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 هزینه آمپوِل هفتگی بیماران اس ام ای؛ ۷۰ میلیون تومان
»حمیدرضا ادراکی« مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به انجام تمام اقدامات 
برای بیمه این بیماران اظهار کرد: علی رغم اینکه دستور 
این موضوع از سوی دولت صادر شــده و بودجه ۵ هزار 

میلیاردی آن تعیین شد و اســامی و مشخصات بیماران 
به بیمه سالمت داده شده است، اما هنوز هیچ کاری برای 
بیمه شــدن بیماران نادر انجام نشده است. ادراکی بیان 
کرد: متأسفانه بیمه سالمت به صورت مداوم این موضوع 

را به تعویق می اندازد. باید هرچه 
زودتر کارگروه یا افرادی را بگذارند 

تا هرچه زودتــر موضوع بیمه بیماران نــادر را اجرایی و 
موانع آن رفع کنند.

ابهام بر سر تعرفه عوارض شهرداری کرمان

در نحوه محاسبه تعرفه عوارض شهرداری کرمان اختالف نظر است، مخالفان این مصوبه می گویند; فرمول محاسبه عوارض غیرقانونی است اما مدیران شهری این نظر را ندارند

راه اندازی سامانه گزارش فساد 
 در حوزه صنایع معدنی 

لزوم مشارکت 
سازمان ها در طرح 

 اکرام ایتام

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی در حال تبدیل شدن به شفاف ترین بازار 
است، گفت:روز شنبه ۱۵ مرداد ماه، اتحادیه با پلیس اماکن و بازرسان صمت و اتاق اصناف 
به بازار مراجعه می کنند و کاالهای تقلبی و جعلی را از سطح بازار جمع خواهند کرد. به گفته 

محمد مهدی برادران قطعات یدکی خودرو یکی از رهاترین بازارها است. 

قطعات یدکی تقلبی و جعلی روز 
 شنبه از بازار جمع  می شوند

مدیرکل حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران از راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه معدنی و 

صنایع معدنی خبر داد. محمدعلی صوفی درباره راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه 
معدنی و صنایع معدنی گفت: حسب فرمایش و رهنمودهای رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( در 
خصوص مقابله با فساد و برخورد با مفسد و همچنین برنامه ها و راهبردهای دولت مردمی جمهوری 
اسالمی ایران، دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سامانه 

گزارش فساد و شکایات را راه اندازی کرد.
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معاونعلومپزشکیبم:طرح
دارویاری،تجویزومصرف

منطقیرامحققمیکند
سکینه خدیشی |  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم 
گفت:طرح دارویاری عالوه بر کنترل قاچاق معکوس دارو هدف 

مهم تر و بزرگ تر تجویز و مصرف منطقی دارو را دنبال می کند تا جلوی بسیاری از تجویزهای 
افسارگسیخته پزشک یا تجویز خودسرانه بیماران گرفته شود .

دکتر صوفیا پورطاهری در نشست خبری درباره اجرای طرح کشوری دارویاری بیان کرد: قیمت 
پایین دارو باعث شده بود قاچاق معکوس هم رخ دهد و افراد سودجو داروی یارانه ای که توزیع 
می شد را تهیه می کردند و با قیمت بسیار گزاف در کشورهای همسایه می فروختند که حتی 

برخی اوقات کاالی ما از آن کشور صادرات می شد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 8  بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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سخنگویکلسپاه:خدمترسانیبهمردمدربالیای
طبیعیراهبردقطعیسپاهاست

مدیر سد جیرفت :
43درصدمخزنسدجیرفتآبگیریشد

لزوممشارکتسازمانهادرطرحاکرامایتام

سخنگوی ســپاه با اشــاره به قدردانی سرلشکر 
سالمی از پیشــتازی یگان های سپاه در خدمت 
صادقانــه، مجاهدانــه و خالقانه بــه هموطنان 
زلزلــه زده هرمزگان گفت: خالقیــت و نوآوری 
در خدمت رســانی به مردم در حوادث و بالیای 
طبیعی راهبرد قطعی ســپاه اســت. به گزارش 
ایسنا به نقل از ســپاه نیوز؛ در پی اتمام عملیات 
امداد و خدمت رســانی ســپاه به زلزله زدگان 
هرمزگان ، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی از 
همت جهادی و خالقیت و نــوآوری های یگان 
های سپاه در سرعت بخشــی خدمات و تامین 
نیازهای اساسی مردم آســیب دیده از زلزله در 
منطقه سایه خوش اســتان هرمزگان قدردانی 

کرد.
ســردار شــریف با اعالم این خبر افزود: در پی 
زلزله اخیر اســتان هرمزگان به دستور سرلشکر 
ســالمی یگان های نیروی دریایی ســپاه، سپاه 
امام سجاد )ع( استان هرمزگان و قرارگاه مدینه 
نیروی زمینی سپاه ساعتی پس از وقوع زلزله با 
سازماندهی و گسیل ظرفیت های خود به صحنه 
امداد، نجات و خدمت رسانی به مردم زلزله زده 
سایه خوش بندرلنگه شتافتند . سخنگوی سپاه 
تامین نیازهای ضروری و اساسی مردم زلزله زده 

بویژه جابجایی و اسکان موقت را از دغدغه هایی 
دانســت که بحمداهلل در حادثه اخیر با سرعت 
و خالقیت مجموعه آماد و پشــتیبانی سپاه در 
ساخت و تولید کانکس های مسکونی با فناوری 
جدید و مجاهــدت نیروهای حاضــر در صحنه 
مرتفع شد. ســخنگوی ســپاه خاطرنشان کرد: 
در گذشته ارســال کانکس به مناطق زلزله زده 
به رغم تالش های مجاهدانه و مجدانه نیروهای 
پشتیبانی و امدادی به دلیل حجم باالی سازه ها 
، عملیات انتقال به کندی صورت می پذیرفت و 

هر کانکس معموالً با یک دســتگاه تریلی و طی 
زمان قابل توجه به مناطق مورد نظر می رسید، 
اما در ماجرای اخیر با بــه کارگیری خالقیت و 
نوآوری و فناوری های جدید در ساخت کانکس 
های تاشو سرعت و سهولت و ارسال کانکس ها و 
عملیات آماده سازی و نصب برای بهره برداری و 
اسکان آن هم در ۲۰ دقیقه را به گونه ای منحصر 
به فرد رقم زد کــه آثار آن در بهبود و تســریع 
فرایند خدمت رسانی و نیز کاهش دغدغه مردم 

و رضایت آنان ملموس و قابل مشاهده بود.

سمیه خدیشی |  مدیر بهره برداری و نگهداری 
بی جیرفت، در  ه برقا ز سد مخزنی و نیروگا ا
رداشت:  ظها ر »کاغذ وطن« ا گفتگو با خبرنگا
طی بارندگی های اخیر از ۶ مرداد تا ۱۰ مرداد 
رد مخزن  ا ۱۸ میلیون متر مکعب آب و جمعا 
سد جیرفت شده و حجم سد را به ۱۴۲ میلیون 
نده  ۴۳ درصد مخزن رسا متر مکعب معادل 

است.
علیرضا عادلی درباره خبر منتشر شده در پایگاه 
وزارت نیرو مورخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری که 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان حجم 
مخزنی سد جیرفت را ۱۴۲ میلیون مترمکعب 
معادل ۴۲ درصد اعالم کرده بود گفت: در این 
دو ماه آب سد جیرفت خروجی داشته و مخزن 
سد به ۱۲۴ میلیون متر مکعب رسیده بود که 
بعد از بارندگی اخیر تا  تاریخ ۱۰ مرداد مجدد 

۱۸ میلیون متر مکعب آب وارد مخزن سد شد و 
حجم سد را به ۱۴۲ میلیون متر مکعب رساند.

به گفته او آب خارج شده از سد جیرفت ضمن 
تولید برق و جبران افت ولتاژ برق جنوب استان 
کرمان برای امر کشاورزی نیز استفاده می شود 
یین دست  راضی پا ر ا ر هکتا که حدود یک هزا

سد را آبیاری می کند.
ز سدهای بزرگ و پیشرفته  سد جیرفت یکی ا
واخر سال ۱۳۷۰ عملیات  کشور است که در ا
اصلی ساختمان سد به پایان رسید و سطح زیر 
کشت در نظر گرفته شده برای این سد ۱۴ هزار 

و ۲۰۰ هکتار است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به آمار ایتام 
و فرزندان محســنین تحت حمایت این نهاد در 
استان اشــاره و بر لزوم مشارکت ســازمان ها و 

نهادهای استان در طرح اکرام ایتام تأکید کرد.
ناصر عسکری نژاد  در دیدار با فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان و جمعی از فرماندهان بسیج و سپاه استان 
با بیان اینکه حدود ۱۲۰ هزار خانوار با جمعیتی 
بالغ بر ۲۸۶ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد 
استان کرمان قرار دارند، گفت: بر اساس این آمار 
۱۱٫۴ درصد جمعیت اســتان مددجوی کمیته 

امداد هستند.
او بیان کرد: آمار باالی خانوارهای تحت حمایت 
کمیته امداد زیبنــده اســتان ثروتمند کرمان 
نیســت که غنی از منابــع معدنــی، صنعتی و 

کشاورزی است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تصریح کرد: 
متاسفانه فقر و محرومیت در اســتان ثروتمند 
کرمان که در بحث صادرات غیرنفتی رتبه باالیی 
در کشور دارد، بسیار باال است. او با تاکید بر اینکه 
کمیته امداد متولی فقر در سطح جامعه نیست، 
گفت: ولی این نهاد خود را ملزم می داند با تمام 
توان در زمینه رفع فقر و محرومیت و ایجاد امید 

و نشاط در جامعه تالش کند.
عســکری نژاد در ادامــه بابیان اینکــه این نهاد 
قدم های مؤثری در جهت اشتغال و توانمندسازی 
مددجویان برداشــته است خاطرنشــان کرد: 
مشاغلی که کمیته امداد ایجاد می کند مشاغل 
ارزان قیمت و پایدار هســتند و بر اساس ارزیابی 
انجام شــده بیش از ۹۳ درصد طرح های اشتغال 
کمیته امداد استان کرمان دارای اصالت بوده و 

وجود خارجی دارند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان با بیان 
اینکه حجم باالیی از اشتغال استان سال گذشته 
توســط کمیته امداد انجام شده، بیان کرد: سال 
گذشــته این نهاد با جذب بیش از ۱۰۵ درصد 
اعتبارات قرض الحسنه اشــتغال موفق به کسب 
رتبه برتر اشــتغال در بین ادارات کمیته امداد 

سراسر کشور شده است.
او با بیان اینکه امســال ۲۴ هــزار و ۵۰ فرصت 
شــغلی برای کمیته امــداد اســتان کرمان در 
نظر گرفته شــده، افزود: به همین منظور ۱۲۵۰ 
میلیارد تومان تســهیالت تبصره ۱۶ به این نهاد 

اختصاص داده شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان در ادامه 
به اقدامات انجام شده توســط این نهاد در حوزه 
مسکن نیز اشــاره و خاطرنشــان کرد: طی سه 
ســال گذشــته تفاهم نامه های زیادی درزمینه 
ساخت مسکن برای مددجویان منعقد شده که 
از جملــه تفاهم نامه ۵۰۰۰ واحدی با ســازمان 
برنامه وبودجه بوده که تحــول عظیمی در بحث 
مســکن مددجویان در اســتان ایجاد شــد که 
تاکنون ۳۰۴۰ واحد آن تحویل مددجویان شده 

و مابقی هم در حال ساخت است.
او ادامه داد: تفاهم نامه ۴۰ هزار واحدی نیز سال 
گذشــته بین کمیته امداد و ســپاه منعقد شد 
که سهم اســتان کرمان ۳۲۰۰ واحد مسکونی 
اســت که هم اکنون ۴۰۰ واحد از این واحدهای 

مسکونی در حال ساخت است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان هم چنین 
به اقدامات انجام شــده در حــوزه فرهنگی نیز 
اشاره کرد و گفت: ۴۰ هزار دانش آموز و ۴۶۰۰ 
دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 

قرار دارند که در ســرفصل های مختلف ازجمله 
تحصیلی، مشاوره و ... به این افراد خدمات ارائه 

می شود.
او گفت: ارائه خدمــات فرهنگی به جامعه هدف 
تحت حمایت از مهم ترین اهداف این نهاد است 
و معتقدیم در کنار تمام خدماتی که امداد انجام 
می دهد بایستی یک پیوست فرهنگی و مذهبی 
باشــد چون هدف اصلی ما این است که جامعه 
هدف ما در جهــت آرمان های نظــام و انقالب 

حرکت کنند.
عســکری نژاد در ادامه بــه اهــداء جهیزیه به 
زوج های جوان تحت حمایت اشاره کرد و افزود: 
سال گذشته بیش از ۳۵۰۷ ســری جهیزیه به 

زوج های جوان تحت حمایت اهداء شد.
او گفــت: در بحث معاضدت حقوقــی نیز ۲۰۰ 
مورد مشــکالت حقوقی خانواده هــا را پیگیری 
کردیم. او به اجرای طرح اکرام ایتام توسط این 
نهاد اشــاره کرد و اظهارداشــت: ۲۲ هزار یتیم 
و فرزند محســنین تحت حمایت کمیته امداد 
اســتان کرمان قرار دارند که ۵۰ هزار حامی از 
آن ها حمایت می کنند که نیاز اســت سازمان ها 
و نهادهای مختلف از جمله ســپاه با شرکت در 
طرح اکرام ایتام و انتخاب فرزند معنوی، میزان 
مشــارکت در این طرح ملی معنــوی را تقویت 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه            ۸            ۱۴۰۱ مــاه   مــرداد   ۱۲ چهارشــنبه          ۱۲۸۹ پیاپــی  شــماره  پنجــم          ســال 

مدیر سد جیرفت :

آگهيمناقصهعمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013 مورخ 1400/12/02 شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به برگزاری خرید 
5000 کامیون خاک نباتی  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی 
انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به 
آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی  www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز   شنبه مورخ 
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نوبت دوم

مدیرعامــل شــرکت آبفای اســتان 
کرمان اعــالم کرد: در کمتــر از ۴۸ 
ســاعت پس از وقوع ســیل، برقراری 
ر آب شــرب بهداشــتی در  یــدا پا
شبکه های آبرســانی رفسنجان میسر 

شد.

علیرضــا عبدیــان با اعــالم این خبر 
گفت: بروز سیالب های اخیر در شهر و 
روستاهای رفسنجان که از عصر شنبه 
آغاز شد آبرسانی به مردم این منطقه 
را با چالشی ســخت روبرو ساخته به 
نحوی که شبکه های آبرسانی را دچار 

آسیب های جدی کرد.
به گفتــه او، این بحران ناخواســته، 
معادالت تأمیــن و توزیع آب را بر هم 
زده و دسترسی به این مایه ی حیاتی 
را در بخش هایی از منطقه دچار وقفه 

کرد.
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جلسه رفع موانع تولید 
در معدن پابدانا

جلســه رفع موانع تولید در معدن پابدانا با حضور مهندس شریفی 
مدیر عامل،مهندس رنجبر معاونت بهره برداری و جمعی از مدیران و 

کارشناسان در دفتر معدن پابدانا برگزار گردید .
محسن شریفی ضمن بازدید میدانی از معدن زغال سنگ پابدانا، از 

نزدیک در جریان مشکالت و موانع پیش روی این معدن قرار گرفت.
در این جلســه، عالوه بر تشریح شــرایط تولید معدن، مشکالت و 

چالش ها و کمبود تجهیزات به صورت موردی، بررسی شد.
مدیر عامل شرکت به اهداف و استراتژی های جدید شرکت پرداخته 
و خواستار ارائه ایده ها و برنامه های عملیات محور در راستای تحقق 
و توســعه و تبیین برنامه های شرکت برای اســتفاده حداکثری از 

فرصت های موجود با افزایش بهره وری و تولید شدند.
او به سرعت بخشی پروژه های تولیدی در دست اقدام تاکید کرد و بیان 
داشت که روند پروژه های توسعه ای باید شبانه روزی و با نظام مدیریت 
پروژه اعالم شود که در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

در این جلسه محسن شریفی به موضوع آموزش کارگران اشاره کرد 
و بیان نمود: آموزش می تواند بسیار اثرگذار باشد. همچنین آموزش 
کارگران معدن می تواند در ارتقای بهره وری موثر باشد و بستری برای 

رشد تولیدات بخش معدن تلقی شود. 
به گفته او بررســی آمار بهره وری بخش های مختلف اقتصادی در 
سال های گذشته نشان داده که بهره وری بخش معدن نسبت به سایر 
بخش ها باالتر بوده و این موضوع بیانگر وجود آموزش و اســتفاده از 

نیروی توانمند در این بخش است.
در ادامه شورای کارگری معدن به نمایندگی از کارگران زحمتکش 
معدن به بیان مشکالت کارگری پرداخته که بعد از بحث و گفتگو در 

این موارد از سوی مدیر عامل شرکت تمهیداتی در نظر گرفته شد.

دادستان کرمان: قوانین با 
جرائم موجود متناسب نیست

دادستان کرمان با تاکید بر اینکه جرایم پیچیده و بروز شده است گفت: 
اما متاسفانه برخی قوانین موجود به روز و متناسب با میزان تاثیر جرم 

بر جامعه نیست.
 دادخدا ساالری در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح ارتقا امنیت اجتماعی 
شهرستان کرمان افزود: جرائم موجود بازدارندگی مورد نیاز را ندارند لذا 

تکرار جرم اتفاق می افتاد.
او اظهار داشت: لذا می طلبد در شرایط اقتصادی فعلی قوانین با میزان 

جرائم متناسب شود.
دادستان کرمان تالش های پلیس را مقید به زمان خاصی ندانست و 
تصریح کرد: پلیس به صورت شبانه روزی در حال تالش برای برقراری 

امنیت و آرامش در جامعه است.
او با بیان اینکه برخی از متهمان در نیمه شب دستگیر شده اند که حاکی 

از تالش جهادگرانه و بی وقفه پلیس است.
ساالری تصریح کرد: سرقت در ابعاد مختلف به خصوص سرقت از منازل 
تاثیرات سو زیادی در ذهن افراد به جا می گذارد و دستگیری مجرمان 
این بخش نیز به همان اندازه در تامین امنیت در جامعه تاثیرگذار است.

طرح ارتقا امنیت اجتماعی با نام “یا اباعبداهلل” در شهرستان کرمان 
دستاوردهایی چون کشف ۴۳۹ فقره سرقت عادی و پنج فقره سرقت 
به عنف، کشف هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق، دستگیری ۱۶ نفر از اراذل 
و اوباش و اخذ تعهد از ۳۶ نفر از اراذل نوظهور، کشــف ۹ قبضه سالح 
شکاری و یک قبضه سالح جنگی و کشــف ۱۲۱ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر، بازداشــت ۹۹ خرده فروش و مثقال فروش، جمع آوری ۲۲۷ 
معتاد متجاهر، کشف ۱۴ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق، دستگیری 
۱۲۸ سارق و اعضای باند سارقان به عنف طالجات، کشف هشت دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق و یک دستگاه خودرو جنسیس، دستگیری ۷۴ 
خرده فروش و ۲ قاچاقچی، بازدید از ۲۲۰ کارگاه ضایعاتی و پلمب ۵۲ 
کارگاه، کشف ۲ هزار کیسه کود شیمیایی کشاورزی، دستگیری ۲۵۴ 
متهم تحت تعقیب ۶۰۳ نفر افاغنه غیرمجاز و ۸۰ نفر در خصوص قمار 
و کشف سه هزار و ۴۸۲ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و ۹۱ بطری 

خارجی داشته است.

موضوع تعرفه عوارضی سـال ۱۴۰۱ شهرداری 
کرمـان بـه یـک کالف پیچیـده تبدیل شـده 
اسـت؛ این عوارض درحالـی اجرایی شـده که 
در نهادهـای باالدسـتی هنـوز تاییـد نشـده و 
همـه منتظر نظر هیـات حل اختالف هسـتند.

مصوبـه شـورای اسـالمی شـهر دربـاره ایـن 
الیحـه عوارضـی در هیـات تطبیـق بـه تاییـد 
نرسـیده اسـت؛ از آنجـا کـه شـورا هـم بـر 
مصوبـه خـود اصـرار داشـته مصوبه بـه هیات 
حـل اختـالف اسـتان رفتـه و همـه منتظـر 
تشکیل جلسه و بررسـی در آن نهاد باالدستی 

. هسـتند
می گوینـد  شـهروندان  برخـی  طرفـی  از 
شـهرداری از ابتـدای امسـال در حـال اخـذ 
عوارض براسـاس مصوبه ای اسـت که به تایید 
نرسـیده و حتی ممکن اسـت که ابطال شـود.

در گـزارش ایرنـا به اسـنادی اشـاره می شـود 
کـه براسـاس آن گویـا فرمانـداری کرمـان در 
نامه ای بـه اسـتانداری ۱۲ یـا ۱۳ ایـراد از این 
تعرفـه عوارضـی گرفته و ایـن در حالی اسـت 
کـه مسـئوالن شـهرداری کرمـان حداقـل در 
بخش سـاخت و سـازها می گوینـد فرمانداری 
هیچ نامه یـا رونوشـتی در این زمینه به شـورا 
یا شـهرداری ارسـال نکرده و در نامه اسـتاندار 
وقت نیـز اشـاره ای به این موارد نشـده اسـت.

انتقادها غیر از نحوه محاسـبه عوارض سـاخت 
و سـاز یا پروانه سـاخت شـامل سـایر بخش ها 
ماننـد پسـماند و ... نیـز می شـود کـه بـه زعم 
برخـی از کارشناسـان یـا شـاهد افزایـش بـی 
رویـه بـوده یـا در خصـوص محاسـبه بایـد 

تغییراتی داشـته باشـد.
صرفنظـر از انتظارهـا بـرای تصمیـم هیـات 
برخـی  گویـا  اسـتان،  در  حل اختـالف 
شـهروندان نیـز در ایـن زمینـه بـه دیـوان 
عدالـت اداری شـکایتی طـرح کرده انـد کـه 
بایـد منتظـر بـود و دیـد کـه دیـوان عدالـت 

اداری چـه حکمـی صـادر می کنـد.
از جملـه مـوارد اختـالف بیـن برخـی افـراد 
دخیـل در سـاخت و سـاز بـا شـهرداری نحوه 
محاسبه و فرمولی اسـت که در تعرفه عوارضی 
شـورا در ایـن بخـش مصـوب شـده؛ مخالفان 
ایـن مصوبـه می گوینـد فرمولـی کـه مدنظـر 
برای محاسـبه عوارض قرار گرفتـه غیرقانونی 
اسـت اما مدیـران شـهری ایـن نظـر را ندارند.

طبق نامه وزارت کشور
 باید ضریب اعمال شود

همچنیـن ایـن معترضـان ازجملـه محسـن 
نیکخـواه و یـداهلل شـاهرخی می گوینـد: نامه 
وزارت کشـور درخصـوص اعمـال ضریـب 
شـانزده صدم درصـد بـرای عـوارض پروانـه 
سـاخت صراحـت دارد و ابـالغ شـده درحالی 
کـه در شـهرداری های مناطـق شـهر کرمـان 
اینـک ضریـب بیسـت و هفـت صـدم درصـد 
کـه مربـوط به سـال گذشـته اسـت محاسـبه 

. د می شـو
ایـن کارشناسـان همچنیـن می گوینـد نحوه 
محاسـبه عـوارض بـرای پروانـه بـه گونـه ای 
اسـت کـه سـازندگان میلـی بـرای مانـدن در 
شـهر و سـاخت و سـاز نخواهنـد داشـت و 
ایـن درحالی اسـت کـه سیاسـت دولـت طی 
سـال های اخیـر کاهـش ضریب عـوارض بوده 
تا سـاخت و سـاز در شـهرها تقویت شـود و بر 
همین مبنا نیز ضریب اعالمی وزارت کشـور از 
سـال گذشـته که بیسـت و هفت درصـد بوده 

بـه شـانزده درصـد کاهـش یافته اسـت.
شـاهرخی از کارشناسـان معتـرض بـه الیحه 

عوارضی شـورا دربـاره نحوه اعالم رسـمی این 
تعرفـه نیـز گالیه هایـی دارد و می گویـد که با 
توجه بـه درج این الیحـه در روزنامـه مدیریت 
شـهری کرمان بـا لحـاظ برخـی شـرایط، آن 
هم قبـل از تصویب و نحـوه انتشـار، منطبق با 

مقررات انجام نشـده اسـت.
توضیحات معاون شهردار

محسـن پوراسـماعیلی معـاون معمـاری و 
شهرسـازی شـهرداری کرمان اما نظر دیگری 
دارد و می گویـد هم در بخش محاسـبه ضریب 
وزارت کشـور و هم حمایت نشـدن سازندگان 
مسـکن این طـور نیسـت زیـرا مسـائل مهـم 

دیگری نیـز وجـود دارد.
او تاکیـد می کنـد: بـا توجـه بـه فرمـول مورد 
محاسـبه برای عـوارض تحت الیحـه عوارضی 
مصـوب شـورا کـه بـرای اجـرا بـه شـهرداری 
ابـالغ شـده و قیمـت منطقـه ای اداره دارایی 
نیـز در آن دخیـل اسـت، نتیجـه محاسـبه به 
عددی می رسـد که با همـان ضریب بیسـت و 
هفت صدم درصـد پارسـال برابـری می کند و 

این تلقـی شـکل گرفته اسـت.
او همچنیـن نحوه محاسـبه قیمـت منطقه ای 
را مـورد انتقـاد قـرار می دهـد و می گویـد کـه 
با قیمـت موجـود منطقه ای بـرای امسـال در 
پرداخت عـوارض سـاختمانی عدالـت رعایت 
نمی شـود زیـرا مثـال واحـدی کـه در یـک 
خیابـان بـزرگ یـا مختصـات خـاص، تقریبـا 
همـان قـدری عـوارض بایـد بدهـد کـه مثـال 
واحـد دیگـری در یـک کوچـه کوچکتـر بـا 

مختصـات محدودتـر بایـد بپـردازد.

دو ملک با ارزش افزوده متفاوت
 بایدعوارض فرق کند

او ادامـه می دهـد:  بـا توجـه بـه ارزش افزوده 
متفـاوت امـالک بایـد محاسـبه عـوارض آنها 
نیز متفـاوت باشـد تـا عدالـت رعایت شـود. 

پوراسـماعیلی در پاسـخ بـه مسـائل برخـی 
کارشناسـان مبنـی بـر اینکـه فعاالن سـاخت 
و سـاز با شـرایط کنونـی از فعالیـت در کرمان 
اسـتقبال نخواهند کرد گفت: مسـتندات الزم 
وجـود دارد که هزینـه ای که سـازندگان برای 
فعالیت سـاخت و سـاز در کرمان مـی پردازند 
از بسـیاری از کالنشـهرهای مشـابه این شـهر 

پاییـن تر اسـت.
پوراسـماعیلی می گوید: برخی از کارشناسان، 
تنها یـک بخش از مثـال تعرفه شـهرهای دیگر 
را مثـال می زننـد امـا بـه کلیـت موازیـن آن 

شـهرها توجـه نمی کنند.
او در عیـن حـال تاکیـد دارد کـه آماده اسـت 
از ظرفیـت همـه ایـن افـراد و دیدگاه هـای 
آنـان بـرای تقویـت سـاختار قانونگـذاری در 
حوزه مقررات سـاخت و ساز شـهری مدیریت 

شـهری کرمـان کمـک بگیـرد.
معـاون معماری و شهرسـازی شـهردار کرمان 
همچنیـن دربـاره وضعیـت بالتکلیـف تعرفـه 
عوارضـی شـهرداری نیـز گفـت: هیچ نامـه یا 
رونوشـتی از فرمانداری در خصوص ایرادهایی 
کـه مطـرح می  شـود بـه دسـت شـهرداری یا 
شـورا نرسـیده اسـت؛ در عیـن حـال منتظـر 

هسـتیم ببینـم هیـات حـل اختـالف یـا 
دیوان عدالـت چـه تصمیمـی می گیرنـد.

وی در پاسـخ بـه اینکـه در صـورت ابطـال 
مصوبـه شـورا، چـه اتفاقـی می افتـد توضیـح 
داد: در ایـن صورت باید براسـاس تعرفه سـال 
گذشـته، عـوارض محاسـبه شـود کـه حتـی 
اگـر هـم در مـوردی، هزینـه محاسـبه شـده 
از ابتـدای امسـال، کمتـر از مبلـغ اخـذ شـده 
باشـد، حتمـا بـه افـراد برگردانـده می شـود.

پوراسـماعیلی البتـه نقطـه نظری هـم درباره 
نحوه محاسـبه براسـاس تعرفه سـال گذشـته 
دارد و می گویـد: براسـاس تعرفـه پارسـال، 
دیگـر شـرایط قیمـت منطقـه ای را نداریـم و 
لـذا قیمـت روز مـالک محاسـبه اسـت کـه با 

توجه به وضعیـت روز قیمت ملک در امسـال، 
احتمـال دارد حتـی در مـواردی عـوارض 

دریافتـی بیشـتر هـم شـود.
دیدگاه رییس کمیسیون عمران 

رییـس کمیسـیون عمـران و شهرسـازی 
شـورای اسـالمی کرمان گفـت: اکثـر بندهای 
عوارض هـا تصویـب شـده و عوارض بر اسـاس 
الیحه جدید محاسـبه و از مردم اخذ می شـود 
و بحث بر سـر دیگر بندهای رد شـده آن است 
کـه منتظر نظـر هیات حـل اختالف هسـتیم.

منصور ایرانمنش افزود: سـایر عـوارض پروانه 
نیـز کـه قبـال بـر اسـاس درصـدی از قیمـت 
کارشناسـی دریافـت می گردیـد، براسـاس 
قانـون و ابالغیـه وزارت کشـور مقـرر شـد که 
بـر اسـاس فرمـول P )قیمـت منطقـه ای 
ارزش معامالتـی کـه توسـط داریـی اعـالم 
می شـود(، محاسـبه شـود که ایـن مصوبه هم 

بـه شـهرداری ابـالغ شـده اسـت.
او بیـان کـرد: شـهرداری اکنـون بایـد تمامی 
عوارضـی که قبـال پایـه کارشناسـی داشـتند 
را براسـاس قیمت منطقه ای دارایی محاسـبه 

کنـد.
ایرانمنـش عنوان کـرد: قانون ضریبـی را برای 
الیحـه عوارضـی پیـش بینی کـرده که شـورا 
می توانـد آن را بـه ضریـب اعالمـی دولـت 

اضافـه کنـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته ضریـب 
اعالمـی ۲۷ صـدم بوده و امسـال بـه ۱۶ صدم 

کاهـش یافتـه اسـت گفـت: بـا ایـن شـرایط 
هزینـه دریافـت پروانـه سـاختمانی امسـال 
کمتـر از پروانـه سـال گذشـته می شـد کـه 
بـا عدالـت سـازگار نیسـت لـذا در کنـار ۱۶ 
صدم، شـهرداری ضریبـی را در لوایح عوارضی 
پیش بینـی کـرده بود که در شـورای اسـالمی 
شـهر کرمـان مصـوب و مراحـل تصویـب آن 

طـی شـده و همیـن روزهـا ابـالغ می شـود.
ایرانمنـش ادامه داد: مقرر شـد کـه ضریبی به 
۱۶ صدم درصد اعالمی از سـوی وزارت کشور 
اضافه کنیم تا میـزان دریافتی عـوارض پروانه 
از سـال گذشـته کمتـر نشـود و درآمدهـای 

شـهرداری نیز منفی نباشـد.
نظر عضو مخالف شورا

فتـح اهلل مویـدی عضو دیگر شـورای اسـالمی 
شـهر کرمـان از مخالفـان تعرفه کنونی اسـت 
کـه می گویـد: کمیتـه حـل اختـالف اسـتان 
بـه ریاسـت اسـتاندار و بـا حضـور رییـس کل 
دادگستری، شـورای اسـالمی اسـتان و ۲ نفر 
از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی برای 
رسـیدگی بـه ایـن پرونـده بـه زودی برگـزار 

می شـود.
افزایش عوارض قانونی نیست

مویـدی افـزود: در صـورت افزایـش ضریـب 
۱.۷ درصدی، با توجـه به افزایـش بیش از ۴۰ 
درصدی عوارض در سـال گذشـته، این نرخ به 
قیمت کارشناسـی زمین می رسـد لذا شـدیدا 
با این افزایـش قیمت مخالفیم، ضریب بسـیار 
باالیی اسـت که باعـث افزایش نـرخ و تورم در 

حـوزه مسـکن کرمان می شـود.
او ادامـه داد: براسـاس قانـون بایـد لوایـح 
تصویب شـده عوارضـی امسـال، تـا روز ۱۵ 
بهمن سـال ۱۴۰۰ تعیین، پـس از تصویب در 
کمیتـه تطبیق، آگهی شـود و به اطـالع عموم 
برسـد و پـس از آن نمی توانیـم هیچ افزایشـی 

را داشـته باشـیم.
مویـدی گفـت: بـر طبـق مـاده ۶۴ قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم عـوارض پروانـه بایـد 
بر اسـاس قیمـت منطقـه ای دارایـی دریافـت 
شـود امـا شـورا در سـال گذشـته رقم هـای 
باالیـی را براسـاس قیمـت بـازار از مـردم 

دریافـت کـرده اسـت.
ایـن عضـو شـورا گفـت: دولـت ضریب هـا را 
مشـخص کـرده و گفتـه دارایـی هـر سـال ۲ 
درصـد عـوارض پروانـه را افزایـش دهـد تا در 
نهایـت بـه ۲۰ درصـد از میانگین قیمـت روز 

برسـیم. 
مویـدی بیـان کـرد: هزینه هـای شـهرداری 
باید تامین شـود امـا بـرای ایـن کار نمی تواند 
دسـت در جیـب مـردم کنـد نبایـد برخـالف 

مصوبـه قانونـی اقدامـی انجـام گیرد.

ابهام بر سر تعرفه عوارض شهرداری کرمان 

اخذعوارضشبههدار
 در نحوه محاسبه تعرفه عوارض شهرداری کرمان اختالف نظر است، مخالفان این مصوبه می گویند; فرمول محاسبه عوارض 

غیرقانونی است اما مدیران شهری این نظر را ندارند
گزارش

ایرنا

کاهش جمعیت کیفری زندان ها از 
سیاست های قوه قضائیه است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در کارگروه کاهش جمعیت 
کیفری زندان های استان کرمان با اشاره به اینکه کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها همواره مورد توجه بوده است، اظهار داشت: این 
مســئله امروز به عنوان یک سیاســت مهم در قوه قضائیه دنبال 

می شود.
حجت االســالم ابراهیم حمیدی با بیان اینکه هــدف از کاهش 
جمعیت کیفری، مدیریت زندان و زندانیان اســت، گفت: در این 
ارتباط در دو بخش نظــارت بر ورود افراد به زندان و اســتفاده از 

مجازات های جایگزین حبس اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان افزود: در راستای نظارت بر 
ورود افراد به زندان باید حتی المقدور سعی شود در مرحله تحقیقات 
و قبل از صدور حکم جز در موارد ضــروری از ورود افراد به زندان 

جلوگیری شود و تحقق این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
اوبا اشــاره به اینکه نباید اصل را به بازداشت افراد قرار داد و باید با 
صدور قرا ر تامین متناســب دسترسی به متهم در مراحل مختلف 
رسیدگی را تامین کرده تا از ورود افراد به زندان ها جلوگیری کرد، 
افزود: قاضی در دادگاه نیز نباید جز در موارد دارای ضرورت، حکم 
به حبس افراد دهد و در این رابطه می توان از مجازات های جایگزین 

حبس و استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضایی در 
راستای اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز 
باید تمامی اقدامات وفق موازین قانونی و در اجرای بخشنامه ها و 

قوانین و مقررات باشد.
حمیدی به ضرورت سرعت در رسیدگی به پرونده های زندانی دار 
تاکید کرد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که افراد تحت قرار در 
سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شــده و حکم قانونی برای 

آنها صادر شود.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب 
که بازدید مقامــات قضایی از زندان ها باید بر اســاس یک برنامه 
زمان بندی شــده انجام شــود،  گفت: بازدیدها از زندان ها باید به 
شکلی هدفمند اجرایی شود و در این بازدیدها مشکالت مددجویان 
بررسی شده و در موادی که براساس قانون می توان به مددجویان 

کمک کرد، از این ظرفیت استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، استقرار شوراهای حل اختالف 
در زندان ها را بســیار موثر دانست و اظهار داشــت: در این حوزه 
پیگیری های الزم در معاونت شوراهای حل اختالف انجام می شود.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد گفت: 
عوامل موثر بر تولید معادن و رفع مشکالت تولید هر معدن باید با نگاه 
تخصصی صورت بگیرد.علی بابایی در بازدید از کارخانه »زغالشویی 
زرند کرمان« با تاکید بر تامین مواد اولیه و افزایش راندمان کارخانه، 
گفت: با توجه به اینکه این شرکت میلیون ها تن باطله با خاکستر 
میانگین ۵۰ درصد داشته، باید به آن به عنوان یک مزیت در تامین 
مواد اولیه توجه شود و راه حل فنی و تخصصی جهت استفاده از این 
باطله را هر چه سریعتر ارائه کنند. او همچنین در نشست مشترک با 
هئیت مدیره شرکت زغالسنگ کرمان اظهار کرد: با بررسی عملکرد 
سه ماهه این شرکت و وجود مغایرت های نامساعد و غیر قابل قبول 
در آن، تنها راه موفقیت و حل مشکالت فعلی افزایش درآمدهای 
عملیاتی و کاهش هزینه های جذب نشده است، ضمن آنکه ورود 
به عرصه صادرات می تواند در این خصوص راه نجات شرکت باشد 
لذا باید به سرعت جهت ارزش آفرینی بیشتر، صادرات را در اولویت 
برنامه های شرکت قرار داد. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد اشاره کرد: در راستای تحقق اهداف و برنامه های 
مورد نظر مدیرعامل صندوق فوالد، تالش های بیشتری باید توسط 
مدیریت این شرکت انجام شود.  در این جلسه در خصوص تعیین 
تکلیف پرونده.های حقوقی، سازماندهی، خالء های بیمه ای نیروی 
انسانی در مشاغل سخت و زیان آور، وضعیت طرح های توسعه ای 
و تامین مالی آنها، تعیین تکلیف موضوع صادرات به صورت ویژه و 
تخصصی تکالیف مشخصی جهت اجرا به مدیریت شرکت زغالسنگ 
کرمان ابالغ شد. همچنین مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد در ادامه با اشاره به دانشگاه علمی کاربردی شرکت 
زغالسنگ کرمان بیان کرد: عملکرد این دانشگاه و توجیه علمی 
و اقتصادی این مجموعه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و گزارش 
توجیهی نحوه ادامه فعالیت آن به گروه سرمایه گذاری صندوق فوالد 
اعالم شود. این مسئول گفت: برنامه های تحولی سال ۱۴۰۱ باید با 
اهتمام ویژه توسط مدیران شرکت مورد توجه و آنالیز قرار گیرد و این 
پایش میدانی هر ماهه توسط تیم هلدینگ سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد انجام خواهد شد تا از مغایرت های نامساعد احتمالی 
جلوگیری شود و آنچه مالک ارزیابی مدیران شرکت خا است تحقق 

بودجه های تدوین شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان اعالم کرد: در کمتر از 
۴۸ ساعت پس از وقوع سیل، برقراری پایدار آب شرب بهداشتی 
در شبکه های آبرسانی رفسنجان میسر شد. علیرضا عبدیان با 
اعالم این خبر گفت: بروز سیالب های اخیر در شهر و روستاهای 
رفسنجان که از عصر شنبه آغاز شد آبرسانی به مردم این منطقه 
را با چالشی سخت روبرو ساخته به نحوی که شبکه های آبرسانی 
را دچار آسیب های جدی کرد. به گفته او، این بحران ناخواسته، 
معادالت تأمین و توزیع آب را بر هم زده و دسترسی به این مایه ی 
حیاتی را در بخش هایی از منطقه دچار وقفه کرد. عبدیان با اشاره به 
حضور مسئولین مربوطه در شهرستان رفسنجان بیان کرد: با تالش 
بی وقفه و شبانه روزی همراه با امکانات، تجهیزات، ادوات مورد نیاز 
، ۳۱ دستگاه تانکر آبرسان سیار با تجهیزات از استان های مختلف 
تهران، اراک، اصفهان، لرستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، یزد، 
آذربایجان شرقی، قزوین، کرمان، بم، عنبرآباد، سیرجان، کوهبنان 
و رودبار ۲۰ دستگاه پمپ های لجن کش، وسایل و تجهیزات رفع 
اتفاقات اعم از لوله، اتصاالت، ماشین آالت و نیروهای ترمیم شبکه 
در اسرع وقت وارد عمل شده و تا یکشنبه شب)۹مرداد( ۵۰ درصد 
شبکه ی آبرسانی را ترمیم و بخش قابل توجهی از مابقی شبکه 
آسیب دیده بازسازی شده و آب شرب بهداشتی در دسترس 
اکثریت مردم قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت آبفای استان 
کرمان اظهار کرد: علی رغم اینکه در خالل انجام کار، سیل کماکان 
آسیب های جدی به خطوط انتقال آب وارد می کرد، روند بازسازی با 
تمام توان در حال انجام و پایداری آب شرب در شبکه به نحو مطلوب 
برقرار شده است. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب استان 
کرمان گفت: تمام نیروهای مورد نیاز ۲۴ ساعته و بدون وقفه در 
منطقه حضور خواهند داشت و لحظه به لحظه مسیرهای آبرسانی 
را کنترل کرده و هر گونه آسیب احتمالی را به سرعت رفع و روند 
تامین و توزیع آب را در شبکه های آبرسانی حفظ خواهند کرد. 
عبدیان عنوان کرد:پرسنل شرکت آب و فاضالب با کمک به مردم و 
پرسنل شهرداری رفسنجان با بهره گیری از ادوات و تجهیزات الزم 
عملیات مکش آب در معابر،منازل و گذرگاه های شهر که تحت 
تأثیر سیالب های جاری قرار گرفته است را تخلیه کرده و این روند 

همچنان ادامه دارد.

 عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت،در تشریح 
این خبر بیان داشت:وقوع ســیل در شهرستان های 
رودبار جنوب، منوجان، بافت، ســیرجان، کهنوج، 
جیرفت، قلعه گنج، عنبرآباد، ریــگان و ارزوئیه به 

تاسیسات برق مناطق مذکور خساراتی وارد شد.
او بیــان کــرد: خوشــبختانه با وجود شــدت این 
بارندگی ها، برق مشــترکان در هیچ کدام از مناطق 

حوزه این شرکت در حال حاضر قطع نمی باشد.
مهدوی نیا ادامه داد: همزمان با آغاز فعالیت سامانه 
مونسون در استان کرمان تمام بخش های ستادی 
و عملیاتی شــرکت به مدت یک هفته از تاریخ سوم 
الی دهم مرداد بــا لغو مرخصی هــا، در آماده باش 

کامل قرار گرفتند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
با اشــاره به برگزاری جلســات اضطراری با اعضای 
ســتاد بحران در مرکز اســتان و در شهرستان ها با 
حضور مدیریت های بــرق در فرمانداری ها افزود:با 
ادارات راهداری،شــهرداری ها و فرمانداری هــا 
هماهنگی هــای الزم صورت گرفــت و ضمن تغییر 
مســیر ســیالب ها و تقویت پایه های برق در مسیر 
سیل در ۱۰ شهرستان به صورت اورژانسی، ماشین 
آالت ســنگین و تجهیزات مورد نیاز شبکه به مراکز 

در معرض حادثه، جهت آمادگی برای مقابله با سیل 
گسیل داده شد.

او در خصوص خسارات وارده به شبکه برق تصریح 
کرد: با توجــه به ســنگینی بارش ها کــه عمدتا با 
طوفان همــراه بــود تا کنــون ۱۳۵ کیلومتر طول 
خط شــبکه همراه با ۴۱۲ تیر و تعداد ۱۷ دستگاه 

ترانسفورماتور آسیب دیده است.
مهدوی نیــا گفت: تعداد ۵۰ اکیپ بــا ۲۵۰ نیروی 
فنی و راننده در ۱۰ شهرســتان بــا ۶۷ خودروی 
ســبک و ۵۵ خودروی ســنگین درگیر سیل بوده 
و تعــداد ۴۵ اکیپ بــا ۱۳۵ نیروی فنــی و راننده 
تحت عنوان اکیپ های آماده باش در ۶ شهرســتان 

باقی مانده حضور و در آماده باش می باشند .
او همچنیــن در خصــوص روســتاهای بی بــرق 
خاطرنشان کرد: تعداد روســتاهای بی برق که زیر 
۳۰ دقیقه مشکلشــان برطرف شــده ۶۷۰ روستا با 
تعداد ۱۰۰۵۰ مشترک و تعداد روستاهای بی برقی 
که بین ۳۰ دقیقه تا ۵ ســاعت مشکلشــان برطرف 
شده ۴ روستا با ۲۸ مشــترک بوده و علت تاخیر در 
عملیات بازسازی شبکه این روســتاها نیز عمدتا به 
دلیل جاری بودن سیالب در محل مورد نظر و بسته 

بودن مسیرهای ارتباطی به شبکه بوده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان در خصوص برآورد مبلغ ریالی خســارت ها 
گفت:تاکنــون در مجمــوع ۱۰۲ میلیــارد ریــال 
خسارت به شــبکه و تاسیســات برق در حوزه این 

شرکت وارد شده است.
عبدالوحید مهدوی نیا در پایان به مقاوم سازی های 
انجام شــده اشــاره کرد و گفت: یکی از مهمترین 
دالیل کاهش خســارات مقاوم ســازی بیش از ۲۱ 
هزار پایه بــا هزینه ای بالغ بــر ۸۵ میلیارد ریال از 
سال ۹۳ تاکنون بوده است که کماکان ادامه دارد.

رئیس کل دادگســتری استان کرمان 
گفــت: در راســتای پویش به عشــق 
حســین علیه الســالم میبخشم، یک 
فقره پرونده قتل عمــد با همت طالیه 
داران صلح استان کرمان و شهرستان 
بم منجــر به جلب رضایــت اولیا دم و 

رهایی محکوم از قصاص شد.
 حجت االســالم ابراهیــم حمیدی با 
اعالم ایــن خبر اظهار کــرد: قاتل که 

فردی جوان اســت، چهار ســال پیش به دلیل عدم کنترل خشــم مرتکب یک 
فقره قتل شده بود و در آستانه ی اجرای حکم قصاص به احترام ایام ماه محرم 
و احترام امام حســین )علیه الســالم( از طرف مادر و پدر مقتول مورد بخشش 

قرار گرفت.
او ضمن تشــکر از این اقدام خداپســندانه خانواده نیکوکار بمی، افزود: والدین 
مقتول اعالم کردند تنها با قصاص قاتل فرزندمان آرام می گرفتیم، اما با حضور 
در مراســم عزاداری ابا عبداهلل الحسین و شنیدن مرثیه ســرایی و نوحه خوانی 
مداحان و ذاکران امام حســین)علیه الســالم(، یک مرتبه پس از چند ســال 
پافشاری برای اجرا حکم قصاص به عشق امام حســین )علیه السالم( و احترام 

به ماه محرم تصمیم به گذشت گرفتیم.
حمیدی با اشاره به اینکه عفو و بخشش از باالترین فضایل اخالقی است، گفت: 
از زحمات و تالش صلح یاران و طالیه داران صلح استان کرمان قدردانی نموده 

و از خداوند متعال توفیق روز افزون ایشان را مسئلت دارم.

شبکه برق مناطق سیل زده حوزه عملیاتی
 شرکت توزیع جنوب کرمان در حالت پایدار

در راستای پویش به عشق حسین )علیه السالم( می بخشم؛

با گذشت خانواده بمی؛ قاتل جوان
 از اعدام رهایی یافت

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
فوالد خواستار شد

شناسایی عوامل موثر بر تولید 
معادن و رفع مشکالت، با نگاه 

تخصصی

وضعیت آب شهر رفسنجان 
پایدار شد

خبر

فتح اهلل مویدی عضو دیگر شورای اســالمی شــهر کرمان از مخالفان تعرفه کنونی است که می گوید: 
کمیته حل اختالف اســتان به ریاست اســتاندار و با حضور رییس کل دادگســتری، شورای اسالمی 
اســتان و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اســالمی برای رســیدگی به این پرونده به زودی برگزار 
می شــود. در صورت افزایش ضریب 1.۷ درصدی، با توجــه به افزایش بیــش از ۴۰ درصدی عوارض 
در ســال گذشــته، این نرخ به قیمت کارشناسی زمین می رســد لذا شــدیدا با این افزایش قیمت 
 مخالفیم، ضریب بســیار باالیی اســت که باعث افزایش نرخ و تورم در حوزه مسکن کرمان می شود.

کاغذ استان



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

 سال پنجم | شماره پیاپی 1289
3چهارشنبه 12  مرداد ماه 1401

خبرخبر

هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق 
بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو 
هیأت امنای ســازمان بازنشســتگی تامین 
اجتماعــی تفویض کرد. به گــزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، پیرو دســتور 
رئیس جمهور برای پیگیــری بهبود وضعیت 
معیشــتی بازنشســتگان و پــس از برگزاری 
نشســت های مکرر معاون اول بــا نمایندگان 
بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف 
افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را 
به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی 
تأمین اجتماعی تفویض کــرد. اعضای هیأت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم 
عبارت اند از: »احمد خانی نوذری« )دبیر هیأت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی(، »سید احسان 
خاندوزی«، »اولیــاء علی بیگی«، »حمیدرضا 
سیفی«، »سید محمد یاراحمدیان«، »مجید 
دوستعلی«، »علی اصغر بیات« و »سید مسعود 
میرکاظمی«. گفتنی است، طی روزهایی گذشته، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به حجت االسالم ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش 
حقوق بازنشســتگان را مغایر قانون اعالم کرد. 
بنابراین طبق ابالغ رئیس مجلس، مصوبه حق 
مســکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه 
افزایش ۱۰ درصدی مســتمری بازنشستگان 
تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال 
شد. گفتنی اســت، با ابطال این مصوبه، حق 
مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان 
بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود 
و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید 
کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی 
برای اصالح برگرداند. با توجه به اعالم رســمی 
دولت، هیأت دولــت راه دوم را انتخاب کرده و 
برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، 
اختیارات خــود را وزرای عضو در هیأت امنای 
سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض 
کرد. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به 
رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً 
مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را 
در دســتور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام 
مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را 
فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و 
هرچه سریع تر پرداخت بازنشستگان در کشور با 

عدد جدید اعالم شود.

گمرک زاهدان به شرکت های
 حمل و نقل اعالم کرد:

فعال کاال نفرستید؛  
در غیر این صورت 

مسئولیت با ما نیست
به دنبال انباشت کاال در گمرک زاهدان و اتفاقات 
اخیر پیش آمده، گمرک به شرکت های حمل و 
نقل اعالم کرده اســت که تا اطالع ثانوی و حل 
مشکل از اظهار کاالی ترانزیت داخلی به مقصد 

گمرک زاهدان اکیدا خودداری شود.
به گزارش ایســنا، در تازه ترین مکاتبه صورت 
گرفته بین خاشی - ناظر گمرکات سیستان و 
بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان- با کلیه 
شــرکت های حمل و نقل، موضوع عدم ورود 
کاالهای جدید به این گمرک مورد تاکید قرار 
گرفته است. وی اعالم کرده با توجه به نبود فضای 
خالی در انبارهای گمرک زاهدان و همچنین عدم 
تامین انبار از سوی مرجع تحویل گیرنده کاال 
)شرکت انبارهای عمومی( تا اطالع ثانوی و حل 
مشکل از اظهار کاالهای ترانزیت داخلی به مقصد 
گمرک زاهدان اکیدا خودداری و کاالها به مقاصد 
سایر گمرکات اظهار شــود. مدیرکل گمرک 
زاهدان در ادامه تاکید کرده است که در غیر این 
صورت مسئولیت توقف و هرگونه خسارت وارده 
بر عهده شرکت اظهارکننده بوده و گمرک در این 
خصوص هیچ گونه مسئولیتی نداشته و ندارد. 
در هفته گذشته و به دنبال بارندگی شدید در 
زاهدان، گمرک این شهر دچار آب گرفتگی شد 
و طی آن محموله های برنج موجود در محوطه 
به دلیل شرایط نامناسب ، خسارت دید. گمرک 
اعالم کرد که از دی ماه سال گذشته با توجه به 
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ســرازیر 
شدن کاالها به گمرک زاهدان، از وزارت صمت 
خواسته بوده تا ثبت سفارش به مقصد این گمرک 
را محدود کند و همچنین به اســتانداری نیز 
هشدارهای الزم را داده بوده است. در عین حال 
که از انبارهای عمومی در سال گذشته خواسته 
تا فضای الزم برای کاالهای موجود را ایجاد کند 
که این اتفاق نیفتاده اســت. در اعالم گمرک 
زاهدان به این اشاره شده بود که ظرفیت انبارهای 
مسقف و سکوهای آن حدود ۲۰ هزار تن است 
ولی در روزهای اخیر حجم کاالی آن به بیش از 
۴۰ هزار تن رسیده است. اخیرا گمرک ایران نیز 
در مکاتبه ای با دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواسته 
تا دیگر ثبت سفارشی به مقصد زاهدان صادر 

نشده و محموله ها وارد گمرک دیگری شوند.

بنیاد  مدیرعامل  ادراکی«  »حمیدرضا 
بیماری های نادر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
با اشاره به انجام تمام اقدامات برای بیمه این 
بیماران اظهار کرد: علی رغم اینکه دستور این 
موضوع از سوی دولت صادر شده و بودجه 
۵ هزار میلیاردی آن تعیین شد و اسامی و 
مشخصات بیماران به بیمه سالمت داده شده 
است، اما هنوز هیچ کاری برای بیمه شدن 

بیماران نادر انجام نشده است.
ادراکی بیان کرد: متأسفانه بیمه سالمت به 
صورت مداوم این موضوع را به تعویق می اندازد. 
باید هرچه زودتر کارگروه یا افرادی را بگذارند 
تا هرچه زودتر موضوع بیمه بیماران نادر را 

اجرایی و موانع آن رفع کنند.
وی بیان کرد: در حالی که اخیرا سازمان 
بیمه سالمت اعالم کرده است که حدود ۴ 
میلیون نفر را به زیر چتر بیمه برده است، بنیاد 
بیماری های نادر حدود دو هزار و ۵۰۰ بیمار را 
به سازمان بیمه سالمت معرفی کرده است و 

هنوز خبری از بیمه این افراد نیست.
ادراکی یادآور شد: اخیرا یکی از کاراکترهای 
تلویزیونی )جناب خان( در برنامه ای خواستار 
بیمه گروهی از بیماران نادر شد، در همین 
برنامه یکی از مسئوالن بیمه سالمت به روی 
خط می آید و می گوید که همه مردم به اضافه 
بیماران نادر را سه ماه بیمه رایگان کرده اند. این 
موضوع بی معنی است بیماران نادر باید تا ابد 

بیمه شوند.
وی افزود: متاسفانه بیمه بیماران نادر با تعلل 
مواجه شده که هر لحظه این تعلل می تواند 
حیات بیماران نادر را به خطر اندازد. ما تمامی 

اسامی، سن و سال و نوع بیماری را در اختیار 
بیمه سالمت گذاشته ایم. مجلس تصویب 
کرده و دولت هم ابالغ کرده است. حال دستور 
دولت هم وجود دارد، آیا آن ها نمی توانند یک 
دستورالعمل به داروخانه ها، مراکز درمانی، 
شعب بیمه و. . ارسال کنند و بگویند که این 

گروه از بیماران تحت پوشش بیمه هستند؟
ادراکی تأکید کرد: وقتی مجلس مصوب کرده 
و دولت ابالغ کرده است، حتما ساز و کار آن را 
تعیین کرده و بیمه سالمت را مامور انجام این 
کار کرده است و باید هرچه زودتر این کار را 

انجام دهند.
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر، با بیان اینکه 
طیف گسترده ای از بیماران نادر وجود دارد که 
هزینه های متفاوت دارند، گفت: به طور مثال 
هر آمپول بیماران اس. ام. ای نزدیک ۶۰ تا 
۷۰ میلیون تومان است که باید هر هفته آن را 
تزریق کنند و یا آنزیمی که در هر وعده غذا باید 
بیماران ام پی اس بخورند در غیر این صورت 

دچار اسهال شدید می شوند اینها تنها نمونه ای 
از هزینه ای است که بیماران نادر باید بپردازند.

وی همچنین در مورد تأثیر طرح دارویار و 
گران شدن قیمت دارویار بر روی بیماران نادر 
نیز گفت: طرح دارویار نه تنها تأثیر مثبتی 
نداشته بلکه موجب شده تا بسیاری از اقالم 
دارویی ایزوله و قیمت آن ها گران شود و 
بسیاری از بیماران نادر را دچار مشکل و 
آن ها را سرگردان بین داروخانه های مختلف 
سطح شهر کرده است. از سوی دیگر یک قلم 
دارو بیماران نیز قیمت مختلف پیدا کرده 
است، هر داروخانه ای برای یک دارو عدد 
مورد نظر خود را برای آن دارو به کار می برد 
و این موجب نگرانی برای بیماران مختلف 
است وقتی این بیماران بیمه شوند داروهای 
آن ها نیز در سامانه قیمت مشخصی داشته 
کسی نمی تواند قیمت داروهای آن ها را باال 
پایین کند و بر اساس قیمت مشخص شده در 

سامانه تحویل بیمار شود.

رییس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه 
داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت 
باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه 
پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیالت را فراهم 
کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در 
اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا 
انبوه سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. 
اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار 
وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث 

می شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با انتقاد از نحوه قیمت گذاری 
واحد های نهضت ملی مسکن از سوی دولت اظهار 
داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده 
اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند و قرارداد 
ساخت با هزینه هر متر۵.۵ میلیون تومان منعقد 
شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر 

خانه حداقل به ۸ میلیون تومان رسیده  است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کسی از 
قیمت نهایی و انتهای قیمت گذاری واحد های 
نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: دولت با 
پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت ۵.۵ 
میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به 
طور قطع با توجه نرخ تورم امروز امکان ساخت 
و پایان پروژه با قیمت ۵.۵ میلیون تومان وجود 
ندارد. ادامه کار با این قیمت های باعث می شود 
پیمانکاران کیفیت واحدها را به شدت کاهش 

دهند که منجر به ایجاد مشکالتی خواهد شد.
رضایی کوچی ادامه داد : متاسفانه روند ساخت 
و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و 

آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند 
دچار مشکل می شویم.

وی با اشاره به موضوع تامین مالی این پروژه با 
تهاتر نفت گفت: خبری از این پیشنهاد و پیگیری 

آن نیست و اساسا چیزی از آن درنمی آید.
رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری 
باید بر این اقدام متمرکز شود، گفت: ساخت ۴ 
میلیون مسکن در سال یکی از مهمترین تعهد 
رییس جمهوری بوده و اگر تا چند ماه دیگر شاهد 
پیشرفت قابل قبولی در این پروژه نباشیم صدای 

منتقدان درمی آید.
رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه هماهنگی 
بین دستگاه ها برای ساخت این پروژه وجود ندارد، 
افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از 
اهمیت مسکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس 
نکردند و این شرایط  باعث شده قانون جهش 
تولید مسکن هم دچار مشکل شود. در شرایطی 
که تولید مسکن افزایش نیافته و خانه های خالی 

برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی است 
که قیمت های معامالت مسکن و اجاره باال برود. 

وی با بیان اینکه اساسا تامین مسکن جزو وظایف 
حاکمیت است، گفت: هر چند تعیین سقف اجاره 
تصمیم درستی است اما ضمانت اجرایی آن 
بسیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که 
این مصوبات را به اجرا برسانند. البته شورای حل 
اختالف هم اعالم کرده که از این مصوبات به نفع 

مستأجران حمایت خواهند کرد.
رضایی کوچی تاکید کرد: در نهایت راهکار اصلی 
همان تولید مسکن است اما وزیر راه و شهرسازی 
هم می گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و 
تامین منابع مالی ُکند پیش می رود که درست هم 
است. وقتی موضوع را در دولت پیگیری می کنیم 
هر مسئولی بهانه ای می آورد. معتقدم رییس 
جمهوری باید در شورای عالی مسکن که هر دو 
ماه یک بار تشکیل شود حضور پیدا کند و در این 

شورا مشکل راحل کنند.

رییس کمیسیون عمران:

فقطاندازهساخت۵مترهرواحدبراینهضت
ملیمسکنپولجمعشده

هزینهآمپوِلهفتگیبیماراناسامای؛
۷۰میلیونتومان

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی در حال تبدیل شدن به 
شفاف ترین بازار است، گفت:روز شنبه ۱۵ مرداد ماه، اتحادیه با پلیس اماکن 
و بازرسان صمت و اتاق اصناف به بازار مراجعه می کنند و کاالهای تقلبی و 
جعلی را از سطح بازار جمع خواهند کرد. به گفته محمد مهدی برادران 

قطعات یدکی خودرو یکی از رهاترین بازارها است. 
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران روز گذشته در یک برنامه 
تلویزیونی در مورد جلسه وزارت صمت با اصناف در خصوص شناسنامه دار 
کردن کاالها برای مقابله با قاچاق، اظهار کرد: در ابتدا فرض بود که یک 
کار مقطعی است همراهی زیاد نبود اما هر چه گذشت موضوع جدی تر 
گرفته شد و اصناف اذعان کردند که در حال تکمیل کار هستند. همچنین 
در اصناف طرح های دقیق و علمی به عنوان طرح مکمل با این طرح ارائه 
شده است. معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: قاچاق محصول کار 
یک قاچاقچی نیست بلکه محصول ناکارآمدی نظام بازار، تولید، بازرگانی، 
تعرفه ای و کیفیت است. همزمان در حال اصالح همه فرآیندها هستیم و 
خود اتحادیه ها پیش قدم شدند.  وی با اشاره به بازار قطعات یدکی خودرو 
گفت: قطعات یدکی خودرو یکی از رهاترین بازارهای ما بود که برای مقابله 
با قاچاق ابتدا از این بازار کار را شروع کردیم. هم اکنون این بازار در حال 
تبدیل شدن به شفاف ترین بازار است.  برادران ادامه داد: با واحدی که 
اصرار به تخلف و تقلب داشته باشند و کاالهای گران و غیرایمن بفروشد و 
با حقه بازی کاالی دست دوم را به عنوان کاالی نو به مصرف کننده عرضه 

کند، برخورد می شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت اضافه کرد: روز شنبه ۱۵ مرداد ماه، 
اتحادیه با پلیس اماکن و بازرسان صمت و اتاق اصناف به بازار مراجعه 

می کنند و کاالهای تقلبی و جعلی را از سطح بازار جمع خواهند کرد.

معاون وزیر صمت:

قطعات یدکی تقلبی و جعلی 
روز شنبه از بازار جمع  می شوند

اختیار افزایش حقوق 
بازنشستگان به 

خاندوزی، زاهدی وفا و 
میرکاظمی واگذار شد

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

مدیرکل حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از 
راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه معدنی و صنایع معدنی 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی صوفی درباره راه اندازی 
سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه معدنی و صنایع معدنی گفت: حسب 
فرمایش و رهنمودهای رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( در خصوص 
مقابله با فساد و برخورد با مفسد و همچنین برنامه ها و راهبردهای دولت 
مردمی جمهوری اسالمی ایران، دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سامانه گزارش فساد و شکایات را 
راه اندازی کرد. وی افزود: این سامانه به منظور گسترش زمینه مشارکت 
مردمی در امر نظارت همگانی، پیشگیری از بروز تخلف، ارتقای سالمت نظام 
اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانونمداری و بهره گیری از توان علمی، 
تخصصی و اطالعاتی اشخاص راه اندازی شده است. صوفی تاکید کرد: هدف 
از راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه 
اجتماعی و صیانت از سالمت نظام اداری، ترویج فرهنگ شفافیت و جلب 

مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی است.

راه اندازی سامانه گزارش فساد در حوزه 
صنایع معدنی

در سـطح جهـان دیگر ولعـی بـرای تاسـیس مناطق 
آزاد وجود نـدارد. در گـزارش اخیر بر اسـاس گزارش 
آنکتـاد، تاکیـد شـده اساسـا تاسـیس مناطـق آزاد 
جدیـد بـا توجـه بـه تئوری هـای تجـارت بین الملـل 
ایده هـای مربـوط بـه سـه دهـه پیـش اسـت و بـا 
بـروز پدیـده جهانـی شـدن کمتر مـورد توجه اسـت 
و بـرای تمریـن آزادسـازی تجـاری در کشـور، اگـر 
بنا بـر گسـترش روابـط تجـاری عمده بـا دنیا باشـد، 
مناطـق آزاد فعلـی کفایـت می کنـد. امـا در ایـران 
بـا تکالیـف قانونـی اولیـن برنامـه توسـعه ج.ا.ا کـه 
منجـر بـه تاسـیس مناطـق آزاد در دهـه ۷۰ شـد، به 
رغـم عـدم موفقیـت ایـن مناطـق در تکالیـف اصلی 
خـود که کمـک بـه جـذب سـرمایه گذاری خارجی و 
افزایش تولیـد صادرات محـور بود، هنوز هم تاسـیس 
ایـن مناطـق جـزء یکـی از اصلی تریـن اولویت هـای 
منطقـه ای نماینـدگان مجلـس و دیگر نهادهـا بوده و 
به رغم عـدم موفقیت ایـن مناطق، اعطـای بی هدف و 
غیرهدفمند امتیـازات و معافیت هـای گوناگون ادامه 
دارد. گـزارش حاضـر نشـان می دهـد معافیت هـای 
زیـادی  تعـداد  شـکل گیری  موجـب  گسـترده 
شـرکت های صـوری شـده کـه قصدشـان، نـه کمک 
بـه اقتصـاد ملـی، بلکـه دور زدن اقتصـاد ملی اسـت.

12 امتیاز شیرین تقدیم مناطق آزاد
امـا امتیـازات ارائه شـده بـه مناطـق آزاد شـامل: 
۱- معافیـت مالیاتـی بـه مـدت ۲۰ سـال)ماده ۱۳ 
قانون چگونگـی اداره مناطق آزاد(، ۲- مسـتثنا بودن 
از مقـررات صـادرات و واردات)مـاده ۱۴(، ۳- ورود و 
خروج سـرمایه و سـود حاصـل از آن آزاد اسـت)ماده 

،)۲۰
۴- آزادی خریـد و فروش ارز توسـط هر فـرد حقیقی 
و حقوقی)مـاده ۹ آیین نامـه عملیـات پولـی و بانکـی 
مناطـق آزاد(، ۵- ورود و خـروج ارز بـه/از منطقـه، 
آزاد اسـت)ماده ۱۰ آیین نامـه عملیـات پولـی و 
بانکـی مناطـق آزاد(، ۶- نـرخ خریـد و فـروش ارز بر 
اسـاس بازار آزاد تعییـن می شـود)ماده ۱۱ آیین نامه 
عملیـات پولـی و بانکـی مناطـق آزاد(، ۷- عـدم نیاز 
بـه روادیـد بـرای اتبـاع خارجی)آیین نامـه صـدور 
روادید مناطـق آزاد(، ۸- امکان سـرمایه گذاری برای 

افراد خارجی بـه هر نسـبت)مقررات سـرمایه گذاری 
در مناطـق آزاد(، ۹- قانـون کار خـاص مناطـق 
آزاد)مقـررات اشـتغال نیـروی انسـانی مناطـق 
آزاد(، ۱۰- تاسـیس شـعب بانـک خارجـی موسسـه 
اعتبـاری غیرایرانـی در مناطـق آزاد)تبصـره دو ماده 
۱۸ اصالحـی قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد(، 
۱۱- قانـون خاص بیمـه و ایجـاد شـعب و نمایندگی 
موسسـات کارگـزاری بیمـه خارجی)مـاده ۲۸ 
قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد( و ۱۲- مقـررات 
خـاص ثبـت شـرکت ها)ضوابط ثبـت شـرکت ها و 
مالکیت هـای صنعتـی و معنـوی در مناطـق آزاد( 
اسـت. البتـه در خصـوص ۲۰ سـال معافیـت مالیاتی 
دولـت در سـال های اخیـر تالش هایـی بـرای کاهش 
ایـن معافیت کـرده امـا ناموفق بوده اسـت. براسـاس 
طرحـی کـه از سـوی وزارت اقتصاد پیشـنهاد شـده، 
گفتـه می شـود دولـت قصـد دارد در بحـث اصـالح 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم، ۲۰ سـال معافیـت 
مالیاتـی ایـن مناطـق را بـه ۵ سـال کاهـش دهـد و 
همچنیـن بعـد از ۵ سـال معافیـت مالیاتی بر اسـاس 

نـوع فعالیـت اقتصـادی تقسـیم بندی شـود.
فعالیت 23 هزار شرکت در مناطق آزاد

طبق آمارهایی که »فرهیختگان« از سـامانه رسـمیو 
)rasm.io( دریافـت کـرده، براسـاس تحلیل داده 
ایـن سـامانه، تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ تعـداد ۲۲ هزار 
و ۶۲۹ شـرکت در هفتـه منطقـه آزاد شـامل ارس، 
کیش، قشـم، ماکـو، ارونـد، چابهـار و انزلی تاسـیس 
شـده اسـت. ارس بـا ۵ هـزار و ۶۹۰ شـرکت در رتبه 
اول قـرار گرفتـه، پـس از آن کیش بـا ۴ هـزار و ۱۶۷ 
شـرکت، قشـم بـا ۳ هـزار و ۶۳۹ شـرکت، ماکـو با ۳ 
هزار و ۴۲۷ شـرکت، اروند بـا ۲ هزار و ۴۵۰ شـرکت، 
چابهـار بـا ۲ هـزار و ۲۰۷ شـرکت و انزلـی بـا ۱۰۴۹ 
شـرکت به ترتیب دارای بیشـترین شـرکت تاسـیس 
شـده هسـتند. نکتـه قابل تامـل اینکـه، در حالـی 
منطقه آزاد ارس بیشـترین شـرکت های ثبت شده را 
دارد کـه این منطقـه در سـال ۱۳۹۷ در رتبـه چهارم 
بیـن مناطـق ۷ گانـه در حـوزه صـادرات قرار داشـته 
و کل صـادرات ایـن منطقـه در آن سـال فقـط ۱۱۷ 

میلیـون دالر بـوده اسـت.

1۴ هزار شرکت صوری هستند!
یکـی از پیامدهـای عجیـب و غریـب و البتـه قابـل 
پیش بینـی در فعالیت هـای اقتصـادی مناطـق آزاد، 
رشـد قارچ گونـه تاسـیس شـرکت در ایـن مناطق به 
طمـع بهره منـدی از معافیت هـای ۱۲ گانـه اسـت. 
البتـه اگـر ایـن فعالیت هـا منجـر بـه تولیـد، رشـد 
سـرمایه گذاری، رشـد تجـارت و البتـه رشـد تولیـد 
صادرات محـور بشـود، بایـد از آن اسـتقبال کـرد امـا 
براسـاس آنچـه در ایـن گـزارش می آیـد، تاسـیس 
شـرکت ها نه تنهـا نتایـج مثبـت اقتصـادی بـرای 
کشـور نداشـته، بلکه شـائبه فرار مالیاتی گسـترده را 
نیز مطـرح می کنـد. موضـوع فعالیت هـای اقتصادی 
بـا طعـم معافیت هـای ۱۲گانـه زمانـی جالـب توجه 
می شـود که بدانیـم بر اسـاس اظهـارات اخیر سـعید 
محمـد، دبیـر شـورای عالی مناطـق آزاد و ویـژه 
اقتصادی کشـور، برآورد شـده اسـت ۱۴ هزار شرکت 

صـوری در مناطـق آزاد کشـور فعالیـت می کننـد.
فعالیت 5 هزار شرکت در 2۰ اتاق!

از دیگـر مـوارد قابل تامـل کـه شـائبه شـرکت های 
صـوری را تاییـد می کنـد، ثبـت تعـداد زیـادی از 
شـرکت های مناطـق آزاد در یـک آدرس اسـت. 
بـر اسـاس تحلیـل داده سـامانه رسـمیو، تـا پایـان 
سـال ۱۴۰۰ در ۲۴ کدپسـتی کـه شـامل ۲۴ واحـد 
سـاختمانی اسـت، تعداد ۴ هزار و ۷۵۶ شـرکت ثبت 
شـده اسـت. طبق نموداری که در این گـزارش آمده، 
در یک کدپسـتی ۳۸۴ شـرکت ثبت شـده است. این 
تعـداد شـرکت کـه داده هـای کامـل آن بـه تفکیـک 
اسـامی شـرکت و آدرس کامل محل ثبـت در روزنامه 
»فرهیختـگان« موجـود اسـت، شـامل ۳۸۴شـرکت 
اسـت کـه همگـی در یـک بـرج تجاری-مسـکونی 
کیـش و در یک کدپسـتی قـرار دارنـد. در کدپسـتی 
دیگـری ۳۵۹ شـرکت، در یکـی دیگر ۳۵۱ شـرکت، 
در یکـی دیگـر ۳۴۷ شـرکت و در مابقـی نیـز ۱۱۴ تا 
۲۱۶ شـرکت در هـر کدپسـتی شـرکت ثبـت شـده 
اسـت. ایـن آمارهـا نشـان می دهـد طعـم شـیرین 
معافیت هـای ۱۲گانـه بـدون شـرط تولید و اسـتقرار 
شـرکت موجـب شـده شـرکت های زیـادی بـدون 
اسـتقرار و انجام فعالیت خاصـی در مناطق آزاد، صرفا 

به قصـد بهره منـدی از معافیت هـای گسـترده، اقدام 
بـه تاسـیس شـرکت در ایـن مناطـق کرده انـد.

  سهم 5 درصدی از سرمایه گذاری خارجی
هدف اغلـب دولت هـا از ایجـاد ایـن مناطق، توسـعه 
سـرمایه گذاری اسـت؛ البتـه این مسـاله قابـل توجه 
اسـت کـه در اسـناد مربـوط بـه مناطـق آزاد و ویـژه 
در کشـورهای دیگـر، منظـور از سـرمایه گذاری، 
سـرمایه گذاری خارجـی بـوده و شـاخص اصلـی 
بررسـی عملکرد این مناطق سـرمایه گذاری مستقیم 

خارجـی )FDI( اسـت.
بـرای درک بهتـر عملکـرد مناطـق آزاد ایـران در 
FDI( میـزان  جـذب سـرمایه گذاری خارجـی )
سـرمایه گذاری جـذب شـده در مناطـق آزاد از سـال 
۱۳۸۵ تـا ۱۳۹۹ )آخریـن آمـار رسـمی( بـا یکدیگر 
مقایسـه شـده اسـت. رقـم سـرمایه گذاری خارجـی 
جـذب شـده توسـط مناطـق آزاد کشـورمان از ۳۳ 
میلیون دالر در سـال ۱۳۸۵ بـه ۱۵۹ میلیون دالر در 
سـال ۱۳۹۹ رسـیده اسـت. طبق این آمارها، مجموع 
سـرمایه گذاری خارجـی جذب شـده در مناطـق آزاد 
ایـران طـی دوره ۱۵ سـاله ۱۳۸۵ تـا ۱۳۹۹ حدود ۲ 
میلیـارد و ۵۲۹ میلیـون دالر بـوده اسـت. طـی ایـن 
مدت جـذب سـرمایه گذاری خارجـی در کشـورمان 
)مجمـوع سـرزمین اصلـی و مناطـق آزاد( نیـز از ۲ 
میلیـارد و ۲۶ میلیـون دالر در سـال ۱۳۸۵ بـه یـک 
میلیـارد و ۳۴۲ میلیون دالر در سـال ۱۳۹۹ رسـیده 
اسـت. طبـق آمارهـا، مجمـوع سـرمایه گذاری جذب 
شـده کشـور طی این ۱۵ سـال حـدود ۴۵ میلیـارد و 
۳۲۰ میلیـون دالر اسـت که بـا احتسـاب ۲ میلیارد و 
۵۲۹ میلیـون سـرمایه گذاری جذب شـده در مناطق 
آزاد، سـهم ایـن مناطـق از کل سـرمایه گذاری جذب 
شـده در کشـورمان طـی این مـدت ۵.۶ درصـد بوده 
اسـت. نکته قابـل تامـل دیگـر، عدم تـوازن در جذب 
سـرمایه گذاری خارجـی توسـط مناطق اسـت، برای 
مثال در سـال ۱۳۸۸ که کل سـرمایه گذاری خارجی 
جذب شـده توسـط مناطـق آزاد ایـران حـدود ۴۵۴ 
میلیـون دالر بـوده، بیـش از ۹۷ درصد)معـادل ۴۴۳ 
میلیـون دالر( آن توسـط دو منطقـه آزاد کیـش و 

چابهـار جذب شـده اسـت.

در راســتای تعامل و همکاری با دولت، انجمــن صنفی صنایع روغن 
نباتی در اطالعیه ای لیست جدید قیمت انواع روغن نباتی برای اجرا 

از تاریخ ۱۱مردادماه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفــی صنایع روغن نباتی ایران 

در اطالعیه ای اعالم کرد: با عنایت به پیگیری و جلســات برگزار شده با سرپرست سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و همچنین مدیرکل دفتــر صنایع غذا و دارو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوســت قیمت مصرف کننده روغــن نباتی اعالم می 

شود.
لذا با توجه به اینکه قیمت های جدید اعالمی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان می بایست توسط خود شرکت ها در سامانه جامع تجارت بارگذاری گردد، 
بنابراین از روز سه شــنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ قیمت های فوق قابلیت اجرایی خواهند داشت.

بنا بر این گزارش قیمت روغن خانوار ۱۰ درصــد و قیمت روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد 
کاهش داشته است.

بنابر اعالم انجمن صنفی روغن نباتی؛
قیمت روغن 1۰ درصد کاهش یافت 

طبق اعالم وزارت صمت مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر صفر شدن سود 
بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی ابالغ و وعده داده شد که در پی 

این تصمیم قیمت روغن خوراکی کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، علی رضا شه پرست،  مدیر کل صنایع غذا و دارو وزارت 

صنعت، معدن و تجارت از ابالغ مصوبات ســتاد تنظیم بازار مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی 
واردات روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات روغن خام 

خبر داد.
او همچنین وعده داده که قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور کاهش می یابد و گفته که در 
همین راستا هماهنگی های الزم برای کاهش قیمت انواع روغن های خوراکی با تولید کنندگان 
این حوزه انجام شده و با هر واحدی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت نکند و از دستورالعمل ها 

و ضوابط  قانونی پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
پیش تر هم  مهدی برادران -معاون وزیر صمت-  در بازدید از یکی از کارخانه های تولید روغن از 

کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور خبر داد.

سود بازرگانی واردات روغن خام 
و دانه روغنی صفر شد

طبق آمار ارائه شده از سوی ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر 
۱۱ میلیون تن گندله سنگ آهن توسط شرکت های بزرگ تولید شده 
که نسبت به میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد 

را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، طبق آمار، ۹ شرکت تولیدکننده بزرگ و اصلی گندله سنگ آهن طی سه ماهه 
نخست امسال در مجموع ۱۱ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۲۳ تن محصول تولید کرده اند که نسبت به ۹ 
میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۷۶ تن تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۲۱ درصدی داشته 
است. از این میزان، به ترتیب گل گهر سه میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۹۶ تن، توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه یک میلیون و ۸۵۸ هزار و ۹۹۳ تن، صنایع معدنی فوالد سنگان یک میلیون و ۳۱۵ هزار 
و ۸۴۲ تن، چادرملو یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۹۵۰ تن، مرکزی یک میلیون و ۷۸ هزار و ۴۱۶ تن، 
گهر زمین یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۰ تن، اپال پارسیان سنگان ۹۵۳ هزار و ۹۰ تن، توسعه فراگیر 
سناباد ۳۹۱ هزار و ۵۷۳ تن و در نهایت صبانور ۱۳۲ هزار و ۷۱۳ تن گندله سنگ آهن تولید کرده اند.

افزایش 21 درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ

بیش از 3میلیون تولید درگل گهر

روغن 
تولیدتنظیم بازار

کاغذ اقتصادی

رشد پفکی مناطق آزاد تجاری

ثبت3۸4شرکتدریککدپستی
بر اساس تحلیل داده سامانه »رسمیو«، تا پایان سال 1۴۰۰ در 2۴ کدپستی که شامل 2۴ واحد ساختمانی است، تعداد ۴ هزار 

و ۷56 شرکت ثبت شده است و  در یک کدپستی 38۴ شرکت ثبت شده است.
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چهارشنبه 12  مرداد ماه 1401

فراخوان ثبت  احوال برای ثبت 
آخرین نشانی سکونت افراد در 

سامانه سازمان
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همه افراد مکلف به 

اعالم آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند.
به گزارش ایسنا، هاشــم کارگر، معاون وزیر کشور در خصوص 
اعالم تغییر نشانی ایرانیان به سازمان ثبت احوال، گفت: مطابق 
قانون الزام اختصاص شــماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶ و 
آیین نامه اجرایی آن و نیز مصوبه سال  ۱۳۹۷ کارگروه اجرایی 
فناوری اطالعات دولت، همه افراد مکلفند حداکثر ۲۰ روز بعد از 
جا به جایی، چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه استیجاری، 
نشانی اقامتگاه جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت 

احوال اعالم کنند.
وی در ادامه در خصوص راه های ارتباطی برای اعالم نشــانی، 
گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه 

اینترنتی NCR.IR ثبت می کنند. 
رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور با بیان اینکه تغییر نشانی 
از طریق درگاه مذکور به ســادگی و با صرف چند دقیقه وقت، 
در کمتر از ۵ دقیقه، نشــانی جدید ثبت می شود، افزود: تمامی 
خدمات دهندگان مکلف به استفاده از خدمت ) سرویس( نشانی 
ثبت احوال هســتند، بنابراین آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی 
حال حاضری که در آن ســکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال 
موجود می باشــد به عنوان نشــانی افراد به خدمات دهندگان 

اعالم می شود.
براســاس گزارش روابط عمومی ســازمان ثبت احوال کشور، 
کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر اقدام به ثبت 
نشــانی جدید خود در این درگاه کرده اند، افزود: از تمام مردم 
دعوت می کنیم برای دریافت خدمات بهتر از دولت نســبت به 
ثبت تغییرات نشــانی خود در زمان تعیین شــده ) بیست روز( 

اقدام کنند.

مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان آخرین 
اقدامات انجام شـده و سیاسـت های آتـی صندوق 
ذخیـره فرهنگیـان را تشـریح و از بررسـی های 
کارشناسـی بـه منظـور تعییـن ارزش افـزوده 
دارایی هـای ایـن صنـدوق بـرای واگـذاری بـه 

فرهنگیـان خبـر داد. 
به گزارش ایسـنا، حمیدرضـا نجف پور کـردی در 
جمع خبرنـگاران با اشـاره به اینکـه ارزش دفتری 
دارایـی هـای صنـدوق قریـب بـه ۱۷ تـا ۱۸ هزار 
میلیارد تومان اسـت گفـت: کار کارشناسـی برای 
تعیین سـهام مالکانه و یـا ارزش افـزوده دارایی ها 

نیز در حـال انجام اسـت. 
وی افـزود: چهار هلدینـگ تخصصـی زیرمجوعه 
صندوق ذخیره فرهنگیان در حـوزه های مختلف 
مشـغول فعالیت هسـتند. ۷۳ شـرکت داریم و در 
مجمـوع امـروز موسسـه از دارایـی های خـوب و 

ارزشـمندی برخوردار اسـت. 
مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان بـا بیان 
اینکه بـا چالش هایـی از جنس نظامـات و پرتفوی 
سـرمایه گذاری، اصـالح سـاختار بانک سـرمایه، 
پرتفوی پتروشـیمی و.... مواجهیم گفت: تدابیری 
در حال اتخاذ اسـت تـا چالش هـا در قالـب برنامه 

ریزی راهبـردی مرتفع شـوند. 
نجـف پـور ادامـه داد: در صـدد ارتقـای وضعیـت 
سـودآوری صندوق ها هسـتیم. جامعه فرهنگیان 
بـه لحـاظ مالـی وضـع چنـدان مناسـبی ندارند. 
حرکت هـای خوبـی در حوزه رتبه بنـدی معلمان 
انجام شـده و در صندوق مکلف هسـتیم به عنوان 
مکمـل اقداماتی بـرای بهبـود این وضعیـت انجام 

دهیـم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهـت کار روشـن اسـت 
و حتمـا مبتنـی بـر سـالمت و شـفافیت قواعـد 
حاکمیـت شـرکتی را در ایـن موسسـه حاکـم 
خواهیـم کرد عنـوان کـرد: در دومـاه گذشـته و از 
زمـان ورودم به موسسـه، کارهای خوبـی از حیث 
اجرای این سیاسـت ها انجام شده اسـت. در حوزه 
سـرمایه گذاری ها، یکـی از راهبردی ترین اهداف 
کالن ما، توسـعه سـرمایه گذاری ها در زنجیره ای 
از ارزش هـا بـه طـور ویژه در پتروشـیمی هاسـت. 
مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان توسـعه 
اقتصـاد دیجیتالـی و فناورانه را نیز بـه عنوان یکی 
دیگر از اهداف پیش رو برشـمرد و اظهار کرد: شان 
سـرمایه انسـانی نیز باید حفظ و توانمندی هایش 
دیده شـود. بایـد معلم مـا بدانـد که چـه اقداماتی 
انجـام می شـود. دارایـی ها متعلـق بـه فرهنگیان 
اسـت، امـا در خـالء اطالعاتی بـه سـر می برند که 

باید برطرف شـود. در همین راسـتا نیز راهبردها و 
برنامـه هایی طراحی شـده اسـت. 

نجف پـور با بیـان اینکه در حـوزه سـرمایه گذاری 
هـا، امـروز به طـور ویـژه در بخـش پتروشـیمی و 
محصـوالت متانولی مشـکالتی داریـم، به همین 
علت با مجلـس، وزارت نفت و سـایر دسـتگاه های 
مرتبط تعامالتی داشـتیم تا وضعیـت دارایی های 
صنـدوق در بخش پتروشـیمی بهبود یابـد گفت: 
اقداماتی در زمینه اصالح پرتفوی سـرمایه گذاری 
ها صـورت گرفته اسـت. در حوزه تامیـن مالی نیز 
باید گفت کـه معلم در زمـان بازنشسـتگی انتظار 
دارد وجوه خـودش، وجوهی که دولـت مکلف بود 
واریز کند و همچنین سـود حاصل از ایـن وجوه را 

در کمتریـن زمـان ممکن دریافـت کند. 
وی افـزود: بـا به کارگیـری ظرفیـت هـای جدیـد 
تمهید شـده اسـت تا معلم این وجـوه را بـه موقع 
دریافت کند. طرحـی داریم کـه در آینده معلمان 
مخیـر باشـند یـا پـول نقـد بگیرنـد و یـا در قالب 
پکیجـی محصوالتـی کـه انتخابـی اسـت را از مـا 

دریافـت کنند. 
مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان بـا بیان 
اینکه مجمع سـال گذشـته کـه به دالیلـی عقب 
افتـاده بـود را برگـزار کردیـم گفت: قبـال معلمان 
وجـوه مربوطـه را بـا تاخیـر دریافـت مـی کردند. 
مهندسـی مالِی میـزان سـود و مدت سـهام داری 
کار مشـکلی بود کـه سـریعا و در کمتـر از یک ماه 
انجام شـد تـا اعطـای وجـوه معلمـان بـه موقع و 

بـدون تاخیر باشـد. 
وی ادامـه داد: در مسـیر اعتمادسـازی معلمـان 
حرکت می کنیـم. بـه دنبـال اسـتفاده از ظرفیت 
خـود معلمـان نیز هسـتیم. بـا هـر داشـته ای که 
داریم ولی بـرای رسـیدن به افقـی بلنـد، نیازمند 
کمـک هسـتیم. از معلمـان متخصـص در  حوزه 
اقتصـادی و بنـگاه داری در مجموعـه اسـتفاده 
خواهیم کرد. ما در اینجا مطلقا انتصابات فامیلی و 
بانـدی نداریم. ارزش های حاکـم برنظام، تخصص 
و تعهـد در نظـام انتصابـات بـرای ما مـالک عمل 

اسـت. 
نجف پور بـا بیان اینکـه در زنجیره تامین مسـکن 
نیـز باید نقـش آفرینـی کرده و مسـکن بـا قیمت 
مناسـب در اختیار قـرار دهیم کـه ایـن برنامه نیز 
در اولویت ماسـت گفـت: معلمان انتظار داشـتند 
طبق اساسـنامه و وعده هایی که ۱۰ سال است به 
آنها داده شـده، ارزش مالکانه دارایی های صندوق 
به روز محاسـبه شـده و به آنها برگردد. گذشتگان 
زحماتی کشـیده اند امـا به نتیجـه نرسـانده اند و 

معلمـان گالیه مند هسـتند. 
وی ادامه داد: طی ۴۵ روز اخیر جلسـات متعددی 
در این بـاره برگزار شـده و چند مدل تعریف شـده 
تـا مشـخص شـود کل دارایـی ها بـه قیمـت روز 
چقـدر ارزش دارد. بالغ بر ۸۰ درصـد کار جلو رفته 
و در حال تکمیل اسـت. امیدواریم بـا اتمام بخش 
اول، بـه معلمان اعالم کنیـم که تحویـل ارزش در 

چه بـازه زمانـی انجام خواهد شـد. 
مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیان با اشـاره 
به مشـکالت بانک سـرمایه در گذشـته گفـت: در 
بانک سـرمایه کارهای خوبی انجـام و بهبود خوبی 
در عملکـردش حاصل شـده اسـت. طرحی کالن 
در زمینـه بانـک سـرمایه تدوین شـده اسـت تا به 

بانکـی کارآمد تبدیل شـود. 
ضرر ۴۰هزار میلیاردی بانک سرمایه

نجف پـور در پاسـخ بـه پرسشـی درباره حواشـی 
صنـدوق ذخیـره در گذشـته و پرونده های فسـاد 
قبلـی اظهـار کـرد: بنـای پرداختـن بـه مسـائل 
گذشـته را نداشـته و نـدارم. عوامل دسـت و پاگیر 
گذشـته، جلوی حرکت رو بـه جلـو را می گیرد اما 
بـه اجمال بایـد بگویم بانک سـرمایه یک شـرکت 
شیشـه ای و تحت نظـارت بانک مرکـزی و بورس 
اسـت و صـورت هـای مالـی اش مشـخص اسـت. 
متاسـفانه امـروز بانـک سـرمایه در صـورت های 
مالـی ۴۰ هـزار میلیـارد تومـان ضـرر را نشـان 
می دهنـد، امـا به ایـن معنی نیسـت کـه ۴۰ هزار 
میلیارد تومان را خوردند و بـرده اند، بلکه اتفاقاتی 
کـه برایش افتـاد اثـر وضعـی گذاشـت و بانـک را 

دچـار افـت عملکـردی کرد. 
وی ادامـه داد: البتـه در مجمـوع ارزش کاهنـده 
مالـی از منظـر حسابرسـی صـورت هـای مالـی 
صندوق ندارد. پرونده متخلفان نیز در گذشـته در 
محاکم قضایی رسـیدگی و بخش قابـل توجهی از 
بدهی هـا و مبالغـی که بـرده بودنـد، وصول شـد. 
همـه در تـالش انـد تـا آن بخـش از مطالبـات که 

باقی مانـده نیـز وصول شـوند. 
مدیرعامـل صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان دربـاره 
اخبـاری مبنـی بـر انتصابـات فامیلـی از جملـه 
انتصاب داماد وزیر آمـوزش و پـرورش گفت: بنده 
آقای باقرنـژاد را به معاونت مالـی صندوق منصوب 
کـردم و از حدود سـه سـال قبل می شـناختمش. 
ضمـن اینکـه از قبل عضو هیئـت مدیره هـم بوده 
است. تعهد، تخصص و ارزش های انقالبی مدنظرم 
بوده اسـت. شـخصا وی را منصوب کردم و نسـبت 

فامیلی بـا بنـده و آقـای وزیر هم نـدارد. 
نجف پـور دربـاره وضعیت سـودآوری شـرکت ها 
عنـوان کـرد: شـرکت هـای زیـان ده هـم داریـم، 
اما انگشـت شـمار و بسـیار کم اسـت. البته تعداد 
شـرکت های کم بازده بـا بازدهی زیـر ۲۰ درصد، 
بیشـتر اسـت. برنامـه هایی بـرای بهبـود عملکرد 

شـرکت هـا داریم. 
وی دربـاره طـرح هـای تسـهیالتی بـرای اعضای 
صندوق گفـت: کارهـای خوبی در حـوزه خدمات 
لیزینگـی و کاالیی اسـتارت خـورده، امـا نیازمند 
ارتقای سـبد محصوالت و خدمات در نظام تعاملی 

با آمـوزش و پرورش هسـتیم.

در پی وقوع ســیالب در نقاط مختلف کشور طی 
روزهای اخیر ، مدیر کل دفتــر حفاظت و احیای 
تاالب های ســازمان حفاظت محیط زیســت از 
آبگیری۲۰ تا ۳۰ درصدی تاالب جازموریان خبر 
داد و در عین حال گفت: تاالب هامون کامال خشک 
است و هورالعظیم و گاوخونی وضعیت خوبی ندارند.
آرزو اشرفی زاده در گفت و گو با ایسنا به تاالب های 
آبگیری شده از ســیل اخیر اشــاره کرد و گفت: 
براساس تصاویر ماهواره ای تاالب جازموریان حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد آبگیری داشــته است و همچنان 
سیالب ها در حال ورود به تاالب های ساحلی استان 
هرمزگان، هســتند و این تاالب ها نسبت به بقیه 

تاالب ها بیشتر متاثر از این بارندگی ها بوده اند.
تداوم خشکی کامل تاالب هامون

وی به وضعیت تاالب هامون اشــاره کرد و گفت: 
علی رغم ورود آب به باالدســت حوضه هیرمند و 
پشت سد کمال خان، تاالب هامون هیچ آبگیری 
از رودخانه هیرمند در افغانستان نداشته و در حال 
حاضر ۱۰۰ درصد خشک است. سال گذشته نیز به 
دلیل ایجاد انحراف در مسیر رودخانه هیرمند، تاالب 

هامون از این رودخانه آبگیری نکرد. اشــرفی زاده 
اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست عالوه بر 
معاهدات جاری بین دو کشور در بحث آب شرب و 
کشاورزی، پیگیری برای جریان یافتن آب از مسیر 
طبیعی هیرمند به جهت حفظ حیات تاالب هامون 
را خواستار شده است چراکه حیات تاالب هامون به 

سیالب ها وابسته است.
وی به پیگیری های وزارت امور خارجه و وزارت نیرو 
در زمینه خشکی تاالب هامون اشاره کرد و افزود: 
مراجع ذی ربط در حال پیگیری برای طی کردن آب 
از مسیر طبیعی خود هستند تا بتوانیم آب مناسبی 
از این اکوسیستم مشــترک بین دو کشور داشته 
باشیم. در غیر این صورت ایران  و افغانستان ناگزیر از 
تحمل  تبعات ریزگرد ناشی از خشکی تاالب هامون 
هستند. امیدواریم با همکاری دولت افغانستان این 
تاالب زنده بماند و به حیات و کارکرد خود ادامه دهد.

وضع نامساعد تاالب هورالعظیم
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها در سازمان 
حفاظت محیط زیســت  در ادامه درباره وضعیت 
تاالب هورالعظیم در پی وقوع ســیالب های اخیر 

گفت: تاالب هورالعظیم نیز وضعیت خوبی ندارد. 
حدود ۵۰ درصد از حق آبه هورالعظیم از سمت ایران 
داده شد اما از سمت عراق به علت خشکی گسترده 
این اتفاق نیفتاد. اخیرا شاهد آتش سوزی ناشی از این 
خشکسالی در بخش عراقی هورالعظیم نیز بوده ایم. 
به دنبال همکاری برای اطفای حریق هورالعظیم 
در بخش عراقی هستیم. وی اضافه کرد: در صورت 
تداوم شرایط فعلی در هورالعظیم، اواخر تابستان و 
در فصل پاییز وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود و 
امکان دارد بخش ایرانی هورالعظیم به کانون ریزگرد 
تبدیل شود چرا که امسال حوضه کرخه هم وضعیت 

مناسب آبی  ندارد.
آبگیری ناچیز تاالب گاوخونی

اشرفی زاده به آبگیری تاالب بین المللی گاوخونی از 
۶ تا ۷ مرداد ماه بر اثر بارندگی های اخیر اشاره کرد 
و توضیح داد: سهم آبگیری این تاالب بسیار ناچیز 
بوده است چرا که هیچ سیالب و روان آبی از شاخه 
زاینده رود و در محل ایســتگاه هیدرومتری شاخ 
کنار وارد تاالب گاوخونی نشده است همچنین بر 
اساس پایش های میدانی، مقدار کمی روان آب از 

سمت گردنه مال احمد نایین و از طریق آبراهه مجاور 
کوه سیاه  وارد شمال تاالب شده که موقت و حجم 
آن بسیار کم بوده است.     وی افزود: به دلیل نبود 
امکانات، سنجش و تعیین میزان دقیق آب ورودی 
به گاوخونی میسر نیست اما شاید حدود ۱۰ هزار متر 
مکعب بوده است. اشرفی زاده در ادامه اظهار کرد: در 
این مدت دو سیالب کوتاه مدت چند ساعته از سمت 
شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی در استان یزد وارد 
شرق تاالب شده است که به دلیل نبود تجهیزات 
اندازه گیری، حجم دقیق آن نیز مشخص نیست. 
وی با توجه به اینکه از ســمت جنوب و از طریق 
رودخانه "واز" آبی از سمت شهرستان ایزدخواست 
به علت وجود سد به پایین دست سرازیر نشده است، 
توضیح داد: مگر اینکه روانابی از آبراهه های پایین 
دست به سمت تاالب جریان یافته باشد که به علت 
شرایط بســیار صعب العبور دسترسی به جنوب 
تاالب، ورود احتمالی سیالب و حجم آن مشخص 
نشده است. اشرفی زاده تاکید کرد: در سطح تاالب 
گاوخونی هیچ گونه بارندگی ثبت و گزارش نشده 

است.

انتصاباتفامیلیوباندیدرصندوق
ذخیرهفرهنگیاننداریم

حالناخوشتاالبهایمرزی؛»هامون«همچنانخشک

آخرین آمارها از عملیات امداد 
و نجات سیل و آبگرفتگی در کشور

۷6 جانباخته و امدادرسانی 
به 61 هزار نفر درپی سیل

تازه ترین آمارها از شمار جانباختگان و حادثه دیدگان سیل  اخیر 
حاکی از مرگ ۷۶ تن و امدادرســانی به بیش از۶۱ هزار نفر در ۲۵ 

استان کشور است.
به گزارش ایسنا، در پی بارش های شدید باران در نقاط مختلف شاهد 
جاری شدن سیل و وقوع آبگرفتگی در این مناطق بودیم، بارش هایی 
که در برخی از نقاط نظیــر فیروزکوه، امــام زاده داوود )ع(، یزد، 

رفسنجان و ... خسارات جانی و مالی زیادی برجای گذاشته است.
محمد حسن نامی، رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور که به 
استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده، در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد:  دیروز برای بازدید از مناطق سیل زده و اطالع از آخرین روند 
امدادرسانی به استان چهارمحال و بختیاری سفر کردم. در جریان 
این سفر با استاندار و دیگر مســئوالن و مقامات محلی نیز دیدار و 
گفت وگوهایی انجام شــده و آخرین وضعیت امدادرسانی در این 
استان ارائه شد. بنا شد تا طبق دســتور ریاست محترم جمهوری 
به سرعت نسبت به جبران خســارات و حمایت از آسیب دیدگان 

اقدام شود.
وی همچنین درباره آمار جانباختگان سیل در کشور نیز گفت:  شمار 
جانباختگان سیل و آبگرفتگی در کشور برابر تازه ترین گزارش های 
دریافتی، ۷۶ نفر است. اجســاد این افراد به پزشکی قانونی منتقل 
شده و بررسی اولیه حاکی از مرگ آنها در پی سیل است و تحقیقات 
ثانویه و تکمیلی نیز در حال انجام است. همچنین ۱۶ نفر نیز مفقود 

هستند که جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.
امدادرسانی به بیش از  61 هزار نفر در سیل

مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
نیز در گفت وگو با ایسنا به تشــریح آخرین وضعیت خدمات ارائه 
شده از سوی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در سیل 
اخیر پرداخت و گفت:  از ابتدای مرداد ماه تاکنون ۶۵۰۰ امدادگر 
در ۱۵۰۰ تیم عملیاتی در جریان امدادرسانی به سیل در ۲۵ استان 
کشور فعالیت داشتند. در این ماموریت ها ۱۲۰۰ دستگاه خودرو و 

۱۵ فروند بالگرد نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمــر با بیان اینکه 
خدمات هالل احمر در ۲۵ اســتان متاثر از سیل ادامه دارد، گفت:  
این ماموریت ها به ویژه در اســتان های فارس، کرمان، سیستان و 
بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، کهگیلویه و 

بویراحمد و لرستان ادامه دارد.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق 
بشر گفت: مدعیان دروغگوی حقوق بشری غرب 

حتی تعریف درستی از بشر ندارند.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، در مراسم اجالس سالیانه 
اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی با بیان اینکه خداوند توفیق داده تا 
در رابطه با کرامت انسانی و حقوق بشر نشستی داشته باشیم، گفت: 
امید است در این نشست ها قدم هایی در راستای توسعه حقوق بشر 

و کرامت انسانی برداریم.
رئیس قوه قضائیه خطاب با تاکید بر اینکه انسان بین آفریده های جهان 
ممتاز محسوب می شود گفت: عقل و خرد از امتیازهای انسان است و 
اگر از قوه عاقله اش استفاده کند از خود می پرسد که من کیستم و به 
چه جهتی آفریده شده ام؟ مقصد غایی من چیست و برای رسیدن به 

آن مقصد چه مسیری را باید طی کنم؟
اژه ای افزود:، حقوق بشر از نگاه اسالم عزیز و از منظر همه ادیان 
توحیدی از جایگاه و ارزش واالیی برخوردار است. انسان با همین 
فطرت خدادادی و با قوه عاقله اش می تواند به اعال علیین صعود کند 
و زندگی را توأم با کرامت و عزت و صلح برای خود و دیگران بسازد. اگر 
انسان از مسیری که بر مبنای فطرت خود فاصله بگیرد می تواند به 

یک درنده تبدیل شود
رئیس قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا می توان بدون شناخت حق 
از حقوق و حق بشر سخن بگوییم؟ ادامه داد: معیار و مبنای حقوق 
بشر چیست و با کدام معیار می توان گفت این کار ارزشمند است یا 
خیر؟ معیار امروز در جهان برای حقوق بشر چیست؟ خداوند متعال 
که همه جهان را آفریده نسبت به انسان تعابیر خاصی دارد که از جمله 

آنها می توان به فتبارکاهلل احسن الخالقین اشاره کرد.
اژه ای ادامه دا: اگر با این معیارها انسان و حقوق انسان و کرامت انسان 
را بخواهیم تعریف کنیم، یک نوع حقوق بشری مطرح می شود که 
بایداز آن دفاع کرد. اگر حقوق بشر با نگاه غربی ها که در رابطه با هدف 
آفرینش انسان صحبت دیگری دارند و کرامت انسان را در چیز دیگری 

می بیند را ببینم با حقوق بشر ما قطعاً تفاوت خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امام حسین به لحاظ کرامت ذاتی 
انسان و به لحاظ کرامت جایگاهی که داشت و همچنین به واسطه 
جایگاهی که آن غاصب گرفته بود به او می فرمایند مثل منی با مثل 

تویی بیعت بکنم؟

رئیس پلیس فتای پایتخت از بازداشت عامل ایجاد سایت فروش 
موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، دراین باره 
اظهار کرد: چندی پیش تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران 
بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت های 
فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کالهبرداری 
قرار گرفته اند. مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود 
به ماموران اعالم کردند قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در 
فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنالین این کاالها 
با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته مواجه 
شدند اما پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کاالیی دریافت 

نکرده و متوجه کالهبرداری شدند.  
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ 
تحقیقات پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند 
کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل ای نماد اقدام 

به جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آن ها کرده است.
 گودرزی گفت: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت با به 
کارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی 
گرداننده این سایت را شناسایی کردند و پس از به دست آوردن 
اطالعات هویتی متهم و تشریفات قضایی او را در یکی از مناطق 

جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس 
از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از 
مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود 
به کالهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی 

حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کرد.
براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا وی با اشاره به اینکه 
مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل 
مشاهده است اظهار کرد: شهروندان حتما از سایت هایی که 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود 
را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از 

تحویل و تایید صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

رئیس قوه قضائیه؛ 
مدعیان حقوق بشر تعریف 

درستی از بشر ندارند

بازداشت عامل جعل ای نماد و 
کالهبرداری 5 میلیاردی از 21 نفر
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابر راي شماره ۱۴0۱603۱90۱2000733 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
داود بشماره  فرزند  پور حمزه  آقاي حسين  بالمعارض متقاضي  مالکانه  سيرجان تصرفات 
شناسنامه 70۴ صادره از سیرجان در يك قطعه خانه و باغ مشتمل بر کارگاه ضبط پسته به 
مساحت 9392/7۱ مترمربع پالك 3733 اصلي واقع در روستای حسین آباد نظام بخش 36 
کرمان که از مالکیت مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :  1401/4/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1401/5/12  
محمد آرمان پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1351999

برابر راي شماره ۱۴0۱603۱90۱200083۱ هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بشماره  قنبر  فرزند  عباسلو  مصطفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سيرجان 
شناسنامه ۱3۱72 صادره از سیرجان در يك قطعه باغ به مساحت 35۱37/۴5 متر مربع پالك 
3۴08 اصلي واقع در روستای هللا آباد بخش 36 کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي عوض 
خواجویی نژاد و عبدالعلی زیدآبادی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/۴/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱/5/۱2
محمد آرمان پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: ۱35200۱

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

برابر راي شماره ۱۴0۱603۱90۱2000835 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قنبر عباسلو فرزند امان هللا بشماره شناسنامه 2۱9 صادره از بردسیر در يك 
واحد ترمینال ضبط پسته به مساحت 2530/02 مترمربع پالك 3۴08 اصلي واقع در هللا آباد بخش 36 
کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي عوض خواجویی نژاد و عبدالعلی زیدآبادی نژاد و غیر محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 

نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/۴/28
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱/5/۱2
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: ۱352002

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانکرمان

ادارهثبتاسنادوامالكحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانون

تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهايفاقدسندرسمی

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر راي شماره ۱۴0۱603۱9078003627 مورخه ۱۴0۱/0۴/۱3 هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
آقاي  بالمعارض متقاضي  مالکانه  ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات  ثبتي حوزه 
محمدرضا محمدي راد فرزند علي بشماره شناسنامه ۱۴8 صادره از فهرج در ششدانگ  
يك باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه )کاربری عرصه اداری( به مساحت ۱2۴٫5 
مترمربع پالك۱6977 فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزی شده از پالك 775 فرعي از 
3968 اصلي  واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی  خیابان  شهید 
مغفوری 22 روبروی دبیرستان پروین احمدی نژاد خريداري از مالك رسمي آقاي علی 
احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی: 1350544

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

۱-متقاضی خانم مریم متصدی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه 9۴8 صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 752٫۱0 مترمربع از پالک ۱778 اصلی واقع در زرند-خیابان 

خلیلی کوچه 38 خریداری از مالک رسمی آقای حسین نیک  نفس
2-آقای محمد رجب زاده جرجافکی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 3080۱05737 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع از پالک 756۱ اصلی واقع در 

زرند بلوار آیت اله هاشمی کوچه 3 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت
3-آقای محمد علی عرب زاده چاکینی فرزند محمود به شماره شناسنامه 2۱93 صادره از 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۴08٫30 مترمربع از پالک 756۱ اصلی واقع در زرند-

خیابان مطهری خریداری از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند
۴-متقاضی آقای محمد جوکار کریم آبادی والیتًا از طرف فرزند صغیرش آقای امیرعلی 
جوکارکریم آبادی به شماره شناسنامه 30805۴5532 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 356٫50 مترمربع از پالک 2 فرعی از 7566 اصلی واقع در زرند- بلوار دفاع 

مقدس کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی آقای فضل هللا ابراهیمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/12  / تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/29
حسين توحيدي نيا- رئيس ثبت اسناد و امالك زرند
شناسه آگهی: 1358853
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خبرخبر

روند انتشــار گزارش های مالی مجموعه های 
تابع سازمان ســینمایی حاال ۱۴ ماه است که 
متوقف شده است؛ آیا جریان »شفافیت مالی« 

در سینما در حالت کما باقی خواهند ماند؟
خبرگزاری مهر - گــروه هنر- زهرا منصوری: 
اساساً انتشار ریز هزینه های مالی در هر سازمان 
و هر پــروژه ای، یکی از اتفاقــات جذاب برای 
مخاطبان، خبرنگاران و البته صاحبنظران به 
شــمار می رود؛ موضوعی که البته خوشایند 
مدیران در هر مسندی نیست! آنچه می توان 
به عنوان مهمترین ثمره ایــن فرآیند به آن 
اشــاره کرد، جلوگیری از فسادی است که در 
هر حوزه ای گریزی از آن نیســت. سینما هم 
از این قاعده مستثنی نیست، همان عرصه پر 
زرق و برقی که جسته و گریخته خبرهایی از 
جابه جایی پول های کالن و گاهی غیر مشروع 

در آن به گوش می رسد.
یک مرور؛ سینمای ایران

 و حسرت شفافیت
حاال قریب به چهار دهه است که سینمای ایران 
شرایطی غبارآلود را تجربه می کند، وضعیتی که 
بر شایعات دامن می زند و گاه چنان عینیت پیدا 
می کند که خبرهایی رسمی از محاکمه متخلفان 
مالی در آن منتشــر می شــود، موضوعی که 
ضرورت شفافیت مالی در همه زیرمجموعه های 
فعال در این عرصه را عیان می کند تا یک حسرت 
و یک عالمت ســوال بزرگ در برابر پروژه ها و 
فعالیت های خرد و کالن آن نباشد. همه این ها 
اما یک نتیجه واضح داشت و آن مشخص نبودن 
گردش مالی این سینمایی بود که حاال بحث بر 
سرش زیاد است؛ این ابهام هم محدود به فرآیند 
تولید در بخش خصوصی و یا حتی پروژه های 
دولتی نبود و وضعیت تزریق بودجه از ســوی 
نهادها و ارگان های متولی سامان دهی بخش های 
مختلف سینما را هم شامل می شد. در همه این 
سال ها فقدان گزارش های مالی روشن تبدیل 
به یک حسرت برای صاحب نظران شده بود تا 
مستند به داده های رسمی بتوانند عملکرد مالی 
مدیران سینمایی را زیر ذره بین ببرند و درباره 
تناسب میان هزینه ها و دستاوردها، آن ها را مورد 

پرسش قرار دهند.

غالمرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما خبر داد که 
سریال »نون.خ« در ۳۰ قسمت برای نوروز و رمضان شبکه یک در نظر 
گرفته شده است. به گزارش خبرنگار مهر، نشست سریال »مستوران« 
سه شنبه ۱۱ مرداد ماه با حضور عوامل این سریال تلویزیون در اداره کل 
روابط عمومی صداوسیما برگزار شد. در ابتدا غالمرضا الماسی مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در سخنانی بیان کرد: در راستای 
هم افزایی که صداوسیما در تولیدات نمایشی دارد تولید و پخش سریال 
»مستوران« در دستور کار قرار گرفت که با هماهنگی سازمان اوج بود 
و پروژه ای برگرفته از داستان های کهن و قصه های اخالقی و قرآنی 

طراحی شد.
سریال سی قسمتی »نون.خ« برای نوروز و رمضان 1۴۰2

مدیر گروه شبکه یک همچنین خبر داد که فصل دوم سریال ساخته 
می شود و عنوان کرد: طراحی فصل دوم سریال شروع شده است و تا 
آخر سال به پایان تولید می رسد اینکه چه زمانی به پخش می رسد معلوم 
نیست. ما برای نوروز و رمضان سریال »نون.خ« را داریم که سی قسمت 
در دستور کار قرار گرفته است و »مستوران« در این بازه زمانی به پخش 
نمی رسد. وی اضافه کرد: سریال »مستوران« در فصل اول در ۲۶ قسمت 
تولید و پخش شد و به نظرم مورد اقبال قرار گرفت. در حوزه آثار تاریخی 
مولفه هایی چون بازیگر، پوشش، دکور و صحنه می تواند مخاطب را 
جذب کند. فائزه یارمحمدی نویسنده سریال در ادامه در سخنانی بیان 
کرد: این پروژه برای ما به عنوان نویسنده خیلی سخت بود. ما خواستیم 
سنت قصه گویی و قصه شنیدن را احیا کنیم و منابع ما هم قصه های 

شفاهی بود که در دسترس بود.
وی اضافه کرد: خدا را شکر بازخوردهای مثبتی هم داشتیم. برخی 
می پرسیدند این سریال در چه زمانی و در چه برهه ای است اما شروع این 
سریال با همان »یکی بود و یکی نبود« است و ما نمی خواستیم آدرسی 

برای زمان بدهیم.

نوروز و رمضان »نون.خ« داریم

گالیه بازیگر »مستوران« 
از نبود تخیل

»شفافیت مالی سینما« در کما!

سکوت سازمان 
سینمایی ادامه 

می یابد؟

ژه گزینی تخصصی مهندسی  ندیش، عضو گروه وا رضا خیرا
محیط  زیست و انرژی از دنیا رفت.

به گزارش ایرنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعالم این 
ز  خبر نوشته است: »فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی ا
خادمان زبان فارسی و استادان همکار خود را از دست داد. 
رضا خیراندیش از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو گروه واژه گزینی 
فرهنگستان  با  نرژی  ا و  تخصصی مهندسی محیط  زیست 
همکاری داشتند. ایشان مهندس منتخب فرهنگستان علوم در 

حوزهٔ محیط زیست بودند.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی این ضایعۀ بزرگ را به خانواده 
ایشان و جامعۀ علمی تسلیت می گوید و برای ایشان از درگاه 

خداوند طلب آمرزش می کند.«

رضا خیراندیش درگذشت

دبیر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر بـا بیان 
اینکـه یکـی از سـازمان های کـه تشـکیل شـورای 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را جـدی نگرفتـه، 
سـازمان صـدا و سـیما اسـت، گفـت: صدا و سـیما 
نیازمنـد یک انقـالب فرهنگی اسـت و بایـد این امر 
از دانشـکده این سـازمان آغاز شـود. در بسـیاری از 
موارد عملکرد این سـازمان و حتـی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی به امـر به معـروف و نهـی از منکر 

لطمه هـم زده اسـت.
سـیدمحمد صالح  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
هاشـمی گلپایگانی - قائـم مقام رئیس و دبیر سـتاد 
امر بـه معـروف و نهـی از منکـر - پیش از ظهـر روز 
سه شـنبه در نشسـت گـزارش عملکـرد این سـتاد 
در سـال ۱۴۰۰ و تبیین شـاخص ها و رویکردها که 
در محـل این سـتاد برگزار شـد، با اشـاره بـه اینکه 
سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه تنهایی 
نمی توانـد کار نهـی و معـروف جامعـه را انجام دهد 
و ما وظیفـه احیاء امـر به معـروف و نهـی از منکر را 
داریـم، اظهار کـرد: امر بـه معـروف و نهـی از منکر 
بایـد در تمـام دسـتگاه ها و فرهنـگ خانواده هـا 
اجرایـی شـود و متاسـفانه ما نسـبت به بسـیاری از 

کشـورها در ایـن امـر عقب تـر هسـتیم.
وی ادامـه داد: در کشـور مـا بد عمـل کردن هـا و 
بی مسـئولیتی ها باعـث شـده کـه امـر بـه معـروف 
و نهی از منکـر مغفـول بمانـد و جامعـه از این مهم 
محروم شـود. موضوع امر به معروف و نهـی از منکر 
یک موضـوع گسـترده و جامع اسـت. در موضوعات 
اجتماعـی، ایـن امـر در جامعـه توحیـدی، آزادی 
معنـوی و اجتماعـی و عدالـت اجتماعـی تعریـف 
می شـود، بنابرایـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
در موضـوع حجـاب خالصـه نمی شـود، یـک بعـد 
از عفـت در پوشـش اسـت و بـه حجـاب مرتبـط 
خواهـد بـود امـا عدالـت اجتماعـی از مهم تریـن 

معروف هایـی اسـت کـه بایـد اجـرا شـود.
دبیر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تاکید 
کـرد: امـروز بحـث حجـاب در کشـور مـا یـک 
فوریت شـده اسـت، این در حالی اسـت کـه عدالت 
اجتماعـی، فرهنگـی و تربیتی بسـیار مهـم و جای 
باالتـر از اقتصاد اسـت اما بـه آن توجهی نمی شـود. 
زمانی که مـا فرهنگ حجـاب را رعایـت نمی کنیم، 
قطعـا در یـک اداره بـا ایـن موضـوع نمی توانیم کار 
مفید و رشـد اقتصادی داشـته باشـیم چون تمرکز 

جاهـای دیگـری خواهـد بود.

وی افزود: امـروز جامعه ما ملتهب و دوقطبی شـده 
اسـت. ایـن دو قطبی هـم بـه خاطـر خـالء قانونی 
اسـت، در کشـورهای غربـی مراتب پذیـرش قانون 
بهتـر اسـت و مـردم قانـون را عملیاتـی می کننـد، 
امـروز باحجـاب و بدحجـاب بایـد از مسـئوالن 
مطالبه کنند کـه درباره حجاب تکلیف را مشـخص 

کننـد تـا از ایـن  رو مـردم به جـان هـم نیفتند.
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ابـراز 
کرد: حجاب مـا در وضعیـت موجود بـه دلیل خالء 
قانونـی و عـدم قابلیـت اجرایی به این شـکل شـده 
اسـت. مسـئله حجـاب را سـعی کردنـد سیاسـی 
کننـد، در حالـی کـه ایـن موضـوع کامـال اعتقادی 
و اجتماعـی اسـت. در سـال آینـده کـه انتخابـات 
مجلـس رقـم خواهـد خـورد، یکـی از کرسـی های 
گرفتـن مسـئولیت همیـن دسـت آویز شـدن بـه 
موضـوع عفـاف و حجـاب اسـت و باید مجلـس این 

موضـوع را سـریع تر تعییـن  تکلیـف کنـد.
هاشـمی گلپایگانـی همچنین بـه اهـم وظایف این 
 سـتاد پرداخـت و گفـت: محـور فعالیت هـای مـا 
مردم هسـتند و مـردم می تواننـد به دفاتر سـتاد ما 
در اسـتان ها مراجعـه کننـد و پیشـنهاد خـود را در 
موضوعـات مختلف امـر به معـروف و نهـی از منکر 
بیـان  کننـد، البتـه هر کسـی توانایـی انجـام کاری 
را هـم دارد می توانـد بـرای تشکل سـازی اقـدام 
کند. مـا ۱۸موضـوع مهـم در رأس سـتاد داریم که 
مطالبه مـردم اسـت و هر کسـی در این  مسـیر پای 

میـدان عمـل بیاید مـا در خدمت شـان هسـتیم.
وی بیـان کـرد: همـه دسـتگاه ها وظیفـه دارند که 
سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر داشـته باشـند 
که دو تشـکل مردمـی باید عضـو آنها باشـند. البته 
برخی از دسـتگاه ها در زمینـه راه اندازی این سـتاد 
همـکاری نمی کننـد کـه از جملـه می تـوان بـه 
وزارت میـراث فرهنگـی و گردشـگری و دانشـگاه 
آزاد اسـالمی اشـاره کـرد. از ایـن رو بایـد سـایتی 
را ایجـاد کنیـم کـه بـه دسـتگاه ها امتیـاز داده و 
رتبه بندی کنیم تـا از وضعیت فعلی بیـرون بیاییم. 
البتـه وزارت صمـت، راه و شهرسـازی، اقتصـاد، 
بانـک مرکـزی و سـازمان جوانـان وزارت ورزش در 

بخش هـای بعـدی تـرک فعـل هسـتند.
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
خاطرنشـان کـرد: مـا ۴۰ شـاخص داریـم کـه 
براسـاس آن باید مدیران و مسـئولین را زیر ذره بین 
امر به معـروف و نهی از منکـر قرار دهیـم. در دیدار 

با رئیـس جمهـور هم اشـاره کردیم گشـت ارشـاد 
مسـئوالن بایـد سـریعا آغـاز و وظیفـه اول امـر بـه 
معـروف و  نهـی از منکـر  در دولـت بایـد بـا وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی باشـد.
هاشـمی گلپایگانی با اشـاره به اینکه بعـد از انقالب 
پرفروش تریـن فیلم هـا دینامیـت و گشـت ارشـاد 
۳ بـود کـه عامـالن بـه معـروف را تخریـب کـرد، 
گفـت: در همیـن راسـتا سـتاد بـا کارگـردان فیلم 
دینامیت جلسـه ای داشـت کـه دلیل ایـن موضوع 
را جویا شـدیم و ایشـان از حذف ۲۷ دقیقـه از فیلم 
کـه نشـان می دهـد چـه کسـانی می توانند امـر به 
معـروف و نهی از منکـر کنند صحبت کـرد و  معتقد 

بود بـا ایـن ممیـزی موضـوع فیلم  عوض شـد.
وی اضافـه کـرد: سـه الی چهـار هـزار مدیـر میانی 
و متوسـط در طـول سـال های گذشـته موظـف به 
فرسـتادن فرزنـدان خود بـه خـارج از کشـور برای 
تحصیـل شـدند، ایـن اجبـار قابـل قبول نیسـت و 
چـرا باید بیـن فرزنـدان ایـن افراد بـا دیگـران فرق 
باشـد؟ از ایـن رو در امـر به معـروف و نهـی از منکر 
نباید بـه سـمت جناح و حـزب رفـت و بایـد جدی 

برخـورد کـرد.
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا 
بیـان اینکـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر یکی 

از پایه هـای آن عقالنیـت اسـت، افـزود: در زمـان 
امام حسـین)ع( مـردم عاقالنـه فکـر نکردنـد و 
سیدالشـهدا)ع( با عقالنیـت خانواده خـود را آمران 
به معـروف و نهـی از منکـر کـرد و جان خـود را هم 
در این راه داد. امام با مهاجرت خود مسـیر درسـت 
را انتخـاب کـرد و در حج کـه بهترین محـل حضور 
همـگان بـود بـا حضـور و خـروج خـود پیـام اصلی 

خودشـان را تبلیـغ کردنـد.
هاشـمی گلپایگانی بیـان کـرد: یکـی از محورهـای 
سـتاد، آمـوزش اسـت. وقتی کسـی خـودش نحوه 
امر بـه معروف و نهـی از منکـر را بلد نباشـد، نتیجه 
عکس خواهد داشـت. از ایـن رو کار آموزشـی را در 

مجموعه سـتاد بـه جدیـت پیگیـری می کنیم.
وی از طرحـی در سـتاد بـا عنـوان عفـاف و حجاب 
خبـر داد و تصریـح کـرد: اگـر ایـن طـرح دو سـال 
اجرایـی شـود، مشـکل مـا در ایـن موضـوع حـل 
خواهـد شـد. البتـه ایـن طـرح تـا بـه امـروز هفت 
بـار اصـالح شـده اسـت و باز هـم نیازمنـد نظـرات 

کارشناسـان هسـتیم.
هاشـمی گلپایگانی در پایـان گفـت: وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و سـازمان صـدا و سـیما شـرایط 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را جـدی نگرفته و 

خودشـان عمـال هجمـه هـم ایجـاد کرده اند.

سنا
  ای

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

کهنوج
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برای رای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   شماره ۱۴0۱603۱900200۱66۴ 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کهنوج   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی خانم فریده ضرغام مالکی  فرزند بنحان بشماره شناسنامه 
۱3۴05 صادره از بندر لنگه  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
33987٫50مترمربع پالک ۱۴ فرعی از ۱568- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱ و 2 فرعی از ۱568- اصلی قطعه 5 بخش ۴6 کرمان  
واقع در گندال نودژ منوجان  خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
ضرغام مالکی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:578

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴0۱603۱900200۱۱29 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد تاجیک فرزند حسن بشماره شناسنامه 800 صادره از کهنوج  
 608٫52 مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در 
از  از۱56- اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 3۴ فرعی 
پالک ۱56- اصلی قطعه یک  بخش ۴6 کرمان  واقع در ریحان 
آباد فاریاب  خریداری از مالک رسمی آقای حسن تاجیک محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  پس 
.بدیهی است  نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  ،دادخواست خود 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:553

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴0۱603۱900200۱500 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرزاق 
نیکخواه فرزند عظم بشماره شناسنامه 38۱2 صادره از کویت در یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 362٫36 مترمربع 
پالک ۱568 فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱3 
فرعی از ۴97- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در نورک آباد قلعه 
گنج خیابان شهید جالل انیس خریداری از مالک رسمی آقای نورک 
احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:565

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱3  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴0۱603۱9002000563 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  مرادی   امرهللا  آقای  متقاضی 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در یک  کهنوج   از  ۱83 صادره 
و  مفروز  اصلی  از۴69-  فرعی   38۱ پالک  35382٫08مترمربع 
مجزی شده از پالک ۴69- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع 
امرهللا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  قلعه گنج   منی  چهل  در 
مرادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:570

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱3  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴0۱603۱9002002027 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
 ۱97 شناسنامه  بشماره  درک  فرزند  بهمنی   علی  آقای  متقاضی 
صادره از کهنوج  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴2۱75 
مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از 5۱۴-  فرعی   20 پالک  مربع  متر 
قلعه  در  واقع  بخش ۴6 کرمان   قطعه ۴  اصلی  پالک 5۱۴-  از 
گنج احمد آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسین بهمنی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:577

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۴0۱603۱900200۱502 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایمان 
چمنی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کهنوج  در یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 3۱۴٫۴۱ مترمربع پالک 
۱569 فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱3 فرعی از 
۴97- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در نورک آباد قلعه گنج 
خیابان شهید جالل انیس کوچه 7  خریداری از مالک رسمی آقای 
نورک احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:566

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴00603۱900200۴۴۱3 
هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر محمدی زاده  فرزند تاجمحمد بشماره شناسنامه ۱۴۴ صادره 
از کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 
332٫۱2مترمربع پالک ۱566 فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 

فرعی از ۴97 - اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه گنج خیابان شهید 
علی احمدی  خریداری از مالک رسمی آقای رضا احمدی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:558

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29 / تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
 ۴۴2.68 مساحت  به  اصلی   -2 از  فرعی   ۱0576 پالک  دارای 
متر مربع واقع در حیدر آباد- کوچه رجایی ۱8 شهر کهنوج قطعه یک بخش۴6 
کرمان مورد تقاضای خانم زهرا دیناربر فرزند امیر به شماره ملی 3۱50070090 
نیاز به تحديد حدود اختصاصی دارد. لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 
۱۴0۱٫5٫8آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق منتشر و عمليات تحديد ی 

آن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴0۱٫6٫8در محل شروع به عمل خواهد 
آمد. لذا به مالک و مالکین مجاور رقیه مزبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال شود. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هر گونه ادعایی 

مسموع نیست. علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  دارای 
پالک ۱0۴3- فرغی 56- اصلی به مساحت ۱۴70۱.۴9 واقع درسهران 
شهر کهنوج قطعه یک  بخش ۴6 کرمان مورد تقاضای اقای امان هللا کریمی 
فرزند بهادر به شماره ملی 3۱6022838۱ نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسب 
درخواست کتبی مالک مورخه۱۴0۱٫5٫9آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق 
منتشر و عملیات تحديدی آن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه۱۴0۱٫6٫8در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد و لذا به مالک ومالكين مجاور رقبه مذبور 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند ار تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود، در غیر این صورت پس از 
انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست. علی رحمانی خالص.رئیس 

اداره ثبت اسناد کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ مزرعه باغ ساوند  پالک - فرعی 
باغ ساوند ساردوئیه جیرفت بخش  دراراضی  واقع  اصلی  از59۴ - 
3۴ کرمان مورد تقاضای اداره اوقاف وامور خیریه جیرفت که برابر رای شماره 
9509973۴8۱30003۴مورخ ۱395/0۱/30 دادگاه موازی هشت سهم در مالکیت 
اداره مذکور قرار گرفته وغیره  از تحديد حدود خارج شده نظر به عدم امکان تحدید 
الحاقی ذیل ماده ۱5 قانون ثبت حسب تقاضای وارده بشماره  بر طبق تبصره 

۴803 مورخ ۱۴0۱/0۴/۱6 مالك / احدی از مالکین تحدید حدوداختصاصی پالک 
فوق از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/06/۱5 در محل وقوع ملک شروع 
و انجام خواهد گرفت به موجب این آگهی به مالکین امالک مجاور اخطار میشود 
که چنانچه بر حدود و حقوق ارتفاقی ملک مورد آگهي واخواهی دارند می توانند 
از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 روز واخواهی خود را به این 
اداره تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام گردد. جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک شهرستان جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 2۱۱5متر مربع 
تحت پالک 9 فرعی از 376-اصلی قسمتی از - فرعی از 376-  اصلی 
واقع در قطعه ۴ بخش  3۴ کرمان واقع در اراضی روستای کویز علیاءجبالبارزجنوبی 

.آدرس :عنبرآباد –روستای کویز علیاء جبالبارز جنوبی عنبرآباد
مورد تقاضای درویش تارین فرزند اخرداد   با استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت به شماره ۱۴00603۱909۱00۱897 مورخه ۱۴00٫2٫۴ در مالکیت نامبرده قرار 
گرفته و موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ماده ۱3 -آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته و نیاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسب درخواست مورخه ۱۴0۱٫۱۱030٫۱377 

- ۱۴0۱٫5٫۱0 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده ۱3 قانون 
مزبور منتشر و عملیات تحدید آن از ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ ۱۴0۱٫6٫5 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور اخطار می گردد که 
در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید و پس 
از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود  –مصیب حیدریان 

–رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 729۱۴0۱603۱9008000 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رحیمه السادات مهدوی خانوکی فرزند سید اسدهللا به شماره 
شناسنامه 66 صادره از زرند در ششدانگ خانه به مساحت ۱۱95٫26 مترمربع از پالک ۴32 

اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به آدرس خانوک خریداری از مالک رسمی خانم کوکب 
بیگم مهدوی خانوکی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/12  /  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/29
حسين توحيدي نيا- رئيس ثبت اسناد و امالك زرند
شناسه آگهی: 1358755

امر به معروف فقط برای حجاب نیست

گشتارشادمسؤوالنراهاندازیشود



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال پنجم | شماره پیاپی 61289

چهارشنبه 12  مرداد ماه 1401

یک کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه حذف 
فدراســیون های بدون رئیس از مجمع کمیته 
المپیک غیرقانونی اســت، گفت: این موضوع 
می تواند با واکنش کمیتــه بین المللی المپیک 

همراه شود.
به گــزارش خبرنگار مهر، مجمــع کمیته ملی 
المپیک در شــرایطی باید ۶ شهریور ماه برگزار 
شود که فدراسیون های المپیکی وزنه برداری، 
فوتبــال، ژیمناســتیک، دوچرخه ســواری و 
بدمینتون از آنجا که رئیس ندارند و با سرپرست 
اداره می شــوند نامه حضور در ایــن مجمع را 

دریافت نکرده اند.
کمیته ملی المپیک برای مجمــع فوق العاده 
۳ خرداد ماه هم از پذیرش سرپرســتان امتناع 
کرد این در حالی اســت که هوشنگ نصیرزاده 
کارشناس حقوقی چنین اقدامی را خالف قانون 

می داند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهــر گفت: رایی که 
اعضای شــرکت کننده در مجامع کمیته ملی 
المپیک می دهند مربوط به فدراسیون است نه 
اشخاص؛ بنابراین هر فردی که فدراسیون را در 
دست دارد و آن را مدیریت می کند می تواند در 

مجمع شرکت داشته باشد.
نصیــرزاده با تاکید بــر اینکه نمی تــوان آرای 
فدراســیون ها را از مجمعــی ماننــد مجمع 
کمیتــه ملی المپیــک به هر بهانــه ای حذف 
کرد، خاطرنشان کرد: مســئوالن کمیته ملی 
المپیک به دنبــال پیدا کردن اشــخاص برای 

رای دادن هســتند در حالی که جایگاه حقوقی 
و تعیین کننده فدراسیون ها را نمی توان نادیده 

گرفت.
این کارشــناس حقوقی در واکنــش به اینکه 
»در اساســنامه کمیته ملی المپیک و در رابطه 
با حضور روسای فدراســیون ها تاکید شده که 
رئیس یا نماینده عضو و منتخب هیات رئیســه 
می توانند در مجمع شــرکت داشــته باشند« 
تصریح کرد: کمیته ملی المپیک اساسنامه ای 
را تدوین کرده اســت، در آن از الفاظی استفاده 
کرده که خود از تفســیرش عاجز اســت. این 
اساســنامه موارد متناقض زیادی دارد. پیش از 
نهایی کردن اساســنامه تالش زیادی داشتم تا 
با ریاست کمیته در رابطه با آن صحبت کنم اما 
بدون توجه به این مسئله و با سرعت اساسنامه 
را تصویــب کردند و حاال هم مــالک برگزاری 
انتخابات قرار داده اند در حالی که مملو از اشتباه 

و موارد غیرقانونی است.
وی تاکیــد کــرد: اگر از طــرف یکــی از این 
فدراســیون ها اعتراضی به کمیته بین المللی 
المپیک شود، این کمیته قطعاً موضوع را پیگیری 
خواهد کرد؛ به خصوص کــه موضوع مربوط به 

رشته های المپیکی می شود.
وی کــه در فدراســیون فوتبال هم ریاســت 
کمیته تدویــن و تطبیق مقــررات و قوانین را 
بر عهــده دارد با تاکید مجدد بــر اینکه حذف 
فدراســیون های بدون رئیس از مجمع کمیته 
ملی المپیــک غیرقانونی اســت، تاکید کرد: 

در اساسنامه فدراســیون فوتبال اصاًل واژه ای 
به عنوان سرپرســت نداریم. یا رئیس اســت یا 
جایگزین رئیس که در غیــاب او )رئیس( باید 

کارهای مربوط به فدراسیون را انجام دهد.
نصیرزاده با انتقــاد از عدم دعــوت از نماینده 
فدراسیون فوتبال به مجمع کمیته ملی المپیک 
گفت: اگر هم مــالک اساســنامه کمیته ملی 
المپیک باشد، میرشــاد ماجدی نماینده عضو 
و منتخب هیات رئیسه اســت. یک سال و نیم 
از عضویــت وی در هیات رئیســه می گذرد و 

بیشتر از پنج ماه هم است که او جایگزین رئیس 
فدراسیون شده اســت. با کدام مالک قانونی از 

وی برای حضور در مجمع دعوت نشده است؟
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات و قوانین 
با بیان اینکه آنها اساســنامه ای را نوشــته اند و 
خودشــان هم تفســیر می کنند و به آن عمل 
هم نمی کنند تاکیــد کرد که حتمــاً از طرف 
فدراسیون فوتبال پیگیر موضوع و احقاق حق 
این فدراسیون برای حضور در مجمع خواهیم 

بود.

وزیر ورزش و جوانــان به گرفتــن کارت زرد از 
ســوی نمایندگان مجلس واکنش نشــان داد و 
توضیحاتی در خصوص تاثیــر اظهاراتش درباره 
پرونده ویلموتس روی انتخابات فدراسیون فوتبال 

ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در واکنش 
به اینکه ظاهراً توضیحات او در مجلس شــورای 
اسالمی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفته است، 
گفت: نظر نمایندگان برای ما قابل احترام است 
و درباره توضیحاتی که در رابطه با ســوال دادم، 
خیلی از نمایندگان اعالم کردند از این توضیحات 

قانع شدیم.
سجادی که در حاشیه رونمایی از دستاوردهای 
تاریخ شفاهی با خبرنگاران گفتگو می کرد، افزود: 
سوال این بود قانون وزارت ورزش در شهریور ۹۹ 

قطعی و در تاریخ ۱۰ مهر به رئیس جمهور وقت از 
سوی مجلس ابالغ شد. مهلت زمانی ۶ ماهه ای الزم 
بود تا آئین نامه های مرتبط با این قانون تبیین شده 
و به کمیسیون ها برود تا در نهایت در هیات دولت 
تصویب شود سپس قانون به مجلس باز می گردد 
تا مورد بررسی های قانونی قرار گرفته و در نهایت 

اجرایی شود.
وی در جریان این مصاحبه بار دیگر به حواشــی 
پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبال ایران پرداخت و گفت: بحث ویلموتس را 
دو شب پیش تبیین کردم که یک سونامی است. 
منظورم با افراد خاصی نیســت. اگر وزیر، کار را 

َسمبل کند خوب نیست.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: موضوع بیت المال 
است و دور زدن مردم درست نیست. سئوال کننده 

گفت ویلموتس این اتفاق را رقم زده و مسببان آن 
برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام 

کرده اند.
 من اختیار نــدارم و از نظر قانونی نمی توانم ورود 
کنم. اجازه نمی دهم به کسی چیزی بگویم. تنور 
انتخابات فدراسیون فوتبال باید گرم باشد اما ما از 
اتفاق ویلموتس راضی نیستیم. باید پیگیری کنیم، 
چه پرداخت پول و چه برخوردی با مســببانش 

می شود که این هم کار من نیست.
ســجادی در خصوص گرفتن کارت زرد از سوی 
نماینــدگان مجلس یادآور شــد: بــه مجلس و 
نمایندگان اعتمــاد دارم و به رای شــان احترام 

می گذارم. آرا ۱۲۰ در برابر ۱۱۲ شد.
وی درباره شرایط تیم فوتبال امید و انصراف این تیم 
از بازی های همبستگی کشورهای اسالمی گفت: 

به عنوان یک ایرانی آرزو دارم تیم امید به المپیک 
برود. بنده مسئول هستم و پاسخگو. مهدوی کیا 
سرمربی تیم امید به من گفت در ماه رمضان هیچ 
کجا به من زمین نمی دهند که من زمین شماره 
یک آزادی را هماهنگ کردم. برای چیزی که به 
عقلم می رسید انجام وظیفه کردم. از این مسئله 
خیلی متاسف شــدم که همکاری خوبی وجود 
نداشته است. از سمت فدراسیون چیزی به ما اعالم 

نشده و من خبر را از رسانه ها شنیده ام.
وزیر ورزش ادامه داد: نمی توانم اعالم موضع کنم. 
با میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال 
هم هنوز صحبتی نکرده ام و نامه ای نیامده است. 
ما مثل تثبیت دراگان اســکوچیچ در تیم ملی، 
به کارشناسی فدراســیون احترام می گذاریم اما 
علت آن برای ما مهم است. مسابقات مهم آینده، 

ساده نیست.
وی در پایان تاکید کرد: انتخابات که لغو نمی شود 
اما امکان تاخیر همیشه هست. همانطور که تا االن 
بوده ولی هدف ما برگزاری آن در موعد مقرر است. 

جای نگرانی نیست.

انتقادازحذففدراسیونهایبدونرئیسازمجمعکمیته
غیرقانونیاست

انتخابات کمیته المپیک لغو نمی شود

ازپروندهویلموتسراضینیستیم

دالیل تعلیق احتمالی لیگ برتر 
فوتبال چیست؟

عضو ســابق کمیته صدور مجوز حرفه ای می گوید اگر این کمیته 
رفع تعلیق نشود، هیچ تیمی از ایران نمی تواند در لیگ قهرمانان 

آسیا شرکت کند.
به گزارش ایسنا، ســهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ فوتبال هفته گذشــته در گفت وگویی تلویزیونی از احتمال 
تعلیق لیگ برتر از سوی AFC خبر داد. او در توضیح این تهدید 
برای فوتبال ایــران گفت که منظور، صادر نشــدن اجازه حضور 
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیاســت کــه به نوعی تعلیق 

لیگ برتر است.
کاظم اولیایی، عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفه ای در گفت وگو 
با ایســنا، درباره تهدید حذف ایران از لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد: متاسفانه من باید فرمایشــات آقای مهدی را تایید کنم. ما 
برای برگزاری مســابقات لیگ برتر یک ضوابط و پیش نیازهایی 
داریم. باشگاه های ما برای بازی در لیگ باید مجوز ملی و در سطح 
مسابقات آسیایی، مجوز آسیایی داشته باشند. در حال حاضر فقط 
سپاهان و فوالد مجوز بین المللی دارند که امسال باید تمدید شود 
ولی باقی باشگاه ها این مجوز را ندارد. به همین دلیل همانطور که 
آقای مهدی گفته، ممکن اســت لیگ برتر ما به نوعی تعلیق و از 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شود.
او در پاسخ به این ســوال که باید چه موانعی برای رفع این تهدید 
برطرف شــود، بیان کرد: مــا در بحث مالیات، بدهــی، مالکیت 
غیر دولتی و مالکیت غیر مشترک مشکل داریم. االن که وزیر ورزش 
به راحتی می گوید ۹۰ درصد باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
متعلق به ماست، بزرگترین گراســت که این دو باشگاه دولتی با 
مدیریت مشترک هستند. از طرفی سیستمی که برای واگذاری آن 

استفاده کرده اند، سیستم علی اصغری است.
این عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفه ای افزود: دولتی در این 
مملکت در حال کار کردن است که رئیس جمهورش سند تحولی 
برای اداره این باشگاه ها ابالغ کرده که مشکل مالکیت آن ها حل 
شــود اما یک نفر، نه تنها خالف آن عمل می کند بلکه به این کار 
هم افتخار می کند. چرا دیوان عدالت اداری و بازرســی کل کشور 
نمی پرسد که به چه دلیل ســازمان خصوصی سازی خالف سند 
تحول دولت با امضای رئیس جمهور عمل می کند؟ اگر با توجه به 
سند تحول دولت، مالکیت را از مدیریت جدا می کردیم، رفع مشکل 

شده و پذیرفته شدنی بود.
اولیایــی درباره راه حلش بــرای عبور از این بحــران توضیح داد: 
اجرای سند تحول دولت راه حل آن است. روی این سند سال های 
سال کارشناسی شــده و می تواند مالکیت را از مدیریت جدا کند. 
کنفدراســیون فوتبال آســیا روی مدیریت حرف دارد که نباید 
دولتی باشد و براساس قانون تجارت اداره شود. همچنین مدیریت 
مشترکی وجود نداشته باشــد تا زد و بندی رخ ندهد. فدراسیون 
فوتبال باید به بحث استانداردسازی باشگاه ها توجه ویژه کند و برای 
آن وقت بگذارد تا ما دچار مشکل نشویم. منظورم اهتمام به ماده 
۵۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال که اشاره به صدور مجوز حضور در 

مسابقات باشگاهی دارد، است.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ادامه تعلیق کمیته صدور 
مجوز حرفه ای از سوی AFC، عامل اصلی خطر تعلیق لیگ برتر 
است، بیان کرد: دقیقا گیر همین است. چه اقدامی برای رفع تعلیق 
شده است؟ باید دید علت تعلیق چیست و آن مشکل را برطرف کرد. 
من از دالیل تعلیق شدن این کمیته بی اطالعم اما اگر رفع تعلیق 

صورت نگیرد، لیگ برتر ما بی اعتبار است.

ســرمربی ســپاهان از دیدار اتفاقی خود با 
ســاپینتو گفــت و عنوان کــرد دیدگاهش 

نسبت به ایران تغییر کرده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از سایت اوجو گو، در هفته اول 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران استقالل باید در خانه 
به مصاف تیم فوتبال ســپاهان برود. این دیدار تقابل دو 

سرمربی پرتغالی خواهد بود. 
ژوزه مورایس ســرمربی ســپاهان گفت: به طور اتفاقی 
ساپینتو را در رستورانی مالقات کردم و او به من گفت: در 

بازی اول جنگ خواهد بود.)استقالل-سپاهان( 
او در ادامه گفت که از شــناختی که در ایران پیدا کرده 
بسیار راضی است. در همین رابطه سرمربی سپاهان اضافه 
کرد: برای حضور در ایران مایل نبودم چون این کشور را 
نمی شناختم و مطمئن نبودم. برای دیدن به ایران رفتم و 
از آنچه دیدم و احساس کردم بدم نیامد. من در اصفهان، 
پایتخت ســابق ایران هســتم. االن پایتخت ایران شهر 

تهران است.
این مربی ۵۶ ســاله پرتغالی پس از حضــور در اصفهان 
و دیدار از امکانات و زیرساخت های  باشــگاه سپاهان، با 
انجام مذاکرات با مدیرعامل و هیات مدیره این باشگاه در 
نهایت با عقد قراردادی سه ساله هدایت تیم فوتبال فوالد 

مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.

مدیر حراست فدراســیون فوتبال گفت: حراست و سایر 
ارکان فدراســیون اجازه دخالت در صالحیت نامزدهای 

انتخابات فوتبال را ندارند.
به گزارش ایرنا، در حالی انتخابات فدراسیون فوتبال قرار 
است روز ۸ شــهریور برگزار شــود که این روزها همه در 

انتظار اعالم نام اسامی نهایی تایید صالحیت ها هستند.
پس از احراز صالحیــت مهدی تاج، میرشــاد ماجدی و 
عزیزاهلل محمدی و رد شــدن امیررضا واعظی آشــتیانی، 
علیرضــا اســدی و محمد آخونــدی در کمیتــه بدوی 
انتخابات، سه نامزد رد شده به کمیته استیناف انتخابات 
شکایت کرده اند و در انتظار رسیدگی این کمیته هستند.
با این حال پس از مشخص شدن اسامی نهایی نامزدهای 
احراز صالحیت شــده، نوبت به مراجع ۴ گانه کشــوری 
می رســد که درباره تایید صالحیت این افراد نظرشان را 
اعالم کنند تا در نهایت مشــخص شود که در انتخابات ۸ 
شهریور چه نامزدهایی برای رســیدن به صندلی ریاست 

رقابت خواهند کرد.
محمد حسین حمیســی مدیر حراست فدراسیون فوتبال 
در گفتگــو با خبرنــگار ورزشــی ایرنا، درباره بررســی 
صالحیت نامزدهای انتخابات فوتبــال گفت: در این فضا 
نه فدراســیون و ارکان زیرمجموعه آن ورودی ندارند و 
تصمیم گیــری درباره صالحیت در کمیته های مســتقل 
بــدوی و اســتیناف انتخابات صورت می گیــرد و پس از 

مراجع ذی صالح نظرشان را اعالم می کنند.

ساپینتو به من گفت "استقالل - سپاهان" 
جنگ خواهد بود

نظرم درباره ایران تغییر کرد

حمیسی: حراست فدراسیون فوتبال 
اجازه دخالت در تایید صالحیت 

نامزدهای انتخابات را ندارد

خبر

خبر

هر
س: م

عک

کاغذ ورزش

افقی
 ۱ - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی - 
برابر  انگلی2 - گریانیدن -  از حشرات 
ومساوی3 - هالک کردن - اسم، همه 
باشگاه   - ستایش  مدح،   - دارند۴ 
آلمانی هاشمیان، از باشگاه های آلمان 
زندگی   - طایفه   - دهان5  سقف   -
بر  ترشرویی، گره   - جانب  کن، طرف، 
فرانسه،  در  رودی   - آژنگ6  پیشانی، 
دریاچه   - فرانسوی  های  باشگاه  از 
شهر   - نیلوفر  گل  از  مملو  كرمانشاه 

ارگ، صدای كلفت7 - شترگلو  - گروه 
مردم - نااستوار، مقابل استوار - پارچه 
امداد رسانی  از پشم، گاو آهن8 -  ای 
حوادث - ایالتی در آمریکا9 - بی نیاز 
 - دوستی۱0   - تركی  پنج   - باده   -
هوشیاری - روزی در هفته - خاشاك، 
خار - نت چهارم، نت قبل از سل، کلید 
آن در موسیقی معروف است۱۱ - اثری 
از قایم مقام فراهانی - فیلمی از حمید 
جبلی۱2 - مخفف لیكن - فرزند زاده، 
فرزند،نسل  از  تر  فرزند، شيرين  فرزند 
سوم - ناشنوایی  - دختر - صدای درد، 

کالم درد۱3 - موی فر، زلف پیجیده - 
نه عرب۱۴ -  مذهبی در چین - هرگز 
شیمی كربن، رشته ای در شیمی - آزاد 
در  جمهوری   - گسیخته  افسار  رها،  و 
شمال شرقی اروپا۱5 - چنگ در زدن، 
غائب، وی، ضمیر  زدن - ضمیر  چنگ 
عرب،  دست   - مفرد۱6  شخص  سوم 
هالوژن نمک طعام، از هالوژنها - جامع 
و کامل۱7 - كلمه پرسشی، مخفف چه 
چیزی - مسمار، تو سری خور چکش

عمودی
 - ستور2  پوشاك   - اهمیت  با   -  ۱
فیزیکدان فرانسوی که به تئوری امواج 
پی برد - ازگیل3 - پاسبان۴ - گردن 
- تکرار حرف بیست و شش - حرف 
او  جانشین  غایب،  ضمیر  پیروزی، 
جاهلیت،  عرب  قبیله   - صیقل5   -
طایفه انصار، گرگ، عطیه و بخشش - 
ازکارگردانهای ایرانی6 - فالت آسیایی، 
مرحمت،  جمع   - اورست  سرزمین 
مزاحم بی نقطه - برنامه ورزشی، عدد 
مسئله   - سر7  بی  متد   - رقمی  دو 
سو   - قاجار  سالطین  از   - دقیق 
وارونه8 - محل ذخیره آب - رطوبت، 
پول   - جبران كردن9   - ناچیز  رطوبت 
ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا 
جاودانه  رمان   - عود  - چوب خوشبو، 
دوموریه - سرود دسته جمعی،  دافنه 
ظفر،  و  فتح   - شرعی۱0  آب  ناشنوا، 
 - برتر  لیگ  های  تیم  از  موفقیت، 
جاده، طریق، خوشی - دو رویی - مادر 
عرب، عزیز تازی۱۱ - فتنه، بدی، فتنه و 
بدی - اهل فلسفه - اتصال، اتحاد۱2 

به  مذکر، جنس  دو جنس،  از  یكی   -
ظاهر قوی - مروارید - خاشاك، خار - 
عید ویتنامی ها - آب منجمد، آب صفر 
درجه۱3 - ستون بدن، عضو رونده، از 
اعضای بدن - پیری نزدیک به مرگ۱۴ 

و  رام  شده،  تصرف  شده،  تسخیر   -
مطیع - شی وارونه - همبازی پت - 
جدید۱5 - شهر مذهبی، شهر سوهان - 
نیمه دیوانه - شکوه، اجاق کیک پزی، 
قدم  جین،  شلوار   - گاز  اجاق  نوعی 

یکپا، ژنرال جنگهای انفصال۱6 - از آثار 
ویکتور هوگو۱7 - حرف دارای تشدید ، 
قوت داده شده، سخت و محکم شده، 
حرفی که دارای تشدید باشد - فرمانده 

بدن
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خبرخبر

معاون اجرایی رئیس جمهــور از اختصاص 
۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش و تهاتر 
نفت و بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل 
منابع ماده ۵۶ برای اجرای مصوبات سفرهای 
استانی خبر داد. به گزارش مهر، به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی دولت، سید صولت مرتضوی، 
عصر دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی مصوبات 
سفرهای استانی رئیس جمهور از محل ماده 
۵۶ )قانــون الحاق موادی بــه قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت( گفت: بیش 
از ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع ماده 
۵۶ برای مصوبات سفرهای استانی داریم که 
با حضور بانک های عامل، دستگاه های اجرایی 
و استانداران، جلساتی را درباره هدف پیگیری 
و پیشرفت ریالی این طرح ها برگزار کردیم. او 
افزود: در برخی استان هایی که سفرهای رئیس 
جمهور ابتدا به آنجا صــورت گرفت، کارها بر 
اساس روال در حال انجام است. برخی استان ها 
در حال طی فرایندهای خود هستند و کارهای 
برخی از استان ها هم در دست اقدام است که 
امیدواریم این منابع هم تأمین شود. مرتضوی 
همچنین در حاشیه نشست تعیین و تکلیف 
نحوه تعیین و پرداخت اعتبار طرح های مصوب 
سفرهای استانی از محل فروش و تهاتر نفت 
گفت: سازمان برنامه و بودجه برای مصوبات 
سفر اســتانی رئیس جمهور، منابعی حدود 
۱۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است 
که به زودی به استان ها ابالغ می شود. معاون 
اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در سفرهای 
استانی، برای اجرای طرح های مصوب از چند 
محل تأمین منابع پیش بینی شده است که 
بخشــی از طرح های تهاتری از محل منابع 
مختلف مانند تهاتر امالک و سایر تهاترها با 
استانداران، دستگاه های اجرایی و پیمانکاران 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: 
حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز 
با تصمیمات این جلسه، گام به گام اجرایی و 
تأمین خواهد شد. مرتضوی اظهار کرد: برای 
مصارف کشور، منابعی پیش بینی شده است 
که اساساً در ســه ماهه اول سال ۱۰۰ درصد 
منابع تأمین نمی شود، زیرا عمده منابع کشور 
جاری هستند که شامل حقوق، مزایا، یارانه ها و 

کمک های معیشتی می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: به هیچ عنوان ارز دارو حذف 
نمی شود و این طور نیست که دارو آزاد شود، قانونگذار و دولت 
چنین سیاستی ندارند و نخواهند داشت. به گزارش خبرنگار مهر، 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح سه شنبه 
۱۱ مرداد در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و 
درمان درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در نحوه اجرای طرح دارویار پس از استماع توضیحات 
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفت: موضوع بحث مربوط به دارو در 
کشور بسیار مهم و اساسی است که متأسفانه به صورت مصطلح و 
غلط از موضوع یارانه ها به عنوان »حذف ارز ترجیحی« یاد می کنند 
اما این غلط ترین حرفی است که زده می شود. رئیس مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: مردم بدانند ما در حوزه یارانه دارو و 
یارانه ها به هیچ عنوان ظرفیت ارز را حذف نمی کنیم. در حقیقت 
یارانه ها مستقیم به افراد داده می شوند. لذا در حال حاضر یارانه دارو 
از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار بیمار قرار می گیرد. وی 
ادامه داد: ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی شود و این طور نیست 
که دارو آزاد شود، نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی ندارند و 
نخواهند داشت. قالیباف تصریح کرد: ضمانت اجرای درست طرح 
دارویار، هوشمندسازی است. اگر این موضوع محقق نشود در اجرای 
این طرح با خالء مواجه می شویم و هم مردم اذیت خواهند و هم 
مفسدانی که در زمان ارز ترجیحی دارو منفعت می بردند مجدداً 
با افزایش قیمت دارو، منافع خود را تأمین خواهند کرد. رئیس 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: سال گذشته و امسال در تبصره 
۷ بحث جدی ما در نسخ الکترونیکی بود. پرونده الکترونیک سالمت 
ایرانیان باید کامل باشد. این موضوع به اندازه طرح دارویار مهم است 
و ضمانت اجرای این طرح به شمار می رود لذا در مجلس به طور جد 
این موضوع را پیگیری می کنیم. او گفت: اگر کسی در کشور ما تحت 
پوشش بیمه قرار نگیرد یعنی نمی تواند از این امکان استفاده کند. 
لذا نباید هیچ فرد ایرانی باشد که تحت پوشش بیمه های کشور 

قرار نگرفته باشد.

اختصاص بیش از 36 هزار قالیباف: قیمت دارو آزاد نمی شود
میلیارد تومان به مصوبات 

سفرهای استانی

سفارت سوییس با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری های 
فرهنگی ایران و سوییس، از ارائه تقدیم نامه قدردانی به همایون 
شجریان، جهت خدمات او و محمدرضا شجریان به عرصه فرهنگ 

و هنر خبر داد.
 به گزارش ایسنا، سفارت سوییس در ایران در صفحه توییترش 
نوشت: افتخار استقبال از آقای همایون شجریان، هنرمند نامدار 
را داشتیم. در این دیدار، تقدیرنامه ای جهت قدردانی از خدمت  و 
کمک برجسته  وی و پدرش به عرصه فرهنگ و هنر به ایشان اعطا 
شد. سفارت سوییس در ادامه نوشت: همچنین فرصتی برای ادای 
احترام به استاد شجریان، پدر فقید وی فراهم شد. با امید گسترش 

همکاری های فرهنگی متقابل بین سوییس و ایران!

تقدیر سفارت سوییس 
در ایران از همایون شجریان

سـخنگوی دولـت از آغـاز برنامه ریزی هـا بـرای 
حضـور و سـخنرانی رییـس جمهـوری در مجمـع 
عمومی سـازمان ملـل متحد خبـر داد. بـه گزارش 
ایسـنا، علـی بهـادری جهرمـی در نشسـت خبری 
خـود در خصـوص حضـور رییـس جمهـوری در 
نشسـت عمومـی سـازمان ملـل متحـد گفـت: 
برنامه ریزی هـای مقدماتـی بـرای این امـر صورت 

گرفتـه اسـت.
وزیر نیرو برای پی گیری حقابه ایران به 

افغانستان می رود
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اقدامـات دولـت 
بـرای پیگیـری حقابه ایـران از افغانسـتان بـه کجا 
رسـیده اسـت، اظهار کرد: طرف افغان در مذاکرات 
انجـام شـده حـق ایـران را مبتنـی بـر موافقتنامـه 
پذیـرش و بـه آن اذعـان دارد و اختـالف در مـورد 
میـزان آب ورودی اسـت و نیـز برخـی مشـکالت 
فنـی، که جمهـوری اسـالمی بـا جدیت ایـن امر را 
پیگیـری می کنـد. سـخنگوی دولـت تاکیـد کرد: 
در جلسـه دولت هـم گزارشـی در این زمینـه ارائه 
شـد و وزیر نیرو نیز به زودی سـفری به افغانسـتان 
خواهـد داشـت کـه یکـی از مهمتریـن بخش های 
یـران و تحقـق آن اسـت.  آن پیگیـری حقابـه ا
بهـادری جهرمی با اشـاره بـه تامیـن حقابـه ایران 
از رودخانه ارس یادآور شـد: در موضـوع حقابه رود 
ارس هـم مشـابه همیـن گـزارش در جلسـه هیات 
دولت ارائه شـد و در گفت وگوی روسـای دو کشور 
ایـران و ترکیـه نیـز ایـن امـر مطـرح شـد و طرف 
ترکیـه ای موافقت خـود در زمینه برگزاری جلسـه 
در سـطح وزرا در این امـر را پذیرفته اسـت و دولت 

هم بـر پیگیـری همیـن مسـیر تاکیـد دارد.
آخرین تصمیمات دولت برای بهبود 

وضعیت معیشتی بازنشستگان
بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  دولـت  سـخنگوی 
اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای بهبـود وضعیـت 
معیشـتی بازنشسـتگان اظهـار کـرد: پیرو دسـتور 
رئیس جمهـوری بـرای پیگیـری بهبـود وضعیـت 
برگـزاری  ز  ا پـس  و  بازنشسـتگان  معیشـتی 
نشسـت های مکـرر معـاون اول بـا نماینـدگان 
بازنشسـتگان، هیـات دولـت بـرای تعییـن تکلیف 

افزایش حقـوق بازنشسـتگان،اختیارات خـود را به 
وزرای عضـو  هیـات امنـای سـازمان بازنشسـتگی 
تامیـن اجتماعـی تفویـض کـرد. وی بـا اشـاره بـه 
اقدامـات دیگـر دولـت در راسـتای اجـرای قانـون 
جوانـی جمعیـت، تاکیـد کـرد: از ابتـدای امسـال 
تاکنـون تعـداد ۲۱۷ هـزار فقـره وام فرزنـدآوری 
بـه مبلـغ بیـش از ۸۶ هـزار میلیـارد ریـال و بیش 
از ۳۲۰ هـزار فقـره وام قرض الحسـنه ازدواج بـه 
مبلـغ ۴۴۰ هـزار میلیـارد ریـال بـه متقاضیـان 
پرداخت شـده اسـت. بهـادری جهرمی ادامـه داد: 
بیـش از ۲۳۰ هـزار خـودرو در طرح هـای فـروش 
خودروسـازان بـه طرح جوانـی جمعیـت تخصیص 
داده شـده کـه نزدیـک بـه ۱۰۰ هـزار نفـر تکمیل 
وجـه داشـتند و ثبـت نامشـان نهایی شـده اسـت.

این دولت هرگز تماشاگر 
مشکالت مردم نیست

سـخنگوی دولـت همچنیـن بـا اشـاره بـه حضـور 
میدانـی مسـئوالن در رسـیدگی بـه سـیل زدگان، 
گفـت: دولـت اعتقـاد دارد حضـور مسـئوالنه 
دولتمـردان در صحنـه مشـکالت یـک تکلیـف و 
وظیفـه بـرای مدیـران اجرایی اسـت و ایـن دولت 
هرگـز تماشـاگر مشـکالت مـردم نیسـت و اعتقاد 
دارد برای حل مسـائل بایـد در میدان عمل باشـد.  

هشدارها در مورد وقوع
 سیل داده شده بود

او در پاسـخ به پرسشـی دربـاره اینکه چـرا با وجود 
هشـدارهای جـدی دربـاره وقـوع سـیل اقدامـات 
پیشـگیرانه مورد توجه قـرار نگرفتـه، تصریح کرد: 
تمـام هشـدارها داده شـده بـود و حتـی اقدامـات 
پیشـگیرانه نیز صـورت گرفتـه، اما حجـم بارش ها 
بـاال بـوده و سـیل بـه راه افتـاده اسـت؛ توجـه بـه 
اقدامات پیشـگیرانه در ایـن گونه حـوادث نیازمند 

مشـارکت همگانـی اسـت.
مسووالن برای مدیریت سیل به موقع در 

صحنه حضور داشتند
او با تاکید بـر جدی تر گرفتـن هشـدارها در زمینه 
سـیل و زلزلـه، اظهـار کـرد: حضـور مسـئوالن در 
صحنه و تالش بـرای مدیریـت بحران و رسـیدگی 

به سـیل زدگان بـه موقـع بوده کـه وجه تمایـز این 
دولـت بـا دولت هـای گذشـته اسـت و شـاید ایـن 
اقـدام دولت مورد پسـند کسـانی که نـگاه متفاوت 
برای حل مشـکالت دارند، نباشـد اما دولـت بر آن 
تأکید دارد. سـخنگوی دولـت دربـاره برنامه ریزی 
بـرای تعییـن تکلیـف کاالهـای انباشـته شـده در 
گمرک و تسـریع در ترخیص آنها، گفـت: از ابتدای 
فعالیـت دولـت کار جهـادی و جهشـی در وزارت 
اقتصـاد بـرای سـاماندهی ایـن موضـوع صـورت 
گرفـت و در هفتـه جـاری سـازوکارهای جدیـدی 
در حوزه امـالک تملیکـی اتخاذ می شـود. او افزود: 
در ۱۱ ماهه نخسـت دولت سـیزدهم حدود ۸۵۰۰ 
میلیـارد تومـان کاال در انبارهـا و بنـادر تعییـن 
تکلیف شـده اسـت که رشـد ۱۳۷ درصدی نسبت 

به دوره مشـابه سـال گذشـته داشـته است.
 شیب تورم سیر نزولی دارد

سـخنگوی دولـت دربـاره اقدامـات دولـت بـرای 
نظـارت و کنتـرل قیمت ها گفـت: دولـت مدیریت 
بـازار و کنتـرل نـرخ تـورم را بـا جدیـت دنبـال 
مـی کنـد و شـیب تـورم هـم در پـی اصـالح نظام 
قتصـادی سـیر نزولـی یافتـه اسـت. بهـادری  ا
جهرمـی افـزود: دولـت هیـچ افزایـش قیمتـی را 
بـدون دالیـل روشـن و موجـه نمـی پذیـرد؛ بلکـه 
معتقدیـم در برخـی اقـالم اصلـی بایـد کاهـش 
قیمـت هـم صـورت بگیـرد کـه ایـن ابالغ شـده و 
هیـچ افزایـش قیمتی هـم در دسـتور کار نیسـت.

سند همکاری ایران و چین وارد فاز 
عملیاتی شد

او بـا اشـاره بـه آخرین اخبـار مربـوط به سـند ۲۵ 
سـاله همکاری هـای ایـران و چیـن، گفـت: سـند 
همـکاری ایـران و چیـن وارد فـاز عملیاتـی شـده 
و یکـی از محورهـای اصلـی گفت وگـوی رئیـس 
جمهـور بـا همتـای چینی نیـز ابـراز خرسـندی از 
مسـیر پیشـرفت اجرای این سـند بود. سـخنگوی 
دولـت افـزود: در همیـن ۴ ماهـه نخسـت سـال، 
ارزش صـادرات به چین رشـد ۲۷ درصدی نسـبت 
بـه مـدت مشـابه در سـال قبـل داشـته و در بحث 
تجـارت خارجی با این کشـور هم شـاهد رشـد ۴۳ 
درصـدی هسـتیم. در سـال ۱۴۰۰ صـادرات ما به 

چیـن ۵۸ درصد رشـد و در بخـش کشـاورزی هم 
جهـش ۴۵ درصـدی داشـته اسـت.

وزیر پیشنهادی کار 
در موعد قانونی معرفی می شود

بهـادری جهرمـی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره 
زمـان معرفـی وزیـر کار بـه مجلـس و همچنیـن 
تعییـن وزیـر بازرگانـی پـس از ایجـاد وزارتخانه با 
تفکیـک حـوزه بازرگانـی از وزارت صمـت، گفـت: 
وزیـر پیشـنهادی کار در موعد قانونی خـود معرفی 
خواهد شـد، اما بـرای معرفـی وزیـر بازرگانی هنوز 

وزارتخانـه ای تشـکیل نشـده اسـت.
رسانه ها اخبار دولتی را از مراجع رسمی 

دولتی جویا شوند
وی در پاسـخ بـه پرسشـی دیگـر در ایـن زمینـه 
که آیـا قـرار اسـت دولـت وزیـر پیشـنهادی کار را 
بـه همـراه وزرای صمـت و بازرگانـی البتـه بعـد از 
تفکیـک بـه مجلـس معرفـی کنـد، تصریـح کـرد: 
از رسـانه ها خواهـش می کنـم اخبـار دولتـی را 
از مراجـع رسـمی دولتـی جویـا شـوند. دولـت در 
حوزه هـای مختلف سـخنگو دارد و مقامـات دولتی 
در دسـترس هسـتند. اخبـار دولتـی کـه از سـوی 
افـراد غیردولتـی مطـرح می شـود، طبیعتـاً مـورد 

تأییـد دولـت نیسـت.
کمبود معلم از مسائل جدی آموزش و 

پرورش است
بهـادری جهرمـی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره 
دسـتورالعمل تأمیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز 
آمـوزش و پـرورش، اظهـار کـرد: سـاماندهی 
کارمنـدان دولـت، ارتباطـی بـه تأمیـن نیـروی 
نسـانی آمـوزش و پـرورش نـدارد. در زمینـه  ا
کارمنـدان دولتـی، سـازمان اداری اسـتخدامی 
طرحـی را در دسـت دارد کـه کارمنـدان بهتریـن  
جایابـی را در ارکان  مختلـف داشـته باشـند. وی 
افـزود: کمبـود معلـم از مسـائل جـدی آمـوزش و 
پـرورش اسـت و بایـد به گونـه ای سـعی شـود که 
معلمـان از مسـیرهای خردمندانـه، حرفـه ای و 
عادالنـه گزینـش و جـذب شـوند تـا ارتقـای نظام 

آموزشـی تضمیـن شـود.

سخنگوی دولت خبر داد:

رییسجمهوریدرمجمععمومی
سازمانمللحاضرمیشود

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت 
۱۴0۱603۱900200۱9۱6 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی بیانی 
مقدم  فرزند شعبان بشماره شناسنامه 2823 صادره از کهنوج  در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 75362٫66 مترمربع پالک ۴22 فرعی 
از729- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 729- اصلی قطعه 5 بخش 
۴6 کرمان  واقع در محمد آباد منوجان  خریداری از مالک رسمی آقای 
عباس بهمنی و خانم نازخاتون بیت الهی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:556

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت 
۱۴0۱603۱900200۱666 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس احمدی کهنعلی  
فرزند دادمحمد بشماره شناسنامه 305 صادره از کهنوج  در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 2۱6۱٫65 مترمربع 
پالک ۴2۱ فرعی از۴96- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱0 فرعی 
از ۴96- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه گنج حسین آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی کهنعلی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:557

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  واراضی وساختمان  ثبتی  وضعیت 
۱۴00603۱900200329۴ هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
ساالر محمودی  فرزند محسن بشماره شناسنامه ۴6۱ صادره از کهنوج  
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 376660 مترمربع پالک 3۴ 
فرعی از۴۴7- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴7- اصلی قطعه 
۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در گنج آباد قلعه گنج  خریداری از مالک 
منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  مهیمی   غالمحسین  آقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:572

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات    ۱۴00603۱900200۴۴۱۴
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دادگستری قلعه 
گنج  بشماره شناسه ملی ۱۴00۱92۴826  در ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک  مترمربع   756٫82 مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  محصور 
۱565 فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱3 فرعی از 
۴97- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه گنج خیابان شهید 
احمدی خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:559

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات    ۱۴00603۱900200۴۴۱5
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دادگستری قلعه 
گنج  بشماره شناسه ملی ۱۴00۱92۴826  در ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 20۱7٫5۱ مترمربع پالک ۱56۴ 
فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱3 فرعی از ۴97- 
اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه گنج خیابان شهید جالل 
انیس  خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:560

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    ۱۴00603۱900200۴۴۱8 شماره 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی 
در    ۱۴00۱92۴826 ملی  شناسه  بشماره  گنج   قلعه  دادگستری 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱62۴٫99 مترمربع پالک ۱563 فرعی از۴97- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 6 فرعی از ۴97- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع 

در قلعه گنج خیابان شهید احمدی  خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا احمدی  محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
خواهد شد  صادر  مالکیت  سند  مقررات   طبق  اعتراض  وصول  عدم 

./م الف:56۱

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  واراضی وساختمان  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    ۱۴0۱603۱900200۱9۱5
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
بیانی مقدم  فرزند شعبان بشماره شناسنامه 2823 صادره از کهنوج  در 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 58886٫6۱ مترمربع پالک ۴23 
فرعی از729- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 729- اصلی قطعه 
5 بخش ۴6 کرمان  واقع در محمد آباد منوجان  خریداری از مالک 
رسمی آقای عباس بهمنی و خانم نازخاتون بیت الهی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:555

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

 ثبت ملک کهنوج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۴0۱603۱900200۱665 هیات  موضوع قانون تعیین 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
اکبر  فرزند  جازی   طاهری  سهیال  خانم  متقاضی  بالمعارض 
زمین  قطعه  یک  در  کهنوج   از  صادره   957 شناسنامه  بشماره 
محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 300  متر مربع پالک 
۴22 فرعی از ۴96- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴8 

فرعی از ۴96- اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه 
گنج شهرک فرهنگیان خریداری از مالک رسمی آقای نور محمد 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  احمدی کهنعلی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف:57۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

 ثبت ملک کهنوج
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۴0۱603۱900200۱633 هیات  موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
عیسی  فرزند  اصل  جعفری  مصیب  آقای  متقاضی  بالمعارض 
قطعه  یک  در  بندرعباس   از  صادره   3226 شناسنامه  بشماره 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 7۱2٫09مترمربع پالک 
از پالک 5  از۴97- اصلی مفروز و مجزی شده  ۱567 فرعی 

فرعی از ۴97 - اصلی قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان  واقع در قلعه 
احمدی  رضا  آقای  مالک رسمی  از  آباد  خریداری  نورک  گنج 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضای  صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
 علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    ۱۴0۱603۱9002002055
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمشاه 
نظری فرزند احمد بشماره شناسنامه 6۴۴ صادره از حاجی آباد  در یک 
 36۴ پالک  مترمربع   ۱۱5266٫5۴ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه 
اصلی   -۱۱38 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   -۱۱38 از  فرعی 

خریداری  منوجان   شاهی  چاه  در  واقع  ۴6 کرمان   بخش   5 قطعه 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  رسمی  مالکین  از  جمعی  از 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم 
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/05/12
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج



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 ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱3۱۴8868۴     03۴-۴32۱368۴-85
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴87۴77

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 . 

۱289 پیاپــی  شــماره  پنجــم     ســال  مــاه      مــرداد   ۱2 چهارشــنبه   

چاپ و لیتوگرافی: شاخه سبز

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: طی ۸ روز، ۵۸۵ حادثه دیده 
سیل در کرمان به همت جمعیت هالل احمر اسکان اضطراری یافتند.

رضا فالح گفت: عملیات امدادرسانی در هشتمین روز سیل ادامه دارد و نیرو های 
امدادی جمعیت هالل احمر تاکنون به حدود ۷ هزار نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی 

در نقاط مختلف استان کرمان امدادرسانی کردند.
او می گوید:طی ۸ روز، ۵۸۵ نفر حادثه دیده سیل در کرمان به همت جمعیت 
هالل احمر اسکان اضطراری یافتند و ۱۵۸ روستا و شهر درگیر پدیده مانسون به 

همت نیرو های هالل احمر ارزیابی و امدادرسانی شده اند.
به گفته او نیرو های هالل احمر، آب ۴۴۶ منزل مسکونی را تخلیه کرده اند.

او می گوید: تاکنون هزار و ۳۷۵ بسته غذایی )۷۲ ساعته(، هزار و ۵۲۶ کیلوگرم 
نایلون، هزار و ۷۴۸ تخته پتو، ۴۷۲ تخته موکت، هزار و ۱۵۸ بطری آب معدنی 
و ۹۷ دستگاه چادر امدادی و سایر اقالم مورد نیاز در بین حادثه دیدگان از سیل 

توزیع شده است.
به گفته فالح ۱۱۲ تیم عملیاتی در مناطق متاثر از پدیده مانسون فعالیت دارند 

و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

خبر

اینفوگرافیکخبرخبر

حراست شرکت گاز استان کرمان موفق به 
کسب رتبه سوم حفاظت الکترونیک در بین 
حراست های تابعه شرکت ملی گاز ایران 
شد. حسین علیزاده؛ معاون سازمان و رئیس 
حراست شرکت ملی گاز ایران طی ارسال 
تقدیرنامه ای کسب رتبه سوم حراست استان 
کرمان را تبریک گفته است. در این تقدیر نامه 
خطاب به رئیس حراست شرکت گاز استان 
کرمان آمده است که:جناب آقای مهدی 
شهابی نژاد،  بدینوسیله با کمال امتنان از تالش 
های مجدانه و زحمات بی شائبه ی حراست 
شرکت گاز استان کرمان در راستای نیل به 
اهداف و پیشبرد طرح توسعه سامانه های 
حفاظت الکترونیک به سبب ارتقاء امنیت 
آن، مجموعه تقدیر و تشکر بعمل می آید 
و همچنین موفقیت در کسب رتبه سوم 
حفاظت الکترونیک حراست های تابعه شرکت 
ملی گاز ایران در مجامع تخصصی سال ۱۴۰۰ 
بر اساس سند راهبردی و برنامه ریزی پنج ساله 
دوم سازمان حراست صنعت نفت را تبریک 
عرض نموده و امید است با ایمان به اراده ی  
خداوند متعال در جهت کسب رضایت حضرت 
حق و حسب دستیابی به اهداف عالیه ی 

حراستی و صیانتی موید و منصور باشید.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی نماینده پنج 
شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسالمی ،با 
پیگیری های منصور شکرالهی در راستای الحاق 
مناطق جنوبی استان کرمان به سند توسعه 
مکران،با دستور معاون اول رئیس جمهور به 
دبیر اجرایی شورای  توسعه مکران، کار مطالعه 
و اقدامات عملیاتی الحاق مناطق جنوبی استان 

کرمان به سند توسعه مکران آغاز شد.
در این راستا طی دیداری که منصور شکرالهی 

با دکتر دهقان؛ دبیر اجرایی شورای توسعه 
مکران داشت دکتر دهقان تصریح کرد:از تمام 
ظرفیت های این مناطق، در برنامه های هدف 

گذاری شده توسعه مکران استفاده خواهد شد.
دبیر شورای توسعه مکران همچنین خاطر نشان 
کرد: با الحاق مناطق جنوبی استان کرمان بزودی 
شاهد توسعه و آبادانی این مناطق با استفاده از 
اعتبارات و امتیازات ویژه سند توسعه مکران 

خواهیم شد.

حسین جاللی، نماینده مردم انار و رفسنجان 
در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
تذکر شفاهی  در  مجلس شورای اسالمی 
خیر  ستان کرمان در جریان سیل ا گفت: ا
آسیب زیادی دیده و آب از چهار طرف وارد 
نار شده و خانه های  شهرستان رفسنجان و ا

مردم و ادارات مملو از آب است.
ر و رفسنجان در مجلس  نا ینده مردم ا نما
یازدهم افزود: هنوز وزارت جهاد کشاورزی 
م  ا و و  نکرده  حل  ا  ر زدگی  سرما موضوع 
سرمازدگی پرداخت نشده و مردم به دلیل 

این موضوع در سختی و آسیب به سر می برند 
که موضوع سیل نیز بر آن افزوده شده است. 
جاللی گفته است: منازل، باغات،کشاورزی 
و مسیر عبور و مرور کشاورزان در این سیل 
آسیب بسیاری دیده است.او اضافه کرد: بنیاد 
مسکن درخصوص آواربرداری، توجه ویژه ای 
ثاثیه مردم بیش از  داشته باشد تا اسباب و ا
ین آسیب نبیند. الزم به توضیح است در  ا
فروردین ماه امسال کاهش شدید دما منجر 
غات  زدگی گسترده در با به خسارت سرما

پسته رفسنجان گردید.

شرکت گاز استان کرمان:

کسب رتبه سوم حفاظت 
الکترونیک حراست 

شرکت گاز استان کرمان

الحاق مناطق جنوبی استان کرمان به سند توسعه مکران

نماینده مردم انار و رفسنجان:
هنوز وام سرمازدگی به مردم پرداخت نشده، 

سیل هم اضافه شد

خبر

جلسه توسعه بومی سازی و ساخت داخل در صنایع 
د با حضور  معدنی صبح دیروز، دوشنبه دهم مردا
ری و  مدیرعامل، مدیر مجتمع و معاون بهره بردا
معاون مهندسی گهرزمین و مدیران و مسئولین 
بومی سازی شرکت های بزرگ معدنی کشور شامل 
شرکت گل گهر،مس سرچشمه، چادرملو و همچنین 
شرکت های نظم آوران، گهرروش و راشا و با میزبانی 

گهرزمین در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
بتدای این جلسه محمد فالح مدیرعامل شرکت  در ا
نان  میهما به  آمدگویی  خوش  ضمن  گهرزمین 
عنوان کرد: بحث بومی سازی از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است که امیدواریم با همت تمامی تالشگران 
این عرصه به خودکفایی حداکثری ساخت قطعات و 

تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی دست پیدا کنیم.
او در ادامه، انجام بومی.سازی را حتی در شرایط قیمت 

لزامی دانست و بر تداوم جلسات بومی سازی  باالتر ا
به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات تاکید نمود.

هبرد صنایع  ر دادن را لگو قرا مدیرعامل گهرزمین ا
پیشران در بومی سازی محصوالت را مطرح کرد و 
یع و تولیدکنندگان  ز صنا حمایت صنایع معدنی ا
استان کرمان را نیز که مورد تاکید مسئولین قضایی و 

اجرایی استان می باشد، با اهمیت دانست.
ز  ا دعوت  ضمن  گهرزمین  جلسه،شرکت  ین  ا در 
شرکت های معدنی برای تامین نیازهای خود از داخل 
مات خود در بحث بومی سازی قطعات،  قدا ا ، کشور
مجموعه ها و ماشین آالت فناورانه خطوط تولید را که 
برای اولین بار در کشور انجام شده بود، ارائه و آمادگی 
خود را برای همکاری با کلیه شرکت های معدنی و 

صنعتی در این خصوص اعالم نمود.
همچنین مقرر گردید به منظور هماهنگی اقدامات در 

اجرای پروژه های استراتژیک معدنی،به ویژه پروژه 
بومی سازی دامپ تراک الکترومکانیکال ۱۳۶ تن به 
نه بومی سازی در  دبیرخا ولین پروژه مهم، ن ا عنوا
یجاد شود و تمهیدات الزم را به  شرکت گهرزمین ا

عمل آورد.

به میزبانی شرکت گهرزمین و با حضور شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور برگزار شد؛

جلسه توسعه بومی سازی و ساخت داخل در صنایع معدنی

تولید محتوای 16 رشته 
صنایع دستی در کرمان

معاون صنایع دستی استان کرمان از تولید محتوا برای ۱۶ رشته 
شاخص و بومی صنایع دستی استان کرمان خبر داد.

کاظم حسین زاده گفت: طرح تولید محتوای رشته های پته دوزی، 
گلیم شیریکی پیچ، گلیم چهل ماشوله، تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی، حصیربافی، چاقوسازی، چلنگری، مسگری 
سنتی، رنگرزی سنتی، شال بافی، فرش دستباف، کاشی کاری، 
سیس بافی، سوزن دوزی بلوچ، نگارگری سنتی و هنر های چوبی 
در  قالب فیلم و کلیپ در حال اجرا است. او افزود: تاکنون تولید 
محتوای ۳ رشته رنگرزی سنتی، نگارگری سنتی و چلنگری و 
همچنین کلیپی در خصوص بازارچه صنایع دستی کاروانسرای 
گنجعلیخان کرمان تهیه شده است که قابلیت نشر در فضای 
مجازی را دارد. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان بیان کرد: این طرح 
به منظور توسعه، ترویج و معرفی رشته های شاخص و بومی 
صنایع دستی استان کرمان در حال اجرا است. به گفته او حدود 
۷۰ هزار هنرمند در ۷۰۰ کارگاه صنایع دستی استان کرمان به 

صورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیت هستند.

خبر
 اسکان اضطراری 585 حادثه دیده سیل 

در کرمان

معاونعلومپزشکیبم:طرحدارویاری،تجویزومصرفمنطقیرامحققمیکند

سکینه خدیشی |  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت:طرح دارویاری 
عالوه بر کنترل قاچاق معکوس دارو هدف مهم تر و بزرگ تر تجویز و مصرف منطقی 
دارو را دنبال می کند تا جلوی بسیاری از تجویزهای افسارگسیخته پزشک یا تجویز 

خودسرانه بیماران گرفته شود .
دکتر صوفیا پورطاهری در نشست خبری درباره اجرای طرح کشوری دارویاری 
بیان کرد: قیمت پایین دارو باعث شــده بود قاچاق معکوس هم رخ دهد و افراد 
سودجو داروی یارانه ای که توزیع می شد را تهیه می کردند و با قیمت بسیار گزاف 
در کشورهای همسایه می فروختند که حتی برخی اوقات کاالی ما از آن کشور 

صادرات می شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم  پزشکی بم اظهارداشت:با حذف ارز ترجیحی از 
داروها تصمیم بر آن شد تا این ارز به خود بیمار اختصاص یابد و در مسیر صحیح 

استفاده شود.
به گفته او با اجرای طرح دارویاری و حذف ارز ترجیحی از داروها قیمت دارو از ۵۰ 

تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت اما این تفاوت قیمت به بیمار فشار نمی آورد.
پورطاهری با بیان اینکه این افزایش قیمت مربوط به داروهای تولید داخل است 

زیرا ارز داروهای خارجی قبال حذف شــده بود اظهارداشت: مهمترین و بهترین 
روش در طرح دارویاری داشتن نسخه پزشک اســت و اگر بیمار بدون نسخه به 

داروخانه مراجعه کند ارز ترجیحی و یارانه شامل بیمار نمی شود.
افزایش قیمت دارو، نه برای مردم

او ادامه داد: طی رایزنی به عمل آمده با بیمه ها مقرر شد افزایش قیمت به صورت 
افزایش درصد مورد تعهد دارو در بیمه باشد و ستون دیگری نیز تحت عنوان یارانه 
ارز در نرم افزارها طراحی شد تا این مبلغ افزایش را بیمه ها و دولت متقبل شوند و 

تغییری در پرداختی بیمار صورت نگیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: واقعی شدن قیمت دارو تلنگری برای بیمار است تا 
متوجه شود که دارو یک کاالی عادی نیست و نباید به تعداد انبوه خریداری شود.

او توضیح داد:همزمان با شروع طرح، تمامی سامانه های سازمان غذا و دارو قیمت 
داروها را بروزرســانی کردند و افزایش قیمت اقالم دارویی که در این طرح تغییر 

قیمت داشت اعمال شد.
دارو ردیابی می شود

پورطاهری تصریح کرد:با اضافه شدن سامانه تی تک )سامانه ردیابی(،هر کاالیی از 
ابتدای توزیع ثبت می شود و از طریق پرونده الکترونیک بیماران قابل ردیابی است 
و مشخص می شود کدام بیمار چه تعداد دارو از کدام داروخانه دریافت کرده است.

او اضافه نمود: در هیچ جای دنیا بیمه به داروهای فاقد نسخه تعلق نمی گیرد اما 
با مساعدت وزارتخانه یکسری از این داروها به لیست بیمه اضافه شده اند و مردم 

می توانند با نسخه معتبر تهیه کنند.
به گفته پورطاهری در این طرح افرادی که بیمه درمان نداشــتند تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند و همگی در بیمه سالمت به مدت سه ماه به صورت رایگان بیمه 
شدند و ماه های بعد نیز بیمه سه دهک اول به صورت رایگان بیمه تمدید می شود 

و مابقی افراد نیز با توجه به دهک، حق بیمه برای آن ها درنظر گرفته خواهد شد.
او گفت:با اجرای این طرح بیمه اتباع خارجی که ثبت و شناسایی شده اند امکان 
پذیر است و همچنین بیمه ســرتخت را برای افرادی که در بیمارستان بستری 

هستند و بیمه نیستند یا مجهول الهویه هستند خواهیم داشت.

امکان تمدید نسخه فراهم شده است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم افزود:در سامانه بیمه نیز امکان تمدید 
مجدد نسخه فراهم شده تا بیماران مزمن) بیماران فشارخون،قند خون و...( که 

مجبورند همیشه دارو مصرف کنند از این طرح آسیب نبینند.
به گفته او بیمار هنگام ویزیت به پزشک یادآوری کند تا تیک نسخه مجدد را در 
سامانه فعال کند و اینگونه بیماران بدون مراجعه مجدد به پزشک در داروخانه طرف 

قرارداد برای دومین بار نسخه را با بیمه تهیه کنند.
به گفته این مسئول،در این طرح یک ســری از داروها )داروهای جدید بیماری 
فشارخون و قندخون( که قبال تحت پوشش بیمه نبودند به لیست داروهای بیمه 
اضافه شده اند. پورطاهری با اشاره به اینکه مکمل ها و داروهای گیاهی شامل طرح 
دارویاری نیستند و افزایش قیمتی نداشته اند اظهارداشت:وزارتخانه بهداشت و 
درمان به دنبال آن است تا بتواند برای مکمل ها و داروهای گیاهی نیز بسته های 

پیشنهادی و تعدیل قیمت را اعمال کند.
او عنوان کرد:در این طرح ۶۹ درصد داروهای تولید داخل حدود ۵۰ درصد، ۵/۱۷ 
درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، ۵/۱۱ درصد داروها بیــن ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد و ۲ 
درصد داروها نیز باالی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که این افزایش قیمت 
از طریق سهم بیمه و ستون یارانه جبران شــده و در پرداختی بیمار تغییری رخ 

نداده است .
پورطاهری همچنیــن تاکید کرد: شــهروندان می توانند در صورت مشــاهده 
محاسبه نشــدن قیمت دارو با وجود ارائه نسخه،شکایت خود را به شماره تماس 
۴۴۳۴۲۹۰۶-۰۳۴ یا در سامانه ۱۹۰ )۲۴ ساعته( اعالم کنند تا در اولین فرصت 

پیگیری الزم انجام شود.
کمبود سرم کشوری است

او همچنین درباره کمبود یک سری دارو خصوصا سرم در شهرستان بم نیز گفت: 
کمبود سرم کشوری و یکی از دالیل آن هم مصرف بی رویه سرم و تجویز به شکل 

سرپایی است.
به گفته پورطاهری همچنین با افزایش تعداد بیماران ســرپایی کرونا با کاهش 

ذخیره سرم روبه رو شده ایم.
او بیان کرد:سهمیه ای که وارد می شــود نیز در ابتدا بخش دولتی در اولویت قرار 
می گیرد زیرا سرم یک داروی بیمارستانی است و لزومی ندارد که به شکل سرپایی 

تجویز شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: یکی از دالیل دیگر کاهش سرم 
این بود که قبل از اجرای طرح دارویاری ارز از شرکت ها گرفته شده و شاید شرکت 
داروساز دیگر توان تولید دارو نداشته و تولید کاهش یافته بود که این افزایش قیمت 
می تواند شروع جدیدی برای شرکت ها باشــد و با اجرای این طرح شاهد کاهش 

کمبودهای کشوری نیز باشیم.


