیم و سینماداران نیز عالقه دارند تا این فیلم 
اکران شود، البته هنوز منتظریم تا سازمان سینمایی مجوز اکران فیلم 

را صادر کند.
امیرحسین حیدری درباره آخرین وضعیت فیلم »چپ، راست« به ایسنا 
گفت:  گفت وگوهای خوبی بین سازندگان فیلم و وزارت ارشاد صورت 
گرفته و امیدواریم با تعامالت انجام شده پروانه نمایش صادر و این فیلم 
اکران شود. براساس بررسی هایی که انجام دادیم قطعا اگر این فیلم اکران 
شود می تواند بخشی از مخاطبان را به سالن های سینما بیاورد و ما شاهد 

رونق سینماها باشیم.
این تهیه کننده سینما با اشاره به اجرای طرح بلیت شناور در برخی 
سالن های سینما بیان کرد: اجرای چنین طرحی فی نفسه خوب است اما 
نباید فراموش کنیم که چرخه اکران سه ضلع تهیه کننده، پخش کننده 
و سینمادار را شامل می شود و هر تصمیم و اتفاقی در نمایش فیلم ها باید 
بصورت قانونی و با رضایت هر سه طرف در نشست های صنفی عملی 
شود و حتی می توان عالوه بر شناور بودن قیمت بلیت سانس های سینما، 
قیمت محل نشستن تماشاگران نیز مانند کنسرت ها شناور باشد. اگر 
چنین طرحی قرار است به صورت گسترده اجرا شود باید تبدیل به قانون 
شود و آیین نامه اکران نیز تغییر کند و تکلیف مسائل مختلف حوزه اکران 
مشخص شود و همه سینماداران، پخش کنندگان و تهیه کنندگان در 

کل کشور بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
حیدری با اشاره به اینکه حال سینما این روزها خوب نیست، افزود : اینکه 
گفته شود به دلیل قیمت باالی بلیط استقبال خوبی از سینما نمی شود 
حرف کامال دقیقی نیست. گروهی آگاهانه به دنبال این هستند که  
سینما را از سبد خانواده ها حذف کنند و مردم سینما را فراموش کنند. ما 
امروز نیاز به معرفی دوباره سینما به مردم و احیای آن و تشویق مردم به 
تماشای دورهمی فیلم در سینما داریم و همه بخش های سینما باید یک 

کمپین واحد برای آشتی مردم با سینما تشکیل بدهند.

آخرین وضعیت فیلم نیمه توقیفی با 
بازی رامبد جوان و پیمان قاسم خانی

رادیو پیام پویش 
تابستانی راه انداخت

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
اعالم کرد:پنج شنبه ۹ تیرماه مصادف با سالروز شهادت امام جواد 
علیه السالم، پیکرهای طیبه ۳۲ شهید تازه تفحص شده به میهن 

اسالمی بازگردانده می شود. 
به گزارش ایسنا، سردار سیدمحمد باقرزاده افزود: این تعداد 
شهدا مربوط به عملیات تفحص تا تاریخ اول تیرماه است و اگر 
تا ۹ تیرماه به تعداد شهدای تفحص شده افزوده شد به این شهدا 
ملحق خواهند شد. این شهدا از مرز شلمچه وارد میهن عزیزمان 
خواهند شد و مورد استقبال مردم شهرهای آبادان و خرمشهر و 
عشایر قهرمان ایل قشقایی از استان فارس به نمایندگی از ملت 

ایران قرار خواهند گرفت. 

بازگشت پیکرهای پاک 32 شهید
 دفاع مقدس به کشور

نهضـت سالن سـازی در سـینما کـه از اوایـل دهـه 
گذشـته آغـاز و در دولـت دوازدهـم متوقـف شـده 
بـود، بـار دیگـر در دولـت سـیزدهم بـا قدم نخسـت 
جلوگیری از تعطیلی سـینماها، به راه خـود ادامه داد.
بـه گـزارش خبرنـگار سـینمایی ایرنـا، نهضـت 
سالن سـازی در سـینمای ایـران، از ابتـدای دهـه ۹۰ 
آغـاز شـد؛ نهضتـی کـه بـه موجـب آن، سـینماهای 
فرسـوده ترمیـم شـده و در شـهرهای غیر برخـوردار 
نیـز سـینما تاسـیس می شـد. ایـن نهضـت از همان 
ابتـدا، بـا اقبـال خوبـی از جانب مدیـران سـینمایی، 
سـالن داران بخـش خصوصـی و سـرمایه گذاران این 

حـوزه مواجـه شـد.
در اواخـر دولـت دوازدهـم، برخـی ناهنماهنگی هـا 
سـبب شـد تـا بسـیاری از سـینماهای خصوصـی، با 
مشـکالت بسـیاری مواجـه شـوند؛ مشـکالتی که به 
فراخور شـیوع ویـروس کرونـا، عمیق تر شـد و حجم 
قابل توجهـی از ایـن سـینماها را بـه مـرز تعطیلـی 

ند کشـا
تعـداد سـالن های کشـور بـه یک بـاره چند برابر شـد 
و متعاقـب بـا ایـن رونمایی هـا، بـر تعـداد مخاطبـان 
سـینما و البته تعـداد فیلم هـای اکـران، افزوده شـد. 
همچنین تعداد سـینماهای سـرگروه، از ۵ سـینمای 
ابتـدای دهـه ۹۰ بـه ۸ سـینما در ابتـدای امسـال 

افزایـش یافـت.
در اواخـر دولـت دوازدهـم، برخـی ناهنماهنگی هـا 
سـبب شـد تـا بسـیاری از سـینماهای خصوصـی، با 
مشـکالت بسـیاری مواجـه شـوند؛ مشـکالتی که به 
فراخور شـیوع ویـروس کرونـا، عمیق تر شـد و حجم 
قابل توجهـی از ایـن سـینماها را بـه مـرز تعطیلـی 

کشـاند.
نبود حمایت های کافی از سـینماها، ایـن روند را برای 

ماه ها و حتی تا به امـروز تعطیل نگه داشـت تا نهضت 
سالن سـازی کـه موجـب تعـدد سـالن های سـینما 
می شـد، به یک باره و بـا خارج شـدن سـاختمان های 
فرسـوده از ناوگان سـینماهای فعال، با کاهش سـازه 
سـینمایی مواجه شـود. اتفاقی که در دولت سیزدهم 
رخ داد جلوگیـری از تعطیلـی سـینماها بـود. بنـا به 
قولـی، ۲۰ سـینمای کشـور در معـرض انحـالل یـا 
تغییر کاربری هسـتند. ایـن تعداد سـینما در صورت 
درسـتی آمار، چیزی حدود ۱۱ درصد از سـینماهای 
کشـور اسـت که قطعـا نگران کننده اسـت. سیاسـت 
جلوگیـری از تعطیلی سـینماها، در نتیجـه تعامل ها 
و تدویـن بسـته های حمایتـی رقـم خـورد. البته که 
سـالن داران هم چنان نقدهایی نسـبت به شـیوه های 
حمایتـی سـازمان سـینمایی دارنـد امـا قدر مسـلم 
آن کـه شـیب تعطیلـی سـینماها و خبرسـازی های 
حول آن تـا حدود بسـیاری مرتفـع شـده و این خطر 
که می رفت پاشـنه آشـیل فرهنگـی دولـت دوازدهم 
لقب بگیـرد، فعال بر مـداری از سـکون و آرامـش قرار 
گرفتـه اسـت. متاسـفانه یکـی از شـیطنت هایی کـه 
در برخـی آمارهـای دولـت قبل بـه چشـم می خورد، 
لحـاظ کـردن سینماماشـین و سـینماهای سـیار در 
زمره سـینماهای فعال کشـور بـود. آماری که سـبب 
شـد تا تعـداد سـینماهای کشـور بـه ۳۳۵ سـینما و 
تعـداد سـالن ها نیـز بـه بیـش از ۶۵۰ سـالن افزایش 
یابد اما اگر طبـق همان تعریف اسـتاندارد، سـینما را 
بـه مجموعه ای ایسـتا تفسـیر کنیم که دائمی اسـت، 
هم اکنون ۲۲۴ سـینمای فعال در کشـور وجـود دارد 
که این تعـداد سـینما، ۵۷۳ سـالن سـینمایی دارند. 
تعداد صندلی سـالن های سـینمایی کشـور نیز ۱۳۹ 

هـزار و ۵۲۸ صندلی اسـت.
این آمـار اگرچـه برای یک کشـور ۸۵ میلیـون نفری 

کـه یکـی از صاحبـان سـینما در جهـان محسـوب 
می شـود، آمار بـه شـدت ضعیفی اسـت امـا رویکرد 
دولت مردمی در توقف تعطیلی سـینماها، قابل توجه 
اسـت. مدیریـت سـینمایی دولـت مردمـی در گام 
نخسـت، تعطیلی سـینماها را متوقف کـرد و در گام 
دوم، تـالش دارد تا با ترسـیم یک چشـم انداز، زمینه 
تکمیـل سـینماهای ناتمـام و بازسـازی و تجهیـز 
سـالن هایی که اکنون فعـال نیسـتند را فراهـم آورد 
بـه همیـن دلیـل، چنیـن سـخنی در همـان ابتدای 
روی کار آمـدن وزیـر ارشـاد مطـرح شـد کـه تعداد 
سـالن های سـینمایی کشـور تـا پایـان سـال آینـده 
به عـدد یـک هـزار می رسـد. اگرچـه حتی بـا وجود 
رسـیدن سـالن های سـینمایی کشـور بـه عـدد یک 
هـزار، بـاز هـم رضایـت مطلوبـی از بابـت نسـبت 
جمعیت کشـور به تعداد هر سـالن حاصل نمی شـود 

اما این عـدد، تقریبـا دوبرابر تعـداد سـالن های فعال 
کنونـی اسـت. ضمـن اینکـه کشـور را از فقر نسـبی 
کنونـی در حـوزه سـینما نجـات می دهـد و زمینه را 
برای توسعه بیشـتر ناوگان سـینمایی کشـور فراهم 
مـی آورد. اکنـون ایـن امیـدواری وجـود دارد کـه بـا 
توجـه بـه تعـدد مال هـای تجـاری و گسـترش ایـن 
فرهنـگ میان انبوه سـازان کشـور، سـاالنه بـر تعداد 
سـالن های کشـور بـه شـکل تصاعـدی افزوده شـود 
و ایـن رونـد، تا رسـیدن بـه یک حـد مطلوب تـداوم 
یابد تـا این مشـکل تاریخی کشـور کـه همـواره و در 
تمامـی دوران هـا، محلـی از اعـراب داشـته، برطرف 
شـود و ایـران هم پـای رشـد کیفـی تولیـدات، در 
حـوزه لجسـتیکی نیز بـه رشـد قابل توجهی دسـت 
یافتـه و زمینه صنعتی شـدن آن با شـتاب بیشـتری 

دنبال شـود.

نهضت سالن سازی سینما دوباره کلید خورد
ین
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سـینماهای کشـور در فصـل بهـار، ۲۰ 
فیلـم نمایـش دادنـد کـه اقتصـاد ۱۲۹ 
میلیـارد تومانـی را بـرای سـینمای ملـی 

رقـم زدنـد.
به گـزارش ایرنا، سـینمای ایـران در بهار 
۱۴۰۱، فـراز و فرودهـای بسـیاری را بـه 
خـود دیـد. ابتـدا یـک اکـران نـوروزی 
کـه  گذاشـت  پشت سـر  را  متالطـم 
به واسـطه حـذف ۲ فیلـم از ایـن اکـران 
و جایگزینـی ۲ فیلـم دیگـر، موجـی از 
حواشـی را تجربـه کـرد. اکـران بهـار در 
۱۴ فروردیـن، بـا مـاه رمضان مقارن شـد 
و فـروش خـوب نـوروز بـه یک بـاره، افت 

قابل توجهـی را بـه چشـم دیـد.
در اکـران فطـر، ۲ فیلـم جدیـد بـه روی 
پـرده رفتنـد و توانسـتند تـا حـدودی، 
رونـق را بـه سـینماها بازگرداننـد. پس از 
تعطیـالت میانه هـای خـرداد نیـز ۵ فیلم 
به چرخـه اکران افـزوده شـدند تـا تعداد 
فیلم هـای نمایش داده شـده در فصل بهار 

سـینماهای کشـور بـه ۲۰ فیلم برسـد.
البته کـه به جـز ۲ فیلـم اکـران عید فطر، 
د،  خـردا اکـران  و  نـوروز  بسـته  دو 
واکنش هـای متفاوتـی را بـه خـود دیـد. 
منتقـدان بـر ایـن بـاور بودند که می شـد 
یـن دو  نتخاب هایـی بهتـر بـرای ا بـا ا
بـازه طالیـی، رونـق بیشـتری را متوجـه 

سـینماهای کشـور کـرد.
از سـوی دیگـر، در ایـن فصـل، یک بـار 
شـورای صنفـی نمایـش بـه شـکلی غیـر 
رسـمی منحـل شـد و شـورای راهبـردی 
اکران به جـای آن، فیلم های سـینماها را 
انتخـاب کـرد. در آخرین روزهـای خرداد 
ماه نیـز شـورای صنفـی جدید بـا افرادی 
دیگـر شـکل گرفـت تـا تمامـی توجهات، 
بـه انتخاب هـای ایـن شـورا بـرای اکـران 

تابسـتان باشـد. 
بـا ایـن حـال امـا قطعـا می تـوان نتیجـه 
گرفـت کـه اکـران طالیـی بهـار ۱۴۰۱، 
می توانسـت در صورت نداشـتن حواشـی 
دولت مـردان  و  سـینماگران  میـان 
سـینمایی، بـه انتخاب هـای بهتـری بـر 
روی پـرده و نتیجه طالیی تری در گیشـه 

سـینماها دسـت یابـد.
در فصـل بهـار، ۱۰ فیلـم اجتماعـی، ۶ 
کمـدی، ۳ فیلـم کـودک و نوجـوان و ۱ 
فیلـم دفـاع مقـدس بـه روی پـرده رفت. 
البتـه که ایـن ترکیب خـود نشـان دهنده 
انتخاب هایـی غیـر تخصصـی بـرای ۳ ماه 

خـوب اکـران اسـت. در این فصـل، اکران 
نـوروز، اکـران عیـد فطـر و اکـران بعـد از 
فرصت هـای  د،  نیمه خـردا تعطیـالت 
مناسـبی برای نمایـش فیلم هـای کمدی 
بـود امـا در کمـال تعجـب، طـی ۳ مـاه، 
تنهـا ۶ فیلـم کمـدی نمایش داده شـد تا 
گیشـه سـینماها، از آن رونق اصیل چنین 
فصلـی عقـب بمانـد. ضمـن آن کـه نیمی 
از ایـن کمدی هـا، صالحیـت نمایـش در 
اکـران طالیـی بهار را نداشـتند و می شـد 
نتخـاب آثـار کمـدی شایسـته تر،  بـا ا
گیشـه بهـاری سـینماها را بـا رونـق 

بیشـتری مواجـه کـرد.
بـا ایـن حـال، سـینماهای کشـور در بهار 
۱۴۰۱، ۱۲۹ میلیـارد تومـان فـروش 
داشـتند. ۳ میلیـون و ۹۲۰ هـزار نفـر 
تماشـای  بـه  ر سـانس  هـزا  ۱۷۷ در 
فیلم هـا نشسـتند. در فروردین مـاه، ۱ 
میلیـون و ۶۲۰ هـزار بـه تماشـای فیلـم 
نشسـتند و گیشـه ۵۳ میلیـارد تومانـی 
را رقـم زدنـد. تعـداد مخاطبـان سـینما 
در اردیبهشـت ماه، ۱ میلیـون و ۲۰۰ 
هزار نفـر بـود کـه گیشـه ۴۰ میلیـاردی 
را محقـق کردنـد و در خردادمـاه نیـز ۱ 
میلیـون و ۱۰۰ هزار نفر به تماشـای فیلم 
نشسـتند و گیشـه سـینماها نیز برای این 

مـاه، ۳۶ میلیـارد تومـان بـود.
گیشـه ۱۲۹ میلیـاردی فصـل بهـار که با 

مخاطـب حـدودا ۴ میلیون نفـری محقق 
شـده، می توانسـت در بهتریـن حالـت، 
تنهـا در فروردین مـاه محقق شـود. تعدد 
فیلم هـای آمـاده اکـران، ایـن بسـتر را 
فراهـم کـرده تـا دسـت شـورای صنفـی 
نمایـش در انتخـاب فیلم هـای شایسـته 
و متناسـب بـا فضـای اکـران، بـه خوبـی 
بـاز باشـد امـا برخـی سیاسـی کارها کـه 
به متالطـم شـدن فضـا میـان هنرمندان 
و دولت مردان سـینمایی کشـور انجامید، 
سـبب بـروز حواشـی در ایـن زمینـه و 
تاثیـرات ایـن حواشـی بـر مقولـه اکـران 
شـد. فیلم هـای نه چنـدان مطلوبـی بـه 
پـرده راه یافتنـد و چنیـن اقتصـادی را 
بـرای بهار سـینماهای کشـور رقـم زدند.
ر شـورای صنفـی  بـا اسـتقرا حـاال و 
نمایـش جدیـد، ایـن امیـد وجـود دارد 
کـه فیلم هـای خوبی طـی حـدود ۴۰ روز 
باقی مانـده تـا آغـاز محـرم بـه روی پرده 
رفتـه و در دوماه محـرم و صفر کـه مقارن 
بـا دو مـاه پایانی تابسـتان امسـال اسـت 
نیـز فیلم هـای خوبـی مهندسـی شـود تا 
اکران تابسـتان، بـا تجربـه از اکـران بهار، 
یک اکـران سـوخته لقـب نگیـرد. اتفاقی 
کـه در صـورت یـک مدیریـت درسـت 
تفاق هـای  نـد ا و بـدون حاشـیه می توا
خوبـی را بـرای اکـران سـه فصـل دیگـر 

امسـال رقـم بزنـد.

مدیر شبکه رادیویی صبا در خالل برگزاری 
مرحله دوم تست گویندگی در این شبکه از 

برگزاری این آزمون به صورت دوره ای خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی رادیو 
صبا، مرحله دوم آزمون تست صدا با هدف کشف 
استعدادهای گویندگی در ساختمان شهدای 
رادیو در حال برگزاری است و قرار است از 
تولیدات شرکت کنندگان در قالب برنامه صباگو 

استفاده شود.

حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیو صبا گفت: 
آزمون تست گویندگی و اجرا در رادیو صبا به 
صورت دوره ای با عناوین مختلف برگزار خواهد 
شد. هر دوره با مراحل مختلفی طراحی می شود 
که شرکت کنندگان برای برگزیده شدن باید 

مراحل مختلف را با موفقیت طی کنند.
این  رادیویی صبا عنوان کرد:  مدیر شبکه 
آزمون به صورت چالش برگزار می شود یعنی 
شرکت کنندگان بدون دوره آموزشی باید با 

استفاده از استعداد و سواد رسانه ای خود و 
راهنمایی های داوران تالش کنند تا در این رقابت 

به موفقیت دست یابند.
وی افزود: در این دوره که در حال برگزاری 
است، تولیدات برگزیدگان در قالب یک برنامه 
به نام »صباگو« از رادیو صبا پخش خواهد شد و 
در نهایت تولید یک کتاب گویا به عنوان جایزه 
برگزیدگان نهایی این دوره در نظر گرفته شده 

است.

آزمون گویندگی و اجرا 
در رادیو صبا ادامه دار است

درآمد 1۲۹ میلیارد تومانی 
سینما در بهار
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مدیـر پردیـس سـینمایی مگامـال تاکیـد می کند: 
اگـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه دنبـال 
آشـتی مردم با سینماسـت بایـد فیلم هـای خوب و 
مخاطب پسـند را اکـران کنند نـه اینکه مانـع صدور 

پروانـه نمایـش آن ها شـود.
به گـزارش ایسـنا، ایـن روزها آمـار فـروش فیلم ها و 
تعـداد مخاطبان سـینما شکسـتی سـنگین را برای 
گیشـه ی سـینما در بهـار ۱۴۰۱ نشـان می دهد، در 
حالـی که خیلی هـا پیش بینـی می کردند بـا کاهش 
آمار مبتالیان به کرونا وضع بهتری را شـاهد باشـیم 

و کم کـم سـینماها رونـق پیـدا کنـد، امـا نـه تنهـا 
این اتفـاق نیفتـاد بلکـه بـه نظـر می رسـد روزهای 

تاریک تـری هـم در انتظـار اکران باشـد.
برای درک حـاد بـودن وضعیت و کاهش چشـمگیر 
تعداد مخاطبان سـینما مقایسـه های مختلفی میان 
آمار فـروش و مخاطبان سـینما در سـال های پیش 
از کرونـا با امسـال انجام می شـود که نشـان می دهد 
میـزان فـروش سـینما در سـه ماهه نخسـت سـال 
۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۷، ۳۵ 
درصد افزایش داشـت؛ یعنی سـینماها از فروش۸۴ 

میلیـارد و ۷۵۳ میلیونی بـا حدود ۹میلیـون و ۸۱۷ 
هـزار مخاطـب در سـال ۱۳۹۷ بـه فروشـی معادل 
۱۱۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون با ۹ میلیون و ۸۴۶ هزار 
تماشـاگر رسـیده بودند. ایـن در حالی اسـت که در 
بهـار امسـال اگرچه بـه لطـف افزایش قیمـت بلیت 
میـزان فـروش بـه ظاهـر افزایـش داشـته و بـه رقم 
۱۲۷ میلیارد تومـان رسـیده، اما تعداد تماشـاگران 
فیلم هـای اکـران شـده ی سـال ۱۴۰۱ تـا بـه امروز 

حتی به چهـار میلیـون نفر هم نرسـیده اسـت.
در ایـن زمینـه محمـد قنبـری -مدیـر پردیـس 
سـینمایی مگامـال - در گفت وگویـی با ایسـنا بیان 
کرد: بـه نظر مـن مقایسـه فروش امسـال سـینما با 

سـال های ۹۸ و ۹۷ اشـتباه اسـت و حتی مقایسه ای 
کـه میـان اسـتقبال مـردم از بعضـی کنسـرت ها 
و تئاترهـای گران قیمـت  می شـود نیـز درسـت 
نیسـت چـون حـدود ۷۰ تـا ۸۰ درصـد مخاطـب 
سینما از قشـر متوسـط جامعه هسـتند ولی آن نوع 
نمایش هـا و کنسـرت ها مخاطبی با سـطح درآمدی 
باالتر دارنـد ولـی از آنجا که فشـار اقتصـادی و تورم 
روی قشر متوسط وحشـتناک اسـت، این قشر توان 
رفتـن بـه سـینما را از دسـت داده چـر ا که یـک بار 
سـینما رفتن هزینه پارکینگ و تنقالت و شـام را به 
نیـز همـراه دارد که دسـت کم بـه ۵۰۰ هـزار تومان 

می رسـد.

بـه گفتـه عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه ناشـران و 
کتاب فروشـان تهـران، کتاب فروشـانی کـه فقـط 
کتاب بفروشـند از پرداخت مالیات معاف هسـتند، 
اما به ایـن دلیل کـه حـدود ۶۰۰ کتاب فروشـی در 
ایـران بـدون مجـوز فعالیـت می کننـد، مجبـور به 

پرداخـت مالیات هسـتند.
سـیدرفیع احمد جواهـری در گفت وگـو بـا ایرنـا 
دربـاره اقداماتـی کـه توسـط اتحادیـه ناشـران و 
کتاب فروشـان تهـران بـرای معافیـت از پرداخـت 
مالیـات کتاب فروشـان انجـام شده اسـت، اظهـار 
داشـت: کتاب فروشـی هایی کـه فقـط کتـاب 
می فروشـند و جـواز کسـب از اتحادیـه ناشـران و 
کتاب فروشـان دریافـت کرده انـد، می تواننـد از این 

امـکان اسـتفاده کننـد.
عضو هیات مدیره اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان 
تهـران در خصـوص نحـوه محاسـبه مالیـات 
کتاب فروشـانی کـه لوازم التحریـر و دیگـر کاالها را 

در کتاب فروشـی بـه فـروش می رسـانند، توضیـح 
داد: ایـن گـروه می تواننـد بـا ممیـز مالیاتـی وارد 
بحـث و گفت وگو شـوند و بـه او درباره معـاف بودن 
بخش فـروش کتـاب توضیـح دهنـد تـا در صورت 
قبـول ممیز مالیاتـی، فقط بـرای بخش هـای دیگر 

فروشـگاه مالیـات پرداخـت کنند.
حدود ۶۰۰ کتاب فروشی در ایران عضو 

اتحادیه هستند
از  بسـیاری  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  جواهـری 
کتاب فروشـی ها در ایـران عضـو اتحادیـه ناشـران 
و کتاب فروشـان نیسـتند، افـزود: بـه همیـن دلیل 
ایـن کتاب فروشـی ها مجبـور بـه پرداخـت مالیات 
هسـتند. حدود ۶۰۰ کتاب فروشـی در ایـران عضو 
اتحادیـه هسـتند، ایـن در حالـی اسـت کـه حدود 
۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کتاب فروشـی در ایران داریم. یعنی 
نزدیک به نصـف کتاب فروشـان ایران بـدون مجوز 

بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهند.

کتاب فروشان عضو اتحادیه از پرداخت 
مالیات سال ۱۴۰۰ معاف هستند

او دربـاره چرایـی اینکـه برخـی از کتاب فروشـان با 
وجود تسـهیالتی که با عضویت در اتحادیه ناشـران 
و کتاب فروشان می توانند از آن استفاده کنند، عضو 
اتحادیه ناشـران و کتاب فروشان نشـدند، بیان کرد: 
اینکه چرا عضو نشـدند به هـر فرد بسـتگی دارد اما 
قانون بر این اسـاس اسـت کـه کتاب فروشـان باید 
از اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان جواز بگیرند. نه 
تنهـا کتاب فـروش بلکه هـر شـغلی بـرای فعالیت 

اقتصادی بایـد جواز داشته باشـد.
به گفته جواهری، اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان 
می توانـد مانـع ادامـه فعالیـت کتاب فروشـی های 
بدون مجـوز شـود، اما چنین اقـدام نخواهنـد کرد، 
زیـرا ویتریـن کتاب فروشـی ها در تعـداد کم اسـت 
و اتحادیه مانع فعالیت باقی کتاب فروشـان نخواهد 

. شد

بهار خزان زده گیشه

کتاب فروشانی از پرداخت مالیات معاف 
هستند که فقط کتاب بفروشند
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از  فرعی   14 پالك  مترمربع    388/50
کرمان   23 بخش  در  واقع  2894-اصلي 
امام  شهرک  شفا  خیابان  شهداد  آدرس  به 
مالکیت  محل  از  ملک  انتقال  و  تقاضا  رضا 
به  شهرداری شهداد محرز گرديده است.لذا 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله 
مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه 
توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از 

تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه 
ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از  پس  و 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از 
نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/21

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/04 

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و 

امالک شهداد

شناسه آگهی: 1332588
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در دولت فعلی تالش شد استقالل و پرسپولیس در 
مسیر ثباِت مدیریت گام بردارند تا دیگر خبری از 

مدیران سفارشی نباشد.
به گزارش ایرنا، ۲ باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
به دالیل مختلف اهمیت زیادی بــرای ورزش و به 
خصوص فوتبال کشور دارند. این ۲ باشگاه که دارای 
هواداران میلیونی و متعصبی هستند به خاطر سوء 
مدیریتی که در طول سالیان گذشته دچارش شده 
بودند وضعیت خوبی نداشتند؛ اما در چند ماه اخیر با 
تصمیمات مدیریتی که در خصوص آنها گرفته شد 
به ثبات الزم رسیدند. در ادامه وضعیت این ۲ باشگاه 

مورد بررسی قرار گرفته  است.
استقالل چگونه

 از فرش به عرش رسید؟
استقاللی ها در فصل گذشــته لیگ برتر توانستند 
به مقام قهرمانی این رقابت ها دســت پیدا کنند؛ 
قهرمانی که پس از ۹ سال ناکامی رخ داد و باعث شد 
هواداران اســتقالل باالخره فریاد شادی سر دهند. 
نکته حائز اهمیت اینکه این تیم توانســت عالوه بر 
کسب این قهرمانی، رکوردهای بی نظیری هم از خود 
به جا بگذارد. استقالل تا پیش از مدیرعاملی آجرلو، 
وضعیت اســفناکی به لحاظ مدیریتی داشت و در 
سال های طوالنی افرادی به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره این باشگاه فعالیت می کردند که اکثرا 

شایستگی این سمت ها را نداشتند.
مصطفی آجورلو باشگاهی را تحویل گرفت که در 
بدترین شرایط به لحاظ مدیریتی و به خصوص مالی 
بود. او تنها چند روز پیش از آغاز لیگ بیست و یکم 
این سمت را بر عهده گرفت؛ اما توانست با مدیریتی 
مدبرانه و به دور از هیاهو استقالل را به ساحل آرامش 
برســاند. وزارت ورزش با انتخاب آجرلو به عنوان 
مدیرعامل، این باشــگاه را از وضعیت وخیمی که 
داشــت نجات داد و به طور قطع این مسئله یکی از 
مهمترین اقدامات ســید حمید سجادی به عنوان 

وزیر ورزش و جوانان بوده است.
مدیرعامل باشگاه استقالل تنها به کسب قهرمانی در 
لیگ برتر اکتفا نکرد و مقابل رویه ای اشتباه ایستاد 

که ســازمان لیگ آن را ایجاد کرده بود و سال ها بر 
اساس آن پیش می رفت. پیش از این سهم استقالل 
و سایر تیم های لیگ برتری از درآمدهای تبلیغات 
محیطی آنقــدر ناچیز بود که تاثیری در پوشــش 
هزینه های گزاف آنها نداشــت؛ اما آجورلو با وجود 
سنگ اندازی های مختلف موفق شد این درآمدها را 

روانه خزانه باشگاه استقالل کند.
پرسپولیس در مسیر ثبات مدیریت

پرســپولیس هم در سال های گذشــته به لحاظ 
مدیریتی شرایطی همچون استقالل داشت؛  البته با 
این تفاوت که در نتیجه گیری عملکرد نسبتا موفقی 
داشت و این نتایج سرپوشی شد بر عملکرد مدیران 
پیشین این باشگاه. اقدامات و تصمیمات این مدیران 
آنقدر عواقب داشت که نمی توان پایانی برای آن در 
نظر گرفت. جذب بازیکنان خارجی بی کیفیت که در 
نهایت تعداد پرونده های شکایت از این باشگاه را در 

نهادهای بین المللی بیشتر کرد.
کار به جایی رســیده بود که یک دندان پزشــک 
بدون هیچ ســابقه مدیریتی در فوتبال توانســت 
به مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس برسد و البته 
همانطور که پیش بینی می شد این انتصاب تبعات 
زیادی را به دنبال داشــت و کار به جایی رسید که 
هواداران پرسپولیس خواستار برکناری او شدند.دیگر 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که حتی هزینه خرید 
جوراب و کت و شلوارهای میلیونی خود را از خزانه 
باشگاه پرداخت می کرد را باید به همه انتصاب های 
عجیب وزارت ورزش در دولت های پیشین اضافه 
کرد. این فرد عالوه بر این اقدامات با عقد قراردادهای 
شائبه دار با بازیکنان و مربیان خارجی، پرسپولیس را 
دچار مشکالتی کرد که اثرات آن همچنان ادامه دار 

است.
انتصاب رضا درویش به عنوان مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس که در اواسط فصل گذشته انجام شد این 
امیدواری را به وجود آورد که سرخپوشان همچون 
باشگاه استقالل به یک ثبات مدیریت برسند. این 
اتفاق رخ داد و هر چند پرسپولیس نتوانست به عنوان 
قهرمانی در لیگ برتر دست پیدا کند؛ اما اقدامات 

اخیر این باشگاه در بستن تیمی قدرتمند برای فصل 
آینده لیگ برتر فوتبال نشان دهنده درایت مدیریت 

این باشگاه است.
خصوصی سازی سرخآبی ها، اتفاق 

مبارکی که باالخره رخ داد
پیش از روی کار آمدن دولت فعلی، مدیران سابق 
وزارت ورزش مدام از خصوصی ســازی استقالل و 
پرسپولیس صحبت به میان می آوردند؛ اما عمال هیچ 
اتفاقی رخ نمی داد و خصوصی سازی سرخآبی ها را 
تنها در صحبت های این مدیران می شد دید و عمال 
خبری از آن نبود. با تغییر دولت، وزارت ورزش روی 
این موضوع پافشــاری کرد تا در نهایت به سرانجام 

رسید.
در خصوص اینکه مدیران قبلی و فعلی وزارت ورزش 
تا چه حد نســبت به خصوصی ســازی استقالل و 
پرسپولیس عزم جدی داشتند می توان صحبت های 
رئیس سازمان خصوصی ســازی را مالک قرار داد. 
حسین قربان زاده در گفت وگویی تلویزیونی عنوان 
کرد:»جا دارد از رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس 
و مصطفی آجرلو مدیرعامل استقالل تشکر کنم. 
همکاری خود را برای شــفافیت داشــتند و مسیر 
گذشته را طی نکردند. در این مسیر با ما همکاری 

کردند و ۸۰۰ صفحه از اطالعات باشگاه ها منتشر 
شده است. هر باشــگاهی موظف است رقم قرارداد 
کادر فنی خود را جداگانه و بازیکنان را نیز جدا در 
سایت کدال افشا کند. چون این ۲ باشگاه در حال 
حاضر در فرابورس هستند، تا اینجا باید رقم مجموع 
کادر فنی افشا شود. چون باشگاه های دیگر نیستند، 
نباید یک رقابت ناعادالنه شــکل بگیرد. حتما باید 

عدالتی باشد.«
نگاه درست وزارت ورزش به استقالل و 

پرسپولیس
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور 
به درســتی دریافته که اگر استقالل و پرسپولیس 
شرایط مناسبی داشته باشــند حال فوتبال کشور 
هم خوب خواهد بود. اگر در گذشته این ۲ باشگاه 
به حیاط خلوت مدیران سفارشی و مردودی تبدیل 
شده بود حاال می توان امیدوار بود که مدیران فعلی 

سرخابی ها نه سفارشی هستند و نه مردودی.
نتایج اقدامات وزارت ورزش و جوانان در ساماندهی 
استقالل و پرسپولیس را می توان در سال های آینده 
بیشتر مشاهده کرد. این ۲ تیم اهمیت زیادی برای 
دولت دارند و قطعا در آینده وضعیت آنها بهتر هم 

خواهد شد.

نجات استقالل و پرسپولیس از دست مدیران سفارشی؛ 
سرخابی ها دیگر حیاط خلوت نیستند

جزئیات خواندنی از جام ملت های 2023
 صدرنشینی ایران در حضور یک 

مهمان ناخوانده
هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا برای دومین بار با حضور 
۲۴ تیم قرار است برگزار شود. به گزارش ایرنا، هجدهمین دوره رقابت های 
جام ملت های آسیا از ۲۶ خرداد تا ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. 
مسابقاتی که پس از کناره گیری چین از میزبانی، هنوز مشخص نیست در 
چه کشور و یا حتی کشورهایی به قرار است برگزار شود. با این وجود بد 
نیست در فاصله ۳۶۲ روز تا آغاز این مسابقات به چند نکته اشاره داشته 
باشیم. برای دومین دوره متوالی این رقابت ها قرار است با حضور ۲۴ تیم 
به انجام برسد. در سال ۲۰۱۹ شاهد اولین جام ۲۴ تیمه بودیم که نهایتا 
قطر قهرمان شد. با افزایش تعداد تیم ها از ۱۶ به ۲۴، شاهد حضور تیم هایی 
هستیم که پیش از این کمتر شــانس حضور در جام ملت ها را به دست 
می آوردند. این مساله ممکن است کمی از کیفیت بازی ها حداقل در دور 
نخست بکاهد اما می تواند برای توسعه فوتبال در قاره کهن و همچنین 
درآمدزایی AFC مفید و مثمر ثمر باشد. تیم ملی فوتبال قطر در دوره قبلی 
موفق شد با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. شاگردان 
فلیکس سانچز در خاک امارات کار خود را با قدرت آغاز کردند و تا پایان به 
این مسیر عالی ادامه دادند. آنها در بازی نهایی با نتیجه سه بر یک از سد ژاپن 
گذشتند و برای اولین بار عنوان قهرمانی را مال خود کردند. معز علی نیز 
عنوان آقای گلی را به دست آورد. همچنان منتظر هستیم تا میزبان این دوره 
از مسابقات مشخص شود. چند کشور شانس خوبی برای میزبانی دارند و 
احتماال کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشوری اعتماد می کند که سابقه 
برگزاری چنین رقابت هایی را داشته باشد. تا به اینجا پنج کشور قطر، امارات، 

ژاپن، استرالیا و کره جنوبی آمادگی خود را برای میزبانی اعالم کرده اند.
با برگزاری مسابقات انتخابی در همین ماه، ترکیب ۲۴ تیمه کامل شد. 
۲۰ تیم از ۲۴ تیم حاضر در دوره قبلی هم حاضر بودند و تنها جای چهار 
تیم تغییر کرده است. کشورهای فیلیپین، یمن، کره شمالی و ترکمنستان 
نتوانستند مجوز حضور در این دوره را به دست بیاورند و به جای آنها شاهد 

حضور تاجیکستان، اندونزی، مالزی و هنگ کنگ هستیم.
تاجیکستان، تنها تیمی است که پیش از این سابقه حضور در جام ملت ها 
را نداشته و قرار است برای اولین بار در این مسابقات حاضر شود. تیمی که 
بازیکنان شناخته شده ای در آن برای فوتبالدوستان ایرانی حضور دارند. 
تاجیکی ها در چند سال اخیر با سرمایه گذاری مناسب موفق شدند در عرصه 

باشگاهی و ملی پیشرفت قابل لمسی داشته باشند.
۲ کشور اندونزی و مالزی که جزو میزبان های جام ملت های ۲۰۰۷ بودند 
یک مرتبه دیگر موفق شدند جواز حضور در جام ملت ها را به دست بیاورند. 
هنگ کنگ ولی به انتظاری ۵۵ ساله پایان دهد. آنها آخرین بار در سال 
۱۹۶۸ موفق شدند به جام ملت ها صعود کنند. این تیم در دور دوم انتخابی 
جام جهانی با ایران هم گروه بود و با نتایج ۲-۰ و ۳-۱ مغلوب شــاگردان 

ویلموتس و اسکوچیچ شد.

پیشکسوت باشگاه استقالل با بیان اینکه تصور نمی کرده است پروسه 
انتخاب سرمربی این تیم طوالنی شود، گفت: درباره »ساپینتو« بعد 
از گذشت چند هفته از مسابقات لیگ نظر می دهم. سعید بیگی 
پیشکسوت استقالل در گفتگو با مهر درباره شرایط استقالل بعد از 
جدایی فرهاد مجیدی اظهار داشت: تصور نمی کردم پروسه انتخاب 
سرمربی در استقالل تا این قدر طوالنی شود و بیش از ۲۰ روز طول 
بکشد. پیشکسوت آبی پوشان در خصوص انتخاب »ریکاردو ساپینتو« 
به عنوان سرمربی استقالل گفت: شناخت دقیقی از ایشان ندارم، 
پس فعاًل نظری در این رابطه نمی دهم. در حال حاضر به تصمیم 
مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه احترام می گذارم و امیدوارم که 
تصمیم درستی گرفته باشد و قضاوت را در این مورد به گذشت چند 
هفته از رقابتهای لیگ برتر موکول می کنم. وی افزود: برای استقالل 
خیلی مهم است که در فصل بعد قهرمانی را تکرار کند و این کار تنها 
از یک مربی قوی در کنار تیم مدیریتی همدل و ایجاد انسجام تیمی 
میسر می شود. بیگی بیان داشت: مربی هرچقدر هم که خوب باشد 
برای موفقیت به ابزار نیاز دارد و اصلی ترین ابزار هر مربی هم ابتدا 
بازیکن است. تا امروز اتفاق خاصی در بحث نقل و انتقاالت نیفتاده 
و من امیدوارم همانطور که مدیریت وعده داده بعد از معرفی رسمی 
ســرمربی از توافق با بازیکنان فعلی و جذب بازیکنان جدید اخبار 

خوشایندی بشنویم.

سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری اعالم کرد با توجه به تغییر 
و تحوالت مدیریتی در فدراسیون از هیچ کمکی به جبران زمان از 
دست رفته برای آماده سازی دریغ نخواهد کرد. به گزارش مهر، پس 
از کنار گذاشته شدن علی مرادی از ریاست فدراسیون وزنه برداری و 
انتخاب سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست، اهالی این رشته چشم 
امید به روزهای روشن آتی دارند و معتقدند وزنه برداری ایران دوباره 
در مسیر امیدوارکننده ای قرار گرفت. در این میان محمدحسین 
برخواه سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری که با حکم علی مرادی 
در زمان ریاست در فدراسیون از سرمربیگری کنار گذاشته شد اعالم 
کرد از هیچ کمکی به تیم ملی دریغ نخواهد کرد. برخواه که چندی 
پیش به دلیل حمایت از اردونشینان معترض تیم ملی از سرمربیگری 
عزل شــد اظهار امیدواری کرد با رفتن مــرادی می توان با برنامه 
ریزی های مطلوب توسط انوشیروانی بسیاری از مشکالتی را برطرف 
کرد تا ورزشکاران بدون هیچ مشکلی به اردوها بازگردند. از اظهارات 
اخیر سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری می توان امیدوار بود وی و 
ملی پوشان معترض دوباره به اردوی تیم ملی باز خواهند گشت، چرا 
که قرار است او به زودی در این مورد با انوشیروانی جلسه ای را برای 

حل مشکالت برگزار کند.

فکر نمی کردم انتخاب سرمربی 
استقالل طوالنی بشود

چراغ سبز »برخواه« برای 
بازگشت به تیم ملی وزنه برداری

خبر

کاغذ ورزش

آگهی مرحله ششم سال 1401
) منطقه یک کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک 

شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء 
هيأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  تقاضای ثبت 
آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون 
مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از 
اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا 
مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )1 -4 -7 -

8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود 
تا  در صورتی كه  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند بتوانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند 
مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

556 فرعی از 4776 اصلی  - آقای ماشااله پشته شیرانی 
فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 12 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
فرش  شرکت  بلوار  آدرس کرمان  به  مربع  متر   191/ 78
کوچه 11 خریداری از محل مالکیت کتایون و مهین دخت 

سروشیان  - ردیف  1240 
18242 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 126 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای غالمرضا علی آبادی تکابی فرزند 
علی به شناسنامه شماره 70 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 4 /275 متر مربع به آدرس کرمان 
خیابان امام سجاد کوچه 15 خریداری از محل مالکیت 

محمد رشیدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0556
18274 فرعی از 4776 اصلی  - آقای مصطفی رسولی 
 490 شماره  شناسنامه  به  خدابخش  فرزند  فیروزآبادی 
مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ  کرمان  از  صادره 
15 /149 متر مربع به آدرس کرمان فیروزآباد بلوار بلداالمین 
بعد از بیت الحسن انتهای کوچه 2 سمت چپ خریداری 

از محل مالکیت سهراب و خسرو کیانیان  - ردیف  1143
18297 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 227 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای مرتضی جعفری گزکی فرزند محمد 

به شناسنامه شماره 2704 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 40 /235 متر مربع به آدرس کرمان 
بزرگراه امام رضا کوچه 3 خیابان آسمان کوچه 7 خریداری 

از محل مالکیت سیدعباس عمرانی  - ردیف  1725
18304 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 49 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم زینب حسینی علی آبادیان فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 1188 صادره از رفسنجان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 45 /93 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 17سمت 
چپ درب 7 خریداری از محل مالکیت جلیل رشیدفرخی 

 - ردیف  0545
18305 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 136 فرعی 
از 4776 اصلی  - خانم شهناز فاریابی فرزند عبداله به 
شناسنامه شماره 16092 صادره از اقلید در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 8 /146 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
مختار  مالکیت  محل  از  خریداری  امام سجاد کوچه 8 

خدایی  - ردیف  1364
18308 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 204 فرعی 
به  ناصر  فرزند  ایزدخواه  امینه  خانم  اصلی  -  از 4776 
در  جیرفت  از  صادره   3020222184 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3 /311 متر مربع که 
موازی 45 /12 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بلوار بلداالمین کوچه 5 فرعی اول سمت راست درب دوم 

خریداری از محل مالکیت احمد دیلمقانی  - ردیف  1308
18309 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای روح هللا شمس الدین فرد فرزند 
نوراله به شناسنامه شماره 3120113190 صادره از بافت در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه 27 خریداری از 

محل مالکیت سیدجالل عمرانی  - ردیف  0466
18312 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 139 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای محمدعلی محمدخانی گوکی فرزند 
احمد به شناسنامه شماره 2980270989 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 15 /150 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای بلوار فرزانگان کوچه 
2 نبش چهار کوچه دوم سمت راست خریداری از محل 
مالکیت سیدنصراله عمرانی فرزند سیدعباس  - ردیف  1511
18313 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای مجید زارع سیالبی فرزند رستم 
به شناسنامه شماره 1 صادره از زرند در ششدانگ یکباب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 350 متر مربع 
به آدرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای انتهای کوچه 7 
سمت چپ خریداری از محل مالکیت غالمحسین بهرامپور 

 - ردیف  1621
18315 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 33 فرعی 
درختنجانی  زاده  محدثه کافی  خانم  اصلی  -  از 4776 
 2980429309 شماره  شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند 
صادره از کرمان و آقای مجتبی حالج زاده پشته شیرانی 
فرزند حسین به شناسنامه شماره 8705 صادره از کرمان 

بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 5 /209 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار ایت اله خامنه ای خیابان امام 
سجاد کوچه 23 خریداری از محل مالکیت شاپور کیانیان 

 - ردیف های 1579 و 1580
18316 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 121 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای هادی خراسانی زاده گزکی فرزند 
ابراهیم به شناسنامه شماره 2980389137 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3 /158 متر مربع به 
آدرس کرمان خیابان امام سجاد کوچه 11 علی اصغر 7 آخر 
کوچه سمت راست خریداری از محل مالکیت بی بی نیره 

بهرامپور فرزند غالمحسین  - ردیف  1566
18444 فرعی از 4776 اصلی  - آقای رسول دهقانی فرزند 
اکبر به شناسنامه شماره 4 صادره از ماهان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 23 /338 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان فیروزآباد کوچه 14 شرقی 2 سمت راست 
خریداری از محل مالکیت محمد ایرانمنش فرزند اکبر  - 

ردیف  1376
2061 فرعی از 4809 اصلی  - آقای امین سعیدی فرزند 
در  زرند  از  صادره   1230 شماره  شناسنامه  به  اله  روح 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 25 /169 متر مربع به 
آدرس کرمان خیابان مهدیه کوچه 58 خریداری از محل 

مالکیت کیاندخت کیانیان  - ردیف  0102
2800 فرعی از 4809 اصلی  - خانم مریم صالحی منش 
در  کرمان  از  صادره   2 شماره  شناسنامه  به  صفر  فرزند 
 2739 پالک  به  الحاق  جهت  یکباب کارگاه  ششدانگ 
به مساحت 68 /100 متر مربع که  از 4809 اصلی  فرعی 
موازی 92 /62 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
خیابان مهدیه کوچه 51 خریداری از محل مالکیت هرمزد 

سروشیان  - ردیف  0470
4586 فرعی از 4809 اصلی  - خانم فاطمه اکبری جور 
فرزند حسن به شناسنامه شماره 1039 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86 /261 متر مربع 
به آدرس کرمان خیابان مهدیه کوچه 54 پالک شهری 
30 خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی  - ردیف  

0798
2111 فرعی از 5209 اصلی  - آقای حسین شفیعی زاده 
ده زنانی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 6 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی 
به مساحت 03 /173 متر مربع که موازی 28 /30 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه 20 
سمت راست منزل ششم خریداری از محل مالکیت عزت 

اله ساالرکالنتری  - ردیف 0377
3121 فرعی از 5209 اصلی  - آقای هادی عرب نژاد فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 7 صادره از زرند در ششدانگ 
موازی  مربع که  متر  به مساحت 40 /275  خانه  یکباب 
20 /48 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان 
مدیریت خیابان حکیم حد فاصل کوچه 12 و 14 خریداری 

از محل مالکیت میرزامحمدعلی جوادی  - ردیف 1672
نژاد  عرب  حمید  آقای  اصلی  -   5209 از  فرعی   3122
فرزند محمد به شناسنامه شماره 656 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 15 /264 متر مربع که 
موازی 22 /46 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
خیابان مدیریت خیابان حکیم کوچه 12 خریداری از محل 

مالکیت میرزامحمدعلی جوادی  - ردیف 1675
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

391 فرعی از 1 اصلی  - خانم صدیقه حسنی رق آبادی زاده 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 55 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 
42 /246 متر مربع که موازی 03 /107 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم کوچه مسجد حجت 
خیابان ولیعصر کوچه 6 خریداری از محل مالکیت علی و 

محمدجواد نصیری پور  - ردیف 1577
7670 فرعی از 4 اصلی  - آقای محمد حسینی زاده فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 10 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 162 متر 
مربع که موازی 31 /27 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان بلوار امام حسن کوچه 10 کوچه سوم سمت راست 
خریداری از محل مالکیت عباس مهرابیان  - ردیف 0895

فرد  یزدانی  آقای حمیدرضا  اصلی  -  از 6  فرعی   3569
فرزند عباس به شناسنامه شماره 165 صادره از زرند در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 40 /535 متر مربع به 
آدرس کرمان خیابان زهره کرمانی غربی بن بست 13 پالک 
شهری 29 خریداری از محل مالکیت فاطمه دیبا فرزند 

سیدمحمد  - ردیف 0056
از 10 اصلی  - خانم مریم حدادزاده گوکی  6388 فرعی 
فرزند محمود به شناسنامه شماره 236 صادره از گلباف در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 متر مربع که موازی 
25 /36 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام 
حسن کوچه 39 سمت راست فرعی سوم خریداری از محل 

مالکیت هرمزدیار اشیدری فرزند خداداد  - ردیف 1495
1450 فرعی از 12 اصلی  - خانم آیدا خوش خرام فرزند 
علی اکبر به شناسنامه شماره 38928 صادره از بندرعباس 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 04 /1691 متر 
مربع که موازی 66 /1011 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان جاده تهران بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی کوچه 
22 خریداری از محل مالکیت محمود ایالقی  - ردیف 1265
2794 فرعی از 13 اصلی  - خانم ساناز ده مرده فرزند 
بم  از  به شناسنامه شماره 3100288467 صادره  مسافر 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147 متر مربع که 
موازی 75 /36 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری خیابان شهید شیروانی کوچه 24 خریداری 

از محل مالکیت محمد و احمد و ربابه و عذری و اشرف و 
تابنده همگی ایالقی حسینی  - ردیف 5328

33 فرعی از 42 اصلی  - آقای امیرعلی هنری فرزند علی 
به شناسنامه شماره 4836 صادره از تهران در ششدانگ 
یکباب کارگاه ضبط پسته به مساحت 60 /25677 متر مربع 
به آدرس کرمان  - زنگی آباد کارگاه هنری خریداری از محل 

مالکیت رفعت ابراهیمی  - ردیف 1486
60 فرعی از 48 اصلی  - خانم گلدسته فالح شاکرم خانی 
فرزند محمود به شناسنامه شماره 41 صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 7 /266 متر مربع به 
آدرس کرمان  - زنگی آباد  - کمربندی  - خیابان شهید حاج 
قاسم سلیمانی روبروی کوچه 7 خیابان امام موسی کاظم 
فرعی دوم سمت چپ خریداری از محل مالکیت عباس 

کمالی کویری  - ردیف 0681
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان

17 فرعی از 23 اصلی  - آقای شهریار یکتاشناس فرزند 
در  یزد  از  صادره   1460 شماره  شناسنامه  به  داریوش 
ششدانگ باغ پسته به مساحت 65 /39113 متر مربع به 
آدرس کرمان  - باغین  - مابین روستای سعدی و رباط  - 
توکل آباد باغ 1500 تایی خریداری از محل مالکیت آناهیتا 

و آرمیتا و مهوش سروشیان  - ردیف 0657
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

81 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 اصلی 
 - خانم آرزو صاحب الزمانی فرزند سعید به شناسنامه 
شماره 2316 صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه به مساحت 903 متر مربع به آدرس کرمان  - 
کوهپایه  - ده لولو مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی 

روستای ده لولو  - ردیف 0829
82 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 
اصلی  - خانم فاطمه اشرف زاده فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 965 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و 
آدرس کرمان  -  به  مربع  متر  مساحت 459  به  باغچه 
کوهپایه  - ده لولو مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی 

روستای ده لولو  - ردیف 0830
25 فرعی از 180 اصلی  - آقای احمد لشکری فرزند عنایت 
اله به شناسنامه شماره 758 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه و باغچه به مساحت 580 متر مربع به آدرس 
کرمان  - کوهپایه  - ده شیب کوچه مسجد حضرت زهرا 
خریداری از محل مالکیت محمودرضا روحی  - ردیف 1832
فرزند  لطفیانی  عباس  آقای  اصلی  -  از 180  فرعی   26
محمود به شناسنامه شماره 5207 صادره از تهران در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت 
25 /984 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده شیب 
کوچه مسجد حضرت زهرا کوثر 1 خریداری از محل مالکیت 

اسداله اسحاق آبادی  - ردیف 0722
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 04 /04 /1401
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 18 /04 /1401
اصغر نارويي
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان
شناسه آگهی: 1340747
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خبرخبر

وزیر کشــور، پیگیری طرح های توســعه ای 
متناسب با ظرفیت های استان ها و با رعایت 
توازن منطقــه ای و آمایش ســرزمینی را از 
کارکردهای عمومی وزارت متبوعش برشمرد 
و گفت: در سفرهای استانی شناسایی و فعال 

کردن این ظرفیت ها دنبال می شود. 
به گزارش ایسنا، دکتر احمد وحیدی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت 
کشور در بحث توسعه و پیشرفت کشور که در 
قالب استانداری ها، فرمانداری ها وبخشداری ها 
دنبال می شود، پیگیری طرح های توسعه ای 
هر منطقه متناسب با ظرفیت های استان و با 
رعایت توازن منطقه ای و آمایش سرزمینی، 
بهره گیری از مزیت های نسبی و به فعلیت در 
آوردن ظرفیت های راکد هر منطقه اســت.

وزیر کشور ادامه داد: شناســایی، پیگیری و 
فعال کردن ظرفیت ها که در قالب سفرهای 
استانی و غیر استانی انجام می شود، بخشی از 
کارکردهای این وزارت خانه اســت. وحیدی 
درباره ظرفیت های اســتان خراسان شمالی 
هم گفت: دامداری و کشاورزی از ظرفیت های 
اصلی این استان است. از این رو، پیش بینی شد 
از بخشی درخواست های عزیزان دامداری که در 
منطقه حضور دارند، حمایت شود.وی با اشاره به 
مشکل تامین آب کشــاورزی در بخش هایی 
از این استان، اظهار کرد: این مساله در دستور 
کار است، آب استان باید به وضع بهتری تامین 
شود. وزیر کشور همچنین به ظرفیت صنعتی 
این اســتان هم پرداخت و خاطرنشان کرد: 
بخشی از این ظرفیت، فعال است و بخشی هم 
زمینه های فعال تر شدن آنها وجود دارد.دکتر 
وحیدی یادآور شد: استان خراسان شمالی در 
گردشگری و صنایع دستی هم ظرفیت های 
خوبی دارد که باید بیش از گذشته فعال شوند. 
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای سفر 
زیارتی اربعین حسینی)ع( گفت: استان ها برای 
برگزاری سفر پرشکوه اربعین آماده می شوند. 
عراقی ها قول دادند که در اربعین لغو روادید 
سفر زمینی انجام شود که در این صورت، سفر 
از مرزهای زمینی خیلی راحت تر خواهد شد  تا 
مردم عزیز بتوانند حداکثر استفاده را از فضای 
اربعین داشته باشند. وزیر کشور همچنین درباره 
موضوع افزایش تراکم ساختمان ابراز امیدواری 
کرد، این مساله در جلسه شورای عالی معماری 
و شهرسازی مطرح خواهد شد تا یک یا دو طبقه 
در سطح استان به طبقات مسکونی اضافه شود

رئیس اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت 
و نیروی انسانی الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت عنوان کرد:

ضرورت مردم ساالری 
در اجرای الگوی 

اسالمی ایرانی پیشرفت
رئیس اندیشــکده امور اجتماعی،جمعیت و 
نیروی انسانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
گفت: برای اجرای کامل الگوی اسالمی ایرانی 
پیشــرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه 
ریزی و اجرایی کشــور یک ضرورت اساسی 
است.به گزارش ایسنا، محمد حسین پناهی، 
رئیس اندیشــکده امور اجتماعی،جمعیت و 
نیروی انسانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 
استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 

در یادداشتی نوشت:
»تحول در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 
و برنامه ریزی کشور بـرای اجـرای کامـل الگـو، 
امـری ضروری و نیازمند هماهنگی و انسجام 
مدیریتی قوای ســه گانه و نهادهای رسمی 
کشـور اسـت«. برای این منظور، ابتدا مفاهیمی 
همچون تحول، نظــام تصمیم گیری، برنامه 
ریزی و مردم ساالری دینی می بایست تعریف 
شوند، سپس بر اساس این تعاریف وضع موجود 
نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور 
بیان شود، و در گام بعدی پیامدهای نظام فعلی 
تصمیم گیری و اجرایی کشور بررسی شود.این 
کار مستلزم تشریح انواع مختلف روابط دولت و 
جامعه و نوع این روابط در نظام مردم ساالری 
دینی است.بر این اساس می بایست معیارهای 
مردم ساالری دینی، شامل شایسته ساالری، 
مردم ساالری، خردورزی جمعی، شفافیت و 
پاسخگویی، و نوع تغییراتی که الزم است در 
نظام تصمیم گیری، برنامــه ریزی و اجرایی 
کشور داده شــود بررسی و تشــریح گردد. 
راه کارهای اصلی چنین تحولی در قالب تدوین 
و تصویب قانون نظام برنامه ریزی کشــور بر 
مبنای الزامات مردم ســاالری دینی و سند 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مانند تحول 
نظام برنامه ریزی از متمرکز به غیرمتمرکز، از 
بخشی نگری به نظام واری، از عدم پاسخگویی 
برنامه ریزان و مجریان به پاسخگو شدن آنان 
درباره نتایج برنامه ها، از نظارت درون سازمانی 
به نظارت علمی و مردمی، می بایســت بیان 
شود. همانطور که در ماده یک ساز و کارهای 
اجرا و نظارت الگو آمده، بــرای اجرای کامل 
الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت تحول نظام 
تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور 

یک ضرورت اساسی است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: 
رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و 
مقررات به ویژه در حوزه صیانت از محیط زیست 
امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی 
بین قوه قضاییه و قوه مجریه به وجود آمده 
است. به گزارش ایسنا،  معاون حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در 
گفت وگویی درباره چگونگی ورود دادستانی به 
مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیر اصولی پسماند 
یا رهاسازی غیرمجاز پساب در محیط های 
شهری، روستایی یا عرصه های گوناگون طبیعت 

پاسخ داد.
متن مصاحبه غالمعباس ترکی به شرح زیر است:
 برای پیگیری حقـوق عامـه در حوزه 
محیط زیسـت و به خصـوص » نظارت 
بـر حسـن اجـرای قانـون مدیریـت 
پسـماند  و  مقابله بـا دفـن و  دفع  غیر 
اصولـی پسـماند یا رهـا سـازی غیر 
مجاز پسـاب« چـه اقداماتـی صورت 

گرفته اسـت؟
در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماندهای 
ویژه یا پزشکی به منظور حفظ  کامل بهداشت و 
سالمت آب شرب، کشاورزی، منابع آب های 
زیرزمینی  و سطحی از جمله رودخانه ها و دریاها  
و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و اطمینان 
از حسن اجرای وظایف قانونی  برای هدف نهایی 
که همان حفظ سالمت و بهداشت و امنیت جانی 
تمامی هموطنان و صیانت از محیط زیست است، 
سازوکاری برای نظارت فعال دادستان های 

سراسر کشور تبیین شده است. 
چه دالیلی موجب ورود  دادستانی کل 

کشور به  موضوع پسماند شده است؟
حجم بسیار زیاد تولید پسماند در کشور و 
مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیر اصولی پسماند 
یا رهاسازی غیرمجاز پساب در محیط های 
شهری، روستایی یا عرصه های گوناگون طبیعت 
از دالیل اصلی ورود دادستانی کل کشور به این 
موضوع بوده است. به عنوان نمونه بر اساس آمار 
و اطالعات منتشر شده به طور متوسط ساالنه 
۲ هزار تن زباله در مساحتی حدود ۳۰۰ هکتار 
از اراضی جنگلی انباشته می شود و این موضوع 
تولید شیرابه هایی می کند که به خاک و داخل 
آبراهه ها نفوذ کرده و در نهایت عامل آلودگی 
آب های زیرزمینی و سطحی خواهد شد که 
تهدید جدی بهداشت و سالمت هموطنان، 
مسموم شدن پوشش های گیاهی و آسیب 
به سایر موجودات زنده را در پی دارد. عالوه بر 
موضوع پسماند چالش های مرتبط با پساب 
نیز مورد توجه دادستانی کل کشور بوده که 
در بخشنامه » نظارت بر حسن اجرای قانون 
مدیریت پسماند و  مقابله با دفن و  دفع  غیر 
اصولی پسماند یا رها سازی غیر مجاز پساب«به 

این موضوع پرداخته شده است.
آیا اهمال یا سهل انگاری در اجرای 
قوانین موجود مشاهده شده است؟

متاسفانه اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی 
از تخلف یا سوء استفاده در موضوع پسماند یا 
پساب و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی 
بعضی دستگاه های متولی در سنوات قبل برخی 

تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به 
وجود آورده است.رویکرد و اقدامات دولت جدید 
در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه 
صیانت از محیط زیست امیدوارکننده است و 
همکاری و تعامل خوبی بین قوه قضاییه و قوه 
مجریه به وجود آمده است.بنابراین مقابله قاطع 
با تخلفات حوزه محیط زیست و نظارت دقیق 
بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون 
مدیریت پسماند امری ضروری است که عالوه بر 
اهتمام همه دستگاه های مسئول و شهروندان 
در انجام وظایف قانونی، مستلزم همت و جدیت 
دادستان های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر 
انجام تکالیف مذکور است.مطابق قانون مدیریت 
پسماندها »مصوب۱۳۸۳« و آیین نامه اجرایی 
آن »مصوب ۱۳۸۴« و در اجرای ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ »دستورالعمل 
نظارت و پیگیری حقوق عامه« و تکالیف نهاد 
دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت 
و سالمت عمومی و محیط زیست از دادستان ها 
سراسر کشور خواسته شد مطابق مواد قانونی 
نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به 

عمل آورند.
آیا در قوانین برای جرایم مرتبط با این 
حوزه مجازات هایی پیش بینی شده 

است؟
مواد ۱۶ تا ۲۰ »قانون مدیریت پسماند« و ماده 
۸ »آیین نامه اجرایی« قانون مذکور و ماده ۶۸۸ 
»قانون مجازات اسالمی« بسترهای قانونی برای 
برخورد با تخلفات این حوزه است و جرایم و 
مجازات هایی برای متخلفان این حوزه پیش بینی 

شده است.موضوع بازدارندگی و آسیب شناسی 
قوانین و مقررات موجود نیز مطابق بخشنامه در 
دستورکار قرار گرفته تا در صورت نیاز از مجاری 
قانونی اقدامات الزم برای اصالح و ارتقای قوانین 

مرتبط پیگیری شود.
آیا تخلفات یا پرونده مشخصی در این 

خصوص در دادسراها مطرح است؟
پرونده های متعددی در این خصوص ناشی از 
ضعف عملکرد دستگاه های اجرایی در نحوه 
مدیریت پسماند یا ایجاد شبکه های فاضالب 
شهری و سوء مدیریت در این حوزه در برخی 
دادسراها مطرح است.متاسفانه در مواردی برخی 
شرکت های متولی پردازش و دفع پسماند با سوء 
استفاده با تشکیل شرکت های صوری در قالب 
دفن و دفع پسماندهای ویژه یا پزشکی با وجود 
دریافت مبالغ هنگفت از بیت المال متاسفانه در 
مواردی  نسبت به دفن و دفع غیر اصولی این قبیل 
پسماندها اقدام کرده اند. در همین راستا به جهت 
آسیب هایی که به سالمت شهروندان و محیط 
زیست وارد آورده اند پرونده قضایی تشکیل و در 

حال بررسی است.
آیا دادستانی کل عالوه بر تاکید و 

نظارت بر اجرای قانونی، اقدام دیگری 
نیز در دستور کار دارد؟

برخورد با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق 
عامه و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان این 
حوزه از تکالیف نهاد دادسرا است و همچنین 
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه های 
اجرایی ذیربط مورد تاکید دادستانی بوده است.

به عالوه تاکید شده است با بهره مندی از ظرفیت 
»کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه« 
و با مد نظر قرار دادن »دستورالعمل ارزیابی 
فنی و ضوابط زیست محیطی محل های دفن 
پسماندهای عادی و ویژه«، مناطق و عرصه 
های حساس و ویژه از قبیل مناطق جنگلی، 
حوضه های آبریز سدها و حریم رودخانه و دریاها 
شناسایی و  اقدامات پیشگیرانه و اجرایی الزم 
به منظور  به حداقل رساندن تبعات منفی دفن 
و دفع پسماند یا پساب اعمال شود.نظارت بر 
انجام تکالیف ادارات کل محیط زیست و سایر 
دستگاه های ذی ربط مندرج در ماده ۴۶ »قانون 
توزیع عادالنه آب« و »آیین نامه جلوگیری از 
آلودگی آب« به منظور جلوگیری از آلودگی منابع 
آبی و پیشگیری و ممانعت از ورود پساب های غیر 
استاندارد صنعتی، خانگی و تجاری به رودخانه ها 
و دریاها مورد تاکید بوده است. همچنین نظارت و 
پیگیری اجرا و تکمیل طرح های فاضالب شهری، 
نظارت بر حسن انجام وظایف شهرداری ها، 
دهیاری ها و بخشداری ها به عنوان  متولیان قانونی 
مدیریت اجرایی پسماندها )به غیر از صنعتی 
و ویژه( به خصوص در موضوع کنترل انتشار 
آلودگی های ناشی از انتقال زباله ها و پسماندها به 
منابع آبی خصوصا منابع تامین کننده آب شرب 
نیز از جمله محورهایی است که به دادستان ها 

یادآوری شده است.

چالش های حوزه پسماند چگونه مرتفع 
خواهد شد؟

چالش های حوزه پسماند، پساب و مخاطرات 
مرتبط  به دلیل گستردگی و تنوع آن نیازمند 
عزم همگانی و همکاری ملی است. در همین 
زمینه جامعه دانشگاهی، نخبگان و فعاالن 
این حوزه می توانند طرح ها و ایده های مرتبط 
با دفن و دفع پسماند که باالترین حفاظت را از 
سالمت شهروندان و محیط زیست به دنبال 
دارد به نهادهای ذیربط ارائه کنند.سازمان صدا 
و سیما و سایر رسانه ها و دستگاه های آموزشی 
و فرهنگی نیز باید مطابق تکالیف قانونی مندرج 
در ماده ۶ قانون مدیریت پسماند نهایت تالش 
خود را برای اطالع رسانی و آموزش های مرتبط 
با جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت 
پسماندها به شهروندان به کار گیرند.  همچنین 
از همه هموطنان درخواست می کنم با نگاه 
مسئوالنه، مطابق قوانین و مقررات تمام تالش 
خود را برای دفع و دفن اصولی پسماند و پساب 
به عمل آورده و در صورت مشاهده یا اطالع از 
هرگونه تخلف در این حوزه با مراجعه به سایت 
دادستانی کل کشور اطالعات مرتبط را  درج  یا 
از دیگر مسیرها یا روش های  اعالمی دادسراها 
یا سایر مراجع نظارتی، امنیتی و انتظامی را در 

جریان موضوع قرار دهند.

معاون دادستان کل کشور تشریح کرد:

دالیل اصلی ورود دادستانی کشور به مخاطرات ناشی
 از دفع غیر اصولی پسماند

رئیس جمهور گفت: فقر، فساد و بی عدالتی زیبنده نظام اسالمی نیست. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور، روز گذشته، در نشست شورای اداری خراسان شمالی، 
با اشاره به اینکه شاخصی که به عنوان عدالت معرفی می کنیم به میزان 
ظرفیت های موجود است، تصریح کرد: فساد، فقر و بی عدالتی زیبنده 
نظام جمهوری اسالمی نیست و وضع موجود با وضع مطلوب متفاوت 
است.وی با اشاره به اینکه مردم خراسان شمالی مردمی با گویش های 
مختلف اما دل های منسجم هستند، اظهار کرد: خدمتگزاری به این 
مردم بزرگ ترین افتخار است و مسئولیت را برای ما سنگین تر می کند 
به خصوص مردم خراسان شمالی که تاریخ گواه می دهد مردمی انقالبی 
هستند.آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه تغییر وضع موجود تالش همگانی 
را می طلبد، ادامه داد: مصوباتی که در این سفر خواهیم داشت به دست 
مدیران استانی باید اجرا شود و از همین جهت باید مدیران جهادی و 
پرتالش را دستگاه های مختلف به کار بگیریم. رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه مردم انتظار دارند پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، بیان کرد: مردم 
ناظر مصوبات و رسانه ها پیگیر باشند تا مطالبات مردم استان محقق شود.

وی با بیان اینکه نظامی که ما بنا نهادیم مبتنی بر توحید است، تصریح 
کرد: اساس این دولت و نظام براساس ارتباط با مردم و بر پایه عدالت است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در دانشگاه های ما تمدن رضوی ایجاد 
شود، تصریح کرد: باید در دانشگاه ها شاهد شکل گیری مدنیت به نام 
امام رضا)ع( باشیم. هجرت بسیاری از امام زادگان، پیوست هجرت امام 
رضا)ع( است.وی در ادامه گفت: اینکه بیان می شود ما پیگیری کردیم 
ولی نشد، برای ادامه کار کفایت نمی کند.آیت اهلل رئیسی افزود: من به 
نیروی انسانی کارآمد اعتقاد دارم ولی بیشتر از آن به نیروی انسانی کارآمد 
تحول خواه و تحویل آفرین اعتقاد دارم.وی ادامه داد: در ادارات دیده ام که 
رئیس سازمان عوض شده و اتفاقات خوبی افتاده است و در جلسه مدیران 
عرض می کنم که از مدیران انتظار می رود که کار تحولی انجام دهند چرا 
که در شرایط تحولی عقب ماندگی ها جبران می شود.آیت اهلل رئیسی با 
طرح این سوال که خراسان شمالی از چه زمانی استان شده است؟ اظهار 
کرد: در این استان به طور حتم کارهای زیادی انجام شده اما هنوز در این 
منطقه عقب ماندگی هایی وجود دارد که این عقب ماندگی ها با انجام 
کار عادی حل نمی شود و نیاز به کار جهادی دارد.وی بیان کرد: دولت ما 
دولت مسئله است نه پاک کردن صورت مسئله، باید مسئله در این دولت 
حل شود و آن به وسیله دست توانای مدیران مقدور است.رئیس جمهور 
تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که قرار است که اتفاقی بیفتد. باید 
روحیه تحولی اتفاق افتد و روحیه تحولی نیاز به همکاران تحولی دارد و 
در متن ادارات و سازمان ها باید همکارانی به کار گرفته شوند که دارای 
روحیه تحولی باشند؛ کشور ما نیاز به پیشرفت دارد.وی به رفع آسیب های 
اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: امروز به محله جوادیه در بجنورد مراجعه 
کردم که مردم آنجا نسبت به وجود آسیب های اجتماعی در آن منطقه 
ناراحت بودند، دستگاه ها در ارتباط با رفع آسیب های اجتماعی گزارش 
می دهند و گزارش آن ها درست است اما باید بیایم و در میدان ببینیم که 
چه خبر است.آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: آن کاری که در این زمینه و برای 

ریشه کن کردن فساد اتفاق می افتد باید یک کار تحولی و میدانی باشد.

رییس جمهور:

فقر و فساد زیبنده نظام جمهوری 
اسالمی نیست

وزیر کشور:
شناسایی و فعال شدن 

ظرفیت ها از اهداف 
سفرهای استانی است

رئیس قـوه قضاییه گفت: طـی ماه هـای اخیر خطاب 
بـه رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور دسـتورات 
موکـدی صادر کـرده ام کـه وضعیـت اجـرای قوانین 
و تدویـن آیین نامه هـای ناظـر بـر آنهـا از ناحیـه 
دسـتگاه های مربوطـه را بـه طور ویـژه بررسـی کند 
و در گام نخسـت، ایـن مقولـه مهـم را از قـوه قضاییه 
عملیاتـی گردانـد و چنانچـه خـود دسـتگاه قضایـی 
نسـبت به تدویـن آیین نامـه یـک قانـون الزم االجرا 
کوتاهی کـرده بود، موضـوع را پیگیـری و اعالم کند.

بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از مرکـز رسـانه قـوه 
محسـنی  والمسـلمین  حجت االسـالم  قضاییـه، 
اژه ای در مراسـم تکریـم خانواده هـای معظـم 
شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران دسـتگاه قضـا ضمـن 
گرامیداشـت هفتـه قـوه قضاییـه و  یـاد و خاطـره 
شهدای دسـتگاه قضا به ویژه آیت اهلل شـهید بهشتی 
اظهـار کـرد: قـوه قضاییه نسـبت بـه جمعیـت خود، 
شـهدای زیـادی را تقدیـم انقـالب کـرده و جمعیت 
قابـل توجهـی از کارکنـان دسـتگاه قضایـی اعـم از 
قضـات و کارکنـان اداری از خانـواده معظـم شـهدا و 

جانبـازان هسـتند.
رئیـس عدلیـه در ادامـه، بـا بیـان اینکـه ۲۲ درصـد 
از جمعیـت کارکنـان دسـتگاه قضایی جـزو خانواده 
شـهدا و ایثارگـران هسـتند بیـان داشـت: خانـواده 
معظـم شـهدا و ایثارگـران کـه در دسـتگاه قضایـی 
شاغل هسـتند باید در راستای پیشـبرد اهداف نظام 
و کشـور و خدمت رسـانی بـه آحـاد مـردم نسـبت به 
بقیه کارکنان پیشـتاز باشند. محسـنی اژه ای تصریح 
کـرد: مـا در قـوه قضاییـه باید بیـش از دسـتگاه های 
دیگـر در جهـت پاسداشـت خـون شـهدا و حفـظ 
حرمت خانواده معظم شـهدا کوشـا باشـیم و نسـبت 

بـه ایـن مهـم اهتمـام کنیم.
قاضی القضـات در ادامـه بـا اشـاره بـه برکات فـراوان 
برگـزاری محفلـی بـا حضـور خانواده هـای معظـم 
شـهدا و ایثارگران، این محافـل را باعـث تقویت بنیه 
انقالبی گـری و ناامیـدی دشـمنان دانسـت و گفـت: 
هر مقدار کـه می توانید چنیـن اجتماعاتـی را برگزار 
کنید و بدانید که حضـور در این اجتماعـات انقالبی، 
هزینـه و تلـف کـردن وقـت نیسـت بلکـه سـرمایه و 

اسـتفاده بهینـه از وقت اسـت.
محسـنی اژه ای در ادامـه با اشـاره به عملیـات روانی 
و جنـگ نـرم دشـمن در عرصه هـای مختلـف بیـان 
داشـت: بایـد مراقـب سـخنان خـود باشـیم و حرفی 
را نزنیـم که مـورد سوءاسـتفاده دشـمن قـرار گیرد؛ 
بیان مشـکالت و کاسـتی ها در راسـتای اصالح امور، 
بالاشـکال و مفیـد اسـت امـا باید نسـبت به شـرایط 

زمانـی و مکانی نیـز اهتمام داشـته باشـیم.

رئیس دسـتگاه قضـا در ادامـه با بیـان اینکـه اجرای 
قانون نـه دسـتور می خواهد و نـه اجازه، بـه تاکیدات 
خـود خطـاب بـه محمدباقـر الفـت معـاون منابـع 
انسـانی و امـور فرهنگـی قـوه قضاییـه در راسـتای 
بـه  خدمت رسـانی  بـر  ناظـر  نیـن  قوا اجـرای 
خانواده هـای معـزز شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران 

شـاغل در دسـتگاه قضایـی اشـاره کـرد.
محسـنی اژه ای بـا اشـاره بـه مسـئولیت دسـتگاه 
قضایـی و سـازمان بازرسـی کل کشـور در راسـتای 
نظارت بـر ُحسـن اجـرای قوانیـن بیان داشـت: طی 
ماه هـای اخیـر خطـاب بـه رئیس سـازمان بازرسـی 
کل کشـور دسـتورات مؤکـدی صـادر کـرده ام کـه 
وضعیـت اجـرای قوانیـن و تدویـن آیین نامه هـای 
ناظـر بـر آنهـا از ناحیـه دسـتگاه های مربوطـه را بـه 
طور ویـژه بررسـی کند و در گام نخسـت، ایـن مقوله 
مهـم را از قـوه قضاییـه عملیاتـی گردانـد و چنانچـه 
خـود دسـتگاه قضایـی نسـبت بـه تدویـن آیین نامه 
یـک قانـون الزم االجـرا کوتاهی کـرده بـود، موضوع 

را پیگیـری و اعـالم کنـد.
رئیـس قـوه قضاییـه ادامـه داد: در دسـتور خـود 
خطاب به رئیس سـازمان بازرسـی کل کشـور تاکید 
داشـتم کـه چنانچـه دسـتگاهی نسـبت بـه تدویـن 
آیین نامه هـای ناظـر بـر قوانیـن الزم االجـرا اقدامات 
مقتضـی را ترتیـب نـداده بـود، موضـوع را بـه طـور 
کامل دنبـال کند و بـه صرف ارسـال یک نامـه اکتفا 
نکنـد. رئیـس عدلیـه در همین راسـتا بیان داشـت: 
بعضـاً قوانیـن اجـرا می شـوند امـا در اجـرای آنهـا 
کاسـتی و ضعـف وجـود دارد و توجیهاتـی از قبیـل 
وجـود ابهـام در قانـون و یـا نیازمنـد تفسـیر بـودن 
قانون مطرح می شـود؛ حال آنکـه تاکید ما آن اسـت 
چنانچـه قانونـی ابهـام دارد و یـا نیـاز بـه تفسـیر آن 
می باشـد بایـد در جهـت رفـع ابهـام و تفسـیر قانون 
اقـدام گـردد نـه اینکـه آن قانون بـه صـورت ضعیف 

اجـرا شـود.
رئیـس عدلیـه بـا اشـاره بـه اهمیـت تعامـل میـان 
دسـتگاه قضایـی و بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
گفـت: چنانچـه قاضـی مسـتقر در بنیـاد شـهید در 
مرجـع قضایی دیگـری شـاغل نباشـد، این وعـده را 
می دهـم کـه حضـور وی در بنیـاد را تمدیـد کنـم و 
چنانچـه قاضی مربوطـه در مرجـع دیگری مشـغول 
به کار اسـت و پرونده هایی را در دسـت بررسی دارد، 
در اینصورت بـا توجه به جمیـع شـرایط، تدابیر الزم 

اتخـاذ می شـود.
قاضی القضـات بـا اشـاره بـه مقولـه معاضدت هـای 
قضایـی بـه خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران تصریح 
کـرد: جامعـه ایثارگـران داخـل دسـتگاه قضایـی 

می تواننـد بـرای توسـعه معاضدت هـای قضایـی بـه 
خانواده های شـهدا و جانبازان و ایثارگـران، ترتیبات 
الزم را اتخـاذ کننـد؛ آنهـا در ایـن راسـتا می تواننـد 
نسـبت بـه سـاماندهی آن دسـته از وکالیـی اقـدام 
کننـد کـه خـود جانبـاز یـا ایثارگـر و عضو خانـواده 
شـهدا هسـتند. محسـنی اژه ای در ادامـه بـه رئیس 
مرکـز وکال و معـاون منابـع انسـانی قـوه قضاییـه 
دسـتور داد کـه بـا برنامه ریـزی مـدون در راسـتای 
بسـط و گسـترش ارائه خدمات وکالتی، کارشناسـی 
و مشـاوره ای بـه خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگران، 

اقدامـات مقتضـی را ترتیـب دهنـد.
رییس قـوه قضاییـه در پایان بـا تاکید بـر اینکه یکی 
از اولویت های کاری دسـتگاه قضایـی در دوره جدید 
کاسـتن از هزینه هـای دادرسـی می باشـد، گفـت: 
هزینه های دادرسـی بـرای برخی از مردم زیاد اسـت 
و ایـن هزینه هـا بعضـاً منجـر می شـود که برخـی از 
مـردم پیگیری پرونـده  خـود را رهـا کنند؛ لـذا برای 
کاسـتن از هزینه هـای دادرسـی برنامه داریـم، البته 
تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد کمـک جـدی دولـت و 

مجلس اسـت.
پیـش از سـخنان رئیـس دسـتگاه قضـا، محمدباقـر 
الفـت معـاون منابـع انسـانی و امـور فرهنگـی قـوه 
قضاییـه بـا اشـاره به جلسـه پیشـین حجت االسـالم 
والمسـلمین محسـنی اژه ای با جمعی از خانواده های 
معـزز شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران دسـتگاه قضـا 
همزمان بـا اعیاد شـعبانیه سال گذشـته اظهـار کرد: 
رئیس عدلیه در آن جلسـه در زمینـه برگزاری هرچه 
بیشـتر جلسـات با جانبازان و ایثارگران قـوه قضاییه 
جهت بـرآورده شـدن انتظارات ایـن عزیـزان، تاکید 

ویژه ای داشـتند. الفت با اشـاره به ۸۸۰ مـورد بازدید 
و سرکشـی خود و همکارانـش از خانواده های معظم 
شـهدا، جانبازان و ایثارگران دسـتگاه قضا در سراسر 
کشـور طی مدت اخیـر، از برآورده شـدن بخش قابل 
توجهـی از انتظـارات ایثارگران قـوه قضاییـه در این 
مـدت خبـر داد و گفـت: در معاونـت منابع انسـانی و 
امور فرهنگـی قـوه قضاییـه برنامه هـای مختلفی در 
حوزه توانمندسـازی ایثارگران جهت اسـتفاده بهینه 
از آنها در بدنه مدیریت دسـتگاه قضایـی برنامه ریزی 

شـده و درحال اجراسـت.
قاضـی زاده هاشـمی رئیـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران نیـز در این مراسـم طـی سـخنانی اظهار 
کـرد: روحیه شـهادت طلبی همچنان در مـردم ایران 
اسـالمی وجود دارد و در شـرایط فعلی، تنها »میدان 

نبـرد« تغییـر کرده اسـت.
وی در ادامه به ارائه گزارشـی پیرامـون خدمات دهی 
در حوزه هـای مختلـف بـه خانواده های معزز شـهدا، 
جانبـازان و ایثارگـران پرداخـت و گفـت: هنـوز بـا 
نقطـه مطلوبـی کـه بایـد بـه آن دسـت پیـدا کنیـم 
فاصلـه داریـم. رئیس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
همچنین با اشـاره بـه موافقت رئیـس قـوه قضاییه با 
ایجاد شـعب قضایـی ویژه بـرای خانواده هـای معظم 
شـهدا، جانبازان و ایثارگران، خواسـتار شـکل گیری 
هرچه سـریع تر این شـعب در سراسـر کشـور به ویژه  

شـهرهای بزرگ شـد.
در ایـن جلسـه تعـدادی از جانبـازان، ایثارگـران و 
همچنیـن خانـواده معظـم شـهدای دسـتگاه قضا به 
بیـان دیدگاه هـا و نقطه نظـرات خـود در حوزه هـای 

مختلـف پرداختنـد.

اژه ای: حرفی نزنیم که مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد
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ســخنگوی فراکسیون محیط زیســت مجلس شورای 
اسالمی برنامه ها و مشوق های وزارت نیرو برای صنایع و 
کشاورزی را تاثیر گذار خواند و گفت: پخش کردن میزان 
مصرف انرژی بین ساعات مختلف و کاهش مصرف آن در 
ساعات اوج بار مصرف اقدامی تاثیر گذار برای جلوگیری 
از خاموشی هاســت.فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به مشــوق های وزارت نیرو برای صنایع و 

چاه های برق کشاورزی گفت: قاعدتا موضوع خاموشی 
ها و کاهش و کنترل خاموشی ها نیازمند سه اقدام کوتاه، 
میان و بلندمدت است؛ باید به این سه مدل اقدام سر جای 
خود توجه ویژه شــود.وی در توضیح اقدامات بلندمدت 
گفت: ایران کشــوری چند اقلیمی با توانمندی استفاده 
از انرژی خورشــیدی به میزان بیش از ۳۰۰ روز اســت 
که از سطوح خوب کویری برای استفاده از نیروگاه های 

خورشــیدی برخوردار بوده و به تبع آن منازل بسیاری 
از شهرها قابلیت اســتفاده از انرژی های پاک را دارند.
محمدبیگی ادامه داد: با وجود چنین ظرفیتی پیشنهاد 
ما این است که ضمن فرهنگ سازی عمیق و گسترده، 
وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو به سمت 
برنامه ریزی مشــترک با وزارت راه و شهرسازی حرکت 
کرده تــا منازل مســکونی، صنایع و حوزه کشــاورزی 

مجهز به سیستم ها تامین برق جایگزین شوند.نماینده 
قزوین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سیستم های 
تامین برق جایگزین می تواند تولید برق از طریق انرژی 
خورشیدی، انرژی بادی، ژنراتورهای موقت و حتی تولید 
برق از پسماند و خیلی روش های دیگر باشد.محمدبیگی 
در توضیح برنامه های کوتاه  و میــان مدت وزارت نیرو 
گفت: باید وزارت نیرو جــدول برنامه ریزی دقیقی ارائه 
کرده تا فرهنگ سازی استفاده از انرژی های پاک را برای 
مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران در حکمرانی انرژی 
تعریف کرده و به دنبالش چنیــن فرهنگی را بین مردم 
گســترش دهد، اما هنوز در این باره اقدامات فعاالنه ای 
صورت نگرفته است.وی مشــوق های وزارت نیرو برای 
صنایع و کشــاورزی را تاثیر گذار خواند و گفت: باید در 
برنامه ریزی مشوق ها به ســمت واقعی تر و پررنگ تر 
شدن مشوق ها حرکت کرد و به گونه ای تسهیالت و وام 

هایی به صاحبان صنایع، کشــاورزان و منازل مسکونی 
داده شود تا تشویق به استفاده از انرژی های نو و پاک و 

حفظ محیط زیست شوند.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست تاکید کرد: باید مدلی 
از تولید برق را در کشور پیش گرفت که کمترین ضرر را 
برای محیط زیست داشته باشد، استفاده بیشتر از انرژی 
صلح آمیز هسته ای و انرژی های نوین و تونل بادی کشور 
گام بلند برای تولید به صرفه و ارزان و با کیفیت برق در 

کشور است.
محمدبیگی تقسیم استفاده از انرژی بین ساعات مختلف 
به خصوص در ساعات پایانی شب را تصمیم خوبی دانست 
و در عین حــال گفت: این راهکاری برای حل مشــکل 
استفاده از مازوت نیســت. اگر قرار به تولید انرژی است 
باید از امسال برای سال آینده واحدهای صنعتی را مجهز 

به استفاده از انرژی های نو کرد.

محمد بیگی:

مدیریت مصرف برق در ساعات مختلف روز گامی موثر
 برای جلوگیری از خاموشی است



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1258 پیاپــی  شــماره  پنجــم     ســال       1401 تیرمــاه   04 شــنبه   

چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

تراژدی مرگ کارگران معدن
 این بار در جاده

۳ کارگر معدن زرند در سانحه تصادف در محور نزدیک به معدن کشته 
شدند.

مسعود مومنی رییس سازمان آتش نشانی زرند گفت: حوالی ساعت ۸ صبح 
روز جمعه خبر از وقوع یک تصادف در محور زرند به معدن سنگ آهن به 
مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زرند مخابره و نیرو ها برای 

نجات سرنشین ها به محل حادثه اعزام شدند.
یویکو و  ه مینی بوس ا ثر برخورد یک دستگا دثه در ا ین حا و گفت: ا  ا
خودروی بنز تک) حامل تانکر آب( رخ داده  و باعث انسداد مسیر شده بود.
مومنی می گوید: متاسفانه در این حادثه سه نفر از همشهریان  جان خود 

را از دست دادند.
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری زرند گفت: علت حادثه از سوی پلیس 

راه زرند یزد در حال بررسی است.
ده گفت:  نحه رخ دا یید سا ه زرند نیز با تا ا ثنی عشری پلیس ر سرهنگ ا

حادثه در محور سیریز به سنگ آهن جالل آباد رخ داده است.
او می گوید: این جاده تک باند و تردد دو طرفه است و دو خودرو از روبرو با 

یکدیگر برخورد کرده اند.
محورهای معدنی شهرستان زرند در ماه های اخیر محل حادثه های مرگبار 
زیادی شده است که کم توجهی مدیران به این مقوله را می رساند این در 
ز این معدن و ریزش تونل های غیر استاندارد آن  حالی است که تا قبل ا
ا نیز حادثه ساز  ینک باید جاده های معدنی ر عامل مرگ کارگران بود ا

اعالم کرد.
در شهرستان زرند از مجموع ۱۲۰۰کیلومتر جاده تنها ۳۰کیلومتر بزرگراه 

است و بقیه جاده ها دوبانده هستند.

خبر

خبرخبر

خبر

اینفوگرافیک

جلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر شرکت معادن زغالسنگ 
کرمان با حضور مهندس شریفی مدیر عامل شرکت زغالسنگ و ائمه 
جماعت مناطق معدنی زغالسنگ در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.

در این جلسه حجه االسالم طحان زاده سرپرست امور فرهنگی، ضمن 
تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت جهت همکاری برای توسعه و 
ترویج برنامه فرهنگی به ارائه گزارشی پرداخت و حضور ائمه جماعت 
را در مناطق معدنی برای اقامه نماز جماعت و سایر برنامه ها مغتنم 
شمرد. در ادامه این جلسه ائمه جماعت ضمن تشکر از مدیر عامل 
به ارائه نظرات و پیشنهادات خود جهت ترویج مسائل فرهنگی در 

محیط های کارگری و به خصوص خانواده های کارگری پرداختند.
در پایان،مهندس شریفی برگزاری این جلسه را فرصتی عالی جهت 
شنیدن دغدغه.های متولیان فرهنگی دانست و اشاره نمود تا حد 
توان در راستای اهداف مجموعه که دغدغه دارم کمال همکاری 
را خواهم داشت. مدیر عامل شرکت امر به معروف ونهی از منکر را از 
واجبات دینی برشمرد و بیان نمود:یکی از راه های تحقق امر به معروف 
این است که خود شخص،عامل به معروف باشد و به آن عمل کند واال 
تاثیری نخواهد داشت. وی برگزاری نمایشگاه های آسیب شناسی با 
موضوع اعتیاد و همچنین گفت و گو بابت آسیب های اجتماعی مانند 

اعتیاد را در بین نماز از ائمه جماعت خواستار شد.

امر به معروف و نهی از منکر از 
واجبات دینی است

عکس نوشت

سرپرست فرمانداری رودبار جنوب در جریان 
بازدید مشاور وزیر نیرو از پروژه های آبرسانی 
گفت: ۶۶ روستا در رودبار مشکل تنش آبی 
دارند. علی پرورش افزود: بخش مرکزی 
رودبار جنوب و شهر زهکلوت با کمبود شدید 
آب روبرو هستند. به گفته او این شهرستان 
نیاز به حفر ۵ حلقه چاه آب، ۵ باب  مخزن 
جمعا با ظرفیت ۲ هزار و ۳۰۰ متر مکعب و ۵۰ 

کیلومتر لوله گذاری در بخش مرکزی دارد.
سرپرست فرمانداری رودبار جنوب می گوید: 
کمبود ماشین آالت سبک و سنگین به ویژه 
بیل مکانیکی و تانکر آبرسانی سیار در این 
منطقه وجود دارد. جعفرزاده، مشاور وزیر نیرو 
و رییس مرکز آب رسانی وزارت نیرو نیز در این 
بازدید عنوان کرد:در اجرای طرح آبرسانی به 
۹۷ روستای این شهرستان، الزم به ذکر است 
تعداد روستا هایی که در این طرح،آب رسانی 
می شوند، بیشتر از ۱۵ تا ۱۷ استان در کشور 
است و این نشان از توجه ویژه مسئوالن به این 
شهرستان دارد. وی ادامه داد: رئیس جمهور 
نسبت به پروژه های آب رسانی به روستا های 
کشور حساسیت ویژه دارد و تالش می کنیم 
با تخصیص اعتبار،مشکل وضعیت آب این 

شهرستان را حل کنیم.
به گفته جعفرزاده امیدواریم تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ 
بتوانیم وضعیت سفید برای آب شرب شهر و 

روستای رودبار جنوب را اعالم کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی کرمان گفت: بیش از 
۸۳ سکه قدیمی و تعدادی اشیای عتیقه مربوط 
به دوره های ساسانیان و اشکانیان از طریق سایت 

دیوار کشف شد.
سرهنگ روانبخش افزود: در پی رصد و کنترل 
فضای مجازی از سوی ماموران مرکز فضای مجازی 
پلیس امنیت عمومی در سایت دیوار مبنی بر اینکه 
افرادی قصد فروش تعدادی سکه و چندین قطعه 
شی تاریخی را دارند،بررسی موضوع در دستور کار 

این ماموران قرار گرفت.
وی می گوید: در این عملیات، ۸۳ سکه قدیمی 
از جنس نقره و مس،تعدادی اشیای عتیقه و یک 

مجسمه سنگی کشف شد.
به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان 
کارشناسان ارزش ریالی این اشیای تاریخی را ۲۰ 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
وی یادآور شد: در رابطه با این پرونده، ۳ متهم 

دستگیر شدند.

مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان گفت:همکاران این شرکت موفق 
به کسب رتبه برتر با عنوان»منتخب تعلق سازمانی« 
در دومین دوره از مسابقات مهارت شغلی شرق کشور 
شدند. علی نورمندی پور افزود: این دوره از مسابقات با 
حضور ۹۸ نفر از همکاران شرکت های توزیع نیروی 
برق استان های خراسان رضوی،خراسان شمالی،خ
راسان جنوبی، سمنان،جنوب استان کرمان،شمال 
استان کرمان و شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار 
شد. او بیان کرد: در این دوره از مسابقات گروه های 
شرکت کننده در چهار مهارت تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خودنگهدار،احداث کابل خودنگهدار،نصب 
انشعاب تک فاز و نصب انشعاب سه فاز طی روزهای 
۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه به میزبانی شرکت توزیع نیروی 
برق مشهد به رقابت پرداختند. او اظهار داشت: شرکت 

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با دو گروه 
متخصص در حوزه نصب انشعاب و کابل خودنگهدار 
از شهرستان کرمان در این مسابقات شرکت کرد که 
این گروه ها در رشته های مهارتی مذکور موفق به 
کسب رتبه منتخب تعلق سازمانی شدند. مدیر دفتر 
مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان از تالش های صورت گرفته همه کسانی 
که در این افتخار سهیم بودند،حمایت های مدیر عامل 
محترم،معاونت های محترم منابع انسانی، مهندسی 
و فروش و خدمات مشترکین، دفتر نظارت بر لوازم 
اندازه گیری،دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه، 
مدیریت توزیع برق شهرستان کرمان و همچنین 
دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی و شرکتهای 
پیمانکاری طرف قرارداد که کمال همکاری را با شرکت 

مبذول داشتند، قدردانی کرد.

مام جمعه کرمان گفت: دستگاه قضایی استان برخوردهایی که با  ا
گران فروشان انجام می شود را به مردم اطالع رسانی کند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجه االسالم والمسلمین حسن 
علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه کرمان در مصلی امام علی)ع( 
ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با تسلیت شهادت 
امام جواد)ع( افزود: جا دارد از اتفاقی که سال ۶۱ برای سوءقصد برای 
مقام معظم رهبری رخ داد یاد کنیم؛ خداوند رهبر ما را حفظ کرد؛ باید 

سجده شکر بجای آورد.
او می گوید: رهبری که شخصیت های جهان حرف های، مورد آن گفتن که 
باعث فخر ماست، او حکیم دانشمند  و با هوش است و با درایت ایشان هیچ 
خطری برای ایران پیش نمی آید، حرف دشمن ما این است فتنه هایی که 
علیه ایران می شود را رهبر ما در یک سخنرانی یک ساعته به باد می دهد.

وی افزود:  اسرائیلی ها اعتقاد دارند خیلی وقت است که رهبر معظم 
انقالب، رهبری ایران و جهان اسالم و منطقه است.

به گفته وی با اینکه چهار یا پنج روز از عزل بنی صدر گذشته بود و کشور 
در جنگ بود اتفاق ترور برای مقام معظم رهبری افتاد و خداوند ایشان 

را حفظ کرد  .
او سپس به شهادت شهید بهشتی اشاره کرد و ادامه داد: به گفته امام)ره(  

بهشتی یک ملت بود که دشمن او را از ما گرفت.
به گفته وی، قضاوت در اسالم مبنای حکومت است و کتاب های فقهی 
زیادی نوشته شده است و بعد از آن وارد داوری می شویم چرا که این 
جایگاه مهم است و کسی بر مسند قضا می نشیند که توسط ولی فقیه 

انتخاب می شود.
وی اضافه کرد: قاضی وقتی در محکمه قرار می گیرد موظف به رعایت 
حدود الهی است و باید تصمیم درست را بر مبنای دستورات اسالم بگیرد 

زیرا منصب قضاوت در اصل از آن فرد مجتهد است.
امام جمعه کرمان تاکید داشت: حضور مدیران جهادی کارآمد و فاضل، 
توجه به خدمت و حفظ عزت و منزلت آنان، برخورد قاطع با قانون شکنان، 
حضور در میان مردم و حل و فصل دعواها، خدمات فراوان کادر قضا 

بخشی از مطالبات رهبری از قوه قضائیه است.
وی ضمن تقدیر از دستگاه قضایی استان گفت: تقاضا دارم دستگاه قضایی 
عملکرد خود در خصوص برخورد با گران فروشان را به اطالع مردم برساند 

تا مردم در جریان مسائل قرار گیرند.
فزود: مبارزه با مواد مخدر خیلی مهم است و متاسفانه  علیدادی ا

موادمخدر بعضی  افراد به کام مرگ برده است. 
وی خطاب به جوانان گفت: به نسل جوان می گویم قدر خود را بدانید 
لغزش در این کار عمر و جوانی شما را از بین می برد خانواده ها نیز مراقب 

فرزندان خود باشند.
به گفته او کسانی که در شبکه توزیع مواد مخدر هستند مرتکب گناه 
بزرگی می شوند و از این افراد خواست دست از این کار برداشته و به فکر 

قیامت باشند.

عشایر منطقه ارسباران

تبریز- ایرنـا- عشـایر منطقه ارسـباران 
در اواخـر فصـل بهـار بـه دامنه هـای 
سرسـبز قوشـاداغ تـا بلندتریـن قله آن 
با ارتفـاع 32۰۰ متری که یـای قاری)برف 
تابسـتانی( نـام دارد کـوچ می کننـد و تا 
اواخر فصـل تابسـتان،در این کوهسـتان 

زندگـی می کننـد.

تنش آبی در ۶۶ روستای 
رودبار جنوب

کشف سکه ها و اشیای عتیقه در سایت دیوار 

افتخار آفرینی تیم اعزامی شرکت توزیع برق شمال
 در مسابقات مهارت شغلی شرق کشور

ضرورت اطالع رسانی قوی تر در برخورد
 با گران فروشی

خبر

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: پیش بینی می شود بیش از ۶۵۰ هزار 
دانش آموز برای سال تحصیلی جدید ثبت 
نام کنند. رضا رضایی افزود: ساماندهی نیروی 
انسانی مهمترین ساماندهی در آموزش و 
پرورش است که نقش موثری در تسهیل 
فرآیند یاددهی،یادگیری و ارتقا کیفیت 

فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد.
وی تصریح کرد: فاصله شمالی ترین مدرسه 
تا جنوبی ترین مدرسه در استان کرمان هزار و 

۳۳ کیلومتر است.
رضایی می گوید: جذب نیروی انسانی بومی 
در شهرستان ها و مناطق استان اولویت 
اصلی آموزش و پرورش استان در حوزه 
نیروی انسانی است همچنین دوره های 
توانمند سازی ویژه معلمان مدارس استان در 
تمامی دوره های تحصیلی در تابستان ۱۴۰۱ 

برگزار می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان اضافه 
کرد: تعیین تکلیف پست های با نام و ترکیبی 

و کانون های فرهنگی تربیتی،اردوگاه های 
ورزشی  مجتمع های  و  دانش آموزی 
ضروری است.  رضایی با اشاره به فعالیت ۲۸ 
اردوگاه دانش آموزی در استان تاکید کرد: 
امکان پذیرش ۸ هزار و ۸۳۰ دانش آموز 
به صورت روزانه و حدود هزار و ۳۰۰دانش 
آموز به صورت شبانه  روزی در اردوگاه های 

دانش آموزی استان وجود دارد.
احداث  کلنگ  این مسئول  گفته ی  به 
اردوگاه بین المللی دانش آموزی شهید حاج 
قاسم سلیمانی نیز در کرمان به دست وزیر 
آموزش و پرورش به زمین زده شده است 
و عملیات ساخت این اردوگاه بزودی آغاز 
می شود. رضایی با اشاره تحصیل بیش از 
۱۲ هزار دانش آموز در بخش جازموریان 
رودبار جنوب، ۹ هزار دانش آموز در بخش 
اسماعیلی شهرستان جیرفت و ۶ هزار 
دانش آموز در بخش روداب شهرستان 
نرماشیر خواستار استقالل ادارات آموزش و 

پرورش در این مناطق شد.

پنج شهرستان جنوبی  مردم  ینده  نما
استان کرمان با اشاره به پیگیری های 
ندازی منطقه  ه ا ملی و استانی برای را
با  گفت:  جازموریان  قتصادی  ا ویژه 
ین منطقه، شاهد اشتغال  ندازی ا ه ا را
در  ری  یه گذا فزایش سرما ا و  ر  یدا پا
للهی  منطقه خواهیم بود. منصور شکرا
در کهنوج اظهارداشت: نخستین جلسه 
یه گذاری  سرما و  ری  دا ا نع  موا رفع 
قتصادی جازموریان با  منطقه ویژه ا
حضور استاندار کرمان و فرمانداران پنج 
شهرستان جنوبی در محل استانداری 

کرمان برگزار شد.
با  ستا  را ین  ا در  تصریح کرد:  و  ا
بررسی  جلسه  مستمر،  پیگیری های 
طرح  ین  ا ری  یه گذا سرما مشکالت 
بزرگ با حضور مدیرعامل بانک سپه، 
مدیران عامل شرکت ملی صنایع مس 
یه گذاری  یران و چند شرکت سرما ا
و  قتصادی  ا مور  ا رت  وزا محل  در 

رایی برگزار شد. نماینده مردم پنج  دا
شورای  مجلس  در  شهرستان جنوبی 
ز  ین جلسه پس ا اسالمی گفت: در ا
بررسی آخرین اقدامات و پیگیری های 
ویژه  منطقه  مورد  در  شده  نجام  ا
اقتصادی جازموریان سرمایه گذاران و 
مسئوالن جهت هم افزایی و تسریع در 
آغاز عملیات اجرایی این پروژه با هم به 

بحث و گفت وگو پرداختند.
ز  ا تقدیر و تشکر  ضمن  للهی  شکرا
اقدامات تمامی مسئوالن محلی و ملی 
ندازی منطقه  ه ا ا خاطرنشان کرد:  با ر
ویژه اقتصادی عالوه بر ایجاد اشتغال 
یه گذاری های  سرما زمینه  ر، یدا پا
بیشتری را در منطقه به دنبال خواهد 

داشت.
او یادآور شد: در این نشست بر تسهیل 
در رفع موانع اجرایی و سرمایه گذاری 
قتصادی جازموریان  در منطقه ویژه ا

تأکید شد.

ثبت نام بیش از ۶۵۰ هزار دانش آموز 
در مدارس کرمان

منطقه ویژه اقتصادی »جازموریان« 
راه اندازی می شود

شرکت ۹۰ هزار کرمانی در 
جشنواره کتابخوانی رضوی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان گفت: در یازدهمین 
دوره جشنواره کتابخوانی رضوی ۹۰ هزار نفر از استان کرمان شرکت 

کردند که در این زمینه استان کرمان رتبه اول کشور را دارد.
احمد وفایی در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتاب خوانی 
رضوی در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری افصح هجری 
اظهار کرد: دو حسن خوب در این برنامه جمع شده و دو اتفاق 
و  کتاب  فرهنگ  ترویج  و  رضوی  فرهنگ  ترویج  برای  مبارک 
او عنوان کرد:در کل استان ۹۰ هزار  کتابخوانی رقم خورده است. 
نفر  به سه هزار  نزدیک  این جشنواره شرکت کردند که  نفر در 
از رفسنجان بودند و استان کرمان در کشور در جایگاه نخست 
شرکت کننده در جشنواره  کتاب خوانی رضوی قرار دارد.وفایی ادامه  
داد: علی رغم اینکه جمعیت ما و تعداد کتابخانه های استان نسبت 
به خیلی از استان های کشور از جمله خراسان رضوی، تهران، تبریز 
و اصفهان کمتر است، اما میزان مشارکت استان کرمان در کشور با 
اختالف، باال است. وفایی، آرمان ها و ارزش های دین مبین اسالم را 
دو بال قوی فرهنگ دانست که نجات بخش جامعه هستند و گفت: 
ایرانی ها در قرون وسطی دانشمندانی داشتند و امروز هم سرآمد 
هستند و خدمات ارزشمندی به اسالم و قرآن کردند همه کالم 
حافظ، سعدی و موالنا هدایت بخش و خدمت به قرآن و اسالم بود. 
باید این فرهنگ را قدر بدانیم و برای آن تالش کنیم که یکی از 
خاطرنشان کرد:  جشنواره هاست.او  همین  برگزاری  ما  تالش های 
خدمت کردن به امام رضا)ع( فقط در صحن و سرای او نیست، بلکه 
می شود از راه دور این کارهای فرهنگی را انجام داد و همه کسانی 
که در این جشنواره شرکت کردند نام امام رضا)ع( را زنده و بر زبان 

جاری کردند.

 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  مناقصه 
 شماره 64 / ب/ 04 – 1401م

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: قرائت کنتور و وصول مطالبات شهرستان های فهرج ، ریگان و نرماشیر را با براورد  47.647.206.650 
ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 2.382.360.333 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000113 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه 

اجتماعی، دعوت می شود. دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز چهارشنبه مورخ 1401.04.08 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401.04.04  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.04.18

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401.04.18 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:30 صبح روز دوشنبه مورخ  1401.04.20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیدفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آب سر چشمه ی حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت

ول
ت ا

نوب

 آگهی فراخوان دعوت
به مجمع عمومی عادی

آگهـی فراخوان دعـوت به مجمع عمومی عادی به طـور فوق العاده 
انجمـن گلخانـه داران جنـوب اسـتان کرمان بدینوسـیله از تمامی 
اعضـای محتـرم انجمن گلخانـه داران جنوب اسـتان کرمان دعوت 
بـه عمـل می آیـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی  بـه طـور 
فـوق العـاده این انجمن که در روز دوشـنبه  مـورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ 
سـاعت ۵ بعـد از ظهـر در محل  سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 

کرمـان برگـزار می گـردد حضور بهم رسـانید .
دستور جلسه :

۱-ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره ،مالی وبازرس انجمن 
۲- تصویب صورت های مالی وترازنامه های منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹و۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۳-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره

۴- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل 
۵-تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت سالیانه اعضا 

۶- انتخاب روزنامه کثیر انتشار 
۷-سایر موارد 

هیات مدیره انجمن


