
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمان: 

در خصوص درآمدهای مالیاتی به استان اجحاف شد

رئیس اتاق بازرگانی استان خبر داد

تدوین سند توسعه فناوری و نوآوری استان کرمان

کود یارانه ای تنها در اختیار
 ۴ محصول کشاورزی 

قرار می گیرد
معـاون وزیر جهـاد کشـاورزی گفت: بـرای چهار 
محصـول اساسـی کلـزا، جـو، گنـدم و چغنـدر، 

کود هـای پتاسـه و فسـفاته بـا یارانـه توزیـع می شـود، اما کـود مـورد نیاز 
سـایر محصـوالت را کشـاورزان بایـد بـا قیمـت واقعـی و بـه صـورت آزاد 

تهیـه کننـد.

نشسـت »آینـده گل گهـر از دیـدگاه اسـتراتژیک« با 
حضـور مدیرعامـل، معاونیـن و مدیـران شـرکت 

گل گهـر، مدیـران عامـل شـرکت های منطقـه گل گهـر و مدیـران ارشـد 
شهرسـتان سـیرجان در سـالن پردیـس مجتمـع گل گهـر برگـزار شـد.

در این گردهمایی از سـند چشـم انـداز ۱۴۱۰ گل گهر رونمایی و این سـند 
مورد بررسـی و تشـریح قرار گرفت و نیـز میثاق نامـه همدلی بـرای تحقق 
ایـن سـند چشـم انداز بـه امضـای مدیـران عامـل شـرکت های منطقـه 
گل گهـر و شـرکت های تابعـه رسـید. عتیقـی گفـت با محقق شـدن سـند 
چشـم انداز ۱۴۱۰، شـرکت گل گهر بـه یکی از شـرکت های بـزرگ معدنی و 

صنعتی بیـن المللـی تبدیـل خواهد شـد.

زاهـدی نماینـده کرمـان و راور در نشسـت مشـترک 
شـورای قضایـی بـا مجمـع نماینـدگان از دادسـتان 

و سـازمان بازرسـی خواسـت تـا بـه موضـوع حقوق هـای نجومـی در مـس و 
خودروسـازی و خروج حسـاب های مـس از اسـتان ورود کند.  به گفتـه زاهدی 
هفته قبل شرکت ملی مس ۱۰ هزار میلیارد تومان از استان خارج کرده است؛ 
این درحالیست که طبق قانون بایستی پول شرکت های که دولتی و خصولتی 

هسـتند در اسـتان باشـد و ایـن یـک ظلم بـزرگ به اسـتان اسـت.

زاهدی در جلسه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان مطرح کرد

در معادن استان تا دل تان 
بخواهد فساد است

تدوین سند 
چشم انداز ۱۴۱۰  گل گهر
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ابطال قانون ممنوعیت صادرات ابطال قانون ممنوعیت صادرات ۴۴ محصول کشاورزی  محصول کشاورزی 
با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت

دبیرکل مجمع ملی کشاورزان ایران: وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نشان داد در تصمیم سازی خرد ورزانه و در سطوح 
تصمیم گیری خود دچار ضعفی بنیادی است

رئیس اتاق بازرگانی اسـتان کرمان از راه اندازی انجمن شرکت های دانش 
بنیان برای نخستین بار در کشور در استان کرمان خبر داد که سند توسعه 

فناوری و نوآوری استان را تدوین کرده است. مهدی طبیب زاده در هفتاد 
و نهمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمان 

گفت: این شـورا ظرفیت بسـیار خوبی در اختیار اسـتان داده و مهمترین 
مسائل اقتصادی استان و کشـور در این شـورا مطرح می شود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1364      یكشنبه 29 آبان ماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

دریبل فوتبال 
در زمین سیاست! 

یـک- هنـوز زخم هـای جنـگ بـر جـان 
این مملکـت ِگز گـز می کـرد کـه در بازی 
هـای جـام صلـح و دوسـتی تیـم هـای 
ملی فوتبـال ایران و عـراق به دیـدار هم 
رفتنـد. بـرای مـن نوجـوان آن روزها که 
شهادت بسیاری از هم ساالن همسایه 
و هم مدرسـه ای ام را دیـده بودم خیلی 
زور داشـت کـه ببینـم در مراسـم آغـاز 
بـازی، عابـدزاده و قایقـران و ابطحـی و 
افتخـاری و نامجـو مطلـق بـا بازیکنـان 

عـراق دسـت دوسـتی بدهنـد!
قطعنامـه امضا شـده بـود، صلـح کرده 
بودیم ولی من هر کدام از فوتبالیسـت 
هـای عراقـی را همچنـان دشـمن 

می دیـدم! 
تـا امـروز آن بـازی، تنهـا بـازی ای بـود که 
تـا سـوت پایانـش طرفـدار تیـم ملـی 

کشـورم نبـودم! 
دو- همین یک ماه پیش اگر به هر آدم 
مالیخولیایی حتی، می گفتی چنـد روز 
مانده به جام جهانی فوتبال، این حجم 
از نفـرت در مـورد ملـی پوشـان فوتبال 
کشـورمان در فضـای مجازی دسـت به 
دست خواهد شـد، به شما می خندید!
اگـر می گفتی کـه یـک مـاه دیگر مـردم 
بجـای عنـوان غرورانگیـز "یوزهـای 
ایرانی" کلمه ای می سـازند کـه غصه ات 
می گیـرد، هیـچ کس بـاورش نمیشـد.

آخر خیلـی زمانـی نمی گـذرد از روزی که 
بیرو بـرای کریـس رونالدو کـری خواند و 
در جام جهانی قبل پنالتی اش را گرفت! 
چنـد هفتـه ای نمی گـذرد از ان همـه 
قنـدی کـه تـوی دلمـان آب میشـد از 
تماشـای طنـازی هـای طارمـی در لیـگ 

قهرمانـان اروپـا. 
خیلی نمی گذرد از چشـمی که به جعبه 
ی جـادو داشـتیم تـا اخبـار فتوحـات 
سـردار ایرانـی را بشـنویم از سـطح اول 

فوتبـال المـان و اروپـا! 
سیاسـت ولـی بازی هـای خـودش را 
داشـت. حسـاب و کتـاب خـودش را 

داشـت! 
و فوتبالیسـت هـا همـه ی سـال هایی 
کـه بایـد پشـت نیمکت هـای مدرسـه 
درس سیاسـت و زرنگـی می خواندنـد 
را در زمیـن هـای خاکـی پاییـن شـهر، 
دنبال تـوپ دویده اند. وقت نکـرده اند 
دو دو تـا چهـار تـای زبلی و بـازی بـرد برد 
را یـاد بگیرنـد. در محالت پرت بوشـهر 
و اردبیـل و مازنـدران و همه  جـای ایران 
بـه جـای مشـق و مدرسـه، فقط مشـق 
فوتبال کرده اند  پس بلد نبودند یکی به 
میخ بزنند یکی به نعل، تا ناخواسته در 
برابر بخش بزرگی از مردم کشورشان قرار 
بگیرند تـا امروز بـا غصه، اسـتوری های 
جوانانـی را ببینیـم کـه آرزوی موفقیت 
بـرای تیـم هـای ملـی انگلیـس و ولـز و 
آمریـکا می کننـد! آن هـم در برابـر یـوز 

بچه هـای فوتبـال کشورشـان.
شـاید بـا مدیریـت ایـن ماجـرا میشـد 
فوتبالیست های مان را در مقابل مردم 

شـان قـرار ندهیم. 
سـه- فوتبـال آن قـدر بـزرگ اسـت کـه 
تعداد اعضای فیفا از تعداد کشـورهای 
عضـو سـازمان ملل هم بیشـتر اسـت! 
آن قدر مهم اسـت که هفته ی گذشـته 
رییـس فیفـا مهمـان اجـالس بیسـت 
کشور صنعتی دنیا می شود. و پیشنهاد 
می کند به احتـرام جام جهانـی فوتبال، 
در جنـگ روسـیه و اوکرایـن یـک مـاه 
آتـش بـس اعـالم شـود. هنـوز هـم 
فرصـت هسـت و علـی پرویـن هـا و 
حسـن روشـن هـا مـی تواننـد مـردم و 
فوتبـال ملـی را آشـتی دهند. تا پشـت 
یوزهای شـان را خالـی نکننـد! یادمـان 
نـرود مـا بـه غیـر از خودمـان کسـی را 
نداریم پس بیشـتر هـوای هم را داشـته 

باشـیم.

 شناسایی ۴۰هزار و ۸۳۱ نیازمند
بدون حمایت در کرمان

بعد از سیستان و بلوچستان، بیشترین نیازمندان بدون حمایت در کرمان ساکن هستند

یادداشت
 محمدرضا واحدی 

مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان 
گفـت: کرمـان در زمینـه رشـد مصـوب 
درآمدهای مالیاتی در سـال ۱۴۰۱ نسـبت 
بـه سـال ۱۴۰۰ در رتبـه دوم کشـور قـرار 
گرفتـه، بـه طـوری کـه ۱۲۸ درصـد رشـد 
داشـته اسـت و امسـال ۲۲ هـزار میلیارد 
تومـان بایـد وصـول شـود و خواهـش ما 

این اسـت در الیحـه و قانـون سـال آینده 
ایـن رقـم بـرای اسـتان عادالنـه شـود.

امـور  مدیـرکل  سـلطانی نژاد  حمیـد 
اقتصادی و دارایی استان کرمان در جلسه 
شـورای هماهنگـی مدیـران واحدهـای 
تابعـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی در 
کرمان با مجمـع نماینـدگان اسـتان از ۱۵ 

درصـد حقـوق دولتـی معـادن و ظرفیـت 
خـوب آن بـرای اسـتان سـخن بـه میـان 
آورد و گفـت: در شـش ماهـه اول سـال 
جاری حدود ۷ هزار میلیـارد تومان از این 
محل به خزانـه دولت وازیری داشـتیم که 
تاکنـون ۸ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـارد تومان 

وصـول شـده اسـت.

رییـس گـروه سـامت هـوا و تغییـر اقلیم 
وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه ۷ میلیـون 
مـرگ زودرس سـاالنه بـه دلیـل آلودگـی 
هـوا در دنیا، گفـت: تعـداد مردمـی که در 
جهـان سـاالنه از آلودگـی هـوا می میرنـد 
بیـش از 6 برابر تعـداد مردمی اسـت که از 
ماالریـا و بیـش از 4 برابر مردمی اسـت که 

از ایـدز می میرنـد.
دکتـر عبـاس شاهسـونی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، بـا بیـان اینكـه آلودگـی هـوا یكـی 
از مسـائل عمـده شـهرهای بـزرگ جهـان 
شـده اسـت،   گفت: گسـترش شهرنشینی،   
افزایـش جمعیـت،   رشـد بخش هـای 
صنعتـی، حمـل و نقـل و الگوی هـای 
مصـرف نامناسـب،   نگرانی هـا را نسـبت به 
تشـدید آلودگـی هـوا افزایـش داده اسـت 
کـه ایـن آلودگی هـا تاثیـرات نامطلوبـی بر 
سـامتی، رفـاه و بهـره وری جامعـه دارد. 
آلودگـی هـوا یكـی از عوامـل خطر زیسـت 
محیطـی مهـم اسـت و جوامـع از طریـق 
کاهـش سـطح آالینده هـای هـوا می توانند 
بـار بیماری هـای مربوط بـه سـكته مغزی، 
بیماری قلبی،   سـرطان ریـه و بیماری های 
تنفسـی حـاد و مزمـن را کاهـش دهنـد. 
رهنمود سـازمان بهداشـت جهانی در سال 
200۵ نشـان می دهد کاهـش غلظت ذرات 
PM10 از ۷0 میكروگـرم در مترمكعب به 
20 میكروگـرم در متر مكعـب، میزان مرگ 

را 1۵ درصـد کاهـش می دهـد.

۷ میلیون مرگ زودرس ساالنه به 
دلیل آلودگی هوا

وی افـزود: سـازمان جهانـی بهداشـت در 
سـال 2019 تخمیـن زده بود کـه آلودگی 

هـوای آزاد و داخـل در مناطـق شـهری 
و روسـتایی سـالیانه منجـر بـه بیـش 
از ۷ میلیـون مـرگ زودرس می شـود. 
همچنیـن بـر اسـاس گزارشـی در سـال 
2019 مشـخص شـد که در جهان به طور 
میانگیـن حـدود ۵4 درصـد از مرگ هـای 
زودرس مربـوط بـه آلودگی هـوا در فضای 
آزاد بـه دلیـل بیمـاری ایسـكمیک قلبـی 
و سـكته مغـزی اسـت. همچنیـن هفـت 
درصـد از مـرگ و میـر زودرس ناشـی از 
سـرطان ریـه و 19 درصـد مـرگ و میـر 
زودرس ناشـی از بیمـاری مزمـن انسـداد 
ریـوی مربـوط بـه آلودگـی هـوا در فضای 

آزاد اسـت.

آلودگی هوا؛ چهارمین عامل خطر 
مرگ در جهان

رئیــس گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیم 
وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه اینكــه 
آلودگــی هــوا بــر اســاس آخریــن گــزارش 
ــر  ــل خط ــن عام ــا چهارمی ــار بیماری ه ب
مــرگ در جهــان اســت، اظهــار کــرد: 
ــوا در کشــورهای  ــی ه ــا آلودگ ــه ب مواجه
توســعه یافتــه چهارمیــن عامــل مــرگ در 
جهــان پــس از خطــرات متابولیــک، رژیم 
غذایــی و دود ســیگار اســت. ایــن در حالی 
اســت کــه در کشــورهای در حال توســعه، 
ــور  ــک فاکت ــومین ریس ــوا س ــی ه آلودگ

ــت. ــرگ اس م
ــک  ــوا را ی ــی ه ــه آلودگ ــن آنك وی ضم
خطــر بهداشــتی پیشــرو در جهــان 
دانســت، بیــان کــرد: در ســال 2019 
ــت  ــه عل ــورد ب ــک م ــرگ، ی ــر 9 م از ه

آلودگــی هــوا رخ داده اســت.

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 
باالتر از ایدز و ماالریا

وی افـزود: در حـال حاضـر 99 درصـد 
از جمعیـت جهـان در مناطقـی زندگـی 
می کننـد کـه در آن سـطح آلودگی هـوا باال 
 PM2.۵ است )غلظت سـالیانه ذرات معلق
باالتـر از رهنمود سـازمان جهانی بهداشـت 
یعنی بیـش از ۵ میكروگـرم در متـر مكعب 
اسـت(. نكتـه شـایان توجـه ایـن اسـت که 
ایـن خطر در کشـورهای بـا درآمد متوسـط 
و پاییـن بیشـتر اسـت. احتمـال مـرگ در 
بچه هـای بـا سـن کمتـر از پنـج سـال در 
کشـورهای کـم درآمـد بـه علـت مواجهـه 
بـا آلودگـی هـوا بیـش از 60 برابر بیشـتر از 
کشـورهای پر درآمد اسـت. همچنین تعداد 
مردمی کـه در جهـان سـاالنه از آلودگی هوا 
می میرنـد بیـش از 6 برابـر تعـداد مردمـی 
اسـت که از ماالریـا  و بیـش از 4 برابر مردمی 

اسـت کـه از ایـدز می میرنـد.

سهم باالی مردان از مرگ زودرس 
ناشی از آلودگی هوا

او بـا تاکیـد بر اینكـه کـودکان و سـالمندان 
از گروه هـای اصلـی آسـیب پذیر در برابـر 
آلودگـی هـوا هسـتند، تصریـح کـرد: در 
سـال 2013 حـدود پنـج درصـد از مـرگ 
بچه های زیر پنج سـال و 10 درصـد از مرگ 
بزرگسـاالن باالتـر از ۵0 سـال، منتسـب به 
آلودگـی هـوا بوده اسـت. ایـن الگوی سـنی 
مرگ و میر از سـال 1990 بدون تغییر مانده 
اسـت. از سـوی دیگـر در بین همه سـنین و 
طی همـه بازه هـای زمانی، سـهم مـردان در 
مـرگ زودرس ناشـی از آلودگی هـوا بیش از 

زنـان گزارش شـده اسـت.

۷ میلیون مرگ زودرس ساالنه به دلیل آلودگی هوا در دنیا؛
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا باالتر از ایدز و ماالریا

سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیم 
سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت ضمـن 
اشـاره به وجـود 6.۵ میلیون خـودرو و 9 تا 
10 میلیون دسـتگاه موتورسیكلت فرسوده 
گفـت: تسـهیاتی بایـد بـه دارنـدگان 
خودروهـای فرسـوده داده شـود تـا تـوان 
نوسـازی خـودروی خود را داشـته باشـند. 
در چنین شـرایطی اشـتیاق مردم بـرای از 
رده خـارج کردن خودروهای فرسوده شـان 

افزایـش می یابـد.
به گزارش ایسـنا، »قانـون هـوای  پاک«در 
2۵ تیرمـاه 1396 بـه تصویـب مجلـس 

رسید و از سـوی حسـن روحانی برای اجرا 
اباغ شـد. این قانون براسـاس 34 ماده 21 
دسـتگاه اجرایـی مختلـف ازجملـه وزارت 
کشـور، وزارت نفت، وزارت نیرو، فرماندهی 
انتظامـی، شـهرداری، صـدا و سـیما و...را 
مكلف کـرده اسـت که هـر یک به  تناسـب 
وظایـف خـود، اقداماتـی را بـرای کنتـرل 

آلودگـی هـوا در کشـور اجرایـی کنند.
قانون هـوای پـاک در حالی با هـدف اصلی 
کاهـش آلودگـی هـوا بـه تصویـب رسـید 
کـه مـاده 8 آن به همیـن منظـور تمامـی 
اشـخاص حقیقـی و حقوقی مالک وسـایل 

نقلیه موتوری اعم از سـبک، نیمه سـنگین، 
سـنگین، موتورسـیكلت را مكلـف می کند 
کـه وسـایل نقلیـه خـود را پس از رسـیدن 
به »سـن فرسـودگی«  از رده خـارج کنند.

در آیین نامـه قدیـم مـاده 8 قانـون هـوای 
پـاک مـاک اسـقاط خودروهـا، »سـن 
فرسـودگی خـودرو« بـود درحالی کـه 
براسـاس آیین نامه اجرایی جدیـد این ماده 
که با رویكـرد حفظ حـق مالكیت افـراد در 
خصوص وسـیله نقلیه و افزایـش نظارت بر 
انجـام معاینـه فنی به  جـای تعییـن مطلق 
سـن به عنوان معیـار فرسـودگی خـودرو، 
در خـرداد مـاه سـال جـاری بـه تصویـب 
هیئـت وزیران رسـید،  ماک اسـقاط انواع 

خودروهـا »معاینـه  فنـی« اسـت.
داریـوش گل علیـزاده در گفـت و گـو بـا 
ایسـنا، دربـاره لـزوم بازنگـری سـازوکار 
اسـقاط خـودرو اظهـار کـرد:  الیحـه دو 
فوریتی سـازوکار اسـقاط خودرو اکنون در 

مجلس اسـت و هنوز به سـرانجام نرسیده، 
بدیـن جهـت بایـد منتظـر بمانیم کـه چه 
اتفاقـی در مجلـس رقـم می خـورد. الزم 
اسـت تكلیـف تبصـره 2 مـاده 10 قانـون 
سـاماندهی صنعـت خـودرو مشـخص 
شـود همچنیـن پیـرو آن در تبصـره 3 یک 
آیین نامـه اجرایـی بایـد دید چـه تغییراتی 

اتفـاق می افتـد.
براسـاس مـاده 10 قانـون سـاماندهی 
صنعت خـودرو تـردد، حمـل بار و مسـافر 
توسـط وسـایل نقلیـه موتـوری پـس از 
رسیدن به سـن فرسـودگی در کانشهرها 
ممنـوع اسـت. براسـاس تبصـره 2 ایـن 
مـاده تولیدکننـدگان خـودرو و موتـور 
سـیكلت در داخل کشـور موظف هسـتند 
بـه ازای تولید هر چهار دسـتگاه خـودرو یا 
موتورسـیكلت، گواهـی اسـقاط خـودرو یا 
موتورسـیكلت معـادل را از مراکـز اسـقاط 

دریـاف نماینـد.

وجود بیش از ۶ میلیون
خودروی فرسوده

مدیرعامل تاپیکو خبر داد

هماهنگی برای جبران کمبود نقدینگی ناشی از اصالح ارز دارو
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری دارویـی 
تامین )تیپیكـو( با اشـاره بـه اینكه مـا و وزارت 
بهداشـت دو بازوی حاکمیتی در تولید و تامین 
دارو هستیم و تعامات در سـطح خوبی به ویژه 
در قالـب طـرح دارویـار انجـام می شـود گفت: 
هماهنگی هـای الزم در حـال انجـام اسـت تـا 
بتوانیـم کمبودهـای نقدینگـی را بـا توجـه بـه  
مابه التفـاوت ارزی در نظـر گرفته شـده، جبران 

کنیـم.
منصـور نكویی نیا در گفت وگـو با ایسـنا، درباره 
تاثیر اصـاح نـرخ ارز دارو بـر روند تولیـد آن در 
کشـور اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه برنامـه دولت 
بـرای تغییـر نـرخ ارز، پیش بینی هـای الزم از 
گذشـته صـورت گرفتـه بـود. وی افـزود: از این 
رو شـرکت های تولیدکننـده مـا چـه از نظـر 
تامین مـواد اولیه و چـه تولید محصـول نهایی، 

اقدامـات الزم را در دسـتور کار قـرار دادنـد.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری دارویـی 
تامین )تیپیكـو( با بیـان اینكه مـا معموال طبق 
برنامه تولید سـال، به اندازه حداقل سـه تا شش 
ماه، مواد اولیـه را تامیـن و ذخیـره داریم گفت: 
از همین رو تمـام فعالیت هـای همـكاران ما در 
2۵ شـرکت دارویی تحت نظر اسـت، البته برای 

تامیـن برخـی مـواد اولیـه دارویـی مـورد نیاز، 
مسـاعدت های الزم انجـام شـد و امیـد اسـت 

تداوم داشـته باشـد.
نكویی نیـا ادامـه داد: در قالـب طـرح دارویـار 
هـم بـا سیسـتم ها و نهادهـای مالـی هماهنگ 
هسـتیم تا بتوانیـم کمبودهـای نقدینگـی را با 
توجه به  منابـع درنظرگرفته شـده، مابه التفاوت 
ارزی جبـران کنیـم. وی با اشـاره به اینكـه ما و 

وزارت بهداشـت دو بـازوی حاکمیتـی در تولید 
و تامیـن دارو هسـتیم و تعامـات در سـطح 
خوبـی بـه ویـژه در قالـب طـرح دارویـار انجام 
مـی شـود گفـت: اطاعـات بـازار را متقابـا در 
اختیـار همدیگـر قـرار داده و سـعی می کنیـم 
با هماهنگـی سـازمان غـذا و دارو، وظیفه اصلی 
خودمـان کـه تامیـن دارو بـرای مردم اسـت را 

انجـام دهیـم.
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خبر
تفاهم نامه سه جانبه برای 

سنددار شدن امالک 
آموزش و پرورش در 

روستاها امضا شد
تفاهم نامه سـه جانبـه بیـن وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت راه و شهرسـازی و سازمان 
ثبـت اسـناد امضـا شـد و بـر اسـاس ایـن 
تفاهم نامـه بـرای تمامـی امـاک آمـوزش 
و پـرورش در روسـتاها سـند ثبتـی صـادر 

می شـود.
همایـش روسـای ادارات حقـوق، امـاک 
و حمایـت قضایـی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان های سراسـر کشـور با حضور نوری، 
وزیـر آمـوزش و پـرورش، نیكـزاد، رئیـس 
بنیـاد مسـكن انقـاب اسـامی کشـور، 
حجت االسام والمسلمین حسن علیدادی 
سـلیمانی، نماینـده ولی فقیـه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمـان، فـداکار، اسـتاندار 
کرمان و پورابراهیمـی و زاهدی، نمایندگان 
مـردم کرمـان در مجلس شـورای اسـامی 
در سـالن همایـش شـهید سـپهبد قاسـم 
سلیمانی دیوان محاسـبات کرمان برگزار و 
تفاهم نامه سـه جانبـه بیـن وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت راه و شهرسـازی و سازمان 

ثبـت اسـناد امـاک امضا شـد.
در ایـن آییـن حجت االسـام والمسـلمین 
حسـن علیـدادی سـلیمانی امـام جمعـه 
کرمان بـا بیـان اینكه وقـت آن رسـیده که 
از ظرفیت هـای کشـور بیشـتر اسـتفاده 
کنیـم و ایـن ظرفیت هـا بالفعـل شـوند، 
اظهار داشـت: بهترین راه پیشـرفت کشـور 
توجـه بـه واقعیت هـا، ظرفیت سـنجی و 

اولویت بنـدی اسـت.
محمدمهـدی فـداکار، اسـتاندار کرمان نیز 
در این جلسـه با بیان اینكه امـروز آموزش و 
پرورش از اولویت های کشـور اسـت، افزود: 
اگـر در آمـوزش و پـرورش به خوبـی عمل 
شـود، بسـیاری از مشـكات آینده برطرف 

می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینكـه تعطیـات کرونایـی 
بزرگ تریـن ضربـه را بـه کشـور زد در 
حالی کـه در دنیـا ایـن حجـم تعطیـات را 
نداشـتند، گفـت: آمـوزش و پـرورش اموال 
و امـاک زیـادی دارد کـه از ایـن دارایی ها 
بایـد بـه بهتریـن نحـو ممكـن اسـتفاده و 

مولدسـازی کـرد.
اکبـر نیكـزاد، رئیس بنیـاد مسـكن انقاب 
اسـامی نیـز در این جلسـه بـا بیـان اینكه 
خدا را شـاکرم که در کرمان اسـتان سـردار 
دل هـا شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی 
حضـور پیـدا کـردم، اظهـار داشـت: امـروز 
تفاهم نامه سـه جانبـه بیـن وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت راه و شهرسـازی و سازمان 

ثبـت اسـناد امـاک امضا می شـود.
رئیـس بنیـاد مسـكن انقـاب اسـامی 
گفـت: بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه بـرای 
تمـام امـاک مربوط بـه آمـوزش و پرورش 
در سـطح روسـتاهای کشـور سـند ثبتـی 

صـادر می شـود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
خبر داد

افزایش ۵۰ درصدی 
مودیان مشاغل در کرمان

 طبق اعـام مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان 
کرمـان، در سـال جـاری تعـداد مودیـان 
مشـاغل ۵0 درصـد افزایـش پیـدا کـرد و 
براسـاس تبصره 100 حدود 6۵ درصد آنها 

معـاف از مالیات شـدند.
حمیـد زینـل پـور در جلسـه شـورای 
هماهنگی مدیـران واحدهای تابعـه وزارت 
امور اقتصـادی و دارایـی در کرمان با مجمع 
نماینـدگان اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت 
مالیات در کشـورهای توسـعه یافته، گفت: 
متاسـفانه به موضوعـات مالیات نـگاه های 

خوبـی نبـوده اسـت.
بـه گفتـه او، بیشـترین وصولـی مالیاتـی 
اسـتان کرمـان از حـدود ۵0 شـرکت بوده 
و در سـایر مشـاغل عـدد زیـادی وصـول 

نمـی شـود.
طبـق اعام مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان 
کرمـان، در سـال جـاری تعـداد مودیـان 
مشـاغل ۵0 درصـد افزایـش پیـدا کـرد و 
براسـاس تبصـره 100 حـدود 6۵ درصـد 

آنهـا معـاف از مالیـات شـدند.
طبـق اعـام او، در سـال گذشـته 39 هزار 
میلیارد تومـان به فرمانداری ها، شـهرداری 
ها و دهیـاری هـای اسـتان پرداخت شـده 
که 26 هـزار میلیـارد آن بـه شـهرداری ها 
و 1100 میلیـارد تومـان بـه دهیـاری ها و 
مابقـی بـه فرمانـداری هـا پرداخـت شـده 
اسـت و در سـال جـاری نیـز تـا مهرمـاه در 
مجمـوع 34 هـزار میلیـارد تومـان بـه این 

بخـش هـا پرداخت شـده اسـت.
زینل پـور از تعـدد قانـون مالیات هـا انتقاد 
کـرد و افـزود: قوانیـن مالیاتی باید شـفاف 
باشـند و در معافیـت هـای مالیاتـی مـاده 

132 مشـكل داریـم.
او بیان کـرد: 1۵ هـزار میلیارد تومان سـال 
گذشته وصول مالیاتی در اسـتان داشتیم و 
براسـاس آن میـزان مالیات امسـال تعیین 
شد و امسـال شـرکت های فوالدی به دلیل 
کاهش قیمـت فـوالد در بازار جهانـی دچار 

مشـكل شـده اند.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان، 
اعـام کـرد: براسـاس پیـش بینـی هـای 
انجام شـده در سـال آینده حـدود 19 هزار 
میلیارد تومـان مـی توانیم وصـول مالیاتی 
داشـته باشـیم امـا نمـی دانیـم در قانـون 
میزان مالیات وصولی اسـتان کرمان چقدر 

تعییـن شـود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد

آغاز اجرای فیبرنوری در
 ۶8 شهر استان 

مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطاعــات اســتان کرمــان از امضای 
قــرارداد اجــرای فیبرنــوری در 68 شــهر اســتان کرمــان بــا بخش 

خصوصــی خبــر داد
 حســین ســاجدی اظهار کــرد: امــروز قرارداد دسترســی 68 شــهر 
ــا بخــش  ــت ب ــرعت اینترن ــوری پرس ــر ن ــه فیب ــان ب ــتان کرم اس
خصوصــی منعقــد خواهــد شــد کــه اگــر ایــن مهــم محقــق شــود 
ــاال و مطمئــن  ــا ســرعت ب ــی می افتــد و اینترنتــی ب اتفاقــات خوب
بــا هزینــه پاییــن خصوصــاً کســانی کــه کسب وکارشــان اینترنتی 
اســت، قــرار خواهــد گرفــت. وی افــزود: تــا پایــان ســال اینترنــت 
ــد  ــل جدی ــه نس ــم ک ــدازی می کنی ــان راه ان ــهر کرم ۵G را در ش
اینترنــت موبایــل اســت و ســرعت اینترنــت همــراه را تــا 10 برابــر 
ــتان  ــتان های اس ــایر شهرس ــرای آن در س ــد؛ اج ــش می ده افزای

ــوری اســت برمی گــردد. ــر ن ــه اجــرای فیب ب
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان کرمــان 
ــز  ــتایی نی ــت پرســرعت روس ــرد: در بحــث اینترن خاطرنشــان ک
ــده  ــان ســال آین ــا پای ــه ت ــم ک ــول دادی ــی وزارت ق ــام عال ــه مق ب
ــاالی 9۵  ــه ب ــتان را ب ــتایی اس ــت پرســرعت روس پوشــش اینترن

ــانیم. ــد برس درص
ســاجدی در خصــوص ایجــاد دیتاســنتر مرکــزی در اســتان نیــز 
گفــت: دیتاســنتر مرکــزی ســرمایه گذاری بزرگــی الزم دارد و اگر 
ــد  ــی خــود ورود کنن ــر اســاس مســئولیت های اجتماع ــع ب صنای
ــن دیتاســنتر  ــا ای ــد ب ــه می خواهن ــرای شــرکت هایی ک ــه ب هزین
ــام کســانی  ــرای تم ــی ب ــم و از طرف ــد را کاهــش می دهی کار کنن
ــان را  ــت و اطمین ــرعت، کیفی ــد س ــه کار کنن ــن عرص ــه در ای ک
ــور خــود را در فضــای  ــد بســیاری از ام ــه همــراه دارد و می توانن ب
ابــری ایــن دیتاســنتر ببرنــد و از قــدرت پردازشــی و سیســتم های 
ــا  ــزار و زیرســاخت ب ــه لحــاظ اب ــد و ب گرافیكــی آن اســتفاده کنن

مشــكل مواجــه نشــوند.
مدیــرکل ارتباطــات و فــن آوری اطاعــات اســتان کرمــان 
ــوای  ــد محت ــداد تولی ــن روی ــزاری چهارمی ــه برگ ــن ب همچنی
ــازار  ــرد: ب ــان ک ــاره و بی ــان اش ــتان کرم ــیج اس ــال بس دیجیت
ــازی و …  ــی در حوزه هــای مختلــف انیمیشــن، ب اقتصــادی خوب
ــای  ــه قابلیت ه ــان داده ک ــم نش ــان ه ــتان کرم ــود دارد و اس وج
ــن  ــه در ای ــب وکارهایی ک ــا کس ــه دارد ام ــن عرص ــی در ای خوب
عرصــه فعالیــت می کننــد نیــاز بــه مــكان مناســب دارنــد چیــزی 
که ســالها منتظریــم بــا کمــک اســتاندار و ســایر مســئولین انجام 
شــود راه انــدازی کارخانــه نــوآوری اســتان کرمــان اســت. خیلــی 
دیــر شــده و نیــاز اســت رســانه ها مطالبه گــری و پیگیــری کننــد.

زاهدی در جلسه مشترک شورای قضایی و مجمع 
نمایندگان مطرح کرد

در معادن استان تا دل تان 
بخواهد فساد است

ــورای  ــترک ش ــت مش ــان و راور در نشس ــده کرم ــدی نماین زاه
ــدگان از دادســتان و ســازمان بازرســی  ــا مجمــع نماین ــی ب قضای
خواســت تــا بــه موضــوع حقوق هــای نجومــی در مــس و 
ــد. ــتان ورود کن ــس از اس ــاب های م ــروج حس ــازی و خ خودروس
ــزار  ــس 10 ه ــی م ــرکت مل ــل ش ــه قب ــدی هفت ــه زاه ــه گفت  ب
میلیــارد تومــان از اســتان خــارج کــرده اســت؛ ایــن درحالیســت 
ــی و  ــه دولت ــرکت های ک ــول ش ــتی پ ــون بایس ــق قان ــه طب ک
خصولتــی هســتند در اســتان باشــد و ایــن یــک ظلــم بــزرگ بــه 
ــی  ــتان و بازرس ــزود:  از دادس ــه اف ــن رابط ــت. او در ای ــتان اس اس
می خواهــم کــه بــه ایــن مســائل ورود کننــد و بررســی کنــد کــه 
چقــدر از ســرمایه چنیــن شــرکت هایی در اســتان اســت و در ایــن 
ــه عنــوان مدعی العمــوم ایــن  ــاه نیاینــد و دادســتان ب زمینــه کوت
ــان اینكــه در بحــث  ــا بی ــاورد.او ب ــز محاکمــه بی ــای می ــراد را پ اف
معــادن اســتان تــا دلتــان بخواهــد فســاد هســت، گفت: مــس یــا 
ــد و  ــچ مســئولیت اجتماعــی را انجــام نمی دهن خودروســازی هی
ــود  ــراد داده می ش ــن اف ــه ای ــی ب ــاب و کتاب ــای بی حس حقوق  ه
و مــا از دســتگاه قضایــی انتظــار داریــم کــه در ایــن زمینــه پــای 
ــد،  ــی می گیرن ــای نجوم ــه حقوق ه ــراد ی ک ــا اف ــد و ب کار بیاین

ــد. ــورد کنن برخ
ــا گفت: بســیاری از  ــر فســاد در اخــذ پروژه ه ــد ب ــا تاکی زاهــدی ب
ــدون  ــان ب ــار خودش ــوان و انص ــه اع ــرکت ها ب ــن ش ــا را ای پروژ ه
تــرک تشــریفات می دهنــد، ایــن افــراد حتــی پشــتیبانی برخــی 
ــن  ــرک و تشــریفات ای ــا ت ــده ب ــدون مزای ــد و ب سیاســیون را دارن
پروژه هــا را دریافــت می کننــد. بــه گفتــه او ایــن شــرکت ها 
ــه و پســر عمــه برخــی  ــم نیســتند و پســر خال ــی اقمــاری ه حت

ــتند. ــراد هس از اف
ــا  ــا م ــه ب ــان اینك ــا بی ــت ب ــن نشس ــان و راور در ای ــده کرم نماین
گفته انــد کــه برخــی از زمین خــوران بــا برخــی از قضــات 
رابطــه دارنــد، خطــاب بــه رییــس کل دادگســتری اســتان گفــت: 
خواهــش می کنــم بــه قضایــت بگوییــد بــه گونــه ای رفتــار کننــد 
کــه ایــن شــائیه  ها برطــرف شــود. زاهــدی بــا اشــاره بــه مســكن 
ــه مــا گفته  انــد کــه زمیــن گرفته ایــم ولــی  ارتــش، گفت: مــردم ب
ــت و  ــن اس ــرای م ــار ب ــد 100هكت ــده و می گوی ــی آم ــک آقای ی
حكــم قاضــی هــم دارد. مــن نمی گویــم کــه حكــم قاضی اشــتباه 
بــوده و یــا نبــوده اســت امــا جمعیــت کثیــری از ایــن افــراد پــول 
ــه  ــد ک ــم می گوین ــک حك ــا ی ــاال ب ــد و ح ــن خریدن ــد و زمی دادن

ــان. ــی کارت ــد پ بروی

خبر با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت

ابطال قانون ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی 
دبیرکل مجمع ملی کشاورزان ایران: وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نشان داد در تصمیم سازی خرد ورزانه و در سطوح 

تصمیم گیری خود دچار ضعفی بنیادی است 
گزارش

دهقان نیوز

دبیـرکل مجمـع ملـی کشـاورزان ایـران در گفتگـو بـا 
دهقان نیوز با اشـاره به اقـدام به موقع و ارزشـمند دیوان 
عدالـت اداری در خصـوص برداشـته شـدن ممنوعیـت 
صادرات 4 محصول کشـاورزی گفت: رای دیوان عدالت 
اداری پیرامـون غیرقانونی بودن دسـتور معاون توسـعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشـاورزی در خصوص ممنوعیت 
4 محصول کشـاورزی نشـان از قرائت درسـت از قانون و 

اسـتقال قوه قضاییه دارد.
حمیدرضـا کیامنفـرد توضیـح داد: در فروردیـن سـال 
جاری عباس عسـكرزاده معـاون وقت توسـعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشـكل چند روزه بازار 
که خـود ناشـی از ضعف شـدید وزارت جهاد کشـاورزی 
در اجـرای الگوی کشـت مناسـب کشـور اسـت و بدون 
توجه بـه سیاسـت های نظـام و خصوصا ً شـعار سـالیان 
اخیر رهبـر انقاب کـه محـور آن حمایـت از تولید ملی 
بـوده در نامه ای غیرمعقـول و غیر کارشناسـی به رییس 
کل گمـرک ایران بـدون اینكه بـه آینده نگـری این نامه 
که همانا حذف هزاران کشـاورز از گردونـه تولید از فصل 
بعد بوده توجـه کند، خواسـتار جلوگیری از صـادرات 4 
محصول کشـاورزی سـیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و 
بادمجان شـد!، نامه ای که خاف قانون و احساسی تهیه 
شـده بود و عما ً بـا قوانین و مقـررات موضوعـه تطبیق 
نداشـت. وزارت جهاد کشـاورزی نباید برای حل مشكل 
چنـد روزه بـازار، و بـدون تدقیق در سـایر امـور و خاف 

شـعار سـال رهبری انقـاب عمـل می کرد.
او افـزود: آن قانونی که عباس عسـكرزاده به آن اسـتناد 
کـرده بـود و صـادرات 4 محصـول کشـاورزی را ممنوع 
کـرده بـود، قانـون تمرکـز وظایـف بخـش کشـاورزی 
مصوب سـال 91 بود، در حالی کـه قانون احـكام دائمی 
برنامه های توسـعه ای کشـور، مصوب سـال 9۵ اسـت و 
این قانون بعد از قانـون تمرکز وظایف بخش کشـاورزی 
به تصویـب رسـیده اسـت بنابرایـن بایـد قانـون جدید 
از قانـون قبلـی تبعیـت کند، چـون قانـون سـال 9۵ بر 
قانون سـال 91 تقـدم دارد و وزارت جهاد کشـاورزی به 
ایـن موضـوع بی توجهی کـرد و با یـک اقدام احساسـی، 
یک طرفـه و بـدون توجـه بـه قوانیـن، چنیـن نامـه ای 
را ابـاغ کـرد و پیش بینـی نكـرد کـه ممكن اسـت چه 
مشـكاتی بـرای کشـاورزان و کشـور پیـش بیایـد. 
کشـاورزان سـخت کوش کـه در ایـن شـرایط سـخت و 
بـا مشـقت زیـاد در حـال تولید محصـوالت کشـاورزی 
هسـتند از این نامه معاون وزیر ضررهای زیـادی دیدند. 
طبیعتاً به مصلحت کشـور نیسـت که کشـاورزان دچار 

ضـرر و زیان شـوند.
او گفـت: حتی گمـرک ایران نیـز تلویحاً بـه غیرمنطقی 
بودن این نامه پـی برد و ضمن عدم اجرای آن، پیشـنهاد 
داد به جای ممنوعیـت صادرات، موضـوع افزایش تعرفه 
صادرات ایـن محصـوالت کشـاورزی مـورد توجـه قرار 

. د گیر
دبیـرکل مجمـع ملـی کشـاورزان ایـران گفـت: وزارت 
جهـاد کشـاورزی در ایـن موضـوع نشـان داد در 
تصمیم سـازی خـرد ورزانـه و در سـطوح تصمیم گیری 

خـود دچـار ضعفـی بنیـادی اسـت و مـا از دکتـر 
سـاداتی نژاد کـه قطعـاً متعهـد بـه توسـعه و پیشـرفت 
بخـش کشـاورزی و اجـرای سیاسـت های اباغـی 
رهبر معظـم انقـاب اسـت باید خانـه تكانی جـدی در 

وزارتخانـه انجـام دهـد.
او گفـت: خوشـبختانه دیـوان عدالـت اداری بـه موقـع، 
دقیـق و منطقـی ورود کـرد و با نشـان دادن اسـتقال و 
کفایت خـود، ممنوعیت صادرات 4 محصول کشـاورزی 
را برداشـت و بـا باطـل کـردن ممنوعیـت صـادرات 4 
محصول کشـاورزی به کمک کشـاورزان آمـد و از ضرر و 
زیان و نادیـده گرفته شـدن منافع آنهـا جلوگیری نمود 

که جا دارد بـه نمایندگی از جامعه کشـاورزان کشـور از 
قـوه قضاییـه و خصوصا دیـوان عدالـت قدردانـی نمایم.

حمیدرضـا کیامنفـرد گفـت: حفـظ حداکثـری منافع 
کشـاورزان کشـور، راهبرد ابدی مجمع ملی کشـاورزان 

اسـت و از ایـن راهبـرد، ذره ای کوتاه نخواهـد آمد.
او در پایان گفـت: محور حرکت مجمع ملی کشـاورزان، 
دفاع اصولـی از حقوق حقـه کشـاورزان و اجـرای کامل 
سیاسـت های کان و راهبردهای اباغی رهبری انقاب 
در بحث تولیـد و امنیت غذایی اسـت کـه از فرآیندهای 
کلیدی در راسـتای تحقـق حكمرانی مطلـوب خصوصاً 

در حوزه کان کشـاورزی کشـور است.

زار
: با

س
عك

کاغذ استان

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
از افزایــش کادر قضایــی شهرســتان 
فاریــاب خبــر داد و گفــت: ورود 
ــده  ــان دهن ــده، نش ــه 2۷0 پرون ماهان
کار ســنگین قضایــی در ایــن حــوزه 

قضایــی اســت.
حجــت االســام و المســلمین ابراهیــم 
ــه  ــیدگی ب ــرخ رس ــزود: ن ــدی اف حمی
ــاب  ــی فاری ــوزه قضای ــا در ح پرونده ه
ــت کادر  ــا تقوی ــه ب 86 درصــد اســت ک
ــد. ــاء می یاب ــزان ارتق ــن می ــی ای قضای

ــروز  ــل ب ــی دالی ــیب شناس ــر آس او ب
جرایــم و آســیب هــای اجتماعــی ایــن 
ــه داد:  ــرد و ادام ــد ک ــتان تاکی شهرس
ــردم،  ــكاری م ــا هم ــی رود ب ــار م انتظ
مســئوالن، ریــش ســفیدان و معتمدین 
ــش  ــوزه کاه ــی در ح ــای اساس گام ه
آســیب هــای اجتماعــی و جرایــم 

ــود. ــته ش برداش
او بــه اهــداف ســفر خــود به شهرســتان 
فاریــاب نیــز اشــاره و عنــوان کــرد: 
شــرکت در آییــن تكریــم و معارفــه 
رؤســای ســابق و جدیــد شهرســتان 
ــی و  ــوزه قضای ــی از ح ــاب، سرکش فاری
ــی  ــی و قضای ــت حقوق ــی وضعی بررس
ایــن شهرســتان از جملــه اهــداف ایــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــفر ب س

رئیس اتاق بازرگانی اسـتان کرمـان از راه اندازی 
انجمن شـرکت های دانش بنیان برای نخستین 
بار در کشـور در اسـتان کرمان خبر داد که سـند 
توسـعه فنـاوری و نـوآوری اسـتان را تدویـن 

کرده اسـت.
مهـدی طبیـب زاده در هفتـاد و نهمین جلسـه 
شـورای گفت و گـو دولـت و بخـش خصوصـی 
اسـتان کرمان گفـت: این شـورا ظرفیت بسـیار 
خوبی در اختیار اسـتان داده و مهمترین مسـائل 
اقتصـادی اسـتان و کشـور در ایـن شـورا مطرح 

می شـود.
او، با بیـان ایـن مطلب که اسـتان کرمـان تاکید 
فراوانـی بـر موضـوع دانـش بنیـان دارد، اظهـار 
کرد: موضـوع دانـش بنیـان در این خطه بسـیار 
ضـروری اسـت و بـه برخـی عرصـه هـا و صنایع 
اسـتان وارد شـده ایم اما اقدامات بایـد عملیاتی 
باشـد زیرا توسـعه کرمان در گرو توجـه به بحث 

دانـش بنیان اسـت.
رئیس اتاق بازرگانی اسـتان کرمـان از راه اندازی 
انجمن شـرکت های دانش بنیان برای نخستین 

بار در کشـور در اسـتان کرمان خبر داد که سـند 
توسـعه فناوری و نوآوری تدوین کرده اسـت.

او بر لزوم افزایش سـرمایه صنـدوق دانش بنیان 
تاکیـد کـرد و افـزود: پیشـنهاد شـد کـه 1000 
میلیـارد تومان به ایـن صنـدوق داده ضمن آنكه 
بخشـی نیـز خـود شـرکت ها در ایـن صنـدوق 

سـپرده کنند.
طبیـب زاده  ادامـه می دهـد: منابـع زیـادی از 
اسـتان خارج می شـود کـه مـی تـوان آن منابع 
در راسـتای توسـعه شـرکت های دانـش بنیـان 

هزینـه کـرد.

فرمانـدار زرنـد گفـت: بـا اسـتفاده از معافیـت، 
اختصـاص مسـئولیت های اجتماعـی معـادن 
بـرای منطقـه متبـوع، افزایـش چشـمگیری 

خواهـد داشـت.
فرمانـدار زرند گفـت: طرح هـای جامـع افزایش 
بهره وری و تولید توسـط معادن جهت اسـتفاده 
حداکثری از قانون معافیـت 20 درصدی حقوق 
دولتـی معـادن ارائـه شـود. حسـینی نـژاد در 
نشسـت هـم اندیشـی و هماهنگـی اسـتفاده از 
ظرفیت هـای قانونـی حقـوق دولتـی و معافیت 
20 درصـدی معـادن بـرای توسـعه روز افـزون 
شهرسـتان زرند، با تاکید بر اسـتفاده حداکثری 
از ظرفیت های بالقـوه این قوانین در شهرسـتان 
گفـت: معـادن بـا ارائـه طرح هـای خـود در 
خصوص افزایـش بهـره وری و تولید به سـازمان 
صمت می تواننـد از این معافیت برخوردار شـوند 
که باید با جدیـت پیگیری شـود. فرمانـدار زرند 
بابیـان اینكـه منابـع حاصـل از حقـوق دولتـی 
معادن اسـتان کرمان به طور کامـل )1۵ درصد( 
بایـد بـه خـود اسـتان اختصـاص یابد گفـت: در 

این خصوص در سـفر ریاسـت جمهور به کرمان 
این موضوع مورد تصویـب قرار گرفـت. او یادآور 
شـد: در ایـن زمینـه از اختصـاص سـهم قانونی 
معادن فعـال شهرسـتان کوتـاه نخواهیـم آمد و 
با جدیـت از مبادی اسـتانی و کشـوری پیگیری 

خواهیـم کرد.
حسـینی نژاد تصریـح کـرد: ۵0 درصـد از قانون 
معافیـت 20 درصـدی حقـوق دولتـی معـادن، 
در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی صنایع و 
معـادن بـه خـود شهرسـتان اختصـاص خواهد 

یافـت.

تعداد قضات شهرستان فاریاب
 افزایش می یابد 

تدوین سند توسعه فناوری و نوآوری 
استان کرمان

افزایش بهره وری معادن با استفاده از 
معافیت 2۰ درصدی

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمان: 

در خصوص درآمدهای مالیاتی به استان اجحاف شد
مدیرکل امـور اقتصادی و دارایی اسـتان گفـت: کرمان 
در زمینـه رشـد مصـوب درآمدهـای مالیاتـی در سـال 
1401 نسـبت به سـال 1400 در رتبه دوم کشـور قرار 
گرفته، بـه طـوری که 128 درصد رشـد داشـته اسـت 
و امسـال 22 هـزار میلیـارد تومـان باید وصول شـود و 
خواهـش ما ایـن اسـت در الیحـه و قانـون سـال آینده 

این رقـم بـرای اسـتان عادالنه شـود.
حمید سـلطانی نژاد مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی 
اسـتان کرمـان در جلسـه شـورای هماهنگـی مدیران 
واحدهـای تابعـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی در 
کرمان با مجمـع نمایندگان اسـتان از 1۵ درصد حقوق 
دولتـی معـادن و ظرفیت خوب آن برای اسـتان سـخن 
بـه میـان آورد و گفت: در شـش ماهـه اول سـال جاری 
حـدود ۷ هـزار میلیـارد تومـان از ایـن محل بـه خزانه 
دولـت وازیری داشـتیم کـه تاکنـون 8 میلیـارد و 200 

میلیـارد تومـان وصول شـده اسـت.
او می افزایـد: هرچنـد که رئیـس جمهور دسـتور اکید 
بـرای بازگشـت ایـن حـق )1۵ درصـد حقـوق دولتـی 
معـادن( بـه اسـتان داده انـد و بایـد حـدود 12 میلیارد 

تومـان تـا پایـان سـال وصـول کنیـم امـا تاکنـون حق 
اصلـی اسـتان در ایـن زمینـه محقـق نشـده اسـت و 
امیدواریـم نماینـدگان ایـن موضـوع را پیگیـری کنند.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمـان بـر 
لـزوم تفویـض یـک درصـد فـروش معـادن در برنامـه 
هفتم توسـعه تاکید کرد و ادامـه داد: در سـال جاری از 
محل یک درصـد فـروش معـادن حـدود ۵00 میلیارد 
تومان باید برای اسـتان وصول شـود کـه امیدواریم این 

موضـوع در اسـتان محقق شـود.
او در ادامـه از خدمـات سـرمایه گذاری اسـتان سـخن 
بـه میـان مـی آورد و مـی گویـد: یكـی از موضوعـات 
اصلی تامیـن مالـی پروژه هـا از طریـق سـرمایه گذاری 
مخصوصـا سـرمایه گذاری خارجی اسـت و فرصت های 
سـرمایه گذاری اسـتان در همـه بخش هـای صنعـت، 
معـدن، کشـاورزی و خدمـات احصـا شـده و برخـی از 
آن هـا در اطلـس سـرمایه گذاری اسـتان قـرار گرفتـه 

شـده اسـت.
طبق اعام مدیـرکل اقتصادی و دارایی اسـتان کرمان، 
از اواخـر سـال گذشـته تاکنـون ۵16 میلیـون دالر در 

اسـتان کرمـان در قالب مرکـز خدمات سـرمایه گذاری 
کشـور در بخش هـای مختلـف همچـون پنـل هـای 
خورشـیدی و ...  مصوب شـده اسـت. نمایندگان استان 
در خانـه ملت پروژه های تاثیرگذار در توسـعه اسـتان را 
اعام کنند تـا در مرکز خدمات سـرمایه گذاری کشـور 

مصوب شـوند.
به گفته او، در سـال گذشـته تبصره 18 بـرای اولین بار 
در کشـور هدفمند و ضابطه مند بوده و حـدود 4۵ هزار 
میلیـارد تومان از محـل تبصـره 18 برای اشـتغال زایی 
اختصـاص داده شـده کـه سـهم اسـتان کرمـان از آن 
حـدود 121۷ میلیارد تومان بـوده که تا یک مـاه آینده 
بـاالی 90 درصـد آن جـذب می شـود و تاکنـون حدود 

8۵ درصد آن جذب شـده اسـت.
او از اجحافی که به اسـتان کرمـان در زمینه درآمدهای 
مالیاتـی شـده سـخن می گویـد و تاکیـد مـی کنـد: 
کرمـان در زمینه رشـد مصـوب درآمدهـای مالیاتی در 
سـال 1401 نسـبت به سـال 1400 در رتبه دوم کشور 
قـرار گرفته، بـه طـوری کـه 128 درصد رشـد داشـته 
اسـت و امسـال 22 هزار میلیارد تومان باید وصول شود 

و خواهش مـا این اسـت در الیحـه و قانون سـال آینده 
ایـن رقم بـرای اسـتان عادالنه شـود.

طبق اعـام سـلطانی نـژاد، عملكرد اسـتان کرمـان در 
زمینـه وصـول مالیات در شـش ماهـه اول سـال جاری 

تقریبـا ۵0 درصـد بوده اسـت.
او از امنیـت شـغلی افـراد شـاغل در پـروژه هـای 
پیمانـكاری سـخن بـه میـان آورد و اظهـار کـرد: بـه 
رغـم همـه محدودیت هـای مالی کشـور الزم اسـت به 
تناسـب سـایر موضوعات تخصیـص اعتبـارات عمرانی 

افزایـش یابـد.
مدیرکل امـور اقتصادی و دارایی اسـتان کرمان درمورد 
مقررات بانـک مرکزی درخصـوص بانک های خصوصی 
عنـوان کـرد: متاسـفانه اهرم هـای قانونی وجـود ندارد 
بـه طـوری کـه نسـبت مصـارف و منابـع بانک هـای 
خصوصـی اسـتان قابـل قبـول نیسـت کـه بایـد ایـن 

نسـبت حداقـل ۵0 درصد باشـد.
او بیـان کـرد: فـروش امـوال مـازاد دولـت یكـی از 
موضوعات مورد بحث دولت و مجلس شـورای اسـامی 
اسـت و خروجی آن برای منابع کشـور ملموس نیسـت.

معـاون وزیر جهـاد کشـاورزی گفـت: برای چهـار محصـول اساسـی کلزا، 
جو، گنـدم و چغنـدر، کود های پتاسـه و فسـفاته بـا یارانه توزیع می شـود، 
اما کـود مـورد نیاز سـایر محصـوالت را کشـاورزان باید بـا قیمـت واقعی و 
بـه صـورت آزاد تهیـه کننـد.  همزمـان با آغـاز سـال زراعی جـاری قیمت 
کودهای شـیمیایی به عنـوان نهاده های تولید تغییر کرده اسـت و همسـو 

بـا افزایـش قیمت هـای جهانـی افزایش یافته اسـت.
افزایش جهانی قیمت کود

قیمـت جهانی انـواع کـود شـیمیایی در جهـان حدود 3 برابر شـده اسـت 
اما قیمـت مصـوب و یارانـه ای کـود یارانـه ای در ایـران امسـال 1۵ تا 30 
درصد افزایش یافته اسـت. سـایر کودها بر اسـاس اعام معـاون وزیرجهاد 

کشـاورزی آزاد و بـه قیمـت واقعی بـه فروش می رسـد.
برای انتشـار قیمت انواع کود شـیمیایی یارانه ای و غیر یارانـه ای و وضعیت 
تامیـن ایـن کود  هـا چنـد مرتبـه از شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی 
پیگیری بـه عمل آمد، امـا این شـرکت دولتی هنوز پاسـخگو نبوده اسـت.
برخی از گزارشـات از اتحادیه های صنفی حاکی از کمبـود عرضه کودهای 
پتاسـه و فسـفاته در بـازار دارد امـا وزیر جهـاد کشـاورزی و معـاون او این 

کمبـود را تكذیـب کرده اند.
توزیع کود بر اساس الگوی کشت

جـواد سـاداتی نژاد وزیر جهـاد کشـاورزی در زمینـه تخصیـص نهاده های 
کشـاورزی تصریح کرد: ما در فصل کشـت پاییـزه هیچ مشـكلی در تامین 

نهاده هـای کشـاورزی نداریـم و بـه خوبـی تامیـن شـده اسـت، کودهـای 
فسـفاته و پتاسـه نسـبت به 1400 افزایش قیمت 1۵ تا 30 درصد داشـته 
و مابقی بـر اسـاس یارانـه الگـوی کشـت در اسـتان ها لحـاظ می شـود. او 
افـزود: با توجـه بـه افزایش جهانـی قیمت کـود، با دسـتور رئیـس جمهور 
یارانه بـرای کـود در نظـر گرفته شـده اسـت، قیمـت کـود از 300 دالر به 
900 دالر افزایـش یافتـه اسـت امـا بـا تامیـن یارانـه، 30 درصـد از قیمت 
کود را کشـاورز و ۷0 درصـد را دولـت پرداخت خواهـد کرد که ایـن یارانه 

متناسـب با الگوی کشـت اسـتانی خواهـد بود. 
مقـام عالـی وزارت گفـت: اجـرای کشـاورزی قـراردادی هـم بـه منظـور 
تامیـن مالـی در کشـت گنـدم انجام شـده تا معیشـت کشـاورز با مشـكل 

مواجـه نشـود.
ذخایر مطلوب کود پایه در استان ها

  قربانـی معـاون وزیر جهـاد کشـاورزی نیـز در این ارتبـاط اظهار داشـت: 
در حـال حاضر ذخایـر کود هـای پایه کشـور در اسـتان ها مطلوب اسـت و 
محموله هـای جدید وارداتـی نیز در حـال تخلیـه هسـتند. او تصریح کرد: 
سـطح موجودی کود هـای اوره و پتاس در حال حاضر بیشـتر از نیاز اسـت. 
معـاون اقتصـادی وزیـر جهـاد کشـاورزی با بیـان اینكـه قیمـت کود های 
شـیمیایی در بازار هـای جهانـی 3 برابـر شـده اسـت، بـه پرداخـت یارانـه 
بـرای تامیـن نیـاز کشـاورزان اشـاره کـرد و گفـت: بـا همـكاری مجلـس 
شـورای اسـامی 4 هزار میلیارد تومـان اعتبار بـرای یارانه نهاده ها و سـایر 

موارد در نظر گرفته شـده کـه 3 هـزار میلیارد تومـان آن بـرای خرید کود 
شـیمیایی پتاس و فسـفاته اسـت. 

قربانـی افـزود: بـرای چهـار محصول اساسـی کلـزا، جـو، گنـدم و چغندر، 
کود هـای پتاسـه و فسـفاته بـا یارانـه توزیـع می شـود، اما کـود مـورد نیاز 
سـایر محصـوالت را کشـاورزان بایـد بـا قیمـت واقعـی و بـه صـورت آزاد 

تهیـه کنند.

کود یارانه ای تنها در اختیار ۴ محصول کشاورزی قرار می گیرد
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خبر
بحران سالمندی در راه است

 ظرفیت سرمایه گذاری 
۷ میلیارد تومانی 
در استارتاپ های 

سالمندی
 بر اسـاس بررسـی های انجام شـده اواخر 
دهه جـاری یعنی از سـال 1410 تا 142۵ 
به صـورت جـدی وارد بحـران سـالمندی 

خواهیم شـد
در ایـن راسـتا سـعید زاهـدی، قائـم مقام 
خانه خـاق و نـوآوری قـوه مقننـه و یكی 
از اعضـای مرکز نوآوری سـپید با اشـاره به 
اینكه جمعیت کشـور با سـرعت به سـمت 
سـالمندی در حرکـت اسـت، به بـازار می 
گویـد: از همین حـاال باید به فكـر حمایت 
از شـرکت های دانـش بنیان و اسـتارتاپی 
کـه در حوزه سـالمندی فعالیـت می کنند 
و از ایـن حـوزه تـوان خلـق پـول دارنـد 
باشـیم؛ چـرا کـه بـر اسـاس بررسـی های 
انجـام شـده اواخـر دهـه جـاری یعنـی از 
سـال 1410 تـا 142۵ بـه صـورت جـدی 

وارد بحـران سـالمندی خواهیم شـد.
 وی با اشـاره بـه اینكه اگـر امـروز چاره ای 
بـرای ایـن حـوزه اندیشـیده نشـود بایـد 
همچـون شـرق اروپـا افـرادی را در آینده 
بـه کشـور بیاوریـم کـه کار ارائـه خدمات 
به این قشـر را بر عهـده بگیرنـد اضافه می 
کند: قصد داریم بـا برگزاری رویـداد هایی 
همچون رویـداد سـپیدار از افـرادی که در 
حوزهـای اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی 
به سـالمندی بـه عنـوان دغدغه نـگاه می 
کننـد دعـوت کنیـم تـا مسـیری در حوزه 
نوآوری خلق شـود که بـه راه حلـی همراه 
با درآمدزایی برسـد. در این مسـیر افرادی 
از صندوق بازنشستگی کشـوری، سیاست 

گـذاران مجلس و غیـره حضـور دارند.
 زاهـدی بـا تاکید بـر اینكـه همانطـور که 
در اکوسیسـتم نـوآوری از کشـورهای 
دیگـر الگوبـرداری مـی شـود بایـد در این 
حـوزه نیـز بـه تجربیـات کشـورهای دیگر 
توجه کـرد می گویـد: در حوزه سـالمندی 
ظرفیت هـای خالی بسـیاری وجـود دارد. 
از طرفـی برای کسـانی که برای نخسـتین 
بـار به ایـن حـوزه ورود مـی کنند ریسـک 

هم بـاال اسـت.
 وی تاکیـد می کنـد: بیـن 4 تـا ۷ میلیارد 
اسـتقبال  اسـاس  بـر  بودجـه  تومـان 
شـرکت ها بـرای سـرمایه گـذاری در نظـر 

یـم. فته ا گر

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران 
مطرح کرد؛

۹۰۰ هزار واحد خالی در 
کشور متعلق به بانک ها

 دبیـرکل مجمـع کارآفرینان ایـران گفت: 
فـروش ایـن منابـع به ویـژه برج هایـی که 
برخـی بانک ها در مناطقی همچـون الهیه، 
زعفرانیه و غیره در تهران دارند، مشـكات 

تولیـدی کشـور را رفع خواهـد کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حمیدرضـا 
غزنـوی امـروز در نشسـت خبـری بـه 
مناسـبت فـرا رسـیدن هفتـه جهانـی 
کارآفرینـی )24 تـا 30 آبان مـاه( اظهـار 
کـرد: قوانیـن مناسـبی بـرای حمایـت از 
پیشـران های اقتصـادی و شـرکت های 
بـزرگ کـه در تولیـد ثـروت در کشـور 
موثرنـد وجود نـدارد. مشـكل تا آنجاسـت 
که حتـی وقتـی از پیشـران های اقتصادی 
در کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
صحبـت می شـود، بحـث تـازه ای بـرای 

نماینـدگان اسـت.
 دبیرکل مجمع کارآفرینـان ایران در ادامه 
بـا بیـان اینكـه کمبـود تسـهیات بانكـی 
یكـی از مشـكات اساسـی پیشـران ها 
اسـت، اظهـار کـرد: در شـرایط کنونـی، 
وام و تسـهیات کمتـری بـرای تأمیـن 
سرمایه ثابت و سـرمایه در گردش واحدها 
داده می شـود.وی بـا تقسـیم بانک هـای 
کشـور به دو دسـته، گفت: دسـته نخست 
بانک هایـی هسـتند کـه زیـان انباشـته 
دارند، امـا با وجود ایـن به راحتـی در حال 
کار کردن هسـتند و حتی سـود بیشـتری 
بـرای جذب سـپرده های بیشـتر مـردم در 
نظـر می گیرنـد. دسـته دوم بانک هایـی 
هسـتند کـه می تواننـد تسـهیات ارائـه 
کننـد، امـا قوانیـن موجود سـبب شـده تا 
به سـمت تولیـد و ارائه تسـهیات بـه این 

بخـش نرونـد.
به گفتـه غزنوی، مطابـق آمارهـا از ابتدای 
امسـال تاکنـون کمتـر از 40 درصـد 
تسـهیات سـهم صنعـت در کشـور از 
سـوی بانک هـا پرداخـت شـده اسـت.وی 
تصریـح کـرد: تعـداد بسـیار زیـاد برج هـا 
و خانه هـای خالـی متعلـق بـه بانک هـا در 
کشـور وجـود دارد کـه سال هاسـت خالی 
از سكنه هستند و اسـتفاده ای نمی شوند و 
هرچند قانـون بـرای مقابله با ایـن رویكرد 
بانک هـا وجـود دارد، امـا تاکنـون اقدامـی 
علیه آنها انجام نشـده اسـت. برخی آمارها 
حاکی از وجـود یـک میلیـون و ۷40 هزار 
واحـد خالـی در کشـور اسـت که بیـش از 
900 هـزار واحـد آنهـا متعلق به اشـخاص 

حقوقـی به ویـژه بانک هـا سـت.

 نیمی از جامعه دیگر توان
خرید ندارند

تا چه زمانی می توان با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه 
را جبران کرد؟

به گفته یک کارشـناس اقتصادی یكـی از ابرچالش های ما، سیسـتم 
بانكی و کسـری بودجه هـای مزمن دولت اسـت. دولت هم بـا افزایش 
نرخ ارز، تا حـدودی می تواند این مشـكل را حل کند، امـا افزایش نرخ 
ارز به حدی سـطح عمومی قیمت هـا را باال بـرده که شـاید ۵0 درصد 

جامعه دیگر توان و کشـش خریـد را ندارند.
بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با خبرآناین در این خصوص 
که با ادامه این رونـد ناترازی بانک هـا، چه اتفاقی در اقتصـاد می افتد؟ 
می گویـد: ادامه ایـن روند اصا مقدور باشـد. ما یک اصطاحـی داریم 
تحت عنوان میـزان حد اسـتقراض بانک هـا که من فكـر می کنم این 
حدها رد شـده اسـت. اگـر از این بیشـتر جلو برویـم، باعث فروپاشـی 
خود بانک ها می شـود. به هرحـال یک جایـی هم دولت مجبور اسـت 
وضعیت را کنترل کند و هم اقتصاد جواب گو نیسـت و کشـش ندارد.
او با بیان اینكـه،  40، ۵0 درصد تورم کنونی کشـور، ناشـی از عملكرد 
ناتـرازی بانک هـا و اضافه برداشـت بانک ها بـوده که به طور مسـتقیم 
در پایـه پولـی تاثیر گذاشـته و باعـث افزایش شـدید نقدینگی شـده 
اسـت، گفـت: بـه عبارتـی، خودشـان پایـه پولـی را افزایـش دادنـد 
و خودشـان هـم بـا روش وام دهـی و ضریـب فزآینـده پولـی، حجـم 
نقدینگی را بـاال بردنـد. همان طور کـه گفتـم، حـدود 40، ۵0 درصد 
تورم کشـور ناشـی از اضافه برداشـت ها و عملكرد بانک ها بوده اسـت.
 این کارشـناس پولی و بانكی عنـوان می کند: حجـم نقدینگی که 20 
سـال قبل در حدود 1۷، 18 درصد رشـد داشـت، اما این عدد در حال 
حاضر به 40 درصد رسـیده اسـت. با یک حجـم پایه سـنگین 6 هزار 
هزار میلیارد تومان، شـما 40 درصد را حسـاب کنید و ببینید چه رقم 
وحشـتناکی می شـود.  حسینی هاشـمی تصریح می کنـد: به هرحال 
یكـی از ابرچالش های ما، سیسـتم بانكی و کسـری بودجه های مزمن 
دولت اسـت. دولـت هم بـا افزایش نـرخ ارز، تـا حـدودی می تواند این 
مشـكل را حـل کنـد، امـا افزایـش نـرخ ارز به حـدی سـطح عمومی 
قیمت ها را بـاال برده که شـاید ۵0 درصـد جامعه دیگر توان و کشـش 

خریـد را ندارند و به فقط مطلق کشـیده شـده اند.

چند نفر سهام بورسی خود را 
بیمه کرده اند؟

 آمـار نشـان مـی دهـد بیـش از 22۵ هـزار نفـر سـهام خـود را بیمه 
کـرده انـد.

به گزارش خبرگـزاری مهر به نقـل از صداوسـیما، امیرمهدی صبایی 
مدیر نظـارت بـر بورس های سـازمان بـورس درباره آخریـن وضعیت 
بیمه سهام گفت: کسـانی که ارزش سبد سـهام شـأن تا تاریخ 4 آبان 
کمتـر از 100 میلیـون تومـان بـوده با خریـد یک برگه سـهام یـار به 
ارزش یک ریال می توانند سـبد سـهام خـود را در برابر نوسـانات بیمه 
کننـد و چنـان چه بـه هـر دلیلـی بازدهی آن هـا زیـر 20 درصـد بود 
اختاف پیـش آمده را تـا 20 درصد دریافـت می کننـد. او می گوید: تا 
سـاعت 10 و 1۵ دقیقه صبح روز گذشـته بالغ بر 22۵ هزار نفر در این 
طرح شـرکت کرده اند.  به گـزارش خبرنـگار مهر، مهلت بیمه سـهام 

تا تاریخ انتهـای معامـات روز دوم آذر ماه تمدید شـد

شناسایی ۴۰هزار و ۸۳۱ نیازمند بدون حمایت در کرمانخبر
 بعد از سیستان و بلوچستان، بیشترین نیازمندان در کرمان

گزارش
فرهیختگان

دسـتورالعمل مبارزه با فقر مطلـق در فروردین 1401 
میان سازمان بهزیسـتی و دو وزارتخانه کشور و تعاون، 
کار و رفـاه و اجتماعـی امضا شـد. بررسـی هایی که در 
راسـتای اجرایی شـدن این طرح صورت گرفته، نشان 
می دهد بیش از یک میلیون و 64۵ هزار نفر در کشـور 
به حمایت ها در حوزه خوراک، پوشـاک و سـرپناه نیاز 
دارنـد کـه از ایـن میـان 63 درصـد جـزء سـه دهـک 
کم درآمد کشـور هسـتند. از طرفی حـدود 9۵ درصد 
از ایـن نیازمنـدان دارای محرومیت در غذا و پوشـاک 
بوده و سایرین دارای مشكل سـرپناه هستند. این آمار 
نشـان از آن دارد کـه بدنه اجرایی کشـور بایـد بیش از 
هرچیز نسـبت به رفع مشـكات در دهک هـای پایین 
با اولویـت خـوراک و پوشـاک تمرکـز کند. البتـه این 
تمرکز به معنـای دولتی شـدن امـور نیسـت و معنای 
حمایتـی و پشـتیبانی از بخـش مردمـی و غیردولتی 
دارد چراکـه حتـی در حـوزه جمـع آوری اطاعـات 
نیازمنـدان، مجموعه هـای غیردولتـی ۷4 درصـد کل 
اطاعـات نیازمنـدان را در سـامانه موردنظـر ثبـت 
کرده اند. مسـاله ای که نشـان از برتری و اشراف بخش 
مردمی نسـبت بـه سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی 
دولتی در شناسـایی و ارتباط و حتی صحت آمار دارد. 

 
دستورالعمل مبارزه گسترده با فقر

دهـم فروردیـن سـال جـاری دسـتورالعمل مقابلـه 
بـا فقـر مطلـق میـان وزارت کشـور، وزارت تعـاون و 
کمیته امداد امضا شـد. این دسـتورالعمل کـه با هدف 
مبارزه و کاهش گسـتردگی فقر و رفع مشـكات نظام 
حمایتـی به خصـوص در زمینـه شناسـایی و احصای 
نیازمنـدان واقعـی تدویـن گردیـد در مرحلـه اول بـا 
تمرکـز بـر شناسـایی افـرادی کـه دارای فقـر شـدید 
هسـتند مـورد اقـدام قـرار گرفـت. افـرادی هـم کـه 
در جامعـه هـدف قـرار می گرفتنـد بایـد دارای چهـار 
ویژگی اساسـی زیـر باشـند: 1- افراد شناسایی شـده، 
در مرز ناامنی غذایی )گرسـنگی( باشـند 2- وضعیت 
آنهـا بهتـر از افراد تحـت پوشـش کمیته امداد نباشـد 
3- درآمد سـرانه آنهـا )به جز یارانـه( در مـاه زیر ۵00 
هزار تومـان باشـد 4- تحـت پوشـش کمیته امـداد یا 

بهزیسـتی نباشند. 
مطابق بـا آخرین آمـار درحال حاضـر تعـداد 1۵ هزار 
و ۷03 موسسـه یـا نهـاد مردمـی در سـامانه حامـی 
ثبت شـده اند کـه بیـش از 3 هـزار و ۷09 مـورد از این 
موسسات نسـبت به ثبت نیازمندان در سـامانه حامی 

سراسـر کشـور اقـدام کرده اند. 

 شناسایی ۷۴ درصد نیازمندان توسط
 بخش غیردولتی 

همان گونـه که ذکر شـد بررسـی و ثبت افـراد نیازمند 
در سـامانه حامی توسـط دو گروه غیردولتـی و دولتی 
و دسـتگاه های اجرایـی انجـام گرفـت کـه با بررسـی 
اطاعـات نیازمنـدان از نظـر مرجـع ثبـت در سـامانه 
مربوطـه، ۷4 درصـد نیازمنـدان توسـط موسسـات و 
نهادهـای مردمـی شناسـایی شـده اند کـه 41 درصد 
از آنهـا در وسع سـنجی وزارت رفـاه مـورد تاییـد قرار 

گرفته انـد. 
 

شناسایی ۱ میلیون و ۶۴5 هزار نفر
 نیازمند بدون حمایت

بـا توجـه بـه اطاعـات ثبت شـده در سـامانه حامی تا 
21 تیرمـاه 1401 تعـداد 460 هـزار و 18۷ نیازمنـد 
در کل کشـور شناسـایی و ثبت نـام شـده اند کـه بـا 
درنظر گرفتـن اعضای خانـوار نیازمنـدان مذکور، کل 
جمعیـت هـدف بالـغ بـر 1 میلیـون و 64۵ هـزار نفر 
بـوده اسـت. در میـان اسـتان های کشـور نیز اسـتان 
سیستان وبلوچسـتان با 212 هزار و 98 مورد ثبت نام، 
بیشـترین نیازمنـد را در سـامانه ثبت نـام دارد و بعد از 
آن اسـتان های کرمان )40 هزار و 831 مـورد(، فارس 
)23 هزار و 621 مورد(، تهران )22 هزار و 684 مورد(، 
لرسـتان )21 هزار و 38 مـورد(، خراسـان رضوی )19 
هزار و 823 مورد( قـرار دارند. از سـویی دیگر و مطابق 
بـا آزمـون وسـع کـه بـر مبنـای وضعیـت سـه  دهک 
پایین درآمدی انجام گرفته حـدود 330 هزار نیازمند 
)۷2 درصـد از جامعه هـدف( تحت پوشـش نهادهای 
حمایتی نبودند که از نیازمندان غیرتحت پوشـش، 82 
هـزار نیازمنـد معـادل 2۵ درصـد جامعه عضـو دهک 
اول درآمـدی هسـتند و تقریبـا 208 هزار نفـر معادل 
63 درصد عضو سـه دهـک پاییـن درآمدی هسـتند. 
جهـت تكمیـل فرآینـد شناسـایی، توانمندسـازی و 
حمایت از فقرای موضوع دسـتورالعمل مقابلـه با فقر، 
تا تاریـخ 10 خـرداد سـال جـاری، تعـداد ۵0 هـزار و 
۵4۷ نیازمنـد عضو دهـک اول )198 هـزار و 9۷6 نفر 
با لحاظ اعضـای خانـوار( تایید شـده براسـاس آزمون 
وسـع دارای محرومیت »غـذا و پوشـاک« و 1۷ هزار و 
۵29 نیازمنـد )60 هـزار و 63۵ نفـر بـا لحـاظ اعضای 
خانـوار( دارای محرومیت سـرپناه توسـط وزارت رفاه 
به کمیتـه امداد امـام خمینی)ره( ارجاع شـده اسـت. 

 
۷۱ درصد نیازمندان درآمد ثابت نداشتند 

از اقدامـات مهمـی کـه پـس از فرآینـد اسـتخراج 
اطاعـات نیازمنـدان بایـد مـورد توجه دسـتگاه های 

مربوطـه قـرار می گرفـت بررسـی وضعیـت خانـوار از 
زوایـای مختلفـی خصوصـا ویژگی هـای اقتصـادی و 
اجتماعـی کل نیازمنـدان ثبـت شـده در سـامانه بود 
کـه بررسـی ایـن موضـوع نشـان می دهـد میانگیـن 
افـراد دارای بیمـه اشـتغال ثبـت شـده در سـامانه 
26 درصـد، میانگیـن افـراد دارای درآمـد ثابـت 29 
درصـد، میانگین درصـد مالكیـت خـودرو 31 درصد، 
میانگین افراد دارای بیمه سـامت ایرانیان 80 درصد، 
میانگین خریـد با کارت شـش  مـاه دوم 1400 ماهانه 
۷ میلیـون تومان اسـت که البته سـهم این نسـبت ها 
در دهک هـای پاییـن درآمدی کم اسـت. بررسـی نوع 
محرومیـت نیازمنـدان ثبـت شـده در سـامانه مذکور 
نشـان می دهد از 460 هزار و 18۷ نیازمند شناسـایی 
و ثبت نـام شـده )کل جمعیـت هـدف 1 میلیـون و 
64۵ هـزار نفـری(، 436 هـزار نفـر دارای محرومیـت 
»غـذا و پوشـاک« )1 میلیـون و ۵6۷ هـزار نفـر بـا 
احتسـاب اعضای خانواده( و 24 هزار نفر دارای مشكل 
»سـرپناه« هسـتند که با احتسـاب اعضای خانـوار به 
حـدود ۷۷ هـزار نفـر عضـو خانـوار می رسـد. از بیـن 
کل نیازمنـدان نیـز 422 هـزار و 3۵3 نفـر به عنـوان 
سرپرسـت و 31 هـزار و 2۷0 نفر به عنـوان افراد تحت 

تكفـل ثبت نـام شـده اند. 
 

۸۱ درصد نیازمندان سیستان وبلوچستان 
شناسایی شدند

به منظـور مقایسـه عملكـرد اسـتان های مختلـف در 
تحقـق اهـداف طـرح، شـاخص هایی بـرای ارزیابـی 
اسـتان ها تعییـن شـده اسـت کـه میـزان موفقیـت 
آنهـا در ایـن زمینـه را ارزیابـی و مقایسـه می کنـد. 

شـاخص های مذکـور مـواردی از قبیـل تعـداد افـراد 
ثبت نـام شـده در سـامانه بـه تعـداد جمعیـت گـروه 
هـدف طـرح در اسـتان، نسـبت افـراد پذیرش شـده 
بعـد از آزمـون وسـع بـه افـراد ثبت نـام شـده در 
سـامانه، نسـبت میـزان ورود اطاعـات مهـم بـه کل 
اطاعـات مهـم درنظـر گرفتـه شـده در سـامانه برای 
دسترسی به فقرا و نسـبت افراد معرفی شـده از جانب 
موسسـات )سـمن ها و نهادهای مردمی( بـه کل افراد 
ثبت نـام شـده اسـتان اسـت. نتایج بررسـی ها نشـان 
می دهـد میانگیـن کشـوری نمره اسـتان ها براسـاس 
چهـار شـاخص ارزیابی اسـتانی به طـور متوسـط ۵0 
درصـد بـوده اسـت کـه باالتریـن رتبه هـا بـه ترتیـب 
مربـوط بـه اسـتان سیستان وبلوچسـتان، اسـتان 
کهگیلویه وبویراحمد و اسـتان گلسـتان بـا 81 درصد، 
66 درصـد و 61 درصد بوده اسـت. در مقابـل عملكرد 
تهران بـا 8 درصـد، اردبیـل بـا 20 درصد، اصفهـان با 
26 درصـد و یـزد و قـم هـر دو بـا 28 درصد براسـاس 
شـاخص های ارزیابی اسـتانی دارای بدتریـن عملكرد 
در شناسـایی نیازمندان بوده اند. از سـویی در بررسـی 
نسـبت سـه دهـک پاییـن بـدون پوشـش حمایتـی 
ثبت شـده به کل افـراد ثبـت شـده در سـامانه حامی 
نشـان می دهد 4۷ درصـد افراد ثبت شـده در سـامانه 
ذکر شـده در کل کشـور جزء سـه دهک پاییـن بدون 
پوشـش حمایتـی هسـتند و در میـان اسـتان های 
کشـور نیـز گلسـتان بـا 66 درصـد، خراسـان رضوی 
62، هرمزگان ۵۵، خراسـان شـمالی ۵4 و سمنان ۵3 
درصد پنج اسـتان دارای بیشـترین سـه دهـک پایین 
بـدون پوشـش حمایتی نسـبت بـه افـراد ثبت شـده 

همان اسـتان هسـتند. 

هر
س: م
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کاغذ اقتصادی

در حالی دولت به دنبال سـاخت مسـكن جدید 
اسـت که آمارهـا از خالـی ماندن دسـت کم 2.۵ 
میلیـون واحـد مسـكونی خبـر می دهنـد. ایـن 
میـزان واحد مسـكونی خالی به معنای انباشـت 
سـرمایه ای عظیـم بـا بهـره وری صفـر در بخش 

مسـكن است.
 آخریـن آمـاری کـه از تعـداد خانه هـای خالـی 
اسـتان تهـران اعام شـده، مربـوط به سـال 99 
اسـت که نشـان می دهـد در آن زمان دسـت کم 
۵00 هزار واحد خالی، تنها در این اسـتان وجود 
داشـته اسـت. بدین ترتیب اسـتان تهران سـهم 
20 درصـدی از کل خانه هـای خالـی کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داده بود. بـر همین اسـاس 
همچنین تعـداد خانه هـای خالی کل کشـور در 
آن مقطـع دو میلیون و ۵00 هـزار واحد تخمین 

زده می شـد.
 اگرچه طی 1.۵ سـال گذشـته تعداد پروانه های 
احداث سـاختمان در کل کشور به شدت کاهش 
داشته اما بررسـی آمارها حاکی است در صورتی 
کـه تمامـی پروانه های صادرشـده بـرای احداث 
سـاختمان، بـه صـورت عملیاتـی بـه احـداث 
واحدهای مسكونی منجر شده باشد، از سال 99 
تا کنون دسـت کم 306 هزار و 32۷ سـاختمان 
جدید )بـدون در نظـر گرفتن تعـداد واحدها( به 
بخش مسـكن اضافه شـده اسـت. با این حال اما 
به دلیـل اینكه آمـار دقیقـی از تعـداد واحدهای 
خالـی خانه هـای تـازه احداث شـده در دسـت 
نیسـت، به همان آمار 2.۵ میلیون واحد بسـنده 

می کنیـم.
 انباشت سرمایه در خانه های خالی 

در ایـن صـورت اگـر متوسـط قیمـت هـر متـر 
واحد مسـكونی را همان رقم 43 میلیـون و ۷20 
هـزار تومانـی در نظر بگیریـم که بانـک مرکزی 

بـه تازگـی از تحـوالت مهرماه بـازار مسـكن در 
شـهر تهران اعام کرده اسـت، بـه ارقـام بزرگی 
از انباشت سـرمایه در بازار مسـكن می رسیم که 
بـا بهـره وری صفر درصـد به خـواب رفته اسـت! 
رقمی که بـه دلیل تورم بـاال در اقتصـاد ایران هر 

روز بـزرگ و بزرگتـر می شـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت بـه جـای 
مولدسـازی ایـن واحدهـا بـه دنبـال سـاخت 
خانه هـای جدیـد بـدون مشـتری اسـت تـا بـر 
تعداد واحدهـای خالی بیفزایـد! دولت در همین 
راسـتا هزینه هـای باالیی را هـم تعریف کـرده و 
با فشـار به شـبكه بانكـی، در تاش اسـت طرح 
خود را پیـش ببرد. ایـن در حالی اسـت که هنوز 
طرح مسـكن مهر دولـت نهم روی دسـت دولت 
سـیزدهم مانده و همچنان واحدهـای نیمه کاره 

زیـادی دارد. 
لزوم تمرکز دولت بر مولدسازی واحدهای 

ساخته شده
بر همیـن اسـاس کارشناسـان حوزه مسـكن به 
دولـت توصیـه می کننـد بـه جـای کنـدن چاه 
جدید بـرای سـرمایه های کشـور و پدیـدآوردن 

بدهی هـای کان تـازه در شـبكه بانكـی، همت 
خـود را بـرای مولدسـازی واحدهـای سـاخته 
شـده ای به کار گیرد کـه به دالیـل مختلف روی 
دسـت مالـكان خصوصـی و تعاونی هـا مانده اند.

 در این ارتباط باید اشـاره داشـت کـه واحدهای 
مسـكن مهر از سـهم زیـادی در آمـار خانه های 
خالـی برخوردارنـد. واحدهایـی کـه بـه دلیـل 
کمبود امكانـات رفاهی و مشـكات حمل و نقل 
و دسترسـی به مناطق شـهری، بدون مشـتری 
مانده اند و به تدریج دچار فرسـودگی می شـوند. 
بـر همیـن اسـاس شـاید بهتـر باشـد وزارت 
راه وشهرسـازی بـه جای تغییـر کاربـری اراضی 
کشـاورزی موجـود در اطـراف حاشـیه شـهرها 
یـا الصـاق زمین هـای غیرمسـكونی بـه حومـه 
روسـتاها، بـه فكـر تامیـن هزینـه بـرای مهیـا 
کردن امكانـات رفاهی و آموزشـی در شـهرهای 
جدید مانند پرنـد، پردیـس، صفادشـت و دیگر 
پروژه های مسـكن مهر در سراسـر کشـور باشد 
تـا ایـن سـرمایه های بـه خـواب رفتـه، به بـازار 
مسـكن راه یابند و بخشـی از تقاضای بازار پاسخ 

داده شـود.

وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا ارائـه یـک راهـكار 
پیشـنهادی بـرای ارزان سـازی گوشـت قرمـز 
در کشـور، بـر ضـرورت پایدارسـازی تولیـد و 
ارزان سـازی گوشـت بـا روش پـرورش صنعتـی 
تاکید کرده است. سیدجواد سـاداتی نژاد با تاکید 
بر اینكه پایـداری تولید گوشـت و ارزان سـازی با 
پـرورش صنعتی محقـق می شـود، گفته اسـت: 
بایـد پـرورش گوسـفند را صنعتـی کـرده و بـه 
صورت 90 روزه سالنی آن را تولید کنیم. به گفته 
این مقام مسـوول، باید تولید گوسـفند از روز آغاز 
تولد تا پایـان آن دو برابر میزان تولیـد مرغ تكثیر 
شـود و به کشـتار برسـد که ایـن مهم، پایـداری 
تولید گوشـت و ارزان سـازی آن را به همـراه دارد 

که یـک پایـه امنیـت غذایی اسـت.
به گـزارش فـرارو، از سـوی دیگر اگرچه گوشـت 
قرمز نیمـه نخسـت امسـال را بـا کمترین رشـد 
قیمت پشـت سـر گذاشـت، اما بـه  گفتـه فعاالن 
این حوزه، بـازار این محصول پروتئینـی در رکود 
بود و مصرف کنندگان اسـتقبال زیـادی از خرید 
گوشـت قرمز نكردند. ایـن کاهش تقاضـا اگرچه 
نتوانسـت جلوی روند افزایش قیمت را بگیرد، اما 
شـیب آن را مایـم کـرد. به طـوری کـه برخاف 
گوشـت مرغ که با ثبت تورم نقطه بـه نقطه 121 
درصدی در مهرمـاه، از جمله مـواد غذایی مهمی 
بوده که بیشـترین افزایش قیمـت را تجربه کرده.

در مقابـل امـا، تـورم نقطـه بـه نقطـه گوشـت 
گوسـفند در مهر ماه حدود 32 درصد بوده اسـت. 

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت
بـه تازگـی دبیـر انجمـن صنعـت بسـته بندی 
گوشـت و مـواد پروتئینـی کشـور از کاهـش ۵0 
درصـدی مصـرف گوشـت در کشـور خبـر داده 
اسـت. مسـعود رسـولی بـا بیـان اینكه در سـال 
جـاری نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

مصـرف گوشـت ۵0 درصـد و مصـرف مـرغ 30 
درصـد کاهـش یافته اسـت، گفته اسـت: کاهش 
تقاضا باعـث شـده که شـرکت های بسـته بندی 
بـا مشـكاتی روبـه رو شـوند. زیـرا شـرکت های 
بسـته بندی برای حجـم تولید مشـخصی هزینه  
کرده اند، اما بـه دلیل کاهش تقاضـا تولیدات آنها 

نیـز کم شـده اسـت.
 وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا افزایـش 
قیمـت گوشـت در تقاضـا بـرای خریـد تغییری 
ایجاد کـرده اسـت یا خیر، گفـت: در سـال جاری 
مصـرف گوشـت ۵0 درصـد و مصـرف مـرغ 30 
درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 
کاهـش یافته اسـت. ایـن شـرکت ها اگـر تعدیل 
نیـرو کننـد، بـه راحتـی نمی تواننـد نیـرو جذب 
کنند و اگر نیروهـای خود را حفظ کننـد، دخل و 

خرجشـان بـه هـم نمی رسـد. 
دبیر انجمـن صنعت بسـته بندی گوشـت و مواد 
پروتئینـی کشـور در پاسـخ بـه اینكـه آیـا باالتر 
بـودن قیمـت گوشـت و مـرغ بسته بندی شـده 
علـت کاهـش تقاضای ایـن محصـوالت در بـازار 
نیسـت، گفت: از نظر مـا بسـته بندی محصوالت 

هزینه اضافی نـدارد، زیرا بسـته بندی سـودش را 
از ضایعات به دسـت می آورد. به طـور نمونه وقتی 
مردم مـرغ کامـل خریـداری می کنند، پوسـت و 
ضایعـات آن را دور می ریزنـد، ولـی شـرکت های 
بسـته بندی ضایعات را می فروشـند و از پـول آن 

بـرای بسـته بندی اسـتفاده می کنند. 
تولید کافی گوشت قرمز

در این بین مدیرعامـل اتحادیه دامداران با اشـاره 
به شـرایط مسـاعد تولیـد و مـازاد دام در کشـور 
می گویـد: سـاالنه حـدود 900 هزار تن گوشـت 
قرمـز در کشـور تولیـد می شـود و نگرانـی بـرای 
تامین گوشـت بازار داخـل وجود نـدارد. مجتبی 
عالـی ادامه می دهـد: با توجه به شـرایط مسـاعد 
تولیـد، بیـش از 3 میلیـون راس دام سـبک  مازاد 
در کشـور وجـود دارد که فعـا برنامه ریـزی برای 
مازاد دام نشـده اسـت. ایـن فعال صنفـی قیمت 
کنونی هر کیلوگرم دام  سـنگین را بیـن 80 تا 83 
هزار تومـان و دام  سـبک را ۷۵ هزار تومـان اعام 
کرد و گفت: بـا وجـود افزایش مولفه هـای تولید، 
قیمـت دام  بـا نـرخ تمام شـده 20 هـزار تومـان 

اختـاف دارد.

پای وزارتخانه به ماجرای گوشت قرمز باز شددولت به دنبال ساخت مسکن بی خریدار

گوشت قرمز ارزان می شود؟
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بـه گـزارش تجارت نیوز، در جلسـه شـورای  عالـی هماهنگی اقتصـادی سـران قوا و بـا پیگیری 
سـازمان بـورس و به منظور حمایـت از سـهامداران، کاهـش 80درصـدی مالیات فروش سـهام 
در جلسـه شـورای عالـی هماهنگی اقتصـادی بـه تصویب رسـید.  به نقـل از ایرنـا، پـس از آغاز 
حمایت های جـدی دولـت از بازار سـهام و احیـای روند معامـات از سـه هفته گذشـته و بهبود 
شـرایط بازار، اقدامـات دولت ادامـه دارد تـا به فعاالن بـازار سـرمایه اثبات شـود که این بـازار در 
اولویت برنامه هـای اجرایی دولت قـرار دارد.  از ایـن رو در ادامه حذف قیمت گذاری دسـتوری در 
صنایع مختلف، دوشـنبه این هفته یـک اتفاق مهـم و بزرگ بـرای صنعت خودروی کشـور رقم 
می خورد و آن، عرضـه خودروی پرتیراژ پـژو 20۷ ایران خودرو برای نخسـتین بـار در بورس کاال 
اسـت تا پس از رهایـی خودروهـای کم تیـراژ و غیرعمومی تر برای مـردم، حـذف قیمت گذاری 
دسـتوری و اعتماد به سـازوکار بازار به خودورهای پرتیراژ برسـد. این اقدام چند سـیگنال مثبت 
را با خود به همـراه دارد، نخسـت اینكه عـزم دولت برای کنار گذاشـتن قیمت گذاری دسـتوری 
جدی اسـت، دوم، حمایـت واقعی از خودروسـازان و بازگشـت سـود حاصـل از تولیـد به چرخه 
تولید اسـت و سـوم، تنها نگذاشـتن سـهامداران اسـت تا آنها گروه به گـروه با مشـاهده اقدامات 
عملیاتی دولت و برداشتن موانع ایجاد شـده در مقابل کسـب وکارها، به بازار سهام دلگرم باشند.

فائو از رشـد 2۵درصـدی تولید گندم ایـران در سـال 2022 خبـر داد و کل تولید غـات ایران 
در ایـن سـال را 19.۵میلیون تن اعـام کرد.

به گـزارش خبرگزاری تسـنیم، سـازمان جهانـی خواروبار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائو( در 
جدیدتریـن گـزارش خود موسـوم بـه چشـم انداز غذایـی جهـان تولید غـات ایران در سـال 
زراعـی 2022 را 19.۵ میلیـون تـن بـرآورد کـرد. تولیـد غـات ایـران در ایـن سـال با رشـد 
16درصدی نسـبت به سـال قبل مواجه شـده اسـت. فائو در سـال زراعـی 2021 تولید غات 

ایـران را 16.8 میلیـون تن بـرآورد کـرده بود.
این گزارش تولید گنـدم ایران در سـال زراعـی 2022 را 13 میلیون تن برآورد کرده اسـت که 
نسـبت به سـال قبل رشـد قابل توجه 2۵درصدی داشـته اسـت. ایران در سـال پیش به دلیل 
خشكسـالی 10.4 میلیون تـن گندم تولید کـرده بود. بـر این اسـاس، واردات گنـدم ایران نیز 
طی امسـال 3۷ درصد کاهش داشـته و در حالی که ایران سـال پیـش ۷.9 میلیـون تن گندم 

وارد کرده بود امسـال این رقـم به ۵ میلیـون تن کاهش یافته اسـت.
این نهاد بین المللـی همچنین تولیـد ذرت ایـران در سـال زراعـی 2022 را 1.3 میلیون تن و 

تولید جوی ایـران را 3 میلیـون تن بـرآورد کرده.

مدیـرکل دفتر بازرسـی وزارت جهاد کشـاورزی گفـت: فروش تخم مـرغ باالتر از نـرخ مصوب 
اعامی در سـامانه 124 ممنوع اسـت و پرونده متخلفـان به تعزیرات حكومتی اعام می شـود.
مسعود امرالهی مدیرکل دفتر بازرسـی وزارت جهاد کشـاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسـنیم اظهار داشـت: پیرو افزایش قیمـت کاذب در بازار تخم مرغ، هفته گذشـته 
بازرسـان وزارت جهاد کشـاورزی با گرانفروشـی این محصول در چرخه های مختلـف تولید تا 
عرضه شـامل مرغـداری، عمده فروشـی، بنكـداری و خرده فروشـی برخـورد کردنـد و پرونده 

ایـن تخلفات به سـازمان تعزیـرات حكومتی برای صدور حكم ارسـال شـد.
وی در پاسـخ  اینكـه نـرخ مصوب تخـم مـرغ در چرخه هـای مختلـف تولیـد تا عرضـه تولید 
چقدر اسـت، گفت: مـردم برای آگاهـی از قیمـت مصوب تخـم مرغ به سـامانه 124 سـازمان 

حمایـت مراجعـه کنند.
مدیـرکل دفتـر بازرسـی وزارت جهاد کشـاورزی ادامـه داد: مـردم گـزارش های خـود درباره 
گران فروشـی تخم مرغ به سـامانه 124 شـكایت کنند تا بازرسـان ما بـه آنجا مراجعـه کنند.

وی تصریح کـرد: از دی ماه سـال قبل تا به امـروز 82 هزار پرونـده تخلف برای گرانفروشـی در 
بخش محصوالت کشـاورزی، تشكیل شـده است.

کاهش 8۰درصدی مالیات فروش
 سهام تصویب شد

رشد 2رقمی
 تولید گندم و برنج ایران

فروش هرشانه تخم مرغ باالتر
 از ۷۶ هزار تومان تخلف است
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خبر
رئیس اورژانس کشور خبرداد:

۴ سال است که حتی 
یک دستگاه آمبوالنس 

خریداری نشده است
رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور از دولت و 
مجلس خواسـت کـه توجه جدی بـه تامین 
آمبوالنس در بودجه 1402 داشـته باشـند.
بـه گـزارش ایسـنا، جعفـر میعادفر بـا بیان 
اینكه حدود سـه هـزار آمبوالنـس اورژانس 
بیـش از 1۵ سـال عمـر دارنـد که اسـتفاده 
از آنهـا غیر اصولی اسـت، گفـت:» همچنین 
حدود سـه هـزار و 100 پایگاه داریـم که هر 
پایـگاه باید دارای یـک آمبوالنس بـوده و هر 
سـه پایگاه هم یـک آمبوالنس رزرو داشـته 
باشـد تا در صورتی که آمبوالنسـی با مشكل 
مواجه شـود بتواند خدمات رسـانی کـرده و 

ارائـه خدمـات به مـردم مختل نشـود.«
وی بـا بیـان اینكـه حـدود چهـار سـال 
اسـت کـه حتـی یـک دسـتگاه آمبوالنـس 
خریـداری نشـده اسـت، افـزود: »کمتریـن 
عمـر آمبوالنس مـان حـدود پنـج سـال و 
بیشـترین نیـز بیـش از 1۵ سـال اسـت که 
برای رفـع کمبودهـا بایـد حداقل سـه هزار 
آمبوالنس جایگزین شـود تا بتوان نسبت به 
از رده خـارج کردن آمبوالنس های فرسـوده 
اقدام کـرد. عملیات هـای اورژانس پیوسـته 
و 24 سـاعته اسـت و در حالـی کـه عمـر 
آمبوالنس هـا در دنیـا پنـج سـال اسـت امـا 
مـا هنـوز از آمبوالنس هایی با عمر 1۵ سـال 
اسـتفاده می کنیـم.« میعادفـر بـا یـادآوری 
اینكـه در شـرایط اقتصـادی فعلـی کشـور 
خروج یكبـاره سـه هـزار آمبوالنـس امكان 
پذیر نیسـت، ادامه داد: »انتظـار داریم دولت 
و مجلـس در بودجـه 1402 فكـری جـدی 
بـرای تامیـن آمبوالنس داشـته باشـند؛ در 
بسـیاری از مراکز تنهـا خدمت آمبوالنسـی 
اسـت و آمبوالنس کمترین هزینـه در حوزه 
وزارت بهداشـت اسـت در واقـع تجهیـز و 
فعـال کـردن بیمارسـتان هـا بسـیار هزینه 
بـر بـوده و ضریـب اشـغال تخـت آنهـا نیـز 
بسـیار پایین اسـت و اگر به جای بیمارستان 
هـا اورژانس هـا را تقویـت کنیـم کاهـش 
هزینه هـای دولت و بهبـود خدمات رسـانی 
به مـردم را در پـی خواهـد داشـت. « رئیس 
سـازمان اورژانـس کشـور، تقویـت نـاوگان 
آمبوالنسـی و نیـروی انسـانی در اورژانـس 
پیش بیمارستانی را گامی جدی برای بهبود 
خدمـات رسـانی بـه مـردم دانسـت و گفت: 
»انتظـار داریم ایـن مهم بـه عنـوان دغدغه 
مـردم و رئیـس جمهـور در الیحـه بودجـه 

1402 دیـده شـود.«
 

استان های دارای بیشترین 
مراجعه به مراکز معاینه فنی 

خودرو کدامند؟

مدیر امور اجرایـی معاینه فنی خودروهای کشـور گفت: بیشـترین 
مراجعه بـه مراکـز معاینه فنی خودروهای سـبک کشـور براسـاس 
اطاعـات ثبـت شـده در سـامانه سـیمفا طی شـش ماهه نخسـت 
سـال جـاری مربـوط بـه اسـتان های تهـران، خراسـان رضوی و 

اصفهـان بوده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، عبداله متولـی ضمن بیـان مطلب فـوق توضیح 
داد: از دالیـل اصلـی این موضـوع می تـوان به جمعیت بـاالی ثابت 
و متغیر شـهری، تعداد خودروهای موجـود در این شـهرها، کنترل 
و اعمـال قانـون مكانیـزه خودروهـای فاقد گواهـی معاینـه فنی در 

مناطق کم انتشـار آالیندگـی)LEZ( کانشـهرها اشـاره نمود.
وی همچنین عنوان کرد: براسـاس اطاعات ثبت شـده در سـامانه 
سـیمفا، کمترین میـزان مراجعـات به مراکـز معاینه فنی در شـش 
ماهه اول سـال 1401به ترتیب مربـوط به اسـتان های کهگیلویه و 
بویـر احمد، ایام و بوشـهر بوده اسـت که ایـن امر لـزوم توجه بیش 
از پیـش مسـئولین و عـزم جدی اعضـای کارگـروه اسـتانی معاینه 
فنی خودروهای سـبک و سـنگین در اجـرای مـواد ۷ و 8 آیین نامه 
اجرایی مـاده 8 قانـون هوای پـاک و لزوم کنتـرل مكانیـزه و اعمال 
قانون خودروهـای فاقد معاینـه فنی در این اسـتان هـا را می طلبد.
وی اضافـه کرد: در شـش ماهه نخسـت سـال 1401 مراکـز معاینه 
فنی خودروهای سـبک کشـور در مجمـوع ۵ میلیـون و 999 هزار 
و3۷0 خـودرو پذیـرش داشـتند که نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبـل رشـد 8 درصـدی را نشـان می دهـد و در مجمـوع 22درصـد 
مجمـوع خودروهـای مراجعـه کننـده بـه مراکـز معاینـه فنـی 
خودروهـای سـبک، موفق بـه اخـذ گواهـی معاینـه فنی نشـدند.

 متولـی در ادامـه گفـت: همچنیـن در شـش ماهـه نخسـت سـال 
جاری یک میلیـون 32 هـزار و406 دسـتگاه خودروی سـنگین به 
مراکز معاینه فنـی خودروهای سـنگین مراجعه نمودند که نسـبت 
به زمان مشـابه در سـال گذشـته از رشـد ۷ درصدی برخوردار بوده 
اسـت که از ایـن تعـداد، 8۵ درصـد خودروهـای سـنگین موفق به 
اخذ گواهی معاینه فنـی و 1۵ درصـد در آزمون ها مردود شـده اند.

مدیر امـور اجرایی معاینه فنـی خودروهای کشـور همچنین خاطر 
نشـان کرد: با همـكاری و هماهنگی همه  دسـتگاه های مسـئول در 
قانـون هـوای پـاک و رعایـت کامـل آیین نامـه اجرایی نحـوه انجام 
معاینـه و صـدور بـرگ معاینـه فنـی خـودرو؛ یقینـاً تأثیـر منابـع 

متحـرک بـر آالیندگی در شـهرها کاهـش خواهـد یافت.

خبر واگذاری  ۵۰۰۰ معدن متروکه؛ 

فعال سازی 5۰۰۰ بمب مخرب محیط زیست
گزارش

ایرنا

یک فعـال محیـط زیسـت بـا بیـان اینكـه فعالیت 
معـدن توسـعه پایـدار جوامـع محلـی، پیكره های 
طبیعی و... را تخریـب می کند، از واگـذاری ۵000 
معـدن غیرفعـال و متروکـه انتقـاد کـرد و گفـت: 
بخـش مالـی و سـود حاصـل از ایـن معـادن مبهم 
و غیرشـفاف اسـت امـا آن چیـز که شـفاف اسـت، 
تخریـب محیـط زیسـت و معیشـت پایـدار مـردم 

اسـت.
به گـزارش ایسـنا، یكـی از  فعالیت هـای اقتصادی 
کـه بـه محیـط زیسـت آسـیب شـدید و غیرقابـل 
جبرانـی وارد می کنـد، معـدن کاوی اسـت کـه 
از جملـه آثـار آن می تـوان بـه آلودگـی آب هـای 
مناطـق  تخریـب   ، جاده سـازی  زیرزمینـی، 
کوهسـتانی همچنین از بیـن رفتن تنـوع جانوری 
و پوشـش گیاهـی و...اشـاره کـرد. بـه گفتـه یـک 
دکتـری محیـط زیسـت بـدون شـک تـداوم روند 
فعلـی معـدن کاوی در کشـور غیـر قابـل جبـران 
خواهـد بـود چـرا کـه زمانـی کـه یـک معـدن باز 
شـود و اسـتخراج از آن صـورت گیـرد، نمی تـوان 
برای جبـران آن اقدامی کـرد اما اگر پیـش از اقدام 
بـه اسـتخراج از معـادن برنامه ریزی صحیـح وجود 
داشـته باشـد، می تـوان آثار مخـرب ناشـی از آن را 

کاهـش داد.
چندی پیش اخبـاری مبنی بـر مزایـده و واگذاری 
۵000 معـدن متروکـه بـه شـرکت های خصوصی 
منتشـر شـد. مسـعود امیـرزاده در گفـت و گـو بـا 
ایسـنا در واکنـش بـه اخبـار منتشـر شـده مبنـی 
بـر مزایـده و واگـذاری ۵000 معـدن متروکـه بـه 
شـرکت های خصوصـی، دربـاره معـادن کاوی و 
اثرات مخـرب آن اظهار کـرد: یكـی از مخرب ترین 
بخش هـای اقتصـادی که تخریب بسـیار گسـترده 
و غیرقابـل برگشـتی را بـه سـرزمین وارد می کند 
و درآمدهـای اقتصـادی ناچیـزی دارد، صنعـت 

معـدن اسـت.
وی ادامـه داد: مفهـوم معـدن بـرای مـردم و 
سیاسـتمداران اینگونه جا افتاده اسـت کـه در یک 
منطقـه دور افتـاده مقـداری مـاده بر سـطح زمین 
ریختـه اسـت کـه بایـد آن هـا را جمـع آوری و بـه 
پـول و مـواد معدنـی تبدیل کننـد تا موجـب رونق 

اقتصـادی آن هـا شـود.

نابودی پیکره طبیعی با معدن کاوی
ایـن فعـال محیـط زیسـت بـا تاکیـد بـر اینكـه 
شـناخت مـا از طبیعـت بـا معنـای حقیقـی آن 
تفـاوت بسـیاری دارد، گفـت: معـادن در داخـل 
پیكره هـای ارزشـمند طبیعـت قـرار گرفته انـد. 
آن هـا در همجـواری کوه هـا، رودهـا، جنگل هـا و 
مراتـع هسـتند و بـرای بـه دسـت آوردن آن مـاده 
معدنـی بایـد پیكـره طبیعی متاشـی شـود که در 
ایـن صـورت کارکردهای طبیعـی خود را از دسـت 
می دهنـد عـاوه بـر آن ارزش منظـری پیكره های 

طبیعـی نیـز از بیـن مـی رود.
وی درباره اهمیـت ارزش های منظـری پیكره های 
طبیعی اظهار کـرد: ارزش های منظر کـه در دنیای 
جدید به آن توجه می شـود، موجـب آرامش روانی 
هسـتند. مـا بـا فعالیت هـای معدنـی کـوه سـالم، 
جنگل سـالم و رودخانه سـالم را متاشی می کنیم 
و ارزش منظـر را از بیـن می بریـم.  هنگامـی کـه 
ایـن ارزش هـا از بیـن بـرود، وابسـتگی و عشـق به 
سـرزمین نیـز مخـدوش می شـود چراکـه وقتـی 
ارزش هـای منظـری سـرزمین کامـل باشـد به آن 

وابسـتگی و دلبسـتگی داریـم.
امیـرزاده افـزود: پسـماندهای معدنـی جـزو 
مخرب تریـن و آلوده تریـن پسـماندها هسـتند. در 
برخـی هـزاران برابر بیشـتر از حجـم مـواد معدنی 
اسـتخراج شـده، پسـماند آلوده کننده بـه طبیعت 

تحمیل می شـود. ایـن پسـماند موجـب آلودگی و 
نابـودی عرصه هـای طبیعـی می شـوند.

دور زدن نهادهای حاکمیتی محیط زیستی 
با قانون و تبصره معادن

وی دربـاره تبصـره اصاحیـه قانـون معـدن گفت: 
طبـق اصـل 4۵ و  ۵0 قانـون اساسـی دو نهـاد 
حاکمیتی محیـط زیسـت و منابع طبیعـی وظیفه 
حفاظـت از منابـع طبیعـی را بر عهـده دارنـد اما با 
افـزودن قانـون معـادن و تبصـره  اصاحیـه قانـون 
معـادن در سـال 90 و 92  سـازمان های حفاظتـی 

محدود و معـادن و فعالیت های معدنی آزاد شـدند 
و بـه نوعـی می توان گفـت محیـط زیسـت و منابع 

طبیعـی را بـا قانـون معـادن دور زدیم.
این فعـال محیط زیسـت ادامـه داد: بخـش معدن 
بـا فعالیـت آزادانـه و بـه عنـوان یـک مخـرب و 
نابودکننـده سـرزمین بـه هـر نحـوی از پیكـره  و 
عرصه هـای طبیعـی بهـره می بـرد تـا بـه سـود 
مورد نظـر برسـد. وی بـا تاکیـد بـر اینكـه فعالیت 
معدن کاوی همیشـه مورد اعتراض فعـاالن محیط 
زیسـت و جوامـع محلی و بومـی بوده اسـت، گفت: 

با انجـام فعالیت هـای معدنـی، زندگی کشـاورزانی 
که در آن محدوده سـكونت دارند، مختل می شـود. 
آب، هوا، خـاک و پیكره طبیعی کـه زندگی آن ها را 

پشـتیبانی می کنـد تخریـب می شـود.
امیـرزاده ادامـه داد: ایـن فعالیت هـا موجـب 
اختافـات فرهنگـی و آسـیب در زندگـی جوامـع 
محلـی می شـود، یعنـی بخـش معـادن بـا انجـام 
فعالیت های اقتصادی، معیشـت پایـدار افراد بومی 

و محلـی را تخریـب می کنـد.
وی با اشـاره بـه انتقادات فعـاالن محیط زیسـت از 
معدن کاری اظهـار کرد: مـا توقع داریم کـه قوانین 

در این حـوزه اصـاح شـود و معـدن بـه بهانه های 
اقتصـادی کـه خیلـی هـم در مقابـل تخریباتی که 
ایجـاد می کند مسـئله مهم و چشـمگیری نیسـت، 
نتواند کشـور را تخریب کنـد و تنها افـرادی خاص 
سـود ببرند و معیشـت پایدار مردم را آسـیب بیند.

ایـن فعـال محیـط زیسـت بـا اظهـار تاسـف از 
خبـر مزایـده، واگـذاری و فعالیـت مجـدد ۵000 
معـدن غیـر فعـال و متروکـه  گفـت: ایـن  ۵000 
معـدن به قـدری گسـترده اسـت کـه تمـام ایـران 
را به صـورت نقطـه بـه نقطـه در بـر می گیـرد. این 
عمـل بـه معنـای تحمیـل  ۵000 بمـب انتقـاد ، 
شـكاف اجتماعـی و عامـل تخریب محیط زیسـت 

بـه جامعـه اسـت.
امیـرزاده تاکیـد کـرد: مـا از معترضـان فعالیـت 
معـدن هسـتیم، یعنـی حتـی تمـام معادنـی کـه 
مجـوز دارنـد و در حـال فعالیـت هسـتند مـورد 
اعتـراض دسـتگاه های حاکمیتـی محیـط زیسـت 
و منابـع طبیعـی و فعـاالن محیط زیسـت و جوامع 
بومـی هسـتند. ایـن نارضایتی نسـبت بـه معادنی 
کـه بـه دالیـل مختلفـی دچـار وقفـه و تعطیـل 
شـدند، شـدیدتر اسـت چراکـه ایـن معـادن یـا 
نتوانسـته اند ضوابـط محیـط زیسـتی را رعایـت 
کننـد و یـا نارضایتی هـای اجتماعـی بـه قـدری 
زیـاد بـوده کـه دسـتگاه های حاکمیتی مجبـور به 

تعطیلـی آن هـا شـدند.
وی افـزود: کنشـگران محیـط زیسـت بیانیـه ای 
مبنـی بـر اعتـراض نسـبت بـه فعال سـازی معادن 
متروکـه امضـا کردنـد چراکـه ضوابـط به درسـتی 

رعایـت نشـده اسـت.  
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کاغذ جامعه

اکبـری مهم تریـن موضـوع در تعیین زمـان انتقال پیـروز به تـوران را »وابسـتگی زیـاد پیروز  
به انسـان« دانسـت و گفت: ایـن وابسـتگی باید تا حـد امکان کمتـر شـود. از ابتـدا تیمارگر از 
»پیروز« نگهـداری کرده اسـت بنابرایـن به نوعـی او  را شـبیه مادر خـود فرض می کنـد و جدا 
شـدن از تیمارگر برایش سـخت اسـت بنابراین کم کـم در حال کاهش این وابسـتگی هسـتیم.

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 140160319008001288 هیات دوم موضـوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملـک زرنـد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد عرب پـور داهوئی 
فرزند صفر به شـماره شناسـنامه 9۷ صـادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت 349 
مترمربع مفروز و مجزی شـده از پاک 13 فرعـی از ۵068 اصلی واقـع در زرند بخش 13 
کرمان به آدرس شـهرک امام سـجاد)ع(کوچه مدافعان حرم ۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای حسـین عرب نصرت آبادی محرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
به مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و  پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
بدیهی اسـت در صورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/8/29

حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و اماک
شناسه آگهی: 1403224

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 140160319012002192 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعیین تكلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضي 
خانم ناهید ابوالحسـن زاده یـزدي فرزنـد ابراهیم به شـماره شناسـنامه 114۵۵ صـادره از 
سـیرجان در یک قطعه زمین مزروعـي به مسـاحت 3092/44 مترمربع پـاک 2۷1 اصلي 
واقع در سـیرجان اراضی مفـروز باغبمید بخش 36 کرمـان خریداري از مالک رسـمي آقاي 
غامحسـین ابوالحسـن زاده محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـي مي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـي به مدت 
دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/29

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 140۵13۵

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 140160319012002۷62 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعیین تكلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضي 
آقاي علي حسن پور هویشـانی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 3060131۵21 صادره 
از سـیرجان در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 286/36 مترمربع پـاک 3036 اصلـي واقع در 
سـیرجان مكی آباد بخش 36 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي سید محمد علی نبوی 
مكی آبادی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
1۵ روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیـت متقاضي 
اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/8/29 
محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 140۵13۷

شماره آگهی : 1۴۰1۰3۹1۹۰۶۹۰۰۰۰۰۶
تاریخ آگهی : 1۴۰1/۰8/22

شماره پرونده : 1۴۰1۰۴۰1۹۰۶۹۰۰۰1۷3
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( پرونده کالسه 1۴۰1۰۰1۷۷
 به موجـب پرونـده اجرائی کاسـه فوق موازی 14 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ 
عرصه و اعیـان پاک ثبتی بـه شـماره ۵۷42 -اصلـی واقـع در بخش 13 کرمان- شـهر 
زرند،خیابـان چمران-کوچه شـماره 9،کد پسـتی ۷۷61914618 که سـند آن در دفتر 
امـاک الكترونیكـی بـه شـماره 140120319008001638 بنام وحیدرضا قاسـم پور 
زرندی شـماره ملـی 3080029۵42 نـام پدر عباس به سـند شـماره چاپـی  216834 
ب 1400 ثبـت و صـادر گردیده اسـت،که محدود بـه حدود شـماال : درب و دیـوار بطول 
)10/00(ده متـر بـه کوچه،شـرقا دیـوار مشـترک بطول)21/۵0(بیسـت و یـک متـر و 
پنجـاه سـانتیمتر به شـماره فرعـی از پنـج هـزار و هفتصـد و چهـل و سـه اصلی،جنوبا: 
دیـوار مشـترک بطـول) 14/00(چهـارده متـر به شـماره فرعـی از پنـج هـزار و هفتصد 
و چهـل اصلی،غربـا : درب و دیـوار بطـول )21/10(بیسـت و یـک متـر و ده سـانتیمتر 
بـه کوچه،بـه مسـاحت ششـدانگ 2۵۵/60 مترمربع کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری وضعیت فعلـی موجـود ملک بدین شـرح مـی باشـد: اعیانی ملـک قدیمی 
سـاز و فاقد اسـتحكام بنا و غیر قابل قیمت گذاری به همـراه امتیـازات اب،برق،گاز،تلفن 
و حصارکشـی 1-ارزیابـی ملـک : با توجـه بـه در نظر گرفتـن اهم جهـات موثر با شـرط 
بامعـارض بودن،بـدون در نظـر گرفتن بدهـی ها و دیـون احتمالـی ارزش شـش دانگ 
ملک مذکـور بدین شـرح تقویم می گـردد: الـف–ارزش عرصـه : قطعه زمین مسـكونی 
بـه مسـاحت موجـود 2۵۵.60 مترمربـع از قـرار هـر مترمربـع 80/000/000 ریـال 
جمـع کل معـادل 20/448/000/000 ریـال ب-اعیانـی موجـود فاقد قیمت گـذاری و 
سـایر ملحقات)ششدانگ(شـامل،حصار و امتیـازات)آب ،برق،گاز،تلفن(جمعـا بـه مبلغ 
200/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت.ملک مذکـور فاقـد بیمـه و ششـدانگ 
ملک،بـه مبلـغ 20/648/000/000 ریال)بیسـت میلیـارد و ششـصد و چهـل و هشـت 
میلیون ریال(ارزیابـی و قطعی گردیـده اسـت.مزایده از مبلـغ از 3/011/166/666 ریال 
)سـه میلیارد و یازده میلیون و یكصد و شـصت و شـش هزار و ششـصد و شـصت و شش 
ریال(ارزش 14 سهم مشـاع از 96 سهم ششـدانگ پاک فوق الذکر شـروع و به باالترین 
قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد و سهم مشـاع پاک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز 
دوشـنبه مورخ 1401/09/14 در اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان زرند واقع در بلوار 
فـردوس از طریـق مزایـده به فـروش می رسـد.الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهـی های 
مربوط به آب و بـرق و گاز غیره اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایـده اعـم از اینكه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به  عهـده برنده 
مزایده اسـت و نیز در صورت وجـود مازاد،وجـوه پرداختی بابت هزینه هـای فوق از محل 
مازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقداً وصـول می 
گردد ضمناً چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی 

در همان سـاعت و مـكان مقـرر برگزار خواهد شـد
 تاریخ انتشار: روز یكشنبه مورخ 1401/08/29

حسین توحیدی نیا- رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند
شناسه آگهی: 14118۷3

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

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

آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تكلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شـماره 1401603190140006۷4-
1401/02/21- هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی آقـای ناصـر ابراهیمی پـور  فرزنددادخدا بشـماره 
شناسنامه 400 صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 300/۷3 متر 
مربع پاک - فرعـی از۵81- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از ۵81 -اصلی 
قطعـه دو واقـع در اراضی حسـین آبـاد جیرفـت بخـش 4۵ کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای ابراهیـم سـیدیان محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیت صادر خواهد شـد ./م الـف: 400
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک

 تاریخ انتشار نوبت اول:1۵ /1401/08 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :29/ 1401/08

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تكلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140160319091091001849 -1401/0۷/1۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تكلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای جال 
سـاالر بارده  فرزنـد فرج الـه  بـه شـماره شناسـنامه 302014۵80۵ صـادره از عنبرآباد 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت 11۵۷ مترمربـع پـاک - فرعـی 
از418 - اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 86 فرعـی از 418 - اصلی قطعـه یک  واقع 
در عنبرآباد بخش جبالبارز جنوبی روسـتای بـارده بخش 34 کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی آقای خداداد خسـروی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالكیـت صـادر خواهد شـد . 
 مصیب حیدریان
- رئیس ثبت اسناد اماک 

اریخ انتشار نوبت اول:1۵ /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :08/29 /1401

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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

آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تكلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی  و ساختمانهای فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 14016031091000۵۵۵ 
-1401/03/1۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای سـیروس خالصـی  فرزند محمود  بشـماره 
شناسـنامه 1۵96 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 1004/10 
مترمربع پـاک - فرعـی از699 - اصلـی مفروز و مجـزی شـده از پاک 1 فرعـی از 699 
- اصلـی قطعه یک  واقـع در عنبرآبـاد دوسـاری خیابان امـام  خریداری از مالک رسـمی 
آقـای /ورثـه محمد تقـی قمی  محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیت صـادر خواهد شـد .  
مصیب حیدریان -
رئیس ثبت اسناد اماک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1۵ /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :08/29 /1401

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
1401 و رای اصاحـی  /03 /23- 140160319091000640 رای شـماره 

140160319091001۷۷3-1401/۷/۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی دولـت جمهوری 
اسـامی ایران بنمایندگـی دانشـگاه علوم پزشـكی جیرفت خانـه بهداشـت زاخت  در 
ششـدانگ یک بـاب سـاختمان اداری مشـتمل بـر خانـه بهداشـت   به مسـاحت 40۷ 
مترمربع پـاک - فرعـی از361 - اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 361 - اصلی 
قطعه یک  واقـع در عنبرآبـاد اراضی زاخـت  خریداری از مالک رسـمی خانـم فاطمه و 
جهانگیر شـیرانی  محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالكیـت صـادر خواهد شـد .  
مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد اماک

تاریخ انتشار نوبت اول:1۵ /1401/08
 تاریخ انتشار نوبت دوم :08/29 /1401

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 مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تكلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی وسـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 139660319002000609 
هیات  موضـوع قانون تعییـن تكلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج  تصرفـات مالكانـه بامعارض 
متقاضی آقای حسـن احمـدی پور فرزنـد عوض بشـماره شناسـنامه 3123 صـادره از 
کهنوج  در ششـدانگ یک باب  مغازه  به مسـاحت 2۷.3 متر مربع پـاک 10۷1 فرعی 
از49۷ - اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 13 فرعی از 49۷ - اصلـی قطعه 4 بخش 
46 کرمـان  واقـع درنـورک آباد  قلعـه گنـج خیابان شـهید جـال انیس  خریـداری از 
مالک رسـمی آقای حسـین احمدی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقـررات  سـند مالكیت صـادر خواهد شـد ./م الف:۷32
 تاریخ انتشار نوبت اول :29 /1401/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13

 علی رحمانی خالص
 رئیس ثبت اسناد اماک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــی در  ــای احداث ــا بن ــن محصــور ب ــه زمی ــک قطع چــون ششــدانگ ی
آن بــه مســاحت 400 مترمربــع دارای پــاک 1۵۷4- فرعــی از 49۷- 
ــش  ــس بخ ــال انی ــهید ج ــان ش ــج خیاب ــه گن ــع در قلع ــی واق اصل
ــد  ــب صمیمــی کشــیتی  فرزن ــای طال ــورد تقاضــای آق ــان م 46 کرم

ابراهیــم بــه شــماره ملــی 3161049۷۷2 نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد .لذا حســب 
درخواســت کتبــی مالــک مــورخ 1401/08/24 آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
پــاک فــوق  منتشــر وعملیــات تحدیــد آن از ســاعت 8 صبــح روز یكشــنبه مورخــه 
1401/09/20 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه مالــک و مالكیــن 
مجــاور رقبــه مذبــور اخطــار میشــود کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
ــی  ــی آن واخواه ــوق ارتفاق ــر حــدود وحق ــک حاضــر و چنانچــه کســی ب ــوع مل وق
ــت 30  ــدی لغای ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان داشــته باشــد م
روز واخواهــی خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک کهنــوج تســلیم تــا بــه دادگاه 
صالحــه ارســال شــود ،در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت مذکــور هرگونه 

ــی مســموع نیســت / . ادعای
تاریخ انتشار : یكشنبه 1401/08/29

 علی رحمانی خالص 
رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج
م الف :۷33
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هنرمندان انقالب 
اسالمی درگیر مارپیچ 

سکوت نمی شوند
اسـتادی گفت: هنرمنـد انقاب اسـامی، 
هیچ زمانـی در مورد مسـائل پیرامون خود 
سـكوت نمی کنـد. چـون در ایـن جامعـه 

اسـامی زندگی مـی کند.
محمد جواد استادی، پژوهشـگر مطالعات 
فرهنگـی، در مـورد هنـر در میانـه میدان 
و کنش گـری هنـر و هنرمنـدان انقـاب 
اسـامی بیـان کـرد: یـک تفـاوت مهمـی 
بین انقـاب اسـامی و سـایر انقاب هایی 
که در دنیا شـكل گرفته اسـت، وجود دارد. 
زیرا اساسـاً، انقاب ها در منظومه سیاسـی 
که در دنیا شـكل می گیرند براساس هدف 
کوتـاه مـدت اتفـاق می افتند و سـاختار ها 
شـكل می گیرنـد و معمـوالً عمـر درازی 
ندارنـد. امـا انقـاب اسـامی، در مفهـوم 
سیاسـی، یـک تفـاوت بنیادیـن بـا سـایر 
انقاب هـا دارد و در واقع، انقاب اسـامی، 

یـک انقـاب فرهنگی اسـت.
ایـن پژوهشـگر مطالعـات فرهنگـی گفت: 
امـام خمینـی )ره(، یـک انسـان جدیـدی 
را در برابر انسـان مـادی تعریف کـرده و در 
واقع، انسـان فرهنگـی را جایگزین انسـان 
مـادی کردنـد و ایـن، یـک مفهـوم پویـا و 
زنـده اسـت و بـه همیـن دلیـل، انقـاب 
اسـامی، یـک سـاختار سیاسـی نیسـت 
بلكـه سـاختار معنایـی و معرفتـی بـزرگ 
اسـت کـه همیشـه ادامـه پیـدا می کنـد و 
ایـن مهم تریـن نكتـه ای اسـت کـه باید به 

آن توجـه کـرد.
اسـتادی تصریـح کـرد: زمانـی کـه از 
هنـر انقـاب اسـامی و هنرمنـد فعـال 
در منظومـه انقـاب اسـامی صحبـت 
می کنیـم، از هنـری سـخن می گوییـم 
که بـه ارزش هـای بنیادیـن انسـانی توجه 
می کنـد کـه حتـی محـدود بـه مرز هـای 
جغرافیایـی ایران نیسـت. از اینـرو، هنری 
در حـوزه انقـاب اسـامی خواهد بـود که 
بتوانـد ارزش هـای معرفتـی اسـامی را 
محسـوس کـرده و بـه فـرم تبدیـل کند و 
به طـور دائـم، آن جریـان و ارزش هـا را در 

جامعـه زنـده نگـه دارد.
او ادامـه داد: آن چیـزی کـه امـروز بـا آن 
روبـرو هسـتیم، ایـن مسـئله اسـت کـه 
تـا چـه انـدازه توانسـته ایـم جریان هـا و 
ارزش هـا را زنده نگـه داریـم و تا چـه حد، 
هنرمندان ما توانسـته اند مفاهیـم آرمانی 
را در جامعه تكثیـر کننـد؟ بنابراین، زبانی 
کـه می توانـد انقـاب اسـامی را در میان 
نسـل ها منتقـل کند هنر اسـت. زیـرا زبان 
جهـان شـمول و غیـر مسـتقیم اسـت که 
بـا تمـام گروه هـای مـردم ارتبـاط برقـرار 
می کنـد و می توانـد ارزش هـا را بـه آن هـا 

منتقـل کنـد.

گزارشگران بازی های 
تیم ملی فوتبال ایران 

در هاله ای از ابهام 
ایـن روز هـا نـام محمدرضـا احمـدی، 
پیمان یوسـفی و جـواد خیابانی بـه عنوان 
گزارشـگران بازی هـای تیـم ملـی فوتبال 
کشـورمان مطـرح شـده امـا هنـوز مهـر 

تاییـدی بـر ایـن خبـر نخـورده اسـت.
تنها چهـار روز به پایـان انتظار چهار سـاله 
فوتبالی هـا مانـده تـا بزرگ تریـن رویـداد 
ورزشـی جهان بـرای بیسـت و دومیـن بار 

کار خـود را آغـاز کند.
جـام جهانـی فوتبـال بـه صـورت دوره ای 
و هـر چهار سـال یـک بار بیـن تعـدادی از 
تیم هـای عضو فیفـا برگـزار می شـود و در 
نهایـت یک تیـم بـه عنـوان قهرمانـی این 

مسـابقات دسـت پیـدا می کنـد.
اولیـن دوره ایـن مسـابقات در سـال 
1930 میـادی برگـزار شـد و تا بـه امروز 
شـاهد برگـزاری 21 دوره از ایـن رقابت ها 
بوده ایـم. بیسـت و دومیـن دوره ایـن 
رقابت هـا یعنـی جـام جهانـی 2022 قرار 

اسـت بـه میزبانـی قطـر برگـزار شـود.
 1401 سـال  مـاه  فروردیـن   12 در 
در   2022 جهانـی  جـام  قرعه کشـی 
کشـور قطـر برگزار شـد تـا پـس از تعیین 
گروه بنـدی، تیم هـا حریفـان خـود را در 
دور گروهـی ایـن رقابت هـا بشناسـند. بـر 
اسـاس قرعه کشـی انجـام شـده تیم هـای 
ملـی انگلسـتان، ولـز و آمریـكا حریفـان 
ایـران در دور گروهـی رقابت هـای جـام 
جهانـی 2022 هسـتند. بـر ایـن اسـاس 
تیم ملـی ایـران بایـد اولیـن بازی خـود را 
در برابر تیـم ملـی انگلسـتان در تاریخ 30 
آبـان در ورزشـگاه بین المللـی خلیفـه در 

شـهر الریـان برگـزار کننـد.
در شـرایطی کـه فوتبـال ایـران خـود را 
آمـاده آغـاز رقابت هـای جـام جهانـی 
2022 در قطـر می کنـد، اخبـاری از نـام 
گزارشـگران سـه مسـابقه ایـران منتشـر 
شـد. بر اسـاس خبرهای منتشر شـده قرار 
اسـت محمدرضا احمـدی دیدار حسـاس 
ایران و انگلیس را از دوحـه گزارش خواهد 
کرد. جـواد خیابانی گزارشـگر دیـدار فوق 
العاده حسـاس ایـران و آمریـكا خواهد بود 
و از بین پیمان یوسـفی و فرشـاد محمدی 
مـرام یكـی بـازی ایـران و ولـز را گـزارش 

خواهـد کـرد.
آگاه در  منبـع  یـک  در صورتـی کـه 
گفت وگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
اعـام کـرد: نـام گزارشـگر هـر بـازی پنج 
سـاعت قبـل از بـازی تیـم ملی بـه صورت 

رسـمی اعـام خواهـد شـد.

نظارتی بر انتشار موسیقی  در 
فضای مجازی وجود ندارد

آهنگسـاز و نوازنـده شناخته شـده گیتـار بـا انتقـاد از نبـود نظـارت 
بر انتشـار آثـار موسـیقی  در فضای مجـازی گفـت: امـروزه در زمینه 
موسـیقی پـاپ، آثـار بسـیار سـخیفی را از لحـاظ شـعر و محتـوا 
می شـنویم کـه باعـث آسـیب رسـیدن بـه گـوش نسـل جدیـد 
می شـوند و وزارت فرهنـگ و ارشـاد بایـد نظـارت دقیق تـری را بـر 

انتشـار آنهـا داشـته باشـد.
فیروز ویسـانلو آهنگسـاز، نوازنده گیتار و تنظیم کننده، از نوازندگان 
شناخته شـده در موسیقی کاسـیک و پاپ اسـت، وی با هنرمندانی 
متعـددی همچـون محمـد اصفهانـی، خشـایار اعتمادی، شـادمهر 
عقیلی، علیرضـا عصار، حسـین زمـان، حمیـد حامی، نیما مسـیحا 
و محمـد خاکپور همـكاری کرده اسـت. تاکنـون آلبوم هـای »گیتار 
و نی« و »خاطرات بی کام« از ویسـانلو منتشـر شـده اسـت. در بین 
هنرمندان داخل کشـور، کمتر نوازنده گیتاری مهارت ویسـانلو را در 
نواختـن گیتار سـیم نایلونـی دارد و او نخسـتین انتخاب بسـیاری از 

آهنگسـازان و تنظیم کنندگان اسـت.
این نوازنده شـناخته شـده گیتـار در گفـت وگو بـا خبرنـگار ایرنا، با 
اشـاره به وضعیت موسـیقی پاپ اظهارداشـت: متاسـفانه امـروزه در 
زمینه موسیقی پاپ، موسیقی های بسیار سـخیفی را از لحاظ شعر و 
محتوا می شـنویم که وارد بازار موسـیقی می شـوند و باعث می شوند 
که گوش نسـل جدید آسـیب ببیند و انحـراف پیدا کند، الزم اسـت 
کـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی نظـارت دقیق تـر و محكم تری 
را بر این اشـعار و موسـیقی که قرار اسـت منتشـر شـود و عامه مردم 
آن را گوش دهند، داشـته باشـد. وی گفت: در سـال های اخیر بسـتر 
اینترنـت موجبات دسترسـی آسـان و راحت تر عامـه مردم را بـه آثار 
موسـیقایی که منتشـر می شـوند فراهم کـرده اسـت، بنابرایـن این 
آثار به هر نحوی در بسـتر فضای مجازی و سـایت ها قـرار می گیرند، 
مردم آنهـا را می بینند و دانلـود می کنند،- بعضـا آثاری کـه با عنوان 
مجوزدار مردم آنها را دانلود می کنند و وارد جامعه می شـوند-، وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی باید سـخت گیری بیشـتری را روی اشعار، 
ملودی هـا و تنظیم های آثار موسـیقایی داشـته باشـد که متاسـفانه 

ایـن سـخت گیری را نمی بینیم.
ویسانلو خاطرنشـان کرد: وقتی این موسیقی های سـخیف وارد بازار 
می شـوند، به جـو شـنوایی جامعـه آسـیب وارد می کنند، بـه عنوان 
مثال وقتی نـوزادی را از ابتـدای تولد فقـط در اتاقی با رنـگ آبی قرار 
دهیم و رنگ هـای دیگـر را از او محـدود کنیـم و او فقط رنـگ آبی را 
ببینـد، بعـد از مدتی که چنـد رنـگ دیگـر را به او نشـان دهیـم، آن 
رنگ ها دیگـر بـرای او قابل قبـول نیسـتند. بنابراین هر چیـزی باید 
به جای خود و نقطه خودش باشـد که متاسـفانه این سـخت گیری و 
نظارت الزم بر موسـیقی هایی که تولید شـده و اینكه در خور شنوایی 
ملت ما باشـند، اعمال نمی شـود، به همین دلیل اسـت که موسیقی 

اینگونـه به قهقرا مـی رود.

پشت پرده تورهای ۸ تا ۸۰ میلیون تومانی خبر
جام جهانی

گزارش
ایسنا

رییـس هیـأت مدیـره انجمـن صنفـی دفاتـر خدمات 
مسـافرتی ایـران می گویـد:  تـور جـام جهانـی کـه بـا 
قیمـت چهـل یـا پنجـاه میلیـون و حتـی 80 میلیون 
تومـان و حتی کمتـر از ایـن مبالغ تبلیغ شـده اسـت، 
وجـود خارجـی نـدارد و ایـن نرخ هـا در حقیقـت 

پیش پرداخـت و یـا قسـط اولیـه ایـن تورهـا اسـت.
به گزارش ایسـنا، تنهـا یک روز تـا آغـاز بازی های جام 
جهانـی 2022 در قطر باقی مانده اسـت، اما بررسـی ها 
حاکی از این اسـت که اسـتقبال از تورهای جام جهانی 
در مقایسـه با جام های دیگـر زیاد نبـوده، قیمت باالی 
ایـن تورهـا، یكـی از عوامـل اسـتقبال پاییـن از جـام 

جهانی 2022 اعام شـده اسـت.
هـر چنـد پیش بینی ها بـر این بـود کـه با کاهـش نرخ 
بلیت پـرواز قطر که از سـوی سـازمان هواپیمایی ایران 
حدودا 13 میلیون تومان اعام شـده بـود، هزینه تور و 
سـفر جام جهانی کاهش یابـد، اما نتیجـه پرس وجوها 
و بررسـی ها نشـان می دهد کاهش نرخ بلیـت هواپیما 
هم تاثیـر چندانی بر قیمت تمام شـده تور جـام جهانی 
در قطر نداشـته اسـت. این موضوع را حسـام قربانعلی، 
سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی جمهـوری اسـامی 
ایـران )هما( هـم تاییـد کـرده و در گفت وگویـی که از 
او در 26 آبان ماه منتشـر شـده، آمده اسـت: » 10 هزار 
صندلـی بـرای پروازهای جـام جهانـی در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه ارزان تریـن قیمـت بلیـت یكطرفـه از 
تهـرانـ  دوحـه 10 میلیـون تومـان اسـت، امـا تـا بـه 
امروز سیسـتم فـروش بلیـت نشـان می دهد مـردم از 
بلیت هـای قطر بـرای جام جهانی اسـتقبال نكرده اند.«
حرمـت اهلل رفیعـیـ  رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن 
صنفـی دفاتر خدمـات مسـافرت هوایـی و جهانگردی 
ایرانـ  هـم که پیش تـر از وجـود تورهـای ۵0 تا ۵00 
میلیونی سـخن گفته بـود، در عین حال کـه یادآوری 
می کنـد تـور چهـل یـا پنجـاه میلیونـی و حتـی 8۵ 
میلیـون تومانـی بـرای جـام جهانـی وجـود خارجـی 
نـدارد و ایـن نرخ هـا بـه عنـوان هزینـه پیش پرداخت 
محسـوب شـده اسـت، درباره اسـتقبال پایینـی که از 
تورهـای جام جهانی شـده اسـت، بـه ایسـنا می گوید: 
قیمـت بلیـت پـرواز قطـر را از ابتدا بـاال تعییـن کرده 
بودنـد، بـرای همیـن هـم اسـتقبال نمی شـد، این که 
قیمـت را پاییـن آوردند بیشـتر تحـت تاثیر جبـر بود، 
چـون پروازهـا خالـی مانـده بـود. نـرخ 13 میلیـون 
تومـان را هم کـه تعیین کردنـد در واقع قیمـت واقعی 
پـرواز ایـن مسـیر اسـت، بـا توجه بـه بُعـد مسـافت و 
هزینـه پـرواز بین المللـی، نـرخ سـفر هوایـی بـه قطر 

بایـد از ابتـدا هـم در همیـن حـدود تعییـن می شـد، 
چون قیمـت بلیـت پـرواز تهـرانـ  پاریس کـه حدود 
شـش سـاعت فاصله اسـت حدودا 13 میلیـون تومان 
اسـت، درحالی کـه تهـران تا دوحـه حدودا دو سـاعت 

فاصلـه دارد.
پیش بینی او ایـن بود که کاهـش نرخ بلیـت هواپیما با 
توجه به هزینـه  بـاالی اقامـت در قطر، در افـت قیمت 
تورهای جام جهانی تاثیر چشـمگیری نداشـته باشـد، 
در عیـن حال که ایـن احتمـال را مـی داد در دقیقه نود 
شـاید قیمت هـا بـا کاهـش روبـه رو شـود، هرچنـد بـا 
نزدیكتر شـدن زمان آغـاز مسـابقات جـام جهانی این 

احتمـال هم منتفی شـده اسـت.
رفیعـی می گویـد: هزینه تـور جـام جهانی محـدود به 
بلیت پرواز نیسـت، گران تریـن بخش هزینه این سـفر 
به اقامت مربوط می شـود، برای همیـن قیمت تورهای 
جـام جهانـی قطر بـاال اسـت. افـت قیمـت در تورهای 
جـام جهانـی را زمانی می توانسـتیم شـاهد باشـیم که 
بلیت هـای فیفـا در اختیـار آژانس هـا قـرار می گرفت.

بیشـتر آژانس هایـی که تـور جـام جهانی می فروشـند 
 Match( در واقـع عرضه کننـده پكیـج میزبانـی
Hospitality( هسـتند. قیمـت بلیـت مسـابقات 
در ایـن تورهـا بیشـتر از نرخـی اسـت کـه فیفـا بـرای 
بلیت هـای قرعه کشـی درنظـر گرفتـه اسـت. بیشـتر 
این تورها بـا نـرخ حـدودا 200  میلیون تومـان عرضه 

شـده اند کـه بـا وجـود نزدیـک شـدن زمـان بازی هـا، 
نـرخ آن هـا فعـا تغییـر چشـمگیری نداشـته اسـت. 
اغلـب آن ها بـا قیمـت پایین تـر تبلیـغ شـده اند، که یا 
بـه متقاضی گفتـه می شـود برخـی خدمـات، از جمله 
بلیـت بازی هـا با نـرخ پایه ارز محاسـبه شـده کـه بعدا 
مابه التفـاوت آن دریافـت می شـود و یـا هزینـه تمـام 

شـده تـور در چنـد قسـط دریافـت می شـود.
بررسـی های ایسـنا از فروشـندگان و مجریان تورهای 
جـام جهانی نیـز بیانگر آن اسـت که قیمت هـای اعام 
شـده در حدود چهـل، پنجاه و هشـتاد میلیـون تومان 
بـرای تورهـای جـام جهانـی  واقعـی نبـوده و بیشـتر 
جنبـه تبلیغاتـی دارد. اپراتـور آژانسـی مسـافرتی در 
تهران کـه تـور جـام جهانـی را بـا قیمـت 89 میلیون 

تومـان تبلیـغ کـرده اسـت، می گویـد: ایـن مبلـغ در 
مرحلـه نخسـت بـه عنـوان پیش پرداخـت دریافـت 
می شـود و بعـد متقاضـی می تواند باقـی مانـده هزینه 
تور را پس از محاسـبه نـرخ بلیت بازی ها در 10 قسـط 

پرداخـت کنـد.   
قیمـت تورهای جـام جهانـی براسـاس نـوع و کیفیت 
خدمـات پـرواز، پذیرایـی و تعـداد روزهـای اقامـت 
متفاوت اسـت؛ خدمات اصلی ایـن تورها شـامل بلیت 

هواپیما، ترانسـفر فرودگاهی و اسـتادیوم، اقامت، بیمه 
مسـافرتی و بلیت مسـابقات و هایـا کارت اسـت. بلیت 
پـرواز در این تورهـا قابل اسـترداد و کنسـلی نیسـت. 
بلیـت بازی هـا نیـز اغلب بـه شـكلی ویـژه و بـا عنوان 

»پكیـج میزبانـی« تهیه شـده اسـت.
یكـی از تورهای جـام جهانی که بـه مبلـغ 80 میلیون 
تومان تبلیغ شـده، در اصل 160 میلیـون تومان قیمت 
دارد، پـرواز این تور متعلـق به شـرکت هواپیمایی قطر 
بـوده و اقامت مسـافران قـرار اسـت در کابین هـای دو 

نفره و در کمپ هـواداران فیفا باشـد.
قیمـت یـک پكیـج گروهـی کـه مسـافران آن در 
اتاق هـای چهارنفـره هتل چهار سـتاره بـدون صبحانه 
اقامت دارنـد و از خدمات اشـتراکی اسـتفاده می کنند 

نیـز بـرای هـر نفـر حـدود 100 میلیـون تومـان تمام 
می شـود، همیـن  تـور بـا قیمـت 40 میلیـون تومـان 
تبلیغ شـده اسـت که فروشـنده آن می گوید این مبلغ 
پیش پرداخت اولیه تور اسـت. این تور سـه روزه اسـت 
و فقـط بلیـت ویـژه بـازی اول ایـران را دارد کـه از نوع  
»مـچ هاسـپیتالیتی کاب« اسـت و نـرخ باالتـری بـه 
نسـبت بلیت های فیفـا دارد. بیشـتر ایـن تورهـا هم از 
خدمـات حمـل و نقـل عمومـی اسـتفاده می کنند که 
با توجـه تدابیر قطر بـه عنـوان میزبان جـام جهانی، به 

مدت یـک مـاه رایگان اسـت.
یكـی دیگـر از تورهـا که بـا قیمـت حـدود ۷0 میلیون 
بـرای جـام جهانـی تبلیـغ شـده در واقـع قـرار اسـت 
مسـافران ایرانـی را از مسـقط )عمـان( به جـام جهانی 
قطـر ببـرد، ایـن مسـافران در هتلـی پنـج سـتاره در 
پایتخت عمـان اقامـت داده می شـود و در روز برگزاری 
بازی ها بـا هواپیمای قطری بـه محل مسـابقات انتقال 
داده می شـوند، قیمتـی که بـرای ایـن تور اعام شـده 
مختص دو نفر با اقامـت در اتاق دو تخته اسـت، همین 
تـور در ارزان تریـن حالت بـرای یـک نفر حـدود 120 

میلیـون تومـان تمام می شـود.
امـا در کیـش تورها بـا قیمـت 18 میلیـون تومـان و یا 
هشـت میلیون تومـان تبلیـغ شـده اند کـه پیگیری ها 
حاکـی از این اسـت که ایـن مبلغ بیشـتر هزینـه بلیت 
پرواز ایرانی را کـه از مبدا کیش به مقصـد دوحه برقرار 
شـده در برمی گیـرد و هزینـه دیگـر خدمـات و اقامت 
را اعـام نكرده اسـت. در بیشـتر ایـن تبلیغـات هزینه 
تور جـام جهانـی هشـت میلیـون تومـان اعام شـده، 
درحالـی که ایـن مبلـغ هزینه یک طـرف پـرواز بوده و 

خدمات دیگـر را دربـر نگرفته اسـت.

سنا
: ای

س
عك

هشـتمین دوره آییـن گرامیداشـت 
معرفـی  و  بیرونـی  ابوریحـان 
برجسـته  جـوان  پژوهشـگران 
کشـور،  پایـه  علـوم  رشـته های 
منتخـب فرهنگسـتان علـوم برگزار 
و از 4 پژوهشـگر جـوان در رشـته 
زیست شناسـی، فیزیـک، ریاضـی و 

شـیمی تجلیـل شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، هشـتمین دوره 
آیین گرامیداشـت ابوریحان بیرونی 
و معرفـی و تجلیـل از پژوهشـگران 
جـوان برجسـته رشـته های علـوم 
پایه کشـور، منتخـب فرهنگسـتان 
علـوم جمهـوری اسـامی ایـران، به 
همت گروه علـوم پایه فرهنگسـتان 
علـوم و بـه ریاسـت فرید مـر رئیس 
گروه علـوم پایه فرهنگسـتان برگزار 

شـد.
در ایـن مراسـم کـه جمعـی از 
پیوسـته  اعضـای  و  مسـئوالن 
مدعـو  همـكاران  و  وابسـته  و 
فرهنگسـتان بـه صـورت حضـوری 
و برخـط شـرکت داشـتند، ابتـدا 
پیـام رضـا داوری اردکانـی رئیـس 
فرهنگسـتان علـوم قرائـت شـد.
رئیـس فرهنگسـتان خاطرنشـان 
کـرد: یكـی از مایـه  هـای شـادی و 
خوشـدلی افـرادی مانند شـما و من 
این اسـت که شـاهد ظهـور و تحقق 
اسـتعدادهای درخشـان در علـم و 
فرهنـگ باشـیم. بـه نظـر مـن، در 
جهـان کنونـی پیشـرفت در علـوم 
پایه نشـانه پیشـرفت کلی علم است 

و هیچ کشـوری بدون اینكـه در این 
علـوم پیشـرو باشـد، نمی  توانـد در 
تكنولـوژی و اقتصـاد و سیاسـت هم 

مقامـی داشـته باشـد.
رضا فرجـی دانـا دبیر فرهنگسـتان 
علـوم در ایـن مراسـم در سـخنان 
کوتاهـی بـه ارزش علـوم پایـه در 
جهـان کنونـی بـرای پیشـرفت و 
توسـعه پایدار در جوامع اشـاره کرد 
و بـا اظهـار خوشـوقتی از اینكـه در 
دهه های اخیـر توجـه به علـوم پایه 
و علوم انسـانی به عنـوان علومی که 
باید زیربنای رشـد و توسـعه کشـور 
و ارتقـای علـوم کاربـردی باشـند، 
بیشـتر شـده اسـت و شـاهد ظهـور 
استعدادهای درخشان در این رشته 
ها هسـتیم، بـه پژوهشـگران جوان 
برگزیـده تبریـک تبریـک گفـت و 
برایشـان توفیـق روزافـزون در راه 
علـم و دانـش و خدمـت بـه کشـور 

مسـئلت کـرد.

فریـد مـر رئیـس گـروه علـوم پایـه 
فرهنگسـتان علـوم نیـز در ایـن 
مراسم با اشـاره به تاریخچه انتخاب 
پژوهشـگران جوان برجسـته رشته 
هـای علـوم پایـه در فرهنگسـتان 
علـوم، ماک هـا و شـاخص های 
انتخاب برگزیدگان را برشـمرد و در 
ادامه بـه معرفـی 4 برگزیده امسـال 

فرهنگسـتان علـوم پرداخـت.
عنـوان  بـه  مشـجور  سـكینه 
پژوهشـگر جـوان برجسـته کشـور 
در رشـته زیسـت شناسـی، علـی 
اسـفندیار بـه عنـوان پژوهشـگر 
جـوان برجسـته کشـور در رشـته 
فیزیـک، داود میرزایـی بـه عنـوان 
پژوهشـگر جـوان برجسـته کشـور 
در رشـته ریاضی، امیرحسن امیری 
به عنوان پژوهشـگر جوان برجسـته 
کشـور در رشـته شـیمی معرفی و و 
با اهداء لـوح تقدیر و جایـزه تجلیل 

شـدند.

»نیشت« یكی از آیین های شـهر هورامان )اورامانات تخت( 
اسـت که هر سـال نیمه های پاییز برگزار می شـد، هنگامی 
که مردم، ییاق را به روسـتاها ترک می کردنـد. واژه هوارمی 

»نیشـت« به معنی نشست است.
بـه گـزارش ایسـنا، روسـتاهای منطقـه هورامـان اکثـرا در 
دره قـرار گرفته انـد و تابسـتان های گـرم و بی آبی دارنـد. در 
سـال های گذشـته مردم این روسـتاها، هوارهایـی )مناطق 
ییاقـی( را بـر دامنه هـای مرتفـع کوهسـتان های هورامان 
برپـا می کردند و بهـار و تابسـتان خـود را در ایـن هوارها که 
پر آب و مناسـب باغداری بود، می گذراندنـد. »دهر هویان«، 
یكـی از هوارهای بـزرگ منطقـه هورامان اسـت کـه اهالی 
روستای »ِسلْین«، تعدادی از خانوارهای روستاهای »بُلَبر«، 
»کلجی« و »نوین« در این هوار سـهم داشـتند و پنج شـش 
ماه از سـال را در ایـن هوار به سـر می بردند. آن هـا در آخرین 
روز بازگشـت به روسـتاهای خـود که معمـوال جمعـه ای از 

اوسـط پاییز بوده، مراسـم »نیشـت« را برگـزار می کردند.
آییـن »نیشـت« از سـاعت هشـت صبـح بـا جمـع شـدن 
خانواده هـا در کنـار قسـمتی از هوار بـه نام »سـوخن« )تپه 
سـنگی کله قندی(، »بابا حیرانـی« * )نوادگان پیرشـالیار( 
آغاز می شـد. هر طایفه ای در قسمتی جداگانه می نشستند. 
ابتدا ماموسـتا )عالم دینی اهل سـنت در منطقه کردستان( 
کـه مدیریـت اجـرای مراسـم را برعهـده دارد، پیش نمـاز 
می شـد و همگی نماز می خواندند و بعد بـرای »باباحیرانی« 
فاتحـه می خواندند و مراسـم شـكرگزاری به جـا می آوردند. 
»نقشـبندیه«، یكی از طریقت هـای تصـوف در این منطقه 
حضـور پررنگـی دارد و صوفی های ایـن طریقت در مراسـم 
»نیشـت«، کوره ذکـر دایـر می کردنـد و تلیلـه می خواندند 

)مراسـم دعا به شـیوه صوفیان نقشـبندیه(.
یكی دیگـر از رسـوم ایـن آییـن، قربانی کـردن گاو بـود که 
گوشت آن را میان تمام اهالی سـاکن هوار و تعدادی از اهالی 
روسـتای »بلبر« که در هوار دیگری مسـتقر بودند، تقسـیم 
می کردنـد. زمانی کـه اهالی روسـتا در »سـوخن« مشـغول 
عبـادت و شـكرگزاری بودند، عده  دیگـری از روسـتاییان در 

هـوار »دهر هویـان« مشـغول ذبح قربانـی بودند.
»چاشـته چی« نام آشـی اسـت که برای این مراسـم توسط 
زنان پخته می شـد، ایـن آِش ترش ناهار مراسـم »نیشـت« 
بود که از رب انار و گوشـت تهیه می شـود. عاوه بـر این غذا، 
هر خانواده ای بـرای اقوام نزدیک خود غذا مـی آورد و متقابا 
از آن هـا غذا دریافـت می کرد. اهالـی برای صرف غـذا پس از 

نماز ظهر از »سـوخن« پاییـن می آمدند.
»گهـردن ئازایـی« )حالیت طلبـی( آخرین بخش مراسـم 
»نیشـت« بـود کـه بعـد از خـوردن ناهـار، اهالـی همدیگر 
را درآغـوش می کشـیدند و از همدیگـر طلـب حالیـت 
می کردنـد تـا در ایـن چنـد مـاه کـه در هوار بـا هـم زندگی 
کردند، کدورتی میـان آن ها باقی نماند. این بخش از مراسـم 
نوعـی خداحافظـی تا سـال آینـده بـه شـمار می آمـد؛ زیرا 
همانطور کـه گفته شـد در »یـوار دهر هویـان« تنهـا مردم 
روسـتای »سـلین« حضـور نداشـتند و از روسـتاهای بلبر، 
کلجـی و نوین هـم بودنـد و چـون در فصل بـارش برف های 
سـنگین منطقـه هورامـان، راه ها بسـته می شـد و شـاید تا 
سـال آینده موقع هوار، نمی توانسـتند مردم دیگر روسـتاها 

را ببیننـد.
در حـال حاضر آیین »نیشـت« یكـی از آیین هـای فراموش 
شده در اسـتان کردسـتان اسـت، هرچند بخش هایی از آن 
هنوز اجرا می شـود، امـا دیگر رنگ و بوی گذشـته را نـدارد و 

به نوعی تحریف شـده اسـت. برای پاسـداری از این مراسـم، 
آن را در تاریخ 23 تیر سـال 139۷ به شماره 1616 به عنوان 

میراث ناملموس اسـتان کردسـتان به ثبت رسـاندند.
امیر صادقیـ  مسـؤول پژوهش های مردم شناسـی استان 
کردسـتانـ  که دربـاره این آیین به ایسـنا توضیـح داد، در 
مـورد وضعیـت فعلـی »آیین نیشـت« نیـز گفـت: آمدن 
مدارس جدید بـه منطقـه هورامـان، خانواده هـا را مجبور 
کرد تا بچه هایشـان را قبل از مهرمـاه به روسـتا برگردانند 
تا به مدرسـه برسـند و خود نیز بعـد از پایـان کار باغداری 
در اسـرع وقـت نـزد خانواده هایشـان برگردنـد. همچنین 
مانند تمامـی مناطق دیگـر، اعتقـادات سـنتی و برگزاری 
مراسـم آیینی در میان مردم کم رنگ شـده اسـت. مراسم 
»نیشـت« کـه روزی بـا حضـور تمامی مـردم »هـوار دهر 
هویـان« برگـزار می شـد، دیگـر آن شـكوه را نـدارد و تنها 
تنی چند از پیران نسـل گذشـته در اواسـط پاییـز خود را 
به هوار می رسـانند تا نمـازی بخوانند و آیین شـكرگزاری 

بجـا آورند.  
او افـزود: در دو سـه سـال گذشـته چنـد نفـری از فعـاالن و 
عاقه منـدان فرهنگـی روسـتا سـعی بـر احیـای مراسـم 
داشـته اند، اما مراسـم دیگر به سـیاق گذشـته پیـش نرفت 
و بیشـتر سـعی بر آن بوده تا در مرحلـه اول مـردم را دور هم 

جمـع کنند.

پژوهشگران جوان برجسته رشته های 
علوم پایه در سال 1۴۰1 معرفی شدند

یک آیین فراموش شده در کردستان

سنا
: ای

س
سناعك
: ای

س
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گزارش
ایسنا

گزارش
ایسنا

کاغذ فرهنگ و هنر

رییس هیـأت مدیره انجمـن صنفـی دفاتر خدمات مسـافرتی ایـران می گویـد:  تور جـام جهانی 
که با قیمـت چهل یا پنجـاه میلیـون و حتـی 8۰ میلیون تومـان و حتی کمتـر از این مبالـغ تبلیغ 
شـده اسـت، وجود خارجی نـدارد و ایـن نرخ هـا در حقیقـت پیش پرداخت و یـا قسـط اولیه این 

تورها اسـت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140160319091001۷2۷ -1401/6/31 هیات اول موضـوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک شـهر عنبرآباد تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم زهرا رئیسـی کوه شـاه   فرزند نور علی  بشماره 
شناسـنامه 41 صـادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 231 متـر مربع پـاک - فرعی از 
43 - اصلی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 43 - اصلی قطعه یـک  واقـع در عنبرآباد خضرآباد خیابان شـهید 
حمزه ای بعد از پلیـس 10+ بخش 4۵ کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای فرج اهلل کشـیتی محرز گردیده 
اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد .  
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:29 /1401/08              تاریخ انتشار نوبت دوم :13 /1401/08

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 
ــاک 1۵۵8-  ــج دارای پ ــه گن ــهر قلع ــاد ش ــورک آب ــع درن ــع واق ۵43.18  مترمرب
فرعــی از 49۷- اصلــی قطعــه  چهــار بخــش 46 کرمــان مــورد تقاضــای آقــای علــی 

پــاک بــاز مســندای  فرزنــد چمــل بــه شــماره ملــی 31604۷۷320 نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد 
ــد حــدود اختصاصــی  ــک مــورخ 1401/08/28 آگهــی تحدی ــذا حســب درخواســت کتبــی مال .ل
پاک فــوق  منتشــر و عملیــات تحدیــد آن از ســاعت 8 صبــح روز یكشــنبه مورخــه 1401/09/20 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه مالــک و مالكیــن مجــاور رقبــه مذبــور اخطــار 
ــر  ــوع ملــک حاضــر و چنانچــه کســی ب ــن آگهــی در محــل وق میشــود کــه در موعــد مقــرر در ای
ــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن واخواهــی داشــته باشــد میتوان
تحدیــدی لغایــت 30 روز واخواهــی خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک کهنــوج تســلیم تــا بــه 
دادگاه صالحــه ارســال شــود ،در غیــر این صــورت پــس از انقضــای مهلــت مذکــور هرگونــه ادعایی 

مســموع نیســت / .
تاریخ انتشار : یكشنبه 1401/08/29

 هوشنگ ساالری 
معاون اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج . م الف :۷3۵

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینكــه خانــم حــوری وطنخــواه فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 28 
ــاع از  ــهم مش ــک 192 س ــوج مال ــادره از کهن ــی 3160949168 ص ــماره مل و ش
ــی  ــی از 2 -اصل ــاک 8690 فرع ــه دارای پ ــاب خان ــک ب 960 ســهم ششــدانگ ی

واقــع در شــهر کهنــوج ،قطعــه یــک بخــش 46 کرمــان کــه ســند مالكیــت آن بــه شــماره چاپــی 
30388۷ ســری ب ســال 91 بــا شــماره دفتــر الكترونیكــی 139420319002000329 صــادر 
ــام  ــده اع ــق امضاءش ــی تصدی ــهادیه محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــن تس ــده ،ضم ــلیم گردی و تس
نمــوده کــه ســند مالكیــت پــاک فــوق مفقــود شــده و درخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت 
،لــذا بــا اســتناد تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت 
ــا  ــه ملــک فــوق الذکــر ی ــه نســبت ب ــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل آگهــی مــی شــود ت
وجــود ســند مالكیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه اداره 
ثبــت شهرســتان کهنــوج مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكیــت یــا ســند 
ــی  ــت المثن ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــور نس ــدت مذک ــس از م ــد واال پ ــلیم نمای ــه تس معامل

ــد . ــدام خواهــد گردی اق
علی رحمانی خالص
.رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج .از طرف هوشنگ ساالری م الف:۷36
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خبر

سرمربی تیم والیبال هراز:

من به عنوان مربی 
تیم برنده، داوری ها را 

آزاردهنده دیدم 
به گـزارش کاغذ وطـن بـه نقل از تسـنیم، 
بهروز عطایـی، سـرمربی تیم والیبـال هراز 
آمل در مـورد 10 پیـروزی متوالـی تیمش 
در تیـم فصـل لیـگ برتـر اظهـار داشـت: 
فاصله زیـادی تا پایان مسـابقات وجود دارد 
و قضـاوت در مورد بـرد و باخـت و قهرمانی 
خیلـی زود اسـت ولـی سـعی می کنیـم 

عملكـرد خوبی داشـته باشـیم.
سـرمربی تیم والیبال هـراز آمل ادامـه داد: 
ما لیـگ را مثل سـال های گذشـته به چند 
قسـمت تقسـیم کردیم که همه قسـمت ها 
بـرای مـا اهمیـت دارد ولـی اولویـت مـا 
مراحـل پایانـی اسـت. مـا همیشـه انـرژی 
خـود را برای مرحلـه پلی آف نگـه می داریم 
و امسـال هم همین برنامـه را داریم. شـاید 
کمی خوش شـانس تر از بقیـه تیم ها بودیم 
که با اختاف بیشـتر در جدول صدرنشـین 

بوده و شكسـتی نداشـته باشـیم.
عطایی گفـت: هـدف ما این اسـت کـه نیم 
فصل نخسـت را عادی بازی کنیـم و مرحله 
بـه مرحلـه، کیفیـت بـازی خـود را ارتقـاء 
دهیـم. نـگاه خاصـی بـه جـدول نداریـم و 
اصا برای ما مهم نیسـت. بـه تیـم اوِل دور 
رفـت بـا برگشـت، جـام نمی دهنـد. تیم ها 
اسـتراتژی و برنامه های خاص خـود را برای 
مرحلـه پلـی آف نگـه داشـته اند. خواسـته 
مـن از تیمم کامـا مشـخص اسـت. از آنها 
خواسـته ام در تمریـن، تـاش کننـد و در 
بازی، تمام توان خـود را بـه کار بگیرند. اگر 
در تیـم فصـل اول، شكسـتی هم داشـتیم، 
خیلـی بـرای ما اهمیـت نـدارد ولـی برنامه 
ما شكسـت همه حریفان در نیـم فصل دوم 

و پلی آف اسـت.
وی در مـورد حاشـیه هایی کـه بـا قضـاوت 
داوران ایجـاد می شـود، تصریـح کـرد: من 
همیشـه تـاش کـرده ام در مـورد داوری 
اظهار نظر نكنـم ولـی داوری کم کم جریان 
بـازی را تحـت تاثیر خـودش قـرار می دهد 
و تیم هـا را اذیـت می کنـد. مـن بـه عنـوان 
مربـی تیـم برنـده، داوری هـا را آزاردهنـده 
دیدم و هـر 2 تیم برنـده و بازنده نسـبت به 

داوری معتـرض هسـتند.

ساپینتو:

 استقالل مهم ترین
تیم آسیاست

سـرمربی اسـتقال، تیمـش را مهمتریـن 
تیـم قـاره کهـن و باشـگاهی بـا بیشـترین 
دنبال کننـده در فضـای مجـازی توصیـف 

کـرد.
به گـزارش کاغذ وطـن بـه نقل از تسـنیم، 
ریـكاردو سـاپینتو درباره تجربـه حضورش 
در ایـران و فعالیت در تیم فوتبال اسـتقال 
اظهار داشـت: اسـتقال چالش خوبی برای 
من اسـت. سـرمربی تیمی هسـتم کـه 3۵ 
میلیـون هـوادار دارد و مهمترین تیـم قاره 
آسیا محسوب می شـود. استقال بیشترین 
دنبال کننـده را در فضـای مجـازی در قـاره 

آسـیا دارد و کارهـا خوب پیش مـی رود.
وی با اشـاره به شـرایط فنی آبی هـا تصریح 
کـرد: اسـتقال اکنون بـا 2 امتیـاز اختاف 
نسـبت بـه پرسـپولیس، در جایـگاه دوم 
جدول لیـگ برتر ایران قـرار دارد. مـا اولین 
سـوپرجام اسـتقال را در تاریخ بردیـم و از 
عملكرد تیمـم راضـی هسـتم. می خواهیم 

تا پایـان بـرای قهرمانـی بجنگیم.
راجـع  اسـتقال  پرتغالـی  سـرمربی 
بـه وضعیـت تیـم ملـی ایـن کشـور در 
جام جهانی 2022 قطر بیـان کرد: بازیكنان 
خوبی در اختیار داریم و کیفیـت برابری در 
دفـاع، هافبـک و حملـه می بینـم. انتخـاب 
11 بازیكـن ترکیـب اصلـی بـرای فرنانـدو 
سانتوس سـخت اسـت. بازیكنان باکیفیتی 
از لیسـت تیـم ملی خـارج شـدند و مـن به 
ژوائـو موتینیـو فكر می کنـم. مـا پرتغالی ها 
بسـیار مثبت اندیـش هسـتیم و می توانیـم 

تورنمنـت فوق العـاده ای داشـته باشـیم.
سـاپینتو در پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا 
سلسـائوی اروپـا می توانـد بـه قهرمانـی 
جام جهانی قطر دسـت یابد یا خیـر،  خاطر 
نشـان کـرد: پرتغـال امـروز میـان پنـج یـا 
شـش تیمـی اسـت کـه می تواننـد بـرای 
قهرمانـی رقابـت کننـد. واقعـاً بـه موفقیت 
کشـورم امیدوارم و اتفاقی فوق العـاده برای 
مـا خواهـد بـود کـه تاریخ سـازی کنیـم. با 
این حـال تیم هـای قدرتمندی هسـتند که 
باید آنها را شكسـت بدهیـم و البته به کمی 

شـانس نیـاز داریم.
وی دربـاره شـرایط رافائـل لیائـو سـتاره 
جوان میـان که فوتبـال دوسـتان پرتغالی 
امیـد زیـادی بـه او بسـته اند، بیـان کـرد: 
رافائل لیائـو یكـی از بهترین اسـتعدادهای 
پرتغال محسـوب می شـود و در میان واقعاً 
عملكرد خوبی داشـته اسـت. او در هر بازی 
نقشـی تعیین کننـده ایفـا می کنـد و آینده 
خوبـی پیـش رو دارد. لیائو اکنـون بازیكنی 
قدرتمند اسـت، امـا توانایـی ارائـه عملكرد 

بهتر از ایـن را هـم دارد.

حبیبی: 

تبریک به فدراسیون کشتی 
که تیمش قهرمان شد! 

حبیبـی مربی تیم کشـتی بانک شـهر گفـت: رد پای یک نفر پشـت 
ایـن قضیه اسـت که هـر سـال یـک ملی پـوش ایـن تیـم در مرحله 

پایانـی لیـگ وزن کشـی نمی کند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از تسـنیم، هـادی حبیبی بعـد از 
نایب قهرمانی تیمـش در لیگ برتـر 1401 که با تسـاوی ۵-۵ مقابل 
بلیش رخ داد، اظهار داشـت: تبریک به فدراسـیون کشتی که تیمش 
قهرمان شـد! وی در مورد اینكه رحمان عموزاد این تیـم را در مرحله 
نیمـه نهایی لیـگ همراهی نكـرد و همیـن امر موجب شكسـت تیم 
بانک شـهر در فینال شـد، گفـت: ایـن اتفاقی اسـت کـه در این چند 
سـال در یک هفته مانده به فینـال برای مـا رخ می دهد. اینهـا از یک 

جایـی آب می خورد.

جاللی:

مدیریت ذهن بازیکنان 
مهم ترین پارامتر است

جالـی: سـرمربی تیـم ملـی بایـد پیـش از آغـاز جام جهانـی ذهن 
بازیكنـان را مدیریـت کنـد.

به گزارش کاغذ وطـن به نقل از ایسـنا، مجید جالی، درباره شـرایط 
تیم ملی فوتبال ایـران پیـش از دیدار برابـر انگلیس اظهار کـرد: ما از 
تیم دور هسـتیم و خیلی از تحوالت درون تیم خبر نداریم. ما مسائلی 
را در ظاهـر می بینیم و مسـائلی را در باطن می شـنویم. آن چیزی که 
می دانیم این اسـت که شـرایط ذهنی بازیكنـان تحت تاثیر شـرایط 
اجتماعـی کشـور اسـت و ایـن موضوعی اسـت کـه نمی تـوان از آن 
گذشـت. وقتی بازیكن تمرکز نداشـته باشـد سخت اسـت که بتواند 
کیفیـت واقعـی خـود را بـه نمایـش بگـذارد. بنابراین فكـر می کنم 
عمكرد تیم ملـی در جام جهانی یا صفـر و یا 100 خواهـد بود و حالت 
وسـطی ندارد. صفر یعنی سـه بازی را از دسـت بدهیـم و 100 یعنی 

تیـم از گروهش صعـود کند.
وی در ادامه در پاسـخ به این سـوال که شـناخت کـی روش از فوتبال 
انگلیس چقدر می توانـد به تیم ملی کمـک کند؟ گفت: ایـن پارامتر 
در شـرایطی اسـت که شـما از موضوع اول کـه به آن اشـاره کـردم با 
خیـال راحت عبـور کنیـد. امـا اگـر دربـاره جنبه های فنـی صحبت 
کنیم، شـناخت کـی روش از فوتبـال انگلیـس پارامتر مهمی اسـت. 
درباره موضوع اول هم این وظیفه سـرمربی اسـت که بتواند بازیكنان 
را از نظر ذهنـی آماده کند و تمرکـز آن ها فقط روی بازی باشـد. هیچ 
کسـی مثـل سـرمربی نمی توانـد ذهـن بازیكنـان را مدیریـت کند. 
کی روش هم از ایـن بابت که بازیكنـان را به خوبی می شناسـد و روی 
ایران هم شـناخت خوبی دارد، می تواند روی مدیریت ذهن بازیكنان 
موفـق باشـد. کـی روش ابـه دلیـل شـناختش از ریـز خصوصیـات 
بازیكنـان انگلیس و همین طـور فضـای جام جهانی می توانـد به تیم 

ملی کمـک کند.
جالـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا ایـران برابـر انگلیـس باید 
مهدی طارمی و سـردار آزمون را هم زمـان به کار بگیـرد؟ اظهار کرد: 
مطمئن باشـید اگر وضعیت سـردار خوب باشـد، کی روش هیچ وقت 

از طارمی و سـردار نمی گـذرد و هـر 2 در ترکیب خواهنـد بود.

خبر مصطفی هاشمی: 

بسکتبال را به نام خودتان مصادره نکنید
گزارش

ایسنا
هاشــمی ســرمربی ســابق تیــم ملــی بســكتبال 
ــان جــوری حــرف  ــران گفــت: متاســفانه آقای ای
می زننــد کــه فكــر می کنــم مــا 20 ســال 
خــواب بوده ایــم، پــس بســكتبال را بــه نــام 

ــد. ــادره نكنی ــان مص خودت
بــه گــزارش کرمان نــو بــه نقــل از ایســنا، 
ــاره نتایــج ضعیــف تیــم  مصطفــی هاشــمی درب
ملــی بســكتبال ایــران در مســابقات اخیــر 
ــه  ــه ب ــل از اینك ــن قب ــر م ــه نظ ــح داد: ب توضی
بحــث نتایــج بســكتبال ایــران در رده هــای 
چــه  ببینیــم  بایــد  بپردازیــم،  مختلــف 
می خواهیــم و تصمیــم داریــم بــه کجــا برســیم. 
ــه رشــد  ــا توجــه ب ــا ب بایــد توجــه کنیــم کــه آی
بســكتبال دنیــا مســیری کــه مــا طــی می کنیــم 
ــا  ــم م ــت تی ــد تقوی ــا رون ــت؟ آی ــت اس درس
صحیــح اســت؟ مبنــا و فلســفه کار مــا چیســت؟ 
مــا حتــی اگــر مربیــان خوبــی هــم نباشــیم این 
ــم و  ــران کار کرده ای همــه ســال در بســكتبال ای
حــق داریــم نظــر بدهیــم. بــرای ایــن بســكتبال 
کــه ۷0 تــا 80 ســال اســت در ایــران وجــود دارد 
ــق  ــه ح ــیده اند ک ــت کش ــیاری زحم ــراد بس اف

ــد.  ــه آن ورود کنن ــد ب دارن
ــخصی  ــاخصه های مش ــد ش ــا بای ــه داد: م او ادام
داشــته باشــیم و ببینیــم از رونــدی کــه در 
ــزی  ــه چی ــتیم چ ــردن آن هس ــی  ک ــال ط ح
می خواهیــم. از نظــر بنــده بــه عنــوان یــک 
ــای  ــه در حوزه ه ــی ک ــی، نتایج ــناس فن کارش
ــد  ــب ش ــنی کس ــای س ــه رده ه ــف و هم مختل
قابــل قبــول نیســت و بایــد بپذیریــم کــه ضعیف 
ــه  ــی ک ــا چیزهای ــفانه ب ــم. متاس ــل کرده ای عم
ــردم، در بحــث  ــدت مشــاهده ک ــن م ــن در ای م
تیم هــای ملــی، مدیریــت و ... ، بــه عنــوان 
ــق روشــنی  ــک کارشــناس مســیر خــوب و اف ی
پیــش روی بســكتبال ایــران نمی بینــم کــه 
جــای نگرانــی دارد. االن هــم قبــل از اینكــه 
ــازی چیــن، قزاقســتان و اردن را بررســی کنیم  ب
بایــد ببینیــم پیــش از ایــن چــه کار کردیــم کــه 

ــد.  ــت آم ــه دس ــی ب ــن نتایج چنی
هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن 
ــردد؟  ــم برمی گ ــی ه ــر کادرفن ــه تغیی ــج ب نتای
توضیــح داد: یــادم اســت کــه پیــش از ایــن 

فدراســیون بــه بنــده گفــت وزن نیمكــت 
ــت را  ــد وزن نیمك ــت و بای ــم اس ــی ک ــم مل تی
ــی  ــن اســت، نفرات ــن ای ــم! ســوال م ــر ببری باالت
کــه بــرای ســنگینی نیمكــت تیــم ملــی 
بــه کار گرفتیــد کجــا هســتند؟ االن آن هــا 
ــی  ــم مل ــت تی ــر وزن نیمك ــتند؟ اگ ــا هس کج
را ســنگین کردیــد االن آن افــراد ســنگین 
کجــا هســتند؟ از منظــر یــک کارشــناس فنــی 
ــت  ــا درس ــفانه گزینش ه ــه متاس ــم ک می گوی
ــكتبال  ــی از بس ــای خوب ــده دورنم ــت و بن نیس
کشــور نمی بینــم. مســیری کــه در پیــش داریــم 

ــت. ــتباه اس اش
او دربــاره بــازی بــا چیــن گفت: مــا در مســابقه ای 
کــه حداقــل در 4 پســت بــه چیــن می چربیدیــم 
بــازی را واگــذار کردیــم، دلیــل هــم ایــن بــود که 
از همــه پتانســیل خــود در بســكتبال به درســتی 
اســتفاده نكردیــم. ضمــن اینكــه اگــر همــه چیــز 
ــی اســت  ــم بی انصاف ــی ببری ــه ســمت ارمغان را ب
چــون او را هــم انتخــاب کرده انــد. موفقیــت یــک 
زنجیــره از مدیــران، مربیــان، بازیكنــان و ... اســت 
کــه نمی تــوان عــدم موفقیــت را بــه اســم یكــی از 
آن ها نوشــت. هرکســی هــم کــه خــود را در زمان 
عــدم موفقیــت کنــار بكشــد بی انصــاف اســت. ما 
ــای  ــت از نیروه ــتفاده درس ــا اس ــتیم ب می توانس
ــی،  ــیدی، یخچال ــان، جمش ــد ارس ــود مانن خ
واحــدی، مشــایخی و حــدادی نتیجه قابــل قبول 
را مقابــل چیــن بــه دســت آوریــم، امــا متاســفانه 
ایــن اتفــاق رخ نــداد. االن نمی شــود مــن راهــكار 
ــرای  ــم ب ــه گفت ــی ک ــن ترکیب ــا همی ــم ام بده

بــردن چیــن در تهــران کافــی بــود.
ــران  ــكتبال ای ــی بس ــم مل ــابق تی ــرمربی س س
تصریــح کــرد: در مجمــوع بایــد بگویم کــه خوب 
نبودیــم و اگــر هــم خیلــی مســئله را ادامــه دهــم 
ــه همــكار خــودم برمی گــردد کــه مــن چنیــن  ب
ــفانه  ــم. متاس ــی را بكوب ــدارم کس ــه ای ن روحی
مشــكات بســكتبال از زمــان گزینش هــا 
ــش  ــی پی ــث جوانگرای ــا بح ــه ب ــد ک ــروع ش ش
ــا  ــكتبال روز دنی ــد بس ــت جدی ــا فرم ــم! ب رفتی
اصــا بحــث جوانگرایــی مفهومــی متفــاوت دارد. 
مثــل زمــان مــا نیســت کــه یــک تیــم را دو ســال 
تمریــن دهیــد و بعــد از دو ســال در یــک رویــداد 
ــت و  ــاوت اس ــرایط متف ــد، االن ش ــرکت کنی ش
ــابقه  ــک مس ــاه ی ــه م ــا س ــا نهایت ــاه ی ــر دو م ه

داریــم. جوانگرایــی یعنــی چــه؟ جــوان مســتعد 
ــی  ــم مل ــرد و تی باالخــره حــق خــودش را می گی
جــای بهترین هــا اســت. از نظــر مــن بحــث 
جوانگرایــی در شــرایط کنونــی فــرار رو بــه جلــو 
ــی در دوره  ــوان فعل ــرات ج ــه نف ــرا ک ــت، چ اس
قبلــی فدراســیون هــم بــا تیــم ملــی بودنــد و چه 
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــم اضاف ــه تی ــدا ب ــی جدی بازیكن

مــا نمی دانیــم؟ 
کارشــناس بســكتبال ایــران، در پاســخ بــه ایــن 
ــن  ــث کســب چنی ــزی باع ــه چــه چی ــوال ک س
ــل چیــن شــد؟ اظهــار کــرد:  ــدی مقاب باخــت ب
ــن  ــازی چی ــه ســبک ب ــا توجــه ب ــن ب از نظــر م
ــد  ــه و محم ــان زنگن ــون آرم ــی چ ــای نفرات ج
یوســف وند خالــی بــود. بــا نیــروی کامــل 
ــت  ــن درس ــدیم و ای ــر نش ــن حاض ــل چی مقاب
نیســت کــه یــک بازیكــن 28 - 32 ســاله را کــه 
ــم  ــه اس ــم ب ــم آن ه ــار بگذاری ــت کن در اوج اس
جوانگرایــی. جوانگرایــی اینطــور نیســت. باخــت 
بــرای مــا هــم بــود امــا همــواره ســعی کرده ایــم 
از شكســت های خــود درس بگیریــم و فــرار 
ــتان  ــه قزاقس ــد ب ــا نبای ــم. م ــو نكنی ــه جل رو ب
می باختیــم و در کاپ آســیا هــم حــذف 

ــه  ــد پــس شــما چــرا ب می شــدیم. شــاید بگوین
قزاقســتان باختیــد، امــا حقیقــت ایــن اســت که 
ــم گارد  ــا آن هــا بازی کردی ــا ب قزاقســتانی کــه م
ــد  ــوض 60 درص ــا در ع ــت و م ــی داش یورولیگ
تیــم خــود را کــه بهنــام یخچالــی و حامــد 

ــتیم. ــار نداش ــد در اختی ــدادی بودن ح
هاشــمی بــا اشــاره بــه نتایــج ضعیــف در تیم های 
پایــه نیــز گفــت: در رده نوجوانــان و جوانــان هــم 
بایــد بــه جــام جهانــی می رفتیــم کــه ایــن 
ــتباهی  ــای اش ــان گزینش ه ــر هم ــاق بخاط اتف
ــم  ــودم ه ــكار خ ــه هم ــداد. ب ــم رخ ن ــه گفت ک
ــت  ــی هدای ــازه زمان ــن ب ــد در ای ــه نبای ــم ک گفت
ــم  ــت. تی ــده می گرف ــر عه ــان را ب ــم نوجوان تی
ــا یــک مربــی کار کــرده اســت،  مــا چنــد ســال ب
ــاه و  ــک م ــر از ی ــد و در کمت ــار می کنن او را برکن
ــرای  ــم ب ــد، آن ه ــد می گذارن ــی جدی ــم مرب نی
ــاد در  ــد کار بســیار زی ــه نیازمن ــی ک رده نوجوانان
ــاری و ... دارد.  ــی، روحی، رفت بحث های روانشناس
بــه اســم تقویــت، انتخاب هــای اشــتباه دارنــد که 
نتایــج خوبــی هم بــه همــراه نداشــته اســت، همه 
ایــن اتفــاق بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا اتــاق 

ــم. ــی نداری ــر خوب فك
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ملی پوش شمشیربازی:

سابر به اوج بر می گردد
فتوحــی ملی پــوش شمشــیربازی گفــت: 
ــردد  ــر می گ ــای اوج ب ــه روزه ــابر دارد ب س
ــن اســت کــه ســهمیه  ــا ای ــه م و تمــام برنام

ــم. ــک را بگیری ــی المپی تیم
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از ایســنا، 
ــود  ــرد خ ــورد عملك ــی در م ــد فتوح محم
در بخــش انفــرادی و تیمــی جام جهانــی 
ــرد: در  ــان ک ــر بی شمشــیربازی ســابر الجزای
انفــرای می توانســتم حریــف فرانســوی را 
شكســت بدهــم و از عملكــردم در بخــش 
انفــرادی خیلــی راضــی نیســتم چــون 
می توانســتم بهتــر باشــم. اول مســابقه، 
ــت دوم  ــد و در وق ــارج ش ــتم خ ــازی از دس ب
ــاف  ــا اخت ــم ام ــر باش ــتم بهت ــم توانس ه
ــازی  ــوب ب ــی خ ــود. در تیم ــاد ب ــاز زی امتی
ــازی  ــان ب ــه ملی پوش ــع هم ــردم. در واق ک
ــود  خوبــی داشــتند. خیلــی برایمــان مهــم ب
کــه در تیمــی نتیجــه خوبــی بگیریــم. تمــام 
برنامــه مــا ایــن اســت کــه ســهمیه المپیــک 
ــود را  ــگ خ ــد رنكین ــم و بای ــی را بگیری تیم
باالتــر ببریــم. مدالــی کــه گرفتیــم می توانــد 
ــا  ــه م ــک ب ــهمیه المپی ــب س ــیر کس در مس

ــد. ــک کن کم
ــه دنبــال حضــور  فتوحــی در مــورد اینكــه ب
ــی تیــم ملــی اســت، گفــت:  در ترکیــب اصل
ــی  ــب اصل ــه در ترکی ــت ک ــن اس ــه ای برنام
باشــم و بــه تیــم کمــک کنــم. اگــر احســاس 
ــم کمــک  ــه تی ــم ب ــه نمی توان ــردم ک ــی ک م
کنــم در جام جهانــی الجزایــر شــرکت 
نمی کــردم. همــه هدفــم ایــن اســت بــا تیــم 
ــم و اتفاقی  مدال و ســهمیه المپیــک را بگیری
کــه در المپیــک توکیــو نیفتــاد را در المپیک 

ــم. ــم بزنی ــس رق پاری
ــه ایــن پرســش  ملی پــوش ســابر در پاســخ ب
ــود  ــار ب ــت فش ــی تح ــابر مدت ــم س ــه تی ک
امــا بــه نظــر می رســید در جام جهانــی 
الجزایــر راحت تــر از فصــل قبــل بــازی 
کردیــد؟ تاکیــد کــرد: بعضــی افــراد بــا 
برنامه ریــزی می خواســتند تیــم را وارد 
ــا  ــری م ــوی نتیجه گی ــد و جل ــیه کنن حاش
را بگیرنــد. فصــل قبــل مســابقات واقعــا 
فصــل ســختی بــود و نامایمتی هــای 
زیــادی بــه مــا شــد. خــدا را شــكر از بازیهای 
ــه توانســتیم نتیجــه  کشــورهای اســامی ک

خوبــی بگیریــم، این فشــارها برداشــته شــد. 
آقــای پورســلمان سرپرســت فدراســیون 
ــی را  ــرد حواش ــاش ک ــد ت ــه آم از روزی ک
ــر  ــردارد و االن راحت ت ــابر ب ــم س از روی تی
و بــا تمرکــز بیشــتر بــازی می کنیــم. در 
ــر نشــان دادیــم حواشــی  ــی الجزای جام جهان
دیگــر خیلــی نمی توانــد روی تیــم ســابر 
ــا فشــار  ــر ب ــر بگــذارد و خــود مــن راحت ت اث
ــه  ــم بقی ــر می کن ــابقه دادم و فك ــر مس کمت
ــتند. ــرایط را داش ــن ش ــز همی ــان نی بازیكن

ــرای  ــی ب ــم مل ــه تی ــورد برنام ــی در م فتوح
ــه اوج و گرفتــن ســهمیه المپیک  بازگشــت ب
ــم ســابر  ــرد: فكــر می کن ــح ک ــس تصری پاری
ــه  ــردد. اینك ــر می گ ــای اوج ب ــه روزه دارد ب
ــدال  ــتیم م ــل توانس ــابقه فص ــن مس در اولی
بگیریــم، نشــان می دهــد قــرار اســت اتفاقات 
خوبــی بیفتــد. همــه بازیكنــان خیلــی آماده 
هســتند و تمــام فكــر اعضــای تیم این اســت 
ــاز  ــف امتی ــی مختل ــای جهان ــه در جام ه ک
تیــم را بــاال ببریــم. از وزارت ورزش و کمیتــه 
ملــی المپیــک می خواهیــم نــگاه ویــژه ای به 
تیــم ســابر داشــته باشــند چــون می توانیــم 

در المپیــک ســهمیه بگیریــم و شــانس مدال 
ــیم. باش

ــا توجــه  ــن پرســش کــه ب ــه ای او در پاســخ ب
بــه عملكــردی کــه در بخــش تیمــی 
ــه  ــد ک ــار داری ــتید، انتظ ــی داش جام جهان
بــه مســابقات فرانســه اعــزام شــوید؟ گفــت: 
ــور دارم و  ــی حض ــم مل ــت در تی ــال ها اس س
مــن بــه عنــوان یــک ورزشــكار بایــد ســطح 
آمادگــی ام را بــاال نگــه دارم. ایــن دیگــر 
تصمیــم مســئوالن اســت کــه بــه چــه 
ــن  ــل کار ای ــویم. حداق ــزام ش ــابقه ای اع مس
ــچ  ــم و هی ــرکت کنی ــابقات ش ــت در مس اس
ــد در  ــر کن ــه فك ــت ک ــا نیس ــی در دنی تیم
ــر. همــه  ــا خی ــد ی مســابقات شــرکت می کن
ــابقات  ــه مس ــی ب ــه راحت ــا ب ــای دنی تیم ه
ــزه  ــی و جای ــه جام جهان ــزام ب ــد و اع می رون
بــزرگ حداقــل اتفــاق بــرای تیم هــای 
ورزشــی اســت. دیگــر تصمیــم بــا کادرفنی و 
مســئوالن فدراســیون اســت کــه تیــم بــا چه 
تعــداد ورزشــكار اعــزام شــود. مــن بــه عنوان 
ــا  ــم ت ــام می ده ــم را انج ــكار تمرینات ورزش
اگــر قــرار اســت در مســابقه ای شــرکت کنم، 

ــم. ــته باش ــردم را داش ــن عملك بهتری
ملــی پــوش ســابر در مــورد اینكــه در 
فینــال جام جهانــی الجزایــر موفــق بــه 
شكســت کره جنوبــی نشــدند، تاکیــد 
کــرد: کره جنوبــی بــرای ورود بــه فینــال 
تیــم فرانســه را 4۵ بــر 19 شكســت داد. 
رســیده  جایگاهــی  بــه  کره جنوبــی 
اســت کــه تیم هــا می خواهنــد مقابــل 
ــادی  ــاف زی ــا اخت ــد و ب ــروداری کنن آن آب

ــی  ــازی نزدیك ــاز 30 ب ــا امتی ــا ت ــد. م نبازن
داشــتیم و متاســفانه در ســه بــازی آخــر 
تمرکزمــان را از دســت دادیــم و نتیجــه 
ــه  ــد را ادام ــم. اگــر همیــن رون واگــذار کردی
دهیــم می توانیــم کره ای هــا را بگیریــم و 
در فینــال نشــان دادیــم، کار غیرممكنــی 
نیســت. خودشــان هــم متوجــه ایــن مســئله 
شــدند کــه بــه ســختی توانســتند مــا را 

شكســت دهنــد.

سنا
: ای

س
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لیگ برتـر والیبال در شـرایطی به خاطر حضور تیـم نوجوانان 
در رقابت هـای والیبـال آسـیای مرکـزی تعطیل شـد که این 

تیم در لیگ دسـته اول حضـور دارد.
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایرنا، لیـگ برتـر والیبال که 
هفته دهم خود را پشـت سـر گذاشـت به یكباره تعطیل شـد 
و سـازمان لیگ فدراسـیون والیبال اعـام کرد کـه نیم فصل 
نخسـت این رقابت هـا 3 هفتـه زودتر به پایان رسـیده اسـت. 
دلیـل ایـن موضوع هـم اعـزام تیـم نوجوانـان بـه رقابت های 
آسـیای مرکـزی و همینطـور حضـور تیـم پیـكان در جـام 

باشـگاه های آسـیا اعام شـده اسـت.
ایـن انتقـاد از فدراسـیون والیبـال همیشـه وجود داشـته که 
هیچـگاه نـگاه جدی بـه لیگ نداشـته و بـا تعطیلـی بی موقع 
لیـگ برتـر، ایـن موضـوع یـک بـار دیگـر ثابـت شـد. اینكـه 
برای حضور تیـم نوجوانـان در مسـابقات کم اهمیت آسـیای 
مرکزی، لیـگ دچـار وقفه شـود و فدراسـیون والیبـال اعام 
کنـد که نیم فصـل اول لیـگ برتـر والیبـال 3 هفتـه زودتر به 
پایان رسـیده اتفاق عجیبی اسـت و نمی تـوان توجیهی برای 

آن عنـوان کرد.
عجیب تـر اینكـه تیـم نوجوانـان در لیـگ دسـته اول بـازی 
می کنـد و تنها 3 بازیكن جـوان لیگ برتری به عنـوان بازیكن 
کمكـی ایـن تیـم را در مسـابقات آسـیای مرکـزی همراهی 
خواهد کرد. مسـابقات لیـگ دسـته اول که تیـم نوجوانان در 

آن حضـور دارد طبـق برنامه برگـزار خواهد شـد.
از طرفی در سـال گذشـته نسـبت به وقفه لیگ که بـه خاطر 

حضـور تیـم فـوالد سـیرجان در جـام باشـگاه های جهـان 
صـورت گرفت انتقـادات زیادی شـد و بـه نظر می رسـید قرار 
نیسـت دیگر چنین اتفاقی رخ دهـد؛ اما در اطاعیه سـازمان 
لیگ فدراسـیون والیبـال عنوان شـده که »با توجـه به حضور 
تیم ملی نوجوانـان ایـران از اول آذرمـاه در مسـابقات منطقه 
مرکزی آسـیا و تیم پیكان تهـران از دهم آذرماه در مسـابقات 
قهرمانـی باشـگاه های جهـان در کشـور برزیـل، هفتـه دهم 

لیـگ برتـر مـردان پایـان دور رفـت ایـن رقابت ها محسـوب 
می شـود.«

اما جالب اینجاسـت کـه اگر نیم فصـل اول لیگ برتـر والیبال 
طبق برنامه برگزار می شـد هیـچ تداخلی با جام باشـگاه های 
جهـان نداشـت؛ چـرا کـه آخریـن بـازی نیـم فصـل اول نهم 
آذر برگـزار می شـد و ایـن درحالیسـت کـه رقابت هـای جام 

باشـگاه های جهـان از شـانزدهم آذر آغاز می شـود.

اصلـی ترین رقیـب کیانوش رسـتمی پس از مسـابقات 
قهرمانـی جهـان 2022 باید نسـبت به جرایم سـنگین 

خود در دادگاه بلغارسـتان پاسـخگو باشد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، کارلـوس 
ناسـار وزنه بردار بلغارسـتان کـه از مدعیـان قهرمانی در 
مسـابقات جهانـی 2022 کلمبیـا اسـت، ممكن اسـت 
به دلیل برخـی جرایم، مجـازات زنـدان برایـش در نظر 

گرفته شـود.
ناسـار در دسـته 89 کیلوگـرم وزنه بـرداری قهرمانـی 
جهان به رقابت می پـردازد و یكـی از اصلی ترین رقیبان 
کیانوش رسـتمی محسـوب می شـود و رکورد اولیه این 

وزنه بـردار بلغـار 400 کیلوگرم اسـت.
ناسـار پس از مسـابقات قهرمانی جهان در دادگاه حاضر 
می شـود تا نسـبت به جرایم خود )رانندگـی تحت تاثیر 

مواد مخدر، رانندگی بدون گواهینامـه و تاش برای فرار 
از پلیس( پاسـخگو باشد.

همچنین در خورویـی که ناسـار در حـال رانندگی بود، 
حشـیش پیدا شـد کـه گفته می شـد مصرف شـخصی 
بوده اسـت. او همچنین از دادن آزمایـش خون به پلیس 

خـودداری کرد.
ماده مخدری که ناسـار مصرف کرده جـزو آمفتامین ها 
اسـت که در آژانـس جهانی مبـارزه با دوپینـگ به مدت 
سـه ماه محرومیـت دارد. یعنـی اگـر ناسـار در نزدیكی 
زمـان تخلـف در مـاه جـوالی آزمایش می شـد، ممكن 
بـود به طـور موقـت تعلیـق شـود و مسـابقات قهرمانی 

جهـان را از دسـت بدهد.
حداکثـر مجازاتـی کـه ایـن وزنه بـردار در دادگاه هـای 
بلغارسـتان با آن روبرو اسـت تا سـه سـال حبس اسـت.

احتمال زندانی شدن رقیب کیانوش رستمی لیگ برتر والیبال بی اهمیت تر از همیشه
پس از قهرمانی جهان کلمبیا!
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بدنه دولت برای اجرای 
قانون تولید مسکن 

هماهنگ نیست
یک عضو کمیسـیون عمران مجلس شورای 
اسـامی گفـت: بدنـه دولـت بـرای اجـرای 
قانـون جهـش تولیـد مسـكن و سـاخت 
سـالیانه یـک میلیـون واحد مسـكونی اصا 

هماهنـگ نیسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
کمـال حسـین پـور دربـاره رونـد اجـرای 
قانـون جهـش تولیـد مسـكن و وضعیـت 
بازار مسـكن، بیان کرد: قانـون جهش تولید 
مسـكن کـه در مجلـس یازدهم بـه تصویب 
رسـید، جامـع اسـت و تمـام بخـش هـای 
مرتبط با سـاخت مسـكن را دربر مـی گیرد.
ایـن عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس در 
ادامه با بیـان اینكه طبـق این قانـون، دولت 
سـیزدهم به مـردم وعـده داد تا سـاالنه یک 
میلیون واحد مسـكونی بسـازد، اظهـار کرد: 
متاسـفانه دولت تا بـه امروز نتوانسـته قانون 
جهش تولیـد مسـكن را بـه خوبـی اجرایی 
کنـد. در واگـذاری زمین از سـوی دسـتگاه 
های دولتی برای سـاخت مسـكن مشكات 
اساسـی وجود دارد. در تخصیص اعتبارات از 
سـوی بانک هـا نیز مشـكات جـدی وجود 

دارد.
نماینـده مـردم سردشـت و پیرانشـهر در 
مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینكه بدنه 
دولـت بـرای اجـرای قانـون جهـش تولیـد 
مسكن و سـاخت سـاالنه یک میلیون واحد 
مسـكونی اصـا هماهنـگ نیسـت، تصریح 
کـرد: وزارت راه و شهرسـازی و بانک مرکزی 
باید همكاری قوی با یكدیگر داشـته باشند. 
تمام دسـتگاه هـای دولتـی بـرای واگذاری 
زمیـن بایـد پـای کار بیاینـد. امـروز نـه در 
تخصیـص زمیـن بـرای سـاخت مسـكن و 
نـه در تخصیـص تسـهیات بـرای سـاخت 
مسـكن عملكرد خوبی از سـوی دولت دیده 
نمی شـود و بعد از گذشت یک سـال و اندی 
از عمـر دولـت هنـوز یـک میلیـون واحـد 

مسـكونی نیز سـاخته نشـده اسـت.
حسـین پـور تاکیـد کـرد: دوسـتان مدعی 
هسـتند که سـاخت مسـكن کلید خـورده 
اسـت امـا بـا شـرایط فعلـی وزارت راه و 
شهرسـازی وعـده دولـت در حوزه مسـكن 
عملی نشـده و بـر روی زمیـن خواهـد ماند.

ارسال جداول بودجه به 
مجلس به صالح نیست

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه، بررسـی 
جـداول الیحـه بودجـه در مجلس شـورای 
اسامی را به صاح ندانسـت و گفت : جداول 
بودجه امسـال دیـر هنـگام و در مردادماه به 
دولـت اباغ شـد و از ایـن جهت، بررسـی دو 
مرحله ای این الیحه در مجلس، یكپارچگی 
برنامه هـای دولـت را دچار مشـكل می کند.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایرنـا 
سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس 
برای بررسی دو مرحله ای بودجه های ساالنه 
کشـور، گفـت: وقتـی قانونـی در مجلـس 
تصویب می شـود، ملـزم بـه اجرا هسـتیم و 

بایـد تبعیـت کنیم.
وی در ادامه نظـر دولت را بر این دانسـت که 
نخسـت مجلس اجـازه دهد تا دولـت الیحه 
خـود را بـرای اصـاح سـاختار بـه مجلـس 

شـورای اسـامی ارایه دهد.
میرکاظمی بـه کار مشـترک با کمیسـیون 
برنامـه و بودجه مجلس اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن کمیسـیون در طرحی درخواسـت کرد 
تا با مشـارکت و همراهی دولـت، آن را پیش 
ببرند و ما هم ایـن کار را کردیـم و با توجه به 
همكارهـای نزدیـک تـاش می کنیـم تا به 

نقطه نظر مشـترک برسـیم.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه توضیـح 
داد: امـا نماینـدگان در طرحـی دوفوریتـی 
خواسـتند تـا رونـد بررسـی الیحـه بودجـه 
بـه صـورت دومرحلـه ای باشـد کـه مرحله 
نخسـت تبصـره هـا و مرحلـه دوم جـداول 
بررسـی شـود؛ مـا ارسـال جـداول بودجـه 
بـه مجلـس را بـه صـاح نمـی دانیـم زیـرا 
مردادماه امسـال جـداول بودجـه 1401 به 
دولـت اباغ شـد و از این جهـت جمع کردن 
یكپارچگـی برنامه های دولت دچار مشـكل 

می شـود.
میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که مجلس 
مراعـات الزم را داشـته باشـد زیـرا آنچـه در 
دولت بـرای بودجه بسـته مـی شـود، دارای 
نظم و یكپارچگی اسـت و نباید دچار بخشی 
نگری و سلیقه های سیاسـی و بخشی شود.
وی چنـدی پیـش اعـام کـرد کـه الیحـه 
بودجـه 1402 اول آذرماه به مجلس می رود. 
رئیس سـازمان برنامه و بودجـه درباره اینكه 
بـا توجه به ابـاغ افزایـش حقـوق کارمندان 
آیـا بودجـه آن هـم بـرای پرداخـت تامیـن 
شـده اسـت، پاسـخ مثبت داد و گفـت که از 
همین ماه آبـان، اصاحات انجام می شـود و 
ما به تفـاوت مهرمـاه در همین حقـوق آبان 

پرداخـت می شـود.
قانـون اصـاح قانـون بودجـه سـال 1401 
کل کشـور و ترمیـم حقـوق کارکنـان و 
بازنشسـتگان کشـوری و لشـكری 16 آبـان 
به سید آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسی رئیس 

جمهـور ابـاغ شـد.

حق استان کرمان از مس در 
سونگون خورده می شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با انتقاد از اجرا 
نشـدن قوانین عنوان کرد: بانک های اسـتان کرمان برای اشتغال زایی 
کار کنند و شـرکت های بزرگ، گردش مالـی خود را به اسـتان انتقال 
دهند و با مدیـران خاطـی باید برخـورد شـود و منابع اسـتان نباید از 

کرمان خارج شـود.
به گـزارش کاغذ وطن به نقل از ایسـنا، در جلسـه شـورای هماهنگی 
مدیران واحدهای تابعـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی در کرمان با 
مجمع نمایندگان اسـتان گفت: با توجـه به دادن مجوز بندر خشـک 
به اسـتان کرمان باید نشسـتی با وزیر راه و شهرسـازی که مجوز آن را 
صادر کرده، داشته باشـیم زیرا فسـاد بزرگی در زمینه بندر خشک در 

حال وقوع اسـت و یكی از مبادی فسـادزا اسـتان است.
او در ادامه درخواسـت کـرد که مجمـع نمایندگان بـه رئیس جمهور 
و سـازمان برنامه و بودجه کشـور نامه ای بنویسـند و از آنها سوال شود 
که چرا اعتبـارات تبصره مـاده 18 هنوز بـه صورت کامل اباغ نشـده 

اسـت؟ مگر چند ماه دیگـر تا پایان سـال باقیمانده اسـت!؟
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسـامی با انتقاد از عدم 
اجرای قوانین عنوان کرد: بانک های اسـتان کرمان برای اشـتغال زایی 
کار کنند و شـرکت های بـزرگ گردش مالی خـود را به اسـتان انتقال 
دهند و با مدیـران خاطـی باید برخـورد شـود و منابع اسـتان نباید از 

کرمان خارج شـود.
زاهدی بـا طرح این سـوال کـه معـدن سـونگون بایـد از زیرمجموعه 
شـرکت ملی مس ایران کـه اکثر معـادن آن در اسـتان کرمان اسـت 
چرا نبایـد جدا شـود؟ اظهـار کـرد: از درآمدهای اسـتان به سـونگون 
اختصـاص مـی دهند بـه طـور مثـال مـس قصـد احـداث مجموعه 
ورزشـی با سـرمایه حدود 2 هزار میلیـارد تومان در این شـهر کوچک 
کرده اسـت. حق اسـتان کرمان خورده می شـود و سـونگون باید جدا 
شـود و معتقدیم که مس حق آنها را بایـد عادالنه بدهد امـا نباید حق 
اسـتان کرمان به آنها داده شـود و جدا شـدن آن به نفع اسـتان کرمان 

خواهـد بود.

از تبدیل اعتراض به اغتشاش 
جلوگیری و با مردم عادالنه و 

صادقانه برخورد شود
نماینده اصاح طلب مجلس شـورای اسـامی راه حِل مشكات امروز 
را شـنیدن اعتراضـات و جلوگیـری از تبدیـل اعتراض به اغتشـاش و 

برخورد عادالنـه و صادقانه بـا مردم عنـوان کرد.
به گـزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایسـنا، مسـعود پزشـكیان نماینده 

تبریز در مطلبـی در صفحـه توییتر خود نوشـت:
»راه حِل مشـكات امـروز شـنیدن اعتراضـات و جلوگیـری از تبدیل 
اعتراض به اغتشـاش و برخـورد عادالنـه و صادقانه با مردم اسـت. اگر 
بر اسـاس عدالت و انصاف با مردم برخورد شـود بسـیاری از مشكات 

مرتفع خواهد شـد.
کشـور مال همه مردم اسـت و به گروه یا جریـان خاصی تعلـق ندارد. 
ما باید اجازه دهیم کسـانی کـه در این کشـور زندگـی می کنند، حق 

رشـد و نمو داشـته باشـند و در آبادی و اصاح جامعه کمک کنند.«

خبر

کاغذ سیاست
رئیس جمهور: 

اصالح، عقب نشینی نیست
گزارش

ایسنا
ــان اینكــه شــوراهای شــهر  ــا بی ــور ب رئیــس جمه
و روســتا جایــگاه ویــژه ای در قانــون اساســی 
ــر  ــا ب ــی، بن ــون اساس ــت: قان ــار داش ــد، اظه دارن
تقویــت جمهوریــت نظــام و اصــل توجــه بــه اراده، 
ــازی ها  ــردم در تصمیم س ــارکت م ــت و مش خواس
مهــم  ارکان  از  یكــی  تصمیم گیری هــا،  و 
تصمیم گیــری را شــوراهای اســامی شــهر و 

ــت. ــرده اس ــی ک ــتا معرف روس
ــی در  ــم رئیس ــید ابراهی ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــتان ها ب ــورای عالی اس ــاس ش ــن اج یازدهمی
ــتا  ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــه ش ــان اینك بی
جایــگاه ویــژه ای در قانــون اساســی دارنــد، گفــت: 
قانــون اساســی، بنــا بــر تقویــت جمهوریــت نظام و 
اصــل توجــه بــه اراده، خواســت و مشــارکت مــردم 
در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری هــا، یكــی از 
ــامی  ــوراهای اس ــری را ش ــم تصمیم گی ارکان مه

ــرده اســت. ــی ک شــهر و روســتا معرف
ــوراهای  ــه ش ــه اینك ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــی  ــون اساس ــتا از ارکان قان ــهر و روس ــامی ش اس
هســتند و تعبیــر رکــن در قانــون اساســی معنــای 
ــن نقــش شــوراها در  ــزود: همچنی مهمــی دارد، اف
ــه  ــادی در هم ــی و اقتص ــت اجتماع ــرای عدال اج
ســطوح و مبــارزه بــا فقــر، فســاد و تبعیــض از 
شــئونات شوراهاســت و ســاز و کار شــوراها بایــد به 
ــه تبعیــض و  ــر گون ــد از ه ــه بتوان نحــوی باشــد ک

ــد. ــگیری کن ــادی پیش فس
ــوراها  ــرات ش ــه نظ ــر اینك ــد ب ــا تاکی ــی ب رئیس
ــی  ــردم نمایندگ ــه از م ــی ک ــوان جایگاه ــه عن ب
ــا  ــتا ی ــزی روس ــوه بودجه ری ــد در نح ــد، بای دارن
شــهر یــا اســتان مــورد توجــه قــرار بگیــرد، اظهــار 
داشــت: شــورا مقــام تصویب کننــده بودجه نیســت 
ولــی مقــام اعام نظــر بــرای بودجــه هســت و 
ــه اســتان  ــا بودجــه نســبت ب می توانــد در رابطــه ب
یــا شهرســتان اعــام نظــر کنــد و اگــر چــه اســاس 
ــی  ــه ای و محل ــای منطق ــا نگاه ه ــرش ب اظهارنظ
ــته  ــم داش ــی ه ــگاه کان مل ــد ن ــا بای ــت، ام اس

ــد. باش
ــای توجــه  ــر مبن ــت ب ــور اجــرای عدال رئیس جمه
ــداف  ــر اه ــرزمینی را از دیگ ــش س ــند آمای ــه س ب
مهــم فعالیــت شــوراها در کشــور عنــوان و تصریــح 
ــرای  ــوراها و ب ــم در ش ــداف مه ــی از اه ــرد: یك ک
ــن  ــه اول ای ــت اســت. در وهل کشــور، اجــرای عدال

دولــت اســت کــه مكلــف بــه اجــرای عدالت اســت 
و در دولــت مردمــی خودمــان را موظــف بــه اجرای 
ــد اجــرای  ــت می دانیــم، امــا شــوراها نیــز بای عدال

ــد. ــال کنن ــت را دنب عدال
ــت  ــرای عدال ــوراها در اج ــه داد: ش ــی ادام رئیس
فقــط بــه محلــه و شــهر خودشــان توجــه نداشــته 
ــل  ــه مح ــو ب ــک س ــا از ی ــگاه آنه ــه ن ــند، بلك باش
ــان  ــل خودش ــه مح ــر ب ــوی دیگ ــان و از س خودش
ــان  ــن هم ــد؛ ای ــور باش ــه و کش ــه منطق ــبت ب نس
ــرزمینی در  ــش س ــند آمای ــر س ــی ب ــگاه مبتن ن
راســتای تحقــق عدالــت اســت کــه کمــک 
می کنــد نــگاه مــا در مســیر اجــرای عدالــت، 

عادالنــه باشــد.
ــورد بودجــه و  ــور نظــر شــوراها در م رئیــس جمه
ــرزمینی  ــش س ــند آمای ــاظ س ــا لح ــارات را ب اعتب
حائــز اهمیــت دانســت و تصریــح کــرد: نظــر 
ــزایی  ــک بس ــد کم ــر می توان ــن منظ ــوراها از ای ش
باشــد بــرای دولــت در تنظیــم و بــرای مجلــس در 

ــد. ــه باش ــه بودج ــب الیح تصوی
ــهر  ــر آرمانش ــرار تعبی ــه تك ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
در کام فاســفه خاطرنشــان کــرد: منظــور از 
ــور  ــه منظ ــت، بلك ــهر نیس ــا ش ــهر لزوم آرمانش
هــر جــای آبــادی اســت کــه مــردم در آن زندگــی 
می کننــد. ایــن آرمانشــهر دارای چــه مشــخصاتی 
ــه  ــه ک ــای آنچ ــنگ زیربن ــا س ــد، اینج ــد باش بای
ــرار  ــراز ق ــا را در ت ــتای م ــهر و روس ــد ش می توان
دهــد، عبــارت اســت از عقانیــت، معنویــت، 
ــا  ــه  م ــر منطق ــر ه ــد ب ــه بای ــت ک ــاق و عدال اخ

حكمفرمــا باشــد.
ــن  ــه اینكــه ای ــا توجــه ب رئیــس جمهــور گفــت: ب
ــال  ــن ح ــه و در عی ــم بودج ــل تنظی ــا فص روزه
تدویــن برنامــه هفتــم اســت، بســیار خــوب اســت 
ــر،  ــی کمت ــاه و حت ــک م ــرف ی ــر ظ ــه حداکث ک
ــرات اعضــا  ــكیل شــده و نظ ایــن کارگــروه تش
ــرای رفــع مشــكات و کارآمدتــر شــدن شــوراها  ب
ــا در  ــد ت ــه کنن ــدی و ارائ ــع آوری، جمع بن را جم
ــاظ  ــم لح ــه هفت ــژه برنام ــه وی ــه و ب ــه بودج الیح

ــود. ش
ــده از  ــرح ش ــخنان مط ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
ــوراها  ــر ش ــام نظ ــرای اع ــرای ب ــا ب ــوی اعض س
ــن  ــا ای ــده ب ــزود: بن ــی اف ــه عموم ــاره بودج درب
موضــوع موافقــم کــه شــوراها از یــک ســو بــا نــگاه 
بــه محلــه، شــهر و دیــار خــود و از ســوی دیگــر بــا 
نــگاه کان و فراگیــر بــه مســایل ملی پیشــنهادات 

خــود را در ایــن زمینــه اعــام کننــد و ایــن را هــم 
بــرای دولــت و هــم بــرای مجلــس مفیــد می دانــم.

رئیســی اضافــه کــرد: اگــر نــگاه توامــان منطقــه ای 
ــک روال  ــد کار وارد ی ــته باش ــود نداش ــی وج و مل
ــود  ــور می ش ــام کش ــتردگی تم ــه گس ــی ب چانه زن
ــت در حاشــیه  ــی، عدال ــت چانه زن ــن وضعی و در ای
قــرار می گیــرد. تجربــه بیــش از 40 ســال گذشــته 
ــرار  ــت را محــور ق ــد عدال ــه بای ــد ک نشــان می ده
دهیــم و بودجــه و اعتبــارات کشــور بــا همــه 
نیازهــای کشــور دیــده شــده و بــه اولویت هــا 

ــود. ــه ش توج
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینكــه دشــمن از ایــن 
وضعیــت احســاس خســارت و عقب ماندگــی کــرد، 
ادامــه داد: در عرصــه تحریــم نیــز گفتیــم مذاکــره 
ــم  ــان را می زنی ــا حرف م ــی م ــدارد، ول ــكال ن اش
کــه چــه می خواهیــم. شــما پیمان شــكنی 
ــس  ــم و آژان ــن کار را نكردی ــا ای ــی م ــد ول کردی
ــن موضــوع را  ــار ای ــرژی اتمــی 1۵ ب ــی ان بین الملل
ــران  تاییــد کــرد کــه در فعالیت هــای هســته ای ای
انحرافــی وجــود نــدارد، امــا بــاز امــروز می گوییــد 
ــام  ــما اع ــا رس ــه اروپ ــم. اتحادی ــد داری ــه تردی ک
کــرد کــه متــن پیشــنهادی ایــران کامــا منطقــی 

ــت. ــی اس و عقان
رئیســی تصریــح کــرد: بــا یــک قــوم پیمــان شــكن 
مواجهیــم کــه بــه راحتــی نقــض پیمــان و ظلــم و 
ــرد!  ــد ک ــا چــه بای ــل آنه ــد، در مقاب تعــدی می کن
آیــا بایــد در برابــر چنیــن دشــمنانی متوقف شــد؟ 
بــاور مــا ایــن اســت کــه در برابــر ایــن دشــمن باید 

پیشــرفت کــرد و لــذا اراده کردیــم و ملــت مــا اراده 
کــرده اســت کــه پیشــرفت داشــته باشــد.

ــم  ــه علی رغ ــر اینك ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
خواســت دشــمن و بــه برکــت خــون مطهــر 
ــای  ــای ج ــه در ج ــانی ک ــاش کس ــهیدان و ت ش
ــن کشــور شــبانه روز خدمــت می کننــد، آینــده  ای
ــمن  ــرد: دش ــان ک ــم، خاطرنش ــن می بینی را روش
43 ســال اســت کــه علیــه مــا توطئــه و فتنه گــری 
می کنــد. همــه مســئوالن در بخش هــای مختلــف 
بداننــد کــه امــروز مهم تریــن وظیفــه مــا خدمــت 
ــردم،  ــی م ــردم، گره گشــایی از زندگ ــه م ــردن ب ک
برداشــتن موانــع از پیــش راه تولیدکننــده و فعــال 
ــد در  ــه می خواهن ــت ک ــانی اس ــادی و کس اقتص

ــد. ــاش کنن ــف کار و ت ــای مختل عرصه ه
رئیســی در ادامــه گفــت: کســانی کــه نمی خواهند 
ــه  ــانی ک ــد، کس ــی کار کنن ــگاه تحول ــن ن ــا ای ب
ــد  ــراد نبای ــن اف ــد، ای ــود و نش ــد نمی ش می گوین
ــرار  ــری ق ــگاه تصمیم گی ــور و در جای در مصــدر ام
ــد. ایــن افــراد بایــد از مســیر اصلــی خدمــت  گیرن
ــدا  ــه پی ــن راه ادام ــا ای ــوند، ت ــته ش ــار گذاش کن
کنــد. کارمنــدی، کارشناســی، مدیــری اگــر به هر 
دلیــل نمی خواهــد، جــواب مــردم را نمی دهــد، راه 
را بــرای خــودش بســیار ســخت می بینــد، نگاهش 
ــد در  ــرد را بای ــن ف ــم اســت، ای ــا نمی توانی ــگاه م ن
حاشــیه قــرار داد و متــن و مســیر را در اختیــار 
ــان،  ــه روحیه ش ــرار داد ک ــانی ق ــدان و کس کارمن
روحیــه کار، تــاش، گره گشــایی از زندگــی مــردم 

ــت. ــم اس ــا می توانی ــه م ــه روحی ــک کلم و در ی

سنا
: ای

س
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اتهام زنی وزیر خارجه انگلیس به ایران در کنفرانس منامه
وزیر امـور خارجه انگلیس در بخشـی از سـخنرانی اش در کنفرانس امنیتی 
منامه، بـه اتهام زنـی علیه نقـش ایـران در منطقـه پرداخت و ادعـای نقش 

داشـتن ایران در جنگ روسـیه علیـه اوکراین را تكـرار کرد.
وبگاه خبری بلومبرگ نوشـت، جیمـز کلورلـی، وزیر امور خارجـه انگلیس 
مدعی شـد، امروز، تهدید برنامه هسـته ای ایـران »پیشـرفته تر از هر زمانی 

است.«
کلورلی که در کنفرانس امنیتـی منامه در بحرین سـخنرانی می کرد، ایران 

را به »خون ریزی و تخریب« در سراسـر جهـان متهم کرد.
او با تكـرار ادعـای دولت هـای غربـی مبنی بـر حمایـت نظامی ایـران از 
جنـگ روسـیه علیـه اوکراین، گفـت: ایـن رژیـم بـه فـروش پهپادهای 
جنگـی بـه روسـیه متوسـل شـده اسـت کـه غیرنظامیـان اوکرایـن را 

. می کشـند
کشـورهای غربـی ادعـا می کننـد کـه ایـران در حـال حاضـر هواپیماهای 
بـدون سرنشـین بـرای عملیـات نظامـی در اوکرایـن به روسـیه مـی دهد. 
مسـكو و تهران چنین اتهاماتـی را رد کردند. حسـین امیرعبداللهیان، وزیر 

امور خارجه ایـران گفت که تهـران چند مـاه قبل از آغـاز عملیـات ویژه در 
اوکرایـن پهپادهایـی به روسـیه تحویل داده اسـت.

در همین راسـتا، ناصر کنعانی، سـخنگوی وزارت خارجه ایران در نشسـت 
خبری اخیرش در پاسـخ به سـوالی دربـاره موضوع جنگ اوکرایـن و برخی 
از اخبـار منتشـر شـده مبنـی بـر کمـک ایـران بـه روسـیه در جریـان این 
جنگ تصریـح کـرد: در خصوص بحـران اوکرایـن ما بارهـا مواضع خـود را 
به صـورت صریـح و واضـح بیـان کرده ایم. همانطـور کـه بارهـا گفته ایم در 
ارتبـاط با ایـن بحـران مـا پایبند به سیاسـت بـی طرفـی فعال هسـتیم. ما 
یک طرف جنـگ اوکرایـن نیسـتیم و از ابتـدای ایـن بحران تـاش کردیم 
در چارچـوب مناسـبات دوسـتانه ای که بـا دو طرف داریـم، دو کشـور را به 
مسـیر دیپلماسـی برای حل و فصـل اختافـات برگردانـده و از ادامه جنگ 

جلوگیـری کنیم.
کنعانی بـا بیـان اینكه مـا هیـچ تسـلیحات و تجهیزاتی بـرای اسـتفاده در 
جنـگ اوکراین بـه روسـیه ارسـال نكرده ایـم و یک طـرف جنگ نیسـتیم 
تصریـح کـرد: همكاری های دفاعـی ایران و روسـیه مسـبوق به شـروع این 

جنگ بوده اسـت. همكاری هـای دفاعی ما در چارچـوب روابـط دو جانبه و 
مبتنی بر مسـیرهای مشـخص و قانونی بوده اسـت. ایـران اصل را بـر روابط 
دوسـتانه با کشـورها گذاشـته اسـت و اوکراین نیز از این موضوع مسـتثنی 
نیسـت. مـا روابـط نزدیـک و دوسـتانه ای بـا اوکرایـن داشـتیم و در همین 

چارچـوب بـه روابط بـا اوکرایـن نـگاه می کنیم.
عاوه بر این، سـرگئی ورشـینین، معاون وزیر امور خارجه روسـیه نیز اخیر 
بـا رد این ادعـا علیـه همـكاری نظامی ایـران و روسـیه گفـت: همـه این ها 
چیـزی نیسـت جـز یـک پرده پوشـی که غـرب عمـدا بـرای پنهـان کردن 
ناتوانی خـود در تضمین اجرای کامل برجام و بازگشـت بـه تعهداتش طبق 

این توافـق هسـته ای ایجـاد می کند.
بلومبرگ در ادامـه گزارش داد کـه وزیر امـور خارجه انگلیـس در ادامه این 
اتهام زنی هـا علیه ایـران، گفـت: انگلیس مصمم اسـت در کنار دوسـتانمان 
برای مقابلـه با تهدیـد ناشـی از ایـران کار کنـد، مانـع از قاچاق تسـلیحات 
متعارف شـود و از دسـت یابی ایـن رژیم به توانمندی تسـلیحات هسـته ای 

جلوگیـری کند.

یـک عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و 
شـوراها در مجلـس تاکیـد کـرد: بـا توجـه به 
کنـار زدن بروکراسـی پیچیده بـرای اتباع غیر 
ایرانی در طرح تاسـیس سـازمان ملـی اقامات 
و از سـوی دیگـر بسـتری کـه بـرای کـودک 
همسـری در برخی از اسـتان های مرزی ایجاد 
شـده بـود، لغـو اجـرای قانـون تعییـن تكلیف 
تابعیت فرزنـدان حاصل از ازدواج زنـان ایرانی 
با مـردان خارجـی در طرح تاسـیس سـازمان 

ملـی اقامـت پیش بینی شـده اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
ابوالفضـل ابوترابـی بـا اشـاره بـه لغـو قانـون 
تعییـن تكلیـف تابعیـت فرزنـدان حاصـل از 
ازدواج زنان ایرانـی با مردان خارجـی در طرح 
تاسـیس سـازمان ملی اقامت بیان کـرد: چند 
نكتـه در خصوص ایـن موضـوع حائـز اهمیت 
اسـت. اول اینكه از زمان تصویـب قانون اصاح 
قانون تعیین تكلیـف تابعیت فرزنـدان حاصل 
از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی در 
سـال 98 بالغ بر 110 هزار نفر در سـامانه ثبت 
نام کـرده انـد و تا زمانـی که ایـن طـرح نیز به 
نتیجـه برسـد همچنـان سـامانه بـاز خواهـد 
بـود و افـراد جامانـده نیز مـی توانند ثبـت نام 
کننـد. در طرح نیز ذکر شـده اسـت کـه بعد از 
تصویب این قانـون افرادی که در سـامانه ثبت 
نـام کـرده انـد بـه وضعیـت تابعیـت فرزندان 

آنهـا رسـیدگی خواهد شـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: اما بـه دو دلیـل لغو 
اجرای ایـن قانـون در طرح تاسـیس سـازمان 
ملـی اقامت پیش بینی شـده اسـت. اول اینكه 
در زمـان تصویـب این قانـون بـه دنبـال ایراد 

شـورای نگهبـان مـا از لفـظ ازدواج شـرعی 
اسـتفاده کردیم. در همه جـای دنیا بـا ازدواج 
قانونـی ایـن تابعیـت داده می شـود. امـا ما در 
این قانـون آورده ایم فرزنـدان حاصل از ازدواج 
شـرعی زنـان ایرانـی بـا مـردان غیـر ایرانـی 
بـه تابعیـت ایـران در مـی آینـد. لفـظ ازدواج 
شـرعی  زمینـه کـودک همسـری را در خیلی 
از اسـتان هـای مـرزی فراهـم کـرده اسـت تا 
این فرزنـدان تابعیـت بگیرند. اگر لفـظ ازدواج 
قانونـی بود قطعـا دادگسـتری و یـا دفاتر ثبت 
ازدواج جلوی کودک همسـری را مـی گرفتند 
اما ایـن لفظ ازدواج شـرعی این زمینـه را برای 

کـودک همسـری فراهـم کرده اسـت.
نماینـده مردم نجـف آبـاد در مجلس شـورای 
اسـامی تصریح کرد: از سـوی دیگـر در طرح 
تاسـیس سـازمان ملـی اقامـت بروکراسـی 
پیچیـده ای کـه در زمینـه اقامـت و تابعیـت 
وجـود داشـت کنار رفتـه و همـه امـور در یک 
سـازمان تجمیع شـده اسـت. بـا تصویـب این 
طـرح مشـكات  اقامـت و تابعیـت ایـن افـراد 

بـا در نظـر گرفتن تمـام جوانـب حـل خواهد 
شـد. بر اسـاس این طرح ایـن افراد مـی توانند 
ازدواج خـود را بـه صـورت قانونی ثبـت کنند. 
اکنـون نیـز ایـن مشـكل فقـط بـرای ایـران 
وجـود دارد. در ایـن طـرح اتبـاع غیـر ایرانـی 
سـاماندهی خواهند شـد و مشـكات آنهـا نیز 

حل مـی شـود.
وی در ادامـه تاکیـد کرد: بـا لغو قانـون اعطای 
تابعیـت بـه فرزنـدان مـادران ایرانی مـا دیگر 
چیـزی بـه عنـوان ازدواج شـرعی نخواهیـم 
داشـت و ایـن اتبـاع مـی تواننـد بـه صـورت 
قانونـی ازدواج خـود را ثبـت کننـد و جلـوی 
کـودک همسـری نیـز گرفتـه مـی شـود. از 
سـوی دیگـر تاکنـون 110 هـزار نفـر نیـز بـر 
قانون تعیین تكلیـف تابعیت فرزنـدان حاصل 
از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی در 
سـامانه ثبت نـام کـرده اند و بـا توجه بـه روند 
تصویـب طـرح تاسـیس سـازمان ملـی اقامت 
در مجلـس فرصت بـرای ثبت نـام جاماندگان 

فعـا باقی اسـت.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینكه اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تصویب قطعنامه 
علیه ایران در شورای حكام اقدامی غیرسازنده 
بود، تاکید کرد: ایران ضمن پایبندی به حقوق 
بین الملل و تعهدات بین المللی خود در این زمینه 

اقدام متقابل و موثر انجام خواهد داد.
به گزارش کاغذ وطن به نقل ازایسنا، حسین امیر 
عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران ظهر در نشست خبری مشترک با وزیر 
خارجه عمان با تاکید بر اینكه روابط ایران و عمان 
نمونه ممتازی از روابط همسایگی مبتنی بر 
دوستی، برادری و صداقت در عرصه دیپلماتیک 
است، افزود: امروز در جریان دیدار با وزیر خارجه 
عمان در مورد موضوعات مختلف از جمله روابط 

دو جانبه گفت وگو و رایزنی کردیم.
وی افزود: در این دیدار آخرین روند اجرایی شدن 
توافقات صورت گرفته بین رئیس جمهور ایران 
و پادشاه عمان در دیداری که با یكدیگر داشتند 
مورد بررسی قرار گرفت و بسیار خرسندیم که 
توافقات صورت گرفته بین دو کشور بر اساس نیت 
موجود بین مقامات عالی رتبه ایران و عمان به 
سرعت در ابعاد مختلف در حال اجرایی شدن است 
و ما شاهد رشد فزاینده همكاری های دو کشور در 

حوزه اقتصادی و تجاری هستیم.
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود با بیان اینكه ما از تاش های 
سازنده عمان در کمک برای رفع تحریم های 
ناعادالنه علیه ایران تشكر می کنیم، اظهار کرد: 
همچنین تاش های عمان برای رسیدن به 
گام های نهایی توافق در این زمینه را ارج می نهیم. 
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از 

صحبت های خود در نشست مطبوعاتی مشترک با 
وزیر خارجه عمان با اشاره به اهمیت همكاری های 
منطقه ای تصریح کرد: معتقدیم که کشورهای 
منطقه خود توانایی حفظ صلح و امنیت در منطقه 
را دارند و حضور نیروهای نظامی خارجی در 
منطقه تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه است. 
باور داریم که حضور نیروهای نظامی خارجی در 
منطقه امروز تهدیدی برای منطقه خلیج فارس 
است و امنیت انرژی در منطقه را تهدید می کند. 
اکنون تعدادی از شناورهای بدون سرنشین 
خارجی در آب های خلیج فارس در حال تردد 
هستند و این موضوع مشكات امنیتی منطقه را 

مضاعف می کند.
امیر عبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفت: در روزهای گذشته دشمنان ایران 
با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم و با 
دخالت های مكرر خود تاش کردند که وضعیت 
داخلی ایران را تحت تاثیر قرار دهند و این 
دخالت ها تا جایی پیش رفت که ما شاهد حمات 
تروریستی شیراز و ایذه بودیم و این عملیات 
تروریستی باعث به شهادت رسیدن و مجروح 

شدن تعدادی از هموطنان مان شد، این حوادث 
را محكوم می کنیم و آن را در راستای تداوم و 
فشار حداکثری آمریكا و سه کشور اروپایی علیه 

ایران می دانیم.
این دیپلمات عالی رتبه ایرانی در ادامه صحبت های 
خود در نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه عمان 
به اقدام هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران اشاره کرد و گفت: در اواخر هفته 
گذشته شاهد اقدام غیر سازنده آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بودیم. در حالی که دو هفته پیش 
هیاتی متشكل از وزارت خارجه ایران و سازمان 
انرژی اتمی به وین سفر کرده بودند و در خصوص 
همكاری های نیرومندانه تر آژانس و ایران توافق 
کرده بودند و دیدار سازنده ای نیز با آقای گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند 
اما یكباره در راستای تاثیرگذاری بر محیط 
داخلی ایران و اعمال فشار حداکثری و در تداوم 
سیاست و رویه به شدت ریاکارانه آمریكا، به یكباره 
قطعنامه ای علیه ایران روی میز گذاشته شد و 
آمریكا و سه کشور اروپایی از آژانس سوءاستفاده 

سیاسی کردند.

علت لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران 
ایرانی چیست؟

امیرعبداللهیان:

 آژانس اقدام غیرسازنده ای انجام داد

سنا
: ای

س
عك

سنا
: ای

س
عك

گزارش
ایسنا

گزارش
ایسنا
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اینفوگرافیک

احمدی الشـكی گفت:رتبه بنـدی حدود یـک میلیون  معلم کار سـختی 
بود اما بـا جدیـت و حرکت جهـادی و انقابـی وزیـر آموزش و پـرورش و 

رئیس جمهـور، عملیاتی شـد.
قاسـم احمـدی الشـكی در همایـش روسـای ادارات حقوقـی آمـوزش و 
پـرورش اسـتان های کشـور در کرمان گفـت: اولیـن ماموریـت کارکنان 
ادارات حقوقـی ابتكار عمل در شناسـایی ارتباطات تقنینی اسـت که باید 

منعكـس کننـده نیاز های سیسـتم بـرای قانـون گذاری باشـد.
او افـزود: باید در واحد هـای حقوقی از حـوزه انفعالی به فعالیـت اثر بخش 

حرکـت کنیم.
احمدی الشـكی آموزش و توانمند سـازی مدیران اجرایی و کارشناسـان 
حقوقی در راسـتای مسـتند سـازی اماک آموزش و پـرورش را به عنوان 

یک اصل در حـوزه حقوقی برشـمرد.

معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزیـر آمـوزش و پـرورش احصا مسـائل 
اولویـت دار آموزش و پرورش بـا دانش حقوقی را ضروری دانسـت و تاکید 
کرد: مسـائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسـط مسـئوالن حقوقی 

به مدیـران ارائه شـود.
او با اعام اینكه اهدافی بلند پشـت این همایش ها نهفته اسـت و کسـانی 
که در حـوزه حقوقی هسـتند باید اهـل دانش باشـند،افزود: در دسـتگاه 
تعلیم و تربیت همه مسـائل در حوزه حقوقی اسـت باید در تمـام حوزه ها 
پخش باشـند. الشـكی بیان کرد: شـما بهترین نفرات حقوقی هستید که  

باید بررسـی کنید و با ذهـن خاق موانـع را از سـر راه برداریم.
او گفـت: در رتبه بندی معلمـان باالخره بـا کمک رییس جمهـور محترم 

و وزیر آمـوزش و پرورش باالخره به سـرانجام رسـید.
احمدی الشـكی افزود: برداران و خواهـران حقوقی شناسـایی و مدیریت 

تعارض منافع و سـامت اداری مدنظر شـما باشد.
او با اعـام اینكه بـا 186 نفر بـه دلیل تعـارض منافع خداحافظـی کردیم 
بیان کرد: بـا کسـی تعـارف نداریـم و معلمـان معتمدتریـن و ایمن ترین 
افراد جامعه هسـتند و اگر خدای نكرده مشـكلی پیش آمد نبایـد نامه زد 

و فسـاد را باید فریـاد زد تا دیگران سـوء اسـتفاده نكند.
او افـزود: یكـی از کار هـای جـدی شـما بایـد مسـتند سـازی باشـد وقت 
بگذاریـد وگرنـه بایـد مرتـب راهـی دادگاه شـوید، بایـد اسـناد اماک و 

تثبیـت مالكیـت دولـت بایـد بـا جدیـت انجام شـود.
رضایـی مدیر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان درایـن همایش گفت: 
امیدواریم نتیجه این جلسـات بـرای مناطق محروم و عدالت آموزشـی در 
این مناطـق مثمر ثمر باشـد. او افزود: اسـتان کرمان 6 هزار و 20 مدرسـه 

دارد و ۵ هزار 800 واحد آموزشـی و 4۷ هـزار معلم دارد.

معاون حقوقی وزارت آموزش وپرورش:

همانگونه که رتبه بندی معلمان را از کاغذ به اجرا رساندیم، در حوزه اسناد عمل کنیم

عکس نوشت

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری کرمان خبر داد

ساماندهی کارگران 
فصلی و ساختمانی 

در مناطق دو و 
چهار شهر کرمان

سـاماندهی  سـازمان  مدیرعامـل 
مشـاغل شـهری و فرآورده هـای 
کشـاورزی شـهرداری کرمـان، از 
و  فصلـی  کارگـران  سـاماندهی 
سـاختمانی در مناطـق دو و چهـار 

شـهر کرمـان خبـر داد.
امیـر هاشـمی،گفت:این سـازمان 
نسـبت بـه تسـطیح و شـن ریزی 
دو زمیـن در میـدان سرآسـیاب در 
منطقـه چهـار و محدوده اطـراف پل 
کوثـر در منطقـه دو شـهری،جهت 
نصـب ایسـتگاه و نیمكـت ویـژه 
کارگـران فصلـی و سـاختمانی اقدام 

کـرده اسـت.
او افزود:ایسـتگاه منطقـه چهار،واقع 
در میدان سرآسیاب، ورودی خیابان 
شـهیدمغفوری جنب کانتری 18به 

مساحت1200مترمربع است.

محمدمهـدی فـداکار: حقـوق یـک نگهبـان 
در یكـی از شـرکت های بزرگ اسـتان خیلی 

بیشـتر از یـک فناور اسـت.
شـورای  جلسـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
گفت وگـوی دولـت و بخش خصـوص، گفت: 
حقـوق نامتـوازن در اسـتان یک عیب اسـت 
و ۵۷ درصـد افزایـش حقـوق بـدون تعییـن 

سـقف یک آسـیب بود و شـاهدیم که حقوق 
یـک نگهبـان در یكـی از شـرکت های بزرگ 
اسـتان خیلـی بیشـتر از یک فنـاور اسـت به 
طور مثـال فردی کـه حقـوق ماهانـه آن 30 
میلیـون تومان بـوده و فـردی کـه ۵ میلیون 
حقـوق داشـته هـر 2 بـه یـک میـزان )۵۷ 

درصـد( افزایـش یافتـه اسـت.

شهرسـتان  دامپزشـكی  شـبكه  رئیـس 
کوهبنان از شـروع عملیـات واکسیناسـیون 
دام هـای و سـنگین از آبـان مـاه سـال جاری 
تا اواخـر دی مـاه در شهرسـتان و بخش های 

تابعـه خبـر داد.
امیرحسـین همتـی گفـت: از 2۵ آبـان مـاه 
سـال جـاری تـا 20 دی مـاه، طـرح همزمان 
واکسیناسیون رایگان دام سنگین شهرستان 
علیـه تـب برفكـی در فـاز دوم شـروع خواهد 

شـد.
او تصریح کـرد: در اجـرای فـاز دوم این طرح 
بالغ بر ۵00 راس دام سـنگین شهرسـتان در 

واحد های صنعتی، نیمه صنعتی و روسـتایی 
واکسـینه خواهند شد.

رئیـس شـبكه دامپزشـكی کوهبنـان گفت: 
بیمـاری تب برفكـی از جملـه خطرناک ترین 
بیماری هـای ویروسـی واگیـردار در صنعـت 
دامپـروری اسـت کـه دارای نشـانه هایی 
همچـون تـب، لنگـش، کاهـش تولیـد و 
مرگ ومیر در گاو ها و گوسـاله ها خواهد شـد.

همتـی از دامـداران خواسـت تـا همـكاری 
الزم را بـا اکیپ هـای مبـارزه بـا بیماری های 
دام شـبكه دامپزشـكی این شهرسـتان برای 

واکسیناسـیون دام ها داشـته باشـند.

بیست  و دومین 
دوره مسابقات 

لیگ برتر کشتی 
آزاد کشور

 بیسـت  و دومیـن دوره مسـابقات لیـگ برتـر 
کشـتی آزاد باشـگاه های کشـور جـام یـادگار 
امـام )ره(، جمعـه 2۷ آبـان در سـالن شـهدای 

هفتـم تیـر تهـران برگزار شـد

استاندار کرمان:
انتقاد استاندار کرمان از پرداخت حقوق نامتوازن در استان

آغاز فاز دوم واکسیناسیون دام سنگین 
کوهبنان علیه تب برفکی

تدوین سند چشم انداز
 1۴1۰ گل گهر

نشسـت »آینـده گل گهـر از دیـدگاه اسـتراتژیک« بـا حضـور مدیرعامـل، 
معاونیـن و مدیران شـرکت گل گهر، مدیـران عامل شـرکت های منطقه گل 
گهـر و مدیـران ارشـد شهرسـتان سـیرجان در سـالن پردیـس مجتمع گل 

گهـر برگزار شـد.
در این گردهمایی از سـند چشـم انـداز 1410 گل گهر رونمایی و این سـند 
مورد بررسـی و تشـریح قرار گرفـت و نیـز میثاق نامـه همدلی بـرای تحقق 
این سـند چشـم انداز به امضـای مدیران عامل شـرکت های منطقـه گل گهر 

و شـرکت های تابعه رسـید.
عتیقی گفت بـا محقق شـدن سـند چشـم انداز 1410، شـرکت گل گهر به 
یكی از شـرکت های بزرگ معدنی و صنعتـی بین المللی تبدیل خواهد شـد

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در ایـن مراسـم بـا تاکیـد بـر اینكـه پروژه ها، 
اقدامـات و طرح هـای توسـعه گل گهـر همـواره بـر اسـاس برنامه هـای 
اسـتراتژیک این شـرکت مسـیر خود را پیموده اسـت، گفت: پـس از تنظیم 
و اجرای سـند چشـم انداز 98 گل گهـر، در دوره هـای متفاوت برای توسـعه 
فراز و نشـیب های زیـادی به وجود آمد، اما همواره سـعی شـده بر سـند های 

چشـم انـداز پایبند باشـیم تا مسـیر خـود را بـه خوبی طـی کند.
ایمـان عتیقـی خطـاب بـه حاضریـن، مدیـران و مسـئولین شـرکت های 
منطقه اظهار کرد: بعـد از این شـما جوانان و تاشـگران به عنـوان مدیران و 
نقش آفرینـان حـال و آینده منطقه بر چشـم انداز، تحقق سـند چشـم انداز، 
حرف هـا و میثاق هایـی کـه امـروز می بندیـم بایسـتید و نگذاریـد توسـعه 
تغییـر کنـد و گل گهـر می توانـد در تحقق سـند چشـم انـداز الگویـی برای 

کشـور باشد.

خبر

 دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان کرمـان بر لزوم 
توجه ویـژه به موضـوع سـاماندهی اتباع بیگانه در اسـتان 
تاکیـد کـرد و گفـت: موضـوع جرایمی کـه توسـط اتباع 

بیگانه صـورت می گیـرد بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
مهـدی بخشـی در نشسـت مشـترک شـورای قضایـی با 
مجمـع نمایندگان اسـتان کرمـان بر تكمیل تـرک کمپ 
تـرک اعتیـاد کبوترخـان اشـاره و تاکیـد کـرد: توجـه به 
طـرح هـای توسـعه ای اسـتان در حـوزه هـای مختلف از 
جمله مـس، خودروسـازی و ... به منظور توسـعه اقتصاد و 

اشـتغال تاکیـد کرد. 
دادسـتان عمومی و انقـاب مرکز اسـتان کرمان بـر لزوم 
توجه ویـژه به موضـوع سـاماندهی اتباع بیگانه در اسـتان 
تاکیـد کـرد و گفـت: موضـوع جرایمی کـه توسـط اتباع 

بیگانـه صـورت می گیـرد باید مـورد توجـه قـرار گیرد.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان نیز در این جلسه از 
تشـكیل دو کارگروه تخصصی به منظور توسـعه تعامات 
بیـن دسـتگاه قضایـی و قـوه مقننـه و رفـع دغدغـه های 
موجـود و نیـز توسـعه گام هـای عدالت گسـتر در مسـیر 

احقاق حقـوق عامه در اسـتان خبـر داد.
حجت االسام و المسـلمین ابراهیم حمیدی افزود: ایجاد 
هماهنگی و هـم افزایی بین قـوه قضاییـه و نمایندگان در 
سـطح ملی و اسـتان ها و کارگروه های اسـتانی از دغدغه 
های طرفین اسـت چـرا که امـروز قـوه قضاییه بـرای رفع 
مشـكات خـود نیازمنـد مشـارکت مجلـس و مجلـس 
شـورای اسـامی نیز برای اجرای مقررات و احكام مد نظر 

نیازمنـد همـكاری قوه قضاییه اسـت.
عواید شرکت های بزرگ کمتر به استان بر می گردد

او با اشـاره به شـكل گیری دو کارگروه تخصصی در استان 
کرمان در رابطه با توسـعه تعامات بین دسـتگاه قضایی و 
مقننه، تصریح کـرد: از انجا که در آسـتانه تصویـب برنامه 
هفتم هسـتیم، در یكـی از ایـن کارگـروه ها بـه بازخوانی 

احـكام برنامـه ششـم پرداختـه و تـاش می شـود کـه از 
ظرفیـت اسـتان هـا بـرای ارائـه پیشـنهادات بـه منظـور 

ارتقـای برنامه هفتم توسـعه اسـتفاده شـود.
نماینـده عالـی قـوه قضاییه در اسـتان کرمـان ادامـه داد: 
کارگـروه دوم نیـز بـرای توسـعه هماهنگـی هـای بیـن 
نماینـدگان و دادگسـتری ها و تدویـن راهكارهـای مورد 

نظـر بـرای تسـهیل امـور تشـكیل گردیده اسـت.
حمیدی یادآور شـد: یكـی از دغدغه های مطرح شـده در 
این نشسـت این بـود که عواید شـرکت های بـزرگ کمتر 
به اسـتان بر می گردد و مقرر شـد کـه بر مبنـای ظرفیت 
های حاصـل از تعامات بیـن قـوای قضاییـه و مقننه، در 
راسـتای حفاظـت از حقـوق عامـه کـه متعلـق بـه مردم 
است، اسـتفاده بیشـتری صورت گیرد و راهكار مشترکی 
بیـن دسـتگاه قضایـی و نماینـدگان نهایی شـود تا ضمن 
کمک بـه توسـعه اقتصادی اسـتان، از فـرار سـرمایه های 

اسـتان نیز جلوگیـری نماییم.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بر ایـن مطلب کـه تعامل بیـن قوا 
در سـطح اسـتانی و ملی یک نیـاز و ضرورت بـزرگ امروز 
کشـور ما اسـت، تاکید کـرد: همفكـری هـا و همراهی ها 
برای حل مشـكات مـردم وجـود داشـته باشـد و در این 
راسـتا تفاهـم نامـه ای اخیـرا بـرای برگـزاری و توسـعه 
نشسـت هـای بیـن قـوه قضاییـه و نماینـدگان مجلـس 
شورای اسـامی در سطح کشـوری به امضا رسـیده است 

و بایـد بـه صـورت فصلـی برگزار گـردد.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان یادآور شـد: یكی 
از وظایـف مجلـس شـورای اسـامی، تصویـب قوانیـن و 
مقـررات متناسـب بـا نیـاز جامعـه اسـت و ایـن در حالی 
اسـت که قوانیـن جدیـد التصویـب در اجـرا با مشـكات 
جـدی مواجه مـی شـوند و از ابتـدای اجـرا باید بـه دنبال 
رفع نقـص ها بـود. حمیـدی بـا تاکید بـر ایـن مطلب که 
قوانین مربوط به قوه قضاییه باید سـریعا رسـیدگی شـود 

و هم دقیـق باشـد و بتواند مشـكات ایـن قـوه را برطرف 
نماید، اظهـار کرد: عـدم تعیین تكلیـف قانون شـوراهای 
حل اختاف موجب شـده کـه تعـدادی زیـادی از دبیران 
و اعضـای ایـن شـوراها باتكلیـف باشـند و انتظـار توقـع 
ایـن اسـت در اسـرع وقـت ایـن قانـون پیگیـری شـده و 

مصوب گـردد.
او توجه به معیشـت قضات و کارکنان قـوه قضاییه را مورد 
تاکید قرار داد و با اشـاره به رابطه مسـتقیم ایـن موضوع با 
سـامت دسـتگاه قضایی گفت: اقداماتی اخیرا انجام شده 
که جـای تقدیـر دارد اما با وجـود قانون و مقـررات مربوط 
بـه حقـوق و مزایـا و تبعیض هـای موجـود بیـن قضات و 
اعضـای هیـات علمـی موجب شـده کـه انگیـزه خدمتی 
قضـات کاهـش یابـد که ایـن امـر خسـارت بزرگـی برای 
جامعه بـه دنبال خواهـد داشـت. رییس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان، توجه به پـروژه هـای نیمه تمام دسـتگاه 
قضایی را مورد تاکید قـرار داد و گفت: فضاهـای محدود و 
نبود امكانات متناسـب با نیاز مردم از مشـكات دسـتگاه 
قضایـی به شـمار مـی رود کـه انتظـار اسـت با همـكاری 
نمایندگان مجلـس برطرف گردنـد.  حمیدی با اشـاره به 
این مطلب که سـهم قوه قضاییـه در برنامه هفتم توسـعه 
کشـور باید به خوبی دیده شـود، تاکید کرد: باید بررسـی 
شـود کـه اعتباراتـی کـه در قوانیـن دیـده شـده، بـه قوه 

قضاییـه واگذار می شـود یـا خیر؟.
نماینـده عالی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمـان بـر بازدید 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی از زندان ها و بررسی 
مشـكات آنها، عنوان کـرد: بازدیـد از بایگانی هـای راکد 
و حـل مشـكات موجـود در ایـن حـوزه باید مـورد توجه 
ویـژه قـرار گیـرد. او از آمادگـی دسـتگاه قضایـی اسـتان 
کرمـان بـرای بررسـی لوایح و طـرح هـای پیشـنهادی و 
اعام نظـرات تخصصی بـرای ارتقـای جنبه اجرایـی آنها 

خبـر داد.

دادستان مرکز استان خواستار شد

لزوم ورود جدی برای ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان

عنوان کتاب: 
مردی به نام اوه
نویسنده: فردریک بكمن

ترجمه: فرناز تیمورازف
انتشارات: نون

کتاب مردی بـه نـام اوه اولین رمان نویسـنده سـوئدی، 
فردریـک بكمـن اسـت کـه بـه بیـش از 30 زبـان دنیـا 

ترجمه شـده اسـت.
از جملـه افتخـارات ایـن کتـاب مـی تـوان بـه پرفروش 
ترین کتاب سـال سـوئد ، از پروفروش ترین های سـایت 
آمـازون در سـال 2016 و رتبـه یـک نیویـورک تایمـز 

اشـاره کرد:
ماجـرای رمـان در مـورد مـردی نـام اُِوه اسـت کـه 
همسرش سـونیا را از دست داده اسـت. رابطه اوه و سونیا 

بسـیار خـاص و بـی نظیـر بود

۴۷ درصد پرونده های شوراهای حل 
اختالف منوجان به سازش ختم شد

ــوراهای  ــای ش ــد پرونده ه ــت: 4۷ درص ــان گف ــتری منوج ــس دادگس رئی
ــول  ــند تح ــای س ــرای مأموریت ه ــتان در اج ــن شهرس ــاف ای ــل اخت ح
و تعالــی طــی ســال جــاری مبنــی بــر افزایــش میــزان مصالحــه در 
پرونده هــای قابــل ســازش در شــوراهای حــل اختــاف بــه صلــح و ســازش 

ــت. ــده اس ــم ش خت
 ســامان افشــارمنش در بازدیــد از شــوراهای حــل اختــاف منوجان بــا بیان 
اینكــه فلســفه وجــودی شــورای حل اختــاف صلــح و ســازش اســت، اظهار 
داشــت: ســازش انجــام شــده در پرونــده هــای ایــن شهرســتان در خصــوص 
830 پرونــده بــوده و امیــد اســت بــا افزایــش صلــح و ســازش و میانجیگری، 

ــن فراهم شــود. اصــاح ذات البی
ــه  ــام ب ــاف در اهتم ــل اخت ــورای ح ــای ش ــات اعض ــر از زحم ــا تقدی او ب
ــروز  ــت: ام ــار داش ــی اظه ــای ارجاع ــده ه ــازش در پرون ــح و س ــاد صل ایج
ــل و  ــذار در ح ــی اثرگ ــاد مردم ــک نه ــوان ی ــاف به عن ــل اخت ــورای ح ش
فصــل دعــاوی شــناخته شــده و همــواره کمــک شــایانی بــه کاهــش ورودی 
ــد دســتگاه  ــازوی توانمن ــد و ب ــا می کنن ــه دادســراها و دادگاه ه ــا ب پرونده ه

ــتند. ــی هس ــات مردم ــش مراجع ــا در کاه قض
رییــس دادگســتری منوجــان اظهار داشــت: طــی 6 ماهــه ابتدای امســال 2 
هــزار و ۷۷1 پرونــده وارد محاکــم منوجــان شــده و در همیــن مــدت 2 هزار 

ــده مختومه شــده اســت. و ۷44 پرون
ــا توصیــف مزایــای ابــاغ الكترونیكــی اوراق قضایــی، گفــت:  او همچنیــن ب
طــی هفــت ماهــه اول امســال 89 درصــد از اوراق قضایــی شــوراهای حــل 

اختــاف منوجــان بــه صــورت الكترونیكــی ابــاغ شــده اســت.


