
مدیرکل راه و شهرسازی  جنوب کرمان خبر داد:

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه های بازآفرینی 
شهری در جنوب کرمان

2

بر اساس بررسی انجام شـده، با گذشـت 22 روز از جلسـه هیأت وزیران، تاکنون تصویب نامه این هیأت با موضوع تسهیالت مسکن روسـتایی 200 میلیون تومانی به دسـتگاه های اجرایی ابالغ نشده 
اسـت. 8 آبان ماه سـال 1400 بود که بنیاد مسـکن اعالم کرد، در جلسـه هیئـت دولت کـه روز یکشـنبه 8 آبان ماه سـال 1401 برگزار شـد، بانک مرکزی مکلف شـد که نسـبت به تعیین بانک هـای عامل و 

سـهمیه آن ها برای پرداخت تسهیالت ویژه بهسازی و نوسـازی مسکن روستایی در روسـتاها و شـهرهای زیر 25 هزار نفر با ضمانت سـفته زنجیره ای اقدام کند. همچنین،  بر اساس تصویب 
هیئت دولت، بانک عامل تنهـا در صورت درخواسـت متقاضی و توافق بـا بانک عامل می تواند سـند مالکیت واحد روسـتایی را به عنوان وثیقـه و ضمانت دریافت تسـهیالت دریافت کند. 

معاون وزارت اقتصاد افغانستان مطرح کرد

استفاده از فناوری ایران
 در نوسازی کشاورزی 

افغانستان

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعالم کرد؛

حمایت از دامداران با تهاتر 
دام با نهاده

جشنواره نخستین 
واژه "آب" 
برگزار شد
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معدن کرومیت منوجان 
برای  دومین بار به 

مزایده گذاشته شد

واحد کنسانتره
 آهن سرگز در 

اسفندقه جیرفت
 بهره برداری شد

سـازمان  رییـس 
صنـع، معـدن و 

تجـارت جنـوب کرمـان: شـرکت های بـزرگ 
معدنـی در مزایـده شـرکت نکردنـد.  معـدن 
کرومیت منوجان پـس از خلع یـد از بهره بردار 
قبلـی اکنـون به گفتـه مسـئوالن صمـت برای 
دومین بـار بـه مزایـده گذاشـته شـده و اگـر تـا 
اواسـط آذرمـاه فرد دیگـری در مزایده شـرکت 
نکنـد دولـت آن را بـه شـرکتی واگـذار خواهـد 
کـرد.  اولیـن آگهـی مزایـده عمومـی واحـد 
معدنی کرومیت آسـمینون در تاریـخ 1۷ مهر 
مـاه سـال جـاری )1401( در سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت ثبـت شـده اسـت کـه 
متقاضیـان واگـذاری وجـود نداشـته و بـرای 
دومیـن بـار 25 آبان مـاه واگـذاری ایـن واحـد 
بـه مزایـده عمومـی گذاشـته شـده اسـت و 
متقاضیـان تـا اواسـط آذرمـاه فرصـت دارنـد 
مـدارک خـود را بـه سـایت سـازمان صنعـت 

معـدن و تجـارت کرمـان ارسـال کننـد.

جشـنواره نخسـتین واژه "آب" 
بـا حضـور تعـدادی از دانـش 

آمـوزان پایـه اول ابتدایـی در شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان برگـزار شـد.

صفحه2 را 
بخوانيد

صفحه  8 را 
بخوانيد

سنا
س: ای

عک

مرکز پژوهش های مجلس »زنجیره ارزش خرما در ایران« را آسیب شناسی کرد

2 2

دکتر »عبداللطیف نظـری« معاون تخصصی 
می گویـد  افغانسـتان   اقتصـاد  وزارت 

افغانسـتان می تواند از طریق تعامـل با ایران کـه دارای فناوری های 
نویـن و دانـش فنـی بـوده و از تجربـه خوبـی در عرصـه کشـاورزی 

برخـوردار اسـت، بـه توسـعه پایـدار در ایـن حـوزه دسـت یابـد.

معـاون بازرگانی داخلی شـرکت پشـتیبانی امور 
دام کشور در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب 

تولید قراردادی، گفت: خرید تضمینی دام سبک و سنگین از دامداران، 
یک خریـد حمایتی اسـت. بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از وزارت جهاد 
کشـاورزی، »محمد جعفـری« در خصـوص تهاتـر دام با نهـاده در قالب 
تولید قراردادی افزود: شـرکت پشـتیبانی امـور دام تا امروز در راسـتای 
حمایت از تولید حـدود 20 هزار تن گوشـت منجمد 5 تکه دام سـبک 

و سـنگین از دامداران کشـور خریداری کرده اسـت.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1366      سه  شنبه 1 آذرماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

گره در ابالغ وام مسکن روستایی
 تصویب نامه هیأت وزیران ابالغ نشد

 مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان گفـت: بیشـتر پروژه هـای 
اجرایی بازآفرینی شـهری بـاالی ۶0 درصد پیشـرفت فیزیکـی دارند که 
در صورت تامین اعتبار، در سال 1402 پروژه های نیمه تمام محالت 
بـه بهره بـرداری می رسـند.  محمـد سـاردویی بـا اشـاره بـه پروژه هـا و 
فعالیت های در دسـت اجرای این اداره کل گفت: یکی از مسائل مهم 

در بازآفرینی شهری، تامین سرانه های مختلف محالت در زمینه های 
فرهنگی، ورزشـی و درمانی اسـت. او افزود: اداره کل راه و شهرسـازی 
جنوب کرمان ابتـدا به تهیه طـرح بازآفرینی شـهری در جنـوب کرمان 
اقدام و سـپس با مشـخص شـدن کمبودها و نیازها اقدام به تعریف 

پروژه  هایـی در جهـت رفع ایـن کمبودها کرده اسـت.

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم

آگهی مناقصه  آگهی شماره: 228/الف/8-1401 م

وزارت نيرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

وزارت نيرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
ولاستان کرمان

ت ا
نوب

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات مشـروحه ذیل را از محـل اعتبارات عمرانـی همزمان بـا ارزیابی کیفـی و با حداقل 
تعداد شـرکت کننـدگان 5 نفر برای هـر مناقصـه را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. لذا از کلیه شـرکت هایی کـه دارای 
حداقل رتبه 5 در رشـته آب یا تاسیسـات دارای اعتبار، رتبه بندی از سـازمان برنامه و بودجه با مجوز دارای اعتبار در رشـته بهره برداری از تاسیسات 
آب و خطوط انتقال و مخـازن آب از آب و فاضالب کشـور و گواهی صالحیت ایمنـی دارای اعتبـار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشـد، دعوت 
می شـود. کلیه مراحل برگـزاری مناقصـات از دریافت اسـناد مناقصات تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شـد.
الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونيکی 

را جهت شـرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس  www.abfakerman.ir   موجود می باشد.
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 انجام کلیه خدمات
 راهبری،بهره برداری،

 تعمیر و نگهداری
 و رفع اتفاقات

 تاسیسات آب و
 فاضالب شهرستان

 های کهنوج،
 منوجان،قلعه گنج و

رودبار جنوب
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 انجام کلیه خدمات
 راهبری، بهره برداری،

 تعمیر و نگهداری
 تاسیسات آب و رفع

 اتفاقات شهرستان های
 شمالی استان کرمان
 )زرند، کوهبنان راور،

)بردسیر
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الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت گنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه آدرس: کرمـان- بلوار 22 بهمن- شـرکت 

مهندسـی آب و فاضالب اسـتان کرمان- دفتر قراردادها و تلفـن: 03433222282 
آدرس ارائه پاکت های الف: دبیرخانه شرکت، کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه تـدارکات الکترونيکی دولت: مرکـز تمـاس: 1456-021 دفتر 
ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهی مزايده
 فروش پله های برقی

شـهرداری کرمان در نظـر دارد جهت فـروش پله هـای برقی  با مشـخصات ذکر شـده درجـدول ذیل و اسـناد مزایده 
از طریق برگـزاري مزایده عمومي در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( اقدام نمایـد.  لذا کلیـه متقاضیان 
شـرکت در مزایده مي تواننـد جهت بازدیـد از پله های برقـی  به محل های ذکر شـده در اسـناد مزایـده مراجعه کنند 
و دریافت اسـناد از تاریخ 1401/09/01 لغایت 1401/09/10 و جهت تسـلیم پیشـنهادات تا مورخ 1401/09/20 به  
سـامانه سـتاد به ادرس  www.setadiran.ir   مراجعه  نمایند . بازگشـایي پـاکات در تاریـخ 1401/09/21 انجام 
خواهد شـد. لیسـت مشـخصات و سـایر اطالعات تکمیلـی در سـایت شـهرداري بـه آدرس kermancity.ir  قابل 

رویت  مي باشـد. 

قيمت کل کارشناسیواحدتعدادشرح دستگاهردیف
) ریال(

مبلغ تضمين شرکت 
در مزایده) ریال(

 پله برقی مستعمل دو قلو منصوبه1
26.800.000.0001.340.000.000دستگاه2در فضای آزاد

18.000.000.000900.000.000دستگاه5پله برقی تکی باز شده و اسقاط2

7.700.000.000390.000.000دستگاه2پله برقی تکی باز شده و اسقاط3

شناسه آگهی: 1414815

نهـاد  کتابخانه هـای  منابـع  تامیـن  کل  اداره 
کتابخانه هـای عمومـی کشـور از ارسـال 33 هزار 
جلـد کتاب بـه پنج کتابخانه مرکزی کشـور خبر 

داد.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطالع رسـانی نهـاد 
بـه  توجـه  بـا  کشـور،  عمومـی  کتابخانه هـای 
منابـع  بـه روزآوری  و  غنی سـازی  ضـرورت 
منابـع  تأمیـن  اداره کل  عمومـی،  کتابخانه هـای 
کتابخانه هـا از ارسـال 33 هـزار جلـد کتـاب بـه 
کتابخانه هـای مرکـزی ایـالم، خراسـان شـمالی، 

قـم، کردسـتان و گیـالن خبـر داد.
منابـع ارسـالی از محـل منابـع اهدایـی ناشـران، 

سـازمان ها و اشـخاص در همه موضوعـات بوده و 
بـر اسـاس اولویت هـای موجـود بـه کتابخانه های 
مرکـزی که مخـزن آنها کمتر از 50 هزار نسـخه 

کتاب دارد، ارسـال می شـود.
بـر ایـن اسـاس بـه هـر کـدام از کتابخانه هـای 
مرکـزی ایـالم، بجنـورد، قـم و سـنندج پنـج 
همچنیـن  اسـت.  شـده  ارسـال  نسـخه  هـزار 
بـرای غنی سـازی کتابخانـه مرکزی رشـت 13 
هـزار نسـخه درنظر گرفته شـده اسـت. ارسـال 
ایـن منابـع از 21 آبـان همزمان بـا هفته کتاب 
آغـاز شـده و طـی چنـد روز آینـده بـه پایـان 

می رسـد.

در اواخـر مهـر نیـز 240 عنـوان در قالـب 301 
هـزار نسـخه کتـاب کـودک و نوجـوان در قالب 
طـرح انتخـاب کتابدار برای ارسـال بـه کتابخانه 
هـای عمومـی کشـور ارسـال شـد کـه اعتباری 
بالـغ بـر 93 میلیـارد ریـال بـرای خریـد کتـاب 
و  هـزار   2 کـه  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
بـه  کردنـد.  مشـارکت  آن  در  کتابخانـه   562
عبـارت دیگـر بـه طـور میانگیـن هـر کتابخانـه 
اعتبـاری بالـغ بـر 30 میلیـون ریـال دریافـت 
کـرده و بـه طـور متوسـط 117 نسـخه کتـاب 
بـه کتابخانه هـای مشـارکت کننده در ایـن طرح 

می شـود. ارسـال 

۳۳ هزار نسخه کتاب به پنج کتابخانه مرکزی کشور ارسال می شود

مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری کرمان

چالش های پرشمار بر سر راه تجارت خرماچالش های پرشمار بر سر راه تجارت خرما
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خبر

همایش نخستين 
مدرسه کسب و کار 

بانوان در کرمان برگزار 
شد

همایش نخستین مدرسه کسب و کار بانوان 
با هدف تجاری سازی ایده ها با حضور بانوان 
دانشجو و فارغ التحصیل تحت حمایت کمیته 

امداد استان کرمان برگزار شد.
ناصر عسکری نژاد مدیر کل کمیته امداد 
استان کرمان در این همایش با بیان اینکه اگر 
همکاری بانوان نباشد شاهد رشد و شکوفایی 
جهان نخواهیم بود گفت: زنان در عرصه های 
اجتماعی به صورت گسترده حضور پیدا کرده 
اند و در سطح اجتماعی شاهد پیشرفت های 
گوناگون هستیم که مرهون زحمات بانوان 

است.
او با بیان اینکه 45 درصد از جامعه هدف کمیته 
امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل داده اند 
افزود: جامعه هدفی هم که سرپرستان خانواده 
مردان هستند به دلیل از کار افتادگی معاش 

خانواده بر دوش زنان است.
عسکری نژاد با اشاره به نامگذاری امسال از 
سوی مقام معظم رهبری با نام سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع به دنبال توسعه طرح های 

دانش بنیان هستیم.
عسکری نژاد به برگزاری رویداد شتاب دهی 
و ایده پردازی طی پارسال با حضور 800 نفر 
از فارغ التحصیالن تحت حمایت کمیته امداد 
استان اشاره کرد و گفت: در این راستا 600 
ایده به دبیرخانه همایش ارسال و ایده های 
برتر انتخاب و برخی منجر به ثبت اختراع شد.

او با بیان اینکه با محوریت کسب و کار های 
نوین و دانش بنیان تسهیالتی به مددجویان 
تحت حمایت ارائه می کنیم افزود: جامعه 
هدف تحت حمایت می توانند از این فرصت 
استفاده کنند. مدیر کل کمیته امداد استان 
کرمان به ایجاد طرح های اشتغال توسط بانوان 
تحت حمایت از سال 99 تا کنون اشاره کرد و 
گفت: سال 1399 حدود 3هزارو 500 طرح با 
اعتبار 92 میلیارد تومان اعتبار، سال 1400، 
5هزارو753 طرح با اعتبار 246 میلیارد تومان 
و از ابتدای امسال تاکنون 4هزارو546 طرح با 
اعتبار 276 میلیارد تومان برای بانوان تحت 

حمایت و نیازمند استان اجرا شده است.
او با تاکید بر اینکه محور کار این نهاد آموزش 
است گفت: در راستای توانمندسازی جامعه 
هدف و جلوگیری از فقر بین نسلی همزمان 
با تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت 
حمایت مهارت آموزی آن ها را نیز مد نظر 

قرار می دهیم.

تحقق اشتغال در 
کرمان منطبق با برنامه 
و نيازمند اعتبار بيشتر 

کشوری است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان 
که می گوید تا این زمان از سال حدود 65 
درصد از تعهد اشتغال زایی استان محقق شده 
اظهار می دارد به وزارتخانه تعاون نیز اعالم 
شده تا تسهیالت این استان در بخش مذکور 

افزایش یابد.
مجتبی مصباح اظهارداشت براساس پیش 
بینی انجام شده میزان تعهد اشتغال استان در 
سال جاری 60 هزار و 374 شغل جدید بوده 
که تاکنون برای 37 هزار و 568 نفر معادل 
64.72 درصد تعهد اشتغال زایی محقق 

شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه برای تسهیالت 
پرداخت و میزان اشتغال ایجاد شده راستی 
آزمایی انجام می شود توضیح داد: در سامانه 
رصد اشتغال بخشی با عنوان راستی آزمایی 
طراحی شده که ابتدا به صورت پیامکی، 
سپس تلفنی و حضوری است تا آمارسازی 

نشود و آمار دقیقی ارائه شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان گفت: 37 هزار و 568 اشتغال ایجاد 
شده راستی آزمایی شدند که تا این زمان و 
انجام فرآیند راستی آزمایی 74.5 درصد از این 
میزان بر اشتغال ایجاد شده را به صورت قطعی 
تایید کردند و مابقی فرایند نیز باید به صورت 
میدانی بررسی شود زیرا پاسخگوی تماس 

تلفنی یا پیامک نبودند.
مصباح با تأکید بر اینکه در حوزه مشاغل 
خانگی از ابتدای امسال 80 میلیارد تومان 
اعتبار تخصیص داده شد که برای شهرستان ها 
براساس نوع مشاغل خانگی، نقشه اشتغال و 
نیاز هر شهرستان تقسیم شده است تصریح 
کرد: در شهرستان های بافت، رابُر و اُرزوئیه 
که مشمول طرح پایلوت )نمونه( اشتغال 
ملی بودند این نوع تسهیالت تخصیص داده 
نمی شود. او گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
اعتبار تخصیص یافته در حوزه تسهیالت 
مشاغل خانگی استان کرمان پرداخت شده 
است و به معاونت اشتغال وزارتخانه تعاون نیز 
اعالم کردیم که نیازمند اعتبار بیشتری در این 

زمینه هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان تصریح کرد: سقف تسهیالت برای 
مشاغل خانگی 500 میلیون ریال است و قول 
مساعد برای پرداخت مجدد اعتبار در هفته 

های آینده گرفته ایم.
مصباح با اشاره به اینکه در سال گذشته 292 
فقره تسهیالت مشاغل خانگی پرداخت شده 
است گفت: در سال جاری تاکنون یکهزار و 
212 نفر معرفی و پرداخت شده و همه این 
مشاغل در شهرستان ها عالوه بر بانک، توسط 
همکاران اداره کار و تعاون نیز مورد بازرسی 

قرار می گیرند.

عمليات احداث 2 پروژه سالمت 
در منوجان آغاز شد

خانه  بهداشت بجگان از توابع بخش آسـمینون شهرستان منوجان با 
اعتبار  900 میلیون تومان و زیربنای 100 متر مربع احداث می شـود.

 رییس دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت در حاشـیه کلنگ زنی 2 پروژه 
عمرانی حوزه سـالمت در شهرسـتان منوجـان ضمـن تبریک هفته 
بسـیج اظهار داشـت: بسـیج از بطن جامعه اسـت و یکـی از نهادهای 
مردمـی در خدمت مردم اسـت که همـواره اقدامات اساسـی در حوزه 
های مختلف داشـته و ایـن حضـور در دوران کرونـا در کنـار مدافعان 

سـالمت مثال زدنی اسـت.
علی اصغـر خیرخواه با اشـاره به وضعیـت پروژه های عمرانی دانشـگاه 
افـزود: تا پایـان سـال  احـداث 91 پـروژه هدف گـذاری شـده که 11 
پـروژه در منوجـان احداث می شـود، 2 پروژه سـاخت خانه بهداشـت 
بجگان و محوطه سـازی تسـهیالت زایمانی نـودژ آغاز و تا پایان سـال 

افتتاح می شـوند.
دکتر خیرخواه با اشـاره بـه احداث پـروژه هـای تفاهم نامـه ای حوزه 
سـالمت در جنـوب کرمـان تصریـح کـرد: پروژهـای تفاهم نامـه ای 
نیازمنـد عـزم جهـادی و  همـکاری نهادهای مختلـف اسـت، اعتبار 
مربوط به حوزه دانشـگاه آماده اسـت ان شـاءاهلل با همکاری نهادهای 
مختلف تالش خواهیـم کرد، پروژههـا تا پایان سـال به بهـره برداری 

. برسند
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بـا اشـاره به اهمیـت اقدامات 
حوزه سـالمت در منطقـه گفـت: در ارائـه خدمات از سـطح ایـده آل 
فاصله داریـم اما تـالش داریم در راسـتای خدمـت به مـردم گامهای 

بزرگـی برداریم.
امام جمعه منوجـان در ایـن آیین با گرامیداشـت یاد شـهدای مدافع 

سـالمت اظهار داشت:
خدمات ارزشـمند سـالمت بر کسـی پوشـیده نیسـت، حقیقتا دفاع 
مقدس حـوزه سـالمت با تـالش شـما مدافعان سـالمت بـه پیروزی 

رسـید که قـدردان این خدمـات صادقانه هسـتیم. 
فرمانـدار منوجـان هـم در ادامـه مراسـم کلنگ زنـی اظهـار داشـت: 
خدمات مجموعه سـالمت بر کسی پوشـیده نیسـت در دوران کووید 
19 همراهـی مـردم و همـکاری بسـیج در کنـار مدافعـان سـالمت 
منوجان کمک بسـیار بزرگی بـود تا جـزو مناطق با کمتریـن  تلفات 

کرونا باشـیم.
جمشـید سـراجی افزود: اقدامات بهداشـتی و درمانی دانشـگاه قابل 
تقدیر است، دستاوردهای حوزه سـالمت مدیون تالشگران مجموعه 

بهداشـتی از جمله بهورزان اسـت که جای تقدیـر دارد.
فرماندار منوجان تصریح کرد: اقدامات الزم جهت شـبانه روزی شدن 
مرکز جامع سـالمت نودژ  در دسـتور کار قرار گیرد تا مـردم راحت تر 

خدمات بهداشـتی و درمانی را دریافت کنند.

معدن کروميت منوجان برای 
دومين بار به مزایده گذاشته شد

رییس سـازمان صنعت، معدن و تجـارت جنوب کرمان: شـرکت های 
بزرگ معدنی در مزایده شـرکت نکردند.

معـدن کرومیت منوجان پـس از خلع یـد از بهره بردار قبلـی اکنون به 
گفته مسـئوالن صمت برای دومین بار به مزایده گذاشـته شـده و اگر 
تا اواسـط آذرماه فـرد دیگـری در مزایده شـرکت نکند دولـت آن را به 

شـرکتی واگذار خواهـد کرد.
 اولیـن آگهـی مزایـده عمومـی واحـد معدنـی کرومیـت آسـمینون 
در تاریـخ 17 مهـر مـاه سـال جـاری )1401( در سـامانه تـدارکات 
الکترونیکی دولت ثبت شـده اسـت کـه متقاضیـان واگـذاری وجود 
نداشـته و برای دومین بـار 25 آبان مـاه واگـذاری این واحد بـه مزایده 
عمومی گذاشـته شـده اسـت و متقاضیـان تا اواسـط آذرمـاه فرصت 
دارند مدارک خود را به سایت سـازمان صنعت معدن و تجارت کرمان 
ارسـال کنند. رییس سـازمان صنعت، معدن و تجـارت جنوب کرمان 
تاکید کـرد: اگر تا پایـان زمـان مزایده هیچکـدام از این شـرکت ها در 
مزایده حضور پیدا نکننـد دولت خـارج از مزایده معدن را به شـرکتی 

دارای صالحیـت واگـذار می کند.
مروجی با بیـان اینکه در ایـن باره بارها با شـرکت های بـزرگ معدنی 
مذاکراتی داشـته ایم اضافه کـرد: این شـرکت های مهم بـرای حضور 
در مزایـده معـدن کرومیـت منوجـان پیشـقدم نشـدند و در نتیجـه 
شـرکت های دیگری حضور مقدماتـی خود را بـا گرفتن اسـناد اعالم 

کردند.
او یادآور شـد: اینک فقط 17 شـرکتی که اسـناد را تحویـل گرفته اند 
می تواننـد در مزایـده شـرکت کننـد و تـا نیمـه آذر فرصـت دارنـد با 
تحویل اسـناد و بارگذاری آن شـرکت خـود را در مزایـده نهایی کنند.
حدود هشـت ماه اسـت که تولیـد در این واحـد معدنی بـه دلیل غیر 
اقتصـادی بودن اسـتخراج متوقف شـده اسـت. این معدن تـا پیش از 
خلع ید بهره بردار قبلی یکهزار و 200 کارگر داشـت کـه اینک از بیمه 

بیکاری اسـتفاده می کنند.

خبر مرکز پژوهش های مجلس »زنجيره ارزش خرما در ایران« را آسيب شناسی کرد

چالش های پرشمار بر سر راه تجارت خرما
این محصول بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری های مختلف، مجدداً بسته بندی شده و با الصاق برچسب 

مربوط به انواع استانداردهای کيفی و بهداشتی با برند و بسته بندی های دیگر به بازار و حتی به کشورمان صادر می شود
گزارش
پیام ما

 ایران بـا تولید سـاالنه حـدود 1/3 میلیون تـن محصول 
خرما، بـه عنـوان سـومین تولیدکننـده خرمـا در جهان 
شـناخته می شـود. با این وجود، تولید خرما در کشـور با 
چالش هایی در زمینـه اصالح و جایگزینی ارقام مناسـب 
تجـاری، توسـعه ارقـام از طریـق کشـت بافـت، مکانیزه 
کـردن عملیات داشـت و برداشـت بـه ویـژه با اسـتفاده 
از باالبرهـا و ناکارآمـدی تعاونی های مرتبط بـا نخلداران 
روبه رو اسـت. مرکـز پژوهش هـای مجلس در گزارشـی 
با عنوان »آسیب شناسـی زنجیـره ارزش خرمـا در ایران 
و ارائـه راهکارهـای سیاسـتی« زنجیـره ارزش محصول 
خرمای کشـور و چالش های مختلف توسـعه این زنجیره 
را بررسـی کـرده و در پایان نیـز راهکارهای سیاسـتی به 
سیاسـتگذاران، برنامه ریـزان، قانونگـذاران و مجریـان را 

ارائـه کرده اسـت.
ظرفیـت جـذب خرمـا در صنایع فـرآوری کشـور، کمی 
 بیش از یـک میلیـون تن اسـت؛ بـا مقایسـه ایـن رقم با 
مقـدار تولید خرمـا، می توان گفـت که »ضریـب فراوری 
خرما« یـا همان نسـبت تولید خرما در کشـور بـه میزان 
فـراوری آن، در کشـور 7/78 درصد اسـت. ایـن بخش از 
زنجیره نیز از مشـکالت متعددی دارد. براسـاس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلـس، ناهماهنگـی وزارتخانه های 
صمـت و جهـاد کشـاورزی بـرای صـدور جواز تاسـیس 
)برخالف تاکید قانون تمرکز وظایـف و اختیارات مربوط 
به بخـش کشـاورزی در وزارت جهاد کشـاورزی مصوب 
24/11/1391 بـا اصالحـات بعـدی(، ناکافـی بـودن 
ظرفیت صنایع فـرآوری و بسـته بندی خرما )بـه ویژه در 
زمینه فـرآوری(، پراکنش نامناسـب احـداث این صنایع 
)عـدم احـداث آنهـا در قطب هـای تولیـد(، پاییـن بودن 
سـطح فنـاوری و عـدم اسـتفاده از فناوری های مـدرن و 
بـروز در واحدهای بسـته بندی خرمـا، نـوآوری پایین در 
تولید محصـوالت متنوع از خرمـا به ویژه در بسـته بندی 
انـواع فراورده هـا و محصـوالت، عـدم رعایـت اصـول و 
الزامـات مرتبـط بـا برچسـب زنی محصـوالت منطبق با 
اسـتانداردهای ملی یا بین المللی، تأمین مالی نامناسـب 
کسـب و کارهای مرتبط با خرما و نهایتـاً کمبود ظرفیت 
سـردخانه  ای در بعضـی از اسـتان های خرماخیـز نظیـر 
سیستان و بلوچسـتان و خوزسـتان از جمله چالش های 

ایـن بخش اسـت.

افزايش قیمت و کاهش مصرف خرما در ايران
آخریـن حلقـه از زنجیـره ارزش خرمـا، »بـازار فـروش 
خرما«سـت.نگارندگان ایـن گـزارش دربـاره تاثیـر تورم 
بـر مصـرف خرمـا در کشـور و وضعیـت صـادرات آن بـا 
توجه بـه قیمت ایـن محصـول می  نویسـند: »براسـاس 
آمار موجـود، مقـدار مصرف انـواع خرماهای تازه بیشـتر 
از خرماهـای خشـک بـوده و سـرانه مصـرف خرمـا در 
داخل کشـور در مقایسـه با سـال های گذشـته بـه دلیل 

افزایـش قیمت ایـن محصـوالت، در حال کاهش اسـت. 
همچنیـن بررسـی آمـار و اطالعات مربـوط به صـادرات 
خرما نشـان دهنده آن اسـت که ایـران، در سـال 1399 
بـا رقمی حـدود 297 میلیـون دالر دومیـن صادرکننده 
بـزرگ خرما در جهـان بوده اسـت. بـا این حال، بـا توجه 
به پاییـن بودن متوسـط قیمت خرمـای صادراتـی ایران 
به کشـورها )حدود 88 سـنت به ازای هر کیلو( در سـال 
2020 در مقایسـه بـا قیمـت صادراتی کشـورهای دیگر 
نظیر تونس، عربسـتان، فرانسـه، هلند و آمریکا، ارزآوری 
بـه نسـبت کمتـری دارد. ضمـن اینکـه خرمـای ایـران 
عمدتـاً بـه صـورت فلـه ای و در بسـته بندی های بـزرگ 
5 الـی 10 کیلویـی به کشـورهای دیگـر صادر می شـود 
که هم از نظر بازارپسـندی مناسـب نیسـت و هـم اینکه 
فرصت و زمینـه انجـام فراوری هـای مختلـف را محدود 
می کند. از ایـن رو، صادرات خرمای ایران بـا ارزش افزوده 
پایین تـری همـراه اسـت. بـه بیانی دقیـق تر بایـد گفت 
که معمـوالً خرمای ایـران بعـد از صادرات به کشـورهای 
هـدف، در آنجـا بـا انجـام فراوری هـای مختلـف، مجدداً 
بسـته بندی شـده و بـا الصاق برچسـب مربـوط بـه انواع 
اسـتانداردهای کیفی و بهداشـتی )حالل، ایزو 22000، 
ایـزو 9002 و HACCP(، بـا برنـد و بسـته بندی های 
دیگـر به بـازار عرضه می شـود. حتی به کشـور ایـران نیز 

صـادر می شـود.«
عـدم توجـه شـرکت های صادرکننـده بـه الزامـات، 
ویژگی هـا، سـالیق و نیـاز بازارهـای هـدف به ویـژه از 
نظـر نـوع بسـته بندی محصـول، یکـی از مهـم تریـن 
دالیـل ضعـف نظـام بازاریابـی محصـول خرماسـت. 
نگارندگان ایـن گـزارش همچنین معتقدنـد: »کمبود 
نقدینگی و سـرمایه در گـردش صادرکنندگان،حضور 

دالالن خارجـی )خصوصـًا هنـدی و پاکسـتانی(،نبود 
تشـکل های تجـاری صادراتـی حرفـه ای، عـدم تمایل 
صادرکننـدگان بـه ایجـاد ارتبـاط مسـتمر و سـازمان 
یافته بـا نخلـداران، مشـکالت مربـوط به تامیـن مالی 
خصوصـاً دریافـت آسـان، بـه موقـع و بـه انـدازه نیـاز 
تسـهیالت و مشـکالت مربـوط بـه اخـذ گواهی هـای 
سـالمت و بهداشـت نباتـی، از دیگـر چالش هایـی 
اسـت کـه تجـارت و فـروش خرمـای ایـران را بـا 

محدودیت هایـی مواجـه کـرده اسـت.«

برندسازی با عناوين مقدس
شـرح راهکارهایی که کشـورهای برتر تولیدکننـده خرما 
انجـام داده اند بخـش دیگـری از گزارش »آسیب شناسـی 
زنجیره ارزش خرمـا در ایران و ارائه راهکارهای سیاسـتی« 
اسـت. نگارندگان در این بـاره توضیح می دهند: »بررسـی 
وضعیـت زنجیـره ارزش در برخـی کشـورهای برتـر 
تولیدکننـده خرمـا از قبیـل عربسـتان، تونـس، آمریـکا و 
امارات متحده عربی، نشـان داد که این کشـورها اقدام های 
مناسـبی بـرای توسـعه زنجیـره ارزش خرمـا انجـام داده 
اند. اختصاص تسـهیالت مناسـب )به انـدازه کافـی، ارزان 
قیمـت و بـا بازپرداخت طوالنـی مـدت(، برپاسـازی نظام 
بازاریابی مناسـب، توسـعه امکانات کشـت بافت )امارات و 
عربسـتان(، احـداث صنایع تبدیلی بـزرگ خرمـا، احداث 

نخلسـتان های مدرن بـا اسـتفاده از سیسـتم های آبیاری 
تحـت فشـار )امـارات و عربسـتان(، برندسـازی خرماهـا 
حتی بـا اسـتفاده از عناوین مقـدس نظیر فـروش خرمای 
عربسـتان در ترکیـه بـا عناوینـی مثـل خرمـای پیامبـر، 
خرمای مدینـه و خرمـای قـدس یا شناسـاندن خرمـا در 
امارات به گردشـگران به عنوان یـک کادوی محلی و ملی، 
ایجاد و توسـعه تعاونی ها و اتحادیه های قوی از نخل دارانی 
که مالـک واحدهـای بسـته بندی هـم هسـتند )آمریکا(، 
بهبود سیسـتم های بسـته بندی و تغییر آنها از بسـته های 

صادراتـی بـزرگ فلـه ای بـه بسـته بندی های کوچـک 
گرمی )تونـس(، سـاماندهی جمـع آوری کننـدگان خرما 
به عنوان واسـطه ای بیـن نخلـدار و صادرکننـده یا بخش 
صنعت )تونس(، زمینه سـازی برای برقراری ارتباط منظم 
و سـازمان دهی شـده بین صادرکننـدگان و یـا واحدهای 
فـراوری خرمـا با نخلـداران بـه منظـور تولیـد محصوالت 
باکیفیت موردنظر، ایجاد نخلسـتان های مدرن با مالکیت 
کارخانجات بزرگ )امارات(، توسعه تولید خرمای ارگانیک 
و صـادرات آن و پیاده سـازی سیسـتم های کنترل کیفیت 
و ایمنی مواد غذایـی، از مهم تریـن برنامه هـای اجرایی در 
این کشورهاسـت. دسـتاورد اجرایی شـدن این اقدام ها به 
افزایش سـهم کشـورهای ذکر شـده از بازارهـای جهانی و 
افزایـش ارزش صادراتـی خرمای آنها منجر شـده اسـت.«

ضرورت صندوق های سرمايه گذاری 
خطرپذير کشاورزی

ارائـه راهکارهـا بخش پایانـی این گـزارش اسـت. در این 
بخش نگارنـدگان »آسیب شناسـی زنجیـره ارزش خرما 
در ایران و ارائه راهکارهای سیاسـتی« پیشنهادهایشـان 
را در حوزه هـای تقنیـن و نظـارت و در حـوزه اجرا مطرح 
کرده انـد. آنهـا در بخش تقنیـن و نظـارت سـه گزینه را 
پیشـنهاد می دهند که شـامل »نظارت بر بهبـود اجرایی 
شـدن قانـون تمرکز وظایـف وزارت جهـاد کشـاورزی از 
بابت نظـارت بر صـدور مجوزهـای صنعتـی و همچنین 
توسـعه تجـارت و صـادرات )اعـم از تخصیـص اعتبارات 
مربـوط بـه مشـوق ها و جوایـز صـادرات محصـوالت 
کشـاورزی(، اصـالح و شفاف  سـازی »قانـون تمرکـز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشـاورزی در وزارت 
جهـاد کشـاورزی مصـوب 24/11/1391« و بازنگـری 
»قانون حفـظ نباتـات مصـوب 15/05/1346« بـه ویژه 
موضوع مربوط بـه صـدور گواهی های بهداشـت گیاهی 
بـه منظـور پاسـخ دهـی بهتـر بـه نیـاز بازارهـای هدف 

صادراتـی« می شـود.
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کاغذ استان

واحـد کنسـانتره آهـن سـرگز واقـع در بخـش اسـفندقه شهرسـتان 
جیرفت بـا ظرفیت سـاالنه 100 هـزار تُن بـا حضـور اسـتاندار کرمان به 

بهره بـرداری رسـید.
 رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در مراسـم 
افتتـاح این واحـد گفـت: هزینـه سـرمایه گـذاری طـرح و فعال سـازی 
معـدن 50 میلیـارد تومان بوده اسـت کـه 30 نفر بـه صورت مسـتقیم و 

100 نفـر به صـورت غیـر مسـتقیم مشـغول بـه کار شـده اند.
مسـلم مروجی فرد افزود: در برنامه ششـم توسعه اسـفندقه در تخصیص 
آب صنعتـی صفر در نظـر گرفته شـده اسـت و پیگیری می کنیـم که در 
برنامه هفتم تخصیص آب صنعتی داشـته باشـد زیرا این مسـاله سرمایه 

گذاری را در منطقه دچار مشـکل کرده اسـت.
او بـا بیان اینکه سـنگ آهـن و منگنز عیـار پایینـی دارد و بـه صرفه نبود 
که به اسـتان های دیگر بـرود ادامه داد: در بخش سـاردوئیه شهرسـتان 
جیرفـت کارخانـه الزم راه اندازی شـده و معادن هـم فعال شـده و بعد از 

تامین بـرق، خـروج محصوالت معدنـی ممنوع می شـود.
مروجی اضافـه کرد: کارخانه کنسـانتره سـرگز اسـفندقه چون سـهمیه 

آب صنعتـی نـدارد بـا ظرفیت کمتـری فعالیـت می کند.
او یادآور شـد: هزینه سـرمایه گـذاری در جنـوب کرمان باالسـت؛ وقتی 
ارزیابـی محیط زیسـت یک سـال طـول می کشـد هزینـه ها را بـاال می 
برد بنابراین پیشـنهاد می کنیـم روند ارزیابی زیسـت محیطـی همزمان 

با نصـب دسـتگاه ها انجام شـود.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمان بـا اشـاره به 

اینکـه معـادن چنـد روز از هـر مـاه بـه دلیـل کمبـود سـوخت تعطیـل 
می شـود گفـت: بـا وجـود هماهنگی هـای قبلـی صـورت گرفتـه مبنـی 
بـر اختصاص سـوخت بـر اسـاس تشـخیص کارشـناس امـا هـر میزانی 
که کارشـناس صنعت، معـدن و تجـارت تعییـن می کند شـرکت توزیع 

فرآورده هـای نفتـی از آن کـم می کنـد.

واحد کنسانتره آهن سرگز در اسفندقه جيرفت بهره برداری شد

معاون دادگستری کرمان: 

عملياتی شدن قانون حمایت از اطفال در این استان با چالش 
مواجه است

 معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان کرمان با اشـاره 
به وظایف قانونی دسـتگاه های اجرایی در خدمات رسـانی به اطفـال و نوجوانان 
گفـت: عملیاتی شـدن قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در ایـن اسـتان با 

چالـش  مواجه اسـت.
سـید مهدی قویدل در نشسـت هم اندیشـی بررسـی نحوه تعامل دستگاه های 
اجرایی در زمینه رسـیدگی به وضعیـت مددجویـان اورژانس اجتماعـی افزود: 
ضعـف مدیریـت عـدم همـکاری و تعامـل ادارات و نهادهـا و پاسـخگو نبـودن 
مسـئوالن در قبـال وظایف قانونـی عدم اختصـاص بودجـه کافـی از مهم ترین 
چالش های پیشـروی عملیاتی شـدن آیین نامه اجرایی ماده 6 قانـون حمایت از 

اطفـال و نوجوانان در این اسـتان اسـت.
او اظهار داشـت: ظرفیت باالی خدمت رسـانی اورژانس اجتماعی به مردم بویژه 
نقش آنها در کاهش آسـیب های اجتماعی بسـیار حائـز اهمیت اسـت و انتظار 
مـی رود نیروهای ایـن واحد بـا انسـجام و همدلی بیشـتر با سـایر دسـتگاه ها و 
انجام اقدامـات تخصصی، خدمـات شایسـته ای را به افـراد در معـرض مخاطره 

و آسـیب ارائه کنند.
او اظهـار داشـت: ایـن نهاد بـر اسـاس وظایف قانونـی خـود بایـد در موضوعات 
مربوط بـه اطفـال و نوجوانـان بویـژه کـودک آزاری بـه  فوریـت مداخلـه کند و 
همـکاری و تعامل دسـتگاه ها و نهادهـا به ویژه نیـروی انتظامی، علوم پزشـکی 
شـهرداری و آموزش وپـرورش می توانـد این نهـاد را در راسـتای انجـام صحیح 

مأموریت های حسـاس خود یـاری کند. معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع 
جرم دادگسـتری اسـتان کرمان اضافه کرد: در راستای فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری مدظله العالی و مأموریت پنج سـند تحـول و تعالی قضایـی و آیین نامه 
اجرایی مـاده 6 قانون حمایـت از اطفال و نوجوانـان موضوع حمایـت از اطفال و 
نوجوانـان آسـیب دیده و در معـرض آسـیب یکـی از اولویت های قـوه قضاییه و 
مجریه در سـطح کشـور اسـت. او در ادامه بیان کـرد: مطابق مـاده 50 آیین نامه 
اجرایی مـاده 6 قانـون حمایت از اطفـال و نوجوانـان ایجاد هماهنگـی و نظارت 
بر حسـن اجرای ایـن آیین نامه بـر عهده کارگـروه فرهنگـی اجتماعـی، زنان و 
خانواده و سـالمت اسـت این کارگروه باید توسـط دفتر امـور بانـوان و دفتر امور 
اجتماعی استانداری تشـکیل و وظایف دسـتگاه ها و اقدامات آنها پیگیری شود.
این مقـام قضایـی عنوان کـرد: بـا توجه  بـه اینکـه قانـون حمایـت از اطفـال و 
نوجوانان و نیز آیین نامه اجرایی مـاده 6 آن قانون با تعیین سـهم و نقش هر یک 
از دسـتگاه ها از طریق این معاونت در سـال گذشـته به مسـئوالن ذی ربط ابالغ 
و مطالبه گری شـده اسـت، لذا مسـئله مهم اطفال و نوجوانان در معرض آسیب 
بایـد در اولویـت کاری دسـتگاه ها و نهادها و همچنیـن سـازمان های مردم نهاد 
قـرار گیرد،عـالوه بـر انجـام وظایـف قانونـی به حکـم شـرع و اخالق نیـز توجه 

خاصی به ایـن موضـوع نمایند
 او تاکیـد کـرد: بی توجهی به کـودکان موجـب تشـکیل پرونده های زیـادی در 
محاکـم قضایی و بـه دنبـال آن افزایش جمعیـت کیفـری در زندان هـا و کانون 

اصالح و تربیت می شـود و بـه نوعی حضـور نوجوانان بزهـکار در کانـون اصالح 
تربیـت آیینـه تمام نمای عملکـرد دسـتگاه های اجرایی اسـت.

او افزود: کـودکان و نوجوانان از آینده سـازان جامعه هسـتند بی توجهـی به آنها 
می تواند باعـث بروز و ظهـور بحران هـای اجتماعی و حتی چالش هـای امنیتی 
در جامعـه شـود. او در پایان خاطرنشـان سـاخت:عالوه بر حمایت دسـتگاه ها و 
نهادهای دولتـی بایـد از ظرفیت مـردم به ویـژه سـازمان های مردم نهـاد نیز در 
زمینـه شناسـایی و حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در وضعیـت مخاطره آمیز یا 
بزه دیده و همچنین بازگشـت به آغوش جامعـه و عدم تکرار جرم اسـتفاده کرد.

بررسـی وضعيت زنجيره ارزش در برخی کشـورهای برتـر توليدکننده خرما از قبيل عربسـتان، 
تونس، آمریـکا و امـارات متحده عربـی، نشـان داد که ایـن کشـورها اقدام های مناسـبی برای 
توسـعه زنجيره ارزش خرما انجام داده اند. اختصاص تسـهيالت مناسـب )به انـدازه کافی، ارزان 
قيمت و با بازپرداخت طوالنی مدت(، برپاسـازی نظام بازاریابی مناسـب، توسـعه امکانات کشت 
بافت )امارات و عربسـتان(، احداث صنایـع تبدیلی بزرگ خرمـا و احداث نخلسـتان های مدرن 

با اسـتفاده از سيسـتم های آبياری تحت فشـار از جمله آنها اسـت.

آگهی های نوبتی سه ماه دوم سال ۱۴۰۱ حوزه 
ثبتی عنبرآباد

بنـا بـه دسـتور مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امالک 
و مـواد 59 و 64 آئیـن نامـه قانـون ثبـت اسـناد و 

امالک،امـالک مجهـول المالک و یا از قلم افتـاده از بخش 34 کرمان 
حـوزه ثبتـی عنبرآباد که در سـه ماهـه دوم سـال 1401 )تیر، مرداد 
و شـهریور ( تقاضـای ثبـت شـده اسـت . بـه ترتیـب بخش ،شـماره 

پـالک و محـل وقـوع ملک بشـرح ذیـل آگهی میشـوند :
از قطعه 3 واقع در بخش 34 کرمان

پـالک 22 فرعـی از 373- اصلـی مفـروز از - فرعـی از 373 - اصلی 
مذکـور بخـش 34 کرمان مورد تقاضـای آقای علیمراد سـاالری تیغ 
سـیاه فرزنـد خدامـراد در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بـر باغ به 
مسـاحت 4046.70 مترمربـع واقع در اراضی نـورک جبالبارز جنوبی 

عنبرآبـاد مشـهور بـه زمین پهیل نـورک جبالبارز جنوبـی عنبرآباد
» لـذا بـه اسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک ،چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی )حقوقـی یـا حقیقی ( نسـبت به امـالک ثبت 
شـده در ایـن اگهـی اعتراض داشـته باشـند میتوانند از انتشـار نوبت 
اول بـه مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم 
و جهـت تقدیـم دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی مراجعـه 
نماینـد و چنانچـه بیـن تقاضـا کننـده گان و دیگـری قبل از انتشـار 
ایـن آگهـی دعـوی در جریان بـوده میتوانند گواهـی دادگاه مبنی بر 
طـرح دعـوا به این اداره تسـلیم نماینـد در غیر این صـورت حق آنها 

سـاقط خواهد شـد

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/01

مصیب حیدریان .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عنبرآباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
محصـور بـا بنـای احداثـی دران به مسـاحت 266 متر 
مربـع مربـع دارای پالک 1581 فرعـی از -157 اصلی 
واقـع فاریـاب گـروه 3 بلـوار دولـت کوچه یاسـر قطعه 

دو بخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای محمـد سـاردوئی تنهـا 
فرزند موسـی به شـماره ملی 3150330645 لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالک مورخـه 1401/08/30 آگهی تحدید حـدود اختصاصی 
پـالک فـوق منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز 
سـه شـنبه مورخـه 1401/09/22 در محل شـروع و بـه عمل خواهد 
آمـد . لـذا بـه مالک و مالکیـن مجاور رقبـه مذبور اخطار میشـود که 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهی در محـل وقوع ملک حاضـر و چنانچه 
کسـی بـر حـدود و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند 
از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـدی لغایـت 30 روز واخواهی 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک کهنـوج تسـلیم تا بـه دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت 

مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت .
تاریخ انتشار :1401/9/1

هوشنگ ساالری .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج.م الف:729
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خبر
گره کور وام مسکن روستایی

 تصویب نامه هيأت 
وزیران ابالغ نشد

 بر اسـاس بررسـی انجام شـده، با گذشـت 
22 روز از جلسـه هیـأت وزیـران، تاکنـون 
موضـوع  بـا  هیـأت  ایـن  تصویب نامـه 
تسهیالت مسـکن روسـتایی 200 میلیون 
تومانـی بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـالغ 

نشـده اسـت.
به گزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگزاری 
فـارس، 8 آبـان مـاه سـال 1400 بـود کـه 
بنیاد مسـکن اعـالم کرد، در جلسـه هیئت 
دولـت کـه روز یکشـنبه 8 آبان مـاه سـال 
1401 برگـزار شـد، بانـک مرکـزی مکلف 
شـد که نسـبت به تعیین بانک هـای عامل 
و سـهمیه آن ها بـرای پرداخت تسـهیالت 
ویژه بهسـازی و نوسازی مسـکن روستایی 
در روسـتاها و شـهرهای زیـر 25 هـزار نفر 

با ضمانـت سـفته زنجیـره ای اقـدام کند.
همچنیـن،  بـر اسـاس تصویـب هیئـت 
دولـت، بانـک عامـل تنهـا در صـورت 
درخواسـت متقاضـی و توافـق بـا بانـک 
عامـل می توانـد سـند مالکیـت واحـد 
روسـتایی را بـه عنـوان وثیقـه و ضمانـت 
دریافـت تسـهیالت دریافـت کنـد. بنابـر 
محتـوای ارائه شـده توسـط بنیاد مسـکن،  
بر اسـاس مصوبـه هیئـت دولت، سـازمان 
برنامـه و بودجه کشـور موظف بـه تضمین 
و تعهـد پرداخـت یارانـه سـود تسـهیالت 
و مانـده مطالبـات معـوق شـامل اصـل و 
سـود وام، بـرای دوره مشـارکت مدنـی و 
فـروش اقسـاطی در مجمـوع به مـدت 20 

سـال اسـت. 
 

پـس از آن اکبـر نیکـزاد، رئیـس بنیـاد 
مسـکن انقـالب اسـالمی در مصاحبـه ای 
تاکیـد کـرد: تمامـی دسـت اندازها و موانع 
تسـهیالت مسـکن روسـتایی بـا مصوبـه 

هیئـت دولـت رفـع شـده اسـت.
 وی افـزود: در روسـتاها و شـهرهای زیـر 
25 هـزار نفر امکان اسـتفاده از وام مسـکن 
200 میلیـون تومانی بـا سـود 5 درصد و با 
ضمانت سـفته زنجیره ای مهیا شـده است.
 بـا توجـه بـه مصوبـات ارائه شـده توسـط 
بنیـاد مسـکن، بـا وجـود اینکـه مصوبـات 
جلسـه 25 آبـان مـاه نیـز در پایـگاه ملـی 
اطالع رسـانی قوانین و مقررات کشـور درج 
شـده امـا همچنـان هیـچ تصویـب نامه ای 
با محتـوای موضـوع مد نظـر رئیـس بنیاد 
مسـکن انقالب اسالمی منتشـر شده است.
 به اسـتناد آمار بنیـاد مسـکن، تاکنون 27 
هـزار خانـواده متقاضی مسـکن روسـتایی 
بـه نظـام بانکـی جهـت دریافـت وام 200 
میلیـون تومانـی معرفـی شـده اند امـا از 
ایـن تعـداد تاکنـون خانـواده ای موفـق به 

دریافـت تسـهیالت نشـده اسـت.

شرکت پشتيبانی امور دام کشور 
اعالم کرد؛

حمایت از دامداران با 
تهاتر دام با نهاده

 معاون بازرگانی داخلی شـرکت پشتیبانی 
امـور دام کشـور در خصـوص تهاتـر دام بـا 
نهـاده در قالـب تولیـد قـراردادی، گفـت: 
خریـد تضمینـی دام سـبک و سـنگین از 

دامـداران، یـک خریـد حمایتی اسـت.
 بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از وزارت 
جهـاد کشـاورزی، »محمـد جعفـری« در 
خصـوص تهاتر دام بـا نهـاده در قالب تولید 
قـراردادی افـزود: شـرکت پشـتیبانی امور 
دام تـا امـروز در راسـتای حمایـت از تولید 
حدود 20 هزار تن گوشـت منجمـد 5 تکه 
دام سـبک و سـنگین از دامـداران کشـور 

خریـداری کـرده اسـت.
 معاون بازرگانی داخلی شـرکت پشتیبانی 
امور دام کشـور با اشـاره بـه این کـه خرید 
تضمینـی دام سـبک و سـنگین در بیش از 
15 اسـتان انجام شـده اسـت، این خرید را 

یک خریـد حمایتی دانسـت. 
جعفـری در توضیـح وضعیت فعلـی خرید 
تضمینـی دام از دامـداران اظهـار داشـت: 
مبنای قیمتی مـا در میانگین کشـور برای 
هر کیلوگرم گوشـت منجمـد، تقریباً 217 
هـزار تومـان اسـت و از ایـن میـزان تقریباً 
90 هـزار تومـان بـرای دامـدار محاسـبه 

شـده است. 
وی دربـاره ایـن کـه چـه میـزان از پـول 
دامـداران پرداخـت شـده، تصریـح کـرد: 
تا امـروز حـدود 70 درصـد پول دامـداران 
را با نهـاده تهاتـر کرده ایـم و مابقـی هم در 
صـف تهاتـر هسـتند تـا در صـورت تامین 
نقدینگـی مابقـی را نیـز پرداخـت کنیـم. 
معاون بازرگانی داخلی شـرکت پشـتیبانی 
امـور دام کشـور وضعیـت نهاده هـا را در 
کشـور مطلوب دانسـت و گفت: نهاده ها در 
سـه مسـیر اسـتان ها، مطالبات دامداران و 

سـامانه بـازارگاه عرضه می شـوند. 
وی ادامـه داد: حجـم نهاده هـا از لحـاظ 
مقادیـر و نـوع آن هـا در حـد اسـتاندارد 
اسـت و در حـال حاضـر بیشـتر از ذخایـر 

اسـتراتژیک نهـاده در کشـور داریـم. 
جعفـری در پاسـخ بـه این کـه چـه میزان 
نهـاده دامـی بابـت هـر دام تهاتـر شـده به 
دامـداران داده می شـود، اظهـار داشـت: 
تهاتـر دام توسـط شـرکت پشـتیبانی امور 
دام کشـور بـه صـورت ریالـی اسـت؛ یعنی 
بـه ازای هـر کیلوگـرم دامـی کـه از دامدار 
خریدیـم بـا ترکیـب ذرت، سـویا و جـو، به 
نرخ هـای مصوب بـازارگاه یا بعضـاً پایین تر 
از نرخ مصوب بـازارگاه بـه دامـداران نهاده 

داده ایـم.

عضو کميسيون عمران مجلس:

بنگاه های راکد در راستای رونق 
توليد واگذار شود

 علیپور خنکـداری عضو کمیسـیون عمـران مجلس بیان کـرد: راه 
برون رفت کشـور از مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی این اسـت که 

دولـت بـرود و شـرکت های راکد و نیمـه راکد خـود را فعـال کند.
کمـال علیپور خنکـداری در گفـت و گو با خبرنـگار پارلمانـی بازار، 
در ارزیابـی خـود از بازگشـت بـه کار کارگاه های تولیـدی تعطیل و 
نیمه تعطیـل با گذشـت 8 مـاه از سـال بیـان کـرد: یکـی از وظایف 
وزارت صمـت ارزیابـی شـهرک های صنعتی اسـت تـا کارخانجات 

نیمه تعطیـل را فعـال کند.
وی تاکید کرد: وزارت صمـت وظیفه دارد که اگـر کارخانجات نیمه 
تعطیلی وجود دارد و اگر شـرایط فراهم اسـت ایـن کارخانجات را با 

در نظر گرفتـن اهلیت افراد، واگـذار کند.
علیپور خنکداری بیـان کرد: یکی دیگر از وظایـف وزارت صمت این 
اسـت که کارخانجات تولیدی خودش کـه راکد مانـده و یا وضعیت 

نا به سـامانی دارد و در حال ورشکسـتگی اسـت به آن بپردازد.
وی تاکید کرد: پیشـنهاد می شـود در این بخش از صندوق حمایت 
از صنعـت بهره گرفته شـود تـا ایـن کارخانجـات تعطیـل بتواند به 
ادامه فعالیت خـود بپردازند. عضو کمیسـیون عمـران مجلس بیان 
کـرد: قطعـا اگر شـرایط تولیـد در کشـور خوب شـود هـم وضعیت 
تولید و هم وضعیت اشـتغالزایی کشـور بهبود می یابـد. این نماینده 
مجلس بیـان کرد: بـه طور غیر رسـمی نرخ بیـکاری مـا 15 الی 16 
درصد اسـت لـذا وقتی کـه اشـتغال ایجاد شـود تولیـد رونـق پیدا 

می کنـد و نهایتا شـرایط اقتصادی کشـور بهتر می شـود.
عضو کمیسـیون عمران مجلـس بیان کـرد: در صورت رونـق تولید 
شـرکت های تولیدی مالیات خـود را پرداخته کرده و بدین وسـیله 

ما دیگر با کسـری بودجـه مواجه نخواهیم شـد.
علیپـور خنکـداری بیـان کـرد: راه بـرون رفت کشـور از مشـکالت 
اقتصادی و معیشـتی این اسـت که دولـت برود و شـرکت های راکد 
و نیمـه راکد خـود را فعـال کنـد و آنهایی کـه فعال نبـوده انـد را به 

افـراد صالحیـت دار واگـذار کند.

سطح زیر کشت گندم به بيش 
از 3.۵ ميليون هکتار رسيد

مدیرعامل بنیـاد ملـی گندمـکاران گفـت: از ابتدای کشـت پاییزه 
تا پایـان آبان مـاه بیـش از 3 میلیـون و 500 هـزار هکتـار از اراضی 

کشـاورزی زیر کشـت گنـدم رفته اسـت.
به گـزارش خبرگزاری مهر بـه نقل از صدا و سـیما، علیقلـی ایمانی 
اظهار کـرد: سـطح زیـر کشـت رفته تـا پایـان آبـان مـاه 1401 به 
میزان 3 میلیون و 550 هـزار هکتار بوده اسـت؛ همچنین از ابتدای 
فصل کشـت پاییزه تاکنـون 2 میلیـون و 700 هـزار هکتـار اراضی 

دیـم و 850 هـزار هکتـار اراضی آبی زیر کشـت رفته اسـت.
مدیرعامل بنیـاد ملی گندمـکاران افزود: روند کشـت در اسـتان ها 
همچنـان ادامـه دارد و امیدواریم که سـطح زیر کشـت بـه حدود 6 
میلیون هکتـار برسـد. وی با اشـاره بـه برنامه ریـزی بـرای افزایش 
500 هـزار هکتـاری سـطح دیمزارهـا، گفـت: در صـورت ایجـاد 
شـرایط مسـاعد جـوی و بـارش در اسـتان های مختلـف ایـن امـر 

محقـق خواهد شـد.

معاون وزارت اقتصاد افغانستان مطرح کردخبر

استفاده از فناوری ايران در نوسازی کشاورزی افغانستان
گزارش

یازار
 

دکتــر »عبداللطیــف نظــری« معــاون تخصصــی 
وزارت اقتصــاد افغانســتان در گفــت و گــو بــا 
ــق  ــد از طری ــی توان ــد افغانســتان م ــازار، میگوی ب
تعامــل بــا ایــران کــه دارای فنــاوری هــای نویــن 
و دانــش فنــی بــوده و از تجربــه خوبــی در عرصــه 
ــدار  ــه توســعه پای کشــاورزی برخــوردار اســت، ب

ــد. ــت یاب ــوزه دس ــن ح در ای
ــت  ــاورزی و کش ــوزه کش ــه ح ــه ب  توج
ــه از  ــت ک ــی اس ــرزمينی موضوع فراس
چنــد ســال گذشــته ميــان ایــران و 
ــور  ــه ط ــا ب ــده ام ــاز ش ــتان آغ افغانس
جــدی پيگيــری نشــده اســت. با تشــکيل 
ــوان  ــی ت ــه م ــان، چگون ــت طالب حکوم
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ــه ای ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــوری اس ــتان کش افغانس
ــت؟ ــت، پرداخ ــب اس ــاورزی مناس کش

ــت و  ــر زراع ــی ب ــور متک ــک کش ــتان ی  افغانس
ــق  کشــاورزی اســت و بیشــتر اقتصــاد آن از طری
ــات  ــذا، مقام ــود. ل ــی ش ــت م ــاورزی مدیری کش
ایــن کشــور درصددنــد تــا ایــن حــوزه در 
ــد؛ در  ــدا کن ــمگیری پی ــعه چش ــتان توس افغانس
حالــی کــه ایــن توســعه بایــد بــه گونــه ای باشــد 
ــت ســنتی خــارج شــده و  ــه کشــاورزی از حال ک

ــردد. ــزه گ مدرنی
 افغانســتان مــی توانــد از طریــق تعامــل و 
همــکاری بــا کشــورهایی کــه دارای فنــاوری 
هــای نویــن و دانــش فنــی هســتند و همچنیــن 
از تجربــه خوبــی در عرصــه کشــاورزی برخــوردار 
هســتند، بــه توســعه پایــدار در ایــن حــوزه 

ــد.  ــت یاب دس
بــر همیــن اســاس، افغانســتان می توانــد از 
ــه  ــورهایی ک ــا کش ــکاری ب ــل و هم ــق تعام طری
دارای فنــاوری هــای نویــن و دانش فنی هســتند 
و همچنیــن از تجربه خوبــی در عرصه کشــاورزی 
ــن  ــدار در ای ــعه پای ــه توس ــتند، ب ــوردار هس برخ
حــوزه دســت یابــد. یکــی از ایــن کشــورها 

ــت.  ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــاد، ســالیق و ذائق ــه اشــتراکات زی ــا توجــه ب ب
مشــترک میان شــهروندان دو کشــور، افغانســتان 
میتوانــد همــکاری هــای خــود را در ایــن عرصــه 

گســترش دهــد؛ در حالیکــه توســعه و مکانیــزه و 
مدرنیــزه شــدن کشــاورزی افغانســتان، میتوانــد 
منجر بــه خودکفایی کشــور شــود. در این راســتا، 
تــالش مــا ایــن اســت کــه کشــاورزی افغانســتان 
ــرد و  ــق گی ــدرن رون ــای م ــزم ه ــق مکانی از طری
ــت  ــتان در جه ــران و افغانس ــای ای ــکاری ه هم
ــد.  ــداوم و افزایــش یاب حفــظ منافــع طرفیــن ت
ــه اهميــت راه آهــن خــواف_ ــا توجــه ب  ب
هــرات بــرای ایــران و افغانســتان، چــرا تا 
کنــون ایــن خــط آهــن تکميــل نشــده و 

ــت؟ ــکل کار از کجاس مش
ــا اینکــه  ــا راه آهــن خواف-هــرات، ب  در ارتبــاط ب
گامهــای خوبــی برداشــته شــده و بخشــی از 
ایــن پــروژه تکمیــل شــده اســت، امــا شــما مــی 
ــتان،  ــده در افغانس ــاد ش ــول ایج ــه تح ــد ک دانی
یــک تحــول بــزرگ و ســاختاری بــود کــه قطعــا 
نیازمنــد یــک زمــان بیشــتر اســت تــا افغانســتان 
بتوانــد اجــرای پــروژه هــای کالن خــود را از ســر 

ــرد. بگی
ــروژه  ــداد پ ــا تع ــه ب ــت ک ــتان کشوریس  افغانس
هــای راه آهــن زیــاد مواجــه نشــده یــا بــه 
ــت؛ آن  ــد نیس ــره من ــن به ــط آه ــری از خ تعبی
هــم بــه دلیــل مشــکالت مالــی و پولــی و پولهای 

ــکا. ــط آمری ــده توس ــه ش بلوک
بنابرایــن، از ســوی دو طــرف، توجــه و دقــت 
نظــر در رابطــه بــا ایــن پــروژه وجــود دارد و مــن 
ــدان دور  ــه چن ــی ن ــازه زمان ــک ب ــدوارم در ی امی
ــود  ــق ش ــن محق ــن خــط آه ــام ای ــات اتم اقدام
ــان  ــه ارمغ ــور ب ــر دو کش ــرای ه ــی را ب و منافع
آورد، زیــرا افغانســتان کشوریســت کــه بــا تعــداد 
پــروژه هــای راه آهــن زیــاد مواجــه نشــده یــا بــه 
ــت؛ آن  ــد نیس ــره من ــن به ــط آه ــری از خ تعبی
هــم بــه دلیــل مشــکالت مالــی و پولــی و پولهای 

ــکا. ــده توســط آمری ــه ش بلوک
ــم در  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــذا، ت  ل
ــدی را  ــای ج ــن قدمه ــط آه ــعه خ ــت توس جه
ــق خطــوط آهــن  ــا افغانســتان از طری ــم ت برداری
ــان متصــل شــود؛  ــه و جه ــه کشــورهای منطق ب
به طــوری کــه راه آهــن مــی توانــد در صــادرات و 

ــد. ــا نمای ــی را ایف ــش مهم ــور نق واردات کش
ــای دو  ــت مرزه ــر وضعي ــال حاض   در ح
ــت؟ ــه اس ــا چگون ــت آنه ــور و امني کش

 خوشــبختانه، وضعیــت مرزهــا و مســائل امنیتی 

در حــال حاضــر در دو طــرف مرز بســیار مناســب 
اســت. با ایــن حــال، مشــکالت جزئی وجــود دارد 
و گاهــی اتفاقاتــی نیــز رخ مــی دهــد؛ امــا، کلیت 
مســئله امنیتــی در مرزهــا مطلوب اســت و همین 
ــرای افغانســتان در جهــت  ــی را ب موضــوع فرصت
ــه خصــوص همــکاری  ــط تجــاری ب توســعه رواب
هــای ریلــی و تبــادل کاال و محصــوالت از طریــق 
خطــوط آهــن و یــا ریلــی ایجــاد کــرده در حالــی 
کــه منافــع حداکثــری را بــرای دو کشــور تامیــن 

مــی کنــد.
ــرار  ــتان برق ــت در افغانس ــر امنی ــال حاض  در ح
اســت و ایــن موضــوع فرصــت خوبــی را بــرای هر 
ــاری را  ــد تج ــه فرآین ــرده ک ــاد ک ــور ایج دو کش

ــند. ــعه ببخش توس
  بنــدر چابهــار بــرای ایــران، افغانســتان و 
ــز اهميــت اســت. طالبــان چــه  هنــد حائ
برنامــه ای را بــرای توســعه تجــارت از 
طریــق ایــن بنــدر در نظــر گرفتــه اســت؟

 در ارتبــاط بــا بنــدر چابهــار بایــد عرض کنــم که 
از طــرف افغانســتان هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد 
ــام  ــارت و انج ــعه تج ــان توس ــتان خواه و افغانس
مــراودات تجــاری فعــال بــا کشــورهای منطقــه و 
همســایه مــن جملــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــان دو  ــم می ــکالت ه ــی از مش ــر برخ ــت. اگ اس
ــا  ــود، ام ــی ش ــاد م ــات ایج ــی اوق ــور گاه کش
ــل حــل  ــره قاب ــق مذاک ــان مشــکالت از طری هم

ــت. اس

 چابهــار مــی توانــد در توســعه تجــارت و 
ترانزیــت نقــش مهمــی ایفــا نمایــد؛ ضمــن 
ــا تســهیالتی  ــی دارد ت ــه افغانســتان آمادگ اینک
ــران افغانســتانی  ــرای تاج ــن خصــوص ب را در ای

ــد ــم کن فراه
 بــا توجــه بــه تحــول جدیــدی کــه در افغانســتان 
ــعه  ــار و توس ــدر چابه ــث بن ــکان بح رخ داده، ام
ــا  ــوان ب ــی ت ــدر را م ــن بن ــق ای ــالت از طری تعام
ــت نظــر  ــورد توجــه و دق ــای ســازنده م گفتگوه
قــرار داد. در واقــع ایــن بنــدر، مــی توانــد در 
ــا  ــی ایف ــش مهم ــت نق ــارت و ترانزی ــعه تج توس
ــی دارد  ــتان آمادگ ــه افغانس ــن اینک ــد ضم نمای
تــا تســهیالتی را در ایــن خصــوص بــرای تاجــران 

ــد. ــم کن ــتانی فراه افغانس
 حکومــت سرپرســت افغانســتان، سیاســت 
ــا کشــورهای همســایه را در دســتور  ــکاری ب هم
ــوزه  ــن در ح ــت. بنابرای ــرار داده اس ــود ق کار خ
انــرژی و دادو ســتد هیــچ منعــی از طــرف 
افغانســتان وجــود نــدارد و امــارت اســالمی 
ــرژی،  ــائل ان ــوص مس ــا در خص ــت ت ــم اس مصم
ــایر  ــاورزی و س ــت، کش ــت، زراع ــارت، ترانزی تج
حــوزه هایــی کــه می توانــد بــه نفــع مــردم 
افغانســتان باشــد، بــا همــه کشــورها بــه خصوص 
همســایگان وارد مذاکــره شــده و گامهــای 
اساســی را در جهــت گســترش مناســبات تجاری 
خــود بــردارد. بنابرایــن، انــرژی هــم یــک از ایــن 

ــت. ــوارد اس م

زار
: با

س
عک

کاغذ اقتصادی

نوسـانات شـدید بورس و ریزش های پی در پی 
آن، در نهایـت رییس سـازمان بـورس را مجبور 
به اسـتعفا کـرد.در پـی تـداوم بحران بـورس و 
ریزش شـدید بازار کـه به اعتـراض اهالـی بازار 
سـرمایه تبدیـل شـده، در اوایـل آبان مـاه ده 
فرمـان برای نجـات بورس ابالغ شـد؛ بسـته ای 
کـه در بـازه تقریبا یـک ماه گذشـته نتوانسـت 
نقـش حمایتـی بـرای بهبـود شـرایط بـازار 
سـرمایه و تغییر روند ریزشـی آن داشـته باشد.

 عبور سرد سهامداران از کنار
 بسته های حمایتی

 فعـاالن بـازار سـرمایه معتقدنـد هیچ یـک از 
برنامه های حمایتی دولت عنوان شـده، تاکنون 
نتوانسـته بـازار را به مسـیری متعـادل و مثبت 
هدایـت کنـد و معامله گران بـازار شیشـه ای را 
سـر ذوق بیـاورد. پیـش از ایـن بسـته دیگـری 
تحت عنـوان 10 فرمـان رییسـی در زمسـتان 

سـال گذشـته منتشـر شد.
 در واقـع تصویـب و ابـالغ 10 بنـد حمایتـی از 
بـازار سـرمایه در بهمـن مـاه 1400 نخسـتین 
اقدام عملـی دولـت در حمایـت از بـازار بورس 
بـود که بـه آن هـا نیـز جامعـه عمـل پوشـانده 
نشـد. این گونه، تاکنون سـهامداران با سـردی 
از کنـار بسـته های حمایتـی دولـت عبـور 

کرده انـد.
 بسیاری از کارشناسـان معتقدند نه تنها بحران 
بازار سـهام برطرف نشـده، بلکه تعمیـق بحران 
خطرات بزرگـی را پیـش روی بـازار سـرمایه و 
اقتصاد ایـران قـرار داده اسـت. در واقـع به نظر 
می رسـد درگیـری نزدیک بـه 50 میلیـون نفر 
با بازار سـرمایه و توزیع سـهام عدالت و سـپس 
گرفتـار شـدن بـورس در وضعیتـی بحرانی که 

موجبـات آب رفتـن سـرمایه مـردم را فراهـم 
کرد، همگی حساسـیت بازار سـرمایه را بیش از 

پیـش افزایش داده اسـت.
 بررسـی عملکـرد بـازار سـرمایه از نیمـه 
مـرداد سـال گذشـته و از زمانـی کـه ابراهیـم 
رییسـی دولـت سـیزدهم را تحویـل گرفـت، 
نشـان می دهد کـه رونـد بـازار هنوز نتوانسـته 
سـهامداران را امیـدوار بـه آینـده بـورس کند.
گزارش هـا حکایـت از آن دارد در حالـی کـه در 
نیمـه مـرداد 1400 شـاخص کل بـورس روی 
رقـم یـک میلیـون و 407 هـزار و 758 واحـد 
ایسـتاده بـود، حـاال ایـن عـدد پس از گذشـت 
بیـش از 15 ماه، تقریبـا در همان عـدد و حدود 
یـک میلیـون و 409 هـزار و 174 واحد اسـت.

در طـول ایـن 5 فصـل کاری دولت سـیزدهم، 
شـاخص بـورس فـراز و فرودهـای بسـیاری 
داشـته اسـت. در این مدت بـا وجـود این که در 
تاریخ 6 شـهریورماه 1400 شـاخص کل بورس 
به حدود یـک میلیون و 575 هـزار و 761 واحد 

رسـیده بود، امـا از آن زمـان روند نزولـی را طی 
کرده، تـا این که پنجم بهمن ماه سـال گذشـته 
به عدد یـک میلیـون و 207 هـزار و 926 واحد 

ریـزش کرد.
 از آن پـس، روند بازار صعودی شـد، بـه طوری 
کـه 27 اردیبهشـت ماه شـاخص کل بـورس 
بـه عـدد یـک میلیـون و 606 هـزار و 26 واحد 
رسـید. اما شـاخص نتوانسـت باالتـر از این قله 
را بـه خـود ببینـد و به ایـن ترتیـب، دوبـاره در 
مسیر ریزشـی قرار گرفت. شـاخص کل بورس 
در حال حاضـر یک میلیون و 409 هـزار و 174 

هـزار واحد اسـت. 
ریيس سازمان بورس کنار رفت

 با توجه بـه چنین وضعیتـی، حاال شـرایطی به 
وجود آمـده که مجید عشـقی، رییس سـازمان 
بـورس را مجبـور بـه کنـار رفتـن از سـازمان 
بورس کـرد، اعضای شـورای عالی بـورس  اما با 
اسـتعفای مجید عشـقی مخالفت کردنـد و وی 

در بـورس ابقا شـد.

با توجه به بررسـی های انجام شـده همواره بیش 
از 200 هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد 
خزانه وجود دارد در این بین اما مسـئله اساسـی 
تسـویه مجـدد برداشـت های احتمالی از سـوی 
دولـت اسـت کـه اگـر بـه درسـتی انجام نشـود 

می تواند منجـر به کسـری بودجه شـود.
بـه گـزارش تسـنیم، محسـن بـرزوزاده مدیرکل 
خزانـه وزارت اقتصـاد بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد 
حسـاب های غیر قانونی بـا توجه به شناسـه هایی 
کـه از دسـتگاه هـای دیگـر گرفتیـم بسـیار زیاد 
اسـت، گفته بـود: برای مثـال اگر هـر کـدام از 67 
دانشـگاه دولتـی موجـود در کشـور 10 حسـاب 
داشـته باشـند، نزدیـک 670 تـا 1000 حسـاب 
غیـر خزانـه ای خواهنـد داشـت.  بـرزوزاده تاکید 
کرده بود کـه حسـاب واحـد خزانه هـم مدیریت 
نقدینگـی و هم کنترل هزینه هـا را به همـراه دارد 
و زیرسـاخت اصـالح نظـام مالـی عمومی اسـت. 
وقتی می خواهیم سـاختار بودجه را با سـه هدف 
انضبـاط مالـی، شـفافیت و پاسـخگویی عمومی 
داشـته باشـیم باید یک سیسـتم مالـی یکپارچه 
وجود داشـته باشـد کـه 4 عنصـر درآمـد، هزینه، 
بدهی و دارایی شـفاف باشـد تا بتوانید در تصمیم 
گیری های اقتصادی برای مردم مفید فایده باشد.  
الزم بـه ذکر اسـت،  براسـاس پیگیری هـای انجام 
شـده بررسـی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات 
از جملـه عـدم انتقـال حسـاب ها بـه خزانـه بـه 
عهده سـازمان حسابرسی اسـت. البته باید ظاهرا 
موارد تخلف به دیوان محاسـبات و دادسـتان کل 
کشور نیز اعالم شود.  سیسـتم مدیریت یکپارچه 
مالی دولـت مانند یک پازل اسـت کـه از مدیریت 
بودجـه آغـاز می شـود و در نهایت به گزارشـگری 
ختم می شـود. در بین ایـن فرآیند حسـاب واحد 
خزانـه نیـز وجـود دارد. یکـی از راهکارهایـی که 

برای تکمیل حسـاب واحد خزانه مطرح می شـود 
اسـتفاده از اهرم سـازمان برنامـه و بودجه اسـت.

 تجميع بيش از 2۰۰ هزار ميليارد تومان 
منابع در حساب واحد خزانه 

میرکاظمی رییـس سـازمان برنامـه و بودجه در 
خصـوص منابع حسـاب واحـد خزانـه و احتمال 
اسـتقراض دولـت گفـت: دولـت بـرای پوشـش 
هزینه هـای خـود اسـتقراض نمی کنـد. البتـه از 
مـاده 125 قانـون محاسـبات عمومـی کشـور 
اسـتفاده شـده؛ امـا بالفاصلـه آن را جایگزیـن 
کرده ایـم. همـواره بـاالی 200 هـزار میلیـون 
تومـان از مـاده 125 مربـوط به مانده شـرکت ها 
اسـت که بانک مرکزی می توانـد آن را برداشـت 
کند و به دولت بدهـد و مجدداً بـا اولین دریافتی، 
آن را تسـویه کند.  به گزارش تسـنیم، با توجه به 
مـاده 125 قانون محاسـبات کشـور، خزانه داری 
می توانـد بـرای هزینه هـای دولـت از موجـودی 
حسـاب های اختصاصی دسـتگاه های دولتی به 
صـورت موقـت اسـتفاده کنـد. البتـه ایـن اقدام 

مشـروط بـه ایـن اسـت کـه بالفاصلـه پـس از 
درخواسـت دسـتگاه مـورد نظـر، دولـت وجـوه 
مورد نیـاز را تامین کنـد.  باید به ایـن نکته توجه 
داشـت کـه نکتـه محـوری در امـکان اسـتفاده 
دولـت از منابـع حسـاب واحـد خزانه بازگشـت 
این منابـع در اولین فرصت و بـا اولین منابع مالی 
دریافتـی اسـت چرا کـه اگـر ایـن اقـدام صورت 
نگیـرد و دسـتگاهی کـه از حسـاب او برداشـت 
شـده نیاز بـه منابـع داشـته باشـد، دولـت دچار 
کسـری خواهد شـد.  بـا توجـه بـه پیگیری های 
انجـام شـده تاکنـون دولـت بـه صـورت ماهانه 
برداشـت های خـود از حسـاب واحـد خزانـه را 
تسـویه کرده اسـت و مشـکلی از این نظر تا امروز 
به وجـود نیامده اسـت. همانطور که اشـاره شـد 
این مسـئله مـورد تاکید رییـس سـازمان برنامه 
و بودجه نیـز قـرار گرفته امـا همچنـان احتمال 
آن در آینـده وجـود دارد، در نتیجه دولت ها نباید 
به چشـم منابع پایدار و قابل اسـتفاده به حساب 

واحـد خزانـه نـگاه کنند.

دسترسی دولت به 2۰۰ هزار ميليارد تومان منابع با تشکيل حساب واحد خزانه۱۰ فرمان بازار سرمایه را نجات نداد

برداشت ها باید ماهانه تسویه شود
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مرکز ملـی رقابت اعالم کـرد در پی اعـالم رأی محکومیت شـرکت مخابـرات به ارتـکاب رویه 
ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سـوی شـورای رقابت، شـرکت مخابـرات تلفن های 

مرکز ملـی رقابت را قطـع کرد.
به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، شـورای رقابـت اعالم کـرد: شـرکت مخابـرات ایـران در یک 
اقـدام تأمـل برانگیـز و به دلیـل اصـرار شـورای رقابـت بـر اسـتیفای حـق مـردم در مقابله با 
افزایـش غیرقانونـی تعرفـه تلفن ثابـت، اقدام بـه قطع تمامـی خطـوط ارتباطی شـورا و مرکز 

ملـی رقابـت کرد.
گفتنی اسـت در پانصد و نوزدهمین جلسه شـورای رقابت در 17 آبان ماه، شـورای رقابت پیرو 
وصول شکایات در خصوص اجرا نشـدن مفاد مصوبه 509 شـورای رقابت با موضوع درج مبالغ 
اضافی در قبوض تلفـن ثابت و اخذ آن از مشـترکین، رأی بـه محکومیت شـرکت مخابرات در 
ارتکاب رویه ضـد رقابتـی داده و برای توقـف اجرای ایـن تصمیـم غیرقانونی، از قـوه قضاییه و 

سـازمان بازرسی کل کشـور درخواست رسـیدگی کرده است.
علی رغم ایـن موضوع، متأسـفانه تاکنـون مقابلـه ای با رویـه ضد رقابتـی و انحصاری شـرکت 

مخابرات صـورت نگرفتـه و اخذ وجـه غیرقانونی از مشـترکین ادامـه دارد.

قیمــت هــر قطعــه ســکه طــرح جدیــد روز گذشته)دوشــنبه، 30 آبان مــاه( با کاهــش 100 
هزار تومانــی نســبت به روز گذشــته، بــا نــرخ 16 میلیــون و 250 هــزار تومــان معامله شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، هــر قطعــه ســکه طــرح جدیــد در ســاعت 14 و 30 
دقیقــه امــروز 16 میلیــون و 250 هــزار تومــان داد و ســتد شــد.

ــه روز کاری  ــبت ب ــت نس ــر قیم ــدون تغیی ــز ب ــم نی ــرح قدی ــار آزادی ط ــام به ــکه تم س
ــد. ــروش ش ــد و ف ــان خری ــزار توم ــون و 400 ه ــته، 15 میلی گذش

ــع ســکه پنج میلیــون  همچنیــن امــروز نیــم ســکه هشــت میلیون و 850 هــزار تومــان، رب
و 850 هــزار تومــان و ســکه یــک گرمــی ســه میلیون و 300 هــزار تومــان قیمــت خــورد.

عالوه بــر ایــن، در بــازار طــال نــرخ هــر گــرم طــالی 18 عیــار بــه یــک میلیــون و 495 هزار 
تومــان رســید و قیمــت هــر مثقــال طــال 6 میلیــون و 480 هــزار تومان شــد.

بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک هزار و 741 دالر و 65 سنت است.

در حـال حاضر بـازار رمـز ارزها شـاهد ریـزش بـوده و اکنـون بیـت کویـن در کانـال 16 هزار 
دالری قـرار دارد.

در سـاعات نخسـت معامالت روز دوشـنبه، قیمت بیت کوین و بازار رمز ارزها شـاهد افت بوده 
و اکثر کوین ها در محـدوده قرمز قـرار دارند.

ارزش بازار جهانی رمز ارزها در روز گذشـته  800.98 میلیارد دالر اسـت کـه 4.17 درصد افت 
را نسـبت به روز قبلش نشـان می دهد.

همچنین حجـم کل معامالت در طـول 24 سـاعت گذشـته 87.01 درصد افزایـش یافته و به 
61.54 میلیارد دالر رسـیده اسـت.

از طرفـی، 10.89 میلیـون دالر موقعیـت شـورت در معامـالت آتـی بیت کویـن، در طول 24 
سـاعت گذشـته لیکویید شـده اسـت.

بیت کوین با افـت بیـش از 3 درصد بـه قیمـت 16 هـزار و 128 دالر و اتریوم با ریـزش بیش از 
7 درصدی به قیمـت هـزار و 128 دالر معامله می شـوند.

سـایر رمز ارزهـای مشـهور ماننـد دوج کوین، شـیبا اینـو، ریپـل و کاردانو شـاهد افـت قیمت 
بودنـد.

تلفن های شورا و مرکز ملی رقابت
 قطع شد

سکه ۱۰۰ هزار تومان
 ارزان شد 

بيت کوین در آستانه سقوط باورنکردنی

 سقوط ۷ درصدی قيمت اتریوم
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سه شنبه  1  آذرماه 1401

خبر

جزئيات ترميم حقوق 
بازنشستگان و موظفين 

کشوری اعالم شد
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، 
گفت: افزایش مصوب در احکام بازنشستگان 
و موظفین این صندوق اعمال شده است و در 
حقوق آبان به همراه معوقه ماه گذشته، واریز 
خواهد شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از صندوق 
بازنشستگی کشوری، اکبر شیرمحمدی در 
تشریح جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و 
موظفین این صندوق، گفت: در اجرای الیحه 
اصالح قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری 
مصوب هشتم آبان 1401 مجلس شورای 
اسالمی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در 
احکام بازنشستگان و موظفین این صندوق اعمال 
شده است و حقوق آبان مشترکین این صندوق 
به همراه معوقه مهر واریز خواهد شد. وی با اشاره 
به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 
افزود: براساس بند )1-2( ماده واحده قانون 
مزبور، مبلغ مقطوع 900 هزار تومان به حقوق 
بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه 
1401 از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه 
1401 است و همچنین به میزان پنج درصد 
حقوق شهریور، برای تعداد یک میلیون و 589 
هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع 
)بازنشستگان قبل از 1401/07/01( اضافه شده 
است. شیرمحمدی به افزایش 50 درصدی مبلغ 
کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری 
اشاره کرد و گفت: این مبلغ از 407 هزار و 389 
تومان به مبلغ 611 هزار و 84 تومان افزایش یافته 
است و تعداد افراد مشمول این کمک هزینه 967 
هزار 890 نفر است. معاون امور فنی صندوق 
بازنشستگی کشوری تصریح کرد: مبلغ حق اوالد 
نیز به ازای هر فرزند با افزایش 100 درصدی از 
مبلغ 1.056.195 ریال به مبلغ 2.112.390 
ریال افزایش یافته است. وی ادامه داد:با توجه به 
بارگذاری نشدن اطالعات مربوط به افزایش مبلغ 
حق عائله مندی و اوالد توسط دستگاه ها، افزایش 
این بندها برای ماه گذشته و آبان همراه با حقوق 
آذر پرداخت خواهد شد. شیرمحمدی یادآور 
شد: مطابق توضیحات تبصره بند )1-2( برای 
افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از 
تاریخ اول مهر 1401 بازنشسته شده یا می شوند 
نیز 9 میلیون ریال به حقوق بازنشستگی آنان 
اضافه می گردد. وی یادآوری کرد:بازنشستگان 
کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک 
www. صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس
sabasrm.ir یک روز پس از پرداخت حقوق 
آبان، می توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی 

خود اقدام کنند.

فزایش موجودی ۵2 قلم از 
کمبودهای دارویی در کشور

سـازمان غـذا و دارو اعـالم کرد که بـه دنبـال اقدامات انجام شـده 
در جهت تامین و تسـهیل دسترسـی مردم بـه دارو، موجودی  52 

قلـم از کمبودهای جـاری دارویـی افزایش یافته اسـت.
به گزارش روز دوشـنبه ایرنا از سـازمان غذا و دارو، مشـکل کمبود 
آنتـی  بیوتیک هـای کـودکان و همچنیـن برخـی از مسـکن ها 
بـه عنـوان درمان هـای حمایتـی از اوایـل مهرمـاه سـال جـاری و 
در شـرایط شـیوع آنفلوآنـزا مطـرح شـد؛ موضوعـی که عـالوه بر 
مصـرف خـارج از عـرف برخـی از ایـن اقـالم، امتنـاع شـرکتهای 
تولیـدی بـه بهانـه حـذف ارز ترجیحـی و عـدم همسان سـازی 
قیمت هـای جدید بـا افزایش ناشـی از تغییـر نرخ ارز جهـت تهیه 
مـواد اولیـه و افزایـش هزینه هـای مرتبـط بـا تولیـد محصـوالت 
دارویـی، چالش هایی از جنـس نبود نقدینگی، مالیـات 9 درصدی 
بـر ارزش افـزوده، بدقولـی برخـی بیمه هـا در پرداخـت مطالبات 
داروخانه هـا و غیره به عنـوان عواملی موثـر در بروز ایـن کمبودها 

معرفـی شـدند.
در همین راسـتا سـازمان غذا و دارو عالوه بر اصـالح قیمت مجدد 
این اقـالم بـرای تولیـد کننده هـا و تولیـد سـه شـیفت در داخل، 
نسـبت به واردات سوسپانسـیون های آنتی بیوتیک اقـدام و اعالم 
کرد که تـا زمـان وفور ایـن اقـالم دارویـی در بـازار و رفع مشـکل 

کمبـود، واردات ادامه خواهد داشـت.
همچنین بـا اجرای طـرح دارویـار و در راسـتای تامیـن نقدینگی 
بـرای شـرکت های داروسـازی، قـرار بـود تسـهیالتی بـه صنعـت 
داروسـازی پرداخـت شـود و یکـی از مصوبات ایـن بود کـه اجازه 
پرداخت تسـهیالت بانک ها به شـرکت های دارویـی، از 20 به 40 
درصد سـرمایه پایـه شـرکت ها افزایش یافـت. همچنیـن بانک ها 
مجاز بودند کـه به میـزان 90 درصد فروش سـال قبل شـرکت ها، 
بـه آن شـرکت تسـهیالت بپردازنـد کـه این عـدد بر اسـاس ابالغ 
معـاون اول رییس جمهـور بـه 200 درصد رسـید. بنابرایـن مقرر 
شـد بانک ها به جای 90 درصـد، تـا 200 درصد فروش سـال قبل 

شـرکت های داروسـازی بـه آن ها تسـهیالت ارائـه کنند.
تسـهیالت اختصاصـی هـم که بـه صـورت ویـژه بـرای حمایت از 
صنایـع داروسـازی مصوب شـد 15 هـزار میلیـارد تومان اسـت.

در عیـن حـال در سـتاد تنظیـم بـازرا دربـاره مالیـات بـر ارزش 
افـزوده دارو هـم تصمیم گیـری شـد و مالیـات بـر ارزش افـزوده 
بـرای دارو نیـز ماننـد سـایر کاالهـای اساسـی از 9 به یـک درصد 
کاهش یافت و از ابتدای سـال، ایـن کاهش نرخ مالیـات برای دارو 

اعمـال می شـود.

خبر افزايش 8۷ درصدی مرگ های منتسب به 
آلودگی هوا 

گزارش
ایرنا

ئیس گروه سـالمت هوا و تغییـر اقلیم وزارت بهداشـت 
با اشـاره به انجـام مطالعـه ای بـرای کمی سـازی اثرات 
بهداشـتی و اقتصادی منتسـب به آالینـده ذرات معلق 
PM 2.5، به تشـریح عوارض این معضل بهداشـتی در 
کشـور پرداخـت و گفـت: در سـال 1400 تعـداد همـه 
مرگ های منتسـب بـه مواجهـه طوالنی مدت بـا ذرات 
معلـق PM 2.5 بیـش از 87 درصـد نسـبت بـه سـال 

1399 افزایـش یافته اسـت.
دکتر عباس شاهسـونی در گفت وگو با ایسـنا،  با اشـاره 
به عوارض آلودگی هوا بر سـالمت افـراد، گفت: مواجهه 
بـا آلودگی هـوا در کشـورهای توسـعه یافتـه چهارمین 
عامـل مـرگ در جهـان پـس از خطـرات متابولیـک، 
رژیم غذایـی و دود سـیگار اسـت. این در حالیسـت که 
در کشـورهای در حـال توسـعه، آلودگـی هوا سـومین 
ریسـک فاکتور مـرگ اسـت. در واقع مطالعـات جهانی 
نشـان داده اسـت آلودگی هوای آزاد و داخل در مناطق 
شـهری و روسـتایی سـالیانه منجـر بـه بیـش از هفـت 

میلیـون مـرگ زودرس می شـود.

بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی
 آلودگی هوا در 2۷ شهر

شاهسـونی بـا اشـاره بـه آخریـن مطالعـه وزارت 
بهداشـت در ایـران در زمینـه آلودگی هوا تحـت عنوان 
کمی سـازی اثـرات بهداشـتی و اقتصـادی منتسـب 
بـه آالینـده ذرات معلـقPM 2.5 توضیـح داد: ایـن 
مطالعه در 27 شـهر تهران، اهواز، مشـهد، تبریز، شیراز، 
اصفهان، ایالم،  سـنندج، همدان، خرم آبـاد، اراک، کرج، 
کرمانشـاه، آبـادان، شـهرکرد، یـزد، ارومیـه، کرمـان،   
قزویـن، بیرجند، قـم،  زابـل، بجنـورد، زنجان، بوشـهر، 
اردبیـل و زاهدان در سـال 1400 با جمعیـت حدود 35 

میلیـون نفـر انجام شـده اسـت.
او در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره علـت نبودن شـهرهای 
شـمالی کشـور در این مطالعه، توضیح داد: در شهرهای 
شـمالی علی رغـم اینکه ایسـتگاه سـنجش کیفیت هوا 
وجـود دارد، اما داده معتبر و پیوسـته نداشـتیم و یا آمار 
ارائه شـده به مـا با شـواهد فرق داشـت که ایـن موضوع 

سـبب شـد این شـهرها در مطالعه قـرار نگیرند.
وی افـزود: بـر اسـاس ایـن مطالعـه مشـخص شـد در 
سـال 1400 میانگین غلظت ذرات معلـقPM 2.5 در 
27 شـهر ذکـر شـده بیـش از 6 برابـر رهنمود سـازمان 
جهانی بهداشـت ) 5میکروگرم در مترمکعب( و بیش از 
2.5 برابر اسـتاندارد ملی ) 12 میکروگرم در مترمکعب( 
اسـت. همچنین در سـال 1400 به طـور میانگین 242 
روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلـقPM 2.5در 27 

شـهر ذکر شـده باالتر از رهنمود روزانه سـازمان جهانی 
بهداشـت )15 میکروگرم در متر مکعب( بوده اسـت که 
باالتریـن تعداد روزهـا مربوط به مشـهد بـا 357 روز در 
طی سـال 1400 بوده اسـت. در شـهر تهران نیـز 355 
روز میانگین غلظـت روزانه ذرات معلـقPM 2.5 باالتر 
از رهنمود روزانه سـازمان جهانی بهداشـت بوده اسـت.

۵ کالنشهر تنها 10 روز هوای خوب داشتند
شاهسـونی ادامـه داد: طـی سـال 1400 در شـهرهای 
مـورد مطالعـه کشـور تقریبـا 16.7 درصـد از روزهـای 
سـال شـاخص کیفیـت هـوا ذرات معلـق 2.5__ در 
محـدوده خـوب، 62.6 درصد در محـدوده هـوای قابل 
قبـول، 16.5 درصـد در محـدوده هـوای ناسـالم بـرای 
گروه هـای حسـاس، 3.4 درصـد در محـدوده هـوای 
ناسـالم بـرای همـه گروه هـا، 0.42 درصـد در محدوده 
هـوای خیلی ناسـالم و 0.41 درصـد در محـدوده هوای 
خطرنـاک بود و مشـخص شـد نسـبت به سـال 1399 
تعـداد روزهـای دارای هوای خـوب پنج درصـد کاهش 

یافته اسـت. 

افزايش تاثیر پديده طوفان گرد و غبار 
در 4 شهر

وی بـا تاکیـد بـر لـزوم تـالش بیشـتر مسـئوالن برای 
افزایـش تعـداد روزهـای بـا هـوای خـوب، بیـان کـرد: 
هرچنـد بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام گرفتـه طـی 
سـال های اخیـر تعـداد روزهـای بـا هـوای قابـل قبول 

افزایش یافته اسـت، اما هنوز بـا اسـتانداردهای جهانی 
و رهنمـود سـازمان جهانـی بهداشـت فاصلـه زیـادی 
داریم. در شـهرهای مـورد مطالعه کشـور تقریبـا 197 
روز سـال کیفیت هوا قابل قبول اسـت؛ گرچـه آلودگی 
هـوا در این سـطح هم ممکن اسـت بـرای تعداد بسـیار 
کمـی از افـراد بـا مالحظـات بهداشـتی خـاص همـراه 
باشـد. در این شـرایط افرادی که نسـبت به ذرات معلق 
حساسـیت ویـژه ای دارند ممکن اسـت عالئم تنفسـی 
در آنها مشـاهده شـود. بیشـترین تعداد روزهای ناسالم 
برای همـه گروه ها، خیلـی ناسـالم و خطرنـاک مربوط 

به شـهرهایی اسـت کـه بـا پدیـده طوفـان گـرد و غبار 
روبرو هسـتند از جمله زابل، اهـواز، کرمانشـاه و دزفول 
کـه باعث اثـرات سـوء بهداشـتی بسـیاری بر سـالمتی 

سـاکنین این شـهرها شـده اسـت.
شاهسـونی تاکیـد کـرد: سـازمان های مسـئول بایـد 
اقدامـات بسـیار فـوری را در مناطـق تولید گـرد و غبار 
اجرا کنند تا حداقـل روند رو به رشـد تولید گـرد و غبار 
و تعـداد روزهایی کـه ایـن پدیـده در این اسـتان ها رخ 

می دهـد، کاهـش یابـد.

بیش از 20 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا 
در سال گذشته

او دربـاره مرگ هـای منتسـب بـه آلودگی هوا در سـال 
1400، اظهـار کـرد: میانگین تعداد مرگ کل منتسـب 
به مواجهـه طوالنی مـدت بـا ذرات معلـقPM 2.5 در 
بزرگسـاالن باالتر از 30 سال در 27 شـهر مورد مطالعه 
20837 نفـر بوده اسـت. در شـهر تهـران در سـال قبل 
به طور میانگیـن مرگ 6398 نفر منتسـب بـه مواجهه 
طوالنـی مـدت بـا ذرات معلـقPM 2.5 اسـت. نتایـج 
نشـان می دهـد در سـال 1400 به طـور میانگیـن جزء 

مـرگ کل منتسـب بـه ذرات معلـق در کشـور برابـر با 
12.59 درصد اسـت که این جزء منتسـب در شهرهایی 
نظیر اهـواز، تهـران، زابـل، کـرج، اصفهـان و دزفول که 
با آلودگی هـوای شـهری و و پدیده گـرد و غبـار درگیر 

هسـتند، باالتر از میانگین کشـوری اسـت.

بررسی میزان مرگ و میر 4 بیماری مهم
 منتسب به آلودگی هوا

رییس گروه سـالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 
گفت: تعداد مـرگ به علـت بیماری های مزمن انسـداد 
ریـوی)COPD( منتسـب بـه مواجهـه طوالنی مدت 
بـا ذرات معلـق PM 2.5 در سـال 1400 در شـهرهای 
مورد مطالعه بـه طور میانگیـن 574 نفر بوده اسـت. در 
شـهر تهران نیز به طـور میانگیـن تعداد مـرگ به علت 
بیماری هـای مزمن انسـداد ریوی منتسـب بـه مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلـق PM 2.5 تعـداد 120 نفر 
بوده اسـت. در سـال 1400 هزینه های مرتبـط با مرگ 
ومیر ناشـی از بیماری هـای مزمن انسـداد ریـوی 225 

میلیون دالر تخمین زده شـده اسـت.
وی افـزود: میانگین تعداد مرگ در سـال 1400 به علت 
سرطان ریه در بزرگسـاالن باالتر از 30 سال در مجموع 
27 شـهر مـورد مطالعـه بـه طـور میانگیـن 513 نفـر 
بود. در شـهر تهـران به طـور میانگیـن مـرگ 161 نفر 
 PM منتسـب به مواجهه طوالنـی مدت بـا ذرات معلق
2.5 بـه علت سـرطان ریه بـوده اسـت. در سـال 1400 
هزینه هـای مرتبـط بـا مـرگ ومیـر ناشـی از سـرطان 
ریه 201 میلیـون دالر تخمین زده شـده اسـت. میزان 
خسـارت اقتصادی مـرگ و میرهای ناشـی از سـرطان 
ریه منتسـب به آلودگی هوا به نحو چشـمگیری بیشتر 

از پنج سـال قبـل بوده اسـت.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ جامعه

رئيس گروه سـالمت هـوا و تغييـر اقليـم وزارت بهداشـت با اشـاره به انجـام مطالعـه ای برای 
کمی سـازی اثرات بهداشـتی و اقتصادی منتسـب به آالینده ذرات معلق PM 2.۵، به تشـریح 
عوارض این معضل بهداشـتی در کشـور پرداخـت و گفت: در سـال ۱۴۰۰ تعداد همـه مرگ های 
منتسـب به مواجهه طوالنـی مدت بـا ذرات معلـق PM 2.۵ بيش از 8۷ درصد نسـبت به سـال 

۱3۹۹ افزایش یافته اسـت.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سيرجان

بنـا بـه دسـتور مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک و مـاده 59 
آئیـن نامـه مذکـور اشـخاصی کـه امـالک آنهـا در سـه ماهه دوم سـال 

1401)تیر،مرداد،شـهریور(( واقع در حوزه ثبتی شهرسـتان سـیرجان قبول درخواسـت 
ثبـت گردیـده انـد بشـرح ذیل آگهی میگردنـد لذا نظر به مـاده 16 قانـون ثبت هرکس 
نسـبت بـه امـالک مندرج در این آگهی واخواهی داشـته باشـد مـی تواند از تاریخ نشـر 
اولیـن اعـالن نوبتـی تـا 90 روز عـرض حـال اعتراض خـود را کتباً بـه این اداره تسـلیم 
نمایـد. مطابـق بـا مـاده 86 آئین نامه اصالحی معتـرض باید ظرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض به این اداره دادخواسـت به مرجع ذیصالح قضایـی تقدیم نماید در غیر 
اینصـورت متقاضـی ثبـت و یا نماینده قانونـی وی می توانـد بـه دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم نماید همچنین 
چنانچـه راجـع به ملـک مورد تقاضـای ثبت بین تقاضا کننـده و دیگری قبل از انتشـار 
اولیـن نوبـت ایـن آگهی دعوی اقامه شـده در مراجع قضایی در جریان رسـیدگی باشـد 
طـرف دعـوی بایسـتی از تاریـخ نشـر اولین آگهـی نوبتی ظـرف مـدت 90 روز تصدیق 

مراجـع قضایـی ذیصـالح مشـعر بر جریـان دعوی اخـذ و به ایـن اداره تسـلیم نماید .
امالک بخش 12 کرمان

1(علی کشـاورزی فرزند حسـن شـماره شناسـنامه 14753 صادره رفسـنجان و آقای 
مسـلم حاج شـریفی تاج آبادی به شـماره شناسـنامه 5 صادره از رفسـنجان ششـدانگ 
مزرعه و باغ مشـجر و اسـتخر سـاختمان به مسـاحت 24010/21 مترمربع معروف به 
حسـن آباد سـفلی بخش 12 کرمان تحت پالک 119 اصلی بالمناصفه )هر کدام سـه 

دانگ مشـاع از ششـدانگ پـالک 119 اصلی بخـش 12 کرمان(
امالک مورد تقاضای بخش 36 کرمان

1(محمدعلـی اکسـون فرزند میرزا به شـماره ملی3060298033 /ششـدانگ یک باب 
خانـه دارای پـالک ثبتـی 60 فرعی از458 اصلی بخش 36 کرمان به مسـاحت تقریبی 

224/41 متـر مربع واقع در آباده سـیرجان خیابـان امام محمدباقر)ع(.
2(حسـین روهنـده فرزند قربانعلی شـماره شناسـنامه 501 ششـدانگ یک بـاب مغازه 
مشـتمل بـر زمین محصـور دارای پالک ثبتی 6243 اصلی)داخل در مسـتثنیات پالک 
5073 اصلـی (بخش 36 کرمان به مسـاحت 216/46 متر مربع سـیرجان خواجوشـهر 

مخابرات. روبروی 
3(بتول سـاروئی نسـب فرزند حبیب اهلل به شـماره شناسـنامه 13 ششـدانگ زمین که 
کارگاه بلـوک زنـی بر روی آن دایر اسـت دارای پالک ثبتـی 6247 اصلی )جهت الحاق 
بـه پـالک 6108 اصلی(بخـش 36 کرمـان به مسـاحت 2838/93 متر مربع سـیرجان 

ابتدای جاده شـیرازی .
4(عبدالرضـا شـاهمرادی فرزند غالمرضا شـماره ملـی 3070772900 ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن دارای پالک ثبتی 6248 اصلی )داخل در مسـتثنیات پالک 5399 اصلی 
(بخـش 36 کرمـان به مسـاحت 986 مترمربع سـیرجان اراضی معروف به کـوه زیارت . 

آگهی اصالحی بخش38 کرمان:
 1(سـلمان سـیوندی نسـب به شـماره شناسـنامه 142 فرزند مختار موازی چهار سهم 
مشـاع از نودوشـش سـهم ششـدانگ قنـات و اراضـی مزرعه باکالن سـفلی به شـماره 
پـالک 1754 اصلـی مزرعـه بـاکالن سـفلی بـام دهـان چهارگنبدسـیرجان بخش38 
کرمـان کـه مبـدا و مظهـر و گـردش میـاه آن بشـرح آگهی های نوبتی پیشـین سـایر 
مالکیـن مـی باشـد.)در آگهـی هـای نوبتی قبل نام مالک اشـتباها سـلیمان قید شـده 

که بشـرح فـوق اصـالح گردید(
2(سـلمان سـیوندی نسـب به شـماره شناسـنامه 142 فرزند مرحوم مختار موازی یک 
سـهم و نیم مشـاع از نودوشـش سـهم ششـدانگ قنات و اراضی مزرعه بید مغوییه به 
شماره پالک 1756 اصلی واقع درمزرعه بیدمغوئیه بام دهان چهارگنبدبخش38کرمان 
کـه مبـداء ومظهروگردش میاه آن بشـرح آگهی های نوبتی پیشـین سـایر مالکین می 
باشـد.)در آگهـی هـای نوبتـی قبـل اشـتباه نام مالک سـلیمان قید شـده که به شـرح 

فوق اصـالح گردید(
مطابـق مـاده 16 قانـون ثبـت اسـنادوامالک هرکس نسـبت بـه امالک منـدرج در این 
آگهی اعتراض و واخواهی داشـته باشـد از تاریخ انتشـار اولین نوبت این آگهی نسـبت 
بـه آگهـی نوبتی 90 روزه نسـبت به آگهـی اصالحی به مدت سـی روز اعتراض در ثبت 
محـل پذیرفتـه و برابر مـاده 86 اصالحی آئین نامـه قانون ثبت اسـناد وامالک اعتراض 
کتبـی و مسـتقیما بـه اداره ثبتی که آگهی منتشـر می نماید تسـلیم و معترض ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت ،دادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 

قضایـی تسـلیم و گواهی طـرح دعوی اخذ و بـه اداره ثبت مربوطه تسـلیم نماید.
 تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1401/8/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1401/9/1
 محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1391998

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

برابـر راي شـماره 140160319012002665 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد 

سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـي خانـم صدیقه رسـتمي فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 403 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 232/28 مترمربـع پالک 257 
اصلي واقع در سـیرجان خیابان شـهید نصیری شـمالی بخش 35 کرمان خریداري 
از مالـک رسـمي آقـاي زیـن العابدیـن احمـد زاده و محمدرضا کریـم الدینی و علی 
خـدادادی پـور محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي 
تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/01

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1405401

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابـر راي شـماره 140160319008001780 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مریـم اسـدی خانوکی 
فرزنـد عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 55 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 
318.5 مترمربـع از پـالک 432 اصلی واقع در زرند بخـش 13 کرمان به آدرس خانوک 
خیابـان آیـت اهلل خامنـه ای کوچـه 2 خریـداری از مالک رسـمی خانم فاطمه اسـدی 
خانوکـی محـرز گردیده اسـت لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و  پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16
حسین توحیدی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی: 1412973

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمین محصـور با بنـای احداثـی در آن 
دارای پـالک 908 فرعـی از 22 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 22 - اصلـی بـه مسـاحت 280.97 متر مربع واقع در حسـین 
آبـاد شـهر کهنـوج خیابـان شـهید شهسـواری قطعه یـک بخش 46 

کرمـان باسـتناد رای شـماره 140160319002003233 - 1401/06/23 هیـات 
مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقای محمد حسـین چمنی فرزنـد تاج محمد 
قـرار گرفتـه و آگهـی نوبتی قانون ثبت اسـناد چاپ و منتشـر و در موعد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـک مورخـه 1401/08/29 آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 
قانـون مزبـور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز دوشـنبه مورخه 
1401/09/28 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن 
رقبـه فـوق اخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد طبق ماده 
20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض 

خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع 
ذیصـالح قضایـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارائه 

نمایـد. پـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه 1401/09/01

علی رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد شهرستان کهنوج . م الف:737

آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ حوزه ثبتی 
جيرفت

بنـا بـه دسـتور ماده 12 قانون ثبت اسـناد و امالک و مـواد 59 و 64 
آئیـن نامـه قانون ثبت اسـناد و امـالک، امالک مجهـول المالک و یا 

از قلـم افتـاده از بخـش هـای 34 و 44 و 45 کرمان حوزه ثبتی جیرفت که در سـه 
ماهه دوم سـال 1401 )تیر - مرداد - شـهریور ( تقاضای ثبت شـده اسـت بترتیب 

بخـش و شـماره پـالک و محل وقوع ملک بشـرح ذیل آگهی میشـود .
از قطعه دو واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 1222 فرعـی از 549- اصلـی خانم نسـرین یعقوبی ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 537 متر مربـع واقع در اراضـی کلرود جیرفت

پـالک 1459 فرعـی از 549 - اصلـی خانم کلثوم طیاری ایالغی نسـب ششـدانگ یک 
بـاب خانه مسـکونی به مسـاحت 778/83 متر مربـع واقع در اراضـی کلرود جیرفت

پـالک 1465 فرعـی از 549- اصلـی خانـم مریـم مقصـودی ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 386/13 متـر مربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت

 پـالک 114 فرعـی از 582- اصلـی آقـای حسـن ذوالفقـاری ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 293/99 متـر مربـع واقـع در اراضـی خالـق آبـاد جیرفت

پـالک 119 فرعـی از 582- اصلـی آقـای جهانگیـر شـریفی ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 266/22 متـر مربـع واقـع در اراضـی خالـق آبـاد جیرفـت

پـالک 120 فرعـی از 582 - اصلـی خانـم فرشـته امیرشـکاری ششـدانگ خانـه به 
مسـاحت 250 متـر مربـع واقـع در اراضـی خالق آبـاد جیرفت

لـذا باسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی )حقیقـی یـا 
حقوقـی( نسـبت بـه امـالک ثبـت شـده در ایـن آگهـی اعتـراض داشـته باشـند 
میتواننـد از انتشـار نوبـت اول بـه مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبا به ایـن اداره 
تسـلیم و جهـت تقدیـم دادخواسـت بـه مرجـع ذیصـالح قضائـی مراجعـه نمایند و 
چنانچـه بیـن تقاضا کننـدگان و دیگری قبل از انتشـار این آگهی دعـوی در جریان 
بـوده میتواننـد گواهـی دادگاه مبنـی بـر طـرح دعـوی به ایـن اداره تسـلیم در غیر 

اینصـورت حـق آنهـا سـاقط خواهد شـد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه6واقع در بخش 34کرمان
پـالک 41 فرعـی 952 اصلـی خانـم مهتـاب ناصـری ششـدانگ یـک بـاب خانه به 

مسـاحت 725متـر مربـع واقـع در اراضـی جازمـان دلفـارد جیرفت .
 پـالک 66 فرعـی از 1201 اصلـی آقـای منصـور دژ ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 

328متـر مربـع واقـع در اراضـی پشـت خـان دلفـارد جیرفت
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 3540 فرعـی از 579- اصلی آقای محسـن سـاالری نسـب هنزاء ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 253 متر مربـع واقـع در اراضی رهجـرد جیرفت .

 عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح مـورخ 1401/08/24 در محـل وقـوع ملک 
شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد

 پـالک 763فرعـی از 581 اصلـی خانـم ام البنیـن افراشـته ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 264/20 متـر مربـع واقـع در اراضـی حسـین آبـاد جیرفـت

پـالک 764فرعـی از 581- اصلـی آقـای فتح اهلل سـلیمانی ششـدانگ یـک خانه به 
مسـاحت 273/74 متـر مربـع واقع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت

ضمـن تاکیـد میگردد به اشـخاصی که بـه ماهیت ملک معترض میباشـند ظرف مدت 
90 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی و اشـخاصی کـه به حـدود و حقـوق ارتفاقی معترضند 
ظـرف مـدت 30 روز از تاریـخ تنظیم صورتجلسـه تحدید حدود مطابق مـاده 86 آئین 

نامـه قانـون ثبـت اعتراض خـود را کتبا بـه واحد ثبتی تسـلیم نمایند .
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/01

 جواد فاریابی.رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت م الف:380

نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ رودبارجنوب
بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و امـالک و مـواد 64-59 آئین 
نامـه اصالحـی قانـون ثبت و همچنین تبصـره 4 ماده 2 قانـون اصالح و 

حـذف مـوادی از قانون ثبت بدینوسـیله فهرسـت امالکی
کـه در سـه ماهـه دوم سـال 1401 در حوزه ثبتی شهرسـتان رودبار جنـوب بخش 46 

کرمـان تقاضـای ثبـت شـده انـد به ترتیـب شـماره پـالک و ذکر نـام و نـام خانوادگی 
متقاضـی ثبـت و محـل وقوع ملـک به شـرح ذیل آگهی میشـوند :

فرعیـات زیـر از پـالک 440 اصلـی واقع در سـیاه و زهکلـوت رودبار جنوب قطعه سـه 
بخـش 46 کرمان

 868 فرعـی خانـم نسـرین خادمـی نـژاد فرزنـد مـراد ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 330 مترمربـع

1086 فرعـی خانـم زیـور دسـتوری فرزند حسـین ششـدانگ یک باب خانه مسـکونی 
بـه مسـاحت 493.60 متر مربع

2247 فرعـی خانـم سـمیه شـیروانی چاه بید فرزند شـهاب ششـدانگ یک بـاب خانه 
مسـکونی به مسـاحت 287 متر مربع

2249 فرعـی آقـای مصطفـی زمانخانـی فرزند مراد ششـدانگ یک باب مغـازه تجاری 
بـه مسـاحت 32.80 متر مربع

 2250 فرعـی آقـای غالمرضـا بامـری پـاک فرزنـد محمد ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 31.63 متـر مربع

2256 فرعـی خانـم طیبـه ناروئـی فرزند شـاهک ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
310 متـر مربع

2257 فرعـی آقـای محمدعلـی بنـی اسـدی فرزند نمک ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 156022 متر مربع

 2258 فرعـی آقـای رضـا هادیـان پـور فرزنـد محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 41830 متـر مربـع

2259 فرعـی خانـم ماهـی ناروئـی زاده فرزنـد گل محمـد ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 40 متـر مربع

2260 فرعـی خانـم ماهـی ناروئـی زاده فرزنـد گل محمـد ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 40 متـر مربع

2261 فرعـی آقـای مـراد امیـری چـاه بید فرزنـد علیجان ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 80 متـر مربع

2262 فرعـی آقـای مـراد امیـری چـاه بید فرزنـد علیجان ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 31 متـر مربع

 2263 فرعـی آقـای مجیـد امیری چاه بیـد فرزند علیجان ششـدانگ یک قطعه زمین 
محصـور به مسـاحت 480 متر مربع

2264 فرعـی آقـای مجیـد امیـری چـاه بید فرزند علیجان ششـدانگ سـه بـاب مغازه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانی به مسـاحت 200 متـر مربع

2265فرعـی آقـای مجیـد امیـری چاه بیـد فرزند علیجان ششـدانگ یکباب مغـازه به 
مسـاحت 37 متر مربع

2266 فرعـی خانـم صدیقـه بامـری زهکلوت فرزند اسـالم ششـدانگ یکبـاب مغازه به 
مسـاحت 37 متر مربع

2267 فرعـی آقـای مـراد بامـری نـو فرزند بهـرام ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
367.30 متـر مربع

2368 فرعـی خانـم مریم رئیسـی فرزنـد مراد ششـدانگ یک قطعه زمیـن محصور به 
مسـاحت 1026.3 متر مربع

2369 فرعـی آقای محمود سـرحدی زهکلوت فرزند شهدوسـت ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعـی به مسـاحت 69098 متر مربع

2270 فرعـی آقـای محمود سـرحدی فرزند علی ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی 
به مسـاحت 42000 متر مربع

 2271 فرعی خانم شـهناز سـرحدی فرزند کریم ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مسـاحت 36438 متر مربع

2272 فرعـی آقـای احمـد سـرحدی زهکلوت فرزند شهدوسـت ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 101326 متر مربع

2273 فرعـی آقـای علـی سـرحدی زهکلـوت فرزند شهدوسـت ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 112194.7 متر مربع

لـذا برابـر مـاده 16 قانـون ثبـت اشـخاصی که نسـبت به امـالک منـدرج در این آگهی 
واخواهـی دارنـد میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی تـا 90 روز اعتـراض خـود را 
مسـتقیما به اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان رودبار جنوب تسلیم و رسید دریافت 
نماینـد تـا به دادگاه صالحـه احاله گـردد در صورتی که بین تقاضا کننـدگان و دیگران 
قبـل از انتشـار ایـن آگهـی دعـوی بـوده میتواننـد گواهـی نامـه دادگاه مبنـی بر طرح 
دعـوی بـه ایـن اداره تسـلیم و اال حـق آنها سـاقط میشـود. ضمنا به اسـتناد مـاده 86 
قانـون ثبـت معترضیـن باید ظـرف مدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره نسـبت 

بـه تقدیـم دادخواسـت به مراجـع قضایی اقـدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز یکشنبه :1401/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه :1401/09/01
محمد کردستانی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب
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سواد رسانه ای؛
 عاملی برای تخریب 

تهاجم فرهنگی
اهمیـت آمـوزش سـواد رسـانه ای در میـان 
تمامی اقشـار جامعه تا جایی اسـت که باعث 
می شـود افراد، بـا هویت صحیـح وارد فضای 

مجازی شـوند.
رسـانه، ابزاری قدرتمنـد و فراگیـر در دنیای 
امـروز اسـت و اهمیـت ایـن تـا جایی اسـت 
کـه همـواره رسـانه ها بـه رقابـت بـا یکدیگر 
می پردازنـد تـا جایـی کـه رسـانه در ایـن 
سـال ها توانسـته اسـت به ابـزاری سیاسـی 
نیز تبدیل شـود و افکار افراد جامعه را دسـت 
بگیرد و بـه حدی به آن تسـلط پیـدا کند که 
آن ها را به مرحله جنگ نرم برساند. بنابراین، 
اگرچـه ایـران به واسـطه تعـدد رسـانه های 
مجازی هدف این جنگ نرم اسـت، اما سـواد 
رسـانه ای بـه عنـوان موضوعی مهـم مهجور 
واقـع شـده و بـا ضعف هایـی همراه اسـت. 

سیده مریم سیادت، کارشـناس، پژوهشگر و 
مدرس سـواد رسـانه ای، درمورد چالش ها و 
راهکار های توسـعه سـواد رسـانه ای در ایران 
در پرتـو بسـیج همگانی بیـان کـرد: همه ما 
در عصر تکنولـوژی و دنیای فنـاوری زندگی 
می کنیـم و درواقـع، بـا توجـه به تعامـالت و 
ضرورت هـای موجود مبنـی بر انجـام کار ها 
از طریـق اینترنت، همگی در فضـای مجازی 
نفـس می ِکشـیم. بنابرایـن، وقتـی بـه ایـن 
شـدت در این فضا حضـور داریم، الزم اسـت 
که برای حضـور در شـبکه های اجتماعی نیز 
مهارت داشـته تا اثرپذیری مثبـت و مصرف 

بهینـه ای را از این فضا داشـته باشـیم. 
به گفته ایـن مـدرس سـواد رسـانه ای، الزم 
اسـت همان طـور کـه والدیـن عزیـز، از بدو 
تولد فرزنـد خود، تربیتـی را درنظر می گیرند 
در عصـر تکنولـوژی هم تربیـت رسـانه ای را 
برای فرزند خود داشته باشـند و در این میان، 
همـه ارگان هـا و نهاد هایـی کـه می تواننـد 
کمک کننـد بایـد ایـن کار را انجـام دهند تا 
آمـوزش و سـواد رسـانه ای در قالـب تربیـت 
رسـانه به فرزندان و دیگر افـراد جامعه انتقال 

پیـدا کند. 
سـیادت تصریـح کـرد: مـا نیـاز بـه مربیـان 
و مدرسـانی داریـم کـه بـه موضـوع سـواد 
رسـانه ای و نحوه آموزش آن تسـلط داشـته 
باشـند و اگرچـه، آموزش هایـی در ایـن 
خصـوص بـرای تربیـت مدرسـان و مربیـان 
سـواد رسـانه ای انجـام می شـود، ولـی برای 
آمـوزش همگانی می تـوان از بسـیج مردمی 

کمـک گرفـت.

جای خالی هوش کتابخوانی در 
بين قشر تحصيل کرده

یک استاد دانشگاه گفت: هوش کتابخوانی به تفکر نقادانه منجر می شود 
متأسفانه جای این موضوع بین قشر تحصیلکرده هم خالی است.

یکی از وظایف جشن های کتابی همچون هفته کتاب معطوف به 
مسائل جامعه، افزایش قدرت تحلیل مردم از طریق باال بردن میزان 
مطالعه است. در همین زمینه حمیده جعفری؛ استاد دانشگاه درباره 
رویکردهایی که می تواند در تولید کتاب موثر باشد، گفت: جای چند 
رویکرد در زمینه تولید کتاب خالی است؛ موضوعاتی نظیر کتاب و 
کودک، کودک و جوان، کتاب و سالمندان، کتاب و بازگشت به هویت 
و اصالت ایرانی، کتاب و زبان مادری، کتاب و سنت، کتاب و باورمندی 
شخصی، کتاب و وطن پرستی و در نهایت کتاب و هوش کتابخوانی 

ازجمله این رویکردها هستند.
وی درباره هوش کتابخوانی توضیح داد: انواع هوش نظیر هوش هیجانی، 
هوش مالی، هوش عاطفی و مانند آن ها همواره مطرح بوده و مورد بحث 
قرار گرفته اند. اما جای هوش کتابخوانی در این میان خالی است. آنهایی 
که عادت به مطالعه کتاب و استناد به کتاب ها در حین صحبت دارند، 
کسانی هستند که این هوش در آن ها تثبیت و در ذهن شان ملکه شده 
است. جعفری با اشاره به تأثیرات برخورداری از این هوش افزود: معموال 
افراِد دارای هوش کتابخوانی، در مواجهه با بحران های اجتماعی و 
فرهنگی، تصمیمات منطقی تری می گیرند. به عبارت دیگر هوش 
کتابخوانی منجر به بحث مهمی تحت عنوان تفکر نقادانه می شود، به 
این معنا که ساده باور نباشیم و اتفاقات و پدیده های روز جامعه را با چشم 
بازتر نگاه کنیم و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم. در واقع هوش 
کتابخوانی به تفکر نقادانه منجر می شود و این تفکر نقادانه هم باعث 
می شود جامعه در برابر مسائل و مشکالت پیش رو بیمه شود. متأسفانه 
جای این موضوع بین قشر تحصیلکرده هم خالی است و خصوصا مسئله 
زودباوری و نداشتن تجزیه و تحلیل که ناشی از فقدان همین هوش 
کتابخوانی است، قشر جوان کشور را هم مبتال کرده است. این مدرس 
دانشگاه با تأکید بر اینکه جشن های کتابی باید برای همه اقشار جامعه 
یک نظام فکری بسازد، گفت: الزم است خروجی رویدادهای کتابی 

به گونه ای باشد که برای همه اقشار جامعه نظام فکری بسازد.

سامانه ملی سفر در خدمت 
مسافران جام جهانی

به گزارش ایرنا از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران، سامانه ملی سفر 09629 به صورت 24 
ساعته اطالعات کاملی از برنامه مسابقات، اطالعات ورزشگاه ها، 
معرفی اماکن گردشگری و تفریحی قطر، اماکن اقامتی و هتل ها، آب 
و هوا و شرایط جوی شهرهای مختلف قطر، اطالعات و شماره تلفن 
های ضروری، مراکز درمانی  و بیمارستانی، قوانین و مقررات کشور 
قطر، قوانین ورود به ورزشگاه ها، اطالع رسانی در خصوص موارد و 
اقدامات ممنوعه اطالعات مورد نیاز کنسولی را در اختیار هموطنان 
قرار می دهد. هموطنانی که برای هواداری از تیم ملی فوتبال ایران و 
تماشای بازی های جام جهانی به قطر سفر کرده اند می توانند با تلفن 
989629+ تماس بگیرند و نظرات، شکایات و تقدیرهای خود را در 
خصوص عملکرد دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی شرکت های 

هواپیمایی ایرانی ثبت و پیگیری کنند.

تغییر در ساختار جشنواره نواحی الزامی استخبر
گزارش

مهر

پانزدهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایرانـی در حالی 
بـه کار خـود پایـان داده کـه ایجـاد تغییـر در سـاختار 
اجرایی این رویداد موسـیقایی ملی امری الزم و ضروری 

اسـت.
پانزدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران طـی 
روزهای بیسـت و سـوم تا بیسـت و هفتم آبان ماه سـال 
جاری بـه میزبانی شـهر گـرگان برگـزار شـد، رویدادی 
پرچالش کـه چنـد روز مانده بـه برگـزاری آن در کرمان 
به دلیل آنچـه از آماده نبـودن زیرسـاخت های فنی تاالر 
مرکـزی میزبـان جشـنواره در ایـن شـهر اعـالم شـد به 
استان گلسـتان و شـهر گرگان انتقال پیدا کرد. شرایطی 
که سـر منشـا حـرف و حدیث هـای زیـادی شـد و البته 
مسـئوالن برگـزاری ایـن رویـداد هـم می دانسـتند کـه 

قطعـاً دربرگیرنـده حاشـیه هایی هم هسـت.
حاشیه هایی از جنس رسـانه ای و موسـیقایی که هریک 
بـرای خـود موافقـان و مخالفانی داشـت و ماجـرا را وارد 
شـرایطی کرد کـه بسـیاری از افراد هـم از ایـن اختالف 
صنفی نهایت بهره بـرداری را داشـته و از هیچ کوششـی 
برای تخطئه و ضعیف جلـوه دادن چنیـن رویداد مهمی 
فروگـذار نکردنـد و عـده ای هـم بـا متن هـا و نوشـته ها 
و مصاحبه هـای متعـدد از ایـن تغییـر مـکان برگـزاری 

جشـنواره اسـتقبال خوبی بـه عمـل آوردند.
آنچـه در برگـزاری جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران 
می تـوان به آن اشـاره کـرد بـدون تردید در نظـر گرفتن 
انتقادات و نقطـه نظرات فراوانی اسـت که طـی روزهای 
اخیـر چـه از طـرف آنانـی کـه مخالـف انتقـال آن بـه 
گلسـتان بودنـد و چـه آنانـی کـه موافـق برگـزاری در 

کرمـان، مطـرح شـد.
چارچوبـی کـه از سـوی کارشناسـان و دلسـوزان واقعی 
عرصه موسـیقی نواحـی کـه در کرمـان و دیگر شـهرها 
فعالیـت می کننـد می توانـد زمینه سـاز برگـزاری 
نشسـت های هم اندیشـی و تخصصی متعـددی با حضور 
این افـراد و مدیران برگـزاری جشـنواره به ویـژه انجمن 
موسـیقی ایران و دفتر موسـیقی وزارت فرهنـگ زمینه 
سـاز برطـرف کـردن همـه سـوتفاهم ها و گفتگوهـای 
منطقـی و بـه دور از هیاهـو و حاشـیه، برای هرچـه بهتر 
برگـزاری کـردن ایـن رویـداد در دوره های بعدی باشـد.
اگرچـه بـه دلیـل برخـی از گزارش هـا و روایت هـای 
منعکس شـده در فضای مجـازی عـده ای بر ایـن باورند 
که انتقال میزبانی اسـتان گلستان از جشـنواره موسیقی 
نواحـی بـدون هماهنگی هـای قبلـی و در عـرض مدتی 
کوتـاه صـورت گرفتـه، امـا فرآینـد انتقـال جشـنواره از 
کرمـان بـه گلسـتان دربرگیرنـده نکاتـی بـود کـه یکی 
دو هفتـه مانده بـه برگـزاری جشـنواره در جلسـات هم 
اندیشی به رسـانه ها اعالم شـده بود. کما اینکه در همین 
چارچوب نیز شـنیده شـد فعالیت ها و اقدامات الزم برای 
موضـوع انتقـال جشـنواره بـا هماهنگـی وزیـر فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی، معـاون هنـری وی و مدیـرکل وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان چند هفته قبل 

از برگـزاری جشـنواره صـورت گرفتـه بود.
بـه هـر حـال پانزدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی 
ایران در شـرایطی بـه کار خود پایـان داد، که بـا توجه به 
شـرایط این روزهای کشـور ایـران و اتفاقـات و التهاباتی 
کـه رخ داده تبدیل به یکی از سـخت ترین و دشـوارترین 
رویدادهایـی مرتبـط با موسـیقی هـم بـرای هنرمندان 
شـرکت کننـده و هـم بـرای مدیـران برگـزاری ایـن 
جشـنواره شـد. مسـیری که عـده ای بابت برگزار شـدن 
آن در شـرایط فعلـی به شـدت انتقـاد داشـتند و عده ای 
هم بـر این بـاور بودند کـه این جریـان فرهنگـی مهم در 
موسیقی کشـور می بایسـت با در نظر گرفتن مالحظاتی 
پیـش روی مخاطبـان قـرار می گرفـت. فرآینـدی کـه 
اکنـون در دیگـر حوزه هـای فرهنگـی هنـری کشـور از 
جمله تئاتـر، سـینما و هنرهـای تجسـمی نیـز مطرح و 
موجب شـرایطی شـده که تمرکز روی ایـن نقطه نظرات 

مثبـت و منفـی امـری الزم و ضروری اسـت.
آنچـه در رویـداد پانزدهـم موسـیقی نواحـی ایـران بـه 
میزبانی شـهر گرگان پیـش روی مخاطبان قـرار گرفت، 
برگـزاری چندیـن اجـرای زنـده از هنرمنـدان اقـوام 
مختلف ایـران زمیـن در قالب های گوناگـون و همچنین 
دو هنرمنـد از کشـورهای ترکیـه و تاجیکسـتان بود که 
براسـاس ایده کامران مرآتی دبیر این دوره از جشـنواره و 
دبیر دوره بعدی توجه به »اشـتراکات موسـیقایی جوامع 
مسـلمان در حوزه ایران فرهنگی کهن« و »چیدمان این 
رنگین کمـان فرهنگی در یـک میدان هنـری« را اصل و 
مبنـای موضوعی جشـنواره قـرار داده بود. شـرایطی که 
در بخـش پژوهشـی جشـنواره نمود بیشـتری داشـت و 

دربرگیرنـده ارزش هـای فراوانی هـم بود.

اگرچـه حضـور تکـراری برخـی از گروه هـای ایرانـی 
شـرکت کننده در جشـنواره نمی تواند دسـتاورد چندان 
مفیدی برای یک رویـداد پویا در حوزه موسـیقی نواحی 
باشـد، اما اجـرای چنـد گـروه جدیـد و جوان موسـیقی 
نواحی بخش هـای مختلـف ایـن دوره از جشـنواره نوید 
بخش روزهای امیـدوار کننده ای برای موسـیقی نواحی 
ایران اسـت که این روزهـای خطر خاموشـی آن به دلیل 
مـرگ بـزرگان ایـن عرصه به شـدت حـس می شـود. به 
ویـژه اینکـه در ایـن زمینـه پژوهشـگران صاحـب نامی 

در مناطـق مختلـف ایـران حضـور دارند کـه با مشـاوره 
و اسـتفاده از نظـرات کارشناسـی شـده آنهـا می تـوان 
بـه دسـتاوردهای موثرتـر و روشـن تری بـرای برگزاری 

جشـنواره موسـیقی نواحـی ایران دسـت پیـدا کرد.
البتـه بمانـد کـه در ایـن مجـال هـم شـرایط چنـدان 
مسـتحکمی وجود ندارد، زیرا برخی از این پژوهشـگران 
بنـا بـه دالیلـی حاضـر نیسـتند در کنـار یکدیگـر برای 
رویدادی چـون جشـنواره موسـیقی نواحـی کارهایی را 
انجام دهنـد. چارچوبی آزاردهنـده که در قالب چشـم و 
هم چشـمی های آزار دهنده کـه دود ضـرر و زیانش اول 
بـه چشـم هنرمندانـی می رونـد کـه در مظلومانـه ترین 
شـکل ممکن بـه حفـظ و اعتـالی این هنـر بـا کمترین 

میـزان دسـتمزد فکـر می کنند.

بخـش اجرایـی رویـداد پانزدهـم اما مشـتمل بـر نکات 
فراوانی بود کـه می تواند از پـس برگـزاری دوره پانزدهم 
جشـنواره بـه آنهـا توجـه داشـت، خـرده حاشـیه هایی 
کـه بخشـی از آنهـا مربـوط بـه نحـوه انتخـاب گروه ها و 
هنرمندانی اسـت، که هنـوز از فرآیند انتخـاب آنها برای 
حضـور در بخـش نهایـی جشـنواره اطالعـی در دسـت 
نیسـت، چرا کـه شـنیده شـد، برخـی از اعضـای هیات 
انتخاب جشـنواره اقدام به انتخاب هنرمندانی زده بودند 
که در جدول نهایی آثار نامشـان نیسـت و افـراد دیگری 

جایگزیـن آنهـا شـده اند.
این موضـوع به شـکل دیگـری در حـوزه سـایر گروه های 
دعوت شـده به جشـنواره نیز اتفاق افتـاد. به گونـه ای که 
تعـدادی از گروه هـا و هنرمنـدان هـم تصمیـم گرفتند از 
حضـور در جشـنواره انصـراف دهنـد، انصرافـی کـه گویا 
ریشـه در برخی از اتفاقات غیر موسـیقایی دارد که شرایط 
ایـن روزهـای ایـن جامعـه، ایـن احتمـال و گمانـه زنـی 
پررنگ تر می کنـد. البته در ایـن میان نمی تـوان از حضور 
احمدجمال کایهان نوازنده و پژوهشـگر از کشـور ترکیه و 
دولت نظری اف پژوهشـگر موسـیقی نواحی تاجیکستان 
بـه راحتی عبـور کرد کـه با حضورشـان فضای جشـنواره 
امسـال را متفاوت تـر کـرده و با ارائه آثارشـان در راسـتای 
تحقق شـعار جشـنواره اقدامـات موثـری را انجـام دهند. 
شـرایطی که جای خالی آن در جشـنواره موسیقی نواحی 
ایران کـه به ورطـه تکرار محتوایـی افتاده به شـدت حس 
می شـد و می تواند تبدیل به رویکرد همیشـگی مسئوالن 

جشـنواره در دوره های بعدی باشـند.
نحوه میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
گلسـتان هـم از دیگـر نکاتی بـود کـه در این جشـنواره 
تالش شد به واسـطه همراهی انجمن موسـیقی ایران به 
عنوان مدیریت اجرایی جشـنواره و دفتر موسیقی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی به عنـوان سیاسـتگذار اصلی 
میزبانی قابل قبولـی از گروه ها، هنرمندان، پژوهشـگران 
و خبرنـگاران حـوزه رسـانه داشـته باشـد. فضایـی کـه 
اگرچـه بـه دلیـل شـرایط و التهابـات اخیـر کشـورمان 
در برخـی مواقـع دسـتخوش حاشـیه هایی هم شـد، اما 
می توانـد براسـاس تجربه هـای بـه دسـت در دوره هـای 
بعـدی نیـز تبدیـل بـه رویکـرد مفیدتـر و موثرتـری در 
میزبانی باشـد. این در حالی اسـت که افزایش دسـتمزد 
گروه هـا و هنرمندان شـرکت کننده در قالبـی چند برابر 
از جشـنواره قبلی نیـز یکـی از دسـتاوردهای مثبتی بود 

کـه می تـوان به آن اشـاره داشـت.

هر
س: م

عک

کاغذ فرهنگ و هنر

پانزدهمين جشـنواره موسـيقی نواحی ایران طی روزهای بيسـت و سـوم تا بيسـت و هفتم آبان ماه سال 
جاری به ميزبانی شـهر گرگان برگزار شـد، رویدادی پرچالش که چنـد روز مانده به برگـزاری آن در کرمان 
به دليل آنچـه از آماده نبودن زیرسـاخت های فنی تاالر مرکزی ميزبان جشـنواره در این شـهر اعالم شـد 
به استان گلسـتان و شـهر گرگان انتقال پيدا کرد. شـرایطی که سـر منشـا حرف و حدیث های زیادی شد 

و البته مسـئوالن برگزاری این رویداد هم می دانسـتند که قطعاً دربرگيرنده حاشـيه هایی هم هسـت.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ شهرستان کهنوج
بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبـت اسـنادوامالک و مـواد 59 و 64 آییـن نامـه اصالحـی 
قانـون ثبـت و همچنیـن تبصـره 4 مـاده 2 قانـون اصـالح و حذف مـوادی از قانـون ثبت 
بدینوسـیله فهرسـت امالکی که در سـه ماهه دوم سـال 1401 در حوزه ثبتی شهرسـتان 
کهنـوج بخـش 46 کرمـان تقاضـای ثبـت شـده اند بـه ترتیب شـماره پالک و ذکـر نام و 

نـام خانوادگـی متقاضـی ثبـت و محـل وقوع ملک به شـرح ذیـل آگهی میشـوند .
فرعیـات ذیـل از پـالک 1 - اصلـی واقـع در گلسـتان زه، نخلسـتان ، پشـته دول آبـاد و 
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2698 فرعی آقای اسماعیل دلشادی فرزند دادمحمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 41/31 متر مربع .

  2699 فرعی آقای اسماعیل دلشادی فرزند دادمحمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 83.68 متر مربع .
2700 فرعی آقای حسین کریمی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 824 متر 

 2704 فرعی خانم مریم میرزائی فرزند جمعه ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 303 متر مربع 
2705 فرعی خانم مرضیه مریمی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 490 متر مربع .

2706 فرعی اقا محمد محمودی فرزند حسین ششدانگ یک باب مغازه نیمه ساخت به مساحت 138/50 مربع
2707 فرعی آقای فرشید خانچه فرزند عیسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254 متر مربع 

2708 فرعی آقای محمدرضا سلیمانی فرزند ناصر ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 67 متر مربع
2709 فرعی خانم راحیل سنجری فرزند اسمعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1339 متر مربع 

2710 فرعـی خانـم سـکینه خانـه زر فرزنـد اردشـیر ششـدانگ گلخانه مشـتمل بر زمین مـزروی نخیالت به مسـاحت 
4225/70 متـر مربع 

2711 فرعی خانم فاطمه رئیسی راد فرزند جهانگیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233 متر مربع 
2712 فرعی خانم لیال خادمی زاده فرزند جهانگیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 445 متر مربع 

2713 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه نمایندگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـه شناسـه ملـی 
مربـع  متـر  بـه مسـاحت 920  بهداشـت  بـاب سـاختمان خانـه  یـک  14000235860 ششـدانگ 

2714 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران به نمایندگـی وزارت بهداشـت ؛ درمان و آموزش پزشـکی ششـدانگ یه 
سـاختمان مرکـز جامع سـالمت زه بـه مسـاحت 1968 متر مربع 

2715 فرعی آقای سعید خانچه فرزند خوبیار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 283 متر مربع 
2716 فرعی خانم شهناز اکبری بیژن آباد فرزند اسالم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 236/13 متر مربع 

2717 خانـم شـهناز اکبـری بیـژن آبـاد فرزنـد اسـالم ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور بـه مسـاحت 248/23 متر 
بع  مر

فرعیات ذیل از پالک 2 - اصلی واقع در حیدرآباد شهر کهنوج قطعه یک .
10579 فرعـی خانـم الهـام امیـری دومـاری فرزنـد عنایـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصور بـا بنـای احداثی به 

مسـاحت 273.79 متـر مربـع .
10614 فرعی آقای افشین خیوه فرزند امان اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 103.29 متر مربع .
10615 فرعی آقای احمد ساالری فرزند عباس ششدانگ ساختمان مغازه به مساحت 54.95 متر مربع .

10616 فرعـی خانـم زینـب عباسـی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور با بنـای احداثی به مسـاحت 
399.25متـر مربع .

10617 فرعـی خانـم معصومـه صادقـی فـرد فرزنـد حمید ششـدانگ یک قطعـه زمین محصور بـا بنای احداثـی در آن 
به مسـاحت 384.58 متـر مربع .

10623 فرعـی آقـای غالمعبـاس میرانـی فرزنـد جنگی ششـدانگ یک قطعه زمیـن جهت تجمیع با پـالک 534 فرعی 
از 2 اصلـی بـه مسـاحت 80.06 متر مربع 

10624 فرعـی خانـم معصومـه آتـش بسـته فرزند دادمراد ششـدانگ یـک قطعه زمین محصـور با بنـای احداثی در آن 
بـه مسـاحت 231.71 متر مربع

10634 فرعی خانم زینب اصغری مفراد فرزند خان محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 366.89 متر مربع 
58 فرعـی از 14- اصلـی خانـم ثریـا درسـته فرزنـد علـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه 

مسـاحت 355.80 متـر مربـع واقـع در اختیارآبـاد شـهر کهنـوج قطعـه یـک.
  509 فرعـی از 21- اصلـی خانـم مهدیـه السـادات ضیـاء هاشـمی فرزنـد سـید عبـاس ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 

محصـور بـا بنـا احداثـی بـه مسـا حـت 262.18 متـر مربـع واقـع در علی آبـاد شـهر کهنوج 
908 فرعـی از 22 - اصلـی آقـای محمـد حسـین چمنی فرزند تـاج محمد ششـدانگ یک قطعه زمین محصـور با بنای 

احداثـی به مسـاحت 280.97متر مربع
فرعیات ذیل از پالک 29 - اصلی واقع در عباس آباد، ،بلوار حافظ شهر کهنوج قطعه یک .

145 فرعـی خانـم مطهـره باقـری نـژاد فرزند ماشـاءاله ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور با بنـای احداثـی در آن به 
مربع مسـاحت 314.8متر 

146 فرعی خانم سمیرا درویش زاده فرزند نجات ششدانگ یک باب خانه مساحت 287.85 متر مربع
182 فرعـی از 36- اصلـی خانـم نصرت شـریفی فرزند مختار ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 285.5متر مربع واقع 

در خاتـون آ بـا د شـهر کهنوج محله سـادات قطعه یک 
1833 فرعـی از 83 - اصلـی آقـای مهـدی خواجـه فرزند حسـین ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل بر زمیـن مزروعی 
بـه مسـا حـت 22853 متـر مربـع واقـع در احمدآبـاد سـهالور کهنوجفرعیات زیـر از پـالک 157 -اصلی واقع در شـهر 

فاریـاب قطعه دو 
1589 فرعـی آقـای حسـین قندهـاری فرزنـد دوریـش ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور با بنـای احداثـی در آن به 

مسـاحت  990.66متـر مربع

1590 فرعـی آقـای محمـد تاجیـک فرزنـد حسـین ششـدانگ یک قطعـه زمین محصـور با بنـای احداثی به مسـاحت 
1179.23متـر مربع

1591 فرعی آقای محمد تاجیک فرزند حسین ششدانگ ساختمان مغازه به مساحت 98.76   متر مربع 
1593 فرعـی آقـای محسـن شـکوهی فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمین محصـور با بنـای احداثـی در آن به 

مسـاحت 392 متـر مربع
1594 فرعی آقای عبدالرضا دادور فرزند حاجی ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 60 متر مربع 

1595 فرعـی خانـم محبوبـه نظـری فرزنـد سـهراب ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصور بـا بنـای احداثـی در آن به 
مسـاحت 248.20متـر مربع 

1596فرعـی آقـای مهـدی تاجیکـی فرزند مراد ششـدانگ یـک قطعه زمین محصور بـا بنای احداثی در آن به مسـاحت 
متر مربع   254.15

1597 فرعـی آقـای علیرضـا تاجیـک فرزنـد حسـن ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـا احداثـی در آن بـه مسـاحت 
364.36 متـر مربـع

1599 فرعـی آقـای غالمرضا خدادادی فرزند مراد ششـدانگ سـاختمان اسـکلت بتن مشـتمل بر دو طبقه به مسـاحت 
96.09 متـر مربع

فرعیات ذیل از پالک 496 - اصلی واقع در حسین آباد، شهرک گاوچاه شهر قلعه گنج قطعه چهار.
425 فرعـی آقـای میردوسـت پـرواز فرزنـد رمضـان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی در آن به 

مسـاحت 315.78 متـر مربـع. واقع
426 فرعـی آقـای صائـب چمـک فرزند ابراهیم ششـدانگ یک قطعـه زمین محصور بـا بنای احداثی در آن به مسـاحت 

مربع. 492.4متر 
427 فرعـی خانـم پـری بخـرد محمـدی فرزند یوسـف ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور با بنـای احداثـی در آن به 

مسـاحت 367.07 متـر مربع. 
فرعیات ذیل از پالک 497 - اصلی واقع در نورک آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار

1570 فرعـی آقـای محمـد امیـر مـرادی فرزنـد امراهلل ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور با بنـای احداثـی در آن به 
مسـاحت 782.62 متـر مربع.

1573 فرعـی آقـای ابراهیـم جـداوی فرزنـد حسـین ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصور بـا بنـای احداثـی در آن به 
مسـاحت 269.72 متـر مربع 

فرعیات ذیل از پالک 502 - اصلی واقع در حسن آباد شیوه ای و خیرآباد شهر قلعه گنج قطعه چهار 
216 فرعی خانم آرزو علیزاده کهن میرزا فرزند علی ششدانگ باغ نخیالتی به مساحت 46042.32متر مربع.

390 فرعی آقای دادی بازگیر فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44.76متر مربع.
392 فرعی آقای عبدالرضا زرین کاله فرزند کریم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 304.43متر مربع.

393 فرعی آقای محمد یونس حاتم پور چاه حسن فرزند ایرج ششدانگ یکباب خانه به مساحت 400 متر مربع
394 فرعی آقای مصیب بخرد فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 361 متر مربع.

395 فرعی آقای حمید محمدی نیا کهن فرزند اصغر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 355 متر مربع.
396 فرعی آقای مجتبی صادقی کیا فرزند درویش ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 610 متر مربع.

397 فرعی آقای مرتضی چمک فرزند عیسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211 متر مربع.
398 فرعی آقای امیر رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 462 متر مربع.

399 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 250 متر مربع.
400 فرعی آقای امیر رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 338 متر مربع.

401 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 360 متر مربع.
402 فرعی آقای امیر رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 477 متر مربع.

403 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 290 متر مربع.
404 فرعی آقای امیر رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 460 متر مربع.

405 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 360 متر مربع
406 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 434 متر مربع.

407 فرعی آقای امیر رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 412 متر مربع.
408 فرعی آقای امیر رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 421 متر مربع.

409 فرعی خانم زهرا رئیسی فرد فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 423 متر مربع.
410 فرعی خانم زهرا رئیسی فرزند مراد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 413 متر مربع

فرعیات ذیل از پالک 503 - اصلی واقع در زرگل بزرگ، چیل آباد، چراغ آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار 
732 فرعی خانم معصومه محمدی برجکی فرزند گلک ششدانگ یک باب خانه به مساحت 371 متر مربع.

733 فرعـی خانـم محبوبـه مانـدگاری فرزنـد گل محمـد ششـدانگ یک باب خانه مسـکونی بـه مسـاحت.21. 746متر 
مربع.

734 فرعی آقای بخشی رئیسی فرزند اسحق ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27.69 متر مربع.
735 فرعی آقای موسی رئیسی فرزند اسحق ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27.97 متر مربع.
736 فرعی آقای موسی رئیسی فرزند اسحق ششدانگ یک باب مغازه به مساحت.28.53 متر مربع.

866 فرعی آقای منصور محمودی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1677.87 متر مربع.
868 فرعی آقای ابوذر محمدی نیا کهن فرزند اصغر شش دانگ یک خانه به مساحت 723 متر مربع.

869 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش ششـدانگ یک سـاختمان آموزشـگاه 
بـه مسـاحت 2402.99 متر مربع.

870 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان 
آموزشـگاه بـه مسـاحت 2737.57 متـر مربـع

1925 فرعـی از 505 اصلـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 
14000290195 ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 6750 متـر مربـع واقـع بنـد چاه رضا شـهر 

قلعـه گنـج قطعـه چهار .

424 فرعـی از 729 -اصلـی آقـای محمـد کـوه شـهری فرزند احمد ششـدانگ زمین مزروعی مشـتمل بر بـاغ نخیالتی 
بـه مسـاحت 131944.09 متـر مربع واقـع در احمد آباد شـهر منوجان 

 36 فرعـی از 883 -اصلـی آقـای حسـین احمـدی فرزنـد جـالل ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 350 متـر مربع 
واقـع در چاریـان منوجان قطعـه پنج. 

11 فرعـی از 901 - اصلـی آقـای عیسـی ایـکار منوجـان فرزنـد دوشـنبه ششـدانگ زمین مزروعی مشـتمل بـر باغ به 
مسـاحت 75885 متـر مربـع واقـع در شـیله چاریان منوجـان قطعه 5

186 فرعـی از 1112 -اصلـی آقـای اسـماعیل نصیـری مقـدم فرزنـد محمـد ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
2311.13 متـر مربـع واقـع در عبـاس آبـاد منوجـان قطعـه 5 

9 فرعـی از 1605 - اصلـی آقـای هـادی بهمنـی منوجـان فرزند قنبر ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت 
125506.88متـر مربـع واقع در چغوکـی منوجان قطعه 5 

10 فرعـی از 1605 -اصلـی آقـای موسـی احسـانی فرزنـد حاتـم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
80706.54 متـر مربـع واقـع در روسـتای چغوکـی منوجـان قطعـه 5

1073 فرعـی از 1673 -اصلـی خانـم بلقیـس میرشـکاری ده کهـان فرزند دادخدا ششـدانگ یک قطعـه زمین محصور 
به مسـاحت 500متـر مربع 

فرعیـات ذیـل از پـالک 2221 - اصلـی واقع در کنار جمال و اشـکو تویئه وسـور گاه و تا کالن و نانگ و چاهان رمشـک 
شهرسـتان قلعه گنـج قطعه چهار

48 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 1007 متـر مربع 

49 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 1078 متـر مربع 

50 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 892 متـر مربع 

51 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 14622 متـر مربع

52 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 4896 متـر مربع 

 53 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 1743 متـر مربع

54 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 1480 متـر مربع 

55 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 2228 متـر مربع

 56 فرعـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـا شناسـه ملـی 14000290195 
ششـدانگ یـک سـاختمان آموزشـگاه بـه مسـاحت 2762 متـر مربع 

8 فرعـی از 2955 - اصلـی آقـای احمـد یوسـفی منوجان فرزند مرحوم یوسـف ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی به 
مسـاحت 314253.50واقع در چغوکی شـهر منوجـان قطعه پنج 

آگهی اصالحی 
امالکـی کـه در آگهـی پیشـین بـه اشـتباه آگهـی و برابـر اختیـارات تفویضی هیاتهـای نظارت آگهـی ها آنهـا تجدید و 

مهلـت اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ انتشـار بـه مدت یـک ماه می باشـد 
1566 فرعـی از 157 - اصلـی آقـای علـی ترزبـان فرزنـد محمد ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور مشـتمل بر بنای 
احداثـی در آن بـه مسـاحت 887 متـر مربـع واقع در گروه یک شـهر فاریـاب قطعه 2 که در آگهی قبلی مسـاحت ملک 

اشـتباها 647 متـر مربع قید شـده بود 
فرعیـات ذیـل از پـالک 502 اصلـی واقع در حسـن آباد شـیوه ای وخیرآباد شـهر قلعه گنج قطعه 4 کـه در آگهی قبلی 

محـل وقـوع ملک ذیل اشـتباها حسـین آباد قید شـده بود -
372 فرعی رضا حیدری نیا رودباری فرزند چاکر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 383.70متر مربع.
375 فرعی آقای حمید نادری پور فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1074.28متر مربع.

376 فرعـی آقـای امیـر حسـین رسـتمی جـاز فرزنـد الل بخـش ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت 
409.34متـر مربـع.

377 فرعی آقای امیر حسین رستمی جاز فرزند الل بخش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 37.88متر مربع
379 فرعی آقای امیر حسین رستمی جاز فرزند الل بخش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 23.17متر مربع

380 فرعی آقای امیر حسین رستمی جاز فرزند الل بخش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1225.01متر مربع
381 فرعی آقای امیر ناروئی فرزند جالل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 313.20 متر مربع.

382 فرعی خانم الهام حیدری کهن فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 643 متر مربع
383 فرعی آقای محمد جمشیدی پور فرزند غالم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 453 مترمربع

384 فرعی آقای محمد جمشیدی پور فرزند غالم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 738 متر مربع 
389 فرعی آقای عارف دنیا بر فرزند کرم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 729 متر مربع

لـذا برابـر مـاده 16 قانـون ثبت اشـخاصی که نسـبت به امـالک مندرج در ایـن اگهی واخواهـی دارند میتواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن دادگاه صالحـه احالـه گـردد در صورتـی کـه بیـن تقاضـا کننـدگان و دیگـران قبل از انتشـار ایـن آگهی 
دعـوی بـوده میتواننـد گواهـی نامـه دادگاه مبنـی بـر طـرح دعوی بـه ایـن اداره تسـلیم و اال حق آنها سـاقط میشـود. 
ضمنـا بـه اسـتناد مـاده 86 قانـون ثبـت معترضیـن بایـد ظرف مـدت یک مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره نسـبت به 

تقدیـم دادخواسـت بـه مراجـع قضایی اقـدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز یکشنبه :1401/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه :1401/09/01
 علی رحمانی خالص . رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج
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خبر

اعتراض سرمربی رعد 
پدافند به داوری ليگ 

کشتی فرنگی
سـرمربی تیم کشـتی فرنگـی رعـد پدافند 
ارتش بـه نحـوه داوری و اخـراج بی دلیل اش 

در هفته نخسـت اعتـراض کرد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از ایرنا، هفته 
اول بیسـت و دومین دوره لیگ برتر کشـتی 
فرنگی باشـگاه های کشـور جام یـادگار امام 
)ره( روز شـنبه در حالـی در سـالن تختـی 
شـهر اهواز برگزار شـد کـه تیم رعـد پدافند 
در گـروه دوم بـا نتایـج 9 بـر 1 و 6 بـر 4 برابر 
تیم هـای مقاومـت البـرز مبـارزات خـود را 

واگـذار کرد.
یکـی از اتفاقـات جالـب ایـن دیـدار 2 کارته 
شـدن سـرمربی تیـم رعـد پدافنـد یعنـی 
محمدرضـا مشـمعچیان بـود کـه داوری با 
کارت قرمـز او را از همراهـی تیمـش در این 
بازی دور کرد تا وی از سـکوها شاهد نظارت 
کشـتی گیرانش در رقابـت بـا تیـم البـرزی 

باشـد.
در گـروه )الـف( لیـگ کشـتی فرنگـی 
تیم هـای دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـازین 
سعید اندیمشک، شهرداری مسجدسلیمان 
و فوالدمبارکـه سـپاهان و در گـروه )ب( 
تیم هـای رعـد پدافنـد ارتـش، فـوالد 
خوزسـتان و مقاومت البرز هم گروه هستند.
محمـد رضـا مشـمعچیان روز دوشـنبه در 
گفتگویی اظهـار کـرد: داوری لیـگ فرنگی 
در حد مسـابقات نبـود و به نفع تیـم حریف 
بود. بـدون هیـچ دلیلی نـه بی احترامـی، نه 
اعتراض و بی ادبـی مـرا از ادامه بـازی اخراج 
کردنـد کـه ایـن عمـل بـه ناحقـی صـورت 

گرفـت.
وی بیـان کـرد: ایـن اخراجـی در حالـی رخ 
داد کـه در بـازی دوم رعد پدافند بـا نتیجه 6 
بـر 4 در دیداری یـک طرفه نتیجـه را واگذار 
کـرد کـه ایـن موضـوع تنهـا بـه ضـرر تیـم 
مـا بـه اتمـام رسـید. در ایـن بـاره نیـز چند 
مصاحبه داشـتم و نسـبت به این اخـراج نیز 
درخواست بازبینی فیلم را داشـتم. امیدوارم 
در دور برگشـت سـازمان لیگ کشتی به این 
موضـوع ورود کند و داوران خوبـی را انتخاب 
کنند تـا در نتیجـه بازی هیـچ ضـرر و زیانی 

صـورت نگیرد.
سـرمربی تیـم رعـد پدافنـد تصریـح کـرد: 
امیـدوارم رییـس سـازمان لیـگ بـه ایـن 
ناداوری ورود کنـد و تجدید نظر در خصوص 

ایـن اخـراج را لحـاظ کنند.

صمدی: 

دلسرد نشدیم
 تا اینکه روی دور 

پيروزی افتادیم

صمـدی سـرمربی تیـم والیبـال نیـان 
الکترونیـک گفـت: بـرای تیمـی کـه ریتـم 
خود را پیـدا کـرده و روند پیـروزی در پیش 
گرفته اسـت، تعطیلی مسـابقات اصال خوب 

نیسـت.
به گـزارش کاغـذ وطن و بـه نقل از تسـنیم، 
حامد صمـدی در مـورد 4 شکسـت متوالی 
تیـم نیـان الکترونیک مشـهد در آغـاز لیگ 
برتـر والیبـال اظهـار داشـت: نیـان مثـل 
شـهرداری ارومیـه،  آخریـن تیمی بـود وارد 
لیگ برتر شـد و مـا در مراسـم قرعه کشـی، 
حضور خـود در لیگ برتر را مسـجل کردیم. 
ایـن نـوع ورود به لیـگ برتـر، قطعـا تبعاتی 

دارد.
سرمربی تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد 
ادامـه داد: بازیکنـان تیـم زمـان الزم بـرای 
بدنسـازی و هماهنگـی در اختیار نداشـتند 
کـه مـا از همیـن موضـوع ضربـه خوردیـم. 
جـذب بازیکـن هـم، مشـکل دیگـر مـا بود. 
دریافت کننـده  مطرحـی در ابتـدای فصـل 
در تیـم حضـور نداشـت و محمد موسـوی و 
مهـدی جلـوه نیـز در روزهـای پایانـی به ما 

ملحـق شـدند.
صمـدی گفـت: البتـه مـن در مورد شـرایط 
تیـم، پیش بینی هـای الزم را انجـام داده 
و بـه مدیـران متذکـر شـده بـودم. بـا ایـن 
وجود پـس از 4 شکسـت متوالـی در ابتدای 
فصـل، زمزمه های خوبـی از طرف هـواداران 
و پیشکسـوتان در مورد تیم شنیده نمی شد 
و مـا تحـت فشـار شـدیدی بودیـم. پـس از 
پیـروزی مقابـل گیتی پسـند در مشـهد، بار 
سـنگینی از دوش تیـم برداشـته شـد. کادر 
فنـی بـه بازیکنـان اعتماد داشـت و پـس از 
4 باخت متوالی، دلسـرد نشـد تـا اینکه تیم، 

روی دور پیـروزی افتـاد.
حامد صمدی اضافـه کـرد: در ادامه فصل به 
دلیـل مصدومیت هـا بـه مشـکل برخوردیم 
بـه طـوری کـه مجبـور شـدیم از امیـن 
علـوی در پسـت دریافت کننـده اسـتفاده 
کنیـم. در آخریـن دیـدار مقابـل پیـکان به 
جوان ها اعتمـاد کردیـم و میـدان دادیم که 

خوشـبختانه مـا را رو سـفید کردنـد.
او در مورد تعطیلی ناگهانـی لیگ برتر گفت: 
خبـر تعطیلی لیگ خیلـی فـوری و ناگهانی 
بود بـه طـوری کـه زمانی بـرای پـس دادن 
بلیـط ارومیـه برای بـازی بـا تیم شـهرداری 
پیـدا نکردیـم. همین مسـئله بـه تیـم، 75 

میلیـون تومان ضـرر زد.

کف و سقف قراردادها در ليگ 
برتر تيروکمان!

کف و سـقف قراردادها در چهاردهمیـن دوره لیگ برتـر تیروکمان 
در سـال 1401 اعالم شـد.

به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایسـنا، چهاردهمین دوره مسـابقات 
لیـگ برتر تیروکمـان زنـان و مـردان در بخـش کامپونـد و ریکرو با 
حضـور 23 تیم کـه 7 تیـم آن در بخـش زنـان و 16 تیـم در بخش 
مردان بود برگزار شـد و جمعا 350 ورزشـکار به همـکار کادر فنی و 

سرپرسـتی تیم هـا در ایـن دوره از رقابت ها حضور داشـتند.
نکته قابـل تامل در مـورد لیگ برتـر تیروکمـان اما ارقام بسـیار کم 
قرارداد کمانـداران حاضـر در این دوره مسـابقات بود بـه طوری که 
باالترین قرارداد منعقد شـده با یکـی از ملی پوشـان تیروکمان مرد 

ایران به مبلـغ 30 میلیـون تومان بـه امضا رسـیده بود.

سرمربی حفاری:

اگر دهدار آماده نبود وزنه 
سنگين نمی گرفتم

رامهرمزی مربـی تیم وزنه بـرداری ملی حفـاری گفت: رضـا دهدار 
برای رقابـت در لیگ آماده بود و آسـیب دیدگی هم نداشـت و وقتی 
ورزشـکار توانایی زدن وزنه سـنگین دارد چرا از آن استفاده نکنیم؟
به گـزارش کاغـد وطـن بـه نقـل از ایسـنا،  فـراز رامهرمـزی درباره 
اینکـه چـه ضرورتی وجـود داشـت کـه رقابـت بیـن رضا دهـدار و 
رسـول معتمدی در دسـته 102 کیلوگرم لیگ برتر سـنگین باشد 
کـه در نهایـت بـه مصـدوم شـدن معتمـدی در آسـتانه مسـابقات 
جهانـی منجـر شـد؟ بیـان کـرد: وزنه بـرداری رشـته ای اسـت که 
مقـداری آسـیب پذیر اسـت و مصدومیـت هـم جـزو اتفاقـات این 
رشـته اسـت و نمی تـوان کسـی را مقصـر دانسـت. نظـر شـخصی 
خود مـن این اسـت کـه ورزشـکار را با توجـه بـه آمادگی کـه دارد، 
در رقابـت می بـرم و بدانم کـه وزنـه در توانـش نیسـت، او را زیر آن 

وزنـه نمی بـرم.
او در مـورد اینکه خـود دهدار هـم وزنـه 176 کیلوگرم را نتوانسـت 
بزند، گفـت: توانایـی او خوب بـود و اگر رقابـت جدی تر بـود می زد. 
حتـی می خواسـتم حرکـت سـوم 2 ضرب هـم دیگـر نزنـد، چون 
اول شـدن او قطعـی بـود امـا خـودش اصـرار داشـت کـه محـک 
بخورد. دهـدار از 95 درصد قدرتش اسـتفاده کرد و مشـکل خاصی 
نداشـت. در مورد مصطفی جوادی هم چون چنـد روز قبل مقداری 
آسـیب دیدگی داشـت، محتاطانـه جلـو آمدیـم و فشـار نیاوردیم. 
توافـق کردیـم کـه سـنگین کار نکنیـم. حـاال دومـی هـم برایمان 
رضایت بخش بود و جـوادی را در رقابـت با کیانوش نبردیم و شـاید 

اگـر او را در رقابـت می بردیـم، می توانسـت اول شـود.
رامهرمـزی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه چـرا تصمیمی کـه برای 
جـوادی گرفتـه شـد، در مـورد دسـته 102 کیلوگـرم نگرفتید که 
در آسـتانه قهرمانی جهان سـنگین کار نکنیـد؟ تاکید کـرد: دهدار 
آماده بود و آسـیب دیدگی نداشت. نسبت به سـالهای قبل یک وزن 
باالتر آمده بود و مشـکل خاصی نداشـت. جهانی مهم است اما لیگ 
هـم اهمیـت دارد و ما هم هزینـه کرده ایـم. وقتی ورزشـکار توانایی 
داشته باشـد و آماده باشـد چرا اسـتفاده نکنیم؟ اگر دهدار آمادگی 
نداشـت، وزنه های سـبک تری می گرفتـم و با همـان 161 کیلوگرم 

در یک ضرب تمـام می کردیـم. امـا او آمادگی کامل داشـت.

خبر کفاشيان:

کی روش همیشه کی روش است و متعصب به ايران
گزارش

ایرنا
کفاشـیان رئیس اسـبق فدراسـیون فوتبـال تاکید کرد 
کـی روش همیشـه کـی روش اسـت و روی تیـم ملـی 
ایران تعصب دارد. علی کفاشـیان همچنیـن عنوان کرد 
جام جهانـی جـای مباحث سیاسـی نیسـت و ایـن جام 
را هـم متفاوت تـر از سـایر جام ها بـرای ایران ندانسـت.

به گـزارش کاغـذ وطن به نقـل از ایرنـا، علی کفاشـیان 
رئیس اسـبق فدراسـیون فوتبـال، نتایـج بازی های تیم 
ملی فوتبال در گـروه _ را پیش بینی کرد. وی در ارزیابی 
از گروه بندی تیم ملی ایـران در جام جهانـی قطر گفت: 
در ایـن دوره از رقابت هـای جام جهانـی در گروهـی 
قـرار داریـم که قـوی اسـت. البتـه در جام جهانـی همه 
کشـورهای قدرتمند حضور دارند. بایـد بازیکنان مان با 
تمام قـدرت وارد رقابت شـوند و حریـف را برتـر و باالتر 
از خـود نداننـد. مـا پیش تر تجربـه بـازی بـا آرژانتین و 
پرتغال را داشـتیم که در زمره قهرمانان جهان هسـتند. 
با ایـن حـال بازی هـای خوبـی مقابل ایـن تیم هـا ارائه 
کردیم و حتـی امکان پیـروزی برابر آن ها را داشـتیم اما 

اتفـاق نیفتاد.
وی افـزود: بایـد در این دوره نیـز باید با اعتمـاد به نفس 
مقابـل رقبـا قـرار بگیریـم. خوشـبختانه کـی روش این 
اعتماد به نفـس را در تیم ملـی ایران ایجاد کرده اسـت. 
او کارش را بلـد اسـت و تیم هـای مقابـل را می شناسـد. 
من فکـر می کنـم نمایش خوبی داشـته باشـیم. این که 
از گروه صعود کنیـم یا نه، چندان مهم نیسـت امـا ارائه 

بازی هـای خـوب اهمیت باالیـی دارد.
کفاشـیان با پیش بینی نتایـج ایـران در گـروه B افزود: 
من فکر می کنـم مقابل آمریکا شـانس داشـته باشـیم. 
ولز تیم بسـیار سـختی اسـت و کمتر از انگلیس نیست، 

ولی ممکن اسـت قـدرت ایران باالتـر از ولز باشـد.
وی در پاسـخ به این سـوال کـه آیـا منظورتان تسـاوی 
مقابـل آمریـکا و پیـروزی مقابـل ولـز اسـت، گفـت: 
منظـورم الزاما بـرد نیسـت. معتقـدم مقابل ایـن 2 تیم 

شـانس داریـم.
رئیـس اسـبق فدراسـیون فوتبـال حضـور کـی روش 
در راس تیـم ملـی را هـم مثبـت ارزیابـی کرد و یـادآور 
شـد: با توجه بـه این کـه کـی روش شـناخت کاملـی از 
تیم ملـی ایران داشـت، توانسـت در مـدت کوتاهی تیم 
ملـی را به خوبی سـاماندهی کنـد. یکی از نـکات مثبت 
حضـور کـی روش ایـن اسـت کـه بازیکنـان صددرصد 
تابـع او هسـتند، حرف هایـش را به جـان می خرنـد و با 
روحیات او آشـنا هسـتند. این خـود یک امتیـاز مثبت 
اسـت که نسـبت به حضور سـرمربی قبلی، در تیم ملی 

ایـران ایجاد شـده اسـت.

اين جام متفاوت از جام های ديگر برای
 ايران نیست

بسـیاری از کارشناسـان و فوتبال دوسـتان معتقدنـد 
ایـن جام جهانـی می توانـد بـرای ایـران متفاوت باشـد. 
کفاشـیان در واکنـش بـه ایـن سـوال کـه تفـاوت ایـن 
جـام بـرای ایـران چـه می توانـد باشـد، عنـوان کـرد: 
جام جهانـی، جام جهانی اسـت چـون همـواره تیم های 
قوی دنیـا در این تورنمنـت حضـور دارند و بـه نظر من 
این جـام تفاوتـی بـا جام هـای دیگـر نـدارد. منتها یک 
ُحسـن دارد و آن ایـن کـه در منطقه ای برگزار می شـود 
که ما با آب  و هوا، فرهنگ و مردم آن آشـنایی بیشـتری 
داریم. از طرفـی به دلیـل حضور پـر تعـداد ایرانی ها در 
قطـر، بازیکنـان حـس می کننـد در داخل کشورشـان 

بـازی می کننـد و آرامـش بیشـتری دارند.

وی در خصـوص شـرایط اجتماعـی کنونـی و این کـه 
آیا ایـن شـرایط می توانـد بـر عملکـرد بازیکنـان ایران 
تاثیرگـذار باشـد، گفـت: باالخـره کسـانی هسـتند که 
بـه دنبـال بهره بـرداری سیاسـی از رقابت های ورزشـی 
هسـتند. در صورتـی کـه ورزش جای مباحث سیاسـی 
نیسـت؛ ایـن بازیکنان مجـدد بـه لیگ ها و کشـورهای 
خـود برمی گردنـد و بـازی می کننـد. بازیکنـان در 
جام جهانـی شـناخته می شـوند تـا جـذب تیم هـای 
بـزرگ دنیا شـوند. بـه نظـر مـن بچه ها اصـال نبایـد به 
چنین مسـائلی توجه کنند و بایـد خود را از این دسـت 
مسـائل بـری کننـد، وارد چنیـن فضاهایـی نشـوند و 
براسـاس چنین جـوی تصمیم نگیرنـد چرا کـه قطعا از 
مقولـه ورزش جـدا می شـوند. بنابراین بایـد همان طور 
که کـی روش از آن هـا خواسـته، تمرکـز 100 درصدی 

خـود را روی بازی هـا بگذارنـد. ایـن کاری اسـت کـه 
تیم هـای دیگـر هـم می کننـد. چـون اگـر هـر تیمـی 
بخواهـد وارد فضایـی غیـر از ورزش شـود، نمی تواند به 

موفقیـت برسـد.
کفاشـیان در خصوص جام جهانی و فرصتـی که ممکن 
اسـت برای رایزنـی فدراسـیون های ملی کشـورها طی 
آن ایجاد شـود، مدعی شـد: در جام جهانی از این خبرها 
نیسـت. در چنیـن تورنمنتـی همـه درگیـر تیـم خود 
هسـتند. ضمن ایـن که آن قـدر از این دسـت جلسـات 
زیـاد اسـت کـه کشـورها می تواننـد در فرصت هـای 
دیگـری بـه جـز جـام جهـان، ارتبـاط بین المللـی بـا 
یکدیگـر بگیرنـد. در جام جهانـی همـه کشـورها تمـام 
حـواس خـود را روی بازی هـا می گذارنـد و برنامـه 

دیگـری وجـود نـدارد.

رنا
: ای
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دردسرهای پناهندگی ريیس فدراسیون بوکس برای وزارت خانه
اقــدام رئیــس فدراســیون بوکــس بــرای 
پناهنــده شــدن کــه بــرای نخســتین بــار در 
ــرای  ــی ب ــده، تبعات ــام ش ــور انج ورزش کش
ورزش کشــور و وزارت ورزش خواهد داشــت 
ــه  ــز ب ــی نی ــرات بین الملل ــی تاثی ــه حت ک

همــراه دارد.
ــر،  ــل ازمه ــه نق ــذ وطــن ب ــزارش کاغ ــه گ ب
در روزهایــی کــه تمــام توجــه و تمرکــز 
ــی فوتبــال و حضــور  ــه تیــم مل ورزشــی ها ب
در جام جهانــی بــود، حســین ثــوری رئیــس 
فدراســیون بوکــس همــراه بــا تیــم جوانــان 
ــی  ــابقات جهان ــور در مس ــور حض ــه منظ و ب
ــه  ــا وی از بازگشــت ب ــازم اســپانیا شــد ام ع
ــت و در  ــدم بازگش ــرد. ع ــاع ک ــور امتن کش
واقــع پناهندگــی ثــوری وقتــی تمــام شــده 
تلقــی شــد کــه او طــی ویدیویــی موضــوع را 
تاییــد و تاکیــد کــرد کــه دیگــر بــه ایــران باز 

ــت. ــد گش نخواه
ایــن نخســتین بــار نیســت کــه ورزش 
ایــران بــا پدیــده »پناهندگــی« اهالــی 
خــود مواجــه می شــود امــا تــا پیــش از 
ــریال  ــن س ــکاران در ای ــا ورزش ــن، صرف ای
ــور  ــه منظ ــه ب ــی ک ــا جای ــتند ت ــش داش نق

ــاله و  ــد هرس ــن رون ــرار ای ــری از تک جلوگی
بــه نوعــی بســتن دســت و پــای ورزشــکاران 
بــرای پناهنــده شــدن، اخــذ تعهــد و وثیقــه 

ــود. ــه ب ــا در برنام از آنه
سال هاســت کــه اینگونــه تمهیــدات در 
جهــت کاهش آمــار پناهندگــی اهالی ورزش 
اندیشــیده شــده و به خصــوص پیش از ســفر 
ــی  ــینگن خیل ــورهای ش ــکا و کش ــه آمری ب
ــا  ــه ب ــود. البت ــرا می ش ــخت اج ــفت و س س
ــده  ــم پناهن ــختگیری ها ه ــن س ــود ای وج
ــا  ــیده ام ــر نرس ــه صف ــکاران ب ــدن ورزش ش
ــان  ــردی از می ــت ف ــچ وق ــروز هی ــه ام ــا ب ت
ــی  ــن اقدام ــه چنی ــات ورزش دســت ب مقام

ــت. ــزده اس ن
در واقــع تاریــخ ورزش ایــران بــه یــاد نــدارد 
ــی و  ــا تصــدی صندل کــه فــردی همزمــان ب
ــه قصــد پناهنــده شــدن  پســتی کشــور را ب
ــرک  ــم ورزشــی ت ــک تی ــا ی ــراه ب ــم هم آنه
ــدام  ــن اق ــا ای ــوری ب ــین ث ــا حس ــد ام کن
خــود نشــان داد کــه روســا مســتثنی از 
ورزشکاران شــان نیســتند پــس وزارت 
ورزش و حراســت ایــن وزارتخانــه از ایــن 
پــس بــه انــدازه ورزشــکاران بایــد روی 

مســئوالن آنهــا هــم حساســیت داشــته 
باشــند و بــه راحتــی بــرای هــر درخواســتی 

ــد. ــفر ندهن ــوز س مج
ثــوری در شــرایطی تیــم جوانــان را در ســفر 
ــه اســپانیا همراهــی کــرد کــه اخیــرا تیــم  ب
بزرگســاالن بوکــس را راهــی اردن کــرده 
بــود تــا در مســابقات قهرمانــی آســیا 
شــرکت کنــد امــا خــود از همراهــِی آن 
تیــم کــه می توانســت در ایــن شــرایط 
اقتصــادی اتــالف هزینه هــای کمتــری 
ــاع  ــد، امتن ــته باش ــه اش داش ــرای مجموع ب
ــرای  ــه او ب ــدن برنام ــال ش ــاال برم ــرد. ح ک
بازنگشــتن بــه ایــران ایــن واقعیــت را عیــان 
می کنــد کــه مســئله ای فراتــر از اروپاگردی، 
رئیــس پرســروصدای ورزش ایــران را مصمم 
ــرده اســت. ــش ک ــم جوانان ــی تی ــه همراه ب
ایــن مســئله ای اســت کــه از ایــن پــس 
ــر  ــی ریزت ــد خیل ــران وزارت ورزش بای مدی
و دقیق تــر روی آن تمرکــز داشــته باشــند 
چــون هــر انجــام هــر کاری شــاید فقــط برای 
اولین بــار ســخت و ســنگین باشــد امــا وقتــی 
ــاز شــود،  قبــح آن شکســته شــود و راهــش ب
ــد. ــد باش ــی دور از تصــور نبای ــرارش خیل تک

تــا پیــش از ایــن و در مــورد پناهنــده شــدن 
ورزشــکاران، نگاه هــای پرسشــگرانه در 
اولیــن مرحلــه بــه ســمت فدراســیون 
مربوطــه می رفــت و مدیران شــان کــه 
مســئولیت اعــزام را بــه عهــده داشــتند 
و وثیقــه و چــک را بــه امانــت از آنهــا 
ــرا  ــه ماج ــد. ورود وزارت ورزش ب می گرفتن
هــم صرفــا بــرای پیگیــری موضــوع و اطــالع 
از صحــت و ســقم و وضعیــت تعهدهــای 
کتبــی و مالــِی گرفتــه شــده، انجــام می شــد 
ــه  ــوع ب ــم موض ــان ه ــچ زم ــه هی ــه البت ک
نتیجه مشــخصی منتهــی نمی شــد و پرونده 
پناهندگــی ورزشــکاران بــا پذیــرش واقعیت 

بســته می شــد.
در مــورد پناهندگــِی جدیــد امــا موضــوع 
فــرق دارد چــون حــاال کــه پــای خــوِد رئیــس 
فدراســیون در میــان اســت، نگاه هــا به ســمت 
وزارت ورزش و پاســخگویی ایــن وزارتخانــه 
تغییــر جهــت پیــدا می کنــد و البتــه مجمــع 
فدراســیون بوکــس کــه روی انتخــاب دوبــاره 

ــوری پافشــاری داشــت. حســین ث
وزارت ورزش کــه متصدیــان آن ایــن روزهــا 
در قطــر و در کنــار تیــم ملــی فوتبال به ســر 

ــین  ــدام حس ــخگوی اق ــد پاس ــد بای می برن
ثــوری باشــند و اینکــه » چطــور فــردی کــه 
ــط وزارت ورزش  صالحیت مدیریتی اش توس
ــه  ــن وزارتخان ــا مجــوز همی ــد شــده و ب تایی
ــت را زده  ــد بازگش ــده، قی ــفر ش ــی س راه
ــا  ــه قاعدت ــت ک ــی اس ــن پرسش ــت؟« ای اس
و در شــرایط نرمــال و عــادی نماینــدگان 

مجلــس هــم بایــد پیگیــر پاســخ آن باشــند 
ــام ایجــاد شــده  ــن ابه ــه ای ــه خصــوص ک ب
کــه وقتــی خــود ثــوری بــه قصــد پناهندگی 
عــازم اســپانیا شــده و ایــن نیــت را پوشــانده 
ــفر،  ــخت گیری های س ــا س ــه بس ــت، چ اس
اخــذ تعهــد و وثیقــه و ... را در مــورد اعضــای 

ــی اش اجــرا نکــرده باشــد. ــم اعزام تی
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کجبـاف مدیـر فنی تیـم کشـتی فرنگـی فـوالد خوزسـتان 
گفـت: از االن نمی تـوان گفـت فـوالد قهرمـان می شـود ولی 
تمام تالشـمان را می کنیم تا بهتریـن نتیجه را کسـب کنیم.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، محمدامیـن در 
خصوص موفقیت تیم فـوالد در هفتـه اول دور رفت لیگ برتر 
کشـتی فرنگی، اظهار کرد: فـوالد بـرای اولین بار اسـت که با 
همت آقای گرشاسـبی و آقای بنی تمیم در لیگ برتر کشـتی 
فرنگـی تیـم داری می کنـد و انشـاءاهلل بـه آنچه مدنظرشـان 
اسـت دسـت پیدا کنند و این تیـم داری تداوم داشـته باشـد.
وی بیان کـرد: سـطح مسـابقات از نظر کمـی و تعـداد تیم ها 
خیلـی چنگـی بـه دل نمی زنـد امـا از نظـر کیفیـت و حضور 
سـرمایه های کشـتی فرنگـی که شـاهد حضـور بیـش از 90 
درصـد آن هـا در لیـگ برتر کشـور هسـتیم خـوب اسـت. در 
مجموع لیگ خوبی در حال برگزاری اسـت و امیـدوارم فوالد 

نتیجه خوبـی کسـب کند.
مدیر فنـی تیم کشـتی فرنگـی فـوالد خوزسـتان ادامـه داد: 
نمی تـوان از االن گفـت فـوالد قهرمـان می شـود ولـی تمـام 
تالشـمان را می کنیـم تـا بهتریـن نتیجـه را کسـب کنیـم و 

انشـاءاهلل بهتریـن نتیجـه قهرمانـی فوالد باشـد.
وی در ارزیابـی عملکـرد این تیـم در هفتـه اول، عنـوان کرد: 
2-3 مهره اصلـی تیم مان مثل ایمـان محمدی و پویـا دادمرز 
به دلیـل حضـور در مسـابقات جهانـی در اختیار نداشـتیم و 
به آنهـا اسـتراحت دادیـم و انشـاءاهلل در دور بعد روی تشـک 
خواهنـد رفـت امـا سـایر ملی پوشـان مثـل حجـت رضایی، 

پویا ناصرپور و سـعید اسـماعیلی مبـارزه کردند کـه عملکرد 
خوبـی هم داشـتند.

کجبـاف در پاسـخ بـه این سـؤال کـه برگـزاری لیـگ چقدر 
می توانـد از نظـر درآمـدی بـه کشـتی گیـران کمـک کنـد؟ 
خاطرنشـان کرد: کشـتی گیران منبع درآمدی خاصی ندارند 
و از طرفـی تمام وقت خود را صرف کشـتی، تمرین و مسـابقه 
می کننـد کـه بـه نظـر مـن برگـزاری هـر سـاله لیـگ از نظر 

مالـی می توانـد کمـک حـال کشـتی گیران باشـد. همچنین 
بایـد از اسپانسـرهایی کـه حمایت می کنند تشـکر کـرد زیرا 
قراردادهایـی کـه بسـته می شـود حداقـل می توانـد جبـران 
جزیی از هزینه های کشـتی گیران در طول سـال باشـد. البته 
جامعه کشـتی هم بایـد به صورتـی کار کنـد که اسپانسـرها 
عالقه بیشـتری برای ورود به این رشـته پیدا کرده و بیشتر به 

کشـتی گیران و خانـواده کشـتی کمـک کنند.

تکوانـدوی مردان و زنـان ایـران در مجموع بـا 3 مدال 
برنـز در جایگاه نـازل هجدهمـی جهان جـای گرفت.

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، در پایـان 
رقابت هـای تکوانـدوی قهرمانـی جهـان 2022 در 
مکزیـک، کره جنوبـی در بخـش مـردان بـه عنـوان 
قهرمانـی رسـید و در بخـش زنـان نیز عنوان نخسـت 

تیمـی از آن مکزیـک شـد.
در بخـش مـردان بعـد از کره جنوبی، تیم های اسـپانیا 
و مکزیـک در رده های بعدی جای گرفتنـد و در بخش 
زنـان نیـز پـس از مکزیـک، چیـن و صربسـتان دوم و 

سوم شـدند.
در مجمـوع زنان و مـردان نیز تیم هـای مکزیک، چین 
و کره جنوبـی اول تـا سـوم شـدند و ایـران در رده نازل 

هجدهم جـای گرفت.

تیم هـای ملـی تکواندوی مـردان و زنـان ایـران که با 
14 تکوانـدوکار عـازم ایـن مسـابقات شـده بودند در 
پایان تنها بـه 3 مدال برنـز در بخش مردان رسـیدند 
و در بخـش زنـان نیـز هیـچ مدالـی از آن ایران نشـد 
تـا در نهایـت ایـران در مجمـوع تیمـی بـا نمایشـی 
ضعیـف و دور از انتظـار در جایـگاه هجدهمـی جهان 

قـرار گیرد.
همچنیـن در پایـان ایـن رقابت ها مهدی خدابخشـی 
ملی پوش سـابق ایـران که بـرای صربسـتان بـه مدال 
طال رسـید، عنـوان بهتریـن بازیکـن جهان را کسـب 
کـرد و دانیال سـوزا از مکزیـک در بخـش زنان بـه این 

عنوان رسـید.
مربیـان کره جنوبی و مکزیـک نیز به ترتیـب به عنوان 
برترین مربیـان در بخش مردان و زنان انتخاب شـدند.

سقوط آزاد تکواندوی ایران در مکزیک با از االن نمی توان گفت فوالد قهرمان ليگ برتر می شود
هجدهمی جهان!
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بسحاق:

حرف زدن از اشتباهات داوری توهین به جامعه تکواندو است
بسـحاق مربـی تیـم ملـی تکوانـدو گفـت: 
مسـائلی  کـردن  مطـرح  بـا  کادرفنـی 
اشـتباهات داوری درخصـوص عـدم  ماننـد 
نتیجه گیـری در مکزیـک به جامعـه تکواندو 

نکنـد. توهیـن 
بـه گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از تسـنیم، 
علـی محمـد بسـحاق در خصـوص عملکـرد 
مسـابقات جهانـی  در  تکوانـدو  ملی پوشـان 
مکزیـک اظهـار داشـت: دیگـر نیاز بـه گفتن 
نیسـت و متاسـفانه همـه دیدنـد کـه نتایـج 

خیلـی بد بـود و همـه ناراحت شـدند. انتظار 
مـا حداقل کسـب یـک مـدال طال بـود. این 
خواسـته نیـز بـا توجـه بـه بحث هایـی مانند 
جوانگرایی و کم تجربه بودن بازیکنان اسـت، 
در حالـی کـه در واقعیت اینطـور نبود و همه 

بازیکنـان مـا باتجربـه و خـوب بودند.
سـاعی  کـه  زمانـی  از  کـرد:  تصریـح  وی 
فدراسـیون را تحویـل گرفـت، نزدیـک بـه 
10 تورنمنـت شـرکت کردیـم و از ایـن بابت 
تـدارکات خوبـی داشـتیم. از اردیبهشـت ماه 

نیـز تیم تحویل مقانلو بـود و در برخی مواقع 
کـه نیز بازیکنان در اختیـار تیم امید و یا تیم 
نوجوانـان بودنـد و به صورت مسـتمر در اردو 
بودنـد. بـا این شـرایط هیـچ بهانه ای نیسـت 
و شـاهد بـودم کـه سـاعی از لحـاظ امکانات، 
اردویـی، غـذا و هـر چیـزی که نیاز یـک اردو 
بـود را فراهـم کرد و در آخریـن مورد نیز تیم 
بـا بیزنـس کالس رفـت تـا آب در دل کسـی 
تـکان نخـورد. در جریـان هسـتم کـه هر آن 
چـه که مقانلو خواسـت را سـاعی فراهم کرد.
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جزئيات طرح »تناسبی 
 شدن انتخابات مجلس«

نماینده شـیراز در مجلس شـورای اسالمی 
بـه ارائـه جزئیاتی از طـرح »تناسبی شـدن 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی در 
حوزه هـای چهـار نماینـده و بیشـتر« 

پرداخـت.
جعفـر قـادری بـه عنـوان طـراح طـرح 
»تناسـبی شـدن انتخابات مجلس شـورای 
اسـالمی در حوزه هـای انتخابیـه ای با چهار 
نماینده و بیشـتر« ضمن بیـان توضیحاتی 
درباره ایـن طرح گفـت: هفته گذشـته این 
طرح در کمیسیون شـوراها تصویب و برای 
قـرار گرفتن در دسـتور کار صحـن علنی به 

هیات رییسـه مجلـس ارجاع شـد.
وی توضیـح داد: طبـق این طـرح و مصوبه 
کمیسـیون شـوراها،  کاندیداها بـه صورت 
منفـرد و یا فهرسـتی امـکان مشـارکت در 
انتخابـات را دارنـد و رای دهنـدگان نیـز 
مخیر بـه انتخـاب نامزدهـای مدنظر خود 
از بین فهرسـت ها و افـراد منفرد هسـتند. 
بعـد از پایـان رای گیـری، بـدون توجـه 
بـه منفـرد و یـا فهرسـتی بـودن حضـور 
کاندیداهـا بـه ترتیـب بیشـترین رای رتبه 
بندی شـده و افـراد منفـردی که تا سـقف 
تعـداد کرسـی های آن حـوزه رتبـه ای 
مسـاوی و یـا کمتـر از تعـداد کرسـی ها را 
دارنـد، بـه عنـوان منتخـب آن حـوزه بـه 
مجلـس راه پیـدا می کننـد. بعـد از کسـر 
تعـداد منتخبین منفـرد از کل کرسـی ها، 
باقیمانـده کرسـی های حـوزه انتخابیـه 
بیـن فهرسـت ها بـه نسـبت وزن رای آنها 
توزیع می شـود. وزن بـرای هر فهرسـت از 
طریق تقسـیم مجموع آرای نامزدهای آن 
فهرسـت بـه کل آرای همـه فهرسـت ها به 

دسـت می آیـد.
این نماینـده مجلـس ادامـه داد: همچنین 
بدون توجـه به افزایـش تعـداد نمایندگان، 
فقـط در 5 شـهر تهـران، مشـهد، اصفهان، 
شـیراز و تبریـز نماینـدگان براسـاس ایـن 
نظـام انتخاباتـی بـه مجلـس راه پیـدا 
می کننـد؛ یعنـی از 290 نماینـده مجلس، 
49 نماینـده از ایـن شـهرها انتخـاب 

. ند می شـو
وی بـا بیان اینکـه تدریجی شـدن تغییرات 
نظـام انتخاباتـی مطلـوب اسـت،  افـزود: 
امیـدوارم در دوره های بعدی با تسـری این 
نظـام انتخاباتـی بـه حـوزه هـای انتخابیـه 
بـا دو و سـه نماینـده، تعـداد بیشـتری از 
نماینـدگان براسـاس ایـن نظـام انتخاباتی 
به مجلس شـورای اسـالمی راه پیـدا کنند.

متن مصوبه کمیسـیون امور داخلی کشـور 
و شـوراها در طرح »تناسبی شدن انتخابات 
مجلـس شـورای اسـالمی در حوزه هـای 
انتخابیه ای بـا چهـار نماینده و بیشـتر«  به 

شـرح زیر اسـت:
»ماده واحـده - نماینـدگان غیر فهرسـتی 
و فهرسـتی در حوزه هـای انتخابیـه 4 
کرسـی نمایندگی و بیشـتر براسـاس رتبه 
کمتـر و یـا مسـاوی بـا تعـداد کرسـی ها و 
نسـبت درصـدی از آراء ماخـوذه صحیـح 
هـر فهرسـت بـه کل آراء ماخـوذه صحیـح 
فهرسـت ها به عنـوان سـهم آن فهرسـت 
و بـه ترتیـب رای در آن فهرسـت انتخـاب 

. ند می شـو
تبصـره 1- پـس از شـمارش آرای حـوزه 
انتخابیـه، نامزدها بـدون توجه بـه عضویت 
در فهرسـت ها بـه ترتیـب بیشـترین رای 
رتبه بندی شـده و نامزدهای غیر فهرسـتی 
)منفرد( با رتبه کمتـر و یا مسـاوی با تعداد 
کرسـی های آن حـوزه، به عنـوان منتخـب 

شـناخته می شـوند.
تبصره 2- سـهم هر فهرسـت از کرسی های 
هـر حـوزه انتخابیـه بـا تقسـیم »مجمـوع 
آرای صحیـح اخذ شـده توسـط نامزدهای 
آن فهرسـت« بـر »مجمـوع آرای صحیـح 
ماخـوذه همـه فهرسـت ها در آن حـوزه 
انتخابیـه« ضربـدر »تعـداد کرسـی های 
باقیمانـده نمایندگـی آن حـوزه« تعییـن 

. د می شـو
تبصـره 3- در صورتـی کـه سـهم یـک 
فهرسـت از کرسـی ها، بیـش از تعـداد 
اعضـای آن فهرسـت باشـد، فقط بـه اندازه 
تعـداد اعضا، بـه آن فهرسـت کرسـی تعلق 
می گیـرد. در ایـن حالـت سـهم سـایر 
فهرسـت ها از تعـداد کرسـی های باقیمانده 

ً محاسـبه می شـود. مجـددا
سـهم  کـه  صورتـی  در   -4 تبصـره 
فهرسـت ها، به صـورت اعشـاری باشـد، 
در ابتـدا سـهم هـر فهرسـت از کرسـی ها 
برابـر بـا ارقـام صحیـح آن فهرسـت لحاظ 
می شـود و کرسـی های باقیمانـده بـه 
ترتیـب به فهرسـت های بـا سـهم باالترین 
اعشـار، بدون در نظر گرفتن رقـم صحیح، 
اختصـاص می یابد. در صـورت برابری همه 
ارقـام اعشـار دو یـا چنـد فهرسـت، مالک 
تخصیـص سـهمیه در مـوارد باقی مانـده، 
قرعـه می باشـد کـه در جلسـه مشـترک 
هیئت هـای اجرایـی و نظارت مرکـز حوزه 
انتخابیـه انجام خواهـد گرفـت. نامزدهای 
عضـو فهرسـت ها و یـا نماینـدگان آنـان 
می تواننـد در مراسـم قرعه کشـی حضـور 

داشـته باشـند.
تبصـره 5- چنانچـه به دلیـل عـدم تاییـد 
اعتبارنامـه، فـوت، اسـتعفاء و یـا هـر دلیل 
دیگـری، هـر حـوزه انتخابیـه ای کـه یـک 
و یـا چنـد منتخب و یـا نماینـده خـود را از 
دسـت بدهد، منتخب و یـا منتخبین بعدی 
بـرای مـدت باقیمانـده در آن حـوزه از بین 
نامزدهای فهرسـت های واجد شرایط، پس 
از تاییـد صالحیـت مجدد توسـط شـورای 
نگهبـان، بـه مجلـس شـورای اسـالمی راه 

می یابنـد.«

سخنگوی دولت:

اهميت رسانه  در ذهن مسئوالن 
ارتقا پيدا کرده است

سـخنگو و رییس شـورای اطـالع رسـانی دولـت با اشـاره بـه نقش و 
جایگاه رسانه در کشـور گفت: در حال حاضر مسئوالن بیشتر متوجه 
اهمیت و نقش رسـانه در سـاماندهی امور شـده اند و اهمیت و جایگاه 

رسـانه  در ذهن آنان ارتقـا پیدا کرده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، علـی بهـادری جهرمـی در نشسـت تخصصـی با 
روسای دانشـکده ها و پژوهشـگاه های حوزه ارتباطات و رسانه با بیان 
این جمله کـه »رسـانه در حوزه حاکمیـت باید به جایـگاه اصلی خود 
بازگردد«، تصریح کرد: انتظار از رسـانه این اسـت که پیشـرو باشـد نه 
پیرو. فعال باشـد نـه منفعل. رسـانه بایـد به نوعـی برنامه ریـز و طراح 
خودش باشـد نـه اینکـه اتفاقی بیفتـد و بعـد از آن پشـت سـر ماجرا 

حرکت کنـد و بگوید که چـه کار بایـد بکنیم.
وی با اشـاره بـه دیدگاه هـای مختلـف دربـاره چگونگـی تاثیرگذاری 
مجموعـه رسـانه ای دولـت گفـت: مفهـوم مضیـق از عملکـرد  تیـم 
رسـانه ای دولت می تواند ناظر بر ساختارها و رسـانه های وابسته باشد. 
در حالیکه در یک مفهوم موسـع، عملکرد رسـانه ای دولت شامل کل 
اجزای دولـت اعـم از تیم رسـانه ای و سـایر عوامـل اجرایی می شـود. 
اتفاقا در بسـیاری از مواقع ارزش گـذاری در خصوص عملکرد مثبت یا 

منفـی رسـانه ای دولت ناظـر بر همیـن تعریف مضیق اسـت.
رئیس شـورای اطالع رسـانی دولت افزود: قطعا ارزش گذاری عملکرد 
رسـانه ای دولت بـر اسـاس تعریف مضیق سـاختاری اشـتباه اسـت. 
ساختارها بخشـی از ماجرا هستند. اما شـما اساتید رسـانه می توانید 
هم در این دولـت و هـم در دولت گذشـته وزیـری را در ذهـن متبادر 
کنید که عملکـرد رسـانه ای موفقی داشـته و یـا وزیری کـه عملکرد 
رسـانه ای او نزد افکار عمومی ناموفق بوده اسـت. در حالی که سـاختار 
همان ساختار و رسـانه های دولت هم همانها هسـتند. بنابراین بخش 
مهمـی از عملکـرد رسـانه ای دولت بـه ذهنیت مدیـر و آشـنایی او به 

رسـانه ارتباط دارد.
بهـادری جهرمـی تاکیـد کـرد: بـرای نقش آفرینـی در سـاختار و 
عملکرد رسـانه ای دولت، تمرکز اصلی بر فعال سـازی همـه بازیگران 

حاکمیـت- نـه فقـط متولیـان رسـانه های دولت- باشـد.

تالش مجلس برای ساماندهی 
تجمعات به کجا رسيد؟

سخنگوی کمیسـیون امور داخلی کشور و شـوراها در مجلس، تاکید 
کرد: کمیسـیون این آمادگی را دارد که بالفاصله پس از اتمام بررسـی 
های کارگـروه تخصصی، طرح سـاماندهی تجمعات را در دسـتور کار 

قرار دهـد و گـزارش آن را به صحن مجلـس ارائه کند.
علی حـدادی درباره آخریـن وضعیت طـرح سـاماندهی تجمعات در 
کمیسـیون امور داخلـی کشـور و شـوراها، بـا بیـان اینکه ایـن طرح 
همچنـان در کارگـروه مربوطـه در حـال بررسـی کارشناسـی اسـت 
و فعـال در دسـتور کار کمیسـیون قـرار نگرفته اسـت، اظهار داشـت: 
نماینـدگان در تالش هسـتند در قالب ایـن طرح به بحـث اعتراضات 

مردمـی توجه شـود.
وی اظهار کـرد: از سـوی دیگر پیـش بینی شـده تا مجوزهایـی برای 
برگـزاری تجمعـات اعتراضی مـردم در چارچـوب قانون صادر شـود.

خبر

کاغذ سیاست

گام نخست ايران در برابر قطعنامه ضد ايرانی
 در نطنز و فردو انجام شد

گزارش
 باشگاه خبرنگاران جوان

سـخنگوی وزارت خارجـه گفت:بنـای ایـران در 
ارتبـاط بـا آژانـس این اسـت کـه تعهـد در مقابل 

حقـوق اسـت.
نشسـت خبری ناصـر کنعانـی سـخنگوی وزارت 
خارجـه بـا حضـور اصحـاب رسـانه در محـل این 

وزارت خانـه برگـزار شـد.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی در پاسـخ بـه 
سـوالی دربـاره اقدامـات سـازمان انـرژی اتمـی 
در نطنـز و فـردو در واکنـش بـه قطعنامـه اخیـر 
آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی گفـت: موضـع 
وزارت خارجـه در ارتبـاط بـا ایـن تحول دیشـب 
منتشـر و رسـما اعالم شـد. اقدام ایران در واکنش 
بـه قطعنامـه اخیـر شـورای حـکام آژانـس بـود. 
قطعنامه ای کـه متاسـفانه با اقدام سیاسـی دولت 
آمریکا و سـه کشـور اروپایی در رویکردی سیاسی 
تصویـب شـد و عمال با فشـار سیاسـی بر شـورای 

حـکام تحمیـل کردنـد.
کنعانـی افـزود: جزئیـات اقـدام بـه عمل آمـده از 
سـوی ایران چه بوده اسـت. سـازمان انرژی اتمی 
ان شاءاهلل متناسـب با شـرایط و نیاز اطالع رسانی 
خواهد کرد و مـن در جایگاهی نیسـتم کـه راجع 

به جزییـات صحبـت کنم.

مبنای ايران در ارتباط با آژانس تعهد در 
مقابل حقوق است

وی گفت: اقـدام چهـار کشـور نشـان داد کـه 
سیاسـی  رویکرد هـای  بـا  مایلنـد  همچنـان 
فعالیت هـای فنـی ایـران و آژانـس را دچـار خلل 
کننـد و در ایـن زمینـه ایـران واکنـش الزم را 
همانطـور کـه از قبل اعـالم کـرده بود نشـان داد.

سخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی اضافه کرد: مبنای 
ایـران در ارتباط بـا آژانس این اسـت کـه تعهد در 
مقابل حقوق اسـت. اگـر ایـران تکالیفـی دارد در 
ارتبـاط با آژانـس حتما حقوقـی هـم دارد. حقوق 
ایـران بایـد رعایـت شـود ایـران هـم بـه تکالیـف 
خود پایبند اسـت همانطـور که همـواره در تعامل 
و ارتبـاط نزدیک و سـازنده بـا آژانس اثبـات کرد 
که بـه روند همـکاری و تعامـل و انجـام تکالیفش 
پایبنـد اسـت و در همیـن چارچـوب فعالیت ها و 

اقداماتـش را ادامـه خواهد داد.
وی دربـاره قطعنامـه حقـوق بشـری علیـه ایران 
گفت: دیـدگاه خـود را در این زمینه بیـان کردیم. 
نگاه ایـران این اسـت که سیاسـی کـردن موضوع 
حقوق بشـر سـازنده نیسـت و اسـتفاده ابـزاری از 
حقـوق بشـر نمی توانـد بـه پیشـبرد ارزش هـا و 
اهـداف جامعـه جهانـی در ارتبـاط با حقوق بشـر 

کمـک کند.
کنعانـی افـزود: هرگونـه تـالش کشـور ها بـه ویژه 
تعـداد مشـخصی از کشـور های غربـی از جملـه 
آلمان در ارتباط بـا طرح موضوعات حقوق بشـری 
ایران در شـورای حقوق بشر سـازمان ملل از نظر ما 
اقدامـی بـا انگیزه ها و رویکرد سیاسـی اسـت و این 
اقدامـات را محکـوم می کنیـم و معتقدیـم رویکرد 
سیاسـی نسـبت به مقوله حقوق بشـر غیرسـازنده 
اسـت و هیچ کمکی به ارتقای حقوق بشـر در هیچ 

کشـور و جامعـه جهانی نخواهـد کرد.

مسئوالن عراق به وعده های خود در زمینه 
تامین امنیت ايران عمل نکردند

وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اقدامـات 
گروهک های تروریسـتی از خاک اقلیم کردستان 
عراق علیه ایران اظهار داشـت: قطعـا انتظار ایران 
این اسـت که از خـاک عـراق هیچگونـه تهدیدی 
متوجـه امنیـت ایـران نشـود و خـاک عـراق بـه 
عنـوان محـل و نقطـه تهدیـد علیـه ایـران مـورد 
اسـتفاده قـرار نگیـرد. ایـن انتظـار را داریـم کـه 
دولـت عـراق و مقامـات دولـت محلـی اقلیـم بـه 
مسـئولیت های بین المللی خود عمل کـرده و هم 
بـه تعهداتی کـه در چارچـوب مذاکـرات دوجانبه 
با مقامـات ذیربـط ایـران دادنـد عمل کننـد. این 
اتفـاق بـه رغـم قول هـای مکـرری کـه از مقامات 
دولت عـراق و اقلیم دریافت کردیـم نیفتاد و ایران 
در نتیجـه مبتنـی بـر حقـوق قانونـی خـود برای 
حفاظت از امنیت مرز ها و سـرزمین و شـهروندان 
بـرای تامین امنیـت و دفـع تهدید اقـدام می کند.

سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی ادامـه داد: در 
یـک مـاه گذشـته شـاهد برگـزاری دو جلسـه در 
تهـران و بغـداد بیـن مسـئوالن عالـی امنیتـی 
دو کشـور بودیـم و در ایـن دو جلسـه مشـخصا 
انتظـارات و توقعات ایـران به وضوح بیـان و تاکید 

شـد که نباید اقلیم کردسـتان عـراق محل صدور 
تسـلیحات و تجهیزات بـرای داخل ایران باشـد و 
آن هـا در اختیـار آشـوبگران وتروریسـت ها بـرای 
سـلب امنیـت شـهروندان ایرانـی قـرار بگیـرد. 
متاسـفانه تـا االن ایـن انتظاراتی که ایران داشـت 
برآورده نشـد. ایـران حتمـا معتقـد به احتـرام به 
حاکمیـت و تمامیـت ارضـی عـراق اسـت و ایـن 
موضوع بـرای ما بسـیار مهـم اسـت. در عین حال 
گروه های تجزیه طلب و تروریسـتی کـه در داخل 
خاک عراق هسـتند قبـل از آنکـه امنیـت ایران و 
مرزبانان و شـهروندان ایـران را نقض کننـد با این 
اقدامـات تروریسـتی حاکمیـت عـراق را نقـض 
کردنـد. ایـران از بسـط حاکمیـت دولـت عـراق 
در طـول نـوار مـرزی بـا عـراق اسـتقبال می کند 
و امیدواریـم بـا ایـن اقـدام دولـت عـراق از ادامـه 
اقدامـات گروه هـای تجزیـه طلـب مسـلح علیـه 

امنیـت ملـی ایـران پیشـگیری کند.

تاريخ همکاری های ايران و روسیه به قبل 
از جنگ اوکراين بازمی گردد

وی در پاسـخ به سـوالی درباره گزارش واشـنگتن 
پسـت در خصـوص سـاخت کارخانه تولیـد پهپاد 
ایرانـی در روسـیه و اینکه قبـل از جنـگ اوکراین 
چه تعداد پهپـاد دادید گفت: در موقعیتی نیسـتم 
کـه در این خصوص پاسـخ بدهـم. اینکـه مقامات 
دولت آمریـکا و رسـانه های این کشـور در ارتباط 
با جنـگ اوکراین هـر از چند گاهـی موضوعاتی را 

به ایران منتسـب می کنند ناشـی از نگاه سیاسـی 
آنهاسـت و بـرای سـرپوش گذاشـتن بـر جنـگ 
طلبـی آنهاسـت. کشـور هایی کـه به جـای کمک 
به حـل و فصل اختـالف صـادر کننده تسـلیحات 
به یک طرف جنـگ هسـتند. در ارتباط بـا موضع 
وزیـر خارجـه موضـع حـاوی مطلـب جدیـدی 
نبـوده و بار هـا اعالم شـده بـود کـه همکاری های 
دفاعی ایـران بـا روسـیه همکاری هایی اسـت که 
تاریـخ آن بـه ماقبـل جنـگ روسـیه و اوکرایـن 

برمی گـردد.
وی در پاسـخ به سـوالی دربـاره اظهـارات مداخله 
جویانـه دبیرکل شـورای همـکاری خلیـج فارس 
علیـه ایـران گفـت: اظهـارات دبیـرکل شـورای 
همکاری خلیـج فـارس را بـی ارزش و فاقد ارزش 

پاسـخگویی می دانـم.
سخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی در پاسخ به سوالی 
دربـاره یمـن اظهـار داشـت: موضـوع یمـن مورد 
اهتمـام ایـران و عمان اسـت و هر دو کشـور نقش 
خـوب و سـازنده ای در کمـک بـه پایـان دادن به 
بحـران یمن در طول سـال های گذشـته داشـتند 
و دو کشـور در ایـن زمینـه بـا هـم تبـادل نظـر 
می کننـد و حفـظ آتـش بـس از موضـوع مـورد 
اشـتراک دو کشـور اسـت و تصمیـم گیـر دربـاره 
آتش بس طـرف یمنـی و طـرف متجاوز بـه یمن 
اسـت. ایـران از هرگونـه رخـدادی که بـه تثبیت 
آتش بـس کمک کند کـه به حل و فصل ریشـه ای 

بحـران کمـک کنـد اسـتقبال می کنـد.
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پاسخ ايران به قطعنامه شورای حکام تدوين شد
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون امنیت مل ــس کمیس ــب ریی نای
از آمــاده شــدن پاســخ ایــران بــه قطعنامــه شــورای حــکام از ســوی 
ــرژی  ــازمان ان ــور خارجــه و س ــی، وزارت ام ــت مل شــورای عالی امنی

ــر داد. ــی خب اتم
بــه گــزارش کاغــذ وطــن بــه نقــل از ایرنــا عبــاس مقتدایــی  دربــاره 
ــه  ــی ک ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــکام آژان ــورای ح ــه ش قطعنام
اخیــرا بــر اســاس ادعاهــای رژیــم صهیونیســتی بــه تصویــب رســید، 
ــال  ــود در قب ــع خ ــان مواض ــا در بی ــه اروپ ــکا و اتحادی ــت: آمری گف
ــک  ــا از ی ــد. آنه ــه عمــل می کنن ــران ریاکاران ــوری اســالمی ای جمه
ــل  ــی در عم ــد ول ــالمی می دهن ــوری اس ــه جمه ــی ب ــو پیام های س

ــد. ــار می کنن ــود رفت ــی خ ــای ادعای ــالف پیام ه خ
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
افــزود: غــرب از همــه ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد علیــه جمهوری 

ــرب  ــده غ ــج کنن ــای فل ــه تحریم ه ــد. البت اســالمی اســتفاده می کن
ــراف  ــم اعت ــه رغ ــروز ب ــد و ام ــق کن ــا را محق ــداف آنه ــت اه نتوانس
بــه شکســت فشــار حداکثــری، همچنــان بــه بازآزمایــی روش هــای 
ــن بســت  ــه ب ــن مواضــع ب ــه در ای ــی ک ــد در حال ــرار دارن ــی اص قبل

ــیدند. ــردی رس راهب
ــتفاده  ــوء اس ــه س ــاره ب ــا اش ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی از نهادهــا بیــن المللــی نظیــر ســازمان 
انــرژی اتمــی عنــوان کــرد: غــرب بــا فشــار بــه آژانــس بیــن 
ــالف  ــس و برخ ــول آژان ــای معم ــه عرف ه ــم هم ــه رغ ــی و ب الملل
ــرده  ــوان ک ــران عن ــه ای ــفر ب ــه در س ــی ک ــل گروس ــای رافائ وعده ه
ــی  ــدور قطعنامه های ــه ص ــا ب ــد ی ــاده کردن ــی را آم ــود، گزارش های ب
مبــادرت ورزیدنــد که بــه رونــد همــکاری ایــران بــا آژانــس و مجامع 

ــرد. ــد ک ــه وارد خواه ــی صدم ــن الملل بی

وی ادامــه داد: آمریــکا و اروپــا در شــورای حــکام آژانــس بیــن المللی 
انــرژی هســته ای در حــال تجربــه کــردن مــواردی ســوخته از جملــه 
ــج  ــران شــد و نتای تحریم هــا هســتند کــه فقــط ســبب پیشــرفت ای

دلخــواه را هــم بــرای آن هــا بــه همــراه نداشــت.
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی با اشــاره 
ــران ،  ــه ای ــی علی ــن الملل ــس بی ــه آژان ــدور قطعنام ــوابق ص ــه س ب
گفــت: ایــن قطعنامــه هــا در حقیقــت ارزش فنــی و تکنیکــی نــدارد 
ــی  ــن قطعنامه های ــه صــدور چنی ــر ب ــائل سیاســی منج ــط مس و فق
می شــود. البتــه جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم کــرده پاســخ قاطع 

ــه ایــن قطعنامــه را خواهــد داد. ب
مقتدایــی نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
یــادآور شــد: آمریکایی هــا از یــک ســو بــا دمیــدن بــر طبــل اختــالف 
ــایگان  ــژه همس ــه وی ــورها ب ــایر کش ــا س ــران ب ــان ای ــی می افکن

ــد و از  ــری می کنن ــود را پیگی ــای خ ــالمی،  راهبرده ــوری اس جمه
ــن  ــر چی ــا کشــورهایی نظی ــران ب ــکاری ای ــران هم ــر نگ ســوی دیگ
ــای  ــزاب و گروهک ه ــک اح ــا تحری ــی ب ــتند و از طرف ــیه هس و روس
منحلــه و تروریســتی تــالش می کننــد اغتشــاش و آشــوب را در 
ــران  ــر ای ــی ب ــن الملل ــع بی ــار مجام ــا فش ــد ت ــن بزنن ــور دام کش

ــد. ــش یاب افزای
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
خاطرنشــان کــرد: مســئوالن کشــور در روزهــای گذشــته در 
نهادهایــی نظیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، وزارت خارجــه 
ــه  ــران ب ــخ ای ــرای پاس ــته ای ب ــی، بس ــرژی اتم ــازمان ان و س
ــز  ــوی مراک ــد و از س ــاده کردن ــکام آم ــورای ح ــه ش قطعنام
ــد  ــانی خواه ــالع رس ــی اط ــکار عموم ــرای اف ــار ب دارای اختی

ــد. ش

عضو شـورای مرکزی فراکسـیون امید مجلس 
دهم با بیان اینکـه اقدامات رژیم صهیونیسـتی 
و غـرب علیـه ایـران، جنـگ ترکیبـی شـامل 
جنـگ رسـانه ای، آشـوب، تـرور اسـت کـه در 
کنـار اعتراضـات مـردم قـرار گرفته، گفـت: در 
مقابل نظام باید بـرای حل این بحـران اقدامات 
ترکیبـی انجـام دهـد و بسـته ای سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و امنیتـی تدویـن کند.

به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنـا مهدی 
شـیخ در تحلیـل حـوادث امنیتـی اخیـر در 
شـهرهای مختلـف کشـور، گفـت: دشـمنان 
مترصد فرصـت برای ایجاد آشـوب و اغتشـاش 
در کشـور بودند در حـوادث اخیـر آمریکایی ها 
به دنبـال منافـع خود هسـتند لـذا شـعارهای 
حقوق بشـری غـرب و آمریـکا در دفـاع از ملت 
ایـران واقعـی نیسـت. کشـورهایی کـه بـا علم 
و آگاهـی بمـب شـیمیایی در اختیـار صـدام 
گذاشـتند و در خصـوص حقوق بشـر سیاسـت 
های دوگانـه و ریاکارانه علیه ایـران دارند، نمی 
توانند با شـعارهای حقوق بشـری جنایات خود 

را پـاک کننـد.
عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس دهـم تصریح 
کرد: با تحلیل فضـای سیاسـی و امنیتی جهان 
مشـخص بود دشـمنان به دنبـال این هسـتند 
که اعتراض و آشـوب در داخل کشـور راه بیفتد 
و غرب به راحتی سـوار بـر این موج بـرای ایجاد 

ناامنی و اغتشـاش شـود.
وی بـا انتقـاد از اقدامـات تحریـک آمیز شـکل 
گرفته، اظهار داشـت: تالش برای تصویب طرح 
صیانت و تشدید گشـت ارشاد در شـرایطی که 
مـردم تحـت فشـار شـدید اقتصـادی بودنـد، 
اقدامـات تحریـک آمیـزی بـود، در ماجـرای 
گشـت ارشـاد در ماه هـای اخیـر با اشـتباهات 

برخورد جدی نشـد بـه جای اینکـه موضوعاتی 
مثل گشـت ارشـاد و طرح صیانـت از اسـاس و 
بنیان مـورد بازنگـری و اصالح قـرار گیرد، فقط 
با خطـاکاران برخـورد مـوردی صـورت گرفت.
حجت االسـالم شـیخ با بیـان اینکه در شـرایط 
جنـگ روسـیه و اوکرایـن از یـک سـو و تالش 
رژیـم صهیونیسـتی بـرای اجـرای پروژه هـای 
امنیتی و نظامـی در ایران از سـوی دیگر، انجام 
برخـی اقدامـات تحریـک کننـده غلـط بـود، 
اظهـار داشـت: گذشـته از اینکه گشـت ارشـاد 
درسـت اسـت یا غلط، گذاشـتن ایـن وظیفه بر 
گـردن نیـروی انتظامی مسـلما کار اشـتباهی 

بوده اسـت
وی اظهار داشـت: رژیم صهیونیسـتی به کمک 
حکام منطقه عوامل خـود را آماده کـرده بودند 
که روی این موج سـوار شـوند که سـوار شدند.

نماینده اصـالح طلب مجلـس دهم بـا تاکید بر 
اینکـه در قضیه فـوت مهسـا امینی بایـد ماجرا 
با برخـورد مناسـب همه دسـتگاه هـا خصوصاً 
وزارت کشـور ،قـوه قضائیـه و نیـروی انتظامی 
سـریع تر جمع می شد، اظهار داشـت: متاسفانه 
عوامل نفـوذی بـه ماجرا دامـن زدنـد و به جای 

اینکه اعتراضات مردم شـنیده شـود و تدابیری 
برای اعتراضات مسـالمت آمیز اندیشیده شود، 

اقدامـات تحریـک آمیز انجام شـد.
عضو فراکسـیون امید مجلس شـورای اسالمی 
با بیان اینکه مـردم حق اعتـراض و بیان نظرات 
خـود را دارنـد و مسـئوالن بایـد بـه نظـرات 
مـردم توجـه کنند گفـت: غالـب اعتراضـات به 
حـق اسـت و بایـد مـورد رسـیدگی قـرار گیرد 
در سـال های اخیـر در مـوارد خاصـی مثـل 
ورشکسـتگی صنـدوق هـای قرض الحسـنه به 
اعتراضات رسـیدگی شـد و دولت از جیب خود 
هزینه کرد امـا متاسـفانه برخی خواسـته های 
سیاسـی و اجتماعـی نادیـده گرفته و انباشـته 
شـد، انباشـته شـدن ایـن خواسـته هـا منجـر 
بـه ایـن شـد کـه مـردم در قبـال اغتشاشـات، 

سـکوت کننـد.
این نماینـده اصالح طلب مجلس دهـم تصریح 
کرد: ایـن نظریـه کـه در فضـای امنیتـی نباید 
بـه اعتراضـات اهمیـت داد غلـط اسـت. هـم 
معترضین و هـم دسـتگاه های امنیتـی معتقد 
هسـتند کـه اغتشاشـات موجـب می شـود 

اعتراضـات و انتقـادات بـه نتیجـه نرسـد.

به گزارش کاغذ وطن به نقل از انصاف نیوز، حضور 
لباس شخصی ها در دانشگاه  و ضرب و شتم آن ها، 
ممنوع الورود کردن دانشجویان و بازداشت های 
گسترده ی آن ها در این دو ماه اهمیت این سوال 
را هر روز بیشتر و بیشتر می کند که در این شرایط 
برای دانشگاه چه می توان کرد؟ انصاف نیوز در 
جست و جوی پاسخ این سوال با اشخاص متفاوتی 
گفت وگو کرده و اینبار با یکی از استادانی که در 
جریانات دو ماه گذشته از کرسی دانشگاه کنار 
گذاشته شده است، صادق زیباکالم، این سوال ها 

را در میان گذاشته است.
دکتر زیباکالم در پاسخ به این پرسش که چه 
راهکاری برای بازگشت آرامش به دانشگاه ها 
به نظرش می رسد، گفت: من فکر می کنم اولین 
اقدام می تواند این باشد که به نهادهای امنیتی، 
اطالعاتی و لباس شخصی اجازه ی دخالت در 
امور دانشگاه داده نشود. دانشگاه جبهه ی جنگ 

نیست که از بیرون لباس شخصی می آورند.
او افزود: اساسا چرا در داخل دانشگاه حراست 
برای تمام امور دانشگاه تصمیم می گیرد. این 
تاسف آور است. دو ماه پیش به من گفتند دیگر 
اجازه ی تدریس ندارم یعنی یک استاد تمام سی 
ساله که برای او یک واحد درسی قرار داده اند؛ 
عده ی زیادی هم این واحد را اخذ کرده اند 
حراست به یکباره به او می گوید حق کالس رفتن 
ندارد. زیباکالم می گوید: معلوم نیست دانشگاه 
را رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، مدیر گروه 
و گروه های آموزشی اداره می کنند یا یک نهاد 
امنیتی به نام حراست؟! این ها با ابتدایی ترین 

اصول مدیریت دانشگاه در تضاد است.
آقای زیباکالم در ادامه ی راهکارهایش برای 
آرامش دانشگاه گفت: گام بعدی این است 
که تمام دانشجویان بازداشتی چه در محیط 

دانشگاه و چه در محیط خوابگاه آزاد شوند. 
اینکه قید کفالت بگذاریم یا اینکه کسی باید 
ضمانت آن ها را  برای آزادی کند بی معنی است؛ 
مگر این ها سرقت کرده بودند یا خرید و فروش 
مواد مخدر کرده بودند؟! تمام دانشجویان باید 
آزاد شوند. او معتقد است: مسئولین وزارت 
علوم، شورای عالی انقالب فرهنگی، دانشگاه ها، 
نمایندگان رهبری در دانشگاه ها باید این واقعیت 
ساده را بپذیرند که دانشگاه یک جزیره ی آرام و 
دورافتاده از جامعه وسط اقیانوس آرام نیست. 
دانشگاه به اشکال مختلف با جامعه در پیوند 
است. وقتی جامعه برای دو ماه به این شکل در 
التهاب است نمی توان از دانشجوها انتظار داشت 
هر روز آرام سر کالس ها بیایند؛ آزمایشگاه بروند 
و مشغول کارهای علمی و پژوهشی خود باشند. 
دانشگاه هم مانند سایر نهادهای اجتماعی مثل 
بازار به جامعه متصل هستند. چطور می شود 
انتظار داشت دانشگاه به جامعه پشت کند و 

کاری به آن نداشته باشد؟!
زیباکالم در پاسخ به این که سر منشا اعتراضات 
دانشگاه را از درون دانشگاه می بیند یا خیر و این 
که سرکوب دانشگاه را حتی در پایان دادن به 

اعتراضات خود دانشگاه چقدر موثر می داند، 
گفت: بله بیرون از دانشگاه است و قطعا روی 
دانشگاه موثر است. اگر با سرکوب، بازداشت و 
ضرب و شتم دانشجویان توسط لباس شخصی ها 
و حراست دانشگاه این امر ممکن بود که اآلن 
درست شده بود. چند بار به دانشگاه حمله 
کردند؟! چقدر دانشجو بازداشت کردند؟! ولی 
خب چه اتفاقی افتاد؟! آیا دانشگاه ها ساکت 

شدند؟!
او گفت: آخرین نکته ای که باید در مورد 
دانشگاه ها بگویم این است که اگر دانشجویان 
ما فعالیت هایی در جهت حکومت داشته باشند 
می گویند چقدر دانشجویان ما فهیم و آگاه 
هستند و چقدر فکر درستی دارند اما اگر فعالیت 
دانشجویی هم سو با حکومت نباشند می گویند 
دانشگاه حزب سیاسی نیست؛ دانشجویان 
باید درس بخوانند؛ نباید تحت تاثیر احزاب 
و تشکل های سیاسی باشند. زیباکالم افزود: 
باالخره نظام باید تکلیف خود را با دانشگاه و 
دانشجویان روشن کند. نمی شود وقتی فعالیت 
دانشجویی هم جهت با حکومت باشد بگوییم 

دانشجو فهیم، آگاه و مسئولیت پذیر است.

اغتشاشات موجب می شود اعتراضات 
به نتيجه نرسد

دانشگاه جزیره ای دورافتاده
 از جامعه وسط اقيانوس آرام نيست
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عکس نوشت

جشنواره نخستين 
واژه آب برگزار شد

جشـنواره نخسـتین واژه آب بـا حضور 
تعـدادی از دانـش آمـوزان پایـه اول 
ابتدایـی در شـرکت آب و فاضـالب 

اسـتان کرمـان برگـزار شـد.
به گـزارش روابـط عمومی شـرکت آبفا 
کرمان، جشـنواره نخسـتین واژه آب با 
هـدف آگاهی بخشـی  بـه کـودکان  در 
خصوص مدیریـت مصرف و آشـنایی با 
راهکارهـای صرفـه جوئی برگزار شـد.

در راسـتای ترویـج مصرف بهینـه آب و 
نهادینـه کـردن آن از سـنین ابتدایـی، 
کالس اولـی هـا  پـس از فراگیـری واژه 
آب  با شـرکت در این جشـن با راه های 
صرفـه جویـی در مصـرف آب و اهمیت 

حفظ آن آشـنا شـدند.

بارش بـرف در محور سـاردوئیه جیرفت آغاز شـده، 
اما محور هـا باز و تـردد در جریان اسـت. اولین بارش 
برف در دو گردنه امیر المومنین و سـربیژن جیرفت 
آغاز شـده اسـت. مدیرکل راهـداری و حمـل و نقل 
جاده ای جنوب اسـتان کرمان گفت: تـردد در محور 
سـاردوئیه جیرفت با وجـود بارش برف جریـان دارد 
و انجام عملیات تیغ زنی محور هـای برفی همچنان 
ادامـه دارد. مجتبـی محمـودی افزود:دسـتگا های 
نمک پاش و تیـغ زن در حال فعالیت بـوده و با توجه 
بـه ادامـه ناپایداری هـای جـوی در صـورت نیـاز به 

عملیات راهداری با دسـتگاه های شـن و نمک پاش 
این اقـدام انجام می شـود. او گفـت: 5 تیـم راهداری 
و 30 نفر نیروی راهـدار با ماشـین آالت راهداری در 
این محور ها مسـتقر هسـتند تا تردد دچـار اختالل 
نشـود. محمودی  با بیان اینکه لغزندگی محور های 
مناطق جنـوب کرمـان دور از انتظار نیسـت، افزود: 
رانندگان قبل از حرکت وسـایل نقلیه حتما از سالم 
بـودن السـتیک ها، بـرف پاکن هـا، چراغ هـا، ترمز و 
لوازم گرمایشـی خودرو بویژه همراه داشـتن زنجیر 

چـرخ اطمینان حاصـل کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: نخلستان های 
هفت استان در کشور درگیر آفت خرما هستند و 100 
میلیارد تومان برای مبارزه با این آفت در سطح نخیالت 

اختصاص داده شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از عنبرآباد، شاهپور 
عالیی مقدم، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
سازمان حفظ نباتات کشور عصر امروز در دومین 
جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان در 
عنبرآباد که با حضور فداکار، استاندار کرمان، اعظمی، 
نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 
در مجلس شورای اسالمی، طبیب زاده، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، 
نمایندگان وزارت امور خارجه و جمعی از مسئوالن 
استانی و محلی برگزار شد، با تقدیر از برگزارکنندگان 

دومین جشنواره ملی خرمای کلوته در جنوب استان 
کرمان، اظهار داشت: بخش کشاورزی از بخش های 
مهم در دنیا است و امنیت غذایی کشورها را تامین 
می کند. وی با بیان اینکه در عصر حاضر هر کشوری 
بتواند غذای مردم خود را تامین کند در امنیت بیشتر 
است و تغییرات اقلیمی در دنیا در کشور ما هم اثرگذار 
بوده است، گفت: در کشور حدود 14 میلیون هکتار 
سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی است و 
106 میلیون تن محصوالت زراعی و باغی در کشور 
تولید می شود. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با 
اشاره به اینکه کشاورزی در شرایط کم آبی سختی 
دارد و باید خود را با این شرایط مطابقت داد، افزود: 
حدود چهار میلیون و 200 هزار بهره بردار کشاورزی 

در کشور وجود دارد.

عملیات زنده گیری و 
رهاسازی گوزن زرد ایرانی

گـوزن زرد ایرانـی زیرگونـه ای از گـوزن زرد اسـت 
که در آسـتانه انقراض قـرار داشـت اما بـا تمهیدات 
انجام شـده از خطـر انقـراض در ایران نجـات یافت. 
در یکـی از تالش هـای انجام شـده برای نجـات این 
گونـه در حـال انقـراض، 5 راس گوزن بالغ از سـایت 
تکثیر و احیای گـوزن زرد ایرانـی در منطقه قالرنگ 
اسـتان ایالم زنده گیری شـد تا در مناطـق حفاظت 
شـده پـارک ملـی دز و کرخه در اسـتان خوزسـتان 
رهاسـازی شـوند. این اقدام به منظور حفـظ و تولید 
مثـل و افزایـش جمعیـت ایـن گونـه حیوانـی در 
خوزسـتان انجـام شـده اسـت. تعـداد 4 راس گوزن 
در پـارک ملـی دز و یـک راس در پارک ملـی کرخه 

رهاسـازی شد.

محورهای برفی جنوب کرمان باز هستند

اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان برای مبارزه با آفت خرما
 در سطح نخيالت کشور

 سالح ساچمه ای، جان یک جوان 3۱ ساله را گرفت

مرگ در جشن تولدی در نرماشير

تـداوم رسـم غلـط اسـتفاده از سـالح در آیین هـای جشـن و تیرانـدازی در 
مراسـم جشـن تولـد توسـط فـردی در شهرسـتان نَرماشـیر یکشنبه شـب 
حادثـه مرگبـار آفریـد و جـان یـک جـوان را گرفـت و پنج نفـر را نیـز راهی 

بیمارسـتان کـرد.
فرماندار و رئیس شـورای تامین شهرسـتان نرماشـیر در توضیـح این حادثه 
با بیـان اینکه عامـل تیراندازی یک سـاعت پس از حادثه بازداشـت و سـالح 
شـکاری نیز کشـف شـده اسـت گفت: در یک مراسـم جشـن تولد، فردی از 
خویشـاوندان بانی مراسـم با سـالح شـکاری اقـدام به تیرانـدازی به نشـانه 
جشـن و پایکوبی می کنـد کـه در نتیجه اصابـت گلولـه جوانی 31 سـاله از 
خویشـاوندان خانـواده در دم کشـته مـی شـود و به علت اسـتفاده از سـالح 
سـاچمه ای، پنج نفر دیگر نیز مجروح می شـوند که حالشـان مسـاعد است.

حمیـد طبسـی نژاد با بیـان اینکـه مجروحـان به سـرعت بـه مراکـز درمانی 
انتقال یافتند و تحت درمان قرار دارند از شـهروندان خواسـت که در مراسـم 
عروسـی یا شـادی بـه هیچ وجـه از سـالح اسـتفاده نکننـد تا شـاهد چنین 

حـوادث مرگباری نباشـیم.
فرماندار نرماشـیر با بیـان اینکه این حادثه در روسـتای »ده وسـط« رخ داده 
اسـت اظهارداشـت: فـردی کـه اقـدام بـه تیراندازی کـرده بـا فـرد مقتول و 
مجروحان نسـبت خانوادگـی دارد اما پـس از حادثه به علت تـرس از صحنه 
متواری شـده بود که یک سـاعت پس از آن با اقدام سـریع نیروهای انتظامی 

دسـتگیر و سـالح نامبرده نیز کشـف شد.
تیرانـدازی در مراسـم عروسـی یـا دیگـر آیین هـای جشـن و شـادی برخی 
شـهروندان بویژه در مناطقی از شـرق اسـتان کرمـان طی زمان هـای دیگر 
نیز حادثه سـاز بـوده و این درحالی اسـت کـه طی سـال های اخیـر بزرگان 
طوایـف و معتمـدان محلـی نیز تـالش زیـادی بـرای فرهنـگ سـازی منع 
اسـتفاده از سـالح در آیین هـای جشـن کـرده انـد و همچنـان بر ایـن رویه 

بایـد تاکید شـود.

خبر

 مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: بیشتر 
پروژه های اجرایی بازآفرینی شهری باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارند که در صورت تامین اعتبار، در سال 
1402 پروژه های نیمه تمام محالت به بهره برداری می رسند.
 محمد ساردویی با اشاره به پروژه ها و فعالیت های در دست 
اجرای این اداره کل گفت: یکی از مسائل مهم در بازآفرینی 
شهری، تامین سرانه های مختلف محالت در زمینه های 

فرهنگی، ورزشی و درمانی است.
او افزود: اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان ابتدا به تهیه 
طرح بازآفرینی شهری در جنوب کرمان اقدام و سپس با 
مشخص شدن کمبودها و نیازها اقدام به تعریف پروژه  هایی 
در جهت رفع این کمبودها کرده است. همچنین با تهیه برنامه 
اقدام مشترک با شهرداری ها و کلیه دستگاه های اجرایی، 
بیش از هفت پروژه اجرایی بازآفرینی شهری در جنوب 

کرمان در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان با بیان این که 
محرومیت زدایی یکی از ارکان بازآفرینی شهری است، عنوان 
کرد: کمبود امکانات بهداشتی و درمانی یکی از دغدغه های 
اصلی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه ای 
به شمار می رود، بنابراین در تفاهمی با دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات  بهداشتی و درمانی جیرفت و در قالب برنامه اقدام 
مشترک در سکونتگاه های غیررسمی به این امر توجه ویژه ای 

شده است .
او با بیان این که در سال جاری، اولویت اول این اداره کل اتمام 
پروژه های نیمه تمام و در حال اجراست، تصریح کرد: هر چند 
پروژه های جدید نیز تعریف شده، اما از آنجایی که در مناطق 
حاشیه ای بحث امنیت از اولویت باالیی برخوردار است، دو 
پروژه احداث کالنتری در محله کلرود جیرفت و ناصرآباد 
کهنوج را هر یک با اعتبار 60 میلیارد ریال تعریف کرده ایم. 
همچنین با توجه به کمبود فضای سبز در محله سرجاز و 
مالک اشتر، پروژه احداث فضای سبز در محله مذکور با اعتبار 

120 میلیارد ریال تعریف شده است.

او با بیان این که احتمال آسیب های اجتماعی در 
سکونتگاه های غیررسمی و محالت حاشیه  ای بیش از سایر 
مناطق است، ایجاد مراکز فرهنگی همچون کتابخانه و سرای 
محله را جزو پروژه   های پیشگام در این مناطق برشمرد و 
اظهار کرد: در این راستا در سکونتگاه غیررسمی کلرود پروژه 
مرکز فرهنگی با پیشرفت فیزیکی  75درصد، احداث سرای 
محله سکونتگاه غیررسمی حسین آباد با پیشرفت فیزیکی  
75 درصد و کتابخانه در سکونتگاه غیررسمی سرجاز و مالک 

اشتر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجراست.
 ساردویی افزود: طراحی این مراکز به گونه ای است که عالوه 
بر کارکرد فرهنگی، به مراکز تعامالت و ارتباطات اجتماعی 
و فرهنگی محله تبدیل می شوند و نقش پررنگی در کاهش 
آسیب های اجتماعی این محالت ایفا خواهند کرد. همچنین 
در محله کلرود با توجه به نیاز محله، احداث و اصالح روشنایی 

معابر محله طی دو پروژه، به طور کامل انجام گرفته است.
دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار جنوب کرمان دیگر 
پروژه های اجرایی این منطقه را این گونه برشمرد:  احداث 
سالن ورزشی با پیشرفت فیزیکی 75 و 40 درصد در محالت 
حسین آباد شهر جیرفت و حسین آباد وزیری شهر کهنوج در 
حال اجراست، همچنین در خصوص کمک به شهرداری ها 
در جهت بهسازی معابر و فضاهای تفریحی در محدوده بافت 
فرسوده، دو پروژه کمک به بهسازی پارک شهید دلیری 
جیرفت و بهسازی معابر کهنوج با پیشرفت فیزیکی 80 

درصد در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان ادامه داد: در زمینه 
توانمندسازی ساکنان بافت های ناکارآمد نیز تا کنون قریب به 
400 ساعت دوره آموزشی در زمینه های مختلف مانند دوره 
آموزشی پرورش قارچ، بازیافت و .... برای ساکنان این مناطق 
برگزار شده است. همچنین طی انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی و درمانی جیرفت و در قالب 
برنامه اقدام مشترک، 4 قطعه زمین به مساحت بیش از 1300 
مترمربع واقع در سکونتگاه های غیررسمی کلرود، رهجرد، 

سرجاز و مالک اشتر و حسین آباد جیرفت جهت احداث پایگاه 
سالمت و مرکز سالمت به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
توسط این اداره کل واگذار شد که تمامی پروژه ها به پیشرفت 
فیزیکی 100 درصد رسیده و در حال بهره برداری است، 
اجرای این پروژه ها منجر به ارتقا سطح بهداشتی و تامین 

سرانه های درمانی محالت مذکور شده است.
او با اشاره به فعالیت های  انجام شده در بافت های فرسوده 
اشاره کرد و گفت: در بافت های فرسوده شهری، سیاست های 
این اداره کل بیشتر بر بهسازی معابر و فضاهای موجود، 
بهسازی و نوسازی منازل مسکونی و ساختمان های فرسوده 

تمرکز دارد.
به گفته ساردویی در جنوب کرمان شش  شهر دارای محدوده 
بافت فرسوده و دو شهر دارای محدوده سکونتگاه غیررسمی 
هستند و در مجموع هشت محله ناکارآمد در جنوب کرمان 
وجود دارد. با بررسی های   صورت گرفته  مجموع مساحت 
این محالت 1595 هکتار است که قریب 52 هزار نفر در این 

محالت ساکن اند.  
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرهای جیرفت 
و کهنوج هر کدام به ترتیب پنج و چهار محدوده سکونتگاه 
غیررسمی دارند که مساحت سکونتگاه غیررسمی جیرفت 
533 هکتار است و بیش از 16 هزار نفر در این محالت 
زندگی می کنند. در شهر کهنوج نیز سکونتگاه های 
غیررسمی 175 هکتار از مساحت شهر را به خود اختصاص 
داده است و بیش از هشت هزار نفر در این محالت ساکن 
هستند.به گفته دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار جنوب 
کرمان طرح های بازآفرینی و محدوده های مصوب اکثر 
شهرهای جنوب کرمان قدیمی بوده که با فعال سازی 
ستادهای بازآفرینی شهری و استان و جلب مشارکت 
شهرداری ها، طرح های موجود در حال بروز رسانی و 
شهرهای فاقد طرح در حال تهیه است.  پیش بینی می شود 
تا پایان سال جاری شش طرح موجود بروز رسانی و مطالعات 

حداقل چهار شهر فاقد طرح تهیه شود.

مدیرکل راه و شهرسازی  جنوب کرمان خبر داد:

پيشرفت فيزیکی ۶۰ درصدی پروژه های بازآفرینی شهری در جنوب کرمان

عنوان کتاب: 
همه چيز، همه چيز

نویسنده: نیکوال یون
مترجم: نازیال محبی

ناشر: نشر نون
نیکـوال یـون در کتـاب همـه چیـز، همـه چیـز، اثـر پرفروش 
نیویورک تایمز، داسـتان عاشـقانه ی تکان دهنـده ای را روایت 
می کنـد کـه میـان دختـری هجده سـاله مبتـال بـه بیمـاری 
»نقـص ایمنـی مرکـب شـدید« و پسـری کـه به تازگـی بـه 
همسـایگی دختـر آمـده رخ می دهد. ایـن رمـان یکـی از آثار 
تحسـین شـده، پرافتخار و پرفـروش جهانی به شـمار می رود.

عالوه بـر جذابیت هـای ادبـی، ایـن کتـاب تصویرسـازی های 
جـذاب و خالقانـه ای دارد کـه باعث اثرگـذاری هرچه بیشـتر 
ایـن داسـتان عاشـقانه می شـود. دیوید یـون، همسـر نیکوال، 
تصویرسـاز این کتاب اسـت و در خالل رمان، روایتی تصویری 

از آن ارائـه می دهـد.
کتـاب همه چیـز، همه چیـز در سـال 2015 منتشـر شـده و 
تحسـین مخاطبـان را در سـایت گودریـدز برانگیخته اسـت.

فراخوان جایزه هنری
 BBA گالری 

گالـری  BBAبرلین فراخوان خود را جهت شـرکت 

در رقابـت جایـزه هنـری سـال 2023 اعـالم کـرده 
اسـت.

گالـری BBA برلیـن ازسـال 2017 بـا هنرمنـدان نوظهـور 
تا نیمـه حرفهـای از سراسـر جهـان همـکاری کـرده و از آنان 

حمایـت مـی کند.
همچنین آثـار 20 نفـر از هنرمنـدان منتخب از سـوی هیئت 
 Gallery weekend در نمایشگاه BBA داوران بین المللی
برلین که در Kühlhaus، فضایی به مساحت 600 مترمربع، 

برگزار می شـود، به نمایش گذاشـته خواهد شـد.

در بازدید مسئولين شهرستان بردسير از طرح های توسعه ای این شهرستان 
مطرح شد؛

عزم گهرزمين در اشتغالزایی پایدار ستودنی است
در هفته جاری مسـئولین شهرسـتان بردسـیر از جمله امام جمعـه، فرمانـدار، فرمانده 
انتظامی و تنی چند از مسـئوالن این شهرسـتان از محـل اجرای پروژه هـای گهرزمین 

بازدیـد کردند.
محمـد گلبـن در ابتـدای ایـن بازدیـد از رونـد و مراحـل اجـرای طرح هـای توسـعه 
گهرزمیـن از جملـه: تولید آهـن اسـفنجی، ذوب، نـورد و سـایر زیرسـاخت های الزم ) 

تامیـن بـرق ، آب ، گاز و  ....( در بردسـیر ارائـه نمـود.
در ادامـه، امـام جمعـه بردسـیر ضمـن تقدیـر از اقدامـات گهرزمیـن عنـوان کـرد: 
خوشـبختانه اکثـر شـاغلین ایـن پروژه هـا از بومیـان شهرسـتان خواهند بود کـه این 
مهم بسـی جای خورسـندی دارد. درواقع عزم گهرزمین در اشـتغالزایی پایدار ستودنی 
اسـت.  او در ادامـه بـر لزوم همـکاری هرچه بیشـتر مسـئولین شهرسـتان در راسـتای 

تحقـق و به ثمـر نشسـتن ایـن پروژه هـا تاکیـد نمود.
فرماندار بردسـیر نیز ضمـن تشـکر از مدیرعامل و هیـات مدیره گهرزمیـن و همچنین 
تیـم اجرایـی ایـن پروژه هـا، عنـوان کـرد: خوشـبختانه با اجـرای ایـن طرح ها، شـاهد 
اشتغالزایی وسـیعی در سـطح منطقه هسـتیم که در حدود 5000 نفر به طور مستقیم 

و 18 هـزار نفر به طور غیر مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد.

خبر

مدیر اجرایـی اتـاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزی جنوب کرمـان از عدم 
وجود نهـال خرمـای کلوته موردنیـاز ابـراز نگرانی کـرد و گفت: کشـت و صنعت 

بـرای تولید نهـال وارد عمل شـود زیـرا هیچ نهالـی نداریم.
علی محبان در آیین اختتامیه دومین جشـنواره خرمای کلوته در شـهر عنبرآباد 
که با حضـور اسـتاندار، رئیس اتـاق بازرگانی اسـتان کرمـان و فعـاالن اقتصادی  
برگزار شـد، گفت: خوشـبختانه اتفاقات خوبـی رخ داده و  25 غرفه بـه همراه 12 
شـرکت معتبر در بخـش تولیـدات و  صادرات جشـنواره شـرکت کردنـد که یک 

امتیـاز قابل توجه محسـوب می شـود.
او از اسـتقبال صنایـع جنبـی خرمـا و بانک هایـی کـه در برگشـت ارز حمایـت 
داشـتند در نمایشـگاه جشـنواره کلوته خبرداد و گفت: تعداد 100 نفر در حاشیه 
این رویـداد در بخـش صـادرات و بسـته بندی آمـوزش  دیدنـد که اگر هـر فعال 
اقتصادی قرار باشـد این آموزش هـا را ببیند هزینـه زیـادی دارد در حالی که این 

مهـم را در قالب یک بسـته آموزشـی ارائـه دادیم.
محبـان خروجـی اولیـن جشـنواره خرمـای کلوتـه را تحـول در شـهرک های 
صنعتـی عنـوان کـرد و افـزود: بیـش از 30 کارگاه بسـته بنـدی خـاص خرمای 

کلوتـه در شـهرک های صنعتی احداث شـده اسـت که بـه نوعی تحـول عظیمی 
در شـهرک های صنعتـی و صنایـع جانبـی ایجاد شـده اسـت.

او خرمـای کلوتـه را خـاص کشـور ایـران و جنوب کرمـان دانسـت و گفـت: این 
افتخـار را داریـم کـه خرمـای کلوتـه در ایـران و جنوب کرمـان تولید می شـود و 
معرفی بیشـتر ایـن مهـم در گرو اهتمـام مسـئوالن سـازمان جهاد کشـاورزی و 

معاونـت حفـظ نباتـات را مـی طلبد.
مدیر اجرایـی اتاق بازرگانـی جنوب کرمـان تولید نهـال خرمای کلوته را توسـط 
کشـت و صنعت یک  ضرورت عنـوان کـرد و گفت: دیگرهیـچ نهال و فسـیلی در 
منطقـه نداریم و کشـت و صنعت جیرفـت باید به موضـوع تولید نهـال وارد عمل 

. د شو
او از راه اندازی ستادی در سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان برای مدیریت 

همه رویدادهای بخش کشـاورزی خبر داد.

در اختتاميه دومين جشنواره خرمای کلوته عنوان شد

توليد نهال خرمای کلوته در جنوب کرمان ضرورت دارد


