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 کشاورزان؛ بازی خورده دالالن
 در نظام تولید فعلی، سهم کشاورزان از قیمت نهایی محصوالت کشاورزی کمتر از ۳۰ درصد است

مدیر حفظ نباتات کرمان:

ویروس چروکیدگی قهوه ای 
گوجه فرنگی در کرمان

 ردیابی می شود

امام جمعه جیرفت:

دستگاه قضایی ترک فعل 
مدیران را بیش از این رصد کند

امـام جمعـه جیرفـت از تـرک فعـل مدیـران اجرایـی 
بـه عنـوان خسـارات جبـران ناپذیر بـه بدنـه جامعه و 

مردم یـاد کـرد و برخـورد جدی بـا مدیـران خالفـکار را خواسـتار شـد.
حجـت االسـالم میثـم تـارم در آییـن معارفـه و تکریـم دادسـتان عمومـی و انقـالب 
جیرفـت بـا تبریک فـرا رسـیدن ایـام فرخنـده دهـه فجـر و ۱۲ بهمن مـاه سـالروز ورود 
حضـرت امـام راحل گفـت: قضـات نهایت سـعی و تالش خـود را بـرای اجـرای عدالت 
در دسـتور کار دارنـد و از طرفـی کار قضـاوت سـخت اسـت که اقدامـات این قشـر قابل 
لمس نیسـتند. ضمن اینکه کسـانی بـه محاکـم قضایی مراجعـه می کنند همـه راضی 
نیسـتند اما در مجمـوع قضات بـا عدالـت بـا نارضایتی های طبیعـی برخـورد می کنند.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بر لـزوم اهتمام 
قضات بـرای جلوگیـری از اطاله دادرسـی تاکید کرد.

حجت االسـالم ابراهیم حمیدی در آیین معارفه و تکریم دادسـتان عمومی و انقالب 
جیرفـت رضایـت از عملکرد مدیـران را بـه  عنوان یـک امانت یادآور شـد و گفـت: باید 
طوری عمـل کنیم که شـرمنده مـردم و نظـام نباشـیم و خدمـت در جمهوری اسـالمی 
یک ارزش اسـت و اینکه در چـه گسـتره و جایگاهی باشـد فرقی ندارد و مسـئولیت ها 

متفاوت هسـتند اما زمینـه خدمت بـه مردم یک وجه اشـتراک اسـت.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی شمال استان کرمان از ردیابی 
ویـروس چروکیدگی قهـوه ای میـوه گوجـه فرنگی در این اسـتان 

خبر داد. اعظم ناظمی گفـت: ویروس چروکیدگی قهـوه ای میوه گوجـه فرنگی یکی از 
مهم ترین ویـروس هـای قرنطینه ای و خسـارت زای گوجه فرنگی اسـت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار شد

قضات با عملکرد جهادگونه 
مانع اطاله دادرسی شوند
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مدیـر فـرآوری شـرکت سـنگ 
آهن گهرزمیـن از کسـب رکورد 

تولیـد کنسـانتره و سـنگ آهن دانه بنـدی در آذرمـاه 
و دی مـاه سـال جـاری خبـر داد. حسـین کامجـو در 
این باره توضیـح داد: »به حـول و قوه الهـی و با تالش 
شبانه روزی پرسنل واحد فرآوری شرکت سنگ آهن 
گهرزمیـن و شـرکت نظـم آوران، در پایان سـال مالی 
منتهـی بـه آذرمـاه ۱۴۰۱، واحـد فـرآوری گهرزمیـن 
موفـق شـد رکـورد تولیـد کنسـانتره و سـنگ آهن 
دانه بندی شـده را طی سـال مالی ۱۴۰۱ نسـبت به کل 
دوره های مشـابه کسـب کنـد و بـا تولیـد ۶،۴۱۲،۸۰۹ 
تن کنسانتره و ۹،۶۶۴،۷۶۷ تن سنگ آهن دانه بندی 
شـده، جهشـی ۳۱ درصدی در تولیـد کنسـانتره و ۲۵ 
درصـدی در تولیـد سـنگ آهن دانه بنـدی نسـبت بـه 

سـال مالـی گذشـته را بـه ثبت برسـاند«.

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 
سـازه های فـوالدی بـا اشـاره بـه تغییـر قیمـت های 
بسیار شـدید فوالد طی امسـال گفت: با این شرایط 

قیمـت هـا، زلزلـه اقتصـادی در کارخانـه 
سـازه هـای فـوالدی اتفـاق افتـاده اسـت.

مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمان گفت: در 
شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری 
و صنایـع وابسـته ۱۴۰۱، ۷ شـهرداری کرمـان 
حضـور دارنـد.  فریـدون فعالـی بـا اشـاره بـه 
شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری 
و صنایع وابسـته ۱۴۰۱ گفـت: حضور شـهرداران 
در این نمایشـگاه به معرفی ظرفیت هـا و ارتقای 

توانمندی هـای حوزه گردشـگری کرمان 
کمـک شـایانی می کنـد.
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ادامه مطلب را در
 صفحه 2  بخوانید 

ادامه مطلب را در
 صفحه2 بخوانید 

دستزوجهابهوامازدواجنمیرسددستزوجهابهوامازدواجنمیرسد

نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس یازدهـم بـا انتقـاد 
از وزیـر بهداشـت و درمـان، کمبـود دارو را از عمـده مشـکالت 
بیمـاران دانسـت و گفـت: نماینـدگان مجلـس بـه ۹ وزارتخانـه 
از جملـه وزارت بهداشـت و درمـان انتقـاد دارنـد و امیدواریـم 
بـا توجـه بـه دسـتور رئیـس جمهـور بـه رئیـس سـازمان برنامه و 
بودجه بـرای تامیـن بودجـه دارو، هـر چه سـریعتر این مشـکل 
حل شـود چـرا کـه بیمـاران زیـادی از کمبـود دارو در زحمت اند. 
شـهباز حسـن پـور بیگلـری، نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصادی 

مجلـس یازدهـم دربـاره مشـکالت حـوزه بهداشـت و درمـان 
گفت:بـا توجه بـه مشـکالت مختلفی که در کشـور وجـود دارد، 
انتقـادات جـدی بـه ۹ وزارت خانـه از جملـه وزارت بهداشـت و 
درمـان در بحـث مشـکالت و دغدغـه هـای مـردم وجـود دارد. 
امـا از آنجایـی کـه فصـل بودجـه اسـت بایـد وزرا را کمـک کنیم 
تـا از وضعیـت بودجـه ای خـود دفـاع کننـد و دربـاره مشـکالت 
موجود و انتقادات مطرح شـده در جلسـات آتی بـه نمایندگان 

سال پنجم      شماره پیاپی 1414      دوشنبه 10 بهمن ماه 1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومانتوضیحاتـی بدهنـد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

کمبود دارو بیماران زیادی را به زحمت انداخته است

یکی دو هفتـه پیـش در اسـتان هایی ماننـد کرمان یا شـهرهای 
شـمالی بـا قیمت هایـی نظیر سـه تـا پنـج هـزار تومـان فروش 
می رفـت. در حالی کـه همان پرتقـال در تهـران بین بیش از سـه 
برابر و گاه تا پنج برابر قیمت داشت و سود حاصل از آن نصیب 
کسـانی می شـد کـه نقـش واسـطه را ایفـا می کننـد. ایـن اتفاق 

نـه تنهـا بـرای پرتقال  هـا بلکـه بـرای انـواع و اقسـام محصوالت 
زراعـی و باقـی هـر سـال می افتـد و بارهـا در قالـب  گزارش های 
متعدد نارضایتی کشـاورزان پوشـش داده شـده و کارشناسـان 
بـه راهکارهایی بـرای رفع این معضـل اشـاره کرده اند. بـه تازگی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسـالمی با انتشار گزارشی با 

عنوان »ضرورت بازنگری در سیاست های توسعه زنجیره ارزش 
محصوالت کشـاورزی کشـور، مبتنی بـر مالحظـات فقرزدایی 
و پایـداری؛ )درس  آموخته  هایـی از سـند صنـدوق بین المللـی 

توسـعه کشـاورزی(« نوشـته حنانـه آقاصفـری بـه این 
چالـش و راهکارهـای آن پرداخته اسـت.

عزم گهرزمین در افزایش تولید کنسانتره؛

کسب دو رکورد پیاپی 
تولید توسط فرآوری 

گهرزمین

رئیس انجمن تولیدکنندگان سازه های 
فوالدی اعالم کرد

زلزله اقتصادی در کارخانه 
سازه های فوالدی

حضور ۷ شهرداری 
کرمان در نمایشگاه 

گردشگری تهران

آگهي فراخوان تجدیدشده شماره 1401/08/ف
شناسایی و ارزیابی شرکت ها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سیستم هاي اتوماسیون صنعتي و خرید، 

نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاه و آموزش امنیت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو

 شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد نسـبت بـه شناسـايی، ارزيابـي کیفـي و انتخـاب شـرکت های 

واجـد شـرايط ودارای مجـوز امنیـت فضـای تبـادل اطالعـات افتـا و همچنیـن سـابقه فعالیـت در زمینـه انجـام پـروژه هـای امن 

سـازی اتوماسـیون صنعتـی اقـدام نمايـد. لـذا واجديـن شـرايط مـی توانندجهت اخذ اسـناد فراخـوان به وبسـايت اين شـرکت به 

نشـانی www.geg.ir بخـش مناقصـه و مزايـده مراجعه نمايند و حداکثر تا سـاعت 14 روز يکشـنبه مـورخ 1401/11/23پاکات 

پیشـنهادی خود را در محـــل دفترکمیسـیون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شـرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر در قبـول و يـا رد هريـک از پیشـنهادات بـدون نیـاز به ذکـر دلیل و بـدون جبران خسـارت مختار می باشـد.
کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

آگـــهی مناقصـــات

شناسه آگهی: 1448356 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظر دارد پـروژه  ها به شـرح جدول ذيـل، را از طريق برگـزاري مناقصه عمومی ، بر اسـاس آيیـن نامه برگـزاري مناقصات  به 
پیمانـکار واجـد شـرايط واگـذار نمايـد. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايی پاکت ها از طريق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضويت قبلی، مراحـل ثبت نام در 

سـايت مذکـور و دريافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز يکشنبه مورخ 1401/11/09 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز يکشنبه مورخ 1401/11/16.
 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز يکشنبه مورخ 1401/11/30.

 زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز يکشنبه مورخ 1401/11/30.
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  )پاکت الف(:

کرمان- بلوار شهید عباسپور)پاراديس(- نبش میدان عاشورا- تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش -ثبت نام/پروفايل  تامین کننده/مناقصه گر- موجود است.

شماره 
محل تامین محل اجراي پروژهشرح موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
برآورداولیه     
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین
رتبه مورد نیازشرکت در مناقصه

تهیه مصالح و احداث 548د1401 
واحدهای کارگاهی

شهرک صنعتی 
حداقل پايه 5 ابنیه3،309،000،000 ريال66168داخلیشماره2 رفسنجان

تهیه مصالح و احداث 549د1401 
ايستگاه آتشنشانی

شهرک صنعتی 
حداقل پايه 5 ابنیه1،351،000،000ريال27012داخلیعنبرآباد

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

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 270/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 فاضـالب اسـتان کرمـان در  نظـر دارد مناقصه مشـروحه ذيل : موضـوع احداث مخـزن 1000 مترمکعبی هجدک و تاسیسـات جانبـی  را با 
بـرآورد : 56.966.471.315  ريـال و مبلـغ تضمیـن فراينـد ارجـاع کار در مناقصه 2.848.350.000 ريال به شـماره 2001005963000351  سـامانه سـتاد.

از محـل اعتبـارات عمرانـی و بـا حداقـل تعـداد شـرکت کننـدگان 2 نفر را از طريق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمايـد. لذا از کلیه شـرکت هايی 
کـه دارای گواهـی صالحیـت معتبـر در رشـته آب  بـا حداقل رتبه 5 از سـاجات همچنین صالحیت ايمنی)معتبر( صـادره از اداره کار و تامیـن رفاه اجتماعی می 

باشـند، دعوت می شـود.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايی پاکت ها از طريق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضويت قبلی ، مراحـل ثبت نام در سـايت مذکور و 

دريافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز  دوشنبه تاريخ 1401.11.10 می باشد.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاريخ 1401.11.20 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه:  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 1401.12.01 
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آواتار ۲ جنگ ستارگان را هم گرفت
آواتـار: راه آب موفـق شـد تـا بـا ادامـه فروشـش 
عنـوان چهارمین فیلـم پرفروش تاريخ سـینما را 

از آن خـود کند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از ورايتی، 
فـروش 2.07  رقـم  از  عبـور  بـا  آب  راه  آواتـار: 
جنـگ  از  را  فروشـش  میـزان  دالر  میلیـارد 
سـتارگان: نیـرو برمی خیـزد هـم باالتـر بـرد و 
عنـوان چهارمین فیلـم پرفروش تاريخ سـینما را 

از آن خـود کـرد.
جنـگ سـتارگان: نیـرو برمی خیـزد که دسـامبر 
2015 راهـی سـینماها شـده بـود کارش را در 
سـینماها بـا ثبت رقـم 2.064 به پايـان برده بود 
و از آن زمـان چهارمیـن فیلـم پرفـروش تاريـخ 

سـینما مانـده بود.
حـاال فیلم هـای ديگـری کـه سـر راه آواتـار 2 
قـرار دارنـد و در راس فهرسـت پرفروش هـا جای 
دارنـد شـامل آواتار بـا فـروش 2.92 میلیارد دالر 
بـه عنـوان پرفروش تريـن فیلـم تاريـخ سـینما، 
 2.79 فـروش  بـا  بـازی  پايـان  انتقام جويـان: 
میلیـارد دالر در مـکان دوم و تايتانیـک با فروش 

2.2 میلیـارد دالر در مـکان سـوم هسـتند.
کامـرون زمانـی گفته بـود آواتار 2 بايد سـومین 
يـا چهارمین فیلم پرفـروش تاريخ شـود تا بتوان 

ادامـه آن را سـاخت؛ ولی با رسـیدن بـه رقم 1.5 
میلیـارد دالر هـم گفته بود کار سـاخت دنباله ها 

را ادامـه می دهد.
کـه  مـی رود  سـوم  فیلـم  سـراغ  بـه  وی  حـاال 
فیلمبـرداری اش تمـام شـده و در مرحلـه پس از 
تولیـد اسـت. او بخشـی از فیلـم چهـارم را هـم 

فیلمبـرداری کـرده اسـت.

بـه نظـر می رسـد احتمـال ادامـه فـروش فیلم و 
جلـو زدن از تايتانیـک هـم ممکن باشـد.

در فهرسـت پرفروش هـا حـاال 3 فیلـم از 4 فیلم 
راس جـدول، متعلق به جیمز کامرون اسـت و او 
را بـه موقعیتـی رسـانده که بـرای هـر کارگردان 

ديگـری دسـت نیافتنـی به نظر می رسـد.
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خبر
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس مطرح کرد

کمبود دارو بیماران 
زیادی را به زحمت 

انداخته است
نايـب رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
يازدهم بـا انتقـاد از وزير بهداشـت و درمان، 
کمبـود دارو را از عمـده مشـکالت بیمـاران 
دانسـت و گفـت: نماينـدگان مجلـس بـه 
9 وزارتخانـه از جملـه وزارت بهداشـت و 
درمان انتقـاد دارنـد و امیدواريم بـا توجه به 
دسـتور رئیس جمهـور بـه رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجه بـرای تامیـن بودجـه دارو، 
هـر چـه سـريعتر ايـن مشـکل حـل شـود 
چرا کـه بیمـاران زيـادی از کمبـود دارو در 

زحمـت اند.
شـهباز حسـن پـور بیگلـری، نايـب رئیس 
کمیسـیون اقتصادی مجلس يازدهم درباره 
مشـکالت حوزه بهداشـت و درمـان گفت:با 
توجـه به مشـکالت مختلفـی که در کشـور 
وجود دارد، انتقـادات جدی به 9 وزارت خانه 
از جمله وزارت بهداشـت و درمـان در بحث 
مشـکالت و دغدغه هـای مردم وجـود دارد. 
امـا از آنجايـی کـه فصـل بودجه اسـت بايد 
وزرا را کمـک کنیم تا از وضعیـت بودجه ای 
خود دفاع کننـد و درباره مشـکالت موجود 
و انتقـادات مطرح شـده در جلسـات آتی به 

نماينـدگان توضیحاتـی بدهند. 
نماينـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در 
مجلس، با طرح انتقاداتی از وزارت بهداشت 
و عملکرد شـخص عیـن اللهی اظهـار کرد: 
انتقادات جـدی در بحث کمبـود دارو وجود 
دارد و مـردم در ايـن باره با مشـکالت جدی 
مواجـه هسـتند. البتـه وزيـر قـول داده که 
مشـکل دارو را حل کنـد، اما در حـال حاضر 
بیمـاران زيـادی از ايـن موضـوع رنـج مـی 

برنـد.
نايـب رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
اضافه کـرد: البته رئیس جمهور به سـازمان 
برنامـه و بودجه دسـتور داده اسـت، بودجه 
وزارت بهداشـت و درمـان را تامیـن کنـد تا 
مشـکل کمبود دارو حـل شـود و امیدواريم 
ايـن اتفاق رقـم بخـورد تـا امید تا حـدی به 

جامعه برگـردد. 
نماينـده مـردم بردسـیر و سـیرجان در 
مجلـس يازدهم بـا اشـاره به مشـکل حوزه 
انتخابیـه خـود در ايـن بـاره تصريـح کـرد: 
از عمـده مشـکالت حـوزه انتخابیـه مـن 
کمبـود دارو اسـت. امـا سـاير همکارانـم در 
مجلـس قطعا بـا ديگـر موانـع و مشـکالت 
در حـوزه بهداشـت و درمان مواجه هسـتند 
و انتقاداتـی در اين بـاره دارند کـه در صحن 

علنـی  مطـرح کردنـد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان 
خواستار شد

قضات با عملکرد 
جهادگونه مانع اطاله 

دادرسی شوند
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـر 
لزوم اهتمام قضات برای جلوگیـری از اطاله 

دادرسـی تاکیـد کرد.
حجت االسـالم ابراهیـم حمیـدی در آيین 
معارفه و تکريم دادسـتان عمومـی و انقالب 
جیرفـت رضايـت از عملکـرد مديـران را به  
عنـوان يک امانـت يادآور شـد و گفـت: بايد 
طـوری عمـل کنیـم کـه شـرمنده مـردم 
و نظـام نباشـیم و خدمـت در جمهـوری 
اسـالمی يـک ارزش اسـت و اينکـه در چـه 
گسـتره و جايگاهـی باشـد فرقـی نـدارد و 
مسـئولیت ها متفـاوت هسـتند امـا زمینه 
خدمـت به مـردم يک وجه اشـتراک اسـت.

او مسـئولیت ها را  موقـت و زودگـذر عنوان 
کـرد و گفـت: زندگـی همـراه بـا خدمـت  
فرصـت اندکـی اسـت کـه بايـد لحظـه بـه 
لحظـه خدمـت کنیم زيـرا نظـام جمهوری 
اسـالمی يک نظام مردم ساالر اسـت و مردم 
بـر سرنوشـت خودشـان حاکـم هسـتند  و 
مردم مسـئولیت ها را واگذار مـی کنند و در 
درجـه اول بايد خودمـان را در خدمت مردم 
بدانیم و هیچ  شـأنیتی باالتر از  خدمتگزاری 

به مـردم وجـود نـدارد.
نماينده عالی قـوه قضائیه در اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه چهـل و چهارمیـن سـالگرد 
پیروزی انقـالب اسـالمی افزود: دشـمن به 
دنبال ناامیـدی مردم از نظام و انقالب اسـت 
که نظـام را ناکارآمـد معرفی کنـد و اگر يک 
مسـئول خوب انجـام وظیفه نکند سـندی 
برای سوءاسـتفاده دشمنان اسـت و خیانت 
و کم کاری نتیجه اش مانور  دشـمنان است.

او وضعیت اقتصـادی جامعـه را يادآور شـد 
و گفـت: اگر بـرای حل  مشـکالت اقتصادی 
تـالش  و برنامه ريـزی کنیـم رضايت مندی 
مـردم افزايـش پیـدا می کنـد زيرا بخشـی 
از مشـکالت ناشـی از کـم کاری هـا اسـت و 
بايـد جبـران کنیـم و  مـردم هـم قـدردان 
هسـتند. مقـام معظم رهبـری تاکیـد دارند 
که بسـیاری از مشـکالت با تـالش جهادی 

قابـل حل هسـتند.
او وظیفه دسـتگاه قضايی را  اجـرای عدالت 
دانسـت و گفت: احقاق حـق مـردم و حل و 
فصل کـردن خصومت های احتمالـی جز با 
حرکت جهـادی همگانی محقق نمی شـود 
و اگر با اين نـگاه انجام وظیفـه نکنیم موفق 

نخواهیم شـد.
روز  فن آوری هـای  بکارگیـری  از   او 
و  نیروهـای توانمنـد در دسـتگاه قضايـی 
خبـرداد و گفـت: رضايت منـدی 100 
درصـدی وجـود نـدارد ولی مـا بايـد تالش 
کنیم عدالت و برخوردهای مناسـب را مردم 

احسـاس  کننـد.

مدیر حفظ نباتات کرمان:

ویروس چروکیدگی قهوه ای 
گوجه فرنگی در کرمان 

ردیابی می شود
مديـر حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان از 
رديابی ويـروس چروکیدگی قهـوه ای میـوه گوجه فرنگـی در اين 

اسـتان خبـر داد.
اعظـم ناظمـی گفـت: ويـروس چروکیدگی قهـوه ای میـوه گوجه 
فرنگی يکی از مهم ترين ويـروس های قرنطینه ای و خسـارت زای 

گوجه فرنگی اسـت.
او ادامـه داد: بـا توجـه بـه گـزارش وجـود ايـن ويـروس در بعضی 
از اسـتان هـای کشـور، معـاون حفـظ نباتات اسـتان و کارشـناس 
مسـئول قرنطینـه اسـتان بـه اتفـاق رئیـس بخـش گیاهپزشـکی 
مرکز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی از گلخانه 
های گوجـه فرنگی شهرسـتانهای نرماشـیر و بم به منظـور رديابی 
ايـن بیمـاری بازديد بـه عمـل آورده و نمونـه های مشـکوک برای 

بررسـی بیشـتر به دانشـگاه ارسـال شد.
او افزود: ويـروس روگوز طیف وسـیعی از عالئـم را روی گیاه گوجه 
فرنگی بسـته بـه زمـان آلودگـی، واريتـه میزبـان، مرحله رشـدی 
میزبان و شـرايط محیطی ايجاد مـی کند و بـر روی برگهای گوجه 
فرنگی متداول تريـن عالئم، موزائیک همـراه با تاولهای سـبز تیره 
در برگهـای قديمـی اسـت و برگهای جـوان نزديـک بـه راس گیاه 

عالئم لکـه هـای زرد رنگ و بدشـکلی برگی را نشـان مـی دهند.
او اظهار کرد: همچنین نکروز موضعی سـاقه، دم میـوه و غالف گل 
نیز در ايـن بیماری گزارش شـده اسـت که گاهـی گلها نیـز عالئم 
پژمردگـی نشـان مـی دهنـد و معمـول ترين عالئـم بـر روی میوه 
های گوجـه فرنگی تغییر رنـگ زرد يا سـبز و ايجاد لکـه های قهوه 
ای بر روی میوه می باشـد و میـوه های با سـطوح تاولـی و موج دار 

در فلفل نیز گزارش شـده اسـت.
ناظمـی اظهـار داشـت: مـواد تکثیـری مانند بـذر، نشـاء، پیوندک 
و قلمه هـا و میوه هـای تـازه از عوامـل پرخطـر ورود و انتشـار اين 

ويـروس در مناطـق جديـد و غیـر آلوده هسـتند.
گلخانه داران از بذور سالم و گواهی شده استفاده کنند

او گفت: اقدامات کنترلی، بسـیار محـدود بوده و عمدتـا محدود به 
حذف و ريشـه کنی گیاهان آلـوده و به دنبـال آن رعايـت اقدامات 
بهداشتی شـديد، نظیر شستشوی منظم دسـتهای کارگران، تمیز 

کردن چکمه هـا قبـل از ورود به گلخانه و ... اسـت.
ناظمی ادامه داد: انتشـار ايـن ويروس از طريـق مکانیکی به راحتی 
امکان پذير اسـت و اگر بذر آلوده در گلخانه کشـت شـود نشاءهای 
حاصله نیـز آلوده شـده و پـس از انتقـال به زمیـن اصلـی می تواند 

به راحتـی بوته هـای همجوار خـود را نیز آلـوده کنند.

دبیر ستاد امربه معروف کرمان:

 تحریم های جدید،
نهادهای فرهنگی کشور

را بسیج می کند
دبیر سـتاد احیای امر بـه معـروف و نهی از منکـر اسـتان کرمان با 
اشـاره به تحريم اين سـتاد توسـط اتحاديه اروپا گفت: تحريم های 
جديد، نهادهای فرهنگی کشـور را بیـش از پیش، بسـیج و مصمم 

می کنـد.
علی شـجاع حیدری افـزود: اتحاديـه اروپـا در پی تکرار اشـتباهات 
قبلی خـود در تحريم سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و کمک به 
دشـمن صهیونیسـتی و آمريکايی، سـتاد امر بـه معـروف و نهی از 

منکر را نیـز تحريـم کرد.
او بـا اشـاره بـه راهپیمايـی روز جمعـه نمازگـزاران کرمانـی در 
محکومیت قـرآن سـوزی و اهانـت به سـاحت مقدس قـرآن کريم 
که در برخـی کشـورها اتفـاق افتاد اظهـار داشـت: غربی ها بـا اين 
اقدام، دشـمنی خـود را با خـدا نشـان دادند و بـه همیـن دلیل نیز 

به ذلـت و خـواری گرفتـار خواهند شـد.
دبیر سـتاد احیـای امر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان کرمان 
ادامه داد: دشـمن نمـی داند مردم ايـران با اقـدام غربی هـا، واجب 
الهـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را بیـش از گذشـته انجـام 

می دهنـد.
او ادامـه داد: اکنـون نهادهـای فرهنگی بیش از گذشـته بـه میدان 
خواهند آمـد و بـا همـکاری مـردم ايـن واجـب الهـی را در میدان 

عمـل متبلـور می کننـد.
حیدری تاکیـد کـرد: تحريـم اخیر سـتاد امر بـه معـروف و نهی از 
منکر و شـخصیت های آن، نشان از دنائت دشـمنان دارد؛ آنان نمی 
دانند کـه اين اقـدام، ملـت ايـران را بیدارتـر، هوشـیارتر و راغب تر 

از گذشـته کرده اسـت.
او با اشـاره بـه اعمـال تحريم هـای مختلف طی 44 سـال گذشـته 
علیـه جمهـوری اسـالمی ايـران گفـت: ايـن در حالـی اسـت کـه 
جمهوری اسـالمی هر روز نسـبت به روز قبل مقتدرتر شـده است.
دبیر سـتاد احیـای امر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان کرمان 
افزود: هـرگاه که دشـمن از مقابلـه با ايران ناتوان می شـود دسـت 

به تحريـم می زنـد کـه عمدتا موفـق نبوده اسـت.

خبر کشاورزان؛ بازی خورده دالالن
در نظام تولید فعلی، سهم کشاورزان از قیمت نهایی محصوالت کشاورزی کمتر از 3۰ درصد است

گزارش
پیام ما

يکـی دو هفتـه پیـش در جاده هـای منتهـی بـه 
جاده هـای شـهرهای مازنـدران و گلسـتان پرتقـال با 
قیمت هايـی نظیـر سـه تـا پنـج هـزار تومـان فروش 
می رفـت. در حالـی که همـان پرتقـال در تهـران بین 
بیـش از سـه برابـر و گاه تـا پنـج برابـر قیمت داشـت 
و سـود حاصـل از آن نصیـب کسـانی می شـد کـه 
نقـش واسـطه را ايفـا می کننـد. ايـن اتفـاق نـه تنهـا 
بـرای پرتقال  هـای شـمال بلکه بـرای انـواع و اقسـام 
محصـوالت زراعـی و باقی هـر سـال می افتـد و بارها 
در قالـب  گزارش هـای متعـدد نارضايتـی کشـاورزان 
پوشش داده شـده و کارشناسـان به راهکارهايی برای 
رفـع ايـن معضـل اشـاره کرده انـد. بـه تازگـی مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی بـا انتشـار 
گزارشـی با عنوان »ضرورت بازنگری در سیاست های 
توسـعه زنجیره ارزش محصوالت کشـاورزی کشـور، 
مبتنـی بـر مالحظـات فقرزدايـی و پايـداری؛ )درس  
آموخته  هايـی از سـند صنـدوق بین المللـی توسـعه 
کشـاورزی(« نوشـته حنانه آقاصفری به اين چالش و 

راهکارهـای آن پرداختـه اسـت.

 کشاورزان بازیگرانی برای دالالن
در نظـام تولیـد فعلـی، کشـاورزان تنهـا در حلقـه 
تولیـد نقـش دارنـد و سـهم آنهـا از قیمـت نهايـی 
مصرف کننـده محصـوالت کشـاورزی کمتـر از 30 
درصد اسـت. در اين گـزارش دراين باره آمده اسـت: 
»کشـاورزان اغلب در موقعیـت چانه زنی ضعیف تری 
در مقابل سـاير بازيگـران زنجیـره ارزش قـرار دارند 
و سـاير بازيگـران خاصـه دالالن و واسـطه های 
غیرضـرور بـدون اينکـه کمتريـن ارزش افـزوده ای 
را بـه محصـوالت کشـاورزی اضافـه کننـد، سـهمی 
بیـش از 70 درصـد از قیمـت نهايـی را بـه دسـت 
می آورنـد. به طور نمونـه در محصـوالت لبنی ، برخی 
کارخانجات فرآوری کننده، شـیر تولید شـده توسط 
دامـداران را بـا ثمـن بخـس خريـداری می کننـد و 
محصـول فرآوری شـده را بـا قیمتی به مراتـب باالتر 
بـه بـازار عرضـه می کننـد. در حالی کـه دامـدار نفع 
و درآمـد مناسـبی از محـل فـروش نهايـی فـرآوری 
شـده بـه دسـت نمـی آورد. از سـوی ديگـر بـه جـز 
معدود مواردی، بیشـتر کارخانجات بـه محض اينکه 
محصول خـام را از کشـاورز خريداری کردنـد،  ديگر 
اهمیتی به نیازهای کشـاورز که ارتباط مسـتقیمی با 
کمیت و کیفیـت تولید محصـول دارد قائل نیسـتند 
و خدمات فنـی، مالـی و اجتماعی )بیمـه( خاصی به 

کشـاورزان ارائـه نمی دهنـد.«

 عـالوه بـر ايـن برخـی از محصـوالت خـام تولیـدی،  
دارای محصـوالت جانبـی يـا پسـماندهای باارزشـی 
مانند )پوست و پشـم دام، پوسـت میوه، هسته برخی 
میوه هـا و…( هسـتند کـه در صـورت برنامه ريـزی 
درسـت و ايجاد واحدهای فـرآوری مناسـب،  می  توان 
برای عده ای اشـتغال زايی کرد و در نتیجه، کشاورزان 
از فـروش ايـن محصـوالت بـه درآمد جديدی دسـت 
پیـدا کننـد. بـا ايـن حـال ، تعامـل و پیونـد مناسـبی 
بین صنايع کشـاورزی )خصوصـا واحدهـای فرآوری 
و تبديلـی و تکمیلـی( و تولیدکننـدگان محصـوالت 
کشـاورزی خام برقرار نشـده اسـت. درباره داليل اين 
امر حنانـه آقاصفـری نوشـته اسـت: »يکـی از داليل 
اصلی اين معضـل ضعـف نظـام اداری-اجرايی بخش 
کشـاورزی در برنامه ريـزی ويـژه برای توسـعه صنايع 
کشـاورزی بـر اسـاس قابلیت هـا،  نیازهـا،  اولويت ها و 
الزامـات تولیـد محصول خـام کشـاورزی اسـت. اين 
وضعیت در زنجیـره ارزش محصـوالت کشـاورزی، با 
اهـداف الگـوی اسـالمی-ايرانی پیشـرفت و اولويـت 
اصلـی سیاسـت  های کلی برنامـه هفتم توسـعه تحت 
عنوان »پیشـرفت اقتصادی تـوام با عدالـت« در تضاد 

اسـت.«

توسعه فقرزدا و عدالت محور
ترجمـه بخش هايـی از گـزارش صنـدوق بین  المللـی 
توسـعه کشـاورزی تحـت عنـوان »دسـتورالعمل 
عملیاتـی مشـارکت صنـدوق بین المللـی توسـعه 
کشـاورزی در توسـعه زنجیـره ارزش فقـرزدا« بخش 
ديگـری از اين گزارش اسـت کـه در توضیـح آن آمده 
اسـت: »امروزه توسـعه فقرزدا و عدالت محـور زنجیره 
ارزش بخش کشـاورزی و مشارکت کشـاورزان فقیر و 
خرده مالـکان و شـرکت های خرد،  کوچک و متوسـط 
در بخش هـای مختلـف زنجیـره جهت بهره منـدی از 
منافـع زنجیـره ارزش،  از اهمیـت اساسـی برخـوردار 
اسـت. چنین زنجیره ارزشـی، تحت عنـوان »زنجیره 

ارزش فقـرزدا« نامیـده می شـود.«
 در اين گـزارش دربـاره هدفگـذاری سـطوح مختلف 
فقـر و گروه هـای اجتماعـی آمده اسـت: »زنـان اغلب 
در سـازمان های کشـاورزی نماينده ضعیفـی دارند يا 
به اعتبارات دسترسـی ندارند. در اين موارد مداخالت 
خاصـی بـرای بهبـود مشـارکت فعـال آنهـا از طريق 
اقدامـات مختلـف و تکمیلی از جملـه تغییـر الزامات 
عضويـت و آيین نامه هـای سـازمان های کشـاورزی،  
معرفـی سـهمیه های اجبـاری، توسـعه کمیته هـای 
زنان،  اجـرای متمرکز ظرفیت سـازی و فراهـم کردن 
دسترسـی زنـان بـه اعتبـارات مقرون به صرفـه مـورد 

نیاز اسـت.«

شبکه سازی و توانمندسازی کشاورزان
از نـگاه نگارنـده ايـن گـزارش »زنجیـره ارزش 
می  توانـد دربرگیرنـده روسـتايیان فقیـر نـه تنها در 
سـطح تولیـد اولیـه،  بلکـه در سـاير سـطوح زنجیره 
ارزش، ماننـد فـرآوری،  حمل  و نقـل،  نهاده هـا،  ارائه 
سـاير خدمات ، ايجاد اشـتغال و توسـعه شرکت های 
خرد باشـد. اين امر بـه ويژه بـرای جوانانـی که اغلب 
فاقد دارايی ها و مهارت های کشـاورزی هستند و کار 
در بخش خدمـات را ترجیـح می  دهند مهم اسـت.« 
با اين حال آقاصفـری اضافـه می کنـد: »ورود به اين 
حـوزه تـا حـدودی نیازمنـد دانش و سـرمايه اسـت 
ولی کشـاورزان فقیر عمدتـا از تحصیالت و سـرمايه 
کمـی برخوردارنـد،  از ايـن رو بايـد مداخالتی جهت 
توانمندسـازی کشـاورزان و ورود آنهـا بـه زنجیـره 
ارزش بـر اسـاس رويکـرد جامع نگـر طراحی شـده و 
همزمان آمـوزش ، تامین اعتبـارات ، سـرمايه گذاری 

مخاطر ه پذيـر و شبکه سـازی را شـامل شـود.«
پايـداری اقتصـادی يکـی ديگـر از اصـول زنجیـره 
ارزش فقـرزدا اسـت. در ايـن گـزارش آمـده اسـت: 
»اين اصل شـامل سـرمايه گذاری دولتی و خصوصی 
در زيرسـاخت های عمومـی و بـازار ماننـد جاده هـا،  
تاسیسـات ذخیره سـازی مانند سـردخانه ها، بازارها،  
زيرسـاخت های فنـاوری اطالعات و ارتباطات اسـت 
که منجـر به بهبـود دسترسـی به بـازار می شـود، به 
دوام اقتصـادی زنجیره هـای ارزش کمـک می کنـد 
و اثـرات چندين برابـری گسـترده ای بـر کل جوامع 
دارد.« از نظـر نگارنـده ايـن گـزارش »در کنـار آن 
اطالع رسـانی کارآمـد بـا هدف چرخـش بـه موقع و 
سـريع اطالعـات تولید خـام و ظرفیت هـای فرآوری 

محصـوالت در سراسـر کشـور و نیـز اطالع رسـانی 
شـفاف قیمـت محصـوالت در حلقه هـای مختلـف 
زنجیـره،  بايـد اسـتقرار يابـد. ايـن امـر می توانـد 
زمینه هـای همکاری هـای هم افـزا بیـن صنايـع و 
کشـاورزان را فراهم کـرده و اسـتفاده از ظرفیت های 
خالی صنايع را رقـم زنـد ، تقاضامحـوری را در تولید 
محصوالت کشـاورزی تقويـت کند و اعتمـاد عناصر 

زنجیـره بـه يکديگـر را تقويـت کند.«

ضرورت تغییر رویکرد 
وزارت جهاد کشاورزی

بـر اسـاس بنـد »5« سیاسـت های کلـی اقتصـاد 
مقاومتـی، بنـد »9« سیاسـت های کلی کشـاورزی، 
بنـد »ر« مـاده )31( و بند »الـف« مـاده )33( قانون 
برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه، سـهم بری عادالنه 
بازيگـران زنجیـره ارزش از منافـع ايجـاد شـده، 
ارتقای سـطح درآمـد و معیشـت پايدار روسـتايیان، 
کشـاورزان و عشـاير، رفـع فقـر، گسـترش و تکمیل 
زنجیره های ارزش خصوصاً صنايـع تبديلی-تکمیلی 
و انبـارش محصـوالت کشـاورزی بايد محقق شـود. 
امـا همچنـان کـه گفتـه شـد کشـاورزان بـه عنوان 
بازيگـران کلیـدی زنجیـره ارزش، در کمتـر از 30 
درصـد ارزش و قیمـت نهايی محصوالت تولید شـده 
و منافـع زنجیـره ارزش سـهیم هسـتند. از ايـن رو، 
ضـروری اسـت وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان 
متولـی ايجـاد و توسـعه زنجیـره ارزش تولیـدات 
روسـتايی و عشـايری جهت تحقق عدالت در زنجیره 
ارزش و افزايـش درآمـد کشـاورزان تغییـر رويکـرد 

دهـد.
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و  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
ــا اشــاره  صادرکننــدگان ســازه های فــوالدی ب
بــه تغییــر قیمــت هــای بســیار شــديد فــوالد 
ــن شــرايط قیمــت  ــا اي ــت: ب طــی امســال گف
هــا، زلزلــه اقتصــادی در کارخانــه ســازه هــای 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــوالدی اتف ف
ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب ــازار ب ــه گــزارش ب ب
اتــاق بازرگانــی، صنايــع، معــادن و کشــاورزی 
کرمــان، ســید حامــد ضیائــی در نشســت 
تخصصــی صنعــت ســاختمان در اتــاق 
بازرگانــی کرمــان بــا اشــاره بــه اينکــه مجلــس 
ــون  ــک میلی ــن ي ــه تامی ــف ب ــت را موظ دول
ــرا  ــرده اســت، گفــت: اخی مســکن در ســال ک
معــاون رئیس جمهــور اعــالم کرده کــه منظور 
ــت مســکن بســازد بلکــه  ــن نبــوده کــه دول اي
ــا  ــت ب ــن صحب ــه اي ــازند ک ــردم بس ــود م خ
ــار  ــزود: انتظ ــی اف ــرت دارد. ضیائ ــون مغاي قان
ــت تعهــدی را مــی دهــد  ــن اســت اگــر دول اي
ــه جويا  نظرات بخــش خصوصــی را در آن زمین
شــود تــا بــا مشــکالت کمتــری کار پیــش رود.

او ادامــه داد: استانداردســازی در ســازه هــا 
ــرای  ــی احــداث مســکن اســت و ب ــاز ابتداي نی
ســرعت بخشــیدن بــه ســاخت مســکن امکان 

تبديــل کارخانه هــای فوالدســازی بــه کارخانه 
هــای خانــه ســازی وجــود دارد. ضیايــی، 
ــای  ــت ه ــر قیم ــر را تغیی ــم ديگ ــئله مه مس
ــوالد در ســال جــاری عنــوان  بســیار شــديد ف
ــا  ــت 35 ت ــش قیم ــن افزاي ــت: اي ــرد و گف ک
40 درصــدی بــه بخــش ســازه هــای فــوالدی 
ــن  ــس انجم ــرد. رئی ــیاری وارد ک ــیب بس آس
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســازه هــای 
فــوالدی تصريــح کــرد: بــا ايــن شــرايط قیمت 
هــا، زلزلــه اقتصــادی در کارخانــه ســازه هــای 
فــوالدی اتفــاق افتــاده کــه امیدواريــم بــا 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــارات وزارت صنع اختی
بتــوان شــرايط را بــرای تامیــن فــوالد و مصالح 

ــرد. ــهیل ک ــاز تس ــورد نی م

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدي
نفتــی منطقــه کرمــان گفــت: کمبــود بنزيــن 
ــرآورده در  ــن ف ــع اي ــال و توزي ــم و انتق نداري

ــت. ــام اس ــال انج ــق روال در ح ــتان طب اس
ســیدباقر نورالدينــی مديــر شــرکت ملــی 
ــان  ــه کرم ــی منطق ــای نفت پخــش فرآورده ه
گفــت: کمبــود بنزيــن نداريــم و انتقــال و 
توزيــع ايــن فــرآورده در اســتان بويــژه در 
شهرســتان های شــرقی و جنوبــی طبــق روال 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
ســیدباقر نورالدينــی ضمــن تاکیــد بــر اينکــه 
ــه کمبــود بنزيــن در شهرســتان های  هیچ گون
شــرقی و جنوبــی نداريــم، گفــت: طــی 
روز هــای اخیــر بــه دلیــل ســرمای شــديد هوا 
ــل و  ــتان، حم ــای اس ــدان در جاده ه و يخبن
ــکالتی  ــا مش ــی ب ــع فرآورده هــای نفت توزي

ــد. ــی می باش ــه مقطع ــده ک ــه ش مواج
ــبکه  ــارج از ش ــه خ ــزود: عرض ــی اف نورالدين
فرآورده هــای نفتــی و مصــرف غیــر متعــارف 
بنزيــن در ايــن شهرســتان ها باعــث تشــکیل 
صــف و تعطیلــی برخــی از جايگاه هــای 
عرضــه ســوخت گرديــده و ايــن موضــوع 

ــدارد. ــن ن ــود بنزي ــه کمب ــی ب ارتباط

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدي
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــان ادام ــه کرم ــی منطق نفت
بــه ســرمای هــوا نیــاز بــه همدلــی و همراهــی 
ــای  ــل فرآورده ه ــل و نق ــاوگان حم ــردم، ن م
نفتــی، مالــکان مجــاری عرضــه ســوخت، 
ســازمان ها و دســتگاه های مرتبــط داريــم 
ــم  ــذر کنی ــن روز هــای ســرد ســال گ ــا از اي ت
ــوب انجــام  ــع و مطل ــه موق و سوخت رســانی ب

ــود. ش
او در پايــان ســخنان خــود ضمــن بیــان 
ــورد  ــن ســوخت م ــران تامی ــردم نگ ــه م اينک
ــه از  ــت ک ــان خواس ــند از آن ــود نباش ــاز خ نی
ــوخت  ــای س ــه جايگاه ه ــورد ب ــه بی م مراجع

ــد. ــودداری کنن خ

کرمـان  اسـتان  میراث فرهنگـی  مديـرکل 
گفـت: در شـانزدهمین نمايشـگاه بین المللـی 
گردشگری و صنايع وابسته 1401، 7 شهرداری 

کرمـان حضـور دارنـد.
فريـدون فعالـی بـا اشـاره بـه شـانزدهمین 
نمايشـگاه بین المللـی گردشـگری و صنايـع 
وابسـته 1401 گفـت: حضـور شـهرداران در 
ايـن نمايشـگاه بـه معرفـی ظرفیت هـا و ارتقای 
توانمندی های حـوزه گردشـگری کرمان کمک 

شـايانی می کنـد.
او افزود: امسـال نمايشـگاه گردشـگری تهران با 
حضـور پررنـگ شـهرداری ها بـه عنـوان يکی از 
ارکان مهم توسـعه گردشـگری برگزار می شـود 
و بدين منظور شـهرداری های 7 شـهر از اسـتان 
کرمـان، شـامل: کرمان، سـیرجان، رفسـنجان، 
بـم، شـهربابک، زرنـد و جیرفـت بـرای شـرکت 
در ايـن نمايشـگاه دعـوت شـده اند. مديـرکل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنايع دسـتی 
براسـاس  داشـت:  بیـان  کرمـان  اسـتان 
برنامه ريزی هـای انجـام گرفتـه شـاخص ترين 
جاذبه های گردشـگری اسـتان کرمـان در قالب 
ويديو هـای 360 درجـه )واقعیـت مجـازی(، 
اليت باکـس )اليت باکـس يا همـان باکس های 
روشـن، تابلو هايی دارای قاب هسـتند که دارای 

ضخامـت  هـای متفاوتـی بنـا بر نـوع آن هـا می 
باشـند.( کلیپ هـای متنـوع، تونـل جاذبه هـای 
گردشـگری و بسـته های مختلـف گردشـگری 
معرفی می شـوند. او در ادامـه از رونمايی پلتفرم 
گردشـگری کرمـان در نمايشـگاه بین المللـی 
گردشـگری تهـران خبـر داد و گفـت: در ايـن 
پلتفـرم عالقه منـدان بـه صـورت الکترونیکـی 
بـا جاذبه هـای گردشـگری اسـتان کرمان آشـنا 
می شـوند. فعالـی بـا بیـان اينکـه غرفـه اسـتان 
کرمـان بـا 500 متـر مربـع در سـالن 38B قرار 
گرفته اسـت، بیان کرد: شـانزدهمین نمايشـگاه 
بین المللی گردشـگری و صنايع وابسـته 1401 
از تاريـخ 18 تـا 21 بهمن مـاه جـاری در محـل 
دائمـی نمايشـگاه های بین المللی تهـران برگزار 

می شـود.

زلزله اقتصادی
 در کارخانه سازه های فوالدی

توزیع بنزین در شهرستان های شرقی و 
جنوبی طبق روال ادامه دارد

حضور ۷ شهرداری کرمان در نمایشگاه 
گردشگری تهران

امام جمعه جیرفت:

دستگاه قضایی ترک فعل مدیران را بیش از این رصد کند
امـام جمعـه جیرفـت از تـرک فعـل مديـران اجرايـی 
بـه عنـوان خسـارات جبـران ناپذيـر بـه بدنـه جامعـه و 
مـردم ياد کـرد و برخـورد جـدی با مديـران خالفـکار را 

خواسـتار شـد.
حجـت االسـالم میثـم تـارم در آيیـن معارفـه و تکريـم 
دادسـتان عمومـی و انقـالب جیرفـت بـا تبريـک فـرا 
رسـیدن ايام فرخنـده دهه فجـر و 12 بهمن ماه سـالروز 
ورود حضـرت امـام راحـل گفت: قضـات نهايت سـعی و 
تالش خود را برای اجـرای عدالت در دسـتور کار دارند و 
از طرفی کار قضاوت سـخت اسـت که اقدامات اين قشـر 
قابل لمـس نیسـتند. ضمـن اينکـه کسـانی بـه محاکم 
قضايـی مراجعه مـی کنند همـه راضـی نیسـتند اما در 
مجمـوع قضـات بـا عدالـت بـا نارضايتی هـای طبیعـی 

برخـورد می کننـد.
او رضايت عمومی از دسـتگاه قضايی را سـتودنی دانست 
و افزود: دسـتگاه قضايی در جنوب و شهرسـتان جیرفت 
خـوش درخشـیده و قاطـع و بـا بصیـرت عمـل کردند و 
در  شـوراهای تامیـن، فرهنـگ عمومـی و سـتاد امـر به 
معـروف و نهی از منکـر با حضـور دسـتگاه قضايی موفق 

عمل شـده اسـت.
امـام جمعـه جیرفـت سـابقه کاری و تجربـه را از ديگـر 
مولفه های مورد نیـاز در امر قضاوت عنـوان و اظهار کرد: 
ترک فعـل برخی از مسـئوالن با اهمـال و سـهل انگاری 
خسـارات غیرقابـل جبـران را بر کشـور و مـردم تحمیل 

کرده که انتظار اسـت بـر ترک فعـل ها بیش از گذشـته 
نظـارت کنند کـه جـزو  مطالبات خـاص مردم اسـت.
دستگاه قضایی با مدیران متخلف برخورد کند

احمـد بلندنظـر فرمانـدار جیرفت نیـز در اين مراسـم با 
گرامیداشـت ايـام اهلل دهـه فجـر و يـاد و خاطـره شـهدا 
گفـت: خدمتگـزاری بـه مردم يـک هديـه الهی اسـت و 
آنچه الزمه حیات بشـريت اسـت و همه به آن نیـاز دارند 
امنیت اسـت کـه در سـايه خـون شـهدا و  رهنمودهای 
رهبر فرزانـه انقـالب طرح ريـزی شـده و امنیت اسـتان 

کرمان و کشـور سـتودنی اسـت.
او مطالبـه رهبـری را تحـول و تعالـی دسـتگاه قضايـی 
عنـوان و خاطرنشـان: دسـتگاه قضايـی در حاکمیـت 

انقـالب اسـالمی جايـگاه ويـژه ای دارد و مبارزه با فسـاد 
و معرفـی مديران فاسـد جـزء وظايـف دسـتگاه قضايی 
و مـردم اسـت لـذا برخـورد قاطـع بـا مديـران خالفکار 
باعث می شـود اعتماد اجتماعی باال رود و صبر سـرلوحه 

دسـتگاه قضايـی اسـت.
بلندنظـر گفـت: در ايـن راسـتا وظیفـه دادسـتان حائـز 
اهمیت اسـت و پاسـداری از قانون در همه ابعـاد بر عهده 
دادسـتان اسـت و دادسـتان بايد پناهگاه مظلومان باشد 
و ناظـر بر اجـرای قانـون در دسـتگاه های اجرايی اسـت.

رئیـس شـورای تامیـن شهرسـتان جیرفـت وظیفـه 
دسـتگاه قضايی را برقراری عدالت دانسـت و گفت: مردم 
قضات برجسـته ای در قضاوت عملکرد مديران هسـتند 

لـذا بايد بـا صداقت بـا مـردم برخورد شـود.
او از تعامـل بیـن شـورای تامیـن و ائمـه جمعـه ابـراز 
خرسـندی کـرد کـه زمینـه توسـعه را فراهـم کرده اند.
فرمانـدار جیرفـت انعطاف پذيـری در عدالـت را  با حفظ 
اقتدار مـورد تاکید قـرار داد و افـزود: يادمان باشـد مردم 

همه را بـه خوبی قضـاوت خواهنـد کرد.
در ادامـه اصغـر مختـاری رئیـس دادگسـتری جیرفـت 
بـا محکـوم کـردن اهانت بـه مقدسـات گفت : دشـمنان 
بدانند قرآن و اسـالم بیـش از هر زمانی پرفروغ تر اسـت.

او معیـار و سـنجش ارزيابـی هـر مديـری را  عملکردش 
عنـوان کـرد و افـزود: نـگاه تیزبینانـه مـردم و رضايـت 

خداونـد در کارنامـه هـای مديـران موثـر اسـت.
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خبر
قیمت احتمالی خودروی جدید 

وارداتی هیوندای

 النترا 2۰23 چند؟
هیونـدای جـزو برندهايـی اسـت کـه در 
ايـران به صـورت کامـل شناخته شـده 
اسـت و خودروهـای آن را مـردم به عنـوان 
ننـد. می دا بـازار  بـادوام  محصـوالت 
محصـوالت هیونـدای از گذشـته در ايران 
مونتـاژ می شـدند و برخـی نیـز به صـورت 
وارداتـی بـه کشـور راه پیـدا کردنـد. يکی 
از پرطرفدارتريـن مدل هـای هیونـدای که 
بـه در دور قبلـی واردات به ايـران راه يافت 
مدل النتـرا بـود. حـال نسـخه 2023 اين 
خـودرو نیـز بـه تعـداد محـدود به کشـور 
وارد شـده اسـت. بـه همیـن بهانـه قصـد 
داريـم به نقـد و بررسـی آخريـن نسـخه 

النتـرا بپردازيـم.
النترا سـدانی کامپکت محبـوب هیوندای 
است که تولید نسـل اول آن از سال 1990 
شـروع شـد. البته ايـن نکتـه را بايـد گفت 
که النترا با نـام آوانته نیـز در ايـران مونتاژ 
شـد. در زمـان تولید آوانتـه در ايـران، اين 
خـودرو به عنـوان يـک محصـول لوکـس 
تلقـی می شـد و بـه دلیـل کیفیـت بـاال و 
کـم اسـتهالک بـودن طرفـداران زيـادی 
پیدا کـرد. هنوز هـم نسـخه های کارکرده 
آوانتـه در ايـران خواهـان زيـادی دارد. 
النتـرا بـه حـدی موفـق بـود که حتـی در 
سـال 2011 به عنـوان خـودروی سـال 
آمريـکای شـمالی شـناخته شـد. از جمله 
رقبـای معـروف النتـرا هـم می تـوان بـه 
شـورولت کـروز، مـزدا 3، تويوتـا کمـری 
و فولکس واگـن جتـا اشـاره کـرد. حـال 
نسـل هفتم النترا با مـدل 2023 بـه ايران 
راه يافتـه کـه بـه نظـر می رسـد بتوانـد باز 
هـم طرفـداران زيـادی را بـه سـمت خود 
جـذب کند.نسـل های قديمـی هیونـدای 
به خصـوص آوانته هـای موجـود در ايـران 
طراحـی جـذاب و همه پسـندی نداشـتند 
امـا ايـن رونـد از تولید نسـل پنجـم تغییر 
کـرد. هیونـدای از نسـل پنجـم بـه حدی 
زيبـا و دارای طراحـی پختـه شـد کـه 
توانسـت همه عاشـقان خودرو را به سمت 
خـود بکشـاند. نسـل هفتـم ايـن خـودرو 
هـم به نوعـی غـول مرحلـه آخـر اسـت 
کـه هیونـدای بـرای طراحـی آن سـنگ 
تمـام گذاشـته اسـت. اولیـن نکتـه ای که 
در طراحـی نسـل هفتـم النترا جلـب نظر 
می کنـد نـوع خـاص جلوپنجره آن اسـت. 
جلوپنجـره مشـبک بـزرگ و چراغ هـای 
کشـیده باعـث ايجـاد يـک ظاهر اسـپرت 
شـده اسـت. در نمای کناری هم اسـتفاده 
از خطـوط تیـز و شکسـته باعث شـده اين 
خـودرو از کنـار هـم زيبـا بـه نظر برسـد.

رشد اقتصادی ایران 
چقدر است؟

اخیرا علـی بهـادری جهرمی- سـخنگوی 
دولـت طـی اظهاراتـی اعـالم کـرده کـه 
نرخ رشـد اقتصادی ايـران 5 درصد اسـت. 
امـا داده هـای آمـاری نمايانگـر واقعیـات 
ديگری اسـت. رشـد واقعـی اقتصـاد ايران 
چقـدر اسـت و آيـا زيرسـاخت های الزم 
بـرای تحقق رشـد 8 درصدی فراهم شـده 

اسـت؟
بـه گـزارش تجـارت نیـوز، اخیـرا علـی 
بهـادری جهرمـی- سـخنگوی دولـت در 
ارزيابی خـود از وضعیت اقتصادی کشـور، 
بـه ماننـد ديگـر دولتمـردان در ابتـدای 
سـخنانش مسـئولیت اوضـاع را متوجـه 
دولـت قبلـی کـرده و بـا اشـاره بـه اينکـه 
دولـت سـیزدهم در حالـی کارش را آغـاز 
کرده کـه نرخ تـورم 60 درصد بوده اسـت، 
تاکیـد کـرده کـه حـاال ايـن شـاخص بـه 
40 درصـد رسـیده اسـت. وی همچنیـن 
اشـاره کرده کـه با وجـود اجرای سیاسـت 
ارز ترجیحـی، تـورم ماهانـه از 4.2 درصـد 
شـهريور سـال گذشـته به 2 درصد رسیده 

اسـت.
جدای از بحث تورم، او در تشـريح وضعیت 
کنونـی کشـور تاکیـد کـرده کـه رشـد 
اقتصـادی بـه بـاالی پنـج درصـد رسـیده 
اسـت. اظهـارات قبلـی مقامـات اقتصادی 
در دولت هـای پیشـین هم حکايـت از اين 
داشـت کـه وقتـی قصـد داشـتند کارنامه 
اقتصـادی مطلوبـی از خـود بـه نمايـش 
بگذارنـد بـه داده هـای آمـاری مرکـز يـا 
نهـادی اسـتناد می کردنـد کـه وضعیـت 
بهتری از اقتصـاد ايران را نشـان می دادند.
در حـال حاضـر هـم بـا رجـوع بـه پايـگاه 
مرکـز آمـار ايـران می تـوان مشـاهده کرد 
کـه نـرخ رشـد اقتصـادی ايـران در شـش 
ماهه اول سـال 1401 )براسـاس سال پايه 
90( 3.3 درصـد اسـت کـه نشـان از ايـن 
دارد کـه سـخنگوی دولـت بـه داده هـای 
آماری مرجع ديگری اسـتناد کرده اسـت.

ايـن اولیـن بـار نیسـت کـه سـخنگوی 
دولـت بـه رشـد اقتصـادی پنـج درصدی 
اشـاره می کنـد. در آذرماه امسـال هـم، او 
در يـک برنامـه تلويزيونـی میانگیـن نـرخ 
رشـد اقتصـادی را در يـک سـال گذشـته 
نزديک به پنج درصـد اعالم کـرد. بهادری 
جهرمـی همچنیـن به ايـن موضوع اشـاره 
کـرد کـه آخريـن تصويـر از اقتصـاد ايران 
در 1401 نشـانگر رشـد اقتصـادی مثبـت 
بـرای چندمیـن فصـل متوالـی اسـت امـا 
هنـوز حجـم حقیقـی اقتصـاد ايـران بـا 
سـال های قبـل از دوران تحريـم فاصلـه 

معنـاداری دارد.

رینگ آلومینیومی و ترمز عقب دیسکی از دنا پالس 
بورسی حذف شد

عقب گرد کیفی به  بهانه  فروش ارزان تر 
در بورس؟

ايران خـودرو در حالـی خودروهای دنا پـالس خود را طبق وعـده  داده 
شـده، زودتر از موعـد تحويـل داده که در اين نسـخه عرضه شـده، دو 
آپشـن رينـگ آلومینیومی و ترمز عقب ديسـکی حذف شـده اسـت؛ 
گرچه حـذف ايـن دو آپشـن از خودروهـای دنا پـالس در بخشـنامه 
عرضه ايـن محصـول در بـورس کاال قید شـده، اما به نسـبت نسـخه 
اصلی تولیـدی ايران خودرو، مرسـوم نبـوده و به نظر می رسـد اين کار 

در کیفیـت و ايمنـی تاثیرگذار خواهـد بود.
به گـزارش ايسـنا، ايران خـودرو محصـول دنا پـالس عرضه شـده در 
بـورس کاال را در نسـخه پايـه همانطور کـه وعده کـرده بـود، زودتر از 
موعـد تحويـل مشـتريان داده اسـت. ايـن نسـخه از دنا پـالس بدون 
رينـگ آلومینیومـی و بـا ترمز عقـب کاسـه ای )به جـای ترمـز عقب 

ديسـکی( تحويل داده اسـت.
ايران خـودرو در ايـن رابطه با اين موضـوع تاکید دارد کـه مطابق آنچه 
که در بخشـنامه فـروش قید شـده اسـت، اقـدام بـه تحويل خـودرو 
می کند. محصـوالت ايران خـودرو با مشـخصه های مختلـف تولید و 
عرضه می شـود. در مورد دنا نیز چنديـن نوع خـودرو در جريان تولید 
قـرار دارد، از جمله دنا پـالس با ترمز ديسـکی و رينگ فـوالدی، فول 

آپشـن با موتور توربوشـارژ و ...
بر اسـاس اعالم اين خودروسـاز، خودروهای دنا عرضه شـده در بورس 
کاال نیز عینا با مشخصات ظاهری و فنی و لیسـت تجهیزات مطابق با 
اطالعیه عرضه که قابل مشـاهده اسـت، دارای رينگ فـوالدی و ترمز 
عقب کاسـه ای هسـتند و تولید و تحويل محصول عینا برابر خودروی 
فروش رفته صـورت می گیـرد. در اطالعیه عرضه محصـول دنا پالس 
در بـورس کاال همانطـور کـه ايران خـودرو نیـز اعـالم می کنـد، ترمز 

عقب کاسـه ای و رينگ فـوالدی 15 اينچ فوالدی ذکر شـده اسـت.  
اين در حالیست که نسـخه مرسـوم دناپالس های ايران خودرو مجهز 
بـه ترمز عقب ديسـکی و رينـگ آلومینیومی اسـت اما در اين نسـخه 
دناپالس های فروخته شـده از طريق بـورس کاال، رينگ آلومینیومی 
حذف شـده و ترمـز کاسـه ای  )تکنولـوژی ضعیف تـر( جايگزين ترمز 
ديسکی اين خودروها شده و جايگزين کردن ترمز کاسـه ای، از میزان 

ايمنی ايـن خودروها خواهد کاسـت.

کمیسیون امالکی ها غیرقانونی شد؟
با موافقت نماينـدگان مجلس شـورای اسـالمی اخذ حـق الزحمه به 
تناسـب ارزش معامالتی جهـت صـدور صورتحسـاب الکترونیکی از 

مشـاورين امالک و شـرکت های معتمد از سـلب شـد.
نمايندگان مجلس شـورای اسـالمی در جلسه روز يکشـنبه 9 بهمن 
1401 مجلـس در جريان رسـیدگی به گزارش کمیسـیون اقتصادی 
در مورد طـرح مالیات بر سـوداگری و سـفته بـازی با الحـاق متن زير 

به بنـد )ر( مـاده 8 آن طرح موافقـت کردند:
مشـاورين امـالک و شـرکت های معتمـد موضـوع اين بند حـق اخذ 
حق الزحمـه به تناسـب ارزش معامالتـی جهت صدور صورتحسـاب 
الکترونیکی را ندارند و حق الزحمه ايشـان به موجـب آيین نامه ای که 
ظرف مدت سـه ماه بـه پیشـنهاد وزارت راه و شهرسـازی بـه تصويب 
هیئـت وزيـران می رسـد بر اسـاس نـرخ ثابت بـرای هـر يـک از انواع 

معامالت محاسـبه خواهد شـد.

دست زوج ها به وام ازدواج نمی رسدخبر
گزارش

تجارت نیوز

شـايد افزايـش مبلـغ وام ازدواج در ابتدا به سـود زوج های 
متقاضی به نظر برسـد اما بررسـی دقیق تر ابعـاد مختلف 
ايـن موضـوع، می توانـد آن را بـه يـک مانـع جديـد برای 

دريافـت وام ازدواج تبديـل کند.
با وجود گذشـت بیش از حـدود دو هفتـه از تقديم اليحه 
بودجه 1402 توسـط دولت به مجلس شـورای اسـالمی، 
تـب و تـاب اخبـار و گمانه زنی هـای پیرامـون ايـن اليحه 

همچنان داغ اسـت.
يکی از اين اخبـار، اظهارنظر مجید نصیرايـی، عضو هیات 
رئیسـه کمیسـیون تلفیق بودجه مجلس دربـاره افزايش 
مبلغ وام ازدواج در سـال آينده اسـت. موضوعی که شـايد 
در ابتـدا به سـود زوج های متقاضـی اين وام به نظر برسـد 
اما بررسـی دقیق تـر ابعاد مختلـف اين موضـوع، می تواند 
اين افزايش مبلـغ را به يک مانـع جديد بـرای دريافت وام 

ازدواج تبديـل کند.

وام ازدواج 200 میلیون تومان می شود؟
در روزهای اخیر، يکی از اعضای هیات رئیسـه کمیسیون 
تلفیق بودجـه مجلـس گفـت: وام ازدواج در اليحه بودجه 
سـال 1402 برای هريـک از زوجین 170 میلیـون تومان 

. شد
نصیرايـی، نماينـده مـردم طبـس و فـردوس در مجلس 
يازدهم اضافـه کرد: براسـاس اليحـه بودجه سـال آينده، 
چنانچه آقايان در سـن کمتر از 25 سـال و خانم ها در سن 

کمتر از 23 سال ازدواج کنند، می توانند از وام ازدواج 200 
میلیـون تومانی برخوردار شـوند.

بديهی اسـت که اين مبالغ همچنان قطعی نبـوده و برای 
نهايـی شـدن نیازمنـد موافقـت و تصويـب ايـن موضوع 

توسـط نمايندگان مجلس هسـتند.
مبلـغ وام ازدواج در سـال 1402 در حالـی افزايـش يافته 
اسـت کـه در سـال جـاری و بـا همیـن مبالـغ فعلـی نیز 
بسـیاری از بانک هـای دولتـی يـا خصوصـی مشـکالت 
بسـیاری را بـرای متقاضیـان دريافـت تسـهیالت ازدواج 

ايجـاد کردنـد.
ايـن بانک هـا بـه بهانه هـای مختلف مثـل کمبـود منابع 
نقدی و درخواسـت تضامیـن اضافـه، از پرداخـت اين وام 
سـرپیچی می کنند و اين موضـوع باعث ايجاد مشـکالت 

ديگری نیز شـده اسـت.
به طوری که نه تنها دسـت بسـیاری از زوج هـای نیازمند 
وام ازدواج از ايـن وام کوتـاه شـد، بلکـه بسـیاری ديگـر از 
واجـدان شـرايط، قیـد دريافـت وام را زدنـد و حـق امتیاز 
خود را به فروش گذاشـتند و همین موضوع سبب جوالن 
سـايت ها و شـرکت های خريد و فروش تسـهیالت ازدواج 

در سـال های اخیر شـده اسـت.
حال به نظر می رسـد کـه بـا افزايـش مبالـغ وام ازدواج از 
120 و 150 میلیون تومان بـه 170 و 200 میلیون تومان 
در سـال آينـده، دريافـت ايـن وام را سـخت تر از گذشـته 
می کنـد. يکـی ديگـر از موضوعاتی کـه می توانـد زوج ها 
را برای دريافـت وام ازدواج با مشـکل مواجـه کند، تعیین 

سـقف برای تسـهیالت تکلیفی بانک هاسـت.
مطابـق تبصـره 16 اليحـه پیشـنهادی بودجـه 1402 

بانک هـای عامـل مکلفنـد در چارچـوب برنامـه کنتـرل 
تـورم، رشـد نقدينگـی و ترازنامـه بانک هـا تـا سـقف 
200 هـزار میلیـارد تومـان از محـل 100 درصـد مانـده 
سپرده های قرض الحسـنه و بخشی از سـپرده های جاری 

بـر اسـاس تـوان خـود تسـهیالت پرداخـت کنند.
ايـن در حالی اسـت کـه در اليحـه بودجه 1401 سـقفی 
بـرای وام هـای تکلیفـی مشـخص نشـده بـود و بانک هـا 
مکلـف بودنـد کـه 100 درصـد از مانـده سـپرده های 
قرض الحسـنه و 50 درصـد از سـپرده های جـاری خـود 

را وام دهنـد.
تعیین سـقف 200 هـزار میلیـارد تومانـی بـرای وام های 
تکلیفـی در کنـار افزايـش مبلـغ وام ازدواج بـه ايـن معنا 
اسـت که در سـال 1402 تعداد زوج هايی کمتـری به اين 
وام دسـت خواهند يافت. اين در حالی اسـت که در سـال 
جاری نیز بسـیاری از زوج هـای واجد شـرايط دريافت وام 
ازدواج، موفـق نشـدند ايـن وام را دريافت کننـد و افزايش 
ايـن موضـوع در سـال آينـده می توانـد باعـث افزايـش 

نارضايتی هـا در سـال آينده شـود.
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کاغذ اقتصادی

نـرخ بیـکاری کـه نشـان می دهـد افـراد 
نـاکام از يافتـن شـغل چـه درصـدی از افـراد 
مشـارکت کننده در بـازار کار را تشـکیل 
می دهنـد، در پايیـز 1401 بـه حداقـل خـود 
در 17 سـال گذشـته رسـید. امـا هم زمـان 
نـرخ مشـارکت کـه نسـبت کل جمعیـت 
مشـارکت کننده در بـازار کار )بیکار و شـاغل( 
بـه کل جمعیـت در سـن کار اسـت، در حدود 
41 درصد باقـی مانده اسـت. به نظر می رسـد 
ظرفیـت اقتصـاد برای جـذب شـاغالن پس از 
عبـور از کرونـا بهبـود يافتـه و اين باعث شـده 
افـراد کمتـری در يافتـن شـغل نـاکام بمانند؛ 
امـا هم زمـان جمعیـت زيـادی از افـرادی کـه 
به خاطر وضعیـت کرونايـی از بـازار کار خارج 
شـده بودند، هنـوز بـه بـازار کار بازنگشـته اند 
و در کل مشـارکت در بـازار کار بـه دوران 

پیشـاکرونايی برنگشـته اسـت.
آمارهای اشـتغال فصـل پايیز نشـان می  دهند 
کـه نـرخ بیـکاری در ايـن فصـل 8.2 درصـد 
اسـت که نسـبت بـه پايین  تريـن نـرخ آن طی 
16 سـال گذشـته در بهـار 1400، 0.6 واحـد 
کمتر اسـت. هـر چند کـه کاهـش بیـکاری از 
اواسـط سـال 1398 عمدتـا بـه دلیـل کاهش 
نرخ مشـارکت نیـروی کار از 45 درصـد به 41 
درصد بـوده اسـت، بـا اين حـال نـرخ بیکاری 
امسـال، در حالـی نسـبت بـه فصـل بهـار و 
تابسـتان بـه ترتیـب 1.1 واحـد و 0.7 واحـد 
درصـد کاهـش داشـته اسـت کـه طـی ايـن 
مدت، شـاهد افزايش نـرخ مشـارکت از 40.9 
درصـد در بهـار بـه 41 درصـد در تابسـتان و  

41.1 درصـد در پايیـز بوده  ايـم.
نرخ بیکاری تحصیل کردگان

نــرخ بیــکاری تحصیل کــردگان از 13.2 

ــد  ــه 12.5درص ــتان ب ــار و تابس ــد در به درص
در پايیــز کاهــش يافتــه اســت بــه طــوری که 
ــر کاهــش، از  ــا 50 هــزار نف ــکاران ب تعــداد بی
ــزار  ــه 905 ه ــتان ب ــر در تابس ــزار نف 955 ه
ــن در  ــت. همچنی ــیده اس ــز رس ــر در پايی نف
ــت 24-15  ــکاری جمعی ــرخ بی ــه ن ــی ک حال
ــب 24 و  ــه ترتی ــتان، ب ــار و تابس ــال در به س
ــز  ــن عــدد در پايی ــوده اســت، اي 23 درصــد ب
ــه 19.2درصــد  ــک کاهــش چشــمگیر ب ــا ي ب
رســیده اســت. ايــن اتفــاق بــا شــدت کمتری 
در رابطــه بــا جمعیــت 18-35 ســال نیــز 
صــادق بــوده و نــرخ آن از 16.6 و 16.2درصــد 
ــه 14.8 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.  ب
ــکاری  ــرخ بی ــورد ن ــر در م ــل ذک ــه قاب نکت
ــه دلیــل  ــن اســت کــه ب گروه  هــای خــاص اي
ــرای  ــارکت ب ــرخ مش ــار ن ــار آم ــدم انتش ع
ــی  ــتنتاج دقیق ــوان اس ــا، نمی  ت ــن گروه ه اي
ــه  ــرا ک ــت، چ ــه داش ــن قضی ــا اي ــه ب در رابط
ــی  ــت ناش ــن اس ــکاری ممک ــش بی ــن کاه اي
ــرخ مشــارکت نیــروی کار باشــد. از کاهــش ن
در مـورد سـهم شـاغالن بخش  هـا بايسـتی به 

ايـن نکته توجـه داشـت که بـه دلیـل ماهیت 
فصلـی بودن برخی مشـاغل، نسـبت شـاغالن 
نیـز بـرای بخش  هـای مختلـف، در فصـول 
مختلف متفاوت اسـت. بـرای مثـال در فصول 
پايیز و زمسـتان، به دلیـل کاهـش فعالیتهای 
کشاورزی، نسـبت شـاغالن اين بخش همواره 
کاهشـی بـوده اسـت. بـا ايـن حـال، مقايسـه 
فصلی نیز نشـان دهنده اين اسـت که نسـبت 
شـاغالن بخـش کشـاورزی، از 15.4درصد در 
پايیز 1400 بـه 14.3درصـد در پايیـز 1401 
کاهـش يافته اسـت به طـوری که اين نسـبت 
طی 17 سـال اخیر بـی سـابقه بوده اسـت و با 
توجـه بـه رشـد اقتصـادی منفـی ايـن بخش 
طـی امسـال و سـال 1400، می  توانـد حاکـی 
از تنـش آبـی شـديد در کشـور باشـد. سـهم 
شـاغالن بخـش صنعـت نیز بـا کاهـش اندک 
نسـبت بـه پايیـز 1400، از 34.7درصـد بـه 
34.6درصـد کاهـش يافتـه اسـت. در مقابـل، 
سـهم شـاغالن بخش خدمـات از 49.9درصد 
در پايیـز 1400، بـه 51.1درصـد در پايیـز 

امسـال رسـیده است. 

هـر زمانـی کـه کاال يـا مـواد غذايـی گـران 
می شـود فکـر می کنیـم بـه پايـان ماجـرا 
رسـیديم امـا در واقـع گرانـی در کشـور مـا 
انتهايـی نـدارد و بیشـتر شـبیه حفـره اسـت. 
ارزانـی يـک رؤيا اسـت تـا جايی کـه با پـول 1 
کیلو گوشـت در سـال 95 اکنون تنهـا می توان 

1 کیلـو عـدس خريـد!
قیمـت سرسـام آور گوشـت قرمـز در بـازار 
اتفاقـی واقعـی امـا بـه دور از منطـق اسـت که 
بسـیاری از افراد را نگران کـرده و باعث کوچک 
و کوچک تـر شـدن سـفره ها شـده اسـت. در 
فاصله چنـد مـاه قیمت گوشـت بیـش از 200 
هـزار تومـان افزايـش را تجربـه کـرده اسـت 
که بـرای آن عواملـی از جملـه افزايـش قیمت 
نهاده هـای دامـی، کسـری نهـاده و همچنیـن 
مسـئله حـذف ارز ترجیحـی را برشـمردند. از 
طرفـی دلیـل اصلـی ايـن اتفـاق رشـد قیمـت 
دام زنـده هم اسـت که بـه کیلويی بیـش از 80 
هزار تومان رسـیده اسـت. شـايد دلیـل گرانی 
بی سـر و صدا گوشـت قرمـز و توجه نکـردن به 
آن اين باشـد کـه بسـیاری از افـراد کـم درآمد 
مواد غذايـی ديگـر را جايگزين گوشـت کرده و 
خیلی وقت اسـت که از خوردن هرروز گوشـت 
دست کشـیده اند اما قرار اسـت اين گرانی های 
بی پايـه و اسـاس تا بـه کجا ادامه داشـته باشـد 
و چقدر ديگر از سـبد خانـوار حذف می شـود؟ 
سـفره ها هـر روز کوچـک و کوچک تر می شـود 
و خريـد مـواد غذايـی از جملـه برنج و گوشـت 
سـخت تر. امسـال بـا 45 هـزار تومـان 1 کیلـو 
عـدس می تـوان خريـد، بـا بررسـی های انجام 
شـده قیمت ماهیچه گوسـفندی در سـال 95، 
تنهـا 45 هـزار تومـان بـود يعنـی هـم قیمـت 

عـدس در سـال 1401.

دلیـل جهـش عجیـب اين چنینی قیمـت تنها 
در چنـد سـال چیسـت؟ بـا رونـد پیـش رو در 
5 سـال بعـدی قیمـت گوشـت و عـدس چقدر 

می شـود؟
در فروردين امسـال هر کیلو شـقه گوسـفندی 
از 155 هـزار تومـان تـا 162 هـزار تومـان، ران 
گوسـفندی 199 هزار تومان و سردسـت 158 
تـا 174 هـزار تومـان بـود. همچنیـن گوشـت 
گوسـاله در فرورديـن 1401، هـر کیلـو گـرم 
سردسـت 179 هـزار و پانصـد تومـان، ران 
181 هزار تومـان و ماهیچـه 169 هـزار تومان 
خريداری می شـد. اما در بهمن 1401 گوشـت 
راسـته گوسـفندی بدون اسـتخوان 395 هزار 
تومـان بـه فـروش می رسـد. گوشـت ماهیچـه 
گوسـفندی در میادين میوه و تره بار 320 هزار 
تومان و گوشـت راسته گوسـفندی با استخوان 

247 هـزار تومـان به دسـت مـردم می رسـد.
ايـن تفـاوت قیمـت تنهـا در چنـد مـاه اسـت. 
مدتی بی سـر و صـدا و حاشـیه شـاهد افزايش 
عجیـب نـرخ گوشـت در بـازار هسـتیم. در اين 
شـرايط مسـئولین به دادن وعده ارزانی دسـت 

می زنند کـه گاهـی اوقـات برعکس می شـود و 
قیمـت اجنـاس بیشـتر گـران می شـود.

رئیـس شـورای تأمین کننـدگان دام وعـده 
ارزان شـدن گوشـت را در چنـد روز آينـده 
داده اسـت و گفـت: بـا واردات گوشـت گـرم 
پیش بینـی می شـود کـه قیمـت گوشـت در 
مصارف عمومی ران، سردسـت و گردن کاهش 
چشمگیری داشـته باشـد. البته واردات گوشت 
و توزيـع گوشـت منجمـد بر اقـالم لوکـس دام 
تأثیری نـدارد. اکنون در فصل زايش دام به سـر 
می بريـم که خوشـبختانه نسـبت به سـال قبل 
وضعیـت بهتر اسـت و اين امـر در کنـار واردات 
دام بـه کشـتارگاه هـای مـرزی اثـر خـود را در 

قیمـت می گـذارد
 رئیس اتحاديـه تهیه و توزيع کنندگان گوشـت 
گوسـفندی تهـران در خصوص تزريق گوشـت 
بـه بـازار از سـوی دولـت و متعـادل کـردن 
قیمت هـا گفـت: مـا بـه شـرکت پشـتیبانی 
امور دام کشـور پیشـنهاد داده ايم کـه از ذخاير 
اسـتراتژيک اسـتفاده کننـد تـا التهـاب بـازار 
کاهش يابد و شـاهد کاهـش قیمت ها باشـیم.

مشارکت در بازار کار به دوران پیشاکرونایی برنگشت

عدس امسال هم قیمت گوشت ۵ سال قبلنرخ مشارکت روی ۴۱درصد ماند
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طبق آگهـی سـازمان خصوصـی سـازی، زمـان مزايده اسـتقالل هـم ماننـد پرسـپولیس در 
اسـفندماه برگزار خواهد شـد. به گزارش ايسنا، سـازمان خصوصی سـازی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد در نظـر دارد به اسـتناد قانون اجرای سیاسـت های کلـی اصل )44( قانون اساسـی، 
مصوبه هیئـت واگـذاری و سـاير قوانین و مقـررات مربوطه، سـهام شـرکت فرهنگی ورزشـی 
اسـتقالل را با رعايت دسـتورالعمل اجرايی روش انتخاب مشـتريان راهبردی )اسـتراتژيک( و 
احـراز و پايش اهلیـت مديريتـی در واگذاری هـا، از طريـق فرابورس عرضـه و واگـذار کند. بنا 
بر اعالم سـازمان خصوصی سـازی، بلوک 51 درصدی سـهام باشـگاه اسـتقالل کـه 5 میلیارد 
و 503 میلیون و 486 هزار و 500 سـهم اين باشـگاه را شـامل می شـود بـه ارزش کل پايه 23 
هـزار و 868 میلیـارد و 620 میلیـون و 950 هـزار و 500 ريـال، بـه صـورت 20 درصـد نقد و 
بقیه اقسـاط، طی 6 سـال با فاصله هر قسـط 6 ماه و مدت تنفس يکسـاله در فرابـورس عرضه 
خواهد شـد. بر اسـاس اين گـزارش، پیـش از اين اعالم شـده بـود مزايـده بلـوک 51 درصدی 
سهام باشگاه پرسـپولیس، روز يکشـنبه )هفتم اسـفند( برگزار خواهد شـد. جزئیات برگزاری 

مزايده ها نیـز توسـط رئیس سـازمان خصوصی سـازی اعالم شـد.

شـاخص کل بورس همچنان روندی نزولی دارد و روزگذشـته با بیش از 57 هـزار واحد کاهش 
به کانال يـک میلیـون و 500 هزار واحـد عقب گرد کرد.

به گزارش ايسـنا، شـاخص کل بورس روزگذشـته 57 هزار و 900 واحد کاهش يافت و در رقم 
يک میلیـون و 542 هـزار واحد ايسـتاد. شـاخص کل با معیـار هم وزن نیـز با 19 هـزار و 562 

واحد کاهـش در رقم 484 هـزار و 639 واحد ايسـتاد.
در اين بازار 566 هزار معامله انجام شد که 66 هزار و 341 میلیارد ريال ارزش داشت.

طی معامـالت روزگذشـته فقط پنج درصـد نمادهای بورسـی مثبـت بودند که در میـان ان ها 
فـوالد مبارکه اصفهـان، معدنـی و صنعتـی گل گهر و ملـی صنايع مس ايران نسـبت به سـاير 

نمادها بیشـترين تاثیر منفـی را روی بورس گذاشـتند.
شاخص کل فرابورس هم با کاهشی 604 واحدی در رقم 20 هزار و 223 واحد ايستاد.

در اين بازار 273هزار معامله به ارزش 110 هزار و 906 میلیارد ريال انجام شد.
در اين بـازار نیز فقـط 12 درصد نمادها مثبت بودند و سـنگ آهـن گهرزمین، بیمه پاسـارگاد 
و پلیمر آرياساسـول نسـبت به سـاير نمادها بیشـترين تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

با توجه بـه اينکه اخیـرا تعـدادی از بانک هـا اعطای تسـهیالت بـه مـردم را متوقـف کرده اند، 
مديرعامل بانک پارسـیان گفـت: اين اتفـاق به دلیل کنتـرل تـورم و ترازنامه بانک ها از سـوی 

بانـک مرکزی رخ داده اسـت.
بـه گـزارش ايسـنا، طـی هفته هـای گذشـته تعـدادی از بانک هـا از جملـه بانـک پارسـیان با 
وجود تقاضا بـرای دريافت تسـهیالت، فرآينـد اعتباردهی خـود را متوقف کرده اند کـه در اين 
زمینه کـوروش پرويزيان اظهار کـرد: بانک مرکزی محدوديـت مقـداری روی ترازنامه بانک ها 
تعیین کرده اسـت. به صـورت معمول اعتبـارات پرداخت شـده به بخش های مختلف نسـبت 
به میـزان تـورم عقب تر اسـت، بـه همین دلیـل درخواسـت بـرای اعتبارات، بسـیار بیشـتر از 

قبل شـده است.
وی افـزود: به عنـوان مثال اگـر در گذشـته سـرمايه در گردش مـورد نیاز يـک طرح يـا پروژه 
50 میلیـارد تومان بـود در حـال حاضر بـا افزايش چنـد برابـری مواجه شـده اسـت؛ بنابراين 
حجم تقاضا بـرای دريافت تسـهیالت هـم به مراتـب و به همیـن میـزان باالتر رفته اسـت. اما 
بانک مرکزی بـرای کنترل تـورم، محدوديت های مقـداری ترازنامه بانک ها قائل شـده اسـت.

زمان مزایده استقالل
 مشخص شد

۵ درصد
نمادها مثبت ماندند

بانک مرکزی پشت توقف اعطای وام
 در برخی بانک ها

معاون وزیر راه و شهرسازی:

وجود ۷۴هزار هکتار بافت فرسوده میانی در کشور
معاون وزير راه و شهرسـازی با اشـاره به وجود 74هزار هکتار بافت فرسـوده در 
بخش میانی شـهری بدون احتسـاب بافت فرسـوده تاريخی در کشـور، گفت: 
عزم دولـت بر اعطای سـند به شـهروندان در مناطـق دارای زمین هـای دولتی 
است تا بتوانند با اسـتفاده از منابع و تسـهیالت موجود نسـبت به مقاوم سازی 

و نوسـازی واحدهای خود اقـدام کنند.
به گزارش ايرنـا از شـرکت بازآفرينی شـهری، محمـد آئینی در گفـت وگويی 
افزود: در بافت های فرسـوده میانی هدف اين اسـت که سـاخت سـالیانه 150 

هـزار واحد بـه 200 هـزار واحد ارتقـاء يابد.
مدير عامل شـرکت بازآفرينی شـهری ادامـه داد: در ايـن بین فـارغ از الگوهای 
نوسـازی و طرح هـای ابتکاری کـه گام بـه گام درونی خواهد شـد، اگـر مردم و 
سـازندگان بـا حمايـت دولـت و شـهرداری ها يک پـروژه سـه واحـدی در هر 
هکتـار بـه شـکل تجمیـع احـداث کننـد، سـاخت سـالیانه 200 هـزار واحد 

مسـکونی محقـق می شـود.
وی با اشـاره بـه مشـکالت بافت هـای تاريخـی فرسـوده، تصريح کـرد: در اين 
بخش نیز با همـکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنايع دسـتی به 

دنبال تدوين يک بسـته تشـويقی هسـتیم.
آئینی با اشـاره به بسـته تشـويقی شهرسـازانه، اظهار داشـت: اسـتفاده از اين 
بسـته تشـويقی کمک خوبی برای مردم و سـازندگان خواهد بود، به ويژه اينکه 
مردم اين محـالت از تـوان مالی الزم برای سـاخت و سـاز برخوردار نیسـتند و 
چنانچه سـازندگان نیز در کنار مردم قـرار بگیرند اين کار اجرايی خواهد شـد.

وی اضافه کرد: اين در حالی اسـت که شـهرداری ها نیز بر اسـاس قانون موظف 
بـه ارائه تخفیـف در صـدور پروانـه و تراکـم هسـتند و تسـهیالت ارزان قیمت 
توسـط بانک ها در اختیـار متقاضیان قـرار خواهـد گرفت. در مجموع شـرايط 
برای سـاکنان و سـازندگان فراهم اسـت و با يک سازماندهی مناسـب و توجیه 

مالکان و سـازندگان، اين مهم را شـهر به شـهر توسـعه خواهیم داد.
معـاون وزيـر راه وشهرسـازی دربـاره چگونگی کاهـش هزينه های نوسـازی و 
به سازی مسکن گفت: قوانینی از جمله مقررات ملی سـاختمان و ديگر قوانین 
مرتبط در صورتی که رعايت شـوند، در زلزله هايی با ريشـتر باال نیز قدرت تاب 
آوری وجود خواهد داشـت و از سـوی ديگر شـاهد کاهش میزان خسارت های 
مالی و جانی خواهیم بود. در واقـع اين يک کار فرهنگی بـوده و خود مردم بايد 

مطالبه گر باشـند که مقررات ملی سـاختمان رعايت شـود.
آئینی با بیان اينکـه نمايندگان مـردم در مجلس، شـوراهای شـهر و نهادهای 
اجتمـاع محور محلـی همگـی بايد بـه دنبال احقـاق حق مـردم باشـند، بیان 
داشـت: داشـتن سـاختمان پايدار و محکـم حق شـهروندان اسـت، موضوعی 
که رهبـر معظم انقـالب نیـز بـر آن تاکیـد دارنـد، بنابراين شـوراهای شـهر و 
روسـتا به عنـوان نماينـدگان محلی مـردم بايـد از سـازمان نظام مهندسـی و 
شـهرداری ها مطالبه گـر بـوده و نظـارت دقیـق و بـدون اغمـاض بر سـاخت و 

سـازها داشـته باشند.
مديرعامـل شـرکت بازآفرينـی شـهری در ادامه با اشـاره بـه اجالس روسـای 
کمیسیون های شهرسـازی و معماری شـوراهای اسالمی کالنشـهرها و مراکز 
اسـتان ها که هفته گذشـته در بندرعباس برگزار شـد، گفت: در اين اجالس از 
روسـای کمیسـیون های معماری درخواست شـد به عنوان سـفیران نوسازی 
به وظايف خود عمل کنند، يعنی از يک سـو شـهروندان را بـرای ورود به عرصه 
نوسـازی و مقاوم سـازی توجیه کنند و از سـوی ديگر مطالبه گر حقوق قانونی 

اين افراد باشـند.
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خبر

کشف بیش از ۱۵ هزار 
سند جعلی رسمی و 
غیررسمی در کشور

رئیـس پلیـس آگاهـی فراجـا گفـت: تالش 
شـبانه روزی کارآگاهـان بـا اجرای طـرح دو 
مرحلـه ای عملیـات در پاتـوق هـای عرضـه 
مـدارک جعلـی در سراسـر کشـور منجر به 
کشـف بیـش از 15 هـزار فقـره انواع اسـناد 
جعلی رسـمی، غیـر رسـمی و اقـالم تقلبی 
شـد. به گزارش ايسنا، سـردار محمد قنبری 
در تشـريح جزئیات ايـن خبر گفت: درسـال 
جاری يکـی از برنامه های عملیاتـی معاونت 
مبـارزه باجعـل وکالهبـرداری ايـن پلیـس، 
اجرای طرح عملیاتـی در پاتـوق های عرضه 
مـدارک جعلـی و محصـوالت تقلبـی در 
سراسـر کشـور بـوده اسـت و در ايـن راسـتا 
دو مرحلـه اجـرای ايـن طـرح، در مردادماه و 
دی مـاه سـال جـاری پیـش بینی شـده بود 
کـه بـا بهـره گیـری از کلیـه ظرفیـت هـای 
فنـی، اطالعاتـی، درون و برون سـازمانی و به 
کارگیری تجهیزات و امکانـات موجود هردو 
مرحلـه توسـط رده هـای متناظـر اسـتانی 
در سراسـر کشـور اجـرا شـد. رئیـس پلیس 
آگاهـی فراجـا گفـت: نتیجـه تالش شـبانه 
روزی کارآگاهـان در ايـن رابطـه منجـر بـه 
دسـتگیری 233 نفر متهم )جاعل، اسـتفاده 
کننده از سـند مجعول و معاونـت در جرم( و 
کشـف 15 هـزارو 433  فقـره از انواع اسـناد 
جعلی رسـمی، غیـر رسـمی و اقـالم تقلبی 
شـده اسـت . وی در ادامـه ضمن هشـدار به 
شـهروندان در خصـوص جلوگیـری از ايـن 
جـرم، تاکید کـرد: بـرای اطمینـان از اصالت 
يک سند، بايد از مرجع صدور آن )شناسنامه 
از ثبـت احوال، مـدرک تحصیلی از مدرسـه، 
دانشگاه ، اسـناد مالکیت از ادارات ثبت اسناد 
و امـالک( اسـتعالم کنیـد. بـر اسـاس اعالم 
سـايت پلیـس، قنبری بـا بیـان اينکـه هیچ 
وقت کارت ملی،مدارک هويتی و مشخصات 
هويتی خود را در اختیار ديگـران قرار ندهید 
خاطرنشـان کرد: بـرای اخـذ ويزا شـخصاٌ با 
ارائـه گذرنامـه بـه سـفارت خانه هـا مراجعه 
کنیـد يـا از طريـق آژانـس هـای مسـافرتی 
معتبر اقـدام کنیـد و نیـز از دادن مـدارک به 
افـراد ناشـناس يا شـرکت هـا و آژانـس های 
غیر معتبر خودداری کنیـد. وی همچنین با 
اشـاره به اينکه بـه هیچ وجه اسـناد مالکیتی 
خـود را در اختیار ديگران قـرار ندهید، گفت: 
معامـالت و قراردادهـای خـود را در مراکـز 
رسـمی و قانونی انجـام و به ثبت برسـانید تا 
از دخـل و تصـرف در آن جلوگیـری و تحـت 

حمايت هـای قانونـی قـرار گیرد.

روشی برای تشخیص 
عوارض خطرناک بارداری

متخصصـان در يـک مطالعه جديـد دريافتند کـه از طريق بررسـی 
تغییـرات در میکروبیـوم روده و بـا اسـتفاده از يـک آزمايـش خوِن 
سـريع، می توان عالئم اولیـه مربوط به عـوارض خطرناک بـارداری 

را شناسـايی کرد.
به گزارش ايسـنا، با اسـتفاده از آزمايش جديِد متخصصان دانشگاه 
نینگبـو در چین، اکنـون می توان عالئـم اولیه بیماری های شـايعی 
ماننـد مسـمومیت بـارداری )پـره اکالمپسـی(، ديابـت بـارداری و 
همچنیـن يـک بیمـاری کبدی بـه نـام کلسـتاز داخـل کبـدی را 
تشـخیص داد. به داليلی که هنوز مشـخص نیسـت، بـارداری روی 
میکروبیـوم روده تاثیر می گذارد و دانشـمندان از ايـن واقعیت برای 
کمک بـه شناسـايی هـر يـک از ايـن سـه عارضـه جـدی و تهديد 

کننـده در دوران بـارداری اسـتفاده کرده انـد.
مسـمومیت بارداری تـا 7 درصـد از حاملگی هـا را تحت تاثیـر قرار 
می دهـد و سـاالنه بیـش از 500 هـزار جنیـن را در سراسـر جهان 

می کشـد. ايـن بیمـاری با فشـار خـون باال مشـخص می شـود.
همچنیـن حـدود 10 درصـد از زنـان بـاردار تحـت تاثیـر ديابـت 
حاملگی قـرار می گیرند و ايـن عارضـه، نـوزادان را در معرض خطر 
ديابـت نـوع 2 قـرار می دهـد. بیمـاری کلسـتاز داخـل کبـدی نیز 
تقريبا 7 درصـد افزايش مـوارد مرگ جنین يـا نوزاد قبـل يا هنگام 
زايمـان را بـه همـراه دارد. اگرچه علت بـروز اين عـوارض خطرناک 
در دوران بارداری هنوز به طور کامل شـناخته نشـده اما تشـخیص 
و درمان به  موقع هر سـه مورد بـرای جلوگیـری از پیامدهای دائمی 

يا حتـی خطر مـرگ مادر يـا کودک بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
دکتر رونگرونگ شـوان، نويسـنده ارشـد ايـن مطالعه مـی گويد: ما 
سـطح اسـیدهای چـرب دارای زنجیـره کوتـاه را در طول بـارداری 
طبیعـی و در طـول سـه نـوع خـاص بـارداری پیچیـده بـا ديابـت 
بـارداری، مسـمومیت بـارداری و کلسـتاز داخـل کبـدی، تجزيه و 
تحلیـل و مقايسـه کرديـم. دکتر شـوان توضیـح داد که اسـیدهای 
چـرب دارای زنجیره کوتاهـی که تجزيه و تحلیل شـدند، فـرآورده 
های ناشـی از سوخت وسـاز باکتری هـای طبیعی در روده  هسـتند 
و می تواننـد بـه عنـوان نشـانگرهای احتمالـِی پیامدهای بـارداری 
اسـتفاده شـوند. وی افـزود: ايـن اولیـن مطالعـه اسـت کـه ارتباط 
اسـیدهای چـرب دارای زنجیـره کوتـاه را بـا خطـرات سـه نـوع از 
عـوارض جـدی بـارداری نشـان مـی دهـد و در آينـده مـی توانـد 
اساسـی برای پیشـگیری از بیماری هـای مرتبط بـا بارداری باشـد.
متخصصان در اين مطالعـه 112 زن را انتخاب کردنـد تا دريابند که 
آيا تغییرات در سـطح اسـیدهای چرب دارای زنجیره کوتاه معروف 

به متابولیت هـا، می تواند نشـانه ای از عـوارض بارداری باشـد يا نه.

خبر معاون سازمان نظام پزشکی تشریح کرد

خطر آبکی شدن خدمات سالمت
گزارش

ايسنا
معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی کشـور 
با بیـان اينکه قیمت گذاری دسـتوری نـرخ خدمات 
سـالمت باعـث کاهـش کیفیـت خدمات پزشـکی 
می شـود، گفـت: بايـد در کشـور کـف تـاب آوری 
مراکـز ارائه دهنده خدمـت را بررسـی و احصاء کنیم 
و از دولت هـم انتظار داريم کـه آن هـا را اعمال کند.

دکتر علـی سـاالريان در گفت وگو بـا ايسـنا، درباره 
پیشـنهادات مطـرح شـده بـرای تعییـن تعرفه های 
پزشـکی سـال 1402، گفـت: بايـد توجـه داشـته 
باشـیم که تورم موجـود در جامعه می توانـد بر روی 
کیفیت خدمات سـالمت، انگیزه پزشـک، مهاجرت 
پزشـک و ... اثـر بگـذارد. بنابراين تعرفه بسـیار مهم 
اسـت. از سـوی ديگـر تعرفه اضافـی که باعث شـود 
پرداخـت از جیب مـردم در اين شـرايط بـاال رود نیز 

خطرنـاک بـوده و می تواند آسـیب زا باشـد.

تعرفه های پزشکی افزایش واقعی یابد تا 
خدمات پزشکی آبکی نشوند

وی افـزود: دولت هـا در ايـن مواقـع موظفنـد که به 
عنـوان پايه ای تريـن حـق يـک فـرد کـه سـالمت و 
حفظ جـان اسـت، به کمـک مـردم بیاينـد و بخش 
خالی و اثـرات تـورم و جبران قیمـت باالرفتـه را در 
بیمه هـا اعمـال کننـد تـا هـم خـرج و پرداخـت از 
جیب مردم افزايـش نیابد و هم با پايین  نگه داشـتن 
دسـتوری تعرفـه، ايـن وزن بر شـانه نحیـف جامعه 
پزشـکی تحمیـل نشـود. امـروز اعـالم می کنند که 
تـورم 46.3 درصد اسـت. وقتی تورم متوسـط 46.3 
درصد اسـت، در حوزه پزشـکی که اکثر دسـتگاه ها 
و لوازمـش از خـارج از کشـور خريـداری می شـود و 
وابسـته بـه ارز اسـت، قطعـا تـورم 20 تـا 30 درصد 
بیـش از ايـن 46 درصد اسـت. بنابراين واضح اسـت 
کـه بـرای حفـظ کیفیـت خدمـات سـالمت و برای 
اينکـه کیفیـت خدمـات تنـزل پیـدا نکـرده و ايـن 
خدمات به قولـی آبکی نشـود، دولت بايـد بیمه ها را 
تقويت کنـد و افزايش واقعی در تعرفه های پزشـکی 

رخ دهـد.

افزایش میل به سمت رشته های زیبایی و 
جراحی های غیرضرور

سـاالريان ادامـه داد: اينکـه بخواهیـم بـه صـورت 
دسـتوری و بـا توجـه بـه میـزان پـول مقـرری کـه 
داريـم، نـرخ خدمـات پزشـکی را قیمت گـذاری 

کنیـم، باعـث کاهـش کیفیـت خدمـات پزشـکی 
می شـود. در عیـن حـال ايـن روش بـه سـالمت 
مردم آسـیب زده و باعث شـده که کیفیـت خدمات 
سـالمت در سـال های اخیـر اُفـت پیـدا کنـد و در 
عین حـال بسـیاری از پزشـکان خوب مـا مهاجرت 
کردنـد، بسـیاری بـه سـمت رشـته های زيبايـی يا 
جراحی هايـی کـه خیلـی حیاتـی نیسـت، رفته اند. 
از طرفـی پزشـک مجبور اسـت برای اينکـه مطبش 
بگـردد و زيـر بـار هزينه هـای آنچنانـی نـرود، ايـن 

اقدامـات را انجـام دهـد.
معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی کشـور 
دربـاره پیشـنهادات اين سـازمان در زمینـه افزايش 
تعرفه هـای سـال آينـده، گفت: عـددی کـه معموال 
پیشـنهاد می کنیـم به ايـن صورت اسـت کـه برای 
جزء حرفه ای يعنی دسـتمزد پزشک، میزان افزايش 
سـازمان تامین اجتماعی، يعنی حقـوق کارگری در 
نظـر گرفته شـود. همچنین بـرای تعیین جـزء فنی 
که مربوط به خريد دسـتگاه، اجاره مطب و ... اسـت، 
آمـار را در زمینه تـورم بايـد در نظر گرفت کـه البته 
هر يک از اين هـا وزنی دارد. سـازمان نظام پزشـکی 
بر اين اسـاس پیشـنهادش را ارائه می دهـد. هرچند 
دولـت همیشـه از ايـن مبلـغ پیشـنهادی سـازمان 
می کاهد. در مـاه اخیر نـرخ تورم حداقـل 46 درصد 
اسـت. از طرفی افزايش حقـوق کارگری هـم اعمال 
می شـود کـه بايـد در تعییـن تعرفه هـا مـورد توجه 
قـرار گیرنـد. در حـال حاضـر هـم در شـورای عالی 

بیمه در حـال پیگیری هسـتیم.

تعیین تعرفه ها بر اساس کف تاب آوری مراکز 
درمانی

سـاالريان با بیان اينکه تـورم در حوزه درمـان باالتر 
از تـورم میانگیـن در جامعـه اسـت،  گفـت: قیمـت 
دسـتگاه هايی ماننـد MRI، لـوازم سی تی اسـکن، 
داروهـا، کیت هـای آزمايشـگاهی و ... تـا پنـج الـی 
هفـت برابر شـده اسـت. همـه اين مـوارد بـه عنوان 
جزء فنـی در نظـر گرفته شـده و بايـد لحاظ شـود. 
بايـد در کشـور کـف تـاب آوری مراکـز ارائه دهنـده 
خدمـت را بررسـی و احصـاء کنیـم و از دولـت هـم 

انتظـار داريـم کـه آن هـا را اعمـال کند.

لزوم افزایش تعرفه ها؛ از هتلینگ تا ویزیت
وی دربـاره بخش هـای مختلـف تعرفـه کـه بايـد 
مـورد توجه قـرار گیـرد، گفـت: به عنـوان مثـال در 
حال حاضـر در بخـش هتلینـگ ببینید کـه قیمت 

هتـل داری در مراکـز درمانـی اعـم از سـاختمان، 
تخت، مـواد غذايی کـه بايد بـه بیمار و همـراه بیمار 
ارائه شـود و ... چقدر افزايـش يافته اسـت. در زمینه 
آزمايشـگاه، قیمـت کیت ها چند برابر شـده اسـت. 
مـا انتظـار داريـم کـه وقتـی آزمايـش می دهیـم، 
متخصـص پاتولـوژی بـه درسـتی آزمايش مـان را 
بررسـی کند و وقتـی قیمت ها چنـد برابر شـد، اين 
مسـتلزم تعییـن و افزايـش مناسـب تعرفه هاسـت. 
حتـی در حـوزه مطـب داری و نسخه نويسـی، بايـد 
توجه کـرد که يـک متخصص اطفـال دو سـال قبل 
در تهران چقـدر اجاره مطـب می پرداختـه و اکنون 
اجـاره مطب چقدر اسـت؟. بنابراين ويزيـت هم بايد 
افزايش مناسـب داشته باشـد تا برای پزشک، کار در  

مطـب به صرفـه باشـد.

افتتاح مطب مامایی به صفر رسیده است
سـاالريان گفـت: در حـال حاضـر طبق مشـاهداتی 
که داشـته ايم، اسـتقبال بـرای افتتاح مطب بسـیار 
کم شـده و بسـیاری از مطب های فعال هـم به دلیل 
مشـکالت درآمدی بسـته شـدند. زيرا مطب داری از 
نظر اقتصـادی به صرفه نیسـت. همچنین بسـیاری 
از مطب ها هم به کارهـای غیرضـرور تغییر عملکرد 
داده انـد. البتـه مـا نمی گويیـم کـه انجـام اقدامـات 
و اعمـال زيبايـی بـد اسـت و بايد بـه میـزان نرمال 
در دسـترس مـردم باشـد، امـا اينکـه فوق تخصص 
رشـته های مختلـف کار زيبايی کننـد، معنا نـدارد. 
جامعـه بـرای يک فـرد امکانـات گذاشـته تـا درس 
تخصصـی و فوق تخصصـی بخوانـد، امـا وقتـی 
فارغ التحصیـل می شـود، نمی توانـد مايحتـاج، 

مسکن و ماشـین اش را تامین کند. در نتیجه مجبور 
اسـت کاری را انجـام دهـد کـه اصـال نیـاز بـه ايـن 
همه سـال آموزش نداشـته اسـت. اين موارد نشـان 
می دهـد کـه مـا در تعرفه گـذاری و نرخ گـذاری 
خدمـات سـالمت، درسـت عمـل نکرديـم و دولـت 

حـق جامعـه پزشـکی را ادا نکرده اسـت.

تخصص ها و فوق تخصص هایی
 که در خطرند

سـاالريان بـا بیـان اينکـه جامعـه پزشـکی کشـور 
بـه لحـاظ علمـی بسـیار موفـق اسـت،  اظهـار کرد: 
در کشـورهای پیرامونی مـان و در دنیـا، در حـوزه 
پزشـکی حـرف بـرای گفتـن داريـم. بنابرايـن الزم 
اسـت که اين سـرمايه حفـظ شـود و بـا بی تدبیری 
آن را از دسـت ندهیـم. بايـد توجـه کرد کـه اکنون 
بـا ايـن وضعیـت درآمـدی پزشـکان و تعرفه هـای 
پزشـکی، رشـته هايی ماننـد عمومـی، داخلـی و 
اطفـال در خطرنـد و اخیـرا رشـته های جراحی هم 
ماننـد جراحـی عمومی بـه اين گـروه اضافه شـدند. 
کرسـی های بسـیاری از رشـته های پزشـکی مانند 
عفونی، اطفـال و... خالی مانـده و اين موضـوع اخیرا 
هـم بـه رشـته های فوق تخصصـی تسـری يافتـه 
اسـت. به عنوان مثـال فـوق جراحـی قلـب و ... فرد 
می گويـد مـن سـال های عمـرم را در يـک رشـته 
فوق تخصصـی حسـاس آمـوزش ببینـم، در بـاالی 
40 سـالگی فارغ التحصیل شـوم و بعد ببینم بازاری 
وجود نـدارد و تعرفه هـای تعیینی هـم اصال منطقی 
نیسـت. با اين شرايط کرسـی های آموزشـی در اين 

رشـته ها خالـی می مانـد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون متقاضی درخواسـت تحديد حـدود اختصاصی ششـدانگ خانه 
و باغچـه بـه شـماره پـالک 768 اصلی واقـع در بخـش 39 کرمـان به 
مسـاحت 1776 مترمربـع مـورد تقاضـای بهنـام رفیعـی پور نیـاز به 
تحديد حـدود دارد اعمال تبصره ذيـل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر 

نمی باشد. لذا حسـب درخواست شـماره 17524 مورخ 1401/11/05 مالک بدينوسیله 
آگهی تحديد حـدود آن به اسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبور منتشـر و عملیـات تحديدی 
آن از سـاعت 8 صبح يکشـنبه 1401/11/30 در محل شـروع و بعمل خواهد آمـد. لذا به 
مالک ) مالکیـن ( امالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گردد کـه در موعد مقـرر در اين 
اعالم در محـل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوريـن عملیات تحديدی 
با معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته 
باشـد بر طبق ماده 20 قانـون )اعتراض به حـدود ابتدا بايد بـه اداره ثبت تسـلیم و ظرف 
يکمـاه از تاريخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت بـه دادگاه تقديم نمـوده و گواهـی آن را به 
اداره ثبت تسـلیم نمايد( بديهی اسـت پس از گذشـت مهلت ياد شـده هیچگونه ادعايی 

مسـموع نخواهد بود
تاريخ انتشار: دوشنبه: 1401/11/10

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
شناسه آگهی: 1448190

آگهی اعالن افراز ۱۰۷ فرعی از 2۱۱2 اصلی بخش 3۵ کرمان
نظر بـه اينکـه سـید احمـد حسـینی نـژاد حسـب درخواسـت وارده 
بـه شـماره 17558تقاضای افراز سـهام مشـاع خـود از پـالک 107 از 
2112 اصلـی بخـش 35 کرمان را نمـوده که بـه دلیل تعـدد مالکیت 
مشاع و عدم دسترسـی به آدرس مالکین بدينوسیله به مالکین رسمی 

پالک مذکور که اسـامی آنهـا در ذيل قید شـده اعـالم می گـردد که جهت رسـیدگی به 
درخواسـت افراز و بازديد از محل و تهیه نقشـه نماينده ونقشـه بـردار ايـن اداره در  تاريخ 
1401/11/30 سـاعت 11 صبـح  در محـل وقوع پـالک مذکور حاضـر می گردنـد لذا از 
کلیه مالکین مشـاع جهت حضـور در محـل دعوت بـه عمل می آيـد ضمنا عـدم حضور 

مالکین مشـاع  مانـع از انجام عملیـات افـراز نخواهد بود.
صورت اسامی مالکین پالک فوق الذکر بر اساس پرونده ثبتی بدين شرح می باشد:

1راضیه بنی اسدی مالک 84.56 سهم مشاع 1056 سهم
2- راضیه بنی اسدی مالک 169.12 سهم مشاع 1056 سهم

3.رحمت اهلل بنی اسدی ماک 84.56 سهم مشاع از 1056 سهم
4.رقیه بنی اسدی ماک 84.56 سهم مشاع از 1056 سهم

5.مجید بنی اسدی مالک 169.12 سهم مشاع از 1056 سهم
6.محمد حسین بنی اسدی مالک 169.12 سهم مشاع از 1056سهم

7.هدايت اهلل بنی اسدی مالک 169.12 سهم مشاع از 1056سهم
تاريخ انتشار آگهي: دوشنبه: 1401/11/10
شناسه آگهی: 1448270

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

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

برابـر راي شـماره 140060319002003148 هیـات اول  موضـوع 
قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر 
در واحد ثبتـي حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي  خانم 
توران خوراهـه فرزنـد غـالم بشـماره شناسـنامه 203 صـادره از منوجان در يـک قطعه 
زمین محصـور با بنـای احداثی در آن  بـه مسـاحت 560.13مترمربع پـالک 763 فرعي 
از690- اصلـي مفـروز و مجـزي شـده از پـالک 690-اصلي قطعـه پنج واقع در حسـین 
آباد شـهر منوجان  خريـداري از مالک رسـمي آقـاي محمـد دورانديش  محـرز گرديده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود 
در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشند 
مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را به مراجع قضايـي تقديم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد..
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

علی رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی: 1437158 

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

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

برابـر راي شـماره 140160319002004304 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـي آقاي محمد 
زارعي نیـا فرزند عطا محمـد بشـماره شناسـنامه 16 صـادره از فنوج در ششـدانگ  يک 
قطعه زمین محصور مشـتمل بـر کارگاه مکانیکي بـه مسـاحت 506.09 مترمربع پالک 
113 فرعـي از835- اصلي مفـروز و مجزی شـده از پـالک1  فرعـي از 835 اصلي قطعه 
پنـج  واقع در قلعه شـهر منوجـان  خريـداري از مالک رسـمي آقـاي فقیر محمـد زارعي 
محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشـته باشـند مي توانند از تاريـخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
به ايـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايـي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي 

مدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

علی رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج
 شناسه آگهی: 1432852

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

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

برابـر راي شـماره 140160319002004305 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـي آقاي محمد 
عبداهلل ئـي فرزنـد جـان اهلل بشـماره شناسـنامه 1341 صـادره از کهنوج در يـک قطعه 
زمین مزروعي بـه مسـاحت 103276 مترمربع پـالک 927فرعي از 93-اصلـي مفروز و 
مجزي شـده از پـالک 93- اصلي قطعه يـک واقع در ده هوت شـهر کهنوج  خريـداري از 
مالک رسـمي آقاي جـان اهلل خانداني  محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اولین 
آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايـي تقديم 
نمايند.بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

  علی رحمانی خالص. رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج.
شناسه آگهی: 1432335

آگهی تحدید حدود  اختصاصی
چون ششـدانگ يک باب خانه بهداشـت پالک 9836فرعـی از 574-  
اصلی به مسـاحت397/37مترمربع واقـع در اراضـی  جیرفت خیابان 
مصطفـی خمینی جنوبـی مرکـز بهداشـت پايـگاه طالقانـی جیرفت  
بخش45کرمـان  موردتقاضـای  دولـت جمهـوری اسـالمی ايـران به 

نمايندگی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانـی جیرفت به اسـتناد رای 
شـماره 140160319014003059-تاريـخ 1401/06/28هیـات محترم حل اختالف 
ثبت اسـناد جیرفت درمالکیت نامبرده قرار گرفتـه و آگهی  موضوع مـاده 3قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 -آيین نامه 
قانون ثبت منتشـر و در موعد مقـرر مورد واخواهـی قرار نگرفتـه و نیاز بـه تحديد حدود 
دارد لذاحسب درخواسـت شـماره14015-مورخ1401/10/13مالک بدينوسیله آگهی 
تحديد حدود آن به اسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیـات تحديدی آن 
از سـاعت 8  صبح روز دوشـنبه مورخ1401/12/01 در محل وقوع ملک شـروع وبه عمل 
خواهـد آمد لـذا بـه مالک يـا مالکین مجـاور رقبـه مذکور اعـالم می گـردد کـه درموعد 
مقـرر در اين اعـالن به محـل وقـوع ملـک حاضـر ودر صـورت عـدم مراجعـه مجاورين 
عملیات تحديدی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورين برحـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی 

پـس از تنظیم صورتمجلـس تحديدی اعتـراض خـود را کتبا به ايـن اداره اعـالم و ظرف 
مدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجع ذيصالح قضايـی تقديم نمايد و گواهی دادخواسـت 
به اين اداره ارائـه نمايد و پس از گذشـت مهلت ياد شـده هیچ گونه ادعامسـموع نخواهد 

بود ./.تاريخ انتشـار1401/11/10- روز  دوشـنبه
جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1446830

آگهی تحدید حدود  اختصاصی
چون ششـدانگ يـک بـاب خانـه بهداشـت  پـالک 66 فرعـی از 21-  
اصلـی بـه مسـاحت 124/08 متـر مربـع واقـع در اراضـی در دسـک 
جبالبـارز  جیرفت بخـش 34 کرمان  مـورد تقاضای دولـت جمهوری 
اسـالمی ايـران بـه نمايندگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات 

بهداشـتی درمانی جیرفت بـه اسـتناد رای شـماره 140160319014002643-تاريخ 
1398/06/09 هیـات محتـرم حـل اختالف ثبـت اسـناد جیرفـت در مالکیـت نامبرده 
قـرار گرفتـه و آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی و مـاده 13 - آيین نامـه قانون ثبـت منتشـر و در موعد 
مقرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحديد حـدود دارد لذاحسـب درخواسـت 
شـماره14013-مورخ1401/10/13مالک بدينوسـیله آگهـی تحديـد حـدود آن بـه 
اسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـرو عملیات تحديدی آن از سـاعت 8 صبح روز 
يک شـنبه مـورخ1401/11/30 در محل وقوع ملک شـروع وبـه عمل خواهد آمـد لذا به 
مالک يـا مالکین مجاور رقبـه مذکور اعالم مـی گردد کـه در موعد مقرر در ايـن اعالن به 
محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورين عملیات تحديـدی با معرفی 
مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورين برحـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بر طبق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پـس از تنظیـم صورتمجلس 
تحديـدی اعتراض خـود را کتبا به ايـن اداره اعـالم و ظرف مـدت 30 روز دادخواسـت به 
مراجع ذيصالح قضايی تقديـم نمايد و گواهی دادخواسـت به اين اداره ارائـه نمايد و پس 

از گذشـت مهلت ياد شـده هیـچ گونه ادعـا مسـموع نخواهد بـود ./.
تاريخ انتشار: روز دوشنبه: 1401/11/10 

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1446272

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمي برابـر رای شـماره 
139960319014002061 - 1399/06/05 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم طاهـره خشـکاب فرزند 
عیسـی بشـماره شناسـنامه 6 صـادره از جیرفت در ششـدانگ يک بـاب خانه به مسـاحت 
199.80 مترمربـع پـالک - فرعـي از579 - اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 28 فرعي 
از 579 - اصلـي قطعـه دو واقـع در اراضی رهجـرد جیرفت بخـش 45 کرمان  خريـداری از 
مالک رسـمي آقای حسـن دهقان  محرز گرديده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت يک مـاه از تاريخ 
تسلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443737

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

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

آگهی اصالحـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای اصالحی شماره 
140160319014005452-1401/09/30 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمد امین حیـدری فرزند علي 
حسین بشماره شناسـنامه 1812 صادره از جیرفت در ششـدانگ يک باب خانه به مساحت 
314.23 مترمربع پـالک 421 فرعي از581 - اصلـي مفروز و مجزي شـده از پالک - فرعي 
از 581- اصلي قطعـه دو واقع در اراضی حسـین آباد جیرفت بخش 45 کرمـان خريداری از 
مالک رسـمي آقای ابراهیم سـیديان محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در يـک نوبـت  آگهـی می شـود در صورتی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار آگهی به مدت يک ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجـع قضايی تقديم نمايند. بديهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار: 1401/11/10

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443734

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ يـک بـاب خانـه پـالک 171 فرعـی از 39-  اصلـی 
بـه مسـاحت 573 متـر مربـع واقـع در اراضـی سـروتمین جبالبـارز 
جیرفت بخـش 34 کرمـان مورد تقاضـای  آقـای محمد علـی رضائی 
آبندانسـری بـه اسـتناد رای شـماره 140160319014002807 - 
تاريـخ 1398/06/19 هیات محتـرم حل اختالف ثبت اسـناد جیرفت 

در مالکیت نامبرده قـرار گرفته و آگهـی موضوع مـاده 3 قانون تعییـن و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده 13 - آيین نامه قانون ثبت منتشر 
و در موعـد مقرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحديد حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت شـماره 14879 مورخ 1401/10/28 مالک بدينوسـیله آگهی تحديد حدود 
آن به اسـتناد تبصره مـاده 13 قانـون مزبور منتشـر و عملیـات تحديدی آن از سـاعت 8 
صبح روز سـه شـنبه مـورخ 1401/12/02 در محل وقوع ملک شـروع و بـه عمل خواهد 
آمد. لذا بـه مالـک يـا مالکین مجـاور رقبـه مذکور اعـالم می گـردد کـه در موعـد مقرر 
در اين اعـالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوريـن عملیات 
تحديدی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاوريـن برحدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 - اصالحـی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحديدی اعتـراض خـود را کتبا بـه ايـن اداره اعالم و ظـرف مدت 
30 روز دادخواسـت به مراجع ذيصالح قضايی تقديـم نمايد و گواهی دادخواسـت به اين 
اداره ارائـه نمايد و پس از گذشـت مهلت ياد شـده هیچ گونه ادعا مسـموع نخواهـد بود./.

تاريخ انتشار: روز دوشنبه: 1401/11/10 
جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443710

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمي برابر رای شـماره 
140160319014005116-1401/09/21 - هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضـي و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه 
ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي خانم زهرا شـیرزادي سـعید 
آبـاد فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 3306 صـادره از عنبرآبـاد در ششـدانگ يک باب 
خانه  بـه مسـاحت 374.9 مترمربع پـالک - فرعـي از579 - اصلي مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 22 فرعـي از 579 - اصلي قطعـه دو واقـع در اراضی رهجرد جیرفـت بخش 45 
کرمـان  خريـداري از مالک رسـمي  خـود متقاضی محـرز گرديده اسـت. لذا بـه منظور 
اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مـدت يک مـاه از تاريـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443562
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پوشش تمامی 
جشنواره های فجر روی 

موج رادیو فرهنگ 
راديـو فرهنـگ همچون سـال های گذشـته 
پوشـش رسـانه ای و اطـالع رسـانی از 

جشـنواره های فجـر را برعهـده دارد.
شـبکًه راديويـی فرهنـگ بـرای پوشـش 
جشـنواره های فجر هـر سـال برنامـه ريزی 
ويـژه دارد. امسـال هم بـر همان سـیاق ويژه 
برنامه هـای مختلفـی را از تماشـاخانه فجـر 
تـا برداشـت 41 و طوبـی زريـن و ... تـدارک  
ديـده اسـت. جشـنواره های انقـالب )فیلم، 
موسـیقی، تئاتر ، هنرهای تجسـمی و شـعر 
فجـر( جشـنواره هايی هسـتند کـه عالقه بر 
پخـش مسـتقیم افتتاحیـه و اختتامیـه اين 
جشـنواره ها در طول برگزاری به شـکل زنده 
اطالع رسـانی و پوشـش رسـانه ای از سـوی 

راديـو فرهنـگ انجـام می شـود.
تماشـاخانه فجـر را گـروه ادب و هنر شـبکه 
فرهنـگ از اول بهمـن بـه مـدت 10 روز از 
سـاعت 17 تـا 18:30 بـه تهیـه کنندگـی 
امیررضـا راز و اجـرای نگیـن خواجـه نصیـر 
و سـعید اسـالم زاده بطـور زنـده روی آنتـن 
راديـو فرهنگ مـی بـرد. گفتگو بـا مدير کل 
مرکـز هنرهـای نمايشـی، دبیـر جشـنواره، 
مدير روابط عمومی جشـنواره و نويسندگان 
و کارگردانان جشـنواره از جملـه بخش های 
تماشـاخانه تئاتر فجر اسـت و عالقمندان به 
هنر تئاتر مـی تواننـد همـه روز اخبـار تئاتر 
فجر به همـراه نقد و نظـر و تحلیـل را در اين 
بـاره بشـنوند. راديو فرهنـگ در ويـژه برنامه 
برداشت 41 رويدادهای چهل و يکمین دوره 
جشـنواره فیلم فجر را به طـور زنده منعکس 
می کنـد. در برنامهبرداشـت 41 عـالوه بـر 
اطالع رسـانی از اخبار جشـنواره فیلـم فجر، 
با مسـئوالن و دسـت اندرکاران برگزاری اين 
جشنواره، کارگردانان و فیلم سازان، بازيگران 
و منتقـدان حاضـر در جشـنواره، دربـاره کم 
و کیـف برگـزاری آن و همچنیـن حواشـی 
و تحلیـل و بررسـی فیلـم هـای راه يافتـه به 
ايـن دوره از جشـنواره گفت وگـو می شـود. 
مـرور آثـار حاضـر در ايـن دوره جشـنواره به 
همراه انعکاس برنامه ها و نشسـت ها و پخش 
بخـش  های ويـژه ای بـه مناسـبت چهلمین 
دوره جشـنواره از بخش هـای ايـن برنامـه به 
شـمار مـی آينـد. برنامـه برداشـت چهـل و 
يـک ويـژه برنامـه ای بـرای چهـل و يکمین 
جشـنواره بین المللی فیلم فجر است که 12 
تا 22 بهمن مـاه 1401 از راديو فرهنگ روی 

آنتن مـی رود.

زبان هنر بیش از هر بیان 
دیگری راهگشای میدان 

جهاد تبیین خواهد بود
مديرکل هنرهای تجسـمی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی و رئیس 
شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشـنواره هنرهای تجسمی فجر 
با انتشـار پیامی به مناسـبت آغـاز جشـنواره پانزدهم فجر نوشـت: 
اکنون در آسـتانه حرکت بـه سـوی گام دوم انقالب اسـالمی، زبان 
هنـر بیـش از هـر بیـان ديگـری راهگشـای میـدان جهـاد تبییـن 

خواهـد بود.
بـه گـزارش ايرنـا از سـتاد خبـری پانزدهمیـن جشـنواره هنرهای 
تجسـمی فجـر، در پیـام عبدالرضـا سـهرابی آمـده اسـت: انقـالب 
شـکوهمند اسـالمی کـه تبلـور عـزم و اراده راسـتین فطرت هـای 
خداجو و جان هـای شـیفته امـام روح اهلل )ره( بود، ثمـرات و برکات 
عظیم و مانـدگاری را در سـاحات گوناگون جامعـه از جمله فرهنگ 
و هنـر برجـای گذاشـت. کما اينکـه بـه فرمايش پیر سـفر کـرده و 
روشـن ضمیرمان، انقـالب اسـالمی از ماهیتـی فرهنگـی بهره مند 

اسـت .
هنـر انقـالب اسـالمی، منـادی جهان بینـی بکـر و بديعی بـود که 
پیش تر از سـوی هیچ يـک از مکاتب و مشـارب هنری جهـان ارائه 
نشـده بود و اساسـا سـّر تأللو و مانايی اين هنر مردمـی و متعالی را 

بايـد در خصوصیـات ممتـاز و متمايز آن جسـت وجو کرد.
اکنون در آسـتانه حرکت بـه سـوی گام دوم انقالب اسـالمی، زبان 
هنر بیش از هر بیان ديگری راهگشـای میدان جهـاد تبیین خواهد 
بـود. چنانچه زبان رسـا و بلیـغ هنـر در خدمت توصیـف فرصت ها، 
پیشرفت ها و دسـتاوردهای انقالب اسـالمی قرار گیرد، بايد امیدوار 
بود که گام هـای بلند و مؤثر بسـیاری در اين میدان برداشـته شـود 
و بدين ترتیـب، زمینـه  الزم بـرای خودسـازی، جامعه پـردازی، 
قـوام تمـدن نوين اسـالمی و ظهـور منجی عالـم بشـريت؛ حضرت 

ولیّ عصر)عـج( تحقـق يابد.
امیـد اسـت کـه پانزدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر 
بتوانـد آغـازی بـر تحّقـق گام دوم هنرهـای تجسـمی انقـالب 

اسـالمی باشـد.
اينجانـب بـه سـهم خـود از تالش هـای تمامـی هنرمنـدان و 
دسـت اندرکاران جشـنواره پانزدهـم تشـکر کـرده و دوام عـّزت و 

توفیقـات ايشـان را از پیشـگاه خداونـد مّنـان خواسـتارم.
پانزدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر هفتـم بهمـن بـا 
حضور محمود سـاالری معاون امور هنری وزير، عبدالرضا سـهرابی 
مديـرکل هنرهـای تجسـمی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
سـیدعباس میرهاشـمی دبیـرکل، سـیدمصطفی زراونديـان دبیر 
بخش تجسـمی هنر)فجر اسـتان ها( اين دوره از جشـنواره، جمعی 
از دبیـران، داوران، هنرمنـدان، اسـاتید و پیشکسـوتان در قالـب 
نمايـش 440 آثـار منتخـب از 274 هنرمنـد در موسسـه فرهنگی 

هنـری صبـا افتتاح شـد.
نمايش آثـار منتخـب هنرمنـدان حاضـر در پانزدهمین جشـنواره 
هنرهای تجسـمی فجر تـا 28 بهمـن امسـال ادامه خواهد داشـت 
و عالقه منـدان بـرای ديـدن ايـن آثـار می تواننـد همـه  روزه به جز 
روزهـای 15 و 22 بهمن از سـاعت 10 تـا 18 به موسسـه فرهنگی 
هنری صبا بـه نشـانی خیابـان ولی عصر)عج(، نرسـیده بـه خیابان 

طالقانـی، فرهنگسـتان هنر مراجعـه کنند.

ماجرای سکه باران در جشنواره شعر فجرخبر
گزارش

ايسنا

محمدرضا عبدالملکیـان، در دوره سـوم که 110 شـاعر 
تقديـر شـدند، هـم داور بـود و هـم برگزيـده؛ او ابتـدا 
دربـاره تعـداد زيـاد شـاعران برگزيـده نقـد داشـت امـا 
بعـد از نقد خـود چشم پوشـی کرده بـر تمرکز بـر بخش 
بین الملـل تأکیـد کـرد. در سـال های بعد هـم می گفت: 
بايـد قصدمـان را از برپايی اين چنیـن جشـنواره هايی را 
روشـن کنیم؛ می خواهیم بگويیم 2000 شـاعر شـرکت 
کردنـد يـا کیفیـت بـاال رفتـه، می خواهیـم نخبـگان را 
دعوت کنیـم يا ايـن که می خواهیـم ويترينـی تمام عیار 
را عرضـه کنیم کـه بعـد از 30 سـال در واقع شناسـنامه 

شـعر ما باشـد
سـومین جشـنواره شـعر فجـر هـم از 10 بهمـن تـا 10 
اسـفند سـال 1387 برگـزار شـد. علـی معلـم دامغانـی 
دبیر، فاضل نظـری دبیر علمـی و مصطفی امیـدی دبیر 
اجرايی جايزه بودند. سـومین دوره جشـنواره شـعر فجر 
معتقد بود کـه با نـگاه ويژه شـاعران مقاومـت و پايداری 
ايران و جهان به فلسـطین بـه خاطر فجايـع آن زمان در 
غـزه برگـزار می شـود امـا برگزيـده معرفـی کـردن غیر 
رقابتی 110 نفر و اهداء چند سـکه طالی بهـار آزادی به 
هر کدام باعث شـد کـه از ايـن دوره از جشـنواره با وصف 

سـکه باران يـاد و بـه آن انتقادهايی وارد شـود.
داوران ايـن دوره از جشـنواره البتـه مرتضـی کاخـی، 
سـاعد باقـری، محمدرضـا ترکی، حسـین آهـی و قربان 
ولیئی )بخـش جوان، شـعر کالسـیک(، مفتـون امینی، 
محمدباقر کالهی اهـری، مصطفی علی پـور، محمدرضا 
عبدالملکیـان و رضـا صفريـان )بخـش جـوان، شـعر 
سـپید(، مصطفـی رحماندوسـت، بیوک ملکی، افشـین 
عالء، بابـک نیک طلب و شـکوه قاسـم نیا ) بخش کودک  
و نوجـوان( معرفـی شـده بودنـد. همچنیـن علـی معلم 
دامغانی، سـیدعلی موسـوی گرمارودی، مرتضی امیری 
اسـفندقه، عبـاس مشـفق کاشـانی و فاضـل نظـری بـه 
عنـوان داوران بخش پیشکسـوت يا غیر جـوان اين دوره 

از جشـنواره  شـعر فجـر فعالیت داشـتند.
در ايـن دوره موسـی بیـدج، مسـئول بخـش بین الملـل 

جشـنواره شـعر فجـر بود.
فاضـل  نظـری دبیـر جشـنواره در نشسـت خبـری 
جايـزه اعـالم کـرد، تقديری های بخش بزرگسـال، سـه 
رقمـی خواهد بـود کـه ايـن موضـوع انتقـاد محمدرضا 
عبدالملکیـان، يکی از شـورای سیاسـت گذاری را در پی 
داشـت که گفت: تعداد زياد برگزيدگان جشـنواره شـعر 
فجـر، کیفیـت انتخـاب را تـا حـدی زيـر سـؤال می برد؛ 
اگرچه رقابـت را جدی تر می کند. بهتر اسـت مسـئوالن 
در تعـداد برگزيـدگان جشـنواره دقت  نظـر بیش تری به 
خرج دهنـد و در معرفـی اسـتعدادهای جوان بـه عرصه 
ادبیـات و شـعر فارسـی و شـکوفايی ايـن اسـتعدادها 
بیش تـر بکوشـند. امـا در نهايـت 110 نفـر بـه عنـوان 

برگزيـده انتخاب شـدند.
امیرعلـی مصدق  نیـز آن زمـان در اين بـاره اظهـار کرد: 

اسـامی برگزيـدگان ايـن دوره از جشـنواره ی شـعر فجر 
را خوانـدم و به عنوان کسـی که 40 سـال اسـت با شـعر 
سـروکار دارم، نـام بعضی هـا را بـرای اولین بـار بـود کـه 

می شـنیدم.
 او در ارزيابـی اش از سـومین جشـنواره بین المللـی 
شـعر فجر، اظهـار کرد: قطعـا نفـس برگزاری جشـنواره 
بـرای شـعر کار خوبـی اسـت. و نیـز احتـرام گذاشـتن 
بـه پیشکسـوت ها و تقديـر از آن هايـی کـه بـه نوعـی 
دسـت اندرکارند. مـا اهـل کالم هسـتیم و پیامبـر ما هم 
آيـه  قلـم را برای مـان خواندنـد. اهـل قلـم و ادب بايد به 
نوعی تقدير شـوند. حـاال زمانی عـده ای را بـرای انتخاب 
صالح دانسـته اند و زمانی عـده ای ديگـر را. به هـر حال، 
اگـر انتخاب شـده ها هـم صالحیـت نداشـته اند، برگـزار 
کننـدگان نـزد خـدا مسـؤول اند. همـواره کسـانی کـه 
معتقدنـد يا بـر مسـند قضـا نشسـته اند، در امـر داوری، 
هم بايد اشـراف داشـته باشـند و هم انصاف و هرگاه يکی 
از ايـن دو را نداشـته باشـند، رأی شـان مخدوش اسـت.
امـا در کافـه خاطـره قصـد داريـم، در مـروری بـه 
جشـنواره های شـعر فجـر بـه برخـی از برگزيده هـا آن 

بپردازيـم.
 در دوره سـوم، محمدرضـا عبدالملکیـان هـم داور بود و 
هم برگزيده؛ در واقع  از او در بخش  شـاعران پیشکسوت 
انقالب تجلیل شـد و اما همراه مفتـون امینی، محمدباقر 
کالهی اهـری، مصطفی علی پـور و رضا صفريـان داوری 

بخش شـعر نیمايی و سـپید را برعهده داشـت.
عبدالملکیـان بعـد از برگزيـده شـدن بـا بیـان اين کـه 
پرداختـن به ايـن موضوع ها که چه کسـانی و چـه تعداد 
و چگونـه برگزيـده شـدند، خیلـی مهـم نیسـت گفـت: 
معتقـدم بخش بین الملل و جهانی شـدن جشـنواره بايد 
هدف اصلی ما باشـد؛ چـون اين برگزيدن ها کاری اسـت 

که می شـود به نهادهـای غیردولتی واگذار کـرد و وزارت 
ارشـاد بايد سـرمايه گذاری و بـرای پررنگ  کـردن بخش 

بین الملـل تـالش کند.
او توضیـح داد: در سـال گذشـته در جلسـه ژ شـورای 
سیاسـت گذاری جشـنواره پیشـنهاد دادم تـا بـه بخش 
بین الملـل توجـه شـود؛ چـون برگزيـدن شـاعر و 
جريان هـای شـعری را هر جـای ديگـری غیـر از وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیـز می تواند انجـام دهد؛ کما 
اين که تا امروز هـم اين طور بوده اسـت. يعنی جشـنواره  
بین المللی تـر و جهانی باشـد، بهتر اسـت؛ نه بـه معنايی 
که االن برگـزار می شـود و چندان بین المللی نیسـت که 

از چند کشـور همسـايه تعـدادی شـاعر دعـوت کنیم و 
بگويیم بخـش بین الملـل؛ مثال از پاکسـتان و سـوريه يا 
کشـورهای ديگر. در جشـنواره ای کـه در مالـزی برگزار 
شـد، نزديـک بـه 80 شـاعر از اقصـی نقـاط دنیـا دعوت 
شـده بودند. حتی خیلی از همین کشـورهای همسايه ی 
نزديـک، شـعر امـروز ايـران و شـاعران مـا را به درسـتی 
نمی شناسـند و مثـال در جايـی شـايد تا نـادر نادرپـور را 

بیش تـر نشناسـند؛ چـه رسـد بـه شـاعران معاصرتر.
عبدالملکیـان يادآور شـد: بايـد به ايـن فکر بینديشـیم 
که شـعرمان را جهانی تر و از شاعران بسـیاری از کشورها 
دعـوت کنیم تا بـه ايـران بیايند. مشـکل عمده مـان اين 
اسـت که در خارج از مرزهـای  جغرافیايی مان بـا ادبیات 

و شـعر ما آشـنا نیسـتند. اگر اين اتفاق بیافتد، شـاعران 
کشـورها هم بـا واقعیت های ايران و هم با شـعرش آشـنا 
می شـوند و بهترين زمینه  برای آشـنايی شـاعران ايرانی 
با شـاعران و شـعر کشـورهای ديگر هم فراهم شده است 
و از ايـن انزوايی که گريبـان شـعر و ادبیات مـا را در دنیا 
گرفتـه، رها و بـا دنیای شـعر مرتبط می شـويم. با چنین 
برنامه ريزی  در جشـنواره ، هر شـاعر خارجـی وقتی آمد، 
خـودش می تواند به انـدازه  ی روزنامه در کشـورش برای 
مـا کار و ايران و ادبیاتـش را معرفی کند؛ به همین سـبب 
می توانیـم يـک گسـترش جهانـی را بـرای ادبیات مـان 

رقـم بزنیم.

او خاطرنشـان کـرد: اين کـه جشـنواره چـه بـوده وچه 
شـده و خودمـان بـه خودمـان جايـزه می دهیـم، کار 
اساسـی و چاره سـازی بـرای ادبیـات مـا نخواهـد بـود. 
پیشـنهاد توجه بـه بخـش بین الملل در سـال گذشـته 
مطـرح شـد و امسـال هـم مـورد توجـه قـرار گرفـت؛ 
به طـوری کـه در مردادمـاه سـال آينـده، قـرار اسـت 
بخـش بین الملـل را بـه طـور ويـژه  بـرای جشـنواره 
تدارک  بیننـد کـه امیدواريم حضـور شـاعران جهان را 
در ايران شـاهد باشـیم و اگر اين مسـأله نقـش محوری 
در جشـنواره ی شـعر فجـر داشـته باشـد، جشـنواره ی 

بهتـری می توانیـم داشـته باشـیم.
 نـام او در میـان داوران ششـمین و هفتمیـن دوره 
جشـنواره های به چشـم می خـورد.  او در دوره ششـم از 
لزوم تعريـف چشـم انداز برگزاری جشـنواره شـعر فجر، 
گفت: مباحثـی کـه در هـر دوره جشـنواره فجـر مطرح 
می شـود، بايـد چیـزی بیش تـر از مباحـث دوره هـای 
گذشـته جشـنواره داشـته باشـد؛ بنابرايـن بهتـر اسـت 
چشـم انداز برگزاری جشـنواره شـعر فجر مشخص شود؛ 
يعنـی قصدمـان از برپايـی اين چنیـن جشـنواره هايی را 
روشـن کنیم؛ می خواهیم بگويیم 2000 شـاعر شـرکت 
کردنـد يـا کیفیـت بـاال رفتـه، می خواهیـم نخبـگان را 
دعوت کنیـم يا ايـن که می خواهیـم ويترينـی تمام عیار 
را عرضـه کنیم کـه بعـد از 30 سـال در واقع شناسـنامه 

شـعر ما باشـد.
 او افـزود: از زمانی که جشـنواره رقابتی شـده اسـت، اين 
توفیق را نداشـته کـه خیلـی از چهره های شـاخص را در 

اين عرصـه وارد کند.
عبدالملکیان همچنیـن درباره جوايزی که در جشـنواره 
شـعر فجر به برگزيـدگان ارائه می شـود، بیان کـرد: بهتر 
اسـت شـأن معنوی جشـنواره بـاال رود تـا اين کـه بحث 
مالـی و جوايـز رنگارنـگ در کار باشـد. اگـر هـم مبلغی 

تعیین می شـود، بايـد بر اسـاس کیفیـت آثار باشـد.

سنا
: اي

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنر

محمدرضـا عبدالملکیان، در دوره سـوم که ۱۱۰ شـاعر تقدیر شـدند، هـم داور بود و هم 
برگزیـده؛ او ابتدا دربـاره تعداد زیـاد شـاعران برگزیده نقد داشـت اما بعـد از نقد خود 

چشم پوشـی کرده بـر تمرکز بـر بخـش بین الملل تأکیـد کرد.

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

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـي و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر راي شـماره 
140160319014005867-1401/10/17- هیـات  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم سـیده صفـورا فاطمي 
فرزند سـید محمود بشـماره شناسـنامه 3499 صادره از جیرفت در ششـدانگ يک باب 
خانه  به مسـاحت 534.69 مترمربع پالک - فرعـي از556 - اصلي مفروز و مجزی شـده 
از پالک - فرعی از 556 - اصلی قطعه دو واقع در اراضی سـنگ سـفید ساردوئیه جیرفت 
بخش 34 کرمان خريـداری از مالک رسـمي  خانم رقیـه محمدی  محرز گرديده اسـت. 
لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتی که اشخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند مي 
تواننـد از تاريخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت يـک ماه از تاريخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
به مراجـع قضايی تقديـم نمايند. بديهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443561

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

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
140160319014005170-1401/09/22 - هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي خانـم خاطره سـمندري 
بحرآسـمان فرزند شـیرعلي بشـماره شناسـنامه 3020304792 صـادره از جیرفت در 
ششـدانگ يک باب خانه  به مسـاحت 210 متر مربع پالک- فرعـي از574- اصلي مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک970 فرعـي از 574- اصلـي قطعـه دو واقـع در اراضـی جیرفت 
بخـش 45 کرمـان  خريـداري از مالـک رسـمي آقـاي داراب پور سـعید محـرز گرديده 
اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را به مراجع قضايـي تقديم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1443558

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 
تکلیف وضعیـت ثبتـي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014005539-1401/10/04- هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضي آقـاي علیرضا 
رفیعي پـور فرزنـد احمد بشـماره شناسـنامه 1265 صـادره از جیرفت در ششـدانگ 
يک بـاب خانه بـه مسـاحت 202.98 مترمربع پالک -فرعـي از574- اصلـي مفروز و 
مجزی شـده از پالک 1193 فرعـي از574- اصلي قطعـه دو واقـع در اراضی جیرفت 
بخـش 45 کرمان  خريـداري از مالک رسـمي آقاي حسـین شـريفی  محـرز گرديده 

اسـت.لذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي 
شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند.بديهي اسـت 
در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی.  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1443549

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 موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیـت ثبتـي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014005525-1401/10/04 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي خانم سـحر 
حمـزه فرزنـد نمـک بشـماره شناسـنامه 4656 صـادره از جیرفت در ششـدانگ يک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 241.25 مترمربـع پـالک -فرعـي از564- اصلـي مفـروز و 
مجزي شـده از پـالک - فرعـي از 564- اصلـي قطعـه دو واقـع در اراضـی کهوروئیه 
جیرفـت بخـش 45 کرمـان  خريـداري از مالـک رسـمي آقاي حسـین پارسـا مطلق 
محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت يک مـاه از 
تاريخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايـي تقديـم نمايند.بديهي 
اسـت در صورت انقضـاي مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی.  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443547

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 موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیـت ثبتـي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014005502-1401/10/03- هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتي حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي خانـم فريده 
خزاعي مگسـي فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 285 صادره از جیرفت در ششدانگ 
يک باب خانـه بـه مسـاحت 582.37 مترمربع پـالک- فرعـي از579- اصلـي مفروز 
و مجزي شـده از پـالک 26 فرعـي از 579- اصلـي قطعه دو واقـع در اراضـی رهجرد 
جیرفـت بخـش 45 کرمـان  خريـداري از مالـک رسـمي آقـاي مختـار بهرآسـمانی 
کهنوج محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهـي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند.
بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

- جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443248

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014005528-1401/10/04- هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـي آقاي محمد سـاالر کريمـي فرزند 
خدامـراد بشـماره شناسـنامه 6060094457 صـادره از جیرفت در ششـدانگ يک باب 
خانه به مسـاحت 253.15 مترمربع پـالک- فرعـي از581- اصلي مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـي از 581- اصلـي قطعـه دو واقـع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش 
45 کرمـان خريـداري از مالک رسـمي خانم طاهره  هـروی  محـرز گرديده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از 
تاريخ انتشـار اولین آگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نمايند.بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی: 1443220                                                                                                   

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014004990-1401/09/16-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضي آقـاي صابـر صديقی 
مهنـي فرزند اصغـر بشـماره شناسـنامه - کـد ملـی 3020123070 صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ يـک بـاب خانـه و باغچـه   بـه مسـاحت 252 متـر مربـع پـالک- فرعـي 
از1204- اصلـي مفـروز و مجزي شـده از پـالک - فرعـي از 1204- اصلي قطعـه 6 واقع 
در اراضـی گربـه دلفـارد جیرفـت بخـش 34 کرمـان خريـداري از مالـک رسـمي آقاي 
مرتضی ناصـری  محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خـود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت يک مـاه از 
تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی . رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی :1443218

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014005464-1401/10/03 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه 
ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي آقاي عبـاس پـاداش فرزند 
علي بشـماره شناسـنامه 491 صادره از جیرفت در ششـدانگ  يک قطعه زمین مزروعي 
مشـتمل بر باغ بـه مسـاحت 35115 متر مربـع پـالک -فرعـي از487- اصلي مفـروز و 
مجـزي شـده از پـالک - فرعـي از 487- اصلـي قطعـه دو واقـع در اراضـی ابراهیـم آباد 

جیرفـت بخـش 45 خريـداري از مالک رسـمي آقاي حسـن شـهدادنژاد محـرز گرديده 
اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي که اشخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشند مي 
تواننـد از تاريخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت يـک ماه از تاريخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجع قضايـي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 

وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت
 شناسه آگهی :1443217

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 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
140160319014001404-1401/08/12-هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه 
ثبت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـي خانم نسـرين نخعـي مديح 
فرزند اصغـر بشـماره شناسـنامه 105 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ زمیـن محصور 
مشـتمل بر خانـه خشـت و گلـی مخروبـه قديمـی   بـه مسـاحت 500 مترمربـع پالک 
-فرعـي از574- اصلي مفـروز و مجزی شـده از پـالک 789 فرعـي از 574- اصلي قطعه 
دو واقـع در اراضـی جیرفت بخش 45 کرمـان  خريداري از مالک رسـمي آقـاي غالمرضا 
اماندادی قطب آبادی محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولیـن آگهي بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خـود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت يک مـاه از 
تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/10/24

جواد فاريابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت
شناسه آگهی :1442899

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 موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیـت ثبتـي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابر راي شـماره 
1401603190140055011401-1401/10/03- هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتي حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـي آقاي 
محمـد رضا جاللـي فرزنـد حاجـي رضـا بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از جیرفت در 
ششـدانگ يـک بـاب خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت 430.25 مترمربع پـالک -فرعي 
از952- اصلـي مفروز و مجزي شـده از پالک-فرعـي از 952- اصلي قطعـه 6 واقع در 
اراضـی جازمان دلفـارد جیرفـت بخش 34 کرمـان  خريـداري از مالک رسـمي آقاي 
عبدالرضا جاللی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتي کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار اولیـن آگهي به 
مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
يـک مـاه از تاريـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديم 
نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
شناسه آگهی :1442896
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کاغذ ورزشدوشنبه  10  بهمن ماه 1401
خبر

انتقاد سرمربی تیم 
ملی بسکتبال از 

شرایط بازیکنان در 
لیگ برتر

سـرمربی تیـم ملـی بسـکتبال نوسـان 
بازيکنـان در جريان رقابت های باشـگاهی 
را بزرگتريـن انتقـاد وارد بـه عملکـرد آنها 
عنـوان کـرد و گفـت کـه ايـن معضـل در 
قالـب يک پـروژه بلند مـدت قابل بررسـی 

و برطـرف شـدن اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از مهر، 
پـس  بالفاصلـه  کـه  ارمغانـی  سـعید 
از بازگشـت بـه ايـران ديـدار تیـم هـای 
ذوب آهـن و بیـروت در لیـگ وابـا و رقابت 
2 تیـم کالـه و مهـرام در لیـگ برتـر را از 
نزديک تماشـا کـرد در مـورد ارزيابی خود 

از شـرايط بازيکنـان توضیـح داد.
وی گفـت: بازيکنـان شـاغل در تیـم های 
باشـگاهی نوسـان زيـادی دارنـد و ايـن 
بزرگتريـن ايـرادی اسـت کـه بـه عملکرد 
آنهـا وارد اسـت. ايـن مشـکل هـم صرفـاً 
مربـوط بـه دو ديـداری که مـن از تیـم ها 
ديده ام و يـا در کل فصل جاری مسـابقات 
و وضعیت تیم های شـرکت کننـده در آن 
نمی شـود. در مجموع بازيکنان بسـکتبال 
ايـران در ترکیـب تیـم هـای باشـگاهی 
عملکـرد ثابـت و يکنواختـی ندارنـد و اين 
بزرگتريـن ضربـه بـه موقعیـت خـود آنها 

اسـت.
سـرمربی تیم ملی بسـکتبال خاطرنشـان 
کـرد: در جريـان دو ديـداری کـه اخیـراً از 
نزديک شـاهد پیگیـری آنها بـود، وضعیت 
بازيکنـان و بـه ويـژه نفـرات مـورد نظـر 
بـرای حضـور در اردوی تیـم ملـی را رصد 
کردم و به ايـن موضوع اطمینان بیشـتری 
پیـدا کـردم. لیگ خـوب اسـت امـا زمانی 
بیشـترين نتیجـه گیـری از آن حاصل می 
شـود که به کمـک باشـگاه و مربیان شـان 

بـه روال ثابتـی دسـت يابیم.
ارمغانی در مورد اينکه برای برطرف شـدن 
ضعف موردنظـر و اينکه عملکـرد بازيکنان 
روال ثابـت تـر و پايدارتـری پیـدا کند چه 
راهـکاری را پیشـنهاد مـی دهیـد؟، گفت: 
اين موضوع بـه يک پـروژه دراز مـدت نیاز 
دارد. اينگونـه نیسـت کـه بـا چنـد مرحله 
اردوی آمـاده سـازی يـا يک فصـل و حتی 
دو فصـل لیـگ باشـگاهی منتظـر نتیجـه 
گیـری باشـیم. البتـه کـه در ايـن صـورت 
هـم نتايـج خوشـايندی حاصـل می شـود 
اما بـرای نهادينه شـدن بايد از سـنین پايه 
شـروع به کار کرد و بـا تمرکـز و کار مداوم 

موضـوع را پیگیـری کرد.

عملکرد سوال برانگیز 
مربی کشتی ایران در 

جام یاریگین روسیه
در شـرايطی کـه هدايـت 9 کشـتی گیر 
اعزامـی ايـران بـه جـام ياريگیـن تنهـا به 
يـک مربی سـپرده شـده اسـت، او نـه تنها 
در بحـث کوچینـگ مشـکالتی دارد، بلکه 
بـه زبـان فارسـی بـه داور روس مبـارزه 
اعتـراض می کنـد کـه حتـی باعـث گاليه 

کشـتی گیر ايـران نیـز می شـود!
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ايسـنا، 
رقابت هـای بین المللـی کشـتی آزاد جـام 
ايـوان ياريگین روسـیه بـا تک مـدال برنز 
مصطفـی طغانـی و حـذف 8 آزادکار ديگر 

ايـران در ايـن رقابت هـا بـه پايان رسـید.
هر چند نفـرات جوان کشـتی ايـران برای 
کسـب تجربـه راهـی ايـن رويـداد معتبـر 
شـدند اما نتیجـه بدسـت آمده در حـد نام 
و جايـگاه کشـتی ايـران نبـود و اکثريـت 
مدال هـای کسـب شـده در ايـن رقابت هـا 

از آن کشـتی گیران روس شـد.
در شـرايطی که شـنیده ها حاکیست يکی 
از مربیـان تیـم ملی بـه دلیل پايـان مهلت 
اعتبـار گذرنامـه خود نتوانسـت بـه همراه 
تیم عـازم روسـیه شـود، فريـد دژم خـو به 
عنوان تنهـا مربی بـه همراه 9 کشـتی گیر 
راهـی روسـیه شـد. امـا تصاويـر مبـارزه 
امیررضـا امیری کشـتی گیر سـنگین وزن 
ايـران در ايـن مسـابقات نشـان دهنـده 
کم توجهـی بـه تجربـه مربیـان اعزامـی به 

برخـی رويدادهـای بین المللـی اسـت.
در شـرايطی کـه ايـن کشـتی گیر در 
نهايـت مقابل حريـف روس خود شکسـت 
می خـورد، دژم خـو بارهـا بـدون توصیـه 
فنـی خـاص، از نحـوه مبـارزه کشـتی گیر 
ايـران ابـراز رضايـت می کنـد و دائـم بـا 
آفريـن گفتـن، از عملکـرد او تمجیـد 
می کنـد امـا در ثانیه هـای پايانـی بـه او 
يـادآور می شـود کـه در حـال شکسـت 

خـوردن مقابـل حريفـش اسـت.
ايـن مربی در شـرايطی کـه می توانسـت با 
تسـلط حداقلی بـر زبـان انگلیسـی، موارد 
الزم را بـه داور گوشـزد کنـد، بـه زبـان 
فارسـی بـا داور روس صحبـت و اعتـراض 
يرانـی در  می کنـد. زمانـی کـه مربـی ا
ثانیه هـای پايانـی می خواهـد بـه اقـدام 
انگشـت  کشـتی گیر روس در گرفتـن 
کشـتی گیر ايرانـی اعتـراض کنـد، بلنـد 
فريـاد می زنـد انگشـت و بـه زبان فارسـی 
بـه داور معتـرض می شـود در حالـی کـه 

داوران فارسـی بلـد نیسـتند.
میدان دادن بـه مربیان جـوان و کم تجربه 
اقدامـی بسـیار ارزشـمند اسـت امـا کادر 
تیم ملی بزرگسـاالن جای تجربـه اندوزی 
نیسـت و بايد در دعـوت از مربیـان به کادر 
فنـی تیـم ملـی بزرگسـاالن بهتريـن و 
کارکشـته ترين مربیـان را بـه کار گرفـت.

رویدادهای بزرگ و بودجه 
کوچک ورزش

از ورزش کشـور امیـدوار اسـت سـال آينده بـه افتخـارات پرتعـداد و 
جديـدی در تاريـخ خـود دسـت پیـدا کنـد ايـن در حالـی اسـت که 
برای رسـیدن به ايـن هدف بـزرگ با مشـکل و معضلی به نـام بودجه 

مواجه اسـت. 
به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل مهـر، تعويـق يک سـاله بـازی های 
آسـیايی هانگژو عالوه بر اينکه پروسـه آماده سازی ورزشـکاران ايران 
را طوالنی تر و هزينه الزم برای آن را بیشـتر کرد، به واسـطه همزمانی 
زمان جديـد برگـزاری بـا رويدادهای مهـم ديگر، معضل همیشـگی 
بودجه و تقسـیم بندی آن بـرای ورزش را هـم پررنگ تر کرده اسـت.
سـال آينده نوزدهمیـن دوره بازی های آسـیايی در شـرايطی مهرماه 
برگزار می شـود که بعـد از اين بـازی ها و حتـی پیش از آن، بسـیاری 
از فدراسـیون های جهانی رشـته های مختلـف برگزار کننـده رقابت 
های انتخابی برای بـازی های المپیـک خواهند بـود. رويدادهايی که 
اهمیت آن برای ورزش کشـور اگر بیشـتر نباشـد، کمتر هـم نخواهد 

. د بو
حضور در مجموع ايـن رقابت های گزينشـی که تاثیر مسـتقیم روی 
ترکیب کیفـی و کمـی کاروان ايران بـرای بازی های المپیـک 2024 
خواهد داشـت در کنار پیگیری روند آماده سازی ورزشـکاران و تیمها 
برای بازی های آسـیايی )6 ماه نخسـت سـال آينـده( و خـوِد اعزام به 
اين بازی هـا هزينه های زيـادی را روی دوش ورزش خواهد گذاشـت.

اين در حالی اسـت کـه بودجه مصـوب بـرای ورزش ايران برای سـال 
آينده بـا توجه بـه تعداد بـاالی فدراسـیون هـا و گسـتردگی فعالیت 
آنها، بـه انـدازه ای نیسـت که با خیـال آسـوده بتـوان آن را بـرای اين 
رويدادهای مهـم - بازی های آسـیايی و رقابت های کسـب سـهمیه 

المپیـک - هزينـه کرد.
يـک هـزار و 754 میلیـارد و 157 میلیـون و 800 هزار تومـان بودجه 
کلی وزارت ورزش برای سـال 1402 است. سهم کمیته ملی المپیک 
از اليحـه بودجه سـال آينده هـم 310 میلیـارد تومان اسـت. اين رقم 
در حالـی بـرای کمیتـه پیشـنهاد شـده که بـا يـک قیاس و حسـاب 
سرانگشـتی هم می توان نسبت به عدم تناسـب آن با هزينه های الزم 

برای سـال آينـده و میادين مختلف پیـش رو اطمینـان يافت.

۵ دوپینگی جدید ورزش ایران 
در کشتی، والیبال و بسکتبال

5 پرونده تخلف دوپینگ از سـوی سـتاد ملی مبارزه با دوپینگ )ايران 
نادو( به زودی تعیین تکلیف می شـود.

به گـزارش کاغـذ وطـن به نقـل از ايسـنا، فـرزاد شـارکی، قائـم مقام 
دبیرکل سـتاد ملی مبـارزه بـا دوپینگ )ايـران نـادو(، دربـاره آخرين 
وضعیـت پرونده هـای بـاز تخلـف ناشـی از دوپینـگ، اظهـار کـرد: 4 
پرونـده که يک مـورد آن مربوط به رشـته والیبـال،  يک مـورد مربوط 
به رشـته بسـکتبال و 2 مورد مربوط به رشته کشتی  اسـت در مرحله 
رسـیدگی قرار دارند که اين پرونده ها يـا با صـدور رای مواجه خواهند 

شـد يا جلسـه دفاع در مـورد آن هـا برگزار می شـود.
وی افـزود: يـک پرونـده نیـز مربـوط بـه رشـته تیرانـدازی اسـت که 
در مرحلـه اسـتیناف خواهی قـرار دارد و 21 روز فرصـت، پیـش روی 

ورزشـکار دوپینگـی اسـت.

خبر مدیرکل ورزش و جوانان:

 جایگاه ۳0ام برای سنجش عملکرد ورزش کرمان 
واقعی نیست

گزارش
کاغذ وطن

پاريـزی مديـرکل اداره ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان 
بـا بیـان اينکه انتشـار جـدول ناقـص در حین مسـابقات 
برای زير سـوال بـردن عملکرد ورزش اسـتان اگـر نمونه 
بـارز بی اخالقی نیسـت پس چیسـت؟ گفت: قضـاوت بر 
عهده مردم و رسـانه ها، مـردم بهترين قضـاوت کننده در 

ايـن موضوع هسـتند.
به گزارش کاغذ وطـن، در تاريخ 23 مهرماه 1401 سـتاد 
المپیاد اسـتعدادهای برتر ورزش کشـور اعالم کرد: صدر 
جـدول سـومین دوره المپیاد اسـتعدادهای برتـر ورزش 
کشـور با 111 مدال طـال، نقـره و برنـز در اختیار اسـتان 
تهـران قـرار دارد و خبرگـزاری برنا در اسـتان تهـران، نیز 
لیستی را منتشـر کرد که در آن اسـتان کرمان در جايگاه 

30ام ايـن رقابت هـا قرار گرفته اسـت.
امـا 18 دی 1401 معاونـت امـور جوانـان بـرای ارزيابـی 
عملکـرد سـاالنه ادارات کل ورزش و جوانـان اسـتان ها 
در مجموع شـاخص های ايـن معاونـت و چهـار اداره کل 
زيرمجموعـه خود در سـال 1400 لیسـتی منتشـر کرد، 
کـه اسـتان کرمـان در جايـگاه 20 ام قرار داشـته اسـت.

میثم پاريـزی درباره ی لیسـت منتشـر شـده از بررسـی 
عملکـرد ورزش اسـتان ها بیان کرد: لیسـتی که منتشـر 
شـده و در آن اسـتان کرمـان رتبه 30ام را داشـته اسـت 
مربـوط بـه المپیـاد اسـتعدادهای برتر کشـور بـوده، اين 
مسـابقات در يـک گـروه سـنی خـاص و در رده سـنی 

نونهـاالن برگزار شـده اسـت.
وی در ادامه گفت: در اين مسـابقات تعدادی از رشته های 
ورزشـی انتخاب و مسابقاتشـان برگزار می شـود و عمده 
مسـابقات به میزبانـی تهـران اسـت و میزبانـی برخی از 
رشـته ها را هـم متناسـب بـا زيرسـاخت ها و شـرايطی 
کـه در برخـی اسـتان ها وجـود دارد بـه ايـن اسـتان ها 

داده می شـود.
پاريزی با بیـان اينکه زمان انتشـار اين جـدول اصال زمان 
درسـتی نبوده، بیـان کـرد: اين جـدول متاسـفانه زمانی 
منتشـر شـد کـه مـا هنـوز وسـط برگـزاری ايـن دوره از 
مسـابقات بوديم، جايگاه نهايی کرمـان در جدول المپیاد 
استعدادهای برتر 21ام کشـور است که اين جايگاه خوبی 
نیسـت و قابل قبول هم بـرای اسـتان کرمان نیسـت. اما 
ايـن المپیـاد اسـتعدادهای برتـر معیار سـنجش قطعی 
ورزش در هیـچ اسـتانی نیسـت، در کشـور هـم اينطـور 

. نیست
وی در ادامـه گفت: مـا در المپیاد اسـتعدادهای برتر دوره 
قبـل نیـز جايـگاه 18 ام را داشـتیم، بـا احتسـاب اينکـه 

تعدادی از رشـته هايی که در دوره ی قبل برای ما مدال آور 
بودنـد و در ايـن دور هـم مـا می توانسـتیم مدال داشـته 
باشـیم، اما اين رشـته ها از جدول حذف شـده بودند برای 
همه رشـته ها ايـن مسـابقات برگزار نشـده بود رشـته ها 
گزينشـی بودند و کرمان در رشـته هايی که می توانسـت 
مـدال بیـاورد نتوانسـت شـرکت کنـد و در نهايـت هـم 
جايگاه 21ام را کسـب کـرد. البته ما معتقد هسـتیم بايد 
اين جايـگاه ارتقا داده شـود و برای آن تالش شـود. اما اين 
جدول در حال بروزرسـانی بـوده و اينکه وسـط برگزاری 
مسـابقات جدولی منتشـر می شـود تـا عملکـرد ورزش 
اسـتان زير سـوال برود اين ها مصداق بداخالقی اسـت. ما 
رصد هم کرديم دوسـتان هم عذرخواه اين مسـئله بودند 

اما اين اتفـاق کار خـوب و اخالقـی نبود.
مديرکل ورزش و جوانان در ادامه اظهار داشـت:  متناسب 
بـا مسـابقاتی کـه برگـزار می شـود ايـن جدول هـا بـروز 
می شـود، اگر دوسـتان بـه دنبـال ايـن بودند کـه خبری 
را انعـکاس دهند بايـد صبر می کردنـد تا مسـابقات تمام 
شـود و سـپس جدول نهايی را منتشـر می کردنـد. اينکه 
کرمـان در يـک روزی در يک جايگاهـی قـرار می گیرد و 
سـپس همان خبر منتشـر می شـود من نظری نمی دهم 
خود شـما بـه عنـوان رسـانه و مـردم بـه عنـوان بهترين 
قضاوت کننـده قضـاوت کننـد کـه پشـت اين رفتـار چه 

نیتی وجـود دارد.
پاريـزی در مـورد عملکـرد و برنامه هـای اداره ورزش نیز 
گفـت: بحـث ورزش و جوانـان يـک حـوزه ی گسـترده 
اسـت، ضوابـط و مقـررات بودجـه ای، زيرسـاخت های 
ورزش که مـالک اصلی ارزيابی اسـت و مهمترين وظیفه 

و رسـالت مجموعـه وزارت ورزش و جوانـان و ادارات کل 
اسـتان ها اسـت، سـاماندهی هیات های ورزشـی، توجه 
بـه ورزش بانـوان، بحـث ورزش جانبـازان و معلولیـن، 
تورنمنت هـای رقابتهای آسـیايی، پاراآسـیايی، المپیک 
و... اينها معیارهايی اسـت کـه ورزش را می تواند قضاوت 

کنـد.
پاريزی کـه معتقد اسـت ورزش کرمـان يکـی از بهترين 
دوره های خودش را سـپری می کند گفت: وضعیت خوب 
ورزش کرمـان را می تـوان از بین اسـتانهايی که سـالیان 
سـال اسـت حسـرت حضور يک تیم در سـطح رقابتهای 
لیگ برتر داشـته باشـند را رصد کنید، اينکه کرمان امروز 
53 تیـم لیـگ برتـری در بخـش آقايـان و خانم هـا دارد، 
همچنین آمار ورزشـکار سـازمان يافته قابل قبولـی دارد 
و زيرسـاختهای اسـتان رشـد خوبی داشته اسـت گويای 

اين صحبـت بنده اسـت.

وی ادامـه داد:  رشـد 5 سـال اخیـر کرمـان در حـوزه ی 
زيرسـاخت ها با کل سـرانه تاريخ برابـری می کنـد و آمار 
بسـیار خوبی اسـت و ان شـااهلل که اين رشـد همچنان در 
آينده نیز ادامه داشـته باشد و با حمايت مسـئولین ارشد 

اتفاقـات خوبی بـرای ورزش اسـتان رقـم بخورد.

مديـرکل ورزش و جوانان اسـتان کرمان با مهم دانسـتن 
اسـتعداديابی در روسـتا و شهرسـتان ها گفـت:  وجـود 
زيرسـاخت هايی بـرای ارتقـای سـطح سـالمت جامعه و 
نشـاط جامعه بسـیار ضـروری اسـت، بايـد محلـی برای 
رشـد اسـتعدادهای ورزشـی در شهرسـتانها، روسـتا و...  
وجود داشـته باشـد تا افراد مسـتعدی که وجـود دارند به 

خوبـی پـرورش يابند.
وی بـا بیـان نقـش مهـم رسـانه ها در حـوزه ی ورزش و 
امیدآفرينی عنـوان کـرد: امیـدوارم رسـانه ها و مجموعه 
عزيزان رسـالت خود را در حـوزه ی ورزش جدی تر دنبال 
کنند به هرحـال ما بايـد نويـد امیدآفرينی را بـرای مردم 
اسـتان بدهیم مردم شـرايط خوبـی را سـپری نمی کنند 
بعضـا بـه لحـاظ اقتصـادی شـرايط سـختی را دارنـد. ما 
می توانیـم بـا برگـزاری رويدادهـا در حوزه هـای مختلف 
خصوصـا در حـوزه ورزش نشـاط عمومـی و سـالمت 

اجتماعـی را تضمیـن کنیم.
پاريـزی در ادامه گفـت: بايـد امیدآفرينـی را تقويت کرد، 
بايـد تـالش کنیـم موجبـات غـرور نوجـوان و جوانـان 
اسـتان را فراهم کنیم تا اين عزيزان بتوانند مسـیر رشد و 
پیشرفت و کسـب افتخار را برای رشـته های ورزشی خود 
طی کنند. خیلـی مهمه که اين مـوارد در حوزه ی رسـانه 
انجام شـود و مردم اسـتان هم با انجـام فعالیت های بدنی 
و فعالیت هـای ورزشـی همگام شـوند تـا اسـتان کرمان 
بتواند همیشـه همینطور کـه امـروز يک ويتريـن خوب 
را در چشـم رسـانه های کشـور در حـوزه ی ورزش دارد و 
همیشـه از کرمان نـام برده می شـود ان شـااهلل بـا همین 

قدرت به مسـیر خـود ادامـه دهد.
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فوتبال ایران آماده نجات جان فوتبالیست هاست؟ -----

-----
بـا وجـود جذابیت هـای بسـیاری کـه فوتبـال 
بـرای عالقه منـدان به ايـن رشـته دارد، همواره 
خطـر مصدومیت بازيکنـان را تهديـد می کند و 
امدادرسـانی بـه فوتبالیسـت ها تبديـل به يکی 
از مهم ترين عوامل شـده و بـه تازگـی در ديدار 
ذوب آهـن و تراکتـور پزشـکان 2 تیـم جـان 2 
بازيکـن مصـدوم خـود را نجـات دادنـد؛ بـا اين 
حـال بـاز هـم نگرانی هايـی دربـاره چگونگـی 

امدادرسـانی بـه فوتبالیسـت ها وجـود دارد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ايسـنا، در 
هیاهـوی هفته هفدهـم لیـگ برتر ايـران، يک 
برخـورد سـخت میـان بازيکنـان تراکتـور و 
ذوب آهـن می توانسـت تبديـل بـه يـک حادثه 
دلخـراش و تـراژدی تلـخ تبديـل شـود امـا بـا 
اقـدام بـه موقـع نیروهـای پزشـکی و امـداد 
حاضـر در ورزشـگاه و پزشـک های 2 1ـ  تیـم 
حاضـر در مسـابقه، خطر بـزرگ از سـر فوتبال 

ايـران رفـع شـود.
و  تراکتـور  مدافـع  حسـینی،  سـیدمحمد 
امیرحسـین صدقی هافبک ذوب آهن ديروز در 
ورزشـگاه فوالدشـهر در متن اين برخورد بودند 
و بعـد از اينکـه در تقابـل بـرای زدن ضربه توپ 
در آسـمان، سـر به سر شـدند، به سـرعت روی 

زمین فـرود آمدنـد و بازيکـن تراکتـور بیهوش 
شـد. بعد از ايـن اتفـاق با درخواسـت پزشـکان 
دو تیـم، دسـتگاه های اورژانـس دو بازيکن را به 

سـرعت راهـی بیمارسـتان کردند.
ايـن اتفـاق يـادآور برخـی تصاويـر و لحظـات 
تلـخ در سـالیان گذشـته اسـت. کـم نیسـتند 
تعـداد بازيکنانی کـه به خاطـر شـوک ناگهانی 
در داخل زمیـن و رسـیدگی ديرهنـگام و بعضا 
نادرسـت نیروهـای امـدادی جـان خـود را در 

زمیـن چمـن از دسـت داده انـد.
بـا اتفاقاتـی کـه ايـن روزهـا در دنیـای فوتبال 
رخ می دهـد، همـواره ايـن نگرانـی وجـود دارد 
که بـه علـت وجـود کـم و کاسـتی های موجود 
هنـگام ايـن قبیـل اتفاقـات، عوامل امـدادی به 
خصوص مسـئوالن برانـکار که وظیفـه حمل و 
خروج ورزشـکاران از زمین را برعهـده دارند، به 

خوبـی ايـن مسـئولیت را انجـام ندهند.
شـايد ايـن مسـاله در ديدارهـای لیـگ برتری 
کمتـر نمـود داشـته باشـد امـا وقتـی پـای 
لیگ هـای پايـه و محـالت به میـان بیايـد، اين 
مسـاله تشـديد می شـود چرا که حتی برخی از 
بازی هـا بـدون وجـود دسـتگاه های آمبوالنس 

يـا حتـی يـک پزشـک برگـزار می شـود.

عباس تیمـوری، دبیر هیـات فوتبـال تهران که 
در ديدارهـای مختلفی بـه عنوان نماينـده اين 
اسـتان حضـور دارد، دربـاره وضعیـت آمـوزش 
بـه نیروهـای امـدادی بـرای اقدامـات هنـگام 
مصدومیـت فوتبالیسـت های حرفـه ای و نحوه 
انتخـاب اين افـراد بـرای حضـور در مسـابقات 
گفـت: وقتـی يـک مسـابقه در تهـران برگـزار 
می شـود، باشـگاه میزبـان مسـئولیت صفـر تـا 
صـد برگـزاری مسـابقه را برعهـده دارد. عوامل 
برانـکار معمـوال توسـط هیات هـای فوتبـال 
يـا مديـران مجموعه هـای ورزشـی معرفـی 
می شـوند. مثـال در ورزشـگاه دسـتگری مديـر 
مجموعـه يکسـری از پرسـنل را در نظـر مـی 
گیـرد امـا در تهـران، ايـن عوامـل را توسـط 
دپارتمـان و کمیته پزشـکی به صـورت اجرايی 
و عملیاتـی و میدانی آموزش داده ايـم که وقتی 
يـک عامـل برانـکار وارد زمیـن می شـود بايـد 
چـه اقداماتـی انجام دهـد. مثال قسـمت جلوی 
برانکار به کدام سـمت باشـد يـا بـا بازيکنی که 
کفتـش در رفتـه، چطـور برخـورد شـود و او را 

چطـور حمـل کننـد.
او در واکنـش بـه ايـن سـوال کـه آيـا عواملـی 
کـه توسـط مسـئوالن ورزشـگاه های معرفـی 

شـیوه نامه های  بـه  شـناختی  می شـوند، 
امدادرسـانی دارنـد يـا خیـر؟ اظهـار کـرد: اين 
عوامل بـه مـدت 10 سـال در ورزشـگاه آزادی 
کار می کننـد. اينطـور نیسـت که هر بـازی يک 

گـروه بیايـد. عوامـل امـداد، ثابـت هسـتند.
اين مقـام مسـئول دربـاره حضـور عوامل هالل 
احمر به عنـوان نیروهـای امدادی در ورزشـگاه 
انزلـی خاطرنشـان کرد: بـه انزلی اشـاره کرديد 
کـه از نیروهـای آمـوزش ديـده هـالل احمـر 
اسـتفاده می کننـد. در سـاير ورزشـگاه ها هـم 
از عواملـی اسـتفاده می شـود کـه آموزش های 
الزم را ديده اند. در ورزشـگاه آزادی هر سـال 2 
بار آمـوزش می دهیـم. يک بـار برای مسـابقات 
داخلـی و يـک بـار هـم بـرای مسـابقات لیـگ 
قهرمانـان آسـیا يـا جـام جهانـی بـه کارکنـان 

مربوطـه آمـوزش می دهیـم.
دبیـر هیـات فوتبـال اسـتان تهـران بـه نقـش 
کلیدی پزشـکان تیم هـا در هنـگام مصدومیت 
بازيکنـان اشـاره کـرد و گفـت: هنـگام حادثـه 
پزشـک تیم میزبـان يا مهمـان ماموريـت خود 
را انجـام می دهـد و عوامـل برانـکار و پزشـک 

اسـتاديوم هـم کمـک حـال او هسـتند.
او با اشـاره بـه اتفاقـی کـه در بـازی تراکتـور و 

ذوب آهـن بـرای محمدحسـین و امیرحسـین 
صدقـی رقـم خـورد، گفـت: مـن شـاهد بـودم 
کـه پزشـک تیـم میزبـان و مهمـان وارد زمین 
شـدند. عـالوه بـر آن پزشـک ورزشـگاه هـم 
کنـار آن ها بـود. در تهـران دکتـر پورمنـد کنار 
عوامـل برانـکار حضـور دارد. در اصفهـان هـم 

يک پزشـک در ورزشـگاه اين وظیفه را برعهده 
دارد. در نهايـت ايـن پزشـک هـر تیم اسـت که 
دسـتور نهايـی را می دهد. مثال پزشـک تصمیم 
می گیـرد که بازيکـن به رختکـن برود يـا راهی 
بیمارسـتان شـود. وظیفـه آسـیب شناسـی بـا 

پزشـک تیـم اسـت.   

سنا
: اي

س
عک

ملی پـوش کشـتی ايـران بـا تايیـد موضـوع تغییـر وزن خود 
بـرای حضـور در بازی هـای المپیـک 2024 پاريـس، گفت: با 
يک برنامه کارشناسـی شـده بايـد به يکـی از وزن هـای 86 يا 

97 کیلوگـرم بروم.
به گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ايرنـا،  کامـران قاسـم پور 
روز يکشـنبه اظهار کـرد: بـه اردوی تمرينی تیم ملی کشـتی 
آزاد دعـوت شـدم امـا نامـم در فهرسـت اعـزام بـه مسـابقات 
رنکینـگ دار کرواسـی نیسـت. کادر فنـی و فدراسـیون برای 
اعزام من تصمیـم جداگانـه دارند و قرار اسـت تا پیـش از آغاز 
سـال جديد اعـالم شـود. تابـع دسـتورات کادر فنی هسـتم و 
هر تصمیمـی بگیرند تبعیـت خواهـم کـرد. البته بايـد بعد از 
اردوهای تیم ملی کشـتی قرار اسـت در صورت برگزاری در در 

جـام باشـگاه های جهـان شـرکت کنم.
دارنده 2 مـدال طـالی پیکارهای جهانی با اشـاره بـه احتمال 
حضـور وی در المپیـک 2024 پاريـس، تصريـح کـرد: همـه 
دوسـت دارند المپیک را تجربـه کنند و مـن نیز از ايـن قاعده 
مسـتثنی نیسـتم. بـرای رسـیدن بـه المپیـک برنامـه دارم. 
المپیـک آوردگاه بزرگ و نهايت آرزوی هر ورزشـکاری اسـت. 
البته برای رسـیدن به پاريس نیـاز به تغییـر وزن دارم و بايد به 

يکـی از اوزان 86 يـا 97 کیلوگـرم بروم.
عضو تیـم ملـی کشـتی آزاد ايـران ادامـه داد: در صحبت های 
علیرضـا دبیر ريیـس فدراسـیون و احسـان امینـی مربی تیم 
ملـی بحـث تغییـر وزن مـن مطـرح شـده و آن را بـه بعـد از 
رقابت هـای جهانـی 2023 بلگراد موکـول کردند. خـودم بايد 
تصمیم نهايی را بگیـرم. من نیز با مشـورت کادر فنی و بزرگان 
کشـتی ايـن کار را انجـام خواهـم داد. تغییـر وزن کار راحتی 

نیسـت اما می توانـم با يـک برنامـه کارشناسـی شـده آن را با 
کمترين آسـیب ممکن انجـام دهم. به گـزارش ايرنـا، کامران 
قاسـم پور ملی پوش کشـتی آزاد ايـران در مسـابقات قهرمانی 
سـال های 2021 و 2021 موفـق بـه کسـب مـدال طـال وزن 
92 کیلوگـرم شـد. وی در سـال 2022 و در جهانـی بلگـراد با 

شکسـت جی دن کاکس آمريکا به يکـی از قدرت های نوظهور 
جهان کشـتی تبديـل شـد. قاسـم پور در سـال 2021 کاکس 
را در نیمه نهايـی شکسـت داد و در ديدار نهايی نیز موفق شـد 
مقابل ماگومد قربان اف از روسـیه بـا نتیجه 8 بـر 4 به پیروزی 

برسـد و نخسـتین طالی جهانی خـود را ضـرب کند.

سـرمربی تیم کاراته بیمه  تعاون گفـت: نتايج اين هفته 
سـوپر لیگ مسـیرمان را هموار کرد و می خواهیم بدون 

باخت قهرمان شـويم.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل ازايرنا، حسـن روحانی  
روز يکشـنبه در خصوص ادامه پیروزی هـای تیمش در 
سـوپر لیگ کاراته  کـه آنها را بـه مدعی اصلـی قهرمانی 
تبديل کرده اسـت، اظهار داشـت: ابتدا بايد از مسئوالن 
کاراته همدان تشـکر کنم کـه میزبانی خوبی داشـتند. 
برگزاری مسـابقات لیگ، خارج از تهـران موجب انگیزه 
بیشـتری می شـود. اکثـر کاراته کاهـا از شهرسـتان 
می آيند و تفاوتی ندارد که در تهران باشـد يا شـهرهای 
ديگر. شـاهد بودم  که هنرجويان کاراته استقبال  خوبی 
در همـدان داشـتند و از ديـدن قهرمانـان ايـن رشـته، 
انگیزه گرفتنـد. وی ادامـه داد: در اين هفتـه، يک ديدار 
دور رفـت بـا آوای رزم و از دور برگشـت هم يـک بازی  با 

کان ذن  داشـتیم کـه با عملکـرد مناسـب بازيکنـان  به 
برتـری خوبی رسـیديم. سـرمربی بیمـه تعـاون عنوان 
کرد: چنـدان به نتايج سـاير تیم هـا توجهـی نداريم اما 
شکسـت دانشـگاه آزاد مقابل پاس موجب شد تا مسیر 
ما بـرای قهرمانـی هموارتر شـود. هفتـه بعـدی روز 18 
ماه جاری و هفته پايانـی نیز احتماال 20 اسـفند برگزار 
می شـود. وی توضیـح داد: در هفتـه پايانـی، 2 ديـدار 
حسـاس با دانشـگاه و پاس داريم کـه اگر در يـک بازی 
هم پیروز شـويم به قهرمانی می رسـیم. البتـه هدفمان 

اين اسـت بدون باخـت به عنوان  نخسـت برسـیم.
روحانـی تصريـح کـرد: ترکیبـی از بازيکنـان امیـد و با 
تجربه هـای  عنـوان دار در تیـم مـا هسـتند کـه واقعـا 
ترکیـب ايده آلـی اسـت. بازيکنان جـوان از بـودن کنار 
نفرات مطرح، تجارب  ارزشـمندی  کسـب می کنند که 

اين مسـاله بـه سـود کاراتـه ايران اسـت.

روحانی: می خواهیم بدون باخت قهرمان لیگ برنامه خاص تانک ایرانی برای فتح پاریس
کاراته شویم

سنا
: اي

س
عک

به گـزارش معاونت امـور جوانـان ارزیابـی عملکـرد سـاالنه ادارات کل ورزش و جوانان 
اسـتان ها در مجمـوع شـاخص های ایـن معاونـت و چهـار اداره کل زیرمجموعـه خود 
در سـال ۱۴۰۰ اسـتان کرمان در رده بیسـتم کشـور قرار گرفت و در بخش ورزشـی هم 
اسـتان کرمـان در المپیاد اسـتعدادهای برتر ورزش کشـور بـه مقام 2۱دسـت یافت اما 
ایـن عدد بـه گفته معـاون ورزشـی اداره کل اسـتان کرمـان می باشـد زیـرا در آخرین 
جدولی کـه خبرگزار برنا منتشـر کرده بـود کرمان در جایگاه 3۰ام  کشـور قرار داشـت.
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هیئتی از کمیسیون 
امنیت ملی از محل 

انفجار در اصفهان بازدید 
می کند

يک عضـو هیات ريیسـه کمیسـیون امنیت 
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای 
اسـالمی از سـفر هیاتی از اين کمیسیون به 
اصفهان در پی انفجار شـنبه شـب خبـر داد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ايسـنا، 
يعقـوب رضـازاده اظهـار کـرد: کمیسـیون 
امنیت ملی در جلسـه روز گذشـته خـود دو 
موضـوع  انفجـار در يکـی از مراکـز نظامـی 
وابسـته بـه وزارت دفـاع و همچنیـن حمله 
بـه سـفارت آذربايجـان در تهران را بررسـی 

مـی کنـد.
وی افـزود: در ايـن راسـتا قرار اسـت هیئتی 
از کمیسـیون بـه اصفهان جهـت بازديـد از 
محل انفجار سـفر کرده و گزارش خـود را به 

کمیسـیون امنیت ملـی ارائـه کنند.
شـب شـنبه 8 بهمن ماه برخی منابع محلی 
در اسـتان اصفهـان از شنیده شـدن صـدای 
انفجار در محدوده خیابـان »خانه اصفهان« 
خبـر دادند و محـل دقیـق وقوع ايـن انفجار 
را در يکی از مراکز نظامی وابسـته بـه وزارت 
دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح اعـالم 

کردنـد.
وزارت دفـاع در بیانیـه ای توضیـح داد: » 
شـامگاه هشـتم بهمـن 1401 حوالـی 
سـاعت 23:30 حمله ناموفـق با اسـتفاده از 
ريزپرنـده به يکـی از مجتمع هـای کارگاهی 
وزارت دفـاع صـورت گرفـت و خوشـبختانه 
بـا پیش بینی هـا و تمهیـدات پدافنـدی 
صورت گرفتـه يکـی از آنهـا مـورد اصابـت 
پدافند هوايـی مجتمع و دو فرونـد ديگر آنها 
در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شـدند.
خوشـبختانه ايـن تهاجـم ناموفـق تلفـات 
جانـی نداشـت و آسـیب جزيـی بـه سـقف 
کارگاه وارد کرده که به فضـل الهی خللی در 
تجهیـزات و ماموريت هـای مجموعـه ايجاد 

نکرده اسـت.
وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح 
بـه ملـت شـريف ايـران اسـالمی اطمینـان 
می دهـد اقدام بـرای تولید قـدرت، اقتـدار و 
امنیت را با شـتاب و جديت ادامه خواهد داد 
و ايـن اقدامـات کورکورانه تاثیـری در تداوم 

مسـیر پیشـرفت کشـور نخواهد داشـت.«

توضیح دیوان عدالت 
اداری درباره محکومیت 
وزیر آموزش و پرورش 

به انفصال از خدمت
ديـوان عدالـت اداری دربـاره رای صـادره از 
سـوی يکـی از شـعب ايـن مرجع مبنـی بر 
انفصـال از خدمـت وزيـر آمـوزش و پرورش 

توضیحاتـی ارائـه کرد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ايسـنا 

ديـوان عدالـت اداری اعـالم کـرد:
در خصوص اخبار منتشـر شـده در رسانه ها 
در مـورد دادنامـه اصـداری از ديـوان عدالت 
اداری مبنـی بـر انفصـال از خدمـات دولتی 
وزيـر آمـوزش و پـرورش ذکـر نکاتـی بـه 
شـرح ذيل جهت روشـنگری افـکار عمومی 

ضـرورت دارد.
بـه موجـب مـاده 107 قانـون تشـکیالت و 
آئین دادرسـی ديـوان عدالـت اداری … کلیه 
اشـخاص و مراجـع مذکـور در مـاده 10 اين 
قانـون مکلفنـد آرای ديـوان را پـس از ابالغ 
بـه فوريـت اجـرا نماينـد… طبـق محتويات 
پرونـده مطروحـه در شـعبه ششـم اجـرای 
احکام ديـوان عدالـت اداری، قاضـی محترم 
ايـن شـعبه در تاريـخ 11/8/1401 مراتـب 
اسـتنکاف آقای يوسـف نوری وزيـر محترم 
آموزش و پـرورش از اجـرای رای اصداری به 
نفع خانم زهـرا صابری را بـه معاونت محترم 
قضايـی امـور اداری، اسـتخدامی و فرهنگی 
اعالم کـرده اسـت، پیرو ايـن اقـدام معاونت 
نیز در تاريخ 22/8/1401 و گزارش موصوف 
را به شـعبه 44 بدوی به عنوان شـعبه صادر 
کننـده رای قطعـی ارجـاع داده اسـت؛ پس 
از تشـکیل پرونـده بـا موضـوع اسـتنکاف از 
اجـرای رای قطعـی و ارجـاع بـه شـعبه در 
تاريـخ 18/9/1401 قاضـی شـعبه دسـتور 
احضـار فرد مسـتنکف را صـادر کرده اسـت 
و مفـاد ايـن احضاريـه وفـق مسـتندات و با 
بررسـی سـامانه خدمات الکترونیک قضايی 
در 21/9/1401 در حسـاب کاربری شخص 
وزير محتـرم آمـوزش و پـرورش درج شـده 
اسـت و در همان تاريخ پیامکی دال بر همین 
مضمون جهت مراجعـه به حسـاب کاربری 
نیز ارسال شـده اسـت و به علت عدم حضور 
در مهلـت اعطـاء شـده )10 روز( و نیـز عدم 
ارسـال مسـتنداتی دال بر اجرای مفـاد رای 
قطعی، موجبات رسـیدگی به پرونده فراهم 
بوده، لذا قاضی محترم شـعبه 44 بـدوی در 
تاريخ 10/10/1401 مبادرت به انشـای رای 

نموده اسـت.
ذکـر ايـن نکتـه ضـرورت دارد کـه اقدامات 
مذکـور جملگی در حـدود اختیاراتی اسـت 
که قانون به ديـوان عدالـت اداری اعطا کرده 
اسـت، اما بديهی اسـت ايـن رای غیر قطعی 
بوده و حسـب اطالع واصل شـده نسـبت به 
رای مذکـور درخواسـت تجديدنظرخواهـی 

شـده است.
درخصـوص ادعـای مطـرح شـده در بـاب 
اجـرای رای قطعـی ديـوان در سـال هـای 
پیشین، بررسـی صحت و سـقم اين موضوع 
امـری دارای ماهیـت قضايـی اسـت کـه 
تشـخیص و احـراز آن بـا مقامـات قضايـی 

رسـیدگی کننـده بـه پرونـده اسـت.

بحث مصونیت قضایی
 هیات ۷ نفره مصوبه 

مولدسازی را پیگیری می کنیم
نماينـده سـبزوار در واکنـش بـه مصونیـت قضايـی بـرای اعضای 
هیات هفـت نفـره و ديگر مسـئوالن اجرايـی مصوبه مولدسـازی، 
گفـت: ايـن درسـت نیسـت، بـا خیلـی از قوانیـن مصـرح و قانون 

اساسـی هـم در تناقض اسـت.
نماينـده سـبزوار در واکنـش بـه مصونیـت قضايـی بـرای اعضای 
هیات هفـت نفـره و ديگر مسـئوالن اجرايـی مصوبه مولدسـازی، 
گفـت: ايـن درسـت نیسـت، بـا خیلـی از قوانیـن مصـرح و قانون 

اساسـی هـم در تناقض اسـت.
بهـروز محبـی نجم آبـادی عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و 
محاسـبات مجلس شـورای اسـالمی در پاسـخ بـه سـوالی درباره 
»مصوبـه مولد سـازی دارايی هـای دولـت در شـورای عالـی 
هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا«، گفـت: ببینیـد بـه هـر حـال 
يکـی از مسـائلی کـه در دولـت گذشـته و دولـت فعلـی همـواره 
بـه عنـوان منابـع مطـرح مـی شـود و عملیاتـی نمـی شـود بحث 
واگـذاری اموال دولتی اسـت، اموالی کـه قابل واگذاری هسـتند يا 
مولدسـازی و در واقع تغییر کاربری اموال اسـت که سـال هاسـت 

مـورد توجـه اسـت.
وی افزود: طی چند سـال عمـال اتفاقی تا حـاال رخ نـداده و در اين 
مسـئله پیشرفتی حاصل نشـده اسـت، در واقع اين موضوع يکی از 
منابـع دولت در بودجه اسـت کـه در مجلـس به تصويب می رسـد 

اما بـه داليلـی تاکنون موفقیـت آمیز نبوده اسـت.
نماينـده مـردم سـبزوار در مجلـس در پاسـخ بـه ايـن مسـاله که 
»اين مصوبه شـفافیت نـدارد و مجلس هـم به آن نظـارت نخواهد 
داشـت«، اظهـار کـرد: در خصـوص شـفافیت، بـر اسـاس احـکام 
بودجه که سـال گذشـته بـه تصويـب رسـید، بـا توجه بـه اصالح 
سـاختار بودجـه کـه بعضـی از مـواد آنجـا مصـوب شـد معامالت 

دولـت اعـم از کوچـک و بـزرگ همـه بايد آنجا شـفاف شـود.
محبـی نجم آبـادی در واکنـش بـه ايـن مسـئله کـه »مصوبـات 
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا يـک قانـون جدا 
از قانـون مجلس اسـت، نه مجلس بـر آن نظـارت دارد نه شـورای 
نگهبـان، از سـوی ديگـر در ايـن مصوبـه بحـث مصونیـت قضايی 
را بـرای پیگیـری هـای بعـدی هـم آورده انـد و عمـال نـه در زمان 
تصويـب و نه در زمـان اجرا نظـارت و پیگیـری بر ايـن کار نخواهد 
بود«، تصريـح کرد: مـا ايـن را پیگیری می کنیـم، براسـاس قانون 
اساسـی نماينده اجازه و حـق دارد که سـوال مطرح کنـد و اين ها 
مطالبـی نیسـت کـه بتوانیـم سـوال کنیـم. قطعـا نماينـدگان در 
جريان قـرار خواهنـد گرفـت، در خصوص کـم و کیف اين مسـاله 
اجازه دهید طـی روزهايی کـه در مجلس هسـتیم قطعـا پیگیری 
خواهیـم کرد، اين مسـاله مصوبه سـران قـوا هم که باشـد مجلس 

بايـد در جريـان اجـرای آن قـرار گیرد.
وی در واکنـش بـه مسـاله مصونیـت قضايی بـرای اعضـای هیات 
هفت نفره و ديگر مسـئوالن اجرايی ايـن مصوبه، عنـوان کرد: اين 
درسـت نیسـت، با خیلی از قوانین مصـرح و قانون اساسـی هم در 
تناقض اسـت، شـورای هماهنگی سـران قـوا کـه نمی تواند خالف 
قانون اساسـی مصوبـه بدهد. اجـازه بدهیـد صحت و سـقم اين را 

طـی روزهای آينـده بررسـی کنیم.
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کاغذ سیاست
هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم

 اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصالح کند
گزارش

خبرآنالين 
اگر يک شـورای عالی بـرای نظارت ،بررسـی و رفع 
موانع تشـکیل می شـد خیلی خـوب بود امـا اينکه 
قانـون را تعطیـل کنیـم و يـک تیـم هفـت نفـره را 
جايگزيـن قانـون کنیـم بنظـر مـن اصال درسـت و 
منطقـی نیسـت . بـه ويـژه اينکـه مجلـس را که در 
راس نهادهای نظام و منتخب مسـتقیم مردم اسـت 
و در نهادينـه کردن موضـوع می توانـد کمک کند، 

کنـار بگذاريـم، خوب نیسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از خبرآناليـن 
مصوبـه مولـد سـازی دارايی هـای دولـت، تصويب 
شـده در جلسـه شـصت و هفتـم شـورای عالـی 
هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا، 21 آبان امسـال 
بـه تايیـد رهبـری رسـید و بـر اسـاس آن هیـات 
عالـی مولـد سـازی دارايـی هـای دولـت مرکـب 
از هفـت عضـو: معـاون اول رئیـس جمهـور، وزيـر 
امـور اقتصـادی و دارايـی، وزيـر کشـور، وزيـر راه و 
شهرسـازی، رئیـس سـازمان بودجـه و برنامه، يک 
نماينـده از طرف رئیـس مجلـس و يـک نماينده از 
طرف رئیس قـوه قضائیه تشـکیل شـد. دبیرخانه و 
مجـری مصوبات ايـن هیـات وزارت امـور اقتصادی 

و دارايـی اسـت.
عمـده تريـن کار اين هیات شناسـايی کامـل اموال 
غیـر منقـول دولـت و تعییـن تکلیـف آن هـا ظرف 
مـدت حداکثر يـک سـال بـا اسـتفاده از روش های 
مختلـف از جملـه؛ واگـذاری و فـروش امـوال مازاد 
و مولـد سـازی بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و 
تصويـب مـازاد بـودن امـوال غیرمنقـول دولتی به 

پیشـنهاد وزارت امـور اقتصـادی و دارايـی اسـت.
اين هیات هفت نفـره از مصونیت قضايـی برخوردار 
خواهند بود و مديـران دولتی در هر سـه قوه مکلف 
به اجـرای تصمیمات آن ها هسـتند. اگر چه مجلس 
نیـز در ايـن هیـات يـک نماينـده دارد ولـی برخی 
ناظـران سیاسـی، نـوع و نتیجه تعامـل اين نهـاد با 
مجلس را بويـژه در حـوزه قانونگـذاری را به چالش 

کشـیده اند .
»خبرآناليـن« در گفـت و گو با محمـود عباس زاده 
مشـکینی عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلس به سـواالت و ابهامات مطرح شـده 
دربـاره جايـگاه مجلـس، بـا توجـه بـه اختیـارات 
گسـترده »هیـات عالـی مولد سـازی دارايـی های 

دولـت« پرداخته اسـت:
اخیـرا بنـا شـده اسـت یـک هیـات هفـت 

نفره تحـت عنـوان مولـد سـازی، اطالعات 
امـوال دولتـی را جهـت واگـذاری و فروش 
رصد کنند. بـا توجه بـه اینکـه در جمهوری 
اسـالمی مجلـس را در راس امـور مـی دانیم 
اجـرای چنیـن طرحـی در ارتبـاط بـا نقش 

مجلـس چـه تاثیـر خواهد داشـت؟
به نظـر مـن مولدسـازی امـوال محبـوس، يـا اموال 
بـدون بهـره وری کشـور اگـر عادالنـه، عالمانـه و 
هوشـمندانه محقـق شـود واقعـا موجب وقـوع يک 
انقالب اقتصادی در کشـور خواهد شـد. بـا توجه به 
اينکـه درآمدهای کشـور به فـروش نفت اسـت که 
در فروش، قیمـت و وارد کردن پـول آن محدوديت 
داريـم، بعـد از مالیـات بـه عنـوان يکـی از منابـع 
درآمـدی، همیـن مولدسـازی امـوال راکـد دولـت 
اسـت .به نظر من اين موضـوع میدان مانـور و ابتکار 
ماسـت و واقعـا می شـود با همیـن کار يـک انقالب 

اقتصـادی در کشـور راه انداخـت.
بـا توجـه بـه اينکـه در قانـون سیاسـت هـای کلی 
اصـل 44، اسـناد باالدسـتی و منويـات رهبـری را 
بايـد مدنظـر قـرار دهیـم، امـا هنـوز در خصوصـی 
سـازی چـه موانعـی وجـود دارد، و مانـع واگـذاری 
امـوال راکـد چیسـت، اگـر واقعا مانـع وجـود دارد، 
برويم مانـع را برداريم، چرا کل قانـون را دور بزنیم؟
برای اینکه قانـون را در این مـورد دور نزنیم 
شـما راهکار برداشـتن ایـن موانـع را در چه 

مـی دانید؟
اگر يک شـورای عالی بـرای نظارت ،بررسـی و رفع 
موانع تشـکیل می شـد خیلی خـوب بود امـا اينکه 
قانـون را تعطیـل کنیـم و يـک تیـم هفـت نفـره را 
جايگزيـن قاتـون کنیـم بنظـر مـن اصال درسـت و 
منطقـی نیسـت . بـه ويـژه اينکـه بیايیـم مجلـس 
را کـه در راس نهادهـای نظـام و منتخب مسـتقیم 
مـردم اسـت و در نهادينه کـردن موضوع مـی تواند 

کمـک کنـد را کنـار بگذاريـم خـوب نیسـت ،اگـر 
نقش مجلـس هـم در ايـن موضـوع همرنـگ ديده 
شـود کلهم طرح جامع تـر خواهد بود. ايـن حرکت 
،حرکـت بسـیار خـوب و اجتنـاب ناپذيـر اسـت اما 
مـا بايـد برويـم قانـون را درسـت کنیـم ،مجلس ما 
برخـالف مجالس دنیـا هـر روز جلسـه دارد و صبح 
به صبـح قانـون تصويب مـی کند ،اگـر قانـون ايراد 
دارد بنويسـند تـا مجلـس قانـون را اصـالح کنـد 
.دولت مصوبـه دارد برود مصوبـه اش را اصالح کندو 

موانع را بردارد و نهادسـازی شـود تـا کار نهادمند و 
شـفاف انجام گیرد.ما در کشـور خالء قانونی نداريم 
کـه بخواهیـم بـرای جبـران اين خلـع يـک کمیته 
تشـکیل دهیـم .مـا بجـای ايـن کارهـا بايد سـريعا 
قوانیـن و مقـررات را تکمیـل و عنداللـزوم اصـالح 
کنیـم و بـا دو فوريـت قانـون جديـد بگذاريـم .اگر 
الزم اسـت دولت چهار تـا اليحه دو فوريتـی بیاورد 

و مجلـس بنشـیند يـک هفتـه روی آن کار کند.
آیـا جایگزیـن کردن یـک هیات هفـت نفره 
بجـای اصـالح و یـا تصویـب قانـون جدیـد 

موثـر خواهـد بود؟
مـن به عنـوان کسـی کـه در دولـت کار رسـانه ای 
کرده ام و در قـوه قضايیـه و مجريه بـوده ام ، و االن 
هـم در قوه مقننه هسـتم اينـکار را به صالح کشـور 
نمی دانـم و امیـدوارم دوسـتانی که مبـدع اين کار 
هسـتند بیايند و ضرورت هـا و الزامات و آثـار آن را 
توضیـح دهنـد. اتفاقا مـا مسـائل خیلی مهـم تری 
داريـم و اگـر قـرار باشـد اينجـوری آن مسـائل را 
حـل کنیم بهتر اسـت بـرای آن هـا کمیته تشـکیل 

دهیـم.
بـه چنـد نمونـه مصداقـی از این مشـکالت 

اشـاره مـی کنید؟
بله، برای تقويـت سـرمايه اجتماعی کشـور کمیته 
تشـکیل دهیـم و ببینیـم چـرا سـرمايه اجتماعـی 
کشـور بـا وجـود گفتمـان انقـالب اسـالمی کـه 
عصـاره آن عدالـت اسـت در حـد انتظار فربـه نمی 
شـود. خیلـی مسـائل مهم تـری بـرای تشـکیل 
کمیتـه داريم، اگر کشـور را بتوانیـم عدالتمند اداره 
کنیـم و مـردم نسـبت بـه حـق و حقـوق و تکلیـف 
توجیـه شـوند و دولـت و ارکان حاکمیـت در »اتاق 
شیشـه ای« فعالیـت کننـد، مهـم تـر از اين اسـت 
که يـک چنیـن کمیتـه هايـی تشـکیل دهیـم و با 
واگذاری اختیـارات بـه آن، قانـون را تغییـر دهیم. 
مـن بـه ايـن موضـوع نقـد جـدی دارم و امیـدوارم 

بتوانیـم توجیـه شـويم.
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مصوبه مولد سـازی دارایی های دولت، تصویب شـده در جلسـه شـصت و هفتم شورای 
عالـی هماهنگی اقتصـادی سـران قـوا، 2۱ آبان امسـال بـه تاییـد رهبری رسـید و بر 
اسـاس آن هیات عالـی مولد سـازی دارایـی های دولـت مرکـب از هفت عضـو: معاون 
اول رئیس جمهـور، وزیر امـور اقتصـادی و دارایی، وزیر کشـور، وزیر راه و شهرسـازی، 
رئیس سـازمان بودجه و برنامـه، یک نماینـده از طرف رئیـس مجلس و یـک نماینده از 
طرف رئیس قوه قضائیه تشـکیل شـد. دبیرخانـه و مجـری مصوبات این هیـات وزارت 

امور اقتصـادی و دارایی اسـت.

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 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي برابر راي شـماره 1401/08/26-140160319014004441 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم هنگامه سـنجری بنستان 
فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1 صادره از جیرفت در ششـدانگ يک بـاب خانه و باغچه به مسـاحت 
880مترمربع پـالک -فرعي از69- اصلي مفروز و مجزی شـده از پـالک 9 فرعـي از 69- اصلي قطعه يک 
واقع در اراضی بنسـتان جبالبارز جیرفت بخش 34 کرمان  خريداري از مالک رسـمي آقاي حسـن امیری 
محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
يک مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در 

صورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت. شناسه آگهی :1440974

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 تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 

140160319014004641-1401/09/03 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نعیمه شـهرياري سـرحدي فرزند يداله بشـماره شناسنامه 
7130 صـادره از جیرفت در ششـدانگ يک بـاب خانه بـه مسـاحت 139.56 مترمربع پـالک -فرعي 
از564- اصلي مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعـي از564- اصلي قطعه دو واقـع در اراضی کهوروئیه 
جیرفت بخـش 45 کرمان خريـداري از مالک رسـمي آقاي هاشـم پارسـا مطلق محرز گرديده اسـت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین 
آگهي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک 
مـاه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايـي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در 
صورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی . رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت.شناسه آگهی:1440973

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 مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 140160319014004992-

1401/09/16-هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي 
آقاي سـجاد مقبلـي هنزائـي فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 3120021334 صـادره از بافت در 
ششـدانگ يک باب خانه بـه مسـاحت 269.9 مترمربع پـالک- فرعـي از 564-اصلي مفـروز و مجزي 
شـده از پالک-فرعـي از 564- اصلـي قطعـه دو واقع در اراضـي کهوروئیـه جیرفت بخـش 45 کرمان  
خريـداري از مالک رسـمي آقاي انوشـیروان پارسـا مطلـق  محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهي بـه مدت دو 
ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10                تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی.رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت.شناسه آگهی :1440972

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 تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 

140160319014004996-1401/09/16- هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانه بالمعـارض متقاضي خانم آفريده احمد يوسـفی سـرحدی فرزند خداداد بشـماره شناسـنامه 
219 صـادره از جیرفت در ششـدانگ  زمین محصور مشـتمل بـر انباری بـه مسـاحت 140 متر مربع 
پالک- فرعي از571- اصلي مفروز و مجزي شـده از پـالک 94 فرعي از 571- اصلي قطعـه دو واقع در 
اراضی سـرجاز جیرفت بخش 45 کرمـان خريـداري از مالک رسـمي محمد محمدی  محـرز گرديده 
اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود در صورتي که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار 
اولیـن آگهي بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ايـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند.بديهي اسـت در 
صورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت.شناسه آگهی :1447087

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 مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي شـماره 14016319014005734-

1401/10/12-هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضي 
آقاي شـهرام عارفي مسـکوني فرزند حمداهلل بشـماره شناسـنامه 52 صادره از جیرفت در ششـدانگ 
يـک  قطعه زمین  مشـتمل بر سـاختمان بـه مسـاحت 578 مترمربـع پـالک- فرعـي از 579- اصلي 
مفروز و مجزي شـده از پالک 7 فرعـي از579- اصلي قطعـه دو واقع در اراضی رهجـرد جیرفت بخش 
45 کرمـان خريداري از مالک رسـمي خـود متقاضی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهـي به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک ماه از تاريخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 

عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/11/24

جواد فاريابی.  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت.شناسه آگهی :1447084

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 اصالحـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي برابـر راي اصالحـی  شـماره 
140160319014005882  -1401/10/18 - هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضـي آقاي مصطفي میرزائي فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 275 صادره از 
راين در ششـدانگ يک باب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 1441/08 مترمربع پالک 55-فرعي 
از609- اصلي مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعي از609- اصلي قطعه دو واقع در اراضی باغعلیشـیر 
دلفارد جیرفـت بخش 45 کرمـان  خريـداري از مالک رسـمي آقاي عبـاس آکار محرز گرديده اسـت.
لذا به منظـور اطـالع عموم مراتـب در يـک نوبت  آگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار  آگهي بـه مدت يک 
ماه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت يک مـاه از تاريخ تسـلیم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديـم نمايند.بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار: 1401/11/10

جواد فاريابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت. شناسه آگهی: 1446828

شورای هماهنگی سران قوا هرچه الزم بداند تصویب می کند و پاسخگو نیست
نماينده مـردم تبريز در مجلس با اشـاره بـه تبعات مصوبه مولدسـازی گفت: 
مجلس بـه عنوان يـک قـوه نظارتـی بايـد بتواند بـر نحـوه اجـرای مصوبات 
شـورای هماهنگی سـران قوا نظارت داشـته باشـد که عمال با اين ترتیب که 
وجـود دارد نه تنها مجلـس بلکه قـوه قضايیـه هـم نمی تواند نظارت داشـته 

باشـد؛ اين هـا در واقـع از فرجام خوبـی حکايت نخواهـد کرد.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ايلنا، احمـد علیرضابیگـی نماينـده مردم 
تبريـز، آذرشـهر و اسـکو در مجلـس شـورای اسـالمی در رابطـه بـا مصوبـه 
مولدسـازی شـورای هماهنگی سـران قوا، گفت: بحث مولدسـازی کـه قرار 
اسـت از طريق آن بخشـی از هزينه های دولت از طريق واگذاری اموال دولتی 
تامین شـود چندسـالی می شـود که با عنوان فروش امـوال دولـت در بودجه 

می آيـد امـا اکنـون وارد فاز متفاوتی شـده اسـت.
عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراها در ادامـه بـه تجربـه 
خصوصی سـازی ها اشـاره و خاطرنشـان کرد: ما بايد در اين رابطه به اتفاقاتی 
کـه در گذشـته در رونـد خصوصی سـازی ها رقم خـورد و تجاربی که کسـب 
شـد، توجه داشـته باشـیم، وقتی در تجربـه واگذاری ها و خصوصی  سـازی ها 

با وجـود قوانیـن و مقـررات و با آن همـه هیئت و کمیسـیون و شـرايط ديگر 
آن نتايج رقم خورد و شکسـت ها و تلخکامی هايی داشـتیم که تجربـه آن در 
مقابل چشـم جامعه موجـود اسـت، بعید نیسـت کـه در اينجا شـاهد اتفاق 

مشـابه و حتـی بدتری باشـیم.
نماينده مردم تبريز در پاسـخ به اين سـوال که »اين شـورا در شـرايط جنگ 
اقتصادی سال 97 تشکیل شـد، يکی از مهمترين و پرحاشیه ترين مصوباتش 
هم گرانـی بنزيـن در آبـان 98 بود، با گذشـت نزديک به 5 سـال چقـدر الزم 
اسـت فعالیت اين شـورا ادامه پیدا کند؟«، اظهار داشـت: اين شـورا براساس 
اختیارات منبعث از اصل 110 قانون اساسـی تشـکیل شده اسـت اما مسئله 
مهم تـر دربـاره اين شـورا اين اسـت کـه بايـد مسـئولیت بپذيرد کمـا اينکه 
در مـورد حادثـه بنزين نـه رئیس قـوه مقننـه وقت مسـئولیت پذيرفـت، نه 
رئیس قـوه قضايیـه و نه رئیـس قـوه مجريه که اصـال گفت مـن بعـد از اجرا 

متوجه شـدم.
وی خاطرنشـان کرد: نکته مهم ديگر اين اسـت که مجلس به عنوان يک قوه 
نظارتی بايد بتواند نظارت داشـته باشـد که عمال با اين ترتیب کـه وجود دارد 

نه تنها مجلس بلکـه قوه قضائیـه هـم نمی تواند نظارت داشـته باشـد؛ اين ها 
در واقع حکايت از فرجام خوبی نخواهد داشـت.

علیرضـا بیگـی در واکنش به اين مسـئله کـه »مصوبـات مجلـس در دو نهاد 
بررسـی می شـود امـا اين شـورا بـا هیـچ نظارتـی مواجـه نیسـت و ايـن امر 
باعث شـده دولت هـا موضوعاتـی کـه می دانند در مجلـس با سـختی مواجه 
می شـود را به اين شـورا ببرنـد«، گفـت: بلـه، مصوبـات مجلس بـرای اينکه 
در چارچوب اسـالم و قانون اساسـی باشـد از سـوی شـورای نگهبـان و برای 
اينکه خالف سیاسـت های کلی نظام نباشـد از سـوی هیات عالـی نظارت بر 
اجرای سیاست ها بررسـی می شـود اما اين شـورا هرچه الزم بداند را تصويب 
می کند و بعدا پاسـخگو هم نیسـت. مانند تبعاتی که مثال طرح گرانی بنزين 

داشـت و هیچ قوه ای هـم مسـئولیتش را به گـردن نگرفت.
نماينده مـردم تبريـز در خصوص احتمـال بروز تخلـف و اشـتباهات در روند 
اجـرای مصوبـه مولدسـازی، عنـوان کـرد: اينکـه در ابتـدا گفتـم می توانـد 
پیامدهای شومی داشـته باشـد به همین علت بود، در اين مصوبه اصال کسی 
نمی تواند مطالبه ای داشـته باشـد يعنی از قبل دارند پیش بینی می کنند که 

قوانین مغايـری که در ايـن رابطه وجود داشـته ملغی تلقی می شـود، اعضای 
هیات و مجريان مصون از تعقیـب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه اسـت. 

معنی ايـن مصوبه معلوم اسـت که چـه اتفاقی خواهـد افتاد.
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تشکیل کارگروه مبارزه با 
جرایم خشن در ریگان

ريیس دادگسـتری ريگان از تشـکیل 
کارگـروه مبـارزه بـا جرائـم خشـن 
در ريـگان خبـر داد و گفـت: اولیـن 
جلسـه اين کارگروه با حضـور قضات 

دادگسـتری ريـگان برگـزار شـد.
جـواد دهقـان بـا اشـاره بـه تشـکیل 
کارگـروه مبـارزه بـا جرائـم خشـن 
در ريـگان در تشـريح جزئیـات ايـن 
خبـر گفـت: حسـب مصوبه شـورای 
تامین اسـتان و دسـتورات ريیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمان، کارگروه 
مبارزه با جرائم خشـن در شهرسـتان 
ريـگان تشـکیل و اولین جلسـه آن با 
حضـور قضـات دادگسـتری ريـگان 

برگـزار شـد.
او افزود: در برخورد با جرائم خشـن از 
جمله حمـل و نگهـداری سـالح های 
غیرمجاز، تیرانـدازی و نزاع ها همانند 
گذشـته دسـتگاه قضايی بـا قاطعیت 
برخـورد خواهـد کـرد و هیـچ گونـه 
ترحمـی در اين زمینه و ايـن موارد در 

نظر گرفتـه نخواهد شـد.
همـکاری  کـرد:  بیـان  دهقـان 
دسـتگاه های مسـئول در کاهـش و 
مهـار جرائم خشـن و افزايـش امنیت 

جامعـه تاثیـر بسـزايی دارد.

فرمانـده انتظامـی رفسـنجان از کشـف دو تـن 
کنسـانتره مـس سـرقتی از يـک دسـتگاه وانـت 

نیسـان عبـوری از ايـن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ اکبر نجفی امروز 9 بهمن ماه در تشـريح 
اين خبر گفـت: مامـوران کالنتری 13 رفسـنجان 
هنـگام گشـت زنـی در محـور سرچشـمه به سـه 
دسـتگاه خودرو که با سـرعت بسـیار زياد در حال 
تـردد بودنـد مشـکوک و بـه آنان دسـتور ايسـت 
دادنـد امـا ايـن خودروها بـدون توجـه بـه اخطار 
پلیس بـه حرکـت خـود ادامـه داده و سـرانجام با 
تعقیب و مراقبت، هر سـه دسـتگاه خودرو توقیف 

و جهت بررسـی بیشـتر بـه مقـر انتظامـی منتقل 
شدند. او افزود: در بازرسی انجام شـده از خودروی 
نیسـان مقدار دو تن کنسـانتره سـرقتی کشـف و 
مشـخص شـد که دو خودروی ديگر به عنـوان راه 
پاک کـن ايـن خـودرو در جاده تـردد مـی کردند.
فرمانـده انتظامـی رفسـنجان با بیـان اينکـه برابر 
دسـتور قضايی متهمین دسـتگیر شـده به همراه 
محموله کشـف شـده بـه مراجـع قضايـی معرفی 
شـدند اظهـار کـرد: کارشناسـان ارزش تقريبـی 
محموله کنسـانتره کشـف شـده را يک میلیـارد و 

هشـتصد میلیـون ريـال اعـالم کردند.

مديرعامـل جمعیت هـالل احمر کرمـان گفت: 
دوره اسـتانی تربیـت مربـی کمک هـای اولیه با 
حضـور 60 مربـی در کرمـان در حـال برگـزاری 

اسـت.
رضا فالح با اشـاره بـه اينکه دوره اسـتانی تربیت 
مربی کمک های اولیه از صبح روز شنبه 8 بهمن 
در مرکـز بیـن المللـی آموزش هـای تخصصـی 
امدادونجات هالل احمر آغاز شـده اسـت، گفت: 
اين دوره تا شـامگاه 12 بهمـن ماه بـا حضور 60 

مربـی ادامه خواهد داشـت.
او بـا اشـاره بـه اينکـه داوطلبـان و امدادگـران از 

سراسـر شـعب جمعیـت هـالل احمـر اسـتان 
کرمـان در مرکـز آموزش هـای تخصصـی هالل 
احمر در شـهر کرمان گردهـم آمدند، افـزود: 80 
نفر در آزمون ورودی دوره شـرکت کردند که 60 
نفر موفـق بـه حضـور در دوره مربیگری شـدند.
مديرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان با 
اشـاره به ارائه سـرفصل های پیش بیمارستانی و 
امدادوکمک هـای اولیـه در حوادث بـه فراگیران 
بیان کرد: ارتقـای آمادگـی مقابله آحاد مـردم با 
مخاطرات از اهـداف برگـزاری دوره تربیت مربی 

امـداد وکمک های اولیه اسـت.

تخریب آب بندان های
 حاشیه رودخانه گرگانرود - گلستان

 
عملیات تخريـب آب بندان هـای حاشـیه رودخانـه گرگانرود 
در حوزه روسـتاهای بی بی شـیروان و سلمان فارسـی از توابع 
شهرستان گنبدکاووس آغاز شـد. رودخانه گرگانرود از لحاظ 
تامیـن منابـع آبی نقشـی مهـم و حیاتی در اسـتان گلسـتان 
دارد. سـه سـد سـريالی به نام هـای »بوسـتان«، »گلسـتان« 
و »وشـمگیر« از طريـق ايـن رودخانـه سـیراب می شـوند و 
کشـاورزان منطقه، آب مورد نیاز مزارع کشـاورزی را از طريق 
اين رودخانـه تأمین می کنند. در سـال های گذشـته تعدادی 
از افـراد اقـدام به احـداث آب بنـدان در بسـتر رودخانـه کرده 
بودنـد کـه آن مشـکالتی را ايجـاد کـرد. در طـول 25 سـال 
گذشـته، تعـداد آب بندان هـای ايجـاد شـده در حاشـیه اين 
رودخانـه حـدود 75 فقره اسـت که حـدود 6 میلیـون و 800 
هزار متـر مکعـب آب را در خود ذخیـره کرده اسـت. فیزيک و 
حجم اين میـزان آب مانع از برقراری جريـان طبیعی رودخانه 
به دوردسـت شـده اسـت. پیـش از ايـن علـی محمـد زنگانه 
-اسـتاندار گلسـتان- برای تخريـب آب بندان هـای غیرمجاز 
منتهـی بـه سـد »وشـمگیر« ضـرب االجـل 45 روزه تعیین 

کـرده بود.
 عکاس:رامین بشرويه

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد

کشف 2 تن کنسانتره مس سرقتی در رفسنجان

برگزاری دوره آموزشی تربیت مربیان کمک های 
اولیه در کرمان

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته شهرسـتان جیرفت، 
رئیس هیئـت کاراته شهرسـتان جیرفـت در حاشـیه اين 
مسابقات گفت: مسـابقات لیگ کاراته آقايان جیرفت که از 
آبان ماه امسـال کلید خورده بود در هفتـه اول بهمن ماه به 

ايسـتگاه پايانی خود رسید .
حمیـد فرودنیا افـزود: در اختتامیه مسـابقات لیـگ کاراته 
جیرفت 220 شـرکت کننده در رده های سـنی خردسـال 
، نونهـاالن ، نوجوانـان ، جوانـان و امیـد در دو رشـته کاتا و 
کومیته به رقابـت پرداختند کـه در پايـان از نفـرات برتر با 
اهدای حکـم قهرمانی و مـدال تقديـر شـد. او همچنین از 
برگـزاری مسـابقات لیـگ کاراته بانـوان به صـورت منظم 
خبـر داد و بیان داشـت: هـدف از برگزاری مسـابقات لیگ 
کاراته ايجـاد حس رقابـت بین بازيکنـان ، اسـتعداديابی و 
سـرمايه گذاری بـرای آينـده ورزش کاراته جیرفت اسـت 
که خوشـبختانه اسـتعداد های بسـیار خوبی در اين رشته 
در شهرسـتان جیرفـت وجـود دارد کـه بـا تـالش و برنامه 
ريزی قطعا می توانند در سـطح ملی و جهانی بدرخشـند. 
رئیـس هیئـت کاراتـه شهرسـتان جیرفـت از توانمنـدی 
و سـطح بـاالی داوران بومی گفـت و ادامـه داد: مسـابقات 
لیگ کاراته جیرفـت در دو بخش آقايـان و بانوان بـا داوری 
داوران بومی شهرسـتان انجام شـد. او از برنامه ريـزی برای 
برگـزاری مسـابقات اسـتانی در جیرفت خبـرداد و افـزود : 
هیئت کاراتـه و همچنیـن شهرسـتان جیرفت پتانسـیل 
برگـزاری مسـابقات کشـوری را دارد که می طلبـد حداقل 
مسـئولین شهرسـتان با ايـن هیئـت همـکاری الزم برای 

برگزاری چنین مسـابقاتی را داشـته باشـند. 
حمید فرودنیـا از عدم توجه مسـئوالن بـه ورزش و جوانان 
انتقاد کرد و گفت : علی رغم دعوت از مسـئولین شهرستان 
متاسـفانه هیچ يـک آن هـا در اختتامیـه مسـابقات لیگ 
کاراتـه جیرفت حضـور نیافتند کـه اين بـی توجهی گاليه 
منـدی جامعـه ورزش را بـه همـراه داشـته اسـت. گفتنی 
اسـت در اختتامیـه مسـابقات لیـگ کاراته جیرفـت آقای 
محمـود خانـی رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 
جیرفـت، آقای سیداسـماعیل حسـینی معـاون فرهنگی 
شـهرداری جیرفت، آقای علی عارفی کارشـناس مسـئول 
تربیـت بدنـی و سـالمت آمـوزش و پـرورش ، آقـای جواد 
زورمنـد کارشـناس مسـئول ابتدايـی آمـوزش و پـرورش 
جیرفـت و آقـای محمـدی قائـم مقـام شـرکت کشـت و 

صنعت حضـور داشـتند.
نفرات برتر لیگ کاراته 

کاتا انفرادی خردساالن
محمد رئوف شهرياری، اول

محمد طاها مقبلی، دوم
امیررضا شهدادی، سوم
امیرمحمد بلوچی، سوم

کاتا نونهاالن رده کمربند زرد و نارنجی
آرمین افرا اول

يزدان بهزاد نژاد دوم

امیرعلی رشیدی وابوالفضل شريفی، مشترک سوم
کاتا نونهاالن زیر قهوه ای

حامد بلوچ، اول
آرشا سعیدی، دوم

ايلیا نوروزی و سبحان سنجری، مشترک سوم
کاتا تیمی نونهاالن

مقام اول تیم الف باشگاه منتظران
مقام دوم تیم ب باشگاه منتظران

مقام سوم باشگاه مبارزان
کاتای تیمی جوانان

مقام اول باشگاه مرکزی
کاتا انفرادی نوجوانان

محمد علی مسلمی، مقام اول
امیرحسین عربی، مقام دوم

آريا پهلوانی، مقام سوم
امیرسام صفوی، مقام سوم

کاتای جوانان
محمد شفیعی زاده، مقام اول
امیرمحمد مسلمی، مقام دوم

ايلیـا افتخـاری وابوالفضـل علـی مـرادی مشـترک مقام 
سـوم

 کومیته 3۰ کیلو نونهاالن
فاضل سرحدی اول

محمد متین مالئی دوم
يوسف انوری وعرشیا در جهانگیر، مشترک مقام سوم

 کومیته 3۵ کیلو گرم نونهاالن
محمد مهدی حاجب، مقام اول

سینا اکبری، مقام دوم
دانیال مريدی و آيدين درينی،  مقام سوم مشترک

  

کومیته نونهاالن  ۴۰
امیرعلی پرما، مقام اول

محمد طاها احمد يوسفی، مقام دوم
نعیـم گوشـکی،امیر علی حاجـی نمکـی ، مشـترک مقام 

سـوم
کومیته نونهاالن ۴۰+

محمدفاضل امیری، مقام اول
امیر عباس رئیسی، مقام  دوم

محمدجواد سـاالری و ابوالفضـل نعمتی  مشـترک مقام 
م سو

کومیته نوجوانان ۴۰-
ابوالفضل دانشور مقام اول

متین ساالری مقام دوم
ابوالفضل اشرافی و امیرعلی مشايخی  مقام سوم

کومیته نوجوانان ۵۵+
ابوالفضل احمد يوسفی اول

امیررضا جاللی دوم
امیر مهدی سیدی سوم

کومیته جوانان 50
مهدی ساالری اول

ياسین مرادکريمی دوم
 کومیته  جوانان ۶۰-

محمدامین ساالری اول
محمدطاها رفیعی دوم

رضا سرحدی ومهدی ساالری سوم مشترک
کومیته وزن ۶۰- بزرگساالن

محمدامین محمودی اول
محمد حسین افشاری پور دوم

حسین نظم الدينی ورضا درينی سوم  مشترک
کومیته بزرگساالن وزن آزاد

سلمان ساالر گنجی اول
محمد صالح سیدی دوم

مهدی شفیعی وابوالفضل دوستکی سوم مشترک
کومیته 2۰-

1-مهیار بهبودی
2-ابوالفضل عبدالهی

3-محمد مهدی حیدری
4-حمیدرصا بیدشکی

کومیته 2۵-نونهاالن
1-محمد مسیح ماليی

2-محمد پارسا حاجی نمکی
3-محب ساالر بازده

4-محمدصدرا سنجری
 کاتای نونهاالن زیر قهوه ای

1-عیلیا مسلمی
2-آرشام هاتفی

3-ابوالفضل علیزاده
4ياسین احمد يوسفی

خبر

مديـر فـرآوری شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن 
از کسـب رکـورد تولیـد کنسـانتره و سـنگ آهن 
دانه بنـدی در آذرمـاه و دی مـاه سـال جـاری 

خبـر داد.
حسـین کامجـو در اين بـاره توضیـح داد: »بـه 
حول و قـوه الهی و با تالش شـبانه روزی پرسـنل 
واحـد فـرآوری شـرکت سـنگ آهن گهرزمین و 
شـرکت نظـم آوران، در پايان سـال مالـی منتهی 
بـه آذرمـاه 1401، واحـد فـرآوری گهرزمیـن 
موفق شـد رکورد تولید کنسـانتره و سـنگ آهن 
دانه بندی شـده را طی سـال مالی 1401 نسـبت 
بـه کل دوره های مشـابه کسـب کنـد و بـا تولید 
6،412،809 تـن کنسـانتره و 9،664،767 
تـن سـنگ آهن دانه بنـدی شـده، جهشـی 31 

درصـدی در تولیـد کنسـانتره و 25 درصـدی در 
تولیـد سـنگ آهن دانه بنـدی نسـبت بـه سـال 

مالـی گذشـته را به ثبـت برسـاند«.
او افـزود: »در دی مـاه 1401 نیـز رکـورد ماهانه 
تولید کنسـانتره برای سـومین بار در سال جاری 
شکسـته شـد و اين واحـد توانسـت بـه رکوردی 
ديگـر در تولیـد 607،454 تن کنسـانتره دسـت 

يابـد«.
کامجـو گفـت: »بـا توجـه بـه اهمیـت و جايـگاه 
تولیـد، واحـد فـرآوری قصـد دارد در سـال مالی 
منتهـی بـه آذرمـاه 1402 بـا انجـام اصالحاتـی 
روی خطـوط تولیـد و اجـرای برنامه نگهـداری و 
 ،)RCM( تعمیرات مبتنـی بر قابلیت اطمینـان
تولیـد کنسـانتره خـود را بـه هفـت میلیـون تن 
رسـانده و در بخش سنگ شـکنی نیز 10 میلیون 

تـن تولید داشـته باشـد«

عزم گهرزمین در افزایش تولید کنسانتره؛

کسب دو رکورد پیاپی تولید توسط فرآوری گهرزمین

فراخوان جایزه داستان کوتاه 
ABR الیزابت جولی 2۰23 

منتشر شد
مهلت: 4 ارديبهشت 1402

جايـزه داسـتان کوتـاه الیزابـت جولـی يـک مسـابقه 
داستان کوتاه ساالنه اسـت که توسط نشـريه کتاب نقد 
اسـترالیايی برگزار می شـود.داوران اين دوره گريگوری 

دی، جنیفـر میلـز و ماريـا تاکولندر هسـتند.
لینک های مرتبط

ABR وبسايت جايزه داستان کوتاه

با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان و مدیر کل فرودگاه های 
استان مصوب شد؛

پایش مداوم فرونشست ها در فرودگاه بین المللی کرمان 
با حضور مديـر کل مديريـت بحران اسـتانداری کرمـان و مديـر کل فرودگاه های اسـتان 
کرمـان تفاهم نامـه مديريـت بحـران در سـوانح هوايـی مصـوب شـد و پايـش مـداوم 

فرونشسـت ها در فـرودگاه بیـن المللـی کرمـان در دسـتور کار قـرار گرفـت.
همايش بررسـی آخريـن وضعیت فرونشسـت ها در شـهر کرمـان و برخی نقاط فـرودگاه 
بین المللی کرمان با حضور حمید سـالخورده مديرکل مديريت بحران استانداری کرمان، 
علی جزينی زاده مديرکل فرودگاه های اسـتان کرمان و جمعی از اسـاتید دانشـگاه برگزار 
شـد.  در اين همايش سـالخورده با اشـاره به راهکارهای عملی، حضور جمعی سـازمان ها 
و ادارات کل مرتبط در خصوص بررسـی آخرين وضعیت فرونشسـت ها  و همچنین برخی 
نقاط فرودگاه بین المللی کرمان را خواسـتار شـد. در ادامه جزينی زاده نیز به بررسـی های 
عملی در خصـوص ارائه راهکار و همچنین پايش مسـتمر و سیسـتماتیک فرونشسـت ها 
تأکیـد کرد. شـايان ذکر اسـت علی نگارسـتانی اسـتاد دانشـگاه صنعتـی با بـه کارگیری 
روشـی نوين در پايش های مسـتمر فرونشسـت و فروچاله ها، از  يافته های مستند مطابق 
با مقـاالت و پژوهش هـای جديد، در خصـوص بررسـی علمی، علـت، محل، عمـق و ارائه 
راهکارهای برون رفـت از چالش هـای احتمالی اعالم آمادگـی کرد. گفتنی اسـت در پايان 
تفاهم نامه مديريت بحران در سـوانح هوايی، میـان ادارات کل مديريت بحران اسـتانداری 

و اداره کل فرودگاه هـای اسـتان کرمان به مدت 2 سـال مصوب شـد.

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 ريـال همـراه بـا ارزيابی سـاده با مبلغ تضمیـن فرايند ارجـاع کار در مناقصـه 1.089.960.000 ريـال از محل اعتبارات 

عمرانـی و بـا حداقـل تعداد شـرکت کنندگان 2 نفـر و به شـماره 2001005963000346  را از طريق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمايد.
لـذا از کلیـه شـرکت هايـی کـه دارای حداقل رتبه 5 رشـته آب – رتبه در رشـته آب رتبـه بندی از سـازمان برنامه و بودجه و همچنیـن گواهی صالحیت ايمنی 

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

دريافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ 1401.11.09 می باشد.

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

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاريخ 1401.12.06 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه تاريخ 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 عضويت در سامانه: مرکز تماس 1456 - 021 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

وم
ت د

نوب

بحران کم آبی را جدی بگیریماختتامیه لیگ کاراته آقایان در جیرفت


