
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف
درب و پنجره سازان آهنی شهرستان کرمان 

مهدی حسینی - رئیس هیات اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

فداکار در کمیته بهره وری مطرح کرد

برق دستگاه های اجرایی بدهکار را قطع کنید

افزایش بازه زمانی معافیت تحصیلی از 6 ماه به یک سال

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان خبر داد:

صدور 600 گواهی مهارت در آزمون های 
جامع و ادواری جنوب کرمان
مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمان 
گفت: طی یکساله گذشـته 664 گواهی مهارت در 

جنـوب کرمان صادر شـده اسـت. بهـرام مسـلمی مهنـی با بیـان اینکـه آزمون 
جامع و ادواری در سـال طی سه مرحله برگزار می شـود، اظهارداشت: امسال 
نیز 300 گواهـی در دی ماه 195 گواهی در شـهریورماه و 169  گواهـی در خرداد 

ماه  در جنـوب کرمان صادر شـده اسـت.

مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان کرمـان گفـت: اداره 
کل پزشـکی قانونی کرمان در حوزه فضـای فیزیکی و 

نیروی انسـانی با چالش هایی روبرو اسـت و ۷5 درصد پسـت های سـازمانی 
پزشـکی قانونی، باتصدی هسـتند.

عباس آمیان در نشست شورای قضایی استان کرمان گفت:امکان جذب در 
پزشـکی قانونی به دلیل نبود امکان قانونـی افزایش حقوق هـا و مزایا وجود 
ندارد و بـه همین دلیـل بسـیاری از پزشـکان اسـتقبال الزم بـرای خدمت در 

ایـن حـوزه را ندارند.

رئیـس بهره بـرداری شـرکت گاز اسـتان کرمـان گفـت: 
در ۲4 سـاعت گذشـته مصرف گاز مشـترکان اسـتان 

به حدود ۲۸ میلیون متر مکعب رسـیده که نسـبت بـه شـبانه روز قبل خود 
یک میلیـون مترمکعـب افزایش داشـته اسـت.

علـی ابراهیمـی، با اشـاره بـه بـرودت هـوا، کاهـش شـدید دمـا و بـارش برف 
در نقاط مختلف اسـتان کرمـان، اظهار داشـت: کاهش دما در سـطح اسـتان 

مصـرف گاز مشـترکان را بـه میـزان زیـادی افزایش داده اسـت.

کرمان به ۲۸ میلیون متر مکعب مصرف گاز رسید

افزایش یک میلیون متر مکعب 
مصرف گاز در ۲۴ ساعته گذشته

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان:

۷۵ درصد پست های 
سازمانی پزشکی قانونی، 
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بورس به بازارها بی توجه استبورس به بازارها بی توجه است
 پیام ریزش بورس به سیاستگذار

معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره به افزایش بازه زمانـی معافیت تحصیلی مقطـع دیپلم از 
شـش ماه به یک سـال یـک بـار دیگر بـر ممنوعیـت بـه کارگیری 

مشـموالن غایـب از سـوی تمـام نهادهـای دولتـی و غیـر دولتی 
و کارگاه هـا و مراکـز خصوصـی تاکیـد کـرد. سـرهنگ محمـد 
مقصودی در تشـریح این خبر گفـت: برابر اعام سـازمان وظیفه 

عمومی فراجا مسـتند بـه اباغیه سـتاد کل نیروهای مسـلح در 
بنـد 15 ضوابـط و مقـررات معافیـت تحصیلـی دانـش آمـوزی 

اصاحاتـی صـورت گرفتـه اسـت.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1413      یكشنبه 9 بهمن ماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

»خاک« همچنان
 تخریب می شود

وقتی در خرداد ۱۳۹۸ برای نخستین بار در 
کشور، قانون حفاظت از خاک به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید، امید فراوانی 
در میان دوستداران محیط زیست کشور 
برای حفظ این سرمایه ارزشمند که طی 
دهه ها مورد غفلت، نابودی و تخریب قرار 
داشت، پدید آمد. پیش از این، برخی مواد 
قانونی پراکنده در قوانین دائمی و برنامه ای 
کشور به موضوع خاک می پرداخت و نبود 
سند باالدستي مختص خاك، پيچيدگي 
فرآيند تعيين نوع و شدت تخريب ها و 
آلودگي ها و عدم ضمانت اجرايي در قوانين 
موجود، از ضرورت هاي تهيه قانوني بود 
كه بتواند به صراحت به »خاك« به عنوان 
منبع حياتي از منظر حقوقی اعتبار ببخشد. 
با این وجود، طی سه سال پس از ابالغ این 
قانون، برغم برخی اقدامات در شناسایی و 
پایش آالینده های خاک، بخش های زیادی 
از مواد قانون حفاظت خاک یا اجرا نشده 
یا به صورت ناقص اجرا شده است. این 
قانون که به دو معضل مهم خاک یعنی 
»فرسایش«، و »آلودگی خاک« پرداخته 
است و تکالیف آن به ترتیب بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 
زیست قرار دارد، همچنان از آیین نامه 
اجرایی مشخص شده در ماده ۲۶ قانون که 
منطقا در قوانین موضوعه، ضوابط اجرایی و 
جزییات نحوه پیاده سازی و هماهنگی میان 
دستگاه های متولی مجری قانون را تبیین 

کند؛ محروم است.
طی چندسال اخیر بیشتر توجه رسانه ها در 
موضوع خاک، بر قاچاق خاک متمرکز بوده 
که در جای خود بسیار حائز اهمیت است. با 
این حال عالوه بر صادرات غیرقانونی خاک، 
نباید از خسارات فرسایش، تغییر کاربری ها و 
انتشار آالینده ها به خاک غافل شد. اهمیت 
اکولوژیک خاک به عنوان بستر دو سوم از 
تنوع زیستی و نیز در هم تنیدگی مقوله ایمنی 
و سالمت غذا با کیفیت خاک اهمیت بیش 
از پیش اجرای صحیح قانون حفاظت از خاک 
را توسط دستگاه های متولی روشن می کند. 
اين در حالي است كه آلودگي خاك به واسطه 
ويژگي هاي آن به مراتب پيچيده تر از آلودگي 
آب بوده و به همان ميزان بازسازی و احیای 
خاك هاي آلوده هم سخت تر است. آبياري 
مزارع با فاضالب خام، آلودگي حاصل از 
نهاده های شيميايي، آلودگي هاي نفتي، 
پسماندهاي صنعتي و ويژه و معادن از 
مهم ترين علل آلودگي خاك در كشور ما 
هستند که همواره نسبت به تبعات خطرناك 
اين آلودگي كه با ايمني غذايي ارتباطي 
مستقيم دارد بي توجهي شده است. کیفیت 
خاک در ایران به ویژه خاک های درجه یک 
کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به توجه ویژه ای 
دارد. این منابع باید در برابر هرگونه تخریب 
و آلودگی حفاظت شوند چرا که ارزش 
اقتصادی این خاک ها بر اساس عملکرد 
اکوسیستمی بسیار باالست و نمی توان هیچ 
عدد و رقمی برای آن متصور بود. متاسفانه 
روند فزاینده تخریب خاک و انتشارآالينده ها، 
نبود سيستم های منسجم نظارت و شبهاتي 
كه حاکی از بقاياي آفت كش ها و فلزات 
سنگين در محصوالت كشاورزي است، عدم 
اثربخشی مطلوب در اجرای قانون حفاظت 
از خاک را به تصویر می کشد. با وجود تاکید 
قانون بر همكاري همه دستگاه هاي دخيل و 
همراهي قوه قضاييه مطابق ماده ۲۲ قانون 
در رسيدگي خارج از نوبت به جرايم خاك، 
به نظر می رسد قانون حفاظت خاک تنها در 
صورتي مي تواند به سرنوشت سایر قوانین 
زمینگیر شده محیط زیستی دچار نشود که  
بندهای مشخص شده در قانون با اولویت 
از جانب همه متولیان اجرايي شود. در غير 
اين صورت با توجه به شرايط کشور و روند 
گسترده تخريب ها وآلودگي ها، اجراي دست 
و پا شكسته بندهايي از قانون قادر نخواهد 
بود، اهدافي را كه قانونگذار در قانون حفاظت 

از خاك مدنظر قرار داده است، محقق كند.

ذرت کاران فاریاب در برزخ
 انباشت ذرت کشاورزان فاریاب پشت درب کارخانه های ذرت خشک کنی

  یک کارخانه دار مطرح کرد: مشکل سهمیه سوخت داریم، ذرت تحویل نمی گیریم                                   فرماندار فاریاب:  اعالم می کنم هیچ مسئله  و مشکلی در تامین سوخت ذرت خشک کنی ها نداریم 

یادداشت
شینا انصاری

اسـتاندار کرمـان در دومیـن جلسـه کمیته 
بهـره وری در اسـتان کرمـان بـا اشـاره اینکـه 
تسـویه بدهـی  دسـتگاه های اجرایـی بـه 
ادارات بـرق، گاز و مخابرات نباید بـرای ایام 
پایان سـال بماند گفت: برق دسـتگاه های 
اجرایـی بدهـکار، بجـز دسـتگاه های دارای 
الـزام را قطع کنید. جلسـه کمیته بهـره وری 

بـرای دومیـن بـار در اسـتان بـا حضـور 
سرپرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
و برخـی نماینـده از دسـتگاه های دولتـی 
در اسـتان تشـکیل شـد. در جلسـه قبـل 
کـه در شـهریور سـال جـاری برگـزار شـد، 
اسـتاندار کرمـان از ارزیابـی دسـتگاه های 

دولتـی در زمینه بهـره وری خبـر داد و گفت: 
دسـتگاه های اسـتان در مقولـه بهـره وری 
ارزیابـی می شـوند و از ظرفیت دانشـگاه ها 
بایـد اسـتفاده شـود چـرا کـه بهـره وری یک 
مقوله علمـی اسـت که بایـد بـا آنهـا ارتباط 

گرفـت.

آب امانتی الهی برای همگان، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 267/الف/11-1401 م 

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی: موضوع اجرای خطوط انتقال و توسـعه شـهر جیرفت و لوله گذاری شـهرکهای 
بلـوک را بـا بـرآورد : 21.799.064.809 ریـال همـراه بـا ارزیابی سـاده با مبلغ تضمیـن فرایند ارجـاع کار در مناقصـه 1.089.960.000 ریـال از محل اعتبارات 

عمرانـی و بـا حداقـل تعداد شـرکت کنندگان 2 نفـر و به شـماره 2001005963000346  را از طریق سـامانه تدارکات الكترونیكـی دولت برگزار نماید.
لـذا از کلیـه شـرکت هایـی کـه دارای حداقل رتبه 5 رشـته آب – رتبه در رشـته آب رتبـه بندی از سـازمان برنامه و بودجه و همچنیـن گواهی صالحیت ایمنی 

معتبـر از اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی می باشـند دعوت می شـود.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الكترونیكی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضای الكترونیكی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1401.11.09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401.11.20 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.12.06 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1401.12.06 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز یكشنبه تاریخ 1401.12.07 

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

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 - 021 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ول
ت ا
نوب

به اسـتناد مـاده 11 آیین نامـه اجرایـی نحـوه برگـزاری انتخابـات هیئـت مدیـره 

اتحادیه هـای صنفـی بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء دارای پروانـه کسـب از اتحادیه 

صنـف فوق الذکـر )بـا رعایـت تبصـره ذیـل مـاده فـوق( دعـوت به عمـل می آید 

به منظور شـرکت در انتخابات الكترونیكی روز چهارشـنبه مـورخ 1401/11/26 

شـخصا از سـاعت 13:30 لغایـت 15:30 بـه نشـانی کرمان خیابان سـعدی اتاق 

اصنـاف شهرسـتان کرمـان طبقـه سـوم سـالن اجتماعـات مراجعـه تـا از بیـن 

داوطلبیـن احـراز صالحیـت شـده ذیـل تعـداد 5 / پنج نفـر را به عنـوان اعضای 

اصلـی هیـات مدیـره و تعـداد 2 / دو نفـر بـه عنـوان عضـو علی البـدل و از بیـن 

داوطلبیـن بـازرس اتحادیـه یـک نفر را بـه عنوان بـازرس اصلی و یک نفـر را به 

عنـوان بـازرس علی البـدل انتخـاب فرمائید.

شناسه صنفی نوع داوطلب نام و نام خانوادگی ردیف

0466832887 هیات مدیره ارمغان خراسانی فردوانی 1

0466538223 هیات مدیره احمد علینقی زاده 2

0466531281 هیات مدیره محمد جواد غنچه پور 3

0467480218 هیات مدیره محمد عظیم معرفی  4

0467175054 هیات مدیره محمد جواد مینائی 5

ــد از افزایــش 73  مدیــر مجتمــع کک ســازی زرن
ــی  ــازه زمان ــع در ب ــن مجتم ــروش ای ــدی ف درص
ــاه  ــان آذر م ــا پای ــن ت ــدای فروردی ــه از ابت 9 ماه
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج س

1400 خبــر داد.
ــازی و  ــع کک س ــر مجتم ــعودپور مدی ــد مس حام
ــه  ــرد: در 9 ماه ــوان ک ــد عن ــران زرن ــش قط پاالی
1401 تولیــد مجتمــع کک ســازی و پاالیــش 
ــه  ــید ک ــن رس ــزار ت ــه 101 ه ــد ب ــران زرن قط
ــا  ــاه ب ــن م ــد در فروردی ــزان تولی ــترین می بیش
حجــم تولیــد 19 هــزار و 156 تــن بــه ثبــت 

ــید. رس
او ادامــه داد: در ســه ماهــه نخســت ســال میــزان 
تولیــد بــه شــكل قابــل توجهــی نســبت بــه ســه 
ماهــه نخســت 1400 افزایشــی بــود و در مجمــوع 
ــن کک  ــزار و 356 ت ــد 101 ه ــه تولی ــق ب موف

شــدیم.
مســعودپور بــا بیــان اینكــه تمــام محصــول 
می شــود،  عرضــه  کاال  بــورس  در  تولیــدی 
کاال  بــورس  در  فــروش  مبحــث  داد:  توضیــح 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس ــه آن بخش ــوط ب مرب

ــرار می گیــرد  حــق الســهم در اختیــار مجتمــع ق
و محصولــی کــه در اختیــار راهبــر قــرار دارد بــه 

داخلــی می رســد. فوالدســازی  مصــرف 
ــه اینكــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب او همچنیــن تصری
در یــک ســال گذشــته و بــا اقبــال جهانــی نســبت 
ــی  ــت جهان ــنگ و کک قیم ــروش زغال س ــه ف ب
ــت  ــش قیم ــاظ افزای ــن لح ــه، از ای ــش یافت افزای
ــود و مجتمــع  در داخــل کشــور نیــز تاثیرگــذار ب
کک ســازی زرنــد هــم بــا توجــه بــه ایــن افزایــش 
ــه  ــی 9 ماه ــی ط ــد ریال ــش درآم ــا افزای قیمت ه

ســال جــاری داشــته اســت.

مدیر مجتمع کک سازی زرند خبر داد:

 افزایش ۷۳ درصدی فروش نسبت به ۹ ماهه ۱۴00
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یكشنبه  9 بهمن ماه 1401

خبر
استاندار کرمان:

دستاوردهای نظام برای 
نسل جوان تبیین شود

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینكـه دشـمن به 
دنبـال ناکارآمـد جلـوه دادن نظام اسـالمی 
اسـت، گفت: خدمـات و دسـتاوردهای نظام 
و انقالب باید برای نسـل جوان تبیین شـود.
محمدمهـدی فـداکار در جلسـه هماهنگی 
پروژه هـای دهـه فجـر اسـتان کرمان کـه با 
حضـور فرمانـداران، بخشـداران و دهیـاران 
سراسـر اسـتان در سـالن شـهید مرتضـوی 
اسـتانداری برگزار شـد، با اشـاره به اینكه در 
آسـتانه ایام اهلل دهه فجر و چهـل و چهارمین 
سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی قرار داریم، 
اظهـار داشـت: ایـن دهـه منحصر بـه دولت 
نیسـت و اقدامات مجموعه نظام و کشور اعم 
از بخـش دولتـی و خصوصی بیان می شـود.
او با اشـاره به شـرایطی که کشـور در آن قرار 
دارد، بیـان کـرد: در بمبـاران تبلیغاتـی کـه 
دشـمن می خواهد نظام جمهوری اسـالمی 
ایـران را ناکارآمـد جلوه دهـد، بایـد اقدامات 
و اصل زحمات انجام شـده توسـط نظـام، به 
مردم معرفی شـود و دهه فجـر فرصتی برای 
معرفـی خدمـات یـک سـال گذشـته نظام 

جمهـوری اسـالمی ایران اسـت.
اسـتاندار کرمان روایـت پیشـرفت را در بیان 
هنرمندانـه اقدامـات، مهـم دانسـت و افزود: 
بهره گیری از زبان هنر در تبیین دسـتاوردها 
و خدمـات نظام و انقـالب به ویژه برای نسـل 

جـوان جامعه، اهمیـت زیـادی دارد.
او بـا اشـاره بـه ویـژه برنامه هـای ایـام اهلل 
دهه فجـر، بیـان کـرد: دیـدار با ائمـه جمعه 
و جماعـات، سرکشـی از خانـواده شـهدا و 
جانبازان بـا اولویت خانواده هایـی که تاکنون 
دیـدار بـا آنهـا انجـام نشـده  اسـت، حضـور 
مسئوالن در مسـاجد و در جمع مردم، ایجاد 
فضای وحـدت و همدلـی و امیدآفرینی باید 
مورد توجه فرمانداران، بخشـداران و دهیاران 

قـرار گیرد.
فـداکار بـا اشـاره بـه تقـارن رحلـت حضرت 
زینـب)س( و ایـام دهه فجـر امسـال، گفت: 
برنامه هـای ایـن دهـه باید متناسـب بـا این 
ایام باشـد و دیدار بـا خانواده شـهدای مدافع 
حرم از جمله برنامه هایی اسـت کـه می تواند 

در دسـتور کار قـرار گیرد.
او با اشـاره بـه اینكـه در اغتشاشـات اخیر در 
کشـور شـاهد بودیم که دشمن نسـل جوان 
ما را نشـانه گرفته اسـت، افـزود: مدیـران در 
ایـام اهلل دهـه فجـر در مـدارس حضـور پیدا 
کـرده و سـؤاالت و دغدغه هـای جوانـان و 

نوجوانـان را پاسـخ دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان:

75 درصد پست های 
سازمانی پزشکی قانونی، 

بالتصدی هستند
مدیـرکل پزشـكی قانونـی اسـتان کرمـان 
گفـت: اداره کل پزشـكی قانونـی کرمـان در 
حـوزه فضـای فیزیكـی و نیـروی انسـانی 
بـا چالش هایـی روبـرو اسـت و 75 درصـد 
پسـت های سـازمانی پزشـكی قانونـی، 

بالتصـدی هسـتند.
عبـاس آمیـان در نشسـت شـورای قضایـی 
اسـتان کرمان گفت:امكان جذب در پزشكی 
قانونی بـه دلیل نبود امـكان قانونـی افزایش 
حقوق هـا و مزایـا وجـود نـدارد و بـه همیـن 
دلیل بسیاری از پزشـكان استقبال الزم برای 

خدمـت در ایـن حـوزه را ندارند.
او بـا اشـاره بـه اینكـه سـعی شـده تمامـی 
واحد هـای پزشـكی قانونـی خدمات بـه روز 
را به مـردم ارائـه کننـد، تصریح کـرد: برخی 
تجهیـزات آزمایشـگاهی اداره کل پزشـكی 
قانونـی در کرمان، مسـتهلک شـده و نیاز به 

بازسـازی دارد.
او با اشـاره بـه اینكـه 25 مرکز ارائـه خدمات 
پزشـكی قانونـی در اسـتان کرمـان فعالیت 
دارنـد، بیـان داشـت: سـعی شـده در تمامی 
شهرسـتان ها، زمینـه تسـهیل دسترسـی 
مـردم بـه خدمـات پزشـكی قانونـی فراهـم 
شـود و بدیـن منظور مرکـز پزشـكی قانونی 
در بسـیاری از شهرسـتان ها راه اندازی شـده 

اسـت.
آمیان بـر تشـكیل یـگان حفاظت پزشـكی 
قانونی نیـز تاکید کـرد و ادامـه داد: مراجعان 
به پزشـكی قانونـی اغلـب داغ دیـده و متالم 
هسـتند و تـالش می شـود کـه رونـد ارائـه 
خدمـات پزشـكی قانونـی در شهرسـتان ها 
به ویژه مناطق کمتر توسـعه یافته، تسـهیل 

شـود.
مدیـرکل پزشـكی قانونی اسـتان کرمـان با 
اشـاره به اینكه هم اکنـون در اسـتان کرمان 
تمامی خدمات بـه جز آزمایـش دی ان ای در 
پزشـكی قانونی اسـتان کرمان ارائه می شود، 
بیان داشـت: با تامین اعتبـارات الزم و خرید 
 ،)DNA( تجهیـزات، آزمایـش دی ان ای
زنجیره تمـام آزمایشـات در پزشـكی قانونی 

اسـتان تكمیل می شـود.
او ضمـن بیـان اینكـه در چند دهه گذشـته 
خدمـات پزشـكی قانونـی حـدود 5 خدمت 
بـود؛ امـا هـم اکنـون بیـش از 47 خدمـت 
در پزشـكی قانونـی ارائـه می شـود، افـزود: 
تنوع کار پزشـكی قانونـی در این چند سـاله 
افزایش یافته و متناسـب با آن به دسـتگاه ها 

و تجهیـزات روز نیـز نیـاز پیدا شـده اسـت.
آمیان با بیـان اینكه خدمات پزشـكی قانونی 
در 4 حوزه تخصصی معاینات، سالن تشریح، 
کمیسـیون ها و آزمایشـگاه ارائـه می شـود، 
گفـت: مجموعـا در هـر سـال بالـغ بـر 120 
هـزار خدمت از سـوی پزشـكی قانونـی ارائه 
می شـود که حـدود 95 درصد ایـن خدمات، 

در بخـش معاینات اسـت.

کرمان به 28 میلیون متر مکعب مصرف گاز رسید

افزایش یک میلیون متر 
مکعب مصرف گاز در 

24 ساعته گذشته

رئیس بهره برداری شـرکت گاز اسـتان کرمان گفت: در 24 سـاعت 
گذشـته مصـرف گاز مشـترکان اسـتان به حـدود 28 میلیـون متر 
مكعب رسـیده کـه نسـبت بـه شـبانه روز قبل خـود یـک میلیون 

مترمكعـب افزایش داشـته اسـت.
علی ابراهیمی، با اشـاره به بـرودت هوا، کاهش شـدید دمـا و بارش 
بـرف در نقاط مختلف اسـتان کرمان، اظهار داشـت: کاهـش دما در 
سـطح اسـتان مصرف گاز مشـترکان را بـه میـزان زیـادی افزایش 

داده اسـت.
او با بیان اینكه در 24 سـاعت گذشته مصرف گاز مشـترکان استان 
کرمان به چیـزی در حـدود 28 میلیون متر مكعب رسـیده اسـت، 
گفت: ایـن میـزان نسـبت بـه شـبانه روز قبـل خـود یـک میلیون 

مترمكعب افزایش داشـته اسـت.
رئیـس بهره بـرداری شـرکت گاز شهرسـتان های اسـتان کرمـان 
با اشـاره بـه اینكـه 70 درصد مصـرف گاز اسـتان کرمـان در بخش 
خانگـی بـوده اسـت، بیـان کـرد: در 2 هفتـه گذشـته نسـبت بـه 
هفته هـای قبل تـر حـدود 20 درصـد افزایـش مصـرف گاز اسـتان 
را بخـش خانگـی داشـتیم و حـدود 20 میلیون مترمكعـب مصرف 
گاز مـا در بخش خانگـی بوده اسـت. او بـا بیـان اینكه ایـن افزایش 
مصرف بـه دلیـل کاهش دمـا در سـطح اسـتان کرمان بوده اسـت، 
گفت: فصل سـرد سـال همچنان ادامه داشـته و از همه مشـترکان 
درخواسـت داریـم بـا صرفه جویـی در مصـرف گاز کمـک کنند که 
اسـتمرار جریان گاز را برای همه هم اسـتانی ها و هموطنان داشـته 
باشـیم. ابراهیمی با اشـاره به اینكه در شـرایط فعلی صرفه جویی در 
مصرف گاز بسـیار اهمیـت دارد تا با قطعـی و افت فشـار گاز مواجه 
نباشـیم، بیـان کـرد: هـر یک درجـه کاهـش دمـای محیـط باعث 
صرفه جویـی 6 درصـدی در مصـرف گاز می شـود و ایـن کاهـش 
یک درجه ای دمـا، چیزی در حـدود یک میلیـون مترمكعب در 24 

سـاعت صرفه جویـی در مصـرف گاز را به همـراه دارد.
او با بیـان اینكـه تنظیم دمـای آبگـرم منازل بیـن دمـای 50 تا 60 
درجه بسیار مناسـب اسـت، افزود: خاموش کردن وسایل گرمایشی 
در اتاق هایی که اسـتفاده ای از آنها نمی شـود در کاهش مصرف گاز 

و مدیریت آن بسـیار موثر است.
رئیس بهره برداری شـرکت گاز شهرسـتان های اسـتان کرمان بیان 
کرد: قطع سیسـتم گرمایش منـازل در زمانی که در خانه نیسـتند، 
اسـتفاده از لباس گرم و مناسب زمستانی و اسـتفاده از پرده ضخیم 
در منازل، اسـتفاده از شـعله های مناسـب اجاق گاز و عدم اسـتفاده 

از شـومینه به دلیل بهـره وری پایین آن توصیه می شـود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان خبر داد:

صدور بیش از 600 گواهی 
مهارت در آزمون های جامع و 

ادواری جنوب کرمان
    مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان گفـت: طی 
یكسـاله گذشـته 664 گواهـی مهـارت در جنـوب کرمـان صـادر 

شـده اسـت.
بهرام مسـلمی مهنی با بیـان اینكه آزمـون جامع و ادواری در سـال 
طی سـه مرحله برگـزار می شـود، اظهارداشـت: امسـال نیـز 300 
گواهـی در دی مـاه 195 گواهـی در شـهریورماه و 169  گواهی در 

خرداد مـاه  در جنـوب کرمان صادر شـده اسـت.
مسـلمی مهنی هـدف از برگـزاری ایـن آزمون هـا را ارتقای سـطح 
سـنجش و توان هنرجویان دانسـت و عنوان کرد: هنرجویان پس از 
کسـب نمرات الزم درآزمـون، گواهینامه مهـارت دریافت می کنند 
کـه ایـن گواهینامـه بیانگـر صالحیـت مهارتـی فـرد بـر اسـاس 
اسـتاندارد های قیـد شـده بـرای ارائه بـه آمـوزش و پـرورش جهت 

دریافـت دیپلـم و دریافت تسـهیالت بانكی اسـت.
او با تاکید بـر اینكه آزمون های اسـتاندارد مهارتـی بخش فرهنگ و 
هنر در توسـعه و رشـد جامعه نقش اساسـی دارند، گفت: همچنین 
ایـن آزمون ها بـا هـدف فراگیر شـدن آموزش هـای مهارتـی، ارتقاء 
سـطح آموزش های هنـری و اشـتغال در حـوزه فرهنگ و هنـر  و... 

برگزار می شـوند.
او اظهارداشـت: داوطلبیـن در رشـته های گرافیـک رایانـه ای، 
دسـتیاری طراحی لباس، تصویرسـازی و جلوه های ویـژه رایانه ای، 
عكاسـی دیجیتـال و تصویربـرداری گواهـی پایـان دوره دریافـت 

نموده انـد.

خبر  انباشت ذرت کشاورزان فاریاب پشت درب کارخانه های ذرت خشک کنی 

ذرت کاران فاریاب در برزخ
  یک کارخانه دار مطرح کرد: مشکل سهمیه سوخت داریم، ذرت تحویل نمی گیریم

  فرماندار فاریاب:  اعالم می کنم هیچ مسئله  و مشکلی در تامین سوخت ذرت خشک کنی ها نداریم 

گزارش
سمیه خدیشی

فاریاب شهرسـتانی در جنوب کرمان که شغل اکثر مردم 
این منطقه بـه صورت خـاص کشـاورزی اسـت و در بین 
محصـوالت کشـاورزی کشـت شـده در جنوب کرمـان، 

کشـت ذرت را به نـام ایـن منطقه می شناسـند.
ذرت بـه دو صورت دانـه ای و علوفه ای کشـت و برداشـت 
می شـود، در برداشـت دانـه ای ایـن محصـول بـه دلیـل 
رطوبت موجـود بایـد در کارخانه های ذرت خشـک کنی 
رطوبـت آن بـه حداقـل رسـیده و بعـد از آن محصـول 
در اختیـار مرغداری هـا یـا مشـتریان دیگـر قـرار بگیرد. 
فاصلـه زمانـی برداشـت محصـول تا خشـک کـردن هم 
یكی از محدودیت هـای زارعـان این محصول اسـت، چرا 
که در صـورت تاخیـر در این مورد اگر شـرایط اسـتاندارد 
نگهداری آن رعایت نشـود به سرعت کپک  زده  و محصول 
فاسـد می شـود. جلوگیـری از خـراب شـدن محصـول 
دسـترنج کشـاورز، اهمیـت رسـاندن محصول به دسـت 
کارخانه بـرای عملیات خشـک کـردن ذرت را دو چندان 

می کنـد.

درخواست ورود استاندار به موضوع 
هفتـه گذشـته امـام جمعه ایـن شـهراز وضعیـت تامین 
سـوخت کارخانه هـای ذرت خشـک کنی در خطبه های 

نماز جمعـه گالیـه کرد.
حجت االسالم والمسـلمین عباس گروهی در پی انتقاد از 
وضعیت سـوخت و غیرقابل تحمل دانسـتن این مورد در 
خواسـت کرد که اسـتاندار شـخصا به موضوع رسـیدگی 
کنـد و وارد عمـل شـود. او در سـخنان خـود در جمـع 
نمازگـزاران گفته اسـت: کسـانی کـه شـیطنت کردند و 
گفته اند امام جمعه نمی گذارد طرح محدودیت سـوخت 
در شهرستان فاریاب انجام شـود، اگر به شیطنتشان ادامه 
دهند، اسمشـان را از این تریبون مقـدس، اعالم می کنم.  
یكی از کشاورزان عمده کار محصول ذرت این شهرستان 
به کاغذ وطـن می گویـد: ذرت را بعد از برداشـت نمی توان 
مسـتقیم بـرای مرغداری هـا و مراکـز دیگر فرسـتاد باید 
حتما به کارخانه ذرت خشـک کنی برود و بعد از خشـک 

کـردن آن را به مقصد فـروش ارسـال کرد.
شـریفی ادامه داد: تعـدادی از کشـاورزان بـه دلیل اینكه 
مشـتری را نمی شناسـند و یا هزینـه و شـرایط حمل هم 
سـخت اسـت با سـود کمترذرت خود را بـه کارخانـه دار 

می فروشـد.

انباشت محصول ذرت پشت درب کارخانه
این کشـاورز فاریاب با اشـاره به اینكه قبال شرکت تعاونی 
در کارخانـه مسـتقر بود و بـا قیمـت تضمینـی ذرت را از 
کشـاورز می خرید ایـن دلیلی شـده که کشـاورزان طبق 
رویـه سـالهای قبـل همچنـان ذرت را بـه کارخانـه دار 

می فروشـند.

مهـدی شـریفی اظهـار داشـت: ذرت در این مرحلـه و با 
ایـن رطوبـت حداکثـر 4 یـا 5 روز در شـرایط انبـارداری 
صحیح قابـل نگهـداری اسـت و باید سـریعا بـه کارخانه 
برای خشـک کـردن تحویـل داده شـود.  او بیان کـرد: در 
سـال زراعی جاری سـطح زیر کشـت ذرت در شهرستان 
فاریاب چند برابر شـده اسـت و عـالوه بر آن تناژ و سـطح 
عملكرد در واحد سـطح هم باال رفته اسـت و میزان حجم 
کار کارخانه هـا باال رفته اسـت امـا این دلیلی نیسـت که 
سـوخت مورد نیـار ایـن کارخانـه ها بـرای کار بیشـتر به 

موقـع تامین نشـود وذرت پشـت درب کارخانـه بماند.

سهمیه ای که کارشناسی نیست
شـكوهی یكی از کارخانه داران ذرت خشـک کنی در شهر 
فاریـاب اسـت او در رابطـه نحـوه تخصیـص سـوخت به 
واحدصنعتی خـود می گویـد: در ابتـدا درخواسـتی را در 
اول ماه به جهاد کشـاورزی تحویل می دهیـم  و بعد از این 
درخواسـت به کرمان ارسال می شود که متاسـفانه در هر 
مرکز که این سـوخت مورد بررسـی قـرار میدهند و طبق 

سـلیقه مقداری از آن کم می شـود.
او افزود: هر مشـعلی از کارخانـه روزانه حـدود 1800 تا 2 
هزار لیتر سـوخت نیاز دارد و باتوجه به تعداد مشـعل های 

هر کارخانه این سـهمیه تخصیص داده می شـود.
شـكوهی کـه از طوالنـی شـدن رونـد بررسـی بـه 
درخواسـت ها گالیه دارد می گوید: اول هر ماه درخواست 
داده می شـود بعد از تایید از کرمان حدود 7 روز می گذرد 
و بعد از آن باید درخواست تحویل پیمانكار برای بارگیری 
و تحویل سـوخت گردد که این پروسـه تا نیمـه ماه طول 
می کشـد. این کارخانه دار شهرسـتان فاریاب با اشـاره به 
اینكـه سـهمیه سـوخت هـر کارخانه بـا توجه به سـطح 
برداشـت سـال قبـل تعیین می شـود بیـان کرد: امسـال 
بـا افزایـش سـطح کشـت ذرت و برداشـت بیشـتر ایـن 
محصول سهمیه افزایشی در سوخت در نظر گرفته نشده 
اسـت، و این مورد باعث شـده که نتوانیم ذرت کشـاورز را 
به موقع تحویل بگیریـم. از صحبت های ایـن مالک واحد 
صنعتی مشـخص شـد که ترافیک و حجم ذرت برداشت 
شـده در پشـت کارخانه هـا باعـث می شـود که کشـاورز 
به قیمـت پایین تر هـم رضایت بدهـد و محصول خـود را 
کمتـر از ارزش و نرخ روز بـازار برای جلوگیری از فسـاد به 

کارخانه داران بفروشـد.

تاخیر در بارگیری سهمیه سوخت
یكی دیگر از کسـانی اسـت کـه در کارخانه ذرت خشـک 
کنـی فعالیت مـی کنـد در صحبـت هایـش، از همكاری 
جهاد کشـاورزی در تامین سـوخت راضی است و مشكل 
را از ارسـال و بارگیـری سـوخت تعییـن شـده از مرکـز 

بندرعبـاس می دانـد.
جـوکار می گویـد: محصـول ذرت همـه مناطـق اطـراف 
از بندرعبـاس، جیرفـت  و کهنـوج بـه مقصـد 5 کارخانه  

موجـود در فاریـاب بارگیـری مـی شـود و این حجـم کار 
را باال میبرد و دیر رسـیدن این سـهمیه سـوخت معضل 
را دوچنـدان می کنـد.  جاللـی هـم از فعـاالن این بخش 
اسـت، در این رابطـه می گویـد : از اواخـر آذرمـاه فعالیت 
مـا شـروع می شـود و اولیـن سـهمیه را دریافـت کردیم 
و ایـن سـهمیه بـه قـدر سـرویس و راه انـدازی دسـتگاه 

رسـیده اسـت.

سهمیه تخصیص یافته کم است
او افزود: در دی ماه 2 بار سـهمیه سوخت دریافت کردم اما 
به دلیل اینكه امسـال  ذرت برداشت شـده میزان رطوبت 
بیشـتری دارد گازوئیل بیشتری مصرف می شـود اما این 

موضوع در سـهمیه دیده نشـده است.
او که کـم کاری را از ناحیه جهاد کشـاورزی مـی داند می 
گوید مردم برای کشـت دوم خـود برداشـت را زود هنگام 

انجام مـی دهند و این کار را سـخت کرده اسـت 
علی یـار جاللی بـا عنوان اینكـه اکنون مـا دیگر بـار ذرت 
تحویل نمی گیریم، گفت: حواله های سـوخت را شـرکت 
نفت کرمـان گاهی اوقـات کمتـر تایید می کند  مشـكل 
اصلـی ما عـدم تامین سـوخت اسـت کـه وقتی سـوخت 
نمی رسد باعث میشـود که حجم ذرت انبار شده و منتظر 
خشک کنی بیشـتر شود و ما مجبور هسـتیم که سوخت 
کارخانـه را آزاد و به صورت قرضی از تراکتـورداران یا بقیه 

واحدها تهیـه کنیم .
او می گویـد: حتـی با وجـود اینكـه حاضر شـدیم مبلغی 
اضافـه بپردازیـم اماماشـین های حمـل سـوخت از 
بندرعبـاس به جنوب اسـتان بارگیـری نمی کننـد و این 

مشـكل هم بایـد رسـیدگی شـود.

مشکلی در تامین سوخت نداریم 
فرمانـدار فاریـاب در توضیح این مشـكل، افزایش سـطح 
زیـر کشـت ذرت بـه دلیـل تمایـل کشـت کشـاورزان از 
هندوانه به ذرت، افزایش میـزان رطوبت در محصول ذرت 

که زمـان کار کارخانه را بیشـتر کـرده اسـت و همچنین 
تعطیلی چنـد روزه کمباین هـای برداشـت ذرت به دلیل 
بارندگـی وبـه تبـع آن افزایـش یک دفعـه ای حجـم کار 
کارخانه هـا را از دالیـل انباشـت حجـم محصـول ذرت 
برداشـت شـده کشـاورزان در پشـت درب کارخانه هـای 
ذرت خشـک کنی عنوان کرد. سید حسام الدین حسینی 
بـا بیـان اینكـه علیرغـم مشـكالت عنـوان شـده حجـم 
محصول شهرسـتان های اطراف با افزایشـی در مقایسـه 
بـا سـال قبـل بـه کارخانه هـای ایـن منطقـه وارد شـده 
اسـت کـه معضـل را دو چنـدان نموده اسـت.   حسـینی 
با عنـوان اینكـه کارشناسـان شـرکت نفت گاهـی اوقات 
پروتكل های کارشناسـی آنها با کارشناسـان جهـاد یا زیر 
مجموعه هـای دیگر متفاوت اسـت و این دلیلی می شـود 
بـرای کاهـش سـهمیه سـوخت آن واحد کـه این مـوارد 
به سـرعت پیگیری می شـود. او بیشـترین دلیل مشـكل 
کارخانه های ذرت خشـک کنی را در افزایش حجم تولید 
و ورودی کارخانـه می دانـد و آن را از تامین سـوخت نمی 
داند و می گوید: هر واحدی که  دلیل مشـكل را از سوخت 
عنوان میكنـد به صـورت مسـتقیم درخواسـت مكتوب 
بدهـد تـا کارشناسـان بررسـی کننـد و کـم کاری واحد 
مربوطه مشخص شود.  حسـینی افزود: به عنوان فرماندار 
اعالم می کنم هیچ مسئله ای و مشكلی در تامین سوخت 
ذرت خشـک کنی ها نداریـم مگر اینكـه در همـان واحد 
کارخانه مشـكل خاصی مانند مشـكل مجوز یا مـواردی 
دیگر مطرح باشـد.  او بـا بیان کـرد: درماه گذشـته در پی 
درخواسـت یكـی از کارخانـه از آن واحد بازدیـد کردیم و 
بعد از بازدید مشـخص شـد که آن واحد به علـت افزایش 
سـاعت کاری نیاز بـه افزایش سـهمیه سـوخت دارد این 

مورد سـریعا پیگیـری و حل شـد.
فرمانـدار فاریاب افـزود: مـا در فاریاب مشـكلی در تامین 
سـوخت نداریم که ممكنه این مشكل در سهمیه سوخت 
باشـد که برطـرف می شـود.و ایـن نبایـد دلهـره ای برای 

کشـاورزان ایجـاد کند.

ن 
جوا

ن 
گارا

برن
 خ

گاه
اش

:  ب
س

عك

کاغذ استان

رییس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان می گویـد: حساسـیت و حـد 
تشـخیص تجهیـزات آزمایشـگاه های سـنجش 
سموم باقی مانده در محصوالت کشـاورزی کشور 

زیـر حـد اسـتاندارد جهانی اسـت.
سـیدمهدی طبیـب زاده می گویـد: بـا راه انـدازی 
آزمایشـگاهی اسـتاندارد در جنـوب کرمـان کـه 
از قطب هـای مهـم کشـاورزی کشـور بـه شـمار 
می رود این مشكل حل می شـود اما راه اندازی این 
آزمایشـگاه با این اهمیت در اولویت استان و کشور 
نیسـت. او با بیـان اینكه آزمایشـگاه سم شناسـی 
محصـوالت کشـاورزی صادراتـی جنـوب کرمان 
هنوز برای اسـتفاده کامل نیسـت گفت: دولت در 

ایـن زمینـه حمایـت الزم را به عمـل آورد.
طبیـب زاده بـا اشـاره بـه تكمیـل بخش هایـی از 
آزمایشـگاه باقی مانـده سـموم در محصـوالت 
کشـاورزی در جنـوب کرمـان افـزود: راه انـدازی 
موضوع به ایـن مهمی در اولویت اسـتان و کشـور 

نیسـت کـه جـای پیگیـری و پرسـش دارد.
او اظهارداشـت: براسـاس قانـون محموله هـای 
صادراتی کشـاورزی در صورت باقی ماندن سـموم 
بیـش از حدمجـاز منهـدم می شـود و نداشـتن 
آزمایشگاهی کارآمد، هزینه سنگینی برای کشور 

و اسـتان کرمان بـه دنبـال دارد.

رئیـس اتـاق کرمـان عنوان کـرد: آزمایشـگاهی 
برای اطالع از باقی مانده سـموم در اسـتان کرمان 
نداشـتیم و در کشـور نیـز چـون دسـتگاه ها زیـر 
اسـتاندارد بودنـد تـالش شـد ایـن مشـكل بـا 
راه اندازی آزمایشـگاه در جنوب کرمان رفع شـود.

او گفـت: بنـا شـد سـازمان توسـعه تجـارت برای 
توسـعه آزمایشـگاه موجـود باقی مانـده سـموم 
در جنـوب کرمان تسـهیالتی قائـل شـود و 2 ماه 
پیش نیز مقـرر بود نماینـده اتحادیـه اروپـا از این 
آزمایشـگاه بازدیـد کنـد. طبیـب زاده تاکید کرد: 
اگر ایـن آزمایشـگاه تجهیز نشـود در آینـده برای 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـه مشـكل بـر 
می خوریم و مدیران اسـتان کرمـان حتما موضوع 
را در دسـتور کار بگذارنـد تـا ایـن آزمایشـگاه بـا 

سـرعت بیشـتری تقویت شـود.

معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامی 
ــازه  ــش ب ــه افزای ــا اشــاره ب ــان ب اســتان کرم
زمانــی معافیــت تحصیلــی مقطــع دیپلــم از 
شــش مــاه بــه یــک ســال یــک بــار دیگــر بر 
ممنوعیــت بــه کارگیــری مشــموالن غایب از 
ســوی تمــام نهادهــای دولتــی و غیــر دولتی 
و کارگاه هــا و مراکــز خصوصــی تاکیــد کــرد.
ســرهنگ محمــد مقصــودی در تشــریح ایــن 
ــه  ــازمان وظیف ــالم س ــر اع ــت: براب ــر گف خب
ــه ســتاد  ــه ابالغی ــی فراجــا مســتند ب عموم
ــط و  ــد 15 ضواب ــلح در بن ــای مس کل نیروه
مقــررات معافیــت تحصیلــی دانــش آمــوزی 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت اصالحات
او افــزود: در ایــن رابطــه مشــموالنی کــه قبل 
از ورود بــه ســن مشــمولیت موفــق بــه اخــذ 
ــم  ــه دوازده ــان پای ــا هم ــم ی ــدرک دیپل م
مــی شــوند از تاریــخ مشــمولیت یــک ســال 
مهلــت معرفــی دارنــد و در صــورت پذیرفتــه 
ــوزش  ــز آم ــا مراک ــگاه ها ی ــدن در دانش ش
عالــی صــدور معافیــت تحصیلــی بــرای آنان 
بالمانــع اســت کــه قبــال ایــن مهلــت شــش 
ــا یــک ســال  ــا هــم اکنــون ت ــوده ام ماهــه ب

ــن شــده اســت. تعی
معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامی 
ــه کارگیــری  ــان از ممنوعیــت ب اســتان کرم
ــای  ــام نهاده ــب از ســوی تم مشــموالن غای
دولتــی و غیردولتــی و کارگاه هــا و مراکــز 
ــچ  ــرد: هی ــح ک ــر داد و تصری ــی خب خصوص
ــی  ــی و حت ــی و غیردولت ــز دولت ــک از مراک ی
ــه بكارگیــری مشــموالن  خصوصــی مجــاز ب
غایــب نیســتند و در صــورت مشــاهده 
اینگونــه مــوارد بــرای آنــان جریمــه ای 
ــرباز و در  ــک س ــت ی ــه خدم ــادل هزین مع
صــورت تكــرار بكارگیــری مشــموالن، 
ــرباز  ــه س ــه دو و س ــادل هزین ــه ای مع جریم

ــد. ــد ش ــال خواه اعم

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان گفت: امسال در استان کرمان 192 اقدام 
اجرایی در راستای ارتقای بهره وری در بخش های 
اقتصادی صورت گرفته که 63.4 درصد پیشرفت 
داشته اند. محمدرضا وحیدی در دومین جلسه کمیته 
بهره وری استان کرمان اظهار کرد: طبق مصوبه همه 
مدیران استان موظفند کمیته بهره وری را در دستگاه 
های خود راه اندازی کنند. حداقل هر فصل یک جلسه 
کمیته بهره وری باید برگزار شود. او ادامه داد: در راستای 
ارتقاء بهره وری باید برای هر اقدام چرخه مدیریت بهره 
وری تعریف شود ضمن آنكه دستگاه ها براساس برنامه 
ششم توسعه مكلفند که چرخه مدیریت بهره وری را 
در همه برنامه مدنظر قرار دهند. سرپرست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، از اقدامات استانی 
در راستای ارتقاء بهره وری در بخش های اقتصادی 
سخن به میان آورد و اظهار کرد: در بخش کشاورزی در 
سال جاری 50 اقدام اجرایی با 56 درصد پیشرفت و در 
بخش صنعت، معدن و بازرگانی نیز 18 اقدام اجرایی 
با 72.3 درصد پیشرفت داشتیم. او ادامه داد: در بخش 
آب، برق و گاز 29 اقدام اجرایی با 67 درصد پیشرفت 
و در حوزه حمل و نقل 15 اقدام اجرایی با 66.2 درصد 
پیشرفت، در بخش ساختمان سه اقدام اجرایی با 59 
درصد پیشرفت و در حوزه سالمت 36 اقدام اجرایی 
دارای 63 درصد پیشرفت و در سایر دستگاه ها 41 اقدام 

اجرایی در راستای بهره وری صورت گرفته که اکنون 
حدود 60.8 درصد پیشرفت دارند. مهدی حسینی نژاد 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز 
در این جلسه گفت: برای فعال سازی واحدهای راکد 
و تعطیل، 30 واحد صنعتی هدف گذاری شد که در 
رفسنجان، کرمان و زرند هستند. او گاز را مشكل اصلی 
واحدهای نیمه فعال و فعال اعالم کرد و افزود: با توجه 
به اینكه اولویت قطعی گاز با واحدهای صنعتی است 
لذا با کاهش تولید روبرو بودیم که طبق آمار بیشترین 
کاهش تولید در واحدهای فوالدی و سیمان است که بر 
تولید و بازار اثر می گذارد. رئیس سازمان صمت استان 
کرمان ادامه داد: کاهش تولید سیمان به افزایش قیمت 
سیمان منجر می شود و اگر در بخش خانگی 10 درصد 
کاهش مصرف گاز داشته باشیم، بسیاری از مشكالت 

در این زمینه حل خواهد شد.

ضرورت اولویت قراردادن راه اندازی آزمایشگاه 
باقیمانده سموم محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان 

افزایش بازه زمانی معافیت تحصیلی از 
6 ماه به یک سال

1۹2 اقدام اجرایی در راستای ارتقاء 
بهره وری در استان کرمان

فداکار در کمیته بهره وری مطرح کرد

برق دستگاه های اجرایی بدهکار را قطع کنید
اسـتاندار کرمان در دومین جلسـه کمیته بهـره وری در اسـتان کرمان با اشـاره 
اینكه تسـویه بدهی  دسـتگاه های اجرایی بـه ادارات بـرق، گاز و مخابـرات نباید 
بـرای ایـام پایان سـال بمانـد گفـت: بـرق دسـتگاه های اجرایـی بدهـكار، بجز 

دسـتگاه های دارای الـزام را قطـع کنید.
جلســه کمیتــه بهــره وری بــرای دومیــن بــار در اســتان بــا حضــور سرپرســت 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت و 

برخــی نماینــده از دســتگاه های دولتــی در اســتان تشــكیل شــد.
در جلسه قبل که در شهریور سـال جاری برگزار شد، اسـتاندار کرمان از ارزیابی 
دسـتگاه های دولتی در زمینه بهره وری خبر داد و گفت: دسـتگاه های استان در 
مقوله بهره وری ارزیابی می شـوند و از ظرفیت دانشـگاه ها باید استفاده شود چرا 

که بهره وری یک مقوله علمی اسـت کـه باید با آنها ارتبـاط گرفت.
حتی رودری رئیس سـابق سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان عنـوان کرد: 
سـاختار اداری همواره در عملكرد فاصله زیادی با برنامه ها دارد و عملكرد استان 

در حوزه بهره وری مناسـب نیست.
اما در دومین جلسـه این کمیته هیچ اشـاره ای بـه نتیجه ارزیابی  دسـتگاه های 

دولتی نشـد و این ارزیابی به فراموشـی سـپرده شد.
اسـتاندار کرمان افزایش بهره وری را در قطـع برق دسـتگاه های اجرایی بدهكار 

می بینـد.
او در این جلسـه با بیان اینكه ابتدا برق و تلفن اتـاق روسـای ادارات دارای بدهی 
را قطع کنید گفـت: بدهی هیچ دسـتگاه اجرایی نباید بماند زیرا اگـر این عددها 

باال بـرود دسـتگاه ها را دچار چالـش می کند.
اسـتاندار کرمان افزود: رشـد بهره وری در برنامه های توسـعه در نظر گرفته شده 

اما این نرخ طی سـال های گذشـته صفر بوده اسـت.
او اظهار داشـت: بهـره وری بـا اقدامات در حـال انجام باید اثربخشـی بیشـتری 
داشـته باشـد و در این زمینـه اقداماتی انجام شـده اما اثـرات آن هنوز مشـاهده 

نشـده است.
فـداکار گفـت: ببینیـد در دسـتگاه های اجرایـی چـه فعالیـت بهره ورانـه ای 
می توانید انجام دهیـد و بعـد از آن مدیران در این راسـتا اقدام کنند؛ اسـتراتژی 
در حوزه هـای متنـوع آب و بـرق تعریـف شـود تا ایـن برنامـه اثرگـذاری الزم را 

داشـته باشد.
وحیدی سرپرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارشـی از اقدامات 
مربوط به بهـره وری را ارائه داد و گفت : در راسـتای ارتقاء بهـره وری باید برای هر 
اقدام چرخـه مدیریت بهـره وری تعریف شـود ضمن آنكه دسـتگاه ها براسـاس 
برنامه ششـم توسـعه مكلفند کـه چرخه مدیریـت بهـره وری را در همـه برنامه 

مدنظر قـرار دهند.
سرپرست سـازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: امسـال در استان کرمان 
192 اقدام اجرایی در راسـتای ارتقای بهـره وری در بخش های اقتصادی صورت 

گرفته که 63.4 درصد پیشـرفت داشته اند.
او از اقدامات اسـتانی در راسـتای ارتقاء بهره وری در بخش های اقتصادی سخن 
به میان آورد و اظهار کرد: در بخش کشـاورزی در سـال جـاری 50 اقدام اجرایی 

با 56 درصد پیشـرفت و در بخش صنعت، معدن و بازرگانی نیز 18 اقدام اجرایی 
با 72.3 درصد پیشـرفت داشتیم.

استاندار کرمان از برق می گوید، سازمان صمت از گاز
مهدی حسـینی نـژاد رئیس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت اسـتان کرمان 
نیز در این جلسـه گفت: برای فعال سـازی واحدهـای راکد و تعطیـل، 30 واحد 

صنعتی هدف گذاری شـد کـه در رفسـنجان، کرمان و زرند هسـتند.
او گاز را مشـكل اصلی واحدهای نیمه فعـال و فعال اعـالم کرد و افـزود: با توجه 
به اینكه اولویـت قطعی گاز با واحدهای صنعتی اسـت لذا با کاهـش تولید روبرو 
بودیم که طبـق آمار بیشـترین کاهش تولیـد در واحدهـای فوالدی و سـیمان 

اسـت که بر تولیـد و بـازار اثر می گـذارد.
رئیس سازمان صمت اسـتان کرمان ادامه داد: کاهش تولید سـیمان به افزایش 
قیمت سـیمان منجر می شـود و اگر در بخش خانگی 10 درصد کاهش مصرف 

گاز داشته باشیم، بسـیاری از مشـكالت در این زمینه حل خواهد شد.
نماینده جهاد کشـاورزی نیـز در این جلسـه گفت: 17 مـورد از طرح هـای بهره 
ورانه جهاد کشـاورزی مربوط به شـمال اسـتان اسـت که این طرح ها باالی 75 

درصد پیشـرفت فیزیكی دارند.
او ادامه داد: برای احـداث گلخانه ها، حدود 30 هزار میلیـارد تومان هدف گذاری 
شده که 12 درصد رشـد داشـته و علت آن افزایش هزینه گلخانه ها است ضمن 
آنكه برای تسهیالت سـال 1400 سقف محدودیت اعتباری گذاشتند و حداکثر 

سـه هكتار برای هر واحد می توانسـتیم تخصیص دهیم.
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40 درصد ظرفیت 
تولید مبلمان

خالی است
و  تولیدکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس 
صادرکننـدگان مبلمـان بـا بیـان اینكـه 
40 درصـد ظرفیـت تولیـد خالـی اسـت و 
ایـن ظرفیت می توانـد در اختیـار صادرات 
قرار گیـرد، گفت که ایـران تـوان صادرات 
یک درصـد از بـازار مبلمان جهـان را دارد.
حسـین نـوروزی در گفت وگـو با ایسـنا، با 
بیان اینكه ظرفیـت تولید متغیر و وابسـته 
به تقاضا در جامعه اسـت، اظهـار کرد: چرا 
کـه تولیدکننـدگان بـرای بارانـداز تولیـد 
می کننـد، نـه بـرای انبـار. سـال گذشـته 
بیـش از 40 درصـد ظرفیـت تولیـد خالی 
بود، امـا طبیعتا ایـن ظرفیـت می تواند در 

اختیـار صـادرات قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینكـه مشـكل اینجاسـت که 
اقتصاد ایران سیاسـی اسـت و صـادرات به 
ایـن راحتی انجـام نمی شـود، تصریح کرد: 
معمـوال کسـانی که مبـل صـادر می کنند، 
در کشـورهای دیگـر فروشـنده دارنـد. در 
غیـر ایـن صـورت بـه راحتـی نمی تـوان 
مبـل ایرانـی را بـه کشـورهای اروپایـی و 

سـایر کشـورها برد.
و  ظرفیـت  اینكـه  بیـان  بـا  نـوروزی 
توانمنـدی صـادرات در صنعـت مبلمـان 
وجـود دارد، گفـت: اما مشـكل اینجاسـت 
کـه ارتبـاط الزم بـرای صـادرات وجـود 

نـدارد.
بـه گفتـه رئیـس اتحادیـه تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان مبلمـان  برنامـه ریـزی 
اتحادیـه در شـرایط عـادی پیـش از 
تحریم هـا ایـن بـود کـه در یـک دوره پنج 
سـاله صادرات مبلمـان بـدون مـواد اولیه 
و ماشـین آالت بـه میانگیـن سـاالنه 200 
میلیـون دالر برسـد. البتـه ایـران تـوان 
صـادرات یـک درصـد مبلمـان جهـان را 
دارد. وی افـزود: در حـال حاضـر صادرات 
مبـل ایـران کمتـر از 60 میلیـون دالر در 

سـال اسـت.
به گـزارش ایسـنا، اوایل سـال جـاری هم 
عباسـی، رئیس اتحادیه درودگـران و مبل 
سـازان تهـران، گفتـه بـود کـه صـادرات 
ایـران می توانـد حـدود 10 برابـر شـود. 
همچنیـن بـا توجـه بـه تحریم هـا بایـد 
کشـورهای اطراف مثل عراق، افغانسـتان، 
گرجسـتان، ارمنسـتان، سـوریه و غیـره 
کشـورها  ایـن  و  گیـرد  قـرار  هـدف 
بـه مبـل ایـران نیـاز دارنـد، امـا چیـن و 
ترکیه بازارهـای ایـران را در این کشـورها 

نـد. فته ا گر

تفاهم نامه همکاری 
کاشت درخت بین 

منابع طبیعی و سازمان 
شهرداری ها

در راسـتای طـرح مردمـی کاشـت یـک 
میلیارد درخـت و پویش »ایران سرسـبز- 
ایران قوی«، »عباسـعلی نوبخـت« معاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی و رییس سـازمان 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور و 
سـازمان  رییـس  سـلیمی«  »مهـدی 
کشـور  دهیاری هـای  و  شـهرداری ها 

تفاهم نامـه همـكاری امضـا کردنـد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا از وزارت 
جهادکشـاورزی، در راسـتای تأکیـدات 
رهبـر معظـم انقـالب مبنـی بـر تبدیـل 
کاشـت و حفـظ درخـت بـه فرهنـگ 
ظرفیـت  از  بهره گیـری  و  عمومـی 
تشـكل های مردمـی، شـوراهای اسـالمی 
شهر و روسـتا و شـهرداری ها و دهیاری ها، 
تفاهم نامه  همكاری مشـترک بین سازمان 
شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور و 
سـازمان منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
و  توسـعه  حفـظ،  به منظـور  کشـور 
بهره بـرداری بهینـه از منابـع طبیعـی و 
توسـعه فضـای سـبز شـهرها و روسـتاها 

امضـا شـد.
از اهـداف ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـه 
گسـترش فرهنگ حفـظ، احیاء و توسـعه 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری در مناطـق 
شـهری و روسـتایی کشـور، اسـتفاده از 
قابلیـت تشـكل های مردمـی در راسـتای 
حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع 
طبیعـی و افزایـش سـرانه فضـای سـبز 
شـهرها و روسـتاها، ایجـاد اشـتغال مولـد 
و افزایـش بهـره وری از منابـع آب  و  خـاک 
شـهرداری ها  اختیـار  در  اراضـی  در 
و دهیاری هـا بـا هـدف افزایـش تولیـد 

محصـوالت باغـی اشـاره کـرد.
کمـک بـه جلوگیـری از سـاخت و سـاز 
غیرمجـاز و گسـترش بی رویـه شـهرها 
کانون هـای  بـا  مقابلـه  روسـتاها،  و 
بحرانـی بیابان زایـی و پدیـده گـرد و 
غبـار بـا ایجـاد و گسـترش فضـای سـبز، 
کمـک بـه کاهـش آلودگـی هـوا و ایجـاد 
محیـط زیسـت بهینه شـهری و روسـتایی 
و حمایـت از شـهرداری ها و دهیاری هـا در 
راستای توسـعه فضای سـبز در محدوده و 
حریـم شـهرها و روسـتاها در پروژه هـای 
مشـارکتی، از دیگر اهداف ایـن تفاهم نامه 

اسـت.
اجـرای  بـرای  مشـترک  برنامه ریـزی 
طرح های گسـترش فضای سـبز در کشور، 
ایجـاد زمینه های تبادل تجربیـات و دانش 
فنی به منظـور افزایش بهـره وری منابع در 
نگهـداری و توسـعه فضای سـبز شـهرها و 
روسـتاها، از زمینه های همـكاری دو طرف 

در اجـرای مفـاد ایـن تفاهم نامه اسـت.

عضو سابق اتاق بازرگانی مطرح کرد

خطر قاچاق معکوس سوخت 
جدی است

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید که قاچاق در اقتصاد ایران تنها به 
واردات غیرمجاز محدود نیست و کاالهای ارزان داخلی نیز در سطحی 

گسترده با خطر قاچاق معكوس مواجه هستند.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با ایسنا، تشریح کرد: در تمام 
اقتصادهای دنیا، بحث قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیرمجاز و پنهان 
وجود دارد و دولت ها تالش می کنند در سطوح مختلف با آن مبارزه کنند 
اما در اقتصاد ایران متاسفانه گستردگی قاچاق بسیار باالتر از آمارهای 
جهانی است و این نشان می دهد که ما باید برای عبور از این شرایط راهی 
جدید پیدا کنیم. وی با بیان اینكه در حوزه مبارزه با قاچاق چند سوال مهم 
وجود دارد که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم، تصریح کرد: کدام کاالها 
به کشور قاچاق می شوند؟ مبادی ورودی آنها کجاست؟ چرا راه هایی که 
تاکنون برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده پاسخگو نبوده اند؟ چرا 
مصرف کنندگان با وجود ممنوعیت واردات همچنان ترجیح می دهند 
که از این کاالهای قاچاق استفاده کنند؟ و البته از همه مهم تر این سوال 
است که تامین کنندگان منابع مالی قاچاق چه افرادی هستند؟ این فعال 
اقتصادی به آمارهای نهایی قاچاق کاال در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 
ما می گوییم که در طول سال چند میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور وجود 
دارد، یعنی نمی توان انتظار داشت که این ارقام از سوی کوله بران یا ته 
لنجی ها به ثبت رسیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق فعلی مبارزه کنیم 
باید ببینیم چه افرادی تامین کننده این منابع مالی برای قاچاق هستند و با 
توجه به اینكه تعداد افرادی که بتوانند این حجم از پول را وارد قاچاق کنند 
زیاد نیست، مقامات می توانند برای آن راهكارهایی پیدا کنند. عدالتیان 
به وضعیت کوله بران و ساکنان مناطق مرزی نیز پرداخت و توضیح داد: 
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ساکنان این مناطق تحت تاثیر 
عوامل کوتاه مدت نیست و فراموشی مسائل کالن و عدم برنامه ریزی 
برای توسعه اقتصادی باعث شده که زیرساخت های فعالیت اقتصادی 
در این مناطق به وجود نیاید. کار دشوار کوله بری که می تواند برای افراد 
خطر مرگ داشته باشد نمی تواند انتخاب اول افراد باشد و تنها تحت تاثیر 

شرایط دشوار شكل گرفته است. 

خودروهای بورسی زودتر از 
موعد تحویل داده می شوند؟

درحالی برخی خودروهای فروخته شده در بورس کاال چند ماه زودتر 
از موعد به خریداران تحویل داده شده که در پیش فروش های قبلی 
خریداران تا چند ماه بعد از تاریخ تحویل هم در انتظار دریافت خودروها 
می ماندند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از رونق 
خرید و فروش خودرو در بورس کاال و البته حواشی متعدد ایجاد شده از 
سوی شورای رقابت برای ادامه عرضه خودروها در بورس، بسیاری از مردم 
و خریداران ترجیح داده اند که برای تأمین نیازشان به سراغ خودروهای 
بورسی بروند. در حال حاضر چند ماه از عرضه خودرو به بورس می گذرد و 
خودروهایی مانند شاهین، پژو 207 اتوماتیک و هایما اس 7  راهی بورس 
کاال شده اند و خریداران توانسته اند این محصوالت را با قیمت کمتری از 
بازار آزاد خریداری کنند. طبق قوانین بورس کاال، خودروسازان متعهد 
شده اند این محصوالت را در زمان مقرر تحویل مشتریان دهند در غیر 

این صورت مشمول جریمه خواهند شد .

پیام ریزش بورس به سیاستگذارخبر

بورس به بازارها بی توجه است
گزارش

اقتصاد

در حالی فعـاالن بازار سـهام انتظار داشـتند در این 
هفتـه ابرکانـال یـک میلیـون و 700 هـزار واحدی 
پـس از 28 ماه مجـددا فتح شـود، نخسـتین هفته 
بهمن مـاه بـرای سـهامداران با هـراس از بازگشـت 
اقتصاد دستوری سـپری شد تا شـاخص کل بورس 
تهران پس از دو هفته صعـود متوالی، بـا افت 4.57 
درصدی به سـطح یـک میلیـون و 611 هـزار واحد 
بازگشـت. ایـن بیشـترین افـت هفتگـی دماسـنج 
اصلی تـاالر شیشـه ای در 13 هفتـه اخیر به شـمار 
مـی رود. نماگـر هـم وزن نیـز در شـرایطی مشـابه 
2.6 درصـد کاهـش ارتفـاع داد. در شـرایط تورمی 
بازارهـا، افـت نماگرهـای بورسـی بـه سیاسـتگذار 
هشـدار می دهد که به واسـطه تصمیمـات مجلس 
و دولـت در جهـت اقتصـادی دسـتوری آن هـم در 
فضایـی که امیـد چندانـی به احیـای برجـام وجود 
نـدارد، چشـم انداز سـرمایه گذاری در حـال از بیـن 

رفتن اسـت.

بی توجهی سهام به رشد قیمت دالر؟
روزهـای منفـی بـورس تهـران در هفتـه نخسـت 
بهمن مـاه در حالـی رقـم خـورد کـه قیمـت دالر 
رشـدی 3.3 درصدی را در مقیاس هفته تجربه کرد 
و به مـوازات آن شـاهد رشـد قیمت خـودرو بودیم. 
بـورس اما در بیشـتری روزهای هفته شـاهد فشـار 
عرضـه و افـت میانگیـن قیمت سـهام بـود و ارزش 
معامالت خرد سـهام نیز نسـبت به هفته قبل از آن، 
کمی کاهش پیـدا کرد. چـرا بورس نسـبت به دالر 
که یـار دیرینـه اش نیـز به شـمار مـی رود، بی توجه 
اسـت؟ برای پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد بـه دنبال 
عاملـی غیراقتصادی بـود و به نظـر تازه تریـن اهرم 
فشار، تصمیمات سیاسـتی اسـت که بازگشت سد 
اقتصاد دسـتوری برای دور شـدن از رویـای جبران 
زیان هـای 29 ماهـه را به سـهامداران القـا می کند.

چرا بورس پا به پای بازارها حرکت 
نمی کند؟

انتظارات تورمـی بـاال را می توان یكـی از مهمترین 
عواملـی دانسـت که بـه سـبب آن صاحبان پـول را 
به تكاپو بـرای یافتـن مامنی بـرای در امـان ماندن 
از گزنـد تورم واداشـته اسـت. شـرایطی که سـبب 

شـد تـا در بازارهـای سـفته بازی شـامل بـازار ارز، 
طال، خودرو و مسـكن هـر روز بـر قیمت هـا افزوده 
شـود اما بـورس کـه یكـی از اصلی تریـن بازارهای 
مولـد در اقتصـاد دنیا به شـمار می آیـد، جاماندگی 
جـدی از رقبایـش داشـته باشـد. همانطـور کـه در 
گـزارش »پیـش بینـی بازارهـا از آینـده رشـد و 
تـورم« نیـز مفصـال مـورد بررسـی قـرار گرفـت، 
رشـد بازارهای سـفته بازی متناسـب با رشـد تورم 
و انتظارات تورمی اسـت اما رشـد بازارهـای مولدی 
همچون بورس متناسـب با مجمـوع تـورم و اضافه 
رشـد اسـت و بـه همیـن دلیـل در بلندمـدت کـه 
همزمان رشـد و تورم وجود داشـت شـاهد سـبقت 
بـورس از بازارهـای سـفته بازی بودیـم. از ایـن رو 
پیـش افتـادن بازارهـای سـفته بازی از بـورس این 
سـیگنال را مخابـره می کند کـه بنا بر پیـش بینی 
سرمایه گذاران، »رشـد منفی« در راه است. حاال در 
چنین فضایـی، تصمیمات ضـد و نقیضی کـه از آن 
بوی بازگشـت اقتصاد دسـتوری به مشـام می رسد، 
شـرایط را برای خروج سـرمایه از بازارهـای مولد به 

سـمت سـفته بازی را آسـان تر می کنـد.

نگاه بورس به تصمیمات خودرویی 
سیاستگذار

هفته گذشـته بیشـترین نگاه سـهامداران معطوف 
به تصمیمات در خصـوص عرضه خـودرو در بورس 

کاال بـود و بـا هـر خبـر جدیـدی نوسـانی در بـازار 
سـهام مشـاهده می شـد. روز دوشـنبه شـورای 
رقابـت در نامـه بـه رئیـس سـازمان بـورس عنوان 
کـرد در بیـن خودروهایـی کـه تاکنـون در بـورس 
کاال عرضـه شـده اند، بـه جـز دو محصـول هایمـا و 
تارا، مابقـی مشـمول بازارهای انحصاری می شـوند 
و عرضه آن ها در بـورس کاال مجاز نیسـت. در طول 
زمان عرضه خـودرو در بـورس کاال ایـن دومین بار 
اسـت که شـورای رقابت مدعی قیمتگذاری دوباره 

محصـوالت خودروسـازان می شـود. ایـن موضـوع 
منجـر بـه واکنـش تنـد و سـریع سـازمان بـورس، 
شـورای عالی بـورس و همچنیـن وزیر اقتصاد شـد 
به طوری که شـورای عالی بـورس از برگـزاری یک 
جلسـه ویژه در روز آینده برای همیـن موضوع خبر 
داد و  احسـان خانـدوزی، وزیـر اقتصـاد نیـز عنوان 
کـرد شـورای عالـی بـورس تصمیم گیرنـده عرضه 
خـودرو در بورس کاال اسـت و ارگان دیگـری امكان 
دخالـت در ایـن مـورد را نـدارد. در همیـن راسـتا، 
امیرمهـدی صبایـی، مدیـر نظـارت بـر بورس های 

سـازمان بورس نیز عنوان کـرد که این بـرای اولین 
بار نیسـت کـه در خصـوص عرضه یک محصـول یا 
تعیین قیمـت پایه آن بین شـورای رقابـت و بورس 
اختالف نظر وجـود دارد؛ لذا در ایـن مورد همچنان 
با رویكرد حمایـت قاطـع از حقوق سـرمایه گذاران 
به طریق اولی تابـع قوانین و مصوبات شـورای عالی 
بورس هستیم. بسـیاری از کارشناسان اعتقاد دارند 
کـه تصمیمـات گذشـته شـورای رقابـت در رابطه 
بـا بـازار خـودرو و همچنیـن فرمول هـای خاصـی 

که بـرای قیمتگـذاری محصـوالت خودروسـازان 
ارائه می شـد، یكـی از دالیـل مهـم تالطـم در بازار 
خودروی کشـور بـود کـه پـس از عرضـه در بورس 
کاال برطرف شـد. در ادامـه وزیر صمت نیز بـا انتقاد 
از نامه شـورای رقابت گفـت: نامه شـورای رقابت به 
دست وزارت صمت نرسیده اسـت؛ این درحالیست 
که ادامه رونـد عرضه خودروها در بورس کاال بسـته 
به نظر خـود خودروسـازان و سـازمان بورس اسـت 
و وزارت صمـت دخالتـی در ایـن موضـوع نخواهـد 

داشـت.
شورای عالی بورس یک روز بعد جلسـه ای فوری را 
ترتیب داد. پس از برگزاری جلسـه فشـرده شورای 
عالی بـورس و ارائه آمـاری از دسـتاوردهای عرضه 
خودرو در بـورس کاال، اعضا در ایـن خصوص بحث 
و تبـادل نظـر کردند، همچنیـن مفاد نامه ارسـالی 
از سـوی رئیس شـورای رقابت بـه سـازمان بورس 
نیـز بررسـی شـد. در این راسـتا مقـرر شـد عرضه 
خـودرو در بـورس کاال منطبـق بـا مصوبـه قبلـی 
شـورای عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سـوی 
شـورای رقابت ادامـه پیدا می کنـد. خبـری که در 
ظاهر خبـر مثبتی بـرای بورسـی ها و سـهامداران 
خودرویـی بـود امـا از آنجـا کـه نتوانسـت تكلیف 
قیمت گـذاری دسـتوری را یک بـار برای همیشـه 
تعییـن کند و باز هـم قید »تـا زمان اتخـاذ تصمیم 
از سـوی شـورای رقابـت« در آن ذکـر شـده بـود، 
سـبب بالتكلیفـی سـهامداران شـد تـا در کنـار 
چالش هـای نامبـرده شـده، یكـی از متهمـان روز 

سـرخ بـورس تهران باشـد.
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قیمت گوشـت قرمز در بازار هنوز در سـطوح باال 
باقی مانـده و تـداوم این شـرایط می تواند سـهم 
گوشـت در سـفره مصرف کننـدگان را پایین تـر 
بیاورد. پیگیری از فروشـندگان و تولیدکنندگان 
گوشـت درباره دالیـل این اتفـاق به ایـن نتیجه 
ختم می شـود که نان برخی واسـطه ها و دالالن 
وقتـی چرب تر می شـود که دسـت مـردم کمتر 
بـه گوشـت برسـد؛ موضوعـی کـه بـا وجـود 
اقداماتـی کـه بـا هـدف مدیریت بـازار گوشـت 

انجام شـده، بـه برخورد جـدی نیـاز دارد.
به گزارش ایسـنا، قیمـت گوشـت در هفته های 
اخیـر رونـدی صعـودی داشـته و مشـاهدات 
میدانـی از مغازه هـای تهـران نشـان می دهـد 
که قیمت گوشـت گوسـفندی و گوسـاله بسته 
به نوع آن بـه حدود  کیلویـی 300 تـا 400 هزار 
تومـان رسـیده اسـت. البتـه گوشـت بـا قیمت 
کمتـر هـم بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد، 
ولی احتمـاال یـا در میادیـن میـوه و تره بـار و یا 
به صـورت منجمد، کـه در ایـن مـوارد قیمت ها 
حدود 200 هـزار تومان بـرای هر کیلـو گزارش 

شـده است.
خریـداران در بـازار و مغازه هـا در مواجهـه بـا 
قیمت های جدیـد گوشـت در بـازار راهكارهای 
مختلفـی در پیـش گرفته انـد، برخـی سـمت 
خرید گوشـت نمی روند و ایـن کاالی پروتئینی 
را از سـبد غذایی خود حذف یا به شـدت محدود 
کرده انـد، برخـی قـدرت خریدشـان کم شـده و 
شـاید هر چنـد وقـت  یک بـار آن هـم بـه مقدار 
کـم خریـد کننـد و مـرغ را جایگزیـن گوشـت 
قرمـز کرده انـد و برخی دیگـر نیز گوشـت مورد 
نیاز خـود را تامیـن می کنند و سـعی می کنند از 

هزینه هـای دیگـر خـود بكاهند.
مشکل از کجاست؟

با فروشـندگان گوشـت و اتحادیه های مرتبط با 

آنها که صحبت می کنیـم می گوینـد عرضه دام 
کم شـده، دام هـای مولد بـه کشـتارگاه رفته اند، 
خـوراک دام گـران شـده، قیمـت دام بـاال رفته، 
قاچـاق و صـادرات هم شـده و همـه این مـوارد 
قیمت دام را باال برده و طبیعی اسـت که گوشت 

هـم گران شـود.
بـا دامـداران و فعـاالن صنعـت دامپـروری که 
صحبـت می کنیـم می گوینـد افزایـش قیمت 
دام زنده و گوشـت تناسـبی بـا یكدیگـر ندارد 
و اگـر مثـال دام 1000 تومـان گـران شـود 
5000 تومان قیمت گوشـت باال مـی رود. آنها 
می گوینـد کـه صـادرات دام متوقـف شـده و 
پیش از آن هـم صادرات بـه حدی نبـود که بر 
بازار داخل اثـر بگذارد، قیمـت دام هم افزایش 
چندانـی نداشته اسـت ولـی در  فاصلـه تولیـد 
تـا مصـرف هـزاران واسـطه قـرار گرفته اند که 
برای مصـرف کننـده و تولیـد کننـده تصمیم 
می گیرنـد و دود دالل بـازی در بـازار گوشـت 
اول به چشـم مصرف کننده و سـپس به چشم 
تولید کننده می رود. آنهـا همچنین می گویند 
کـه برخـی افـراد بـا برهـم زدن بـازار داخـل 
بـه دنبـال  ایـن هسـتند کـه دولـت را مجبور 

بـه واردات گوشـت کننـد تـا سـودی نصیـب 
خودشـان شـود.

اقدامات وزارت جهادکشاورزی چه بود؟
وزارت جهاد کشـاورزی تاکنـون موضع گیری 
رسـمی در خصـوص افزایـش قیمـت گوشـت 
در بـازار اعـالم نكـرده، امـا تـالش کـرده تـا با 
اقدامات خـود از نوسـانات بازار بكاهـد. یكی از 
این اقدامـات توزیع گسـترده گوشـت منجمد 
در بـازار با قیمت هـای معقول تر و مناسـب تر و 
همچنین اقـدام  دیگر نیز واردات گوشـت گرم 

از برخی کشـورها بوده اسـت.
اقدامات چقدر موثر بوده اند؟

توزیع گوشـت منجمـد بنابر نظر کارشناسـان 
اگـر چـه می توانـد تـا حـدی از تنـش بـازار 
بكاهـد و سـفره برخـی اقشـار را پـر کنـد، اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه نمی توانـد جـای 
گوشـت گرم را در بـازار بگیـرد و گوشـت گرم 
همچنان مشـتری های خـود را دارد. از طرفی 
آنهـا معتقدنـد  کـه توزیـع گسـترده گوشـت 
منجمـد بـدون برنامه ریـزی می توانـد باعـث 
کاهـش قیمت گوشـت گـرم و در نهایـت ضرر 

تولیدکننـدگان شـود.

واحـد اطالعـات اکونومیسـت در گزارشـی 
چشـم انداز سیاسـت پولی دنیا در سـال جدید 
میـالدی و پیامدهایـش بـرای اقتصـاد جهانی 
را بررسـی کـرد .  طـی سـال 2022 نـرخ بهـره 
سیاسـتی فـدرال رزرو )در نقش بانـک مرکزی 
ایـاالت متحـده( 4.25 درصـد و نـرخ بهـره 
سیاسـتی بانک مرکزی اروپا 2.5 درصد افزایش 
یافـت. ایـن افزایش هـا که نسـبت بـه نرخ های 
بهـره در کشـورهای توسـعه یافته رقم هـای 
بسـیار باالیـی هسـتند، در پـی موجی از رشـد 
تورم در این کشـورها رخ دادند. سیاسـتگذاران 
پولـی کوشـیدند انحـراف تـورم از تورم هـای 
هدفشـان را بـا افزایـش نـرخ بهـره و در نتیجه 
مهـار تقاضـا در اقتصاد پاسـخ دهند. سیاسـت 
پولی این کشـورها تأثیرات مهمـی روی اقتصاد 
خود ایـن کشـورها و همچنین اقتصـاد جهانی 
دارد. از ایـن رو یكـی از سـواالت مهـم درمـورد 
پیش بینـی اقتصـاد دنیـا در 2023 ایـن اسـت 
که سیاسـت بانک های مرکزی به کدام سـمت 
خواهـد رفت. اکونومیسـت اخیـراً در گزارشـی 
چشـم انداز سیاسـت پولی دنیا در سـال جدید 

میـالدی را ترسـیم کرده اسـت.
اگرچـه احتمـاالً تـورم در سـال 2023 بـه 
تدریـج کاهـش خواهـد یافـت، اکونومیسـت 
پیش بینـی می کنـد کـه نرخ هـای بهـره بـرای 
مدتـی در اوج باقـی بمانـد -حداقـل تا اواسـط 
سـال 2024- کـه پیامدهـای مهمـی بر رشـد 
تولید ناخالص داخلـی، بـازده اوراق قرضه، نرخ 
ارز و ریسـک های اقتصـادی در هـر دو منطقـه 
اروپـا و ایـاالت متحـده و در سـطح گسـترده تر 
بـر اقتصـاد جهانـی خواهـد داشـت. همچنین 
انتظار می رود فـدرال رزرو و بانـک مرکزی اروپا 
بتوانند تـورم را بـدون ایجـاد یک رکـود عمیق 
جهانـی مهـار کننـد، اما کمـاکان ریسـک های 

زیـادی وجـود دارند.
فد به دو دلیل سرعت افزایش نرخ را کم 

می کند
فدرال رزرو پـس از چهـار افزایش پیاپـی 0.75 
واحد درصـدی در نرخ بهـره، باألخـره در پایان 
سـال میـالدی گذشـته میـزان افزایـش را بـه 
0.5 واحد درصـد کاهـش داد. اکونومیسـت به 
دولیـل فكر می کنـد که ایـن نهاد سیاسـتگذار 
بـه کاهـش سـرعت افزایـش نرخ هـا ادامـه 
خواهـد داد؛ اول ایـن کـه تـورم نقطه بـه نقطه 
سـاالنه روندی نزولـی را طبـق پیش بینی طی 
خواهـد کـرد، به ویـژه همـراه بـا کاهـش تورم 
هزینه هـای مسـكن کـه از افزایـش نـرخ بهـره 

تأثیـر خواهنـد پذیرفت.
نكته دوم این اسـت که عالیم فشـار به خانوارها 
به ویـژه کم درآمد بـروز بیشـتری خواهد یافت 
که باعث می شـود فـدرال رزرو سیاسـت خود را 
تعدیـل کنـد. بـا آن کـه مصـرف آمریكایی هـا 
هنـوز نیفتـاده، اما پس اندازشـان به شـدت کم 
شـده و به 2.2 درصد درآمد خالصشـان کاهش 
یافته اسـت. در حالـی که ایـن نسـبت پیش از 

کرونـا حـدود 7.6 درصد بوده اسـت.

بـه هـر صـورت فـدرال رزرو بـا شـدت کمتری 
نرخ هـا را بـاال خواهـد بـرد و سـپس مدتـی در 
اوج نگـه خواهـد داشـت تـا در نهایـت مطابـق 
بـا پیش بینـی گـزارش، فصـل سـوم 2024 
نخسـتین کاهـش را در نـرخ بهـره سیاسـتی 

اعمـال کنـد.
واحـد اطالعـات اکونومیسـت انتظـار دارد 
کـه ایـاالت متحـده در نیمـه اول سـال 2023 
هم زمـان بـا افـت مصـرف خانوارهـا، رکـود 
خفیفـی را تجربه کنـد. بـه دلیل بهبـود اندک 
در نیمه دوم، پیش بینی شـده که رشـد سـاالنه 
نهایتـاً بـه 0.2 درصـد در سـال 2023 کاهـش 

یابـد.
در رابطه با وضعیت نسـبی دالر و یـورو، با توجه 
به این که تـورم در آمریـكا زودتر از اروپا شـروع 
به کاهـش کـرده و در نتیجـه آن اختـالف نرخ 
بهره آمریـكا با اروپـا در حال کاهش اسـت، این 
انتظار وجـود دارد کـه رونـد آرامـی از تضعیف 
دالر در پیش باشـد؛ خالف روندی که در سـال 
2022 رخ داد و تحـت تأثیر زیادشـدن اختالف 
نرخ بهره ها در آمریـكا و اروپا، ارزش هـر یورو را 

به حدود 1 دالر پاییـن آورد.

پیش بینی نرخ بهره و رشد در جهان 2023استخوان الی زخم بازار گوشت
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معــاون اشــتغال وزیــر کار از افزایــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی و کاهــش نــرخ بیــكاری در 
ــه  ــه فضــای اشــتغال کشــور را از جمل 19 اســتان کشــور خبــر داد و تزریــق 100 همــت ب
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــرد. ب ــوان ک ــادی عن ــق اقتص ــرای رون ــت ب ــی دول ــت های تحول سیاس
بــر اســاس تازه تریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران نــرخ بیــكاری از 9.4 درصــد در تابســتان 
ســال گذشــته بــه 8.9 درصــد در تابســتان امســال رســیده و تــا پاییــز بــا تــداوم رونــد بــه 

8.2 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
طبق ایـن گـزارش، نـرخ بیـكاری در فصـل تابسـتان امسـال از 8.9 درصـد بـه 8.2 درصد در 
فصل پاییز کاهش یافته اسـت. این رقم در تابسـتان سـال گذشـته در اوایل آغاز بـه کار دولت 

سـیزدهم 9.4 درصد بوده اسـت.
پیشـتر وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی در حاشـیه جلسـه هیات دولـت اعالم کـرده بود که 
نرخ بیكاری در فصل پاییز نسـبت بـه فصل بهار 7 دهم کاهش داشـته و به 8.2 رسـیده اسـت 
و درصد اشـتغال کامل، افزایش و درصد اشـتغال ناقص کاهش داشته اسـت. وی از کاهش نرخ 

بیكاری در 19 اسـتان کشـور نسبت به مدت مشـابه سال گذشـته خبر داد.

دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی با بیـان اینكـه اگـر نرخ ها تابـع عرضـه و تقاضا باشـد، 
شـرکت ها  می توانند خـود را بازسـازی کنند، گفـت: ایـن کار باعث افزایـش نـاوگان و افزایش 

سـهم حمل ونقـل هوایـی از کل حمل ونقـل کشـور خواهد شـد.
مقصـود اسـعدی سـامانی در گفت وگو با ایسـنا در پاسـخ بـه اینكـه آیا امـكان افزایش سـهم 
حمل ونقـل هوایی وجـود دارد، گفت: اگر فشـاری که روی قیمت گـذاری وجود دارد برداشـته 
شـده و نرخ ها تابع عرضه و تقاضا باشـد و شـرکت ها بتوانند خودشان را بازسـازی کنند، باعث 

افزایـش نـاوگان و افزایش سـهم حمل ونقل هوایـی از کل حمل ونقل کشـور خواهد شـد.
وی همچنین در پاسـخ به اینكه در شـرایط تحریمـی، امـكان ورود هواپیما به ایـران را داریم؟ 
بیان کرد: شـرکت ها تـالش می کننـد کـه ایـن کار را انجـام دهنـد و راهكارهایی وجـود دارد 
کـه شـرکت ها بـا دور زدن تحریم هـا بتواننـد هواپیمـا وارد کننـد. پیـش از این دبیـر انجمن 
شـرکت های هواپیمایی بـا بیان اینكـه حمل و نقـل هوایـی یک درصـد حمل ونقل کشـور را 
به خود اختصاص داده اسـت، گفتـه بود: به طـور میانگین سـاالنه 18 میلیون مسـافر از طریق 
هواپیمـا جابه جا می شـوند، درحالـی که عمـده مسـافران، مدیران و قشـر برخوردار هسـتند.

رییس هیـات  مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان سـازه های فـوالدی ایـران گفت: 
به منظور خروج از شـرایط کنونی بخش مسـكن در کشـور و تحقق طرح نهضت ملی مسكن، چاره 
ای جز صنعتی شـدن ایـن صنعت نیسـت. »امین بیـدی« در گفت وگو بـا خبرنگار اقتصـادی ایرنا 
افزود: سالهاست بخش سـاختمان در جهان به سمت صنعتی شـدن پیش رفته، این در حالی است 
که ما نیز برای برون رفت از وضعیت کنونی که مسـكن در کشـور با آن درگیر شـده باید این مسـیر 
را طی کنیـم. وی با اشـاره به مزیت هـای صـادرات صنایع سـاختمانی ایـران به غرب آسـیا، گفت: 
ایران با تولیـد سـالیانه 28 میلیون تن انـواع فوالد خـام و ظرفیـت 70 میلیون تنی تولید سـیمان، 
مرکز تولید مصالح سـاختمانی در غرب آسـیا محسـوب می شـود که قابلیت های فراوانـی در حوزه 
صادراتی ایـن صنایع دارد. بیـدی، همچنین به هدفگذاری دولـت برای تولید 55 میلیـون تن فوالد 
خام تا سـال 1406 اشـاره کرد و ادامه داد: با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان، توانایی تولید سـالیانه 
یک میلیون واحد مسـكونی در کشـور وجود دارد. وی اضافه کرد: با این وجـود در بخش فناوری های 
صنعت ساخت وساز ضعیف هستیم و همچنان از روش های سنتی اسـتفاده می کنیم، این در حالی 

اسـت که تحقق طـرح نهضت ملی مسـكن با صنعتی سـازی امكان پذیر اسـت.

کاهش نرخ بیکاری در 
دو سوم کشور

قیمت بلیت هواپیما آزاد شود، ناوگان 
نوسازی می شود

خروج از وضعیت کنونی مسکن، نیازمند 
صنعتی  شدن ساخت وساز است

در حالـی بازار سـهام بـرای دو هفته متوالی شـاهد ورود پـول و خالـص خرید مثبت سـهامداران 
حقیقی بـود کـه در هفتـه گذشـته در مجمـوع 3526 میلیـارد تومـان سـرمایه خـرد از جریان 
دادوسـتد سـهام خارج شـد که بیشـترین میـزان در 66 هفتـه اخیر به شـمار می رفـت. صنعت 
خودرو با بیشـترین خالـص فـروش حقیقی ها بـه میـزان 6267 میلیارد تومـان مواجه شـد و در 

مقابل شـاهد جذابیـت گـروه اوره و آمونیاک بـرای این دسـته از بازیگـران بورسـی بودیم.
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خبر
شناسایی 7 مبتال به جذام در سال گذشته

چالش آموزش پزشکان 
جوان با کاهش بار 

بیماری
مدیـر کشـوری برنامه کنتـرل سـل و جذام 
وزارت بهداشـت بـا اشـاره شناسـایی هفت 
مـورد جدیـد مبتـال بـه جـذام در کشـور 
طی سـال قبـل، گفـت: وقتـی در یک سـال 
تنها هفـت مـورد بیمار مجـذوم شناسـایی 
می شـوند بـه ایـن معناسـت کـه همـه 
دانشـجویان پزشـكی ایـن شـانس را ندارند 
کـه در طـول دوره تحصیـل بـا بیمـار مبتال 
بـه جـذام روبـرو شـوند، در نتیجـه مهـارت 
تشـخیصی پرسـنل و پزشـكان کاهـش 

بـد. می یا
دکتر مهشـید ناصحی همزمان با روز جهانی 
پیشـگیری و حمایـت از بیمـاران مبتـال به 
جـذام در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه 
اینكه جذام یک بیمـاری کامال قابـل درمان 
بـا منشـأ عفونـی اسـت، گفـت: میكـروب 
جـذام یـک باکتـری میلـه ای شـكل اسـت 
کـه ویژگی هـای خاصـی دارد؛ بطـور مثـال 
دمای مناسب برای رشـد آن 30 تا 33 درجه 
اسـت و از آنجایـی کـه دمـای بـدن انسـان 
بـه صـورت متعـارف 37 درجه سـانتی گراد 
است، میكروب بیشـتر تمایل دارد بافت های 
سـردتر بدن مانند پوسـت، اعصاب محیطی 
و راه هـای هوایی فوقانـی را درگیر کنـد و به 
همین دلیل اسـت کـه عالئم اولیـه بیماری 

نیـز در همیـن بافت ها آشـكار می شـود.
تنفس؛ عمده ترین راه انتقال جذام

وی بـا بیـان اینكـه راه انتقال بیمـاری جذام 
عمدتا تنفسـی اسـت، اظهار کرد: خیلی کم 
ممكـن اسـت کـه انتقـال بیمـاری از طریق 
پوسـت آسـیب دیده هـم رخ دهد. بـه دلیل 
اینكه عمده راه انتقال تنفسـی اسـت یكی از 
سیاسـت های مـا این اسـت کـه وقتـی یک 
بیمـار مبتـال را شناسـایی کردیـم، بـا اجازه 
آن فـرد، افـراد خانـواده اش را کـه طوالنـی 
مدت زیـر یک سـقف باهـم زندگـی کردند 
را هـم طـی یـک دوره 3 تا 5 سـاله بررسـی 

می کنیـم.
لزوم افزایش آگاهی جامعه از بیماری

وی افـزود: وقتـی داغ اجتماعـی نسـبت بـه 
یک بیماری وجـود دارد و فرد می ترسـد که 
دیگران بـا او بد برخـورد کننـد و از خانواده و 
جامعه طرد شـود، ایـن احتمال وجـود دارد 
کـه نخواهـد اجـازه دهـد مـا اطرفیـان او را 
بررسـی کنیم بنابراین؛ باید اطالعات جامعه 
از بیماری جذام افزایش یابد تا از آن نترسـند 

و آن را پنهـان نكنند.

معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست:

مقایسه کشورها برای 
تعطیلی مدارس هنگام 

آلودگی هوا درست نیست

معاون اسبق سـازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشـاره به تدوین 
شـاخص های آلودگـی هـوا توسـط وزارت بهداشـت گفـت: پـس از 
تصویـب اعضـای دولـت نمی تواننـد دربـاره قبول یـا عدم قبـول آن 
صحبت کنند مگـر اینكه دوبـاره بـه دولـت رود و تغییـر آن تصویب 

شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، قانـون هـوای پـاک سـال  96 تصویب شـد. این 
قانون بر اسـاس 34 ماده خود دسـتگاه های مختلف اجرایی در کشور 
از جملـه وزارت کشـور، وزارت نفـت، وزارت نیـرو، نیـروی انتظامی، 
شهرداری، صدا و سـیما و.. را مكلف کرده اسـت که هر یک به  تناسب 
وظایف خـود، اقداماتی را برای کنتـرل آلودگی هوا در کشـور اجرایی 
کننـد. آیین نامـه اجرایـی تبصـره  3  مـاده 3 قانـون هـوای پاک21 

اردیبهشـت ماه سـال 97 تصویب شـد.
 در تبصره ماده 2 این آیین نامه آمده اسـت: »دسـتورالعمل محاسـبه 
و اعالم شاخص کیفیت هوا توسط وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشكی با همكاری سـازمان حفاظت محیط زیسـت ظرف یک ماه از 
تاریخ ابـالغ این آیین نامـه تهیه و ابالغ می شـود.« در ادامـه راهنمای 
محاسـبه، تعیین و اعالم شاخص کیفیت هوا تدوین شـد. این راهنما 
مشـتمل بر اهمیت شـاخص کیفیت هوا، سـطوح مختلـف مرتبط با 
سـالمت انسـان، محاسـبه و گزارش شـاخص AQI بـرای جامعه و 

پیامدهای بهداشـتی منتسـب به آالینده های هوا می شـود.
این نخسـتین بار نیسـت که به موضوع کیفیت هوا و تبعـات آن برای 
سـالمت افراد پرداخته شـده اسـت چراکه در سـال 74 دستورالعمل 
اجرایـی وضعیـت اضطـراری آلودگی هـوا از سـوی وزارت کشـور به 
استانداری های کشور ابالغ شـد و از آن زمان مبنای تشكیل کارگروه 

شـرایط اضطرار آلودگی هواسـت.
در حالـی کـه مبنـای تدویـن شـاخص های آلودگـی هـوا و تفـاوت 
دسـتورالعمل های اجرایـی در کشـورها بحث انگیـز شـده اسـت، 
یوسـف رشـیدی در گفت و گو بـا ایسـنا، دربـاره مبنای تدویـن این 
شـاخص ها اظهـار کـرد: معمـوال وزارت بهداشـت این شـاخص ها  را 
با الگوبـرداری از کشـورهای دیگر یا برمبنـای داده های خـود تدوین 
می کند. شـاخص های کنونی نیز توسـط وزارت بهداشـت براسـاس 
دستورالعمل سـازمان محیط زیسـت آمریكا تدوین شـده است. این 
شـاخص ها نشـان دهنده این اسـت که اگر غلظت آالینده هـا از عدد 
صفر تا 50، هوای پاک، از 51 تا 100 هوای سـالم یا متوسـط، از 101 
تا 150 هوای ناسـالم برای گروه های حسـاس، از 151 تـا 200 هوای 
ناسـالم برای همه گروه هـا، از 201 تـا 300 هوای بسـیار ناسـالم و از 

301 تا 500 باشـد، شـرایط کیفـی هوا خطرناک اسـت.

خبر رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

»نقدینگی«؛ درد اصلی دارو 
بدهی 30 هزار میلیاردی »برنامه و بودجه« به دارویاری

گزارش
ایسنا

تامین داروی کشـور تا قبـل از آزادسـازی نـرخ ارز، با 
معضـل تامیـن ارز ترجیحـی دسـت بـه گریبـان بود 
و امـروز هـم بعـد از آزادسـازی نـرخ ارز، درد اصلـی 
آن »نبـود نقدینگـی« اسـت؛ بـه طـوری کـه گفتـه 
می شـود میـزان تسـهیالت پرداختـی بـه صنعـت 
بابـت تولیـد داروهـای داخلی بایـد دو تـا سـه برابر و 
در داروهـای وارداتـی بایـد حداقـل پنـج برابـر سـال 
گذشته باشـد و مشـكل آنجاسـت که در کنار افزایش 
نیاز بـه نقدینگی، تزریق اعتبار از سـوی سـازمان های 
بیمه گـر و همچنیـن سـازمان برنامـه و بودجـه هـم 
کاهش یافتـه و همیـن موضـوع، »پایـداری« در بازار 
دارویی کشـور را با چالـش جدی مواجه کرده اسـت...

بـه گـزارش ایسـنا، طـرح دارویاری بـا هـدف اصالح 
سیاسـت های ارزی در حـوزه دارو کلید خـورد. بر این 
اسـاس قرار شـد تا در قالب طرح دارویاری، ارز دارو در 
راسـتای رفع مشـكالت تامین ارز دولتی که در برخی 
اقـالم کمبودهـای شـدیدی را ایجاد کـرده بـود، آزاد 
شـده و همچنیـن در جهـت رفـع چالش هایـی مانند 
قاچاق معكـوس داروهـای ارزان ایرانی به کشـورهای 
همسـایه کـه کمبودهـای دارویـی را هـم در کشـور 
تشـدید می کرد، گام برداشـته شـود تـا ثبات بـه بازار 
دارویـی کشـور  بازگشـته و بیمـاران با خیـال راحت 

بتوانند داروهایشـان را تامیـن کنند.
در عین حـال از آنجایـی که آزادسـازی نـرخ ارز دارو، 
افزایـش قیمـت داروهـا را به دنبـال داشـت، مجریان 
طـرح دارویاری اعـالم کردند که بـا انتقـال یارانه دارو 
از طریـق بیمه ها بـه مـردم، پوشـش بیمـه ای داروها 
را افزایـش داده، اقـالم بیشـتری از داروهـا را زیر چتر 
بیمه هـا بـرده و در عیـن حـال قیمـت دارو را بـدون 
افزایـش پرداخـت از جیـب مـردم، بـه سـمت واقعی 
شـدن سـوق می دهند. بر همین اسـاس هم اعتباری 
73 هـزار میلیاردی بـرای اجرای طـرح دارویـاری در 
نظر گرفته شـد و بنا شـد این پـول از طریـق بیمه ها، 
قیمـت دارو را برای مردم تحت پوشـش بیمـه و بدون 

افزایـش  قیمت، نگـه دارد.  

کمبودهای دارویی در پسا دارویاری
با این حـال تنهـا با گذشـت چنـد مـاه از اجـرای این 
طرح و بـا آغاز فصل سـرد، مجددا کمبـود برخی اقالم 
بر بازار دارویی کشور چیره شـد و مشكالتی در تامین 

داروهایی ماننـد آنتی بیوتیک ها، سوسپانسـیون های 
کـودکان، سـرم، برخـی داروهـای وارداتـی و... ایجاد 
شـد؛ موضوعـی کـه البتـه دالیـل متعـددی اعـم از 
احتـكار، کمبـود نقدینگی صنعـت داروسـازی، عدم 
اصـالح قیمت برخـی داروهـا و ... برای آن مطرح شـد 
که البته بعـد از چنـد هفته بـا افزایش سـریع واردات 
و همچنین چنـد برابر شـدن تولیدات داخلـی و البته 
اصـالح قیمت ها بـرای تولیدکنندگان، ایـن کمبودها 

تا حـد زیـادی رفع شـدند.  
با ایـن حـال مسـئوالن سـازمان غـذا و دارو همچنان 
نگـران بی ثباتـی بـازار دارویی کشـور هسـتند و علت 
کمبودهـا در پسـادارویاری را کمبـود نقدینگـی در 
حـوزه دارو عنـوان می کننـد؛ چراکـه بـا آزاد سـازی 
نـرخ ارز، میـزان نقدینگـی مـورد نیـاز بـرای تامیـن 
داروهـای وارداتـی و همچنیـن تامیـن مـواد اولیـه 
وارداتـی بـرای داروهـای تولیـد داخلی چندیـن برابر 
شـده اسـت؛ این در حالی اسـت که تاکنون نه بانک ها 
در راسـتای ارائه تسـهیالت مصوب به صنایع دارویی، 
برخـالف قول هایشـان، اقدامـی قابـل توجـه کرده اند 
و نـه سـازمان برنامـه و بودجه اکنـون که در واپسـین 
روزهای سـال به سـر می بریـم، تمـام اعتبـار مصوب 
دارویـاری را پرداخـت کـرده اسـت؛ موضوعـی کـه 
می توانـد تهدیـد بـرای بـروز کمبودهـای *دارویـی 

بیشـتر بویـژه در سـال آتی باشـد.
بر همین اسـاس دکتر سـید حیدر محمـدی- رییس 
سـازمان غذا و دارو اعالم می کند که علت کمبودهای 
دارویی این اسـت که نقدینگـی و سـرمایه در گردش 
ما ثابـت مانـده، اما نیـاز بـه آن پنج برابر شـده اسـت. 
بنابراین اگر بخواهید بـا همان نقدینگی قبلـی دارو را 
تامین کنیـد، می توانید یک پنجـم داروهـای وارداتی 

را تامیـن کنید.
وی همچنین از موافقت بانـک مرکزی جهت پرداخت 

تسـهیالت ارزی پنج ماهه به صنایع داروسازی کشور 
خبـر می دهـد کـه بـه زعـم وی می توانـد در زمینـه 
تامیـن نقدینگی مورد نیـاز دارو و ایجاد ثبـات در بازار 
دارویی کشـور که بعـد از آزادسـازی نرخ ارز، رشـدی 
قابـل توجهی داشـته و بـه 120 هـزار میلیـارد تومان 
رسیده است، راهگشـا باشـد و در عین حال از سازمان 
برنامه و بودجه می خواهـد که طلب هـای دارویاری را 

هرچـه زودتر وصـول کنند.
در همین راسـتا، دکتر سـید حیدر محمـدی- رییس 
سـازمان غـذا و دارو بـا حضـور در خبرگـزاری ایسـنا 
و بازدیـد از بخش هـای خبـری، بـه پرسـش های 
خبرنگاران ایسـنا درباره وضعیـت کمبودهای دارویی 
و چرایـی بروز ایـن کمبودهـا پاسـخ داد و راهكارهای 
برون رفـت از شـرایط ناپایـدار دارویـی را نیز تشـریح 
کرد. بخشـی از گفت وگـوی ایسـنا با رییس سـازمان 

غـذا و دارو را در ادامـه می خوانیـد:

مصائِب تامین دارو
دکتـر سـیدحیدر محمـدی در جمـع خبرنـگاران 
ایسـنا، درباره وضعیـت ذخایـر دارویی، کشـور گفت: 
وقتـی می گوییـم ذخایـر دارویی مـان خـوب اسـت، 
ممكـن اسـت ایـن سـوءتفاهم ایجـاد شـود کـه همه 
چیز خـوب اسـت و نیاز بـه اقدامـی وجـود نـدارد. بر 
ایـن اسـاس همـواره باید دربـاره مشـكالتی کـه دارد 
ایجاد می شـود، هشـدار دهیم. زیـرا زمانیكه هشـدار 
نمی دهیـم، توجهـی نمی شـود و وقتـی هـم توجـه 
نشـود، در حـوزه دارو و تجهیـزات پزشـكی مصیبـت 

برایمـان ایجـاد می شـود.
وی افـزود: مشـخص اسـت کـه اگـر کوچک تریـن 
اغماضـی در حـوزه دارو و تجهیزات پزشـكی داشـته 
باشـیم، مردم بالفاصله آسـیب آن را در مراکز درمانی، 
داروخانه هـا و سـبد دارویی می بینند و سـالمت مردم 
تحت تاثیـر قرار می گیـرد. ما طی دو تا سـه مـاه اخیر 
تمام تالش مان در »تامیـن« بود و با توجـه به اهمیت 
ایـن موضوع نیـز، در حـال حاضر سـازمان غـذا و دارو 
اصال دنبـال سیاسـت گذاری های بلندمدت نیسـت و 
بیشـتر پیگیریم تـا در کوتاه مـدت بتوانیم مشـكالت 
کمبودهـا را بـرای رسـیدن بـه یـک ذخیـره پایـدار 
شـش ماهه رفع کنیـم و بعـد از ایـن اقدام، به سـمت 
سیاسـت گذاری های کالن حرکت کنیـم. البته ضمن 
حرکت هم یكسری از سیاسـت گذاری های بلندمدت 
را انجـام می دهیـم، امـا بـه شـرطی کـه بـه حـوزه 

تامین مـان آسـیبی وارد نكنـد.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضي و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابـر رای شـماره 140160319012004546 هیـات دوم موضـوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالكانـه بالمعارض 
متقاضی خانـم حكیمـه خواجوئی زرکوئـی فرزند منصـور به شـماره شناسـنامه 2016 
صادره از سـیرجان در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 201/70 مترمربع پـالک 194 اصلی 
واقع در سـیرجان اراضی یحیـی آباد بخـش 36 کرمان خریـداري از مالک رسـمي آقای 
محمد بسـتان پیرا محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالكیت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1439882

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

برابــر رای شــماره 140160319012005197 هیــات دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســیرجان 

تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم بتــول شــاهمرادی پــور گســمونی فرزند 
مهــدی بــه شــماره شناســنامه 3060059561 صــادره از ســیرجان در یــک بــاب خانه 
ــع در ســیرجان شــهرک صــدرا  ــي واق ــع پــالک 333 اصل ــر مرب ــه مســاحت 185 مت ب
ــرز  ــاهلل پورخســروانی مح ــاي ماش ــک رســمي آق ــداری از مال ــان خری بخــش 36 کرم
ــه فاصلــه 15 روز  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب گردیــده اســت. ل
آگهــي مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1440535

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون متقاضــی درخواســت تحدیــد حــدود اختصاصــی شــش دانگ 
خانــه بــه شــماره  پــالک 2752 اصلــی واقــع در مكــی آبــاد  بخــش 
36 کرمــان بــه مســاحت 707/53 متــر مربــع مــورد تقاضــای  ورثــه 
ــال  ــدود دارد اعم ــد ح ــه تحدی ــاز ب ــادی نی ــی آب ــی مك محمدعل

ــذا حســب درخواســت  ــم میســر نمی باشــد ل ــت ه ــون ثب ــاده 15 قان ــل م تبصــره ذی
شــماره 17209 مــورخ 1401/11/2 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود آن بــه 
اســتناد تبصره 5 قانــون مزبــور منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 8 صبــح روز 
دوشــنبه 1401/12/8 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد . لذا بــه مالــک ) مالكین( 
ــن اعــالم در  ــور اخطــار می گــردد کــه در موعــد مقــرر در ای ــه مزب امــالک مجــاور رقب
محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی 
ــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض  ــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی ب ب
داشــته باشــد بــر طبــق مــاده 20 قانــون )اعتــراض بــه حــدود ابتــدا بایــد بــه اداره ثبت 
تســلیم و ظــرف یكمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه دادگاه تقدیــم نموده 
و گواهــی آن را بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد( بدیهــی اســت پــس از گذشــت مهلــت یاد 

شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار: یكشنبه: 1401/11/09

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1446857

گواهی انحصار وراثت
آقـای محمـد حسـینی محمـد آبـادی بـه شـماره شناسـنامه 
3080079991 بـه اسـتناد شـهادت نامـه و گواهی فـوت و فتوکپی 
شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 1401/4/201 تقدیـم این 
دادگاه نموده چنین اشـعار داشـته است که شـادروان مرحوم محمود 

حسینی محمد آبادی به شـماره شناسـنامه 6 در تاریخ 1401/10/06 در اقامتگاه دائمی 
خـود بر اثـر بیمـاری قلبی فـوت نمـوده اسـت و ورثه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1. خانم صدیقه حسـینی محمـد آبادی فرزنـد رمضان به شـماره شناسـنامه 347 محل 
صدور حـوزه 3 کرمان همسـر متوفی.

2. خانم زهرا حسـینی محمد آبادی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 308023574 
محل صدور حـوزه 3 کرمان فرزنـد متوفی.

3. آقای رضا حسـینی محمد آبادی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 11 محل صدور 
حوزه 3 زرنـد فرزند متوفی.

4. آقـای محمـد حسـینی محمـد آبـادی فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 
3080079991 محـل صـدور حـوزه 3 کرمـان فرزنـد متوفـی.

پـس از تشـریفات قانونی و مالحظـه گواهینامـه مالیات بـر ارث به شـماره پرونـده 201 
مـورخ 1401/10/27 در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختالف کیانشـهر و 
طغرالجـرد به تصـدی امضا کننـدگان زیـر تشـكیل و پـس از مالحظـه پرونـده کار و به 
اسـتناد مواد 946، 913، 907، 901، 887، 868، 864، 862 ، 861 قانون آیین دادرسی 
مدنی گواهی مـی نماید کـه ورثه درگذشـته منحصر به اشـخاص یاد شـده در بـاال بوده 
و وارث دیگری نـدارد و دارایی ان شـادروان پس از پرداخـت و انجام حقـوق و دیونیكه بر 

ترکـه تعلق می گیـرد بیـن ورثه تقسـیم مـی گردد. 
 از کل ماترک متوفی یک هشـتم از  اموال منقول و یک هشـتم از قیمت اموال غیرمنقول 
اعم از عرصه و اعیان سـهم همسـر متوفـی و بقیـه آن بین فرزندان تقسـیم و به هر پسـر 

دو برابـر هر دختـر متوفی ارث تعلـق می گیرد.     
این گواهینامه بـرای مبلغ بیشـتر از پانصـد میلیـون  ریـال دارای ارزش قانونی اسـت. م 

الف 30
محمدمهدی میرزائی عبدالیوسفی
قاضی شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تكلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014004855-1401/10/14- هیـات اول موضـوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جیرفـت تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضـي آقاي مختار شـهریاري سـرحدي 
فرزند مـراد بشـماره شناسـنامه 394 صـادره از جیرفت در ششـدانگ یک بـاب خانه  به 
مسـاحت 734.26 مترمربع پالک -فرعـي از 26- اصلـي مفروز و مجزي شـده از پالک- 
فرعـي از 26- اصلـي قطعه یک واقـع در اراضـی دولت آباد اسـفندقه جیرفـت بخش 44 
کرمان  خریـداري از مالک رسـمي آقاي حسـن ابوسـعیدی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاریخ انتشـار اولین آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1437180

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــر  ــد ســند رســمي براب ــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی
ــون  ــات اول موضــوع قان راي شــماره 140160319014003732 - 1401/07/27 هی

تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
جهانشــاه ســنجري بنســاني فرزند فرج الــه بشــماره شناســنامه 8 صــادره از جیرفت در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 254 متــر مربــع پــالک -فرعــي از 69- اصلي 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 95 فرعــي از 69- اصلــي قطعــه یــک واقــع در اراضــی 
بنســتان جبالبــارز جیرفــت بخــش 34 کرمــان  خریــداري از مالــک رســمي آقــاي فرج 
اهلل ســنجری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضای ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب مــدت یــک مــاه از تاری
تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/11/09

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1437177

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین 
تكلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابر راي شــماره 
140160319014004638-1401/09/03 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي رضــا 
مشــایخي فرزنــد علــي بشــماره شناســنامه 68 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک 
ــروز و  ــي مف ــي از545- اصل ــالک- فرع ــع پ ــه مســاحت 828.85 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
ــیخ  ــع در اراضــی ده ش ــه دو واق ــي قطع ــي از 545- اصل ــالک - فرع ــده از پ مجــزي ش
مرغــزی جیرفــت بخــش 45 کرمــان  خریــداري از مالک رســمي آقــاي علی مشــایخی  
محــرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1437175

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابــر راي شــماره 140160319014004846-1401/09/10- هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند 
ــه  ــات مالكان ــت تصرف ــک جیرف ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
ــاز پورســیدی فرزنــد عباســعلي بشــماره شناســنامه  بالمعــارض متقاضــي خانــم فرن
3020119227 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و بــاغ سردســیری   
ــزي  ــروز و مج ــي مف ــي از144- اصل ــالک- فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 32294 مت ــه مس ب
شــده از پــالک 5 فرعــی از 144 اصلــي قطعه یــک واقــع در پاگــدار مســكون جبالبارز 
جیرفــت بخــش 34 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي آقــاي آصــف ســیدی محــرز 
ــه فاصلــه 15 روز  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب گردیــده اســت.لذا ب
آگهــي مــي شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه 

اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظرف مــدت یک مــاه از 
تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

 جواد فاریابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1437174

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــر  تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي براب
راي شــماره 140160319014004857-1401/04/10-هیــات اول موضــوع قانون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي 
آقــاي رضــا صفــوي گردینــي فرزنــد نصــرت الــه بشــماره شناســنامه 127 صــادره از 
جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 430 متــر مربــع پــالک -فرعي از 
79- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 22 فرعــی از 79- اصلــي قطعه یــک واقع 
در اراضــی ســقدر جبالبــارز جیرفــت بخــش 34 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي 
آقــاي یوســف صفــوی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه  ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب دو نوبــت ب
صدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری رســید، ظــرف مــدت یــک م
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی.   رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1437172

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانـون تعیین 
تكلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014004026-1401/08/09-هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـي خانم رخسـاره سـعیدي 
گراغانـي فرزنـد داود بشـماره شناسـنامه 431 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک 
بـاب خانه مشـتمل بر باغچـه به مسـاحت 666 متـر مربع پـالک -فرعـي از54- اصلي 
مفروز و مجزي شـده از پـالک 31 فرعي از 54- اصلـي قطعه یک واقـع در اراضی دومار 
جبالبارز جیرفـت بخش 34 کرمان خریداري از مالک رسـمي آقاي داود سـیدی محرز 
گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي 
مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكیـت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي 
مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی.  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1437168

سنا
: ای

س
عك

کاغذ جامعه

تنها با گذشـت چند مـاه از اجـرای این طرح و بـا آغاز فصل سـرد، مجـددا کمبود برخـی اقالم 
بر بـازار دارویی کشـور چیـره شـد و مشـکالتی در تامیـن داروهایـی ماننـد آنتی بیوتیک ها، 
سوسپانسـیون های کودکان، سـرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شـد؛ موضوعـی که البته 
دالیل متعددی اعـم از احتکار، کمبـود نقدینگی صنعت داروسـازی، عدم اصـالح قیمت برخی 
داروهـا و ... برای آن مطرح شـد که البته بعـد از چند هفته بـا افزایش سـریع واردات و همچنین 
چند برابر شـدن تولیدات داخلـی و البته اصـالح قیمت ها بـرای تولیدکنندگان، ایـن کمبودها 

تا حد زیـادی رفع شـدند.  
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هنرمندان باید از جامعه 
سبقت بگیرند

عبدالحمیـد قدیریـان بیـان کـرد هرگونـه 
اجتمـاع بیـن مومنـان همچـون برگـزاری 
جشـنواره تجسـمی فجر برکـت دارد و خدا 
دوسـت دارد مؤمنان دور هم جمع شـوند و 

در مـورد ارزش هایشـان صحبـت کننـد.
عبدالحمیـد قدیریان هنرمند پیشكسـوت 
نقاش، طـراح صحنـه سـینما و چهـره هنر 
انقـالب 1400 درباره برگـزاری پانزدهمین 
جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر بـه 
خبرنـگار مهـر گفـت: هرگونـه اجتمـاع 
بین مومنـان همچـون برگزاری جشـنواره 
تجسـمی فجـر برکـت دارد و خدا دوسـت 
دارد مؤمنان دور هم جمع شـوند و در مورد 
ارزش هایشـان صحبـت کننـد، بنابراین به 
هر بهانـه ای این اتفـاق روی داد، زیباسـت؛ 
به ویـژه در فضاهای هنری که با احساسـات 
و ایمانیات شـرکت کننده ها روبـرو خواهیم 
بود. به همیـن دلیل این چنیـن اجتماعات 
اگر در مسـیر درسـتی قرار بگیرد، بسیار پر 
برکـت اسـت. بـه نظـر می رسـد فضـا برای 
بهره بـرداری بیشـتر از ایـن بـا برنامه ریزی 

دقیق تـر می توانـد بیشـتر شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
تحریم هایـی که علیـه هنر و هنرمنـدان در 
چند مـاه اخیـر اتفاق افتـاده اسـت، جلوی 
خلق هنـر را می گیـرد؟ بیان کـرد: در بحث 
فرهنگـی و هنری در کشـور به دلیـل اینكه 
متاسـفانه فرهنگ را زیرمجموعه سیاسـت 
در نظر گرفتیم، هر زمـان مباحث فرهنگی 
و هنری به میـان می آید همزمان سیاسـت 
نیـز وسـط می آیـد و فضـای فرهنگـی و 
هنری را از اصالت دور می کند و از مسـیری 
کـه باید درسـت حرکـت کنـد و در جامعه، 
تفكرات مـردم را راهنما باشـد، دور شـده و 
درگیر سیاست می شـود. هنرمندانی که در 
دایره سیاست نبودند، وسـط قرار می گیرند 
کـه این موضـوع تقصیر کسـی نیسـت چرا 
که رویكرد کلـی فرهنگی جامعه اسـت که 
در شـرایط مختلـف امنیتـی سیاسـی کـه 
مدام با آن درگیر هسـتیم، بـه طور عجیبی 
فرهنـگ و هنر زیرمجموعه سیاسـت شـده 
اسـت که تاثیرات و تبعات خـودش را دارد.
قدیریـان تصریـح کـرد: بـرای هنرمنـدی 
کـه اصالح گـر اسـت و قصـدش خودنمایی 
نیسـت و دلـش بـرای کشـورش می تپـد و 
می سـوزد، طبیعتـاً باید تـالش کنـد از این 
فضاها فاصله بگیـرد و تا آنجایـی که ممكن 
اسـت از توانایی ها و نیروهـای فرهنگی اش 

برای اصـالح جامعـه اسـتفاده کند. 

بررسی جایگاه هویت در 
سریال »تمام رخ«

سـریال تلویزیونـی »تمـام رخ« مجموعـه ای از مفاهیـم کالن، 
اسـتراتژیک و راهبردی اسـت که در قالب یک داسـتان خانوادگی، 
اجتماعـی و امنیتـی روایت می شـود. این سـریال تاکیـدی ویژه بر 
مفهوم »هویـت« به عنوان سـپری مسـتحكم در برابـر توطئه های 

ناتمـام دشـمن دارد.
سـان تـزو نویسـنده مشـهور چینـی کـه از او بـه عنـوان یـک 
استراتژیسـت جنگی برجسـته یاد می شـود، می گویـد: »واالترین 
هنر جنـگ، مطیـع کردن دشـمن بـدوِن جنگیـدن با اوسـت.« در 
سـریال »تمام رخ« به خوبی این مفهـوم دراماتیزه می شـود؛ جایی 
که سـرویس های جاسوسـی ابتـدا دو دکتر داروسـاز را بـه دام می 
اندازند و با نشـانه رفتن هویـت آن ها سـراغ عملیات روانـی با دادن 
وعده هـای رنگارنگ مـی روند. سـوژه های بـه دام افتـاده وقتی پی 
بـه عمق ماجـرا یعنی لـو دادن اطالعـات دارویی کشـور به دشـمن 

می برند کـه کار از کار گذشـته اسـت. 
ایـن مفهـوم در بخش هـای دیگـر داسـتان »تمـام رخ« هـم نمـود 
دارد و نشـان می دهـد بـازی بـا هویـت آدم ها محـدود به کشـوری 
خـاص نمی شـود و ملیت هـای مختلـف، طعمه آمریـكا، اسـرائیل، 

آلمـان و ... هسـتند. 
سـان تزو در کتاب »هنر رزم« کـه خطاب به حاکمـان و فرماندهان 
ارشـد جنگـی چینـی نوشـت و بخش هایـی از آن همچنـان محل 
توجه اسـت، همچنین می گوید: »اگر دشمن را بشناسـید و از خود 
هم شـناخت داشـته باشـید، از نتیجه هیچ نبـردی نهراسـید.« در 
سـریال »تمام رخ« ایـن اطمینان خاطر بـه مخاطب داده می شـود 
که اگر عـده ای به خاطر از دسـت دادن هویت، اسـیر سـرویس های 
بیگانه می شـوند، نیروهـای امنیتی با »شـناخت دشـمن« و آگاهی 

از توان خـود، راه مقابلـه را به خوبی بلد هسـتند. 
 سـریال در عیـن حـال برخـی زمینه هـای وادادگـی هویـت را 
بررسـی قـرار می دهـد و در نهایـت ایـن مفهـوم را در مخاطـب 
نهادینـه می کنـد کـه »زمانـی تسـخیر مـی شـوی کـه از هویتت 
چیـزی نمانـده باشـد!« چنیـن دیدگاهـی نـه فقـط در بخـش 
امنیتـی داسـتان کـه در قصه هـای خانوادگـیـ  اجتماعـی هـم 
مشـهود اسـت و سـهم مهمی از مفهـوم هویـت بـه نهـاد خانواده 
نسـبت داده می شـود. این اتفاق در موقعیت همسـران سـوژه های 
فریـب خـورده )پیمـان بـا بهـزاد خداویسـی و منصـور بـا بـازی 
رحیم نـوروزی( در داسـتان باز می شـود. یک نفـر )فریبا بـا نگین 
صدق گویـا( رفتاری مناسـب با همسـر نـدارد و او بـه دام برژیت) 
اسـویت النا سـوپیلنیاک ( می افتد و در نهایت اسـیر سرویس های 
جاسوسـی می شـود. دیگری امـا )لیلی با بـازی معصومـه بافنده( 
عاشـقانه همسـر را دوسـت دارد و ایـن محبـت زنانه به مـام وطن 
هم قابـل تعمیـم اسـت. عالوه بـر ایـن بهـزاد بـرای تغییـر طبقه 
اجتماعـی خـود راه را اشـتباه مـی رود و ریشـه های اعتقـادیـ  
اجتماعـی خـود را از دسـت می دهـد. در واقـع فروپاشـی هویتـی 
او از همیـن نقطـه و پشـت پـا زدن بـه اصـل خـود آغاز می شـود. 
این اشـارات، مبیـن این مفهوم اسـت که سـرکوب هویـت فردی، 
خانوادگـی، ملّی و دینـی جزو مانیفسـت حریف اسـت و راه مقابله 
اصلـی آن از خانـواده می گذرد. ایـن خانـواده و نهادهـای مذهبی 
و اجتماعی هسـتند کـه هویـت مـی سـازند و نقصـان در کارکرد 
هـر یـک از آن هـا زمینه سـاز آسـیب های جدی بـه هویت اسـت.

سن رمان خوانی پایین آمده استخبر
گزارش

ایرنا
در میزگـردی که با اعضـای جدید هیـات مدیره جدید 
انجمن فرهنگی ناشـران کودک و نوجوان برگزار شـد، 
برنامه هـای مختلـف ایـن انجمـن از تاسـیس آکادمی 
ناشـران تـا جوان گرایی در هیـات مدیره مورد بررسـی 

قـرار گرفت.
بـه گـزارش ایرنـا، انجمـن فرهنگـی ناشـران کـودک 
و نوجـوان از سـال 1369 با سـیزده عضـو کار خـود را 
آغاز کـرد و در حـال حاضر 91 عضـو دارد. تعـداد قابل 
توجهی از آثار ناشـران عضو این انجمـن، برترین جوایز 
جشـنواره های گوناگون ادبـی و تصویـری را از آن خود 
کـرده و هم چنیـن تعـدادی از اعضـای انجمـن نیـز از 
سـوی نهادهـای فرهنگـی، به طـور مكـرر، بـه عنوان 

ناشـر برگزیـده معرفی شـده اند.
میزگرد انجمـن فرهنگی ناشـران کودک و نوجـوان با 
هـدف معرفی اسـامی هیأت مدیـره جدید برگزار شـد 
و اعضای هیات مدیـره در این میزگرد دربـاره اقداماتی 
که این انجمـن در طول سـال ها فعالیت انجـام داده اند 
و همچنیـن برنامه هایـی کـه بـرای آینـده طراحـی 

کرده انـد، توضیـح دادند.
این میزگـرد بـا حضـور فتـح اهلل فروغی رئیـس هیأت 
مدیـره )مدیـر مسـئول انتشـارات شـورا(، حمیدرضـا 
سـیدناصری نایب رئیس و سرپرسـت کمیسـیون ها و 
کارگروه ها )مدیر مسـئول انتشـارات ذکر(، محمدتقی 
حق بیـن عضو هیأت مدیـره و خزانه دار )مدیر مسـئول 
انتشـارات آواز جنـوب( و زهـرا یعقوبـی عضـو هیـات 
مدیـره )مدیـر انتشـارات کتـاب پرنـده( در انجمـن 

فرهنگـی ناشـران کـودک و نوجـوان برگزار شـد.

هیأت مدیره جدید در پی دسترسی
 به چه اهدافی است؟

فروغـی: هیـأت مدیـره جدیـد در پـی تحقـق اهدافی 
اسـت کـه در اساسـنامه آمـده  اسـت و محدود بـه این 
دوره هـم نیسـت. تمـام هیـأت مدیره هـا در دوره های 
مختلـف در پـی دسـتیابی بـه اهدافـی بوده انـد که در 
اساسنامه درج شـده است. در اساسـنامه از 18 فعالیت 
به عنـوان هـدف نام برده شـده اسـت کـه بـه برخی از 
آن هـا اشـاره می کنـم. بـه نظـر مـن مهم تریـن هدف، 
کوشـش بـرای رشـد کمـی و کیفـی کتـاب کـودک 
اسـت. یعنی انجمن باید بـه دنبال این باشـد که کتاب 
کـودک و نوجـوان از نظـر کیفـی )محتوایـی( و کمـی 
)تعداد عناوین( رشـد داشـته باشـد. طبیعی سـت که 
این رشـد از طریق ابزارهای مختلف قابل تحقق اسـت 
کـه مهمتریـن آن هـا فعالیت هایـی اسـت که توسـط 

کمیسـیون ها و کارگروه هـا انجـام می شـود.
اهدافـی ماننـد تقویـت و تسـهیل انجـام فعالیت های 
فرهنگـی از قبیـل آمـوزش، برگـزاری جشـنواره ها و 

نمایشـگاه های کتاب و کلیه فعالیت هایـی که می تواند 
این امـر را دنبـال کند. ایـن اهـداف می توانـد منجر به 
این شـود که تـالش کنیم تـا بسـتری فراهم شـود که 
کتاب بـه دسـت خواننـده برسـد. در این راسـتا تالش 
برای توزیـع مطلوب کتـاب هـم یكـی از فعالیت هایی 
اسـت که در برنامه هـای انجمن بـه آن پرداخته شـده 

اسـت.
موضوعـی در هیـأت مدیـره ایـن دوره وجـود دارد، 
اعضای ایـن دوره شـاخص فعالیـت خـود را دوره گذار 
تلقـی می کننـد. در هیـأت مدیـره جدیـد نظر بـر این 
اسـت کـه جوان گرایـی شـود و از اعضایـی کـه دیرتـر 
به جمـع اعضای انجمـن اضافه شـدند، بهره بیشـتری 
بـرده شـود. ایـن جوان گرایـی کـه از طریـق حضـور 
نیروهای جوان تر در کارگروه ها و کمیسـیون ها شـكل 

می گیـرد، باعـث نوآوری هـا خواهـد شـد.

یکی از مهم ترین اهداف بحث توسعه
 ویترین کتاب است

بـا گذشـت چندیـن سـال از تصویـب اهـداف انجمن 
آیـا امـكان به روزرسـانی آن هـا بـا توجـه بـه نیازهـای 

کـودکان و نوجوانـان وجـود داد؟
حق بیـن: مـا میثاقـی بـه عنـوان اساسـنامه انجمـن 
داریم کـه در آن تمـام اهداف از گذشـته تعریف شـده  
و مـورد تصویـب وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی قرار 
گرفته اسـت؛ آن چهارچوب هـا را پیگیـری می کنیـم. 
اتفاق هـا و تغییراتـی پیـش می آیـد کـه شـاید در 
اساسنامه پیش بینی نشـده باشـد. این ها در هر دوره از 
هیأت مدیره مطرح می شـوند. معموالً هیـأت مدیره ها 
وقتی برای انتخابـات آماده می شـوند، دسـتورکاری با 
توجـه به سـند باالدسـتی )که اساسـنامه اسـت( تهیه 
می کننـد و همچنیـن بـه مـواردی کـه در آن زمـان 

مطـرح اسـت، توجـه می کنند.
یكـی از مهم تریـن اهـداف مـا بحـث توسـعه ویتریـن 
کتاب، گسـتردگی انتشـار کتاب، باال بردن تیراژ، تنوع 
و تكنولوژی هـای روز کتـاب اسـت. می تـوان گفت که 
انجمن در طول سـال ها به بخش مهمـی از این اهداف 
دسترسـی پیدا کرده اسـت اما مواردی هم وجـود دارد 
کـه بحـث زیرسـاخت های ملـی را الزم دارد کـه طـی 
برنامه هایـی کـه بـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
طراحی شـد، تـالش می شـود بـرای آن زیرسـاخت ها 

زمینه هایـی آماده شـود.
در مـواردی مشـكالتی در تدوین قوانیـن و آئین نامه ها 
وجـود دارد. تالش می کنیم پیشـنهادات را بـا توجه به 
معضالتـی کـه در سـال های مختلـف اتفـاق می افتـد 

هماهنـگ کنیم.
تاسیس آکادمی آموزش ناشران کتاب 

کودک و نوجوان
فروغـی: رونـد برنامه های آموزشـی مأموریتـی بود که 
در دوره سـه سـاله هیأت مدیره قبل فرض شده بود. در 

هیأت مدیره فعلـی امیدواریـم بتوانیم برنامـه ای را که 
در کمیسـیون آمـوزش تدوین شده اسـت، پیش ببریم 
تا در انجمن، آکادمی آموزش ناشـران کتـاب کودک و 
نوجوان را داشـته باشـیم؛ ما در پی دسـتیابی به چنین 
جایگاهی هسـتیم؛ ظرفیت آن در انجمن وجـود دارد. 
برداشـتن گام هـای عملی برای تأسـیس یـک آکادمی 
آموزشـی در دسـتور کار قـرار دارد و امید به دسـتیابی 

آن هست.
همچنیـن در ایـن دوره انجمـن برنامـه دارد تـا 
نمایشـگاه های تخصصـی را اجرایـی کنـد. از طرفـی 
امسـال فعالیت جشـنواره کتاب برتر که سابقه چندین 
سـاله دارد، بعـد از یـک وقفـه احیـا خواهدشـد، برای 
اجرای ایـن منویات مشـارکت پذیری و ایجاد بسـتری 
برای مسـئولیت پذیری اعضا در دسـتور کار این هیات 
مدیره اسـت. یعنی هیـأت مدیـره دوره گـذار از پیری 
و میـان سـالی را بـه جوان گرایـی شـروع کـرده و ایـن 
رویكـرد را با کمک اعضـا در این دوره بـه نتیجه خواهد 
رسـاند. امیدواریـم کوشـش هایی برای اسـتقالل مالی 

انجمن هـم در ایـن دوره داشـته باشـیم.

مشارکت پذیری اعضا مبنای برنامه های
 انجمن است

هیـأت مدیـره فعلـی چـه برنامه هایـی بـرای 
دسترسـی بـه ایـن اهـداف دارد؟

یعقوبـی: مشـارکت پذیری اعضـا مبنـای برنامه هایـی 
اسـت که هیـأت مدیـره فعلـی در دسـتور کارش قرار 
داده اسـت. برنامـه ای طراحـی کردیـم کـه فعالیـت 
انجمـن منـوط بـه همیـن پنـج عضـو هیـأت مدیـره 
نباشـد و قطعاً از اعضـای جوان تر و جدیدتـر باید در آن 
مشـارکت داشـته باشـند تا با همـكاری و همفكری به 
این مسـأله دسترسـی پیدا کنیم. برای رسـیدن به این 
هدف کمیسـیون ها و کارگروه هایی را تعریـف کردیم. 

کارگروه آموزش، کارگـروه ترویـج کتاب خوانی و چند 
کارگـروه دیگـر هسـتند کـه اعضا بـا توجـه به تـوان، 
تجربـه و عالقـه ای کـه دارنـد در ایـن کارگروه ها عضو 

می شـوند.
همچنیـن جلسـاتی در انجمـن برگـزار می کنیـم، 
برگـزاری ایـن جلسـات سـنتی قدیمـی بـود کـه بـه 
دلیـل همه گیـری کرونـا و مسـائل دیگـر در آن وقفـه 
افتـاد و دوبـاره احیا می شـود. این جلسـات قرار اسـت 
سه شـنبه اول هر ماه برگزار شـود. افـراد دور هم جمع 
می شـوند، تجربیـات انتقـال داده می شـود و ناشـرانی 
کـه پیشكسـوت هسـتند بـه ناشـران جدید مسـائل و 
مشـكالت را توضیـح می دهنـد. در نهایـت راهـكاری 
پیـدا می شـود و می توانند با هـم، پروژه را پیـش ببرند.

فعالیت این انجمن محدود به ناشران
 تهران نیست

آیا فعالیـت انجمن فرهنگی ناشـران کـودک و نوجوان 
محـدود به تهـران اسـت؟ چنـد درصد ناشـران بـا این 

انجمـن همـكاری می کنند؟
یعقوبـی: گسـتره فعالیـت انجمـن فرهنگـی ناشـران 
کودک و نوجوان در ایران اسـت، چند ناشر شهرستانی 
داریم، ممكن اسـت فعالیت آن ها با توجـه به فاصله ای 
کـه از تهـران دارنـد، محدودتر باشـد امـا فعالیـت این 

انجمن محـدود به ناشـران تهران نیسـت.
حق بیـن: تقریبـا حـدود 328 ناشـر هسـتند کـه در 
نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران شـرکت می کنند، 
تعـدادی از آن ها 10 عنـوان کتـاب دارنـد و همچنین 
ناشـری کـه سـه هـزار عنـوان کتـاب دارد، در ایـن 
انجمن عضو اسـت. در ایـن روزها 91 ناشـر عضو داریم 
امـا اگـر از کتاب هایشـان درصـد بگیریـم، در بخـش 
خصوصـی بیـش از 65 درصـد عنوان هـای کتـاب را 

شـامل می شـود.
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: ای
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کاغذ فرهنگ و هنر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 
140160319014004850-1401/09/10- هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالكانه بالمعـارض متقاضي آقاي مهدي بدوي فرزند جالل بشـماره 
شناسـنامه 3020062853 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 
322 مترمربـع پـالک -فرعـي از 579-اصلي مفـروز و مجـزي شـده از پـالک 28 فرعي از 
579- اصلي قطعـه دو واقع در اراضی باالتـم رهجرد جیرفت بخش 45 کرمـان  خریداري از 
مالک رسـمي آقاي خلیل فرخـی  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـي به مدت 
دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی.  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1440079

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 
140160319014004851-1401/09/11- هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جیرفـت تصرفات مالكانـه بالمعـارض متقاضي آقـاي علـي بیـازی زاده فرزند عباس 
بشماره شناسـنامه 578 صادره از الرستان  در ششـدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 
470 متـر مربـع پـالک -فرعـي از547- اصلـي مفـروز و مجـزي شـده از پـالک - فرعي از 
547- اصلي قطعه دو واقـع در اراضی قلعه نو جیرفـت بخش 45 کرمان  خریـداري از مالک 
رسـمي آقاي نصراهلل سـلیمی چمن محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی.   رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی:1440077

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 
140160319014005212-1401/09/24- هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملـک جیرفت تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضي آقـاي محمـود توانـاي فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه 2 صادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه و باغچه به مسـاحت 
1063.90مترمربـع پالک- فرعـي از393- اصلـي مفروز و مجزي شـده از پـالک- فرعي از 
393- اصلـي قطعه دو واقـع در اراضی جـز فطن علیا جیرفـت بخش 45 کرمـان خریداري 
از مالک رسـمي آقـاي جان محمد توانـای  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسبت به صدور 
سـند مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به 

مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت 
در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

جواد فاریابی.   رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی:1440075

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140160319091000001 -1401/10/14 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـد میر احمـدی پور  
فرزند سیف اهلل  بشماره شناسـنامه 3020047943 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب 
خانه به مسـاحت 250 متر مربع پالک - فرعـی از49 - اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
49 - اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در عنبرآباد محمدآباد بی بی شـهری خریداری 
از مالک رسـمی آقای عباس امیـری محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد .
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/10/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تكلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی  و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 

شـماره 140160319901002001 -1401/08/03 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه مالئـی زاده 
فرزند بختیار  بشـماره شناسـنامه 15526 صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به 
مسـاحت 190 متر مربع پـالک - فرعـی از 45 - اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 45 - 
اصلی قطعه یک واقـع در عنبرآباد -خداآفریـن -خیابان مطهری جنب آزمایشـگاه جابربن 
حیان  خریـداری از مالک رسـمی خانـم  پروین السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت.لذا 
به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالكیت صادر خواهد شـد .
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/10/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140160319091002484 -1401/9/20 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محسـن نـوذری فرزند 
محمد  بشـماره شناسـنامه 17 صـادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل 
بر خانـه به مسـاحت 291 متر مربـع پـالک - فرعـی از 50 - اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پالک 50 - اصلی قطعه یـک واقع در عنبرآباد بخـش 45 کرمان  خریداری از مالک رسـمی 
آقای مجیـد ابراهیمی )که بموجب سـند قطعـی بشـماره 8290 مورخـه 1398/7/8 دفتر 
228 جیرفت بنام ماشـاهلل مالئی انتقـال قطعی گردیده اسـت .( محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالكیت صـادر خواهد شـد .
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/10/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/09

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئین نامـه قانون تعییـن تكلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای  شـماره 140160319079000734 -  
1401/09/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک شـهر رودبار جنـوب تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مریـم اقتـداری نسـب فرزند مراد بشـماره شناسـنامه  
0 صـادره از جیرفـت  در یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت 256 متر مربـع پـالک 1365 فرعی 
از188 - اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 188 اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
-شـهرک علویان بخش 46 کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی فاطمه بیگ مـرادی  محرز 
گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبق مقررات  سـند مالكیت صـادر خواهد شـد ./م الف:174
محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/09 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

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

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

آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتـی و اراضی  و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 

شماره 140160319091001840 - 1401/7/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شـهر عنبرآباد تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضـی آقای مصطفی سـرحدی ریگ 
آباد  فرزند قربانعلی بشـماره شناسـنامه 6060006949 صـادره از عنبرآبـاد در دو دانگ از 
ششـدانگ سـه باب مغازه به مسـاحت 112 مترمربع پـالک - فرعـی از 45 - اصلی مفروز 
و مجزی شـده از پالک 45- اصلـی واقع در عنبرآبـاد خداآفرین خریداری از مالک رسـمی 
خانم  فرخنـده امیری  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكیـت صادر 

خواهد شـد .  
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی  و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140160319091001839 - 1401/7/16 هیـات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبرآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی سـرحدی ریگ آباد  فرزند قربانعلی 
بشـماره شناسـنامه 6 صادره از عنبرآباد در دو دانگ از ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر 
سـه باب مغازه  به مسـاحت 112 متر مربع پـالک - فرعـی از45 - اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پالک - فرعـی از 45 -اصلـی قطعه یـک واقـع در عنبرآباد شـهرک خداآفرین خریـداری از 
مالک رسـمی خانم  فرخنـده امیری  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد .  
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تكلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی  و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 

شماره 140160319091002461 - 1401/9/19 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـد براهویـی  فرزند 
مرحوم علی بشـماره شناسـنامه 1481 صـادره از عنبرآباد در ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعی  به مسـاحت 383768 مترمربع پالک - فرعی از294 - اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 294- اصلی قطعه یـک واقـع در عنبرآباد جنگل آباد موسـوی خریـداری از مالک 
رسـمی آقای سـید محمد موسـوی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد .  
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/09
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

------------------------------------------
آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشـت حصر وراثت عمران محبـی نودز فرزند اکبر به شـرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  140121920003248298 
از این دادگاه درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شـادروان مهران محبی نودز زاده  فرزند اکبـر در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفتـه و ورثه حین الفوت ان منحصر اسـت به :
1- مرضیه محبی زاده فرزند ابراهیم ش م 3160482782 ت ت 1361/05/01)همسر متوفی(

2- محمد صادق محبی نودز فرزند مهران ش م 3381157647 ت ت 1380/10/17
3- مریم محبی نودز فرزند مهران ش م 3382707063 ت ت 1394/06/31

4- زهـرا محبـی نـودز فرزنـد مهـران ش م 3381784234 ت ت 1387/05/12)فرزندان 
متوفـی(

اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یـک نوبت آگهی می گـردد تا چنانچه 
شـخصی اعتراضی دارد و یـا وصیت نامـه ای از متوفی نـزد او می باشـد از تاریخ نشـر آگهی 

ظرف مدت یكماه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه شورای حل اختالف شهرک شهید بهشتی 
شهرستان منوجان 
حمیده محمودی نودز.م الف :46
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خبر

شرایط ساره جوانمردی 
در پاراتیراندازی بعد از 

بازی های پاراآسیایی 
رئیـس انجمـن پاراتیرانـدازی بـا تاکیـد بر 
اینكه سـاره جوانمـردی با تصمیم شـخصی 
در بـازی های پاراآسـیایی غایـب خواهد بود 
در مورد شـرایط این قهرمان پارالمپیک بعد 

از این بـازی ها توضیـح داد.
به گزارش کاغـذ وطن به نقـل از مهر، امتناع 
از حضور در بازی های پاراآسـیایی مهمترین 
تصمیم اخیر سـاره جوانمردی اسـت؛ اولین 
بانوی ورزشـكار ایرانی در ادوار مختلف بازی 
هـای پارالمپیـک کـه بـه واسـطه عملكـرد 
قابل تحسـینش در ایـن بـازی ها و بـه ویژه 
2 قهرمانـی در بـازی هـای 2016 ریـو و 
رکوردشـكنی در بـازی هـای 2020 توکیو، 

لقب »ملكـه تپانچـه« را یدک می کشـد.
بـرای جوانمـردی کـه بـه جـز سـه طـالی 
بازی هـای پارالمپیـک، از حضـور در ادوار 
مخالف بازی هـای پاراآسـیایی هـم 4 مدال 
طال در اختیـار گرفته اسـت، دوره جدید این 
بازی هـا بهترین فرصت بـود تا هـم از عنوان 
قهرمانی اش در ایـن بازی ها دفـاع کند و هم 
کارنامـه طالیـی اش را سـنگین تر کنـد امـا 
برخی مسائل شـخصی منجر به تصمیم وی 
بـرای امتنـاع از حضـور در این بازی ها شـد.
بدیـن ترتیـب سـاره جوانمـردی بعـد از 
سـه دوره حضـور متوالـی در بازی هـای 
پاراآسـیایی در دوره پیش روی ایـن بازی ها 
غایـب خواهـد بـود درحالیكـه بـه صـورت 
دقیق مشـخص نیسـت برای بعـد از آن چه 

برنامـه ای دارد.
وی طـی ماه هـای اخیر حضـور پرنقـدی در 
اردوهای و مسـابقات داشـت به گونـه ای که 
در جـام جهانـی کره جنوبـی )مردادمـاه( به 
نایـب قهرمانی بسـنده کـرد و در مسـابقات 
اخیـر قهرمانـی جهـان )آبان مـاه - امـارات( 

اصـال شـرکت نكرد.
همیـن مسـئله ابهامـات در مـورد ایـن 
پاراتیرانداز و آینده او را بیشـتر کرده اسـت و 
اینكه »بعـد از بازی های پاراآسـیایی هانگژو 
چه سرنوشـتی در انتظـار اوسـت؟ غیبتش 
ادامـه دار خواهد بـود و اصال مسـئوالن راهی 

بـرای بازگشـت او خواهنـد گذاشـت؟«
رقیه اهلل کـرم رئیـس انجمـن پاراتیراندازی 
در ایـن زمینـه گفـت: سـاره جوانمـردی از 
بـرای  مـدال آور  همیشـه  ورزشـكاران 
پاراتیرانـدازی و کاروان ورزش ایـران بـوده 
اسـت. در ایـن مقطـع زمانـی امـا بـه دلیـل 
برخی مسـائل شـخصی شـرایط همراهی را 
ندارد به همیـن دلیل از حضـور در بازی های 

پاراآسـیایی کناره گیـری کـرده اسـت.

واکنش رئیس 
فدراسیون اسکی به 

پناهندگی اسکی باز زن 
ایرانی

رئیس فدراسیون اسـكی به خبر پناهندگی 
بانـوی ملی پـوش این رشـته واکنش نشـان 

داد.
عبـاس نظریـان رئیـس فدراسـیون اسـكی 
مدعـی شـد کـه هیچ کـدام از مسـئوالن 
فدراسـیون در جریـان سـفر خارجـی بدون 
اطـالع عاطفـه احمـدی المپیـن اسـكی 
کشـورمان بـه فرانسـه قـرار نداشـتند. بـا 
گذشـت نزدیـک به یـک هفتـه از آن سـفر، 
دیـروز عنـوان شـد کـه عاطفـه احمـدی به 

آلمـان پناهنـده شـده اسـت.
نظریان رئیـس فدراسـیون در این باره گفت: 
مسـابقات لیـگ در 2 هفتـه برگـزار شـد و 
نفـرات برتـر نیز مشـخص شـدند. قـرار بود 
این نفرات وارد اردوها شـوند و تـا زمان اعزام 
به جام جهانی فرانسـه بـه تمریـن بپردازند، 
اما بـا سـفر ناگهانـی عاطفه احمـدی مواجه 
شـدیم. زمانی کـه او به فرانسـه رفـت، هنوز 
هفته دوم برگزار نشـده و او در لیسـت نهایی 
اعزام قـرار نداشـت، ایـن در حالی بـود که او 
در هفتـه اول لیگ قهرمان شـد و به احتمال 
زیـاد در لیسـت نهایی هـم قـرار می گرفت.

وی ادامـه داد: صحبـت داخلـی این بـود که 
اگـر او در لیسـت نهایی قـرار بگیـرد، پس از 
برگزاری اردوهـای داخل کشـور، یک هفته 
زودتر از سـایرین به فرانسـه برود و این کار را 
بـا هزینه هـای شـخصی انجـام دهـد، چون 
چنیـن درخواسـتی را داشـت، امـا ظاهـراً 
خودش برای ویزا و سـفر اقدام کرده و کسـی 
در فدراسـیون در جریـان این کار نبـود. این 
در حالی اسـت که لیسـت نفرات مـورد نظر 
بـرای قـرار گرفتـن بـرای درخواسـت ویـزا، 
هفته گذشـته و پـس از برگـزاری هفته دوم 

لیگ اسـكی مشـخص شـد.
نظریـان عنـوان کـرد: او را جـزو سـرمایه ها 
می دانسـتیم و بر اسـاس همین مسـئله نیز 
از ایـن ورزشـكار حمایـت می کردیـم. حتی 
گاهـی اوقـات در چالش هایـی کـه میـان 
احمـدی و فدراسـیون و در شـرایط مختلف 
ایجـاد می شـد، بـا نـگاه حمایت گرایانـه از 
برخـی مسـائل چشم پوشـی می کردیـم  و 
روی همیـن اصـل جلـو می رفتیـم، چـون 
معتقـد بودیـم احمـدی می تواند بـه عنوان 
یک اسـكی باز جوان بـرای چند سـال آینده 
افتخارآفرین باشـد. فعاًل که شـوکه شده ایم.
رئیـس فدراسـیون اسـكی گفـت: احمـدی 
می توانسـت حداقـل یـک دهـه دیگـر در 
فضـای رقابتـی حضـور داشـته باشـد. او به 
واسـطه همیـن قهرمانی هـا دانشـجو شـده 
بـود و حمایـت می شـد، امـا برخـی اوقـات 
تصمیماتـی گرفتـه می شـود کـه چالش به 

وجـود مـی آورد.

چند سال است که ژیمناستیک 
زنان ایران تعطیل شده!

قهرمـان سـابق ژیمناسـتیک زنـان ایـران گفـت: از سـال 98 دیگـر 
مسـابقات ژیمناسـتیک در بخش زنـان برگزار نشـده و این ها سـبب 

بی انگیزگـی و رفتـن ورزشـكاران بـه سـایر رشـته ها شـده اسـت.
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا،  النـاز دانش خـواه در مورد 
تعطیلی مسـابقات ژیمناسـتیک زنـان اظهار کـرد: از سـال 98 دیگر 
مسـابقاتی در بخش زنان نداشتیم. در سـال جاری هم فقط مسابقات 
آموزش و پرورش برگزار شـد که آن هم برای فدراسـیون دانش آموزی 
و سـه رده خاص )13،14 و 15 سـاله ها( بود. این شـرایط سـبب شده 
که هـم ما مربیـان و هـم ورزشـكاران بی انگیـزه شـوند. امیـدوارم که 
رئیس فدراسـیون زودتر انتخاب شـود و مسـابقات زنان به حالت قبل 
برگردد.  عضو سـابق تیم ملی ژیمناسـتیک زنان در ادامه گفت: زمانی 
که ورزشـكار بودم سـالی 3 مسـابقه در قالب آموزش و پـرورش، لیگ 
و قهرمانی کشـور داشـتیم. برای 2 مورد از این مسـابقات هم انتخابی 
برگزار می شـد و روی هم رفته در 5 مسابقه شـرکت می کردیم. حتی 
مسابقات بین المللی داشـتیم.  داور بین المللی ایروبیک ژیمناستیک 
افزود: من خودم از سـال 77 ژیمناسـتیک را شـروع کردم و سـال 81 
عضو تیم ملی شـدم. در سـال 2004 یا 2005 مسابقات پایتخت های 
اسالمی برگزار شد و طالی حرکات زمینی و موازنه را در این مسابقات 
گرفتم. سـال بعـد از آن هم در چهارمین دوره مسـابقات همبسـتگی 
کشـورهای اسـالمی شـرکت کردم و باز هم طـالی حـرکات زمینی 
و موازنـه و نقـره تیمی را کسـب کـردم. تـا سـال 95 یا 96 مسـابقات 
لیگ برگـزار می شـد و من هـم اکثر مواقـع قهرمـان بودم. دانشـخواه 
گفت: بـا همه این شـرایط از رشـته ژیمناسـتیک که یک رشـته مادر 
است اسـتقبال زیادی می شـود اما بیشـتر آنها چند سـالی که تمرین 
می کنند و می بینند مسـابقه ای برگزار نمی شـود به رشـته های دیگر 
می روند. این اتفاق مربیان را آزار می دهد. قهرمان سـابق ژیمناستیک 
گفـت: امیـدوارم فـردی کـه رئیـس فدراسـیون می شـود نگاهـی به 
ژیمناستیک زنان داشته باشـد و شـرایطی را فراهم کند که مسابقات 

این رشـته مادر دوبـاره راه اندازی شـود.

یک طال و یک نقره یخ نوردان 
ایران در جام جهانی سوئیس

ملی پوشـان یخ نورد ایـران در رقابت هـای جام جهانی سـوئیس، برای 
ایران مدال کسـب کردند.

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، در جریـان مرحله سـوم 
جام های جهانـی یخ نـوردی 2023 بـه میزبانی کشـور سـوئیس، در 
ماده سرعت محسـن بهشـتی راد به مصاف حریفان خود رفت و موفق 
شد جایگاه نخست این مسابقات را کسـب کند. محمدرضا صفدریان 
دیگـر ملی پوش یخ نـوردی ایـران در ایـن رقابـت در جایـگاه دوم قرار 
گرفت تـا ایـران در این مسـابقات به یـک مدال طـال و یک نقـره جام 
جهانی برسـد. با اعالم فدراسـیون کوهنـوردی و صعودهای ورزشـی، 
محسـن بهشـتی راد بـا کسـب مـدال طـالی جام هـای جهانـی کره 
جنوبی و سـوئیس و مدال نقره فرانسـه در رنكینـگ جام های جهانی 
2023 ماده سـرعت، در رده اول ایسـتاد. همچنین صفدریان با کسب 
مدال نقـره ماده سـرعت جـام جهانی یخ نـوردی سـوئیس، رنكینگ 

سـوم سـال 2023 را به نام خـود کرد.

خبر یک کشتی و 1000 ناخدا؛

 چه کسی تیم ملی را به ساحل امن می رساند؟
گزارش

ایسنا

در روزهایـی هسـتیم کـه تیـم ملـی فوتبال ایـران، 

سـكان دار اصلی خود را نمی شناسـد و اگـر کی روش 
هم بـه قطـر بـرود، در ایـن صـورت گمانه زنـی برای 
انتخـاب سـرمربی آینـده تیم ملـی هم کار سـختی 

خواهـد بود.
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، بـا اتمام 
جـام جهانـی و پابرجاماندن طلسـم حذف شـدن در 
دور گروهـی این مسـابقات، فوتبـال ایران بـاز هم به 
نقطه صفر بازگشته و فدراسـیون فوتبال باید یكی از 

سرنوشت سـازترین تصمیمـات خـود را بگیرد.
وقتی سیسـتم و زیرسـاخت های پایدار و مشـخصی 
وجـود نـدارد و مولفه هایـی ماننـد شـخصیت یـک 
مدیر یـا سـرمربی می تواند بـر نتایج سـالیان آینده و 
حتی یک تغییـر بـزرگ تاثیر بگـذارد، پس پـر بیراه 
نیسـت اگر بگوییم که در ایران، مربیـان فوتبال ملی 
می توانند بر سـبک فوتبال و حتی شـرایط اجتماعی 

حاکم بـر این رشـته تاثیـر بگذارند.
گاهی اهمیـت انتخاب سـرمربی تیم ملـی، با مطرح 
شـدن برخی گزینه هـا که حتی شایسـتگی عبـور از 
مقابـل نیمكـت تیم ملـی را هـم ندارنـد، زیر سـوال 
مـی رود. از سـوی دیگـر در گذشـته شـاهد بودیـم 
که گاهـی مقامـات رده بـاالی ورزش و کشـور برای 
انتخاب سـرمربی تیم ملـی تصمیم گیـری کرده اند.

اگـر قـرار باشـد بـرای ایـن روزهـای فوتبـال ایـران 
شـعاری طراحی شـود، باید به شـعار یک سـرمربی، 
یک کشـور و هـزاران گزینـه فكر کـرد. در کشـوری 
کـه انتخاب هـا نـه بـر مبنـای نیـاز و برنامـه از پیش 
تدوین شـده، بلكه بر اسـاس سـالیق مدیران صورت 

می گیـرد، باید هـم شـاهد اختـالف نظرهـا بود.
هنوز گزینه های رسمی اعالم نشـده اند اما چندی قبل، 
وزیر ورزش و جوانان به طور تلویحی از توافق فدراسـیون 
فوتبال بـا کارلـوس کـی روش خبـر داده بود امـا به نظر 
می رسـد قطری هـا که بـه دنبـال کسـب موفقیـت در 
جام ملت های سـال آینده هسـتند، کـی روش را گزینه 
عمل گرایـی یافته اند و شـاید سـرمربی پرتغالـی پیوند 

تـازه ای را با سـران متمـول فوتبال قطر ایجـاد کند.
اگـر کـی روش راهـش را بـه سـمت دوحه کـج کند، 
فدراسـیون فوتبال ایـران باید بـه خانـه اول برگردد 
و گزینه هـای خـود را بـا توجـه بـه اختـالف نظرهـا 
کـه می تواند فشـار را بـر سـرمربی تیم ملـی افزایش 
دهـد، بررسـی کنـد؛ بـه خصـوص کـه تجربـه تلـخ 
انتخـاب ویلموتس بعد از کـی روش، هنـوز از خاطره 

جمعی فراموش نشـده و همـه از هر گزینـه جدیدی 
می ترسـند و بعـد از دو، سـه ناکامـی بایـد بـه انتظار 

افزایـش فشـارها روی مربـی تیـم ملـی بود.
گزینه هـای هدایـت تیـم ملـی در نـگاه کلـی بـه 2 
دسـته ایرانی و خارجی امـا در یک نگاه موشـكافانه، 

بـه چندین بخـش مختلـف تقسـیم می شـوند.
نگاه غالب کارشناسـان، مربی خارجی اسـت. عده ای 
به شـدت به دنبال مربی خارجی هسـتند اما مسائل 
مالـی و مشـكالت تحریمـی و کمبـود ارز را در نظـر 
نمی گیرنـد کـه منجـر بـه پیـدا کـردن یـک گزینه 
ارزان و شـاید کـم طرفـدار بـا توانایی هـای محـدود 
شـود اما همیـن انتخـاب هـم، اختالف هایی بر سـر 

جزییـات دارد.
تـا بـه حـال بـه جـز کـی روش و برانكو کـه بـه طور 
سـنتی جـزو گزینه هـا هسـتند، نـام بـه خصوصـی 
بـه طـور جـدی مطـرح نشـده امـا نام هایـی ماننـد 
پتكوویـچ، برت فن مارویـک، هكتور کوپـر، فلیكیس 
مـاگات، لوئیـس انریكـه، دونـگا، دونادونـی، مارچلو 
بیلسـا، کلینزمـن، خـراردو مارتینـو، پائولـو بنتـو و 
اسـلوان بیلیـچ هـم بـاب میـل کارشناسـان و مردم 
هسـتند که شـاید چندان به واقعیت نزدیک نباشـد.
علـت ایـن اختـالف بـه خواسـته های متفـاوت 

. د د می گـر بر
1- طرفـداران مربـی خارجـی در مـوارد مختلـف 
اختالف دارند. گروهـی مربی خارجی جوان و شـاید 
کـم تجربه تـر را بـه یـک مربـی خارجـی پا به سـن 

گذاشـته ترجیـح می دهنـد و برعكـس.

2- گروهـی معتقدنـد مربـی خارجـی اهـل اروپـای 
غربـی از نظـر فوتبالـی مدرن تـر و بـه روزتـر اسـت 
اما تجربـه ثابت کـرده مربیان شـرق اروپا سـازگاری 
بیشـتری با فوتبـال نه چنـدان توسـعه یافتـه ایران 

دارنـد. 
3- شـناخت مربیـان از فوتبـال ایـران هـم بحـث 
دیگـری اسـت. اگـر بـه سـراغ ایـن شـاخص برویم، 
انتخاب هـا محـدود بـه مربیانـی می شـود کـه قبـال 
در ایـران کار کرده انـد و در سـوی مقابـل، مربیانـی 
هسـتند کـه شـاید توانمندتـر باشـند امـا شـناخت 

انـدک میـان طرفیـن، ریسـک موفقیـت را کاهـش 
. می دهـد

ایده بازگشـت بـه مربـی ایرانی نیـز با قـدرت جریان 
دارد. موافقـان و مخالفـان، مزایـا و معایبـی را در این 
انتخـاب می بینند. بـه طور کلـی گزینه هـای زیادی 
بـه عنـوان سـرمربی احتمالـی مطـرح نیسـتند و 
انتخاب هـا محـدود بـه امیـر قلعه نویـی، یحیـی 
گل محمـدی، جـواد نكونـام و فرهاد مجیدی اسـت.

1- اولیـن مسـئله، ضریـب نفـوذ مربـی ایرانـی در 
جامعه اسـت. معمـوال تـاب آوری ایرانی ها بـه عنوان 
سـرمربی تیم ملـی برابـر انتقادهـای افـكار عمومی 

زیاد نیسـت و گاهی مدیـران فوتبال و حتـی مدیران 
ارشـد خارج از فدراسیون، دسـتور برکناری سرمربی 
را صـادر می کنند کـه نمونه هـای این اتفـاق هم کم 

نیسـت.
2- مربیـان ایرانـی دسـتمزد کمتـری می گیرنـد و 
شـناخت بیشـتری از فوتبـال ایـران دارنـد و همین 
مسـاله سـازگاری بـا محیـط تیـم ملـی را برایشـان 
راحت تـر می کنـد اما نكتـه ای کـه مطرح می شـود، 
بحـث فنـی و میـزان موفقیـت ایـن مربیان اسـت و 
تردیدهایـی دربـاره سـطح فنی مربیـان بـا توجه به 

حضور تیم ملـی در جام جهانـی 2026 وجـود دارد.
اگـر از ایـن 2 دیـدگاه عبـور کنیـم، بـا 2 دیـدگاه 
دربـاره زمـان انتخـاب سـرمربی مواجـه هسـتیم. 
گروهـی معتقدنـد کـه سـرمربی تیـم ملـی بایـد به 
سـرعت انتخاب شـود و گروه دوم که شـامل مدیران 
فدراسـیون و وزارت ورزش می شـود، بـر اجتنـاب از 
یـک انتخـاب عجوالنـه تاکیـد دارنـد. دسـته اول به 
فاصله کوتـاه و یک سـاله باقی مانـده بر جـام ملت ها 
برای اجـرای اهـداف فوتبـال ایـران اشـاره می کنند 
اما گـروه دوم می گوینـد که می تـوان تا پایـان فصل 
جـاری فوتبـال ایـران و اروپـا صبـور بـود تا قـرارداد 
مربیـان داخلـی و خارجـی بـه پایـان برسـد و سـر 

حوصلـه یـک سـرمربی انتخاب شـود.
مهم ترین بحث این اسـت کـه پیدا کـردن یک مربی 
بـا خواسـته های جامعه فوتبـال ایران راحت نیسـت 
چون به طور مشـخص، برنامه ای وجود نـدارد و همه 
چیز حـول محـور سـلیقه می چرخـد و نمی تـوان از 
یـک هـدف کوتـاه یـا بلند مـدت مشـخص نـام برد. 
از تغییـر نسـل، تغییر سـبک، ارائه فوتبـال هجومی، 
موفقیـت در جـام ملت هـا، قـرار گرفتـن در بیـن 
برترین های جـام جهانـی، زمینه سـازی برای رشـد 
فوتبال ایـران در سـالیان آینـده چیزهایی اسـت که 
گاهی با دایـره اختیارهـا و توانمندی هـا و همینطور 

زیرسـاخت ها همخوانـی نـدارد.
در نهایـت در کنـار تمـام ایـن گزینه هـا و مدعیانـی 
ماننـد ژاپـن، کره جنوبـی، اسـترالیا، عربسـتان و 
حتی قطر، سـال آینده همه چشـم انتظـار قهرمانی 
هسـتند و هـر لغزشـی ترکش هایـی را بـه دنبـال 

خواهـد داشـت.
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خانلرخانی: 

به دروغ گفتند به ساعی توهین کردم؛ آنها را به خدا واگذار می کنم
سـرمربی تیـم تكوانـدو شـهرداری ورامیـن 
گفـت: روز قبـل از برگـزاری هفتـه پایانـی 
مسـابقات لیگ در جلسـه به بچه هـا گفتم که 
اگـر بخواهنـد می توانند بـا تـالش، غیرممكن 

را ممكـن کننـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از تسـنیم، 
رقابت هـای لیـگ برتـر تكواندو)جـام خلیـج 
فـارس( روز پنجشـنبه 6 بهمن مـاه در خانـه 
تكوانـدو برگـزاری شـد و تیـم شـهرداری 
ورامیـن بـرای هشـتمین بـار بـه عنـوان 
قهرمانـی مسـابقات دسـت یافـت. پیـام 
خانلرخانی سـرمربی تیـم شـهرداری ورامین 
کـه فصـل گذشـته پـس از 7 قهرمانـی از 
جمـع شـهرداری چی ها جـدا شـد و بـا تیـم 
مس سـونگون ورزقـان بـه مقـام قهرمانـی 
رسید، امسـال با بازگشـت دوباره به شهرداری 
ورامین مجـددا این تیم را در سـكوی نخسـت 
قرار دارد و نهمیـن عنوان قهرمانی خـود را نیز 

کسـب کـرد.
خانلرخانـی پیـش از ایـن نیـز توانایی هـای 
خـود را در تكوانـدو ایـران اثبـات کـرده بود و 
بـا تیـم پاراتكوانـدو عـالوه بـر دسـتاوردهای 

مهم در مسـابقات قهرمانی آسـیا و جهـان، در 
پارالمپیـک 2022 توکیـو نیـز بـا 2 ورزشـكار 
موفـق به کسـب یک مـدال طـال و یـک مدال 
نقـره شـد. دسـتاوردهای خانلرخانـی تنها به 
این عناویـن خالصه نمی شـود و او در همراهی 
با نعمـت خلیفـه در مسـابقات قهرمانی آسـیا 
نیز بـا تیم ملـی کشـورمان بـه مقـام قهرمانی 
دسـت یافـت و در جام جهانی نیز با شـهرداری 
ورامیـن عنـوان قهرمانی ایـن مسـابقات را به 

کارنامـه مربیگـری اش اضافـه کـرده بود.
عملكـرد و افتخاراتـی کـه البته تا امـروز باعث 
اسـتفاده درسـت از ایـن مربـی کاربلـد در 
تكواندو ایران نشـده اسـت و نه تنها هیچ وقت 
قرعـه حضـور در تیـم ملـی به نـام ایـن مربی 
نیفتاده اسـت، بلكه بعد از تغییـرات و تحوالت 
فدراسـیون تكواندو از تیم ملـی پاراتكواندو نیز 
برکنار شـد.  خانلرخانی در خصـوص قهرمانی 
لحظـه آخـری شـهرداری ورامیـن در لیـگ 
تكواندو امسـال و اتفاقـات منجر بـه جدایی از 
تیم ملـی پاراتكواندو بـرای اولین بـار صحبت 

کـرده اسـت کـه در زیـر می خوانید:
بـه نظـر می رسـد قهرمانـی ایـن فصل 

شـهرداری ورامین در حالی کـه پیش از 
برگزاری هفته پایانی شـانس اول کسب 
این عنوان نبـود، لذت نهمیـن قهرمانی 

را برای شـما بیشـتر کرده اسـت؟
واقعـاً ایـن قهرمانـی شـیرین اسـت؛ چـرا که 
هیچ کسـی فكـر نمی کـرد مـا قهرمان شـویم 
و روی کاغـذ نیز بـا توجه بـه 2 بازی سـنگین 
با تیـم صدرنشـین پاالیش نفـت آبـادان و تیم 
ریشـه دار مس کرمان بـا کادرفنـی و بازیكنان 
خوب برای ما جایـگاه سـومی را در نظر گرفته 
بودنـد، اما ما غیرممكـن را ممكـن کردیم. روز 
قبل از برگزاری مسـابقات در جلسـه به بچه ها 
گفتـم کـه اگـر بخواهنـد می تواننـد بـا تالش 
غیرممكـن را ممكـن کننـد. البته لطـف خدا 
نیـز شـامل حال ما شـد. سـال گذشـته نیـز با 
تیـم مس سـونگون بـا اختـالف یـک تفاضـل 
قهرمان شـدیم، اما امسـال همه چیـز از امتیاز 
و تفاضل مسـاوی بود و امتیازات کسـب شـده 
به ما کمـک کـرد. موضوعی که یـک ماه پیش 
فكر آن را کرده بـودم و به بچه هـا در بازی های 
ضعیف تـر می گفتـم کـه امتیـازات کسـب 
شـده را بیشـتر کنیـم تـا در هفتـه پایانـی به 

درد مـا بخـورد. نمی دانـم چـه بگویـم، اما هر 
جـا باشـم تمـام تـالش خـود را خواهـم کرد. 
بـاز هـم می گویـم کـه در قهرمانـی امسـال 
کمترین نقش داشـتیم و ایـن قهرمانی حاصل 
زحمات باشـگاه، کادرفنـی و همـه بچه ها بود، 
اما پیـام خانلرخانی این وسـط دیده می شـود. 
در حالـی که خیلی هـا در این قهرمانی سـهیم 
هسـتند و دیـده نمی شـوند و زحمـات را آنهـا 
می کشـند تا دیـده شـوم. در تمام این سـال ها 
لطـف خـدا همراهـم بـوده و هیـچ وقـت امید 
خود را از دسـت ندادم. بچه ها شـاهد هسـتند 
کـه شـب قبـل از مسـابقات گفتـم کـه هنوز 
امیـدوارم. شـاید کمتـر از یـک درصد شـانس 
قهرمانـی داشـتیم و حتـی اگـر بـازی اول را 
می باختیـم سـكو نمی گرفتیـم و بـه عنـوان 
چهارمـی می رسـیدیم. بچه هـا واقعـاً همـت 
کردنـد و از جـان مایـه گذاشـتند. ایـن بچه ها 
یک هفتـه دیگـر عـازم تورنمنت هسـتند، اما 

واقعـاً دلـی و جانـی بـازی کردند.
بعـد از ۹ قهرمانـی در لیـگ تکوانـدو، 
عملکرد درخشـان با تیـم پاراتکواندو، 
قهرمانـی جام جهانـی و قهرمانی آسـیا 

چـه زمانی قرار اسـت خانلرخانـی دیده 
و در تیـم ملی از او اسـتفاده شـود؟

همیشـه سـعی می کنـم بـه چیـزی کـه خدا 
جلوی پایـم قرار می دهـد نگاه کنـم و خیریت 
و صـالح را در آن ببینـم. هیچ وقـت دنبال تیم 
ملی نبـودم و اگر تـالش و عناوینی نیز کسـب 

کـردم بـه دنبـال سـهم خواهی، طلبـكاری 
و مدعـی شـدن نبـودم. ایـن موضـوع صـالح 
فدراسـیون، رئیـس فدراسـیون و کمیته فنی 
اسـت و خودشـان می داننـد و دوسـت دارنـد 
با کسـی که راحـت هسـتند کار کننـد و هیچ 

گالیـه ای نـدارم.
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در روزهایـی که پـس از جـام جهانی تیـم ملـی فوتبال ایـران سـرمربی خود را نمی شناسـد 
گمانه زنی هـا برای انتخـاب سـرمربی ادامـه دارد. گزینه های داخلـی و خارجی زیـادی مطرح 

می شـود و باید دیـد در نهایت چه کسـی سـکان دار تیم ملـی فوتبـال ایران خواهـد بود.

محمد پوالدگر در مجمع آنالین فدراسـیون فوتبـال به انتقاد 
از تحریم وزیر ورزش از سـوی اتحادیـه اروپا پرداخت.

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، محمـد پوالدگر، 
معاون ورزش حرفـه ای و قهرمانـی وزارت ورزش و جوانان در 
مجمع فدراسـیون فوتبال گفـت: ما یـک رویداد بـزرگ ملی 
و ورزشـی را سـپری کردیم و اینجا فرصت مغتنمی اسـت که 
از همـه دسـت اندرکاران تشـكر کنـم. قضاوت هـای مختلفی 
دربـاره جـام جهانـی فوتبـال انجـام شـد. شـاید خیلی هـا 
اتفاق هـای حاشـیه ای را نداننـد امـا بـه شـما عـرض می کنم 
که مـا متفاوت ترین جام جهانـی فوتبـال را در ادواری که جام 
جهانـی برگزار شـده و ایران حضـور یافته بود، تجربـه کردیم. 
این را از زبـان دوسـتانی می گویم کـه تجربه حضـور در ادوار 

مختلـف جـام جهانی را داشـتند.
معـاون ورزش حرفـه ای و قهرمانـی وزارت ورزش گفـت: 
علی رغـم اینكـه همـه نهادهـای ورزشـی شـعار جدایـی 
سیاسـت از ورزش را می دهنـد، سیاسـی ترین جـام جهانی را 
داشـتیم. ایـن روزها هـم می بینیم کـه وزیـر ورزش را تحریم 
می کننـد. این یـک کار بی سـابقه در دنیا اسـت که یـک نهاد 
سیاسـی یک شـخصیت ورزشـی را به جرمی کـه نمی دانیم، 
تحریم می کننـد. آیا ایـن جرم اسـت؟ چرا چنیـن برخوردی 

شـده است؟
وی خاطرنشـان کـرد: یكـی از سیاسـی ترین جـام جهانی ها 
را داشـتیم. شـاید دوسـتان فرامـوش کنند امـا اگر کسـی با 
قلم خـوب حواشـی ایـن جـام جهانـی را بنویسـد آینـدگان 
خواهنـد فهمیـد تیـم ملـی ما بـا چـه شـرایطی در ایـن جام 
جهانـی حاضـر شـد. دشـمن  بـا همـه قـوا و از همـه کانال ها 

حاضر شـده بـود و شـرایطی را فراهم کـرده بود کـه تیم ملی 
مـا در جـام جهانی هـم نباشـد. با وجـود همـه ترفندهـا، این 
توطئه هـا نقـش بر آب شـد و کسـانی کـه بعضـی از مـوارد را 
می داننـد و منصف هسـتند، نمره قبولـی را بـه ورزش ایران و 
مدیریت کشـور مـا در این رویـداد بـزرگ می دهند. بـا وجود 
همه این اتفاقـات تلخ، یـک حضـور عزت مندانه و چشـم گیر 
در ایـن رویداد بـزرگ داشـتیم و به لطـف خدا همـه آنچه که 

برای ما رشـته بودند، با تدابیری کـه عزیزان در نظـر گرفتند، 
پنبه شـد.

پوالدگر خاطرنشـان کرد: فوتبال رشـته پرطرفداری اسـت و 
باعث تقویت عرق ملـی و اقتدار ما شـده اسـت. وزارت ورزش 
با همـه تـوان خـود از فوتبـال حمایت می کنـد. جـام جهانی 
یكـی از مصادیـق همـه جانبـه و شـش دانگ دولـت و وزارت 

ورزش از فوتبال اسـت.

سرپرسـت هیات کشـتی اسـتان تهران گفت: علت رد 
صالحیـت 3 نفـر از نامزدهای ریاسـت هیات کشـتی 
اسـتان تهران، تحویـل ندادن مـدارک یا ناقـص بودن 

مـدارک بوده اسـت.
محمدابراهیـم امامـی در گفتگـو بـا ایسـنا، دربـاره 
شـرایط برگـزاری انتخابـات هیـات کشـتی اسـتان 
تهران در تاریـخ 11 بهمـن ، اظهار کرد: ایـن انتخابات 
با حضـور 2 نامـزد نهایـی که توسـط مراجـع ذیصالح 
تاییـد صالحیت شـدند در تاریـخ 11 بهمن از سـاعت 
14 برگـزار می شـود. رئیـس فدراسـیون کشـتی بـه 
عنـوان رئیـس مجمـع و مدیـر کل ورزش و جوانـان 
اسـتان تهران نیز در ایـن انتخابات حاضـر خواهد بود.
سرپرسـت هیات کشـتی اسـتان تهـران، دربـاره روند 
تاییـد صالحیت هـا و اینكـه چـرا 3 کاندیـدا از جمع 5 

کاندیدای ریاسـت هیات تهران تایید صالحیت نشدند، 
گفت: بعد از درخواسـت بنده به عنوان سرپرست هیات 
کشتی اسـتان تهران از اداره کل تربیت بدنی این استان 
مبنی بر درخواسـت بـرای برگـزاری انتخابـات و اعالم 
اینكه بر حسـب ماموریت محول شده شـرایط برگزاری 

انتخابات مهیا شـده اسـت.
وی افـزود: پـس از آن اداره کل ابالغـی را بـرای دبیـر 
هیات کشـتی تهـران مبنی بـر اینكـه به مـدت 7 روز 
کاری ثبت نام از کاندیداها انجام شـود، صـادر کرد. در 
نهایـت در مجمـوع 5 نفر برای ریاسـت هیات کشـتی 
تهران ثبـت نـام کردنـد. از ایـن جمـع 2 نفر مـدارک 
خود را به صـورت کامل تحویـل دادند اما سـایر نفرات 
یا اصـال مدارکی تحویـل ندادنـد و یا به صـورت ناقص 

تحویـل دادند.

حضور علیرضا دبیر در انتخابات هیات کشتی تهرانمعاون وزیر: قطر سیاسی ترین جام جهانی برای ایران بود
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الیحه ساماندهی 
کولبری به دنبال 

رونق اقتصادی مناطق 
مرزنشین است

نماینده اورامانات، پاوه و جوانرود در مجلس 
شورای اسالمی الیحه سـاماندهی و نظارت 
بر تجـارت مـرزی را گامی در راسـتای رونق 
اقتصادی مناطق مرزنشـین عنـوان و اظهار 
کرد: کولبـری از سـر ناچـاری اسـت و هیچ 
جوانی حاضر نیسـت که یخچال روی دوش 

خود بگـذارد.
آرش زره تـن لهونـی بـا اشـاره بـه تصویـب 
دو فوریـت الیحـه سـاماندهی و نظـارت بر 
تجارت مـرزی )کولبـری و ملوانـی( و ایجاد 
اشـتغال پایـدار مرزنشـینان، گفت: اسـفند 
99 طرحـی با عنـوان تجـارت مرزنشـینان 
بـرای حل معضـل کولبـری تهیه کـردم که 
این طـرح بـا امضـای 66 نماینده بـه هیات 
رییسـه ارجاع شد و فراکسـیون مرزنشینان 

آن را بررسـی کـرد.
وی افزود: فراکسیون مرزنشینان در بررسی 
ایـن طـرح جلسـات مشـترکی بـا دولـت 
برگزار کـرد و کمیته مشـترکی بیـن دولت 
و مجلـس تشـكیل شـد. بعـد از رسـیدن 
به نظـر مشـترک، بنا شـد سـتاد مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز جمع بندی نهایـی را انجام 
داده و بـه هیات دولـت ارائـه کند.این الیحه 
بعـد از تصویـب در هیـات دولت بـه مجلس 

تقدیم شـد.
رئیس مجمع نمایندگان اسـتان کرمانشـاه 
در مجلـس کولبـران گفـت: در صـورت 
تصویـب و اجرایی شـدن این الیحـه، کاال با 
حجم مشـخص، بدون گمرکی و بـا حداقل 
عـوارض وارد شهرسـتان هـای مـرزی مـی 
شـود و به صـورت همراه مسـافر هـم مجاز 
اسـت که خارج شـود؛ این اقدام باعث رونق 
اقتصـادی مناطـق مرزنشـین خواهد شـد.

زره تن افـزود: هیچ جوانی حاضر نیسـت که 
یخچال روی دوش خـود بگـذارد؛ آن جوان 
به دلیل نداشـتن شـغل چنیـن کاری انجام 
می دهد لـذا باید به سـمت بهبـود وضعیت 

اقتصـادی مناطق مرزنشـین رفت .
وی در پایـان بیـان کـرد: در صـورت رونـق 
اقتصـادی مناطق مرزنشـین، خـود به خود 
وضعیـت اقتصـادی مردم هـم بهتر شـده و 
دیگر آن جوان به سـمت کولبـری نمی رود؛ 
ما دنبـال این نیسـتیم کـه جلـوی کولبری 
گرفتـه شـود بلكـه بایـد شـرایط اقتصادی 
مناطـق مرزنشـین را بهبـود ببخشـیم. در 
این صـورت کاال از مبـادی رسـمی وارد این 
مناطـق مـی شـود و جـوان کولبر بـه جای 
کولبـری در بازارچـه هـای مرزی مشـغول 

خواهـد شـد.

عین اللهی عالوه بر 
کرونا، مافیای دارو و 

درمان را مهار کرد
عضو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس 
شـورای اسـالمی، عین اللهی را وزیری باتقوا 
و دارای جـرات و شـجاعت دانسـت و گفت: 
وزیر بهداشـت و درمان عالوه بر مهـار کرونا 
با جرات و شـجاعت بـه حوزه مافیـای دارو و 

درمـان ورود و آن را مهـار کرد.
به گزارش کاغذ وطن به نقـل از ایرنا، محمد 
حسین فرهنگی با اشـاره به موفقیت وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشكی در مهار 
و کنتـرل کرونـا اظهـار کـرد: مـردم شـاهد 
بودند کـه در ابتدای دولت سـیزدهم با تهیه 
واکسن و تزریق بی سـابقه آن شاهد کنترل 

این بیمـاری بودیم.
وی افـزود: در حال حاضر کرونا در بسـیاری 
از کشـورها مثل ژاپن، اروپـا و آمریكا تلفات 
زیـادی می گیـرد امـا مـا مشـكالت آنهـا را 
نداریـم و اوضـاع در ایـران تحـت کنتـرل 

اسـت.
نماینده تبریز، اسـكو و آذرشـهر در مجلس 
شـورای اسـالمی، عین اللهـی را وزیـری بـا 
تقوا توصیف و عنـوان کرد: وزیر بهداشـت و 
درمـان در دوره مدیریت خود بـه حوزه های 
خاصـی ورود داشـته کـه دیگـران جـرأت 
ورود نداشـتند. از جمله حوزه مافیای دارو و 

اجـرای طـرح دارویار.
فرهنگـی بیـان کـرد: نمی گویـم همـه 
نمایندگانـی کـه دنبـال اسـتیضاح وزیـر 
بهداشـت هسـتند تحـت تاثیـر فضاسـازی 
مافیـا هسـتند، ولـی بی تاثیـر هـم نیسـت. 
چرا کـه انتقاداتی کـه در خصـوص کمیابی 
و افزایش قیمـت دارو می شـود، مال همین 
جریانی اسـت که دنبـال در انحصـار گرفتن 
دارو و تجارت با جـان و زندگی مردم اسـت.
وی بـا بیـان اینكـه مـن مخالف اسـتیضاح 
وزیـر بهداشـت و درمـان هسـتم، تصریـح 
کـرد: اسـتیضاح مثـل یـک جراحی اسـت. 
یک پزشـک جـراح زمانـی به جراحـی روی 
مـی آورد کـه بـه ناامیـدی برسـد و ببینیـد 
کـه عضـوی از بـدن بـدون جراحـی قابـل 

درمـان نیسـت.
عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
تاکید کـرد: بـه نظـر می رسـد کـه در مورد 
وزارت بهداشـت االن موقـع جراحـی و 

اسـتیضاح نیسـت.
فرهنگـی بـا بیـان اینكـه وزارت بهداشـت 
در دوره مدیریـت عین اللهـی بسـیار فعـال 
و تاثیرگـذار اسـت، افـزود: االن مـا شـاهد 
افزایـش خدمـات بیمارسـتانی، افزایـش 
تخت هـای بیمارسـتانی، اجـرای قانـون 
تعرفه پرسـتاری و کارانه پزشكان متخصص 

گام هـای موثـری برداشـته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: عین اللهـی جـزو وزرای 

موفـق دولـت سـیزدهم اسـت.

برای حقوق و دستمزد کارگران 
تا قبل از اتمام سال 1401 تصمیم 

خواهیم گرفت
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: قطعـا مـا بـرای حقـوق و 
دسـتمزد سـال 1402 تا قبـل از اتمام سـال 1401 تصمیـم خواهیم 
گرفـت زیـرا مـالک عمـل سـال 1402 اسـت، ان شـااهلل تصمیمـی 

خواهیـم گرفـت از 1/1/ 1402 ضمانـت اجـرا داشـته باشـد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقـل از ایلنا، سـید صولت مرتضـوی درباره 
این که مطرح می شـود بودجه معلـوالن از کلیات الیحه سـال 1402 
حذف شـده اسـت، گفت: خیر، حذف بودجـه برای معلـوالن واقعیت 

ندارد و قطعا نسـبت به سـال قبـل افزایش پیدا کرده اسـت.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـا بیان اینكه شـاید بعضاً کسـانی 
که معترض هسـتند، معتقد باشـند که ایـن میزان کفایـت نمی کند، 
خاطرنشـان کرد: به فراخـور تـوان بودجه پیش بینـی الزم هـم برای 
مسـتمری ها و هم برای درمان معلولین دیده شـده اسـت تا معلولین 
عزیز دغدغه ای نداشـته باشـند. دولت تمام قد پای کار معلولین است 

و ان شـااهلل کمـک می کند.
وی بـا اشـاره بـه این که مـا بایـد مراقبت هـای الزم را داشـته باشـیم، 
یادآور شـد: به دلیـل این که بخـش اعظمـی از معلولیت ها بر اسـاس 
حوادث و سـوانح طبیعی اسـت، توصیه می کنـم یک قـدری مراعات 
بیشـتری توسـط دسـتگاه های اجرایی و آحاد مـردم صـورت گیرد تا 
خدایی ناخواسته شاهد معلولیت در جامعه از حیث تصادفات نباشیم. 
مرتضوی تاکید کرد: بسـترهای الزم برای پیشگیری از معلولیت های 
ژنتیكی و موروثی هـم به عمل آمده  و اقدامـات خوبی در این خصوص 

انجام خواهد شـد.
وی درباره اعـالم نتیجه نهایی تصمیم شـورای عالـی کار برای حقوق 
و دسـتمزد کارگران گفت: این امر چارچوب خود را دارد، در جلسـات 
کار کارشناسی می شـود. قطعا ما برای حقوق و دسـتمزد سال 1402 
تا قبل از اتمام سـال 1401 تصمیـم خواهیم گرفت زیـرا مالک عمل 
سـال 1402 اسـت، ان شـااهلل تصمیمی خواهیم گرفت از 1/1/ 1402 

ضمانت اجرا داشـته باشد.

 برجام یک داد و ستد است

روابط و ضوابط ما با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برقرار است

رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی تاکیـد کـرد: رابطـه ایـران و آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی براسـاس پادمـان برقـرار اسـت.

به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایلنا، محمد اسـالمی دربـاره این که 
رافائل گروسـی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته از »برجام« 
جز پوسـته ای باقی نمانده اسـت، گفت: برجام یک معامله اسـت، یک 

داد و سـتد اسـت. رابطه ما با آژانس پادمان اسـت. 
رئیس سـازمان انـرژی اتمی تاکید کـرد: روابـط و ضوابط ما بـا آژانس 

برقرار اسـت و ما در حـال انجام کارها هسـتیم.
به گزارش ایلنا، اسـالمی پیـش از ایـن هم دربـاره بن بسـت در روابط 
میـان ایـران و آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی گفته بـود که مـا در 
روابط مـان بـا آژانس هیچ بن بسـتی نداریم. سـفر گروسـی همیشـه 
برقرار بوده بازرسـان آژانـس در ایـران هسـتند و مرتب ما را بازرسـی 

مـی کننـد و رابطه مان بـا آژانـس برقرار اسـت.

خبر

کاغذ سیاست

آیا سفر گروسی به تهران به احیای برجام
منجر می شود؟

گزارش
ایسنا

بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد حل مسـائل باقی 
مانـده پادمانی میـان ایـران و آژانس به حل سیاسـی 
موضوعـات میـان ایـران و آمریـكا بسـتگی دارد، امـا 
آیـا ایـران و آمریـكا در موقعیـت یک تفاهم سیاسـی 

هسـتند؟
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، حسـین 
امیرعبداللهیـان، وزیر امـور خارجه کشـورمان هفته 
گذشـته در چند سـخنرانی نسـبت به عملیاتی شدن 
یكی از گام هـای تعریف  شـده در مسـیر توافق احیای 

برجـام در آینـده نزدیک ابـراز امیـدواری کرد.
وی بـا تاکید دوبـاره بر ایـن که مسـیر تبـادل پیام ها 
در ارتبـاط با مذاکرات رفـع تحریم ها همچنـان ادامه 
دارد، خاطرنشـان کـرد: مـا در مسـیر دسـتیابی بـه 
توافق، گام هایـی را تعریـف کرده ایم و فكـر می کنیم 
در آینـده ای نزدیـک یكـی از ایـن گام هـا عملیاتـی 

می شـود.
هم زمـان با اظهـارات وزیـر خارجه کشـورمان درباره 
احتمال تحقـق یكـی از گام های رسـیدن بـه توافق، 
اعـالم شـد کـه رافائـل گروسـی مدیـرکل آژانـس 
بین المللـی انرژی اتمـی در مـاه فوریه به ایران سـفر 
خواهـد کـرد و ایـن احتمـال کـه گام تعریـف شـده 
مورد نظر، مسـایل باقـی مانده میـان ایـران و آژانس 

باشـد شـدت گرفت.
محمد اسـالمی، رییس سـازمان انرژی اتمـی نیز در 
همیـن رابطـه چهارشـنبه هفته گذشـته در حاشـیه 
نشسـت هیات دولت گفت کـه برنامـه و رایزنی برای 
تنظیـم سـفر مدیـرکل آژانس بـه ایـران در دسـتور 

کار قـرار دارد.
آخریـن بـار مدیـرکل آژانـس آذر مـاه 1400 بـه 
ایران سـفر کـرد و در مهـر ماه سـال جاری بـا رییس 
سـازمان انـرژی اتمـی در ویـن در حاشـیه کنفرانس 

عمومـی سـاالنه دیـدار کرد.
روابـط ایـران و آژانـس در یـک سـال گذشـته متاثر 
از اختـالف نظـر دو طـرف بـر سـر سـواالت پادمانی 
آژانـس از ایـران تـا حـدی متشـنج بـوده اسـت. 
مقامـات ایرانـی معتقدند که بـه طور مقتضی پاسـخ 
و همـكاری الزم را بـا آژانـس در رابطـه بـا سـواالت 
مذکور داشـته اسـت امـا آژانـس همچنان بـه دنبال 

پاسـخ و همـكاری ایـران اسـت.
رافائل گروسـی، مدیرکل آژانـس بین المللـی انرژی 
اتمـی اخیـرا در سـخنانی در کمیتـه روابـط خارجی 
پارلمـان اروپا یک بـار دیگر بـر موضع خـود مبنی بر 

اینكه ایـران به آژانـس درباره آثـار رادیواکتیـو یافت 
شـده در مكان های مورد بحـث پاسـخ رضایت بخش 
نـداده اسـت، تاکیـد کـرد. بـا وجـود اینكه گروسـی 
سـعی کرد در این نشسـت تا حد زیادی کارشناسـی 
و فنی سـخن بگوید امـا اسـتفاده از برخی عبـارات و 
تاکیـد بـر برخـی اقدامات بـدون شـک بـا رویكردی 
سیاسـی و دور از اسـتانداردهای فنـیـ  هسـته ای 
بود. تـالش گروسـی بـرای نشـان دادن فعالیت های 
هسـته ای ایـران در وضعیتی رو بـه وخامت با اشـاره 
به میـزان غنی سـازی ایران تـا 60 درصد قابـل تامل 
اسـت. او در ایـن نشسـت بـه مثابـه یكـی از وزیـران 
خارجـه اتحادیـه اروپـا و حتی فراتـر در جایـگاه یک 
مدعـی، جانبدارانه فعالیت هـا و همكاری هـای ایران 

را تشـریح کرد.
سـه مكانی کـه آژانـس می گویـد آلـوده بـه اورانیوم 
بوده و هم چنان بعـد از بارها دریافت پاسـخ از سـوی 
ایـران مدعی اسـت کـه ایـران پاسـخ رضایـت بخش 
درباره آنهـا نـداده، در ورامیـن، تورقوزآبـاد و مریوان 

در اسـتان کردسـتان قرار دارد.
چالـش میـان ایـران و آژانـس بـر سـر موضوعـات تا 
کنون بـه صـدور سـه قطعنامـه انجامیده اسـت و در 
قطعنامـه اخیر شـورای حكام، از ایران خواسـته شـد 
درباره ایـن مكان هـا بـه سـواالت آژانس پاسـخ قانع 

کننـده دهد.
سـواالت دربـاره ایـن سـه مـكان، یكـی از مهم ترین 
موانع جدی بر سـر مذاکـرات احیای برجام اسـت که 
در  شـهریور سـال جـاری با وجـود مذاکرات فشـرده 
در این رابطـه دو طرف به نتیجه ای بر سـر آن دسـت 
نیافتند. یكـی از بخش های سـخت کار میـان ایران و 
آژانـس این اسـت که درخواسـت هـای آژانـس برای 
همـكاری ایـران در این مـوارد در چارچـوب پروتكل 
الحاقـی و حتی فراتـر از آن اسـت در حالی کـه ایران 
در پاسـخ به اجرا نشـدن تعهدات برجامـی طرف های 
مقابل، ایـن همكاری هـا را قطـع کرده اسـت. اطالق 
پادمانی بـودن موضوعـات در حالی که ایـران مدعی 
اسـت اینهـا همـان مسـائل مربـوط بـه مطالعـات 

ادعایـی هسـتند، هـم راه بـه جایی نبرده اسـت.
در اواخـر تابسـتان سـال جـاری ایـران و 1+4 بـه 
همـراه آمریـكا، مهیـای توافـق بـرای بازگشـت بـه 
برجـام بودند. بـه جز چنـد مـورد مربوط بـه موضوع 
تحریم هـا و تضمیـن هـا، موضوعـات پادمانـی نیـز 
مطـرح بـود. کارشناسـان فنـی ایـران در مذاکـرات 
بـا آژانس و 1+4، خواسـتار بسـته شـدن ایـن پرونده 
پیـش از هر گونـه توافق بر سـر احیای برجام شـدند، 

امـا طرف هـای غربـی و آمریكا مدعـی بودنـد که این 
موضوع ارتبـاط مسـتقیمی به برجـام نـدارد و بعد از 
برجام مطرح شـده اند از ایـن رو باید جـدای از برجام 
میـان ایـران و آژانـس دنبـال شـود امـا ایـران تاکید 
داشـت، همان طـور کـه موضـوع مطالعـات ادعایـی 
در رونـد مذاکـرات هسـته ای پیـش از توافـق 2015 
حـل و فصل شـد، ایـن موضوعات هـم باید بـه همان 
شـیوه قبـل از توافق حـل و فصل شـود به عـالوه این 
که مقامات سـازمان انـرژی اتمـی در دولـت ابراهیم 
رئیسـی بـر ایـن نظـر بودنـد کـه سـه موضـوع مورد 
بحـث ربطـی بـه مسـایل پادمانـی نـدارد و همـان 

مسـائل مربـوط به گذشـته اسـت.
البته برخی معتقدنـد،  موضوع خاتمه یافتن سـواالت 
آژانس قبـل از روز بـاز اجرا مـورد موافقـت طرف های 
مذاکـره بـه ویـژه ایـران و آمریـكا قـرار گرفته بـود اما 
کارشـكنی رژیم اسـرائیل با چراغ سـبز آمریكا موجب 
شـد در میانـه راه آژانـس رویكـرد سـخت گیرانه ای 

نسـبت به حـل و فصل ایـن سـواالت اتخـاذ کند.
در عین حـال، مقامـات ایـران بارهـا تاکیـد کرده اند 
تا وقتـی مسـایل فنـی بـا آژانس حـل و فصل نشـود 
بازگشـت بـه اجـرای برجـام ممكـن نیسـت و همان 
طور کـه پرونـده مطالعـات ادعایـی در 2015 بسـته 
شـد، اکنـون هـم سـواالت آژانـس کـه بـه گفتـه 
بسـیاری از کارشناسـان خارجـی موضـوع جـدی 
نیسـتند با یک رویكـرد سیاسـی و دیپلماتیـک قابل 

حـل و فصـل اسـت.
هـر چنـد ایـران نشـان داده در برابـر فشـارهای 
سیاسـی، تحریمـی و فنـی دسـت بسـته نیسـت و 
بنایـی بـر عقـب نشـینی از آخریـن مواضعـش در 

مذاکـرات احیای برجـام ندارد امـا تكـرار قطعنامه ها 
در شـورای حـكام بـرای ایـران قطـع و یقیـن خـوب 
نیسـت و می تواند تبعات غیرقابـل جبرانی در صورت 
ارجـاع قطعنامـه بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
داشـته باشـد و با توجه به اینكـه ایران یک بـار دیگر 
هم با چنیـن رویكردی مواجـه بوده اسـت و از تبعات 
سیاسـی و تحریـم بین المللـی آن بـه خوبـی مطلـع 
اسـت، آزمـوده را آزمـودن خطاسـت. فراهـم شـدن 
زمینه ها بـرای ارجاع دوبـاره ایران به شـورای امنیت 
و ایجـاد اجمـاع جهانـی علیـه کشـورمان، خواسـت 
همیشـگی و تاریخـی دشـمنان ایران برای بازگشـت 
سناریوی ایران هراسـی به واسـطه موضوع هسته ای 
بـوده اسـت. رژیـم اسـرائیل بـا همراهـی و همكاری 
آمریـكا، سـه کشـور اروپایـی و برخـی کشـورهای 
منطقـه قبـل از برجـام و بعـد از آن و حتـی بعـد از 
خروج آمریكا از این توافق، دسـت از کارشـكنی علیه 
ایـران و توافـق هسـته ای برنداشـته  اسـت. بـا وجود 
تشدید فشـارها در مسـائل حقوق بشـری و موشكی، 
هم چنان زمیـن هسـته ای برای شـان از اهمیت قابل 

توجهـی برخـوردار اسـت.
عالوه بر ضـرورت حل و فصل مسـائل فنی بـا آژانس 
در مرحلـه بعـد رفـع تنـش از روابط بـا اروپا بـه ویژه 
سـه کشـور عضو برجام اسـت. مطالعـات و تجربیات 
دیپلماتیـک و سیاسـی بـه ویـژه در رابطـه بـا برجام 
بعـد از خـروج آمریـكا از توافـق نشـان داد کـه اروپـا 
تنهـا گروهی از کشورهاسـت که در مقابـل آمریكا در 
شـورای امنیت و مجمع عمومی سـازمان ملل قدرت 
دارد. از ایـن رو دوری از اروپـا در آینـده نزدیک و دور 

به شـدت به ضـرر ایـران خواهـد بود.
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وزیر کشور:

انگیزه عامل حادثه حمله به سفارت باکو شخصی بود
وزیـر کشـور بـا اظهـار تاسـف از وقـوع حادثـه سـفارت جمهـوری 
آذربایجـان در تهـران گفـت: انگیـزه عامـل حادثـه حملـه یک فـرد به 

سـفارت باکـو در تهـران یـک مسـئله شـخصی بـود.
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا احمـد وحیـدی در حاشـیه 
دومیـن شـورای معاونیـن، مدیـران سـتادی اسـتانداری و فرمانـداران 
و بخشـداران اسـتان تهـران در جمـع خبرنـگاران افـزود: بـر اسـاس 
گزارش هایی کـه تاکنون به دسـت مـا رسـیده و اعترافات فـرد ضارب، 
ایـن اتفـاق کامال یـک حادثـه شـخصی بـوده و بایـد در این ردیـف نیز 

رسـیدگی شـود.
وزیـر کشـور در ادامـه بـا ابـراز تاسـف از وقوع ایـن حادثـه، بـه خانواده 
تبعـه جمهـوری آذربایجان کـه در ایـن حادثـه جان خـود را از دسـت 

داد، تسـلیت گفـت.
وزیـر کشـور در ادامـه بـه مباحـث مطـرح شـده در شـورای معاونـان، 

فرمانـداران و بخشـداران اسـتان تهران اظهار داشـت: برای شهرسـتان 
هـای بـزرگ تهـران مباحث متعـددی مطرح اسـت کـه در این جلسـه 

مطرح شـد که یكـی آنهـا سـاخت و سـاز غیـر مجـاز بود.
وحیدی بـا تاکید بـر اینكـه مقابلـه با سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در 
اسـتان تهران در این جلسـه مطـرح و مـورد تاکید قـرار گرفـت، افزود: 
در ایـن نشسـت درخواسـت هایی مطرح شـد کـه بتـوان با ایـن پدیده 
بهتر برخورد کـرد؛ در این زینـه نیاز به اختیـارات بیشـتر و حضور بهتر 

دیگر دسـتگاهها نیـز نیاز اسـت کـه باید دنبال شـود.
وزیر کشـور همچنین دربـاره وضعیـت اتباع خارجـی در این اسـتان نیز 
با یـادآوری اینكـه برخـی از این افـراد فاقـد مجوز هسـتند، گفـت: افراد 
بدون مجوز که در طرح سرشـماری وزارت کشـور شـرکت نكردند از نظر 
ما حضورشـان غیـر مجاز تلقـی می شـود و بـه کارگیـری آنان تـا زمانی 
که بدون برگه شناسـایی هسـتند، غیـر مجاز اسـت و نباید اتفـاق بیفتد.

وحیـدی اظهـار داشـت: مسـئولیت سـاماندهی این اتبـاع بـا نهادهای 
مربوطـه اسـت و اگر بـا چنیـن مـواردی مواجه شـدند ایـن اتبـاع طرد 
می شـوند و کارفرمایـان نیـز در ایـن زمینـه بایـد از افـراد دارای کارت 

شناسـایی اسـتفاده کننـد.
وزیر کشـور ادامـه داد: از دیگـر مباحث مطرح شـده در جلسـه، صفوف 
طوالنی مردم بـرای نان بود کـه باید با افزایـش سـهمیه آرد آن را حل و 
فصل کرد و نظارت بیشـتر داشـت تا آردهـای تحویلی در مسـیر تعیین 

شـده خود اسـتفاده شود.
وحیـدی در خصوص جمعیـت مهاجر به اسـتان تهـران نیز بـا تاکید بر 
اینكـه حجم مهاجـرت به تهران یک مسـئله جدی اسـت کـه باید برای 
آن برنامـه جامعی پیش بینی شـود، سیاسـت اصلـی برای مقابلـه با آن 

را مهاجـرت معكوس و توجه به روسـتاها و شـهرهای کوچک دانسـت.
وزیـر کشـور ادامـه داد: برخـی مواقـع شـهرک هـای اقمـاری بناسـت 

بخشـی از جمعیـت را در خـود جـای دهنـد در هر حـال مسـئله ای که 
مهم اسـت اینكه ممكن اسـت بـا ظرفیـت های زیسـتی اسـتان تهران 

ایـن حجـم از مهاجـرت خوانش نـدارد.
وی بـا تاکیـد بـر اجـرای طـرح هـای آمایـش سـرزمین بـرای امـكان 
سـنجی و ظرفیـت سـنجی جمعیـت هـر منطقـه اظهـار داشـت: باید 
سیاسـت هایـی را در نظر گرفـت که نیـاز به مهاجـرت مردم نباشـد که 
از جملـه آن ایجـاد اشـتغال در نقاط دیگر اسـت تا مردم جـذب مناطق 

دیگر شـوند.
وزیـر کشـور در خصـوص برنامه هـای دهه فجـر نیز یـادآور شـد: خود 
دهه فجـر بزرگترین خبر خـوش و دهه نشـاط حرکت رو به جلو اسـت، 
نیـروی جدیـدی هر سـال بـه ایـن مناسـبت انـرژی جدیدی بـه مردم 
و مسـئوالن تزریق می شـود تـا سـال جدیدی را بـرای خدمت رسـانی 

شـروع کنند.

نایـب رئیـس فراکسـیون انقـالب بـا اشـاره بـه 
حمایت 40 کشور از ناآرامی های اخیر کشورمان، 
گفـت: ایران هراسـی پـروژه مشـترک دشـمنان 
کشـورمان اسـت، ممانعـت از تزریـق دومینووار 
ایـن پـروژه بـه کشـورهای اروپایـی و منطقه ای 
باید بـه ماموریت ویـژه وزارت خارجه بدل شـود.
بـه گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایلنا، محسـن 
پیرهـادی نماینـده مـردم تهـران در مجلـس با 
اشـاره بـه تحـرکات گسـترده دشـمنان کشـور 
برای تشـدید فشـارهای بین المللی علیـه ایران 
گفت:متاسـفانه از اوایـل پاییـز امسـال و در پـی 
ناآرامی هـای اخیر کشـور اتهـام سـازیها و بعضا 
کاذبـی هایـی علیـه ایـران دومینـو وار از سـوی 
برخی کشـورها مطـرح شـده اسـت، بنا بـه آمار 
وزارت خارجه 40 کشـور در حوادث اخیر کشـور 
از ناآرامـی هـای داخلی ایـران حمایـت کرده اند 
آمـاری که اگر مـورد توجه دسـتگاه دیپلماسـی 
قـرار نگیرد،ثمـرات خوبـی نخواهـد داشـت بـه 
همین دلیـل ضـروری اسـت خنثی کـردن این 
پروژه بـه ماموریت ویژه وزارت خارجه بدل شـود.
پیرهـادی افـزود: همدسـتی این کشـورها علیه 
منافـع ملـی ایـران یک رونـد کـم سـابقه و قابل 
تامل اسـت و بدتر اینكه شـماری از این کشـورها 
سـعی دارند تحت حمایت رژیم صهیونیسـتی و 
آمریـكا ، ایران را بـه عنوان کشـوری خطرناک به 

دنیا معرفـی کنند.
نایـب رئیـس فراکسـیون انقالب بـا بیـان اینكه 
ایـران در4ماه گذشـته بـه شـدت در عرصه بین 
المللـی آمـاج اتهامـات بـی اسـاس قـرار گرفته 
اسـت،گفت: این حمالت بی وقفـه و برنامه ریزی 
شده،توسط آمریكا و برخی کشـورهای اروپایی و 
همدسـتان منطقه ای آنها علیه منافع ملی ایران 

مدیریـت می شـود .

وی افـزود: آخریـن تقـالی آنهـا هـم در اقـدام 
پارلمـان اروپـا بـرای تروریسـت نامیـدن سـپاه 
پاسـداران نمـود پیدا کـرد ، تالشـی که البتـه از 
سـوی اتحادیـه اروپـا مـورد تاییـد قـرار نگرفت 
اما نشـان داد البی ها علیـه ایران بشـدت تقویت 

شـده اسـت.
شـوم  مثلـث  اینكـه  بیـان  بـا  پیرهـادی 
صهیونیسـت ها، آمریـكا و برخـی کشـورهای 
عربـی در منطقه بیـش از هر زمـان دیگری علیه 
منافـع ملـی مـا فعـال شـده اسـت،افزود:ایران 
هراسی و وسـعت دادن به این عملیات دستورکار 
همیشگی این مثلث شـوم بوده و پروژه مشترک 
آنهاسـت و متاسـفانه سـایه جنـگ روسـیه و 
اوکرایـن بـر اقدامـات مثلـث ایـران سـتیز تاثیر 

گـذار شـده اسـت.
او یادآور شد: هرچند اروپا منافعش در همدستی 
با ایـن مثلـث را مرزبندی کرده اسـت امـا دیدیم 
که  هفته گذشـته پارلمـان اروپا هـم حرکاتی را 
علیه سـپاه پاسـداران انجام داد،اگرچه این اقدام 
از سـوی اتحادیـه اروپـا نـاکام مانـد اما بـا توجه 
بـه اقدامات نمایشـی صـورت گرفته علیـه ایران 
،ضـروری اسـت وزارت خارجـه هرچـه سـریعتر 

ابتـكار عمل به خـرج دهـد و مانع ازنقـش یافتن 
اروپـا در مثلث ایران هراسـی شـود.

نماینده مردم تهـران در مجلس در پاسـخ به این 
سـوال که چگونـه می تـوان خطـر انـزوای ایران 
در جوامـع بیـن المللـی را خنثـی کـرد؟ گفـت: 
دشـمنان جمهوری اسـالمی ایـران سالهاسـت 
تـالش مـی کننـد و آرزو دارنـد کـه  ایـران را در 
عرصـه بیـن الملل منـزوی کننـد یكی از مـوارد 
که بسـیار مطلوب آمریكا و رژیم صهیونیسـتی، 
تحریم دیپلماتیک کشـورمان اسـت به این معنا 
که نماینـده ایـران خارج از کشـور بایكوت شـود 
و نتوانـد مذاکـره ای انجـام دهد یـا رفـت و آمد و 

رایزنی رسـمی داشـته باشـد.
نایـب رئیـس فراکسـیون انقـالب عنـوان کـرد: 
متاسـفانه دشـمنان بـه مشـكالت معیشـتی و 
اقتصاد تورمی ایران به عنوان پاشـنه آشیل نظام 
جمهوری اسـالیم نگاه مـی کنند و تا مـی توانند 
روی آن مانـور مـی دهنـد و از سـختی مـردم به 
سـود اهداف خود اسـتفاده می کنند و با تكیه بر 
مشـكالت مردم و بزرگنمایی و مانور مكـرر بر آن 
مدام در تالش برای تحریک اجتماعی- سیاسـی 

مردم هسـتند.

بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از انتخـاب، 
سـخنگوی شـورای نگهبان  در پاسـخ به سوالی 
درباره نقدهای وارده به عملكرد شـورای نگهبان 
درخصوص بررسـی صالحیـت کاندیداها گفت: 
بـه نظـرم بـرای انتخابـات فعـال زود اسـت کـه 
صحبت کنیم و سـال آینده بیشـتر راجع به این 
موضوع صحبت خواهیـم کرد ولـی واقعیت این 
اسـت که مبنای شـورای نگهبـان قانون اسـت و 
تـالش شـورای نگهبان بـر این اسـت کـه طبق 
قانـون عمل کنـد. اگـر قانـون انتخابـات اصالح 
شـود برخی مـوارد روشـن تر، جزئی تر و شـفاف 
تـر خواهـد شـد و راحت تـر می شـود راجـع به 
موضوعات اظهـار نظر کـرد. بهتر اسـت که فعال 
ما و شـما اصالح قانـون انتخابـات را در راسـتای 

سیاسـتهای کلی انتخابـات مطالبـه کنیم.
طحان نظیف گفت: 44 سـال از پیـروزی انقالب 
مـی گـذرد و در این سـالها طیف ها و گـروه های 
مختلف در ریاسـت جمهوری و مجلس به قدرت 
رسـیدند. اگر دوره ریاسـت جمهوری فعلـی را با 
قبلی مقایسـه کنید می بینیـد که دیـدگاه ها و 
خاستگاه های سیاسی شـان با هم متفاوت بوده 
اسـت. اگر در اصالح قوانین انتخابات در راستای 
سیاسـت هـای کلـی انتخابـات که مقـام معظم 
رهبـری 6 سـال گذشـته ابـالغ کردنـد توجـه 
بیشـتری کنیـم خیلـی از موضوعـات در مقـام 

عمل راحـت تر حـل خواهد شـد.
سـخنگوی شـورای نگهبان در پاسـخ به سوالی 
دربـاره چالـش بیـن شـورای نگهبـان و وزارت 
کشـور در انتخابات ریاسـت جمهـوری قبلی در 
خصوص تعداد ثبت نـام کاندیداها گفـت: در آن 
مقطع بحـث یک اختـالف نظر کارشناسـی بود. 
وی افـزود: در سـال 1400 ، معیارهـا و 
شـاخص هـای شـورای نگهبـان بـرای رجـل 

سیاسـی و مذهبـی و مدیـر و مدبـر در انتخابات 
ریاسـت جمهوری اعالم شـد که در اجـرای جزء 
5 بند 10 سیاسـت های کلـی انتخابـات ابالغی 
مقـام معظـم رهبـری »مدظله العالـی« بـود که 
»تعریـف و اعـالم معیارهـا و شـرایط الزم بـرای 
تشخیص رجل سیاسـی، مذهبی و مدیر و مدبر 
بـودن نامزدهای ریاسـت جمهـوری« بـر عهده 
شـورای نگهبان قـرار داده شـده بود. ایـن کار در 
جهت سـاماندهی ثبت نام کاندیداها بود. طحان 
نظیف درباره نظارت اسـتصوابی شورای نگهبان 
گفت: منظور از نظارت اسـتصوابی این اسـت که 
نظارت همـراه با ضمانـت اجرا باشـد و این یعنی 

یـک نظـارت مؤثر.
طحان نظیف در پاسـخ به سـوالی دربـاره اینكه 
اگـر آقایـان الریجانـی، روحانـی و احمـدی نژاد 
بخواهند برای انتخابـات آتی وارد عرصه شـوند، 
نگاه شـورای نگهبان برای بررسی صالحیت آنها 
چگونه اسـت؟ گفت: معمول این اسـت که شورا 
هر دوره صالحیت افراد را بررسـی مـی کند و در 
بررسـی صالحیت ها هم تفاوتی بیـن کاندیداها 
وجود نـدارد. البتـه تاکنـون هیچ بحثـی در این 
زمینـه در شـورای نگهبـان نداشـته ایـم چـون 

هنـوز بیش از یک سـال تـا انتخابات زمـان باقی 
مانده اسـت و اکنون شـورا بر روی رسـیدگی به 

مصوبات تمرکـز دارد.
وی گفـت: مبنـای شـورای نگهبان قانون اسـت 
طبیعتـا اگـر قانـون اصـالح شـد، قانـون جدید 

مبنـا خواهـد بود.
وی در پایـان دربـاره جایـگاه هیـات نظـارت بر 
اجرای سیاسـت هـای کلـی مجمع تشـخیص 
مصلحت نظـام و اینكـه عـده ای بر ایـن باورند 
کـه شـورای نگهبـان دوم اسـت؟ گفـت: طبق 
بنـد یـک اصـل 110 قانـون اساسـی، زمانـی 
کـه سیاسـتی در کشـور ابـالغ مـی شـود، باید 
مبنـای عمـل قـرار گیـرد. نظـارت بـر حسـن 
سیاسـت های کلـی نظـام جمهـوری اسـالمی 
ایران نیز از سـالها قبل توسـط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و در سـالهای اخیر توسـط هیات 
عالـی نظـارت بـر اجـرای سیاسـت هـای کلی 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام انجـام مـی 
شـود. این هیـات عالـی، جایـگاه قانونـی دارد. 
البته ظاهرا مقـررات نظارت بر اجرای سیاسـت 
هـا در حال اصـالح اسـت کـه امیـدوارم برخی 

ابهامـات در ایـن بـاره رفـع گردد.

مقابله با پروژه »ایران هراسی« ماموریت ویژه وزارت 
خارجه شود

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صالحیت الریجانی، روحانی و احمدی نژاد در صورت نامزدی آنها در انتخابات آینده:

تاکنون هیچ بحثی در این زمینه نداشته ایم
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کنسانتره مس خاتون 
آباد روی قطار ریلی 

قرار گرفت

مدیرعامل شـرکت مـس با اعـالم این 
مطلـب کـه کنسـانتره مـس خاتـون 
آبـاد روی قطـار ریلـی قـرار گرفـت، 
اضافـه کـرد: اجـرای ایـن طرح کـه با 
کمک راه آهن کشـور صـورت گرفته، 
440 میلیارد تومان هزینه دربرداشته 

اسـت.
 علـی رسـتمی جابجایـی آسـان بـار، 
صرفـه جویـی انـرژی و کاهـش بـار 
ترافیـک منطقـه را از جملـه مزایـای 
مهـم ایـن پـروژه بـرای شـرکت ملی 

مـس و منطقـه برشـمرد.
او همچنیـن بیان کـرد: نقـل و انتقال 
بیش از 1500 تن اسـید سولفوریک و 
حمل 500 تن تا 1000 تن کنسـانتره 
از دیگـر امكاناتـی اسـت که بـا اجرای 

این پـروژه فراهم گردیده اسـت.

 سرپرسـت معاونـت راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان از 
اسـتقرار اکیپ های راهـداری در جـاده های 

کوهسـتانی جنـوب کرمـان خبـر داد.
وحیـد میـر افضلـی بیـان کـرد: از روز جمعه 
شـاهد بـارش بـرف و سـرمای هـوا در 
جاده های کوهسـتانی جنوب اسـتان کرمان 

بودیـم.

او با اشـاره بـه لغزنـده بـودن ایـن محورها از 
مسـافران خواسـت زنجیـر چـرخ بـه همـراه 
داشـته باشـند و گفـت: 5 اکیـپ راهـداری 
بـا ماشـین آالت سـنگین در منطقه مسـتقر 
هسـتند و بـا تـالش آن هـا راه هـا باز اسـت.

میرافضلی افـزود: 43 محور برف گیـر در این 
منطقـه برفروبی و اقدامـات الزم در راسـتای 

شـن و نمک پاشـی نیز انجام شـده اسـت.

 بـه پیشـنهاد رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمان و طی حكمی از سـوی معـاون راهبردی 
قـوه قضاییـه و رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری 
اطالعـات ایـن نهـاد، حسـن سـلطانی نـژاد به 
سـمت سرپرسـت معاونـت فنـاوری اطالعـات 
و برنامـه ریـزی دادگسـتری کل اسـتان کرمان 

منصـوب شـد.
صبـح روزگذشـته در شـورای قضایـی اسـتان 
حسـن سـلطانی نـژاد، بـه سـمت سرپرسـت 
معاونـت فنـاوری اطالعـات و برنامـه ریـزی 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان  منصوب شـد.
سـلطانی نـژاد کار قضایـی خـود را در سـال 

1384 بـا سـمت دادیـار دادسـرای عمومـی و 
انقالب شهرستان سـیرجان و سـپس بازپرسی 
دادسـرای عمومـی و انقالب سـیرجان و کرمان 
آغـاز کـرد و در ادامـه در سـال 1391 بـا ابـالغ 
ریاسـت قـوه قضاییـه عـازم کوهبنان شـد و به 
مـدت سـه سـال در سـمت دادسـتان عمومـی 
و انقـالب و سـپس رئیـس دادگسـتری ایـن 

شهرسـتان خدمـت کـرد.
او همچنیـن فعالیت قضایـی خود را در سـمت 
رئیـس شـعبه حقوقـی کرمـان ادامـه داد و از 
سـال 96 تاکنون نیز در حال خدمت در سـمت 

معاون دادسـتان مرکـز اسـتان   بوده اسـت.

قلعه ای مشهور 
اما درمانده

دژ رودخـان یا قلعه حسـامی نام قلعه ای اسـت 
متعلق بـه دوره امپراتوری ساسـانی کـه بر فراز 
ارتفاعات جنگلی شهرسـتان فومن در روستای 
رودخان سـاخته شـده و 2٫6 هكتار مسـاحت 
و 65 بـرج و بارو و دیـواری به طـول 1500 متر 
دارد. دژ رودخان در 30 کیلومتری شـهر فومن 
اسـت. برخی کارشناسـان، سـاخت قلعـه را در 
دوران ساسـانیان و مقـارن بـا حملـه تازیان به 

ایران دانسـته اند.
متاسـفانه شـرایط قلعـه آن طـور کـه بـه نظر 
می رسد مسـاعد نیسـت و قسـمت های بیشتر 

آن نیاز بـه مرمـت و بازسـازی دارد.
 عكاس:سیدجواد میرحسینی

اکیپ های راهداری در جاده های کوهستانی جنوب کرمان 
مستقر شدند

طی حکمی از سوی معاون قوه قضائیه؛

حسن سلطانی نژاد سرپرست معاونت فناوری 
اطالعات و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان شد

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان:

شهرداری آماده اجرای عملیات 
آسفالت خیابان خواجو است

مدیرعامل سـازمان عمران و بازآفرینی شـهری شـهرداری سـیرجان گفت: 
آسـفالت و سـنگ فرش نكـردن پیاده روهـای خیابـان خواجـو، اعتـراض 
سـاکنان ایـن خیابـان را در پی داشـته و شـهرداری آمـاده اجـرای عملیات 

آسـفالت اسـت.
مجتبـی پورخسـروانی بـا بیـان اینكـه آسـفالت نشـدن و سـنگ فرش 
پیاده روهـای خیابـان خواجـو، اعتراض سـاکنان ایـن خیابـان را رقـم زده و 
بیش از دو مـاه ایـن خیابـان بالتكلیف مانده اسـت، اظهـار کرد: شـهرداری 

بـرای اجـرای عملیـات آسـفالت خیابـان خواجـو آمـاده اسـت.
او افـزود: عملیـات فاضـالب شـهری در خیابـان خواجـو بـه اتمام رسـیده و 
سـازمان عمران و بازآفرینی شهری شـهرداری قرارداد تخریب آسـفالت را با 
پیمانكار منعقد کـرده اسـت، امـا اداره آبفا باید جهـت عملیـات لوله گذاری 
از ابتدا تـا انتهای ایـن خیابان حفـاری انجام دهد، سـپس عملیات آسـفالت 

انجام شـود.
مدیرعامـل سـازمان عمـران و بازآفرینـی شـهری شـهرداری سـیرجان 
خاطرنشـان کرد: به منظور جلوگیـری از تخریـب، دوبـاره کاری، لكه گیری، 
ترمیم و صـرف هزینه تـا زمانـی که عملیـات اجرایـی ادارات خدمت رسـان 
)آب، برق، گاز، فاضـالب( در هر خیابان به اتمام نرسـد، آن خیابان آسـفالت 

نمی شـود.
پورخسـروانی با بیـان اینكه تغییـرات آب و هوایـی موجب عقـب ماندن کار 
اداره آبفا و اجرای آسـفالت و سـنگ فـرش پیاده روهای خیابان خواجو شـده 
اسـت، تصریح کـرد: در صورتی که شـرایط جـوی مسـاعد باشـد، بالفاصله 
بعـد از اتمـام عملیـات اداره آبفـا، ایـن خیابـان در کوتاه تریـن زمـان ممكن 

آسـفالت خواهد شـد.
او گفت: جهت جلوگیری از ایجاد مشـكالت تـردد برای شـهروندان، خیابان 
خواجـو در سـه فـاز، از خیابـان ولی عصـر تـا خیابـان 15 خـرداد، سـه راه 
15 خـرداد تـا سـه راه جواداالئمـه و از آنجا تـا خیابان سـلیمان سـاماندهی 

می شـود.

فرمانـدار کرمـان از افتتـاح و کلنگ زنـی 1498 میلیارد 
تومـان پـروژه در دهـه فجـر در شهرسـتان کرمـان خبر 

داد.
علــی بابایــی در جلســه هماهنگــی پــروژه هــای دهــه 
فجــر در اســتانداری کرمــان افــزود: شهرســتان کرمان 
شــامل؛ شــش شــهر، 13 بخــش و 144 دهیــاری 

ــت. اس
او در ادامـه اظهـار کـرد: در ایـام اهلل دهـه فجـر در 
شهرسـتان کرمان، 295 پـروژه با اعتبـار 1145 میلیارد 
تومـان در حـوزه هـای مختلـف افتتـاح مـی شـود کـه 

46 پـروژه آن بـا اعتبـار 24 میلیـارد تومـان مربـوط بـه 
دهیاری هـا اسـت.

طبـق اعـالم فرمانـدار کرمـان، در دهـه فجـر عملیـات 
اجرایـی 61 پـروژه بـا اعتبـار 353 میلیـارد تومـان در 

شهرسـتان کرمـان آغـاز مـی شـود.
او بیان کـرد: بـا پیگیری هـای اسـتاندار، در شهرسـتان 
کرمـان 61 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه آماده سـرمایه 
گذاری اسـت که بخشـی از آنهـا در گذشـته کلنگ زنی 
شـده و عملیـات اجرایـی تعـدادی نیـز در ایـام اهلل دهه 

فجـر آغـاز می شـود.

بابایـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه تقریبـا 100 درصـد 
مناطـق شـهری کرمـان گازرسـانی شـده اسـت، اظهار 
کرد: در مجموع گاز رسـانی در حوزه شـهری و روسـتای 
این شهرسـتان 95 درصد اسـت و گازرسـانی به تكاب و 
شـهداد به زودی به اتمام می رسـد و عملیات گازرسـانی 
به حرمـک در ایام دهـه فجر آغاز می شـود و گازرسـانی 
به سـایر مناطق کـه هنـوز انجـام نشـده نیز در دسـتور 

کار اسـت.
او در پایان گفت: نصـب دوربین های پایـش تصویری در 

بیشتر روسـتاهای شهرسـتان کرمان آغاز شده است.

فرماندار کرمان اعالم کرد

افتتاح و کلنگ زنی 14۹8 میلیارد تومان پروژه در دهه فجر در شهرستان کرمان

نام کتاب:
آخرین باشگاه کتابخوانی

نویسنده: ویل شوالبی
مترجم: حمید هاشمی کهندانی

ویراستار: سارا بحری
ناشر: کوله پشتی

ویل شـوالبی در کتاب آخرین باشـگاه کتابخوانی اتفاقاتی 
را روایـت می کنـد که هنـگام وقـوع آن، نمی دانسـت قرار 
اسـت روزی در موردشـان بنویسـید. مادر ویل در دوره ای 
دچـار بیمـاری سـرطان می شـود و فقـط کتاب خوانـدن 
باعث پیوند بیـن ایـن دو نفر می شـود. ویـل در این کتاب 
شـرح این ارتباط جالـب و پرمفهوم خود را نوشـته اسـت.  
نویسنده در این کتاب معتقد اسـت کتاب خواندن، جلوی 
کارهـای دیگـر را نمی گیـرد. کتاب خوانـدن اگـر جلـوی 
چیزی را بگیرد، آن چیز مرگ اسـت. کتاب خواندن جلوی 

مـرگ را می گیـرد. 

»حمایت از اجرای ایده های 
فرهنگی، هنری، قرآنی و 

رسانه ای« تمدید شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان، عالقه منـدان بـرای 
مطالعـه جزئیـات فراخـوان و ثبـت طـرح خود تـا 10 
بهمن مـاه سـال جـاری فرصـت دارنـد بـه تارنمـای 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان 
 www.Kerman.farhang.gov.ir بـه آدرس
مراجعـه کنند. همچنین برای کسـب اطالعات بیشـتر 
می توانند با شـماره 03431225239 تمـاس بگیرند.

عملیات اجرایی نصب 270 دریچه حفاظتی 
و ضد سرقت مخازن آب آغاز شد 

مدیرعامل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان از نصـب 270 دریچـه حفاظتی و ضد سـرقت 
مخـازن آب در سـطح اسـتان کرمان خبـر داد.

عبدیان مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان با اشـاره به این مطلب که آب آشامیدنی 
جزء سـرمایه هـا و زیرسـاخت هـای کلیدی هـر کشـوری اسـت و بخشـی از مدیریت 
آبرسـانی، تامین امنیت آبرسـانی و شـبكه توزیع آب می باشـد ،گفت: یكی از اقداماتی 
که توسـط شـرکت آبفا اسـتان کرمان انجـام می شـود حفاظـت از مخازن ذخیـره آب 

می باشـد .
او افـزود: در همین راسـتا عملیات اجرایـی نصـب 270 دریچه حفاظتی و ضد سـرقت 
مخازن آب در سـطح اسـتان کرمان آغاز شـده و اسـناد فـاز دوم این طرح شـامل بیش 
از 200 دریچـه و سـاخت 670 دال حفاظتی تهیه و پـس از انتخاب پیمانـكار از ابتدای 

سـال آینده عملیاتی خواهد شـد.
عبدیان در ادامه خاطر نشـان سـاخت: بـا اجرای ایـن طرح ها، سـطح اول ایمن سـازی 
تأسیسـات تكمیـل و امـكان اجـرای فازهـای بعـدی طرح هـای ایمنـی، بـه خصـوص 

حفاظـت الكترونیـک و نظـارت تصویـری فراهم خواهد شـد.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان شناسه آگهی : 1445477

 آگهی فراخوان واگذاری یک قطعه 
زمین آموزشی)اجاره به شرط تملیک(

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد اجاره امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده ۵۰۰۱۰۰۳۷۷۱۰۰۰۰۰۶ به صورت 

نماید. واگذار  الکترونیکی 

نوبت دوم

لیست امالک

شماره پالککاربریشهرستانردیف
مساحت 
مترمربع

آدرس
مبلغ 

تضمین)ریال(
قیمت پایه 

اجاره بها )ریال(

آموزشیجیرفت1
پالک 7054 فرعی از 706 

اصلی بخش 45 کرمان
2937

جیرفت- انتهای بلوار 
جانبازان

4،112،000،00082،236،000،000

زمان انتشار در سامانه: ۱4۰۱/۱۱/۱۰          
 مهلت دریافت اسناد مزایده: 

)تا ساعت ۱9 روز دوشنبه ۱4۰۱/۱۱/۱۷ (
تاریخ مهلت بازدید: ۱4۰۱/۱2/۰۳         

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 
)تا ساعت ۱4 روز چهارشنبه ۱4۰۱/۱2/۰۳(   

 زمان بازگشایی: ۱4۰۱/۱2/۰۶ 
زمان اعالم به برنده: ۱4۰۱/۱2/۰۶  

۱( برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این 

طریق امکان پذیر می باشد.
2( کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
۳( عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

نمایند : با شماره های ذیل تماس حاصل  الکترونیکی )توکن(  گواهی 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰2۱-4۱9۳4

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه 
موجود   ” مزایده گر  نام/پروفایل  ثبت   “ بخش   )  www.setadiran.ir(

است.

- مزاید گزار : اداره کل و راه شهرسازی جنوب استان کرمان .
ورودی  بلوار   – راه  پلیس  و  سیلو  فاصل  حد   – جیرفت  شهرستان  آدرس:   -

كرمان  استان  جنوب  شهرسازی  و  راه  كل  اداره   2 شماره  شهرك صنعتی 
- تلفن: ۱8-۰۳44۳۳۱۰۵۱۶، فاكس: ۰۳44۳۳۱۱۱۰9

 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

نام و نشانی مزایده گزار : 

جذب نیرو
پایانـه صادراتـی گلشـن آرا ارم )سـهامی خاص( 
بـرای کار تمـام وقت در شهرسـتان جیرفـت نیاز 
بـه یـک نفـر حسـابدار بـا تجربـه بـا مشـخصات 

ذیـل دارد:
1-دارای مدرک کارشناسی حسابداری

2- حداقل دارای 4سال سابقه کار مرتبط
3-تسـلط کافـی بـه نـرم افزارهـای حسـابداری 

و اکسـل
4- حداقل سن 25سال و حداکثر 40سال

5- واجدین شـرایط فوق می توانند سـوابق کاری 
و تحصیلی و مشـخصات فردی خـود را به آدرس 

ذیل ایمیـل نمایند.

Ceo@golshan-ara.com


