
واکنش نماینده سیرجان به  افزایش 
 درآمد مالیاتی استان کرمان

حسن پور: مدیران مالیاتی استان مقصر هستند
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اهالی »گنج آباد« نگران دهن بازشده زمین
 مدیرکل زمین شناسی استان کرمان: شکاف ها مربوط به فرونشست های قبلی است و فرونشست فعالی در این منطقه نداریم

 مدیرکل بحران استانداری کرمان: نمی توان دستور تخلیه داد، به بنیاد مسکن و فرمانداری گفته ایم که پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند

 فرونشست  زندگی ساکنان روستاهای منوجان را تهدید می کند

مدیر پایگاه جهانی لوت خبر داد؛
خسارت طوفان به آثار تاریخی فهرج

مدیر پایـگاه جهانی لوت با اشـاره بـه ادامـه طوفان در 
فهرج گفت: تندباد خسـارت زیادی به بناهای تاریخی 

شهرستان فهرج وارد کرده است.حمید وحید زاده اظهارداشت: شدت طوفان شن 
در شرق اسـتان کرمان بسـیار باالسـت این طوفان در شهرسـتان فهرج خساراتی 
را نیز بـه بناهای تاریخـی وارد کرده اسـت.او افـزود: نگـران وضعیت ایـن بناها در 
صورت تشـدید و افزایش سـرعت باد هسـتیم زیرا بیشـترین خسـارات را به میل 

نـادری، جاده سـنگی، محوطه باسـتانی چهار ریـگان و برج معاذ اعـام کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: 
جلسات متعددی برای راه اندازی سامانه بومی معامات در 

سازمان بورس برگزار شده، اما اکنون اجرایی شدن آن منوط به اباغیه دستورالعمل 
بورس ها و سازمان بورس است.

به گزارش ایرنا، هسته معامات بعد از افزایش غافلگیرانه سهامداران به بازار سرمایه و ورود 
حجم گسترده ای از نقدینگی به این بازار با مشکاتی بسیار جدی مواجه شد که چنین 
اتفاقی سبب عقب ماندگی سهامداران از انجام معامات و ضرر و زیان های هنگفت آنها 

در این بازار طی ۲ سال اخیر شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران مطرح کرد؛

راه اندازی سامانه بومی معامالت 
در انتظار ابالغیه سازمان بورس
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سیاستمداران آویزان 
 به بنگاه های متصل

محسنجاللپور
یادداشتمهمان

اوایل این هفته تردد اوایل این هفته تردد 
 غیرضروری نداشته باشید غیرضروری نداشته باشید

احمد  مشفق استاد دانشگاه ییل در 
مقاله ای نشان داده که در کشورهای 
در حال توسعه، سیاستمداران صاحب 
قدرت، بیشتر عالقه مند به محافظت از 
منافع تجاری افراد خاص »متصل« به 
خود هستند، و نه صنایع به طور کلی. به 
همین دلیل انواع مجوزها را بر اساس روابط 
شخصی و دوستانه با صاحبان بنگاه ها، 
اختصاص می دهند. آقای مشفق این 
تحقیق را درباره بنگاه های اندونزی و در 
دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده 
اما به نظر می رسد نتایج آن به اقتصادهایی 
 نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است. 
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد 
گستره  گذشته  در  است.  تیولداری 
زمین در تیول افراد قرار می گرفت، امروز 
بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. 
شما بنگاهی را می بینید که تعدادی 
کارگر و مقداری ماشین آالت و زمین 
دارد اما نمی بینید که پشت این بنگاه 
بده بستان های سیاسی زیادی در جریان 
است. از یک سو، بنگاه اگر مورد حمایت 
سیاستمداری قرار نگیرد، دریده می شود 
بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به 
پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند 
 و ذی نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند. 
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، 
همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر 
برای بنگاه می کند. این اتفاق زمینه ساز 
شکل گیری انحصار می شود. از آنجا که در 
اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه زنی 
کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، 
امتیاز بیشتری می گیرد، بنگاه های دیگر 
هم در چرخه رانت گرفتار می شوند و به 
استخدام سیاستمداران رو می آورند  چون 
اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با 
بنگاه های تحت مالکیت سیاستمداران 
نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه های ما 
در تله فساد و زد و بند گرفتار می شوند 
و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر 
 خود دارند، مدافع انحصار می شوند.
از آن طرف، سیاستگذار در کشور ما به طور 
مستمر سیاست های رانت زا خلق می کند. 
جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه بندی 
ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث 
گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی 
می شود و به مناسبات ناسالم دامن می زند. 
به این ترتیب رقابتی که باید حول و حوش 
تولید و تجارت شکل می گرفت، برای 
دریافت رانت اطالعاتی و انواع سهمیه 
ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه 
در کشور ما بنگاه سالم نمی تواند کار کند و 
 تعداد بنگاه های مستقل بسیار کم است.

 هرچه بنگاه بزرگ تر باشد، برای بقا نیاز 
به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه 
یا سیاستمداران  می کنند؟  مراقبت 
بنگاه،  یا  هستند  بنگاه  سهامدار 
سیاستمداران را به خدمت می گیرد تا 
حمایتش کنند. منظورم بنگاه کوچک و 

متوسط نیست...
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

  رئیس پلیس راه شمال استان کرمان:

آب را 
َهدرندهیم

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان:

اوایل این هفته تردد غیرضروری نداشته باشید
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: با 
توجه به احتمال بارش نزوالت آسمانی در اوایل 
این هفته، تا حد امکان از رانندگی و سفر در این 
شرایط خودداری کرده و در صورت ضرورت 

تردد، رانندگی خود را مدیریت کنید.
بنابر  کرد:  بیان  رضایی  علی  سرهنگ 
پیش بینی های هواشناسی، اوایل این هفته 
شاهد بارش نزوالت آسمانی خواهیم بود که 

این بارش ها در گردنه ها به صورت برف است.
او افزود:رانندگان محترم توجه داشته باشند، 
هنگام بارش باران میدان دید راننده محدود 
شده و احتمال وقوع تصادف به مراتب باالتر 

می رود. 
رئیس پلیس راه شمال  استان بیان کرد: لذا الزم 
است تجهیزاتی مثل برف پاک کن، بخاری و ... 
که نقص آن ها می تواند در دید راننده تاثیرگذار 
باشد، مورد بازبینی و در صورت نیاز رفع نقص 

شود.
او اظهار داشت:رانندگان در نظر داشته باشند 
با توجه به کاهش میدان دید راننده،رانندگی 

در این آب و هوا نیازمند دقت بیشتری است.
سرهنگ رضایی تأکید کرد: رانندگان محترم 
به  طور ویژه سرعت مطمئنه را رعایت کرده و 
توجه کافی به جلو در زمان بارندگی را مد نظر 

داشته باشند  تا شاهد وقوع سوانح رانندگی 
نباشیم.

او گفت: در زمان بارندگی،سرعت خودرو 
بایستی به مراتب کمتر از سرعت در راه های 
خشک باشد چون سطح اصطکاک بین راه و 
الستیک به حداقل می رسد و هنگامی که آب 
زیادی در سطح جاده جاری می شود، چنانچه با 
سرعت وارد آن شوید آب موجود میان الستیک 
و جاده قرار گرفته و در این حالت خودرو بر روی 
الیه ای از آب حرکت می کند و بسیار خطرناک 
و احتمال خروج از راه، تصادف و واژگونی را 

افزایش می دهد.

آگهی مناقصه 
برآورد  با  را  بردسیر  شهرستان  باغابر  روستای  مترمکعبی   1000 مخزن  احداث  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

33.310.896.851 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.655.545.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 
نفر و به شماره 2000005963000135 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در 
رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 

19 روز سه شنبه مورخ 1400.11.05 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرسwww.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400.10.25 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز شنبه مورخ : 1400.11.16  

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز شنبه مورخ : 1400.11.16 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1400.11.17 .

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 034333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 97/الف/10-1400 م  وم
ت د

نوب

آگهي استعالم  عمومي 
شماره 400/26/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر 
برد سیستمهای توزین " را از طریق برگزاری استعالم عمومی به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. . 
لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از 
قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مــورخ 
1400/11/03 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ، الزم 
به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز 

کمیسیون معامالت به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي مناقصه عمومي  
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های ذیل با مشخصات ذکر شده از طريق برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام 
نماید. كليه شرکت کنندگان می توانند جهت خريد اسناد مناقصه از مورخ 1400/10/26 لغایت 1400/11/7 و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 1400/11/18 از طریق سامانه 
www.setadiran.ir  اقدام  نمايند.  بازگشايي پاکتها مورخ  1400/11/19 انجام  می شود . ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت 

شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند.

شناسه آگهی : 125136

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار در 
 کارگاه کابینت و دکور سازی با آموزش نیازمندیم .

شمارهسیستمیدر
سامانهستاد

عنوانمناقصه
مجوزالزمجهت
رماشرکتدرمناقصه

ارف
مبلغبرآورداولیهک

)ریال(
مدت

مبلغتضمینشرکت
درمناقصه)ریال(

نحوهپرداخت

جدولگذاریمیدانشهدا2000005658000014

ابنیهیاراه

5
قه
نط
م

1120.000.000ماه2.237.316.652

80%نقدو
20%تهاتربا
زمینوپروانه
ساختمانی

1130.000.000ماه2.566.071.899جدولگذاریخیابانشهیدچمرانفاز20000056580000121

2000005658000013
عملیاتجدولگذاریوپیادهروسازیالین
شمالوجنوبخیابانشریعتیحدفاصل

سهراهشمالجنوبیتامیدانشهداء
41.200.000.000ماه23.766.329.813

2000005658000011
بهسازیپارکطالقانیواقعدر

ابنیهچهارراهطالقانی
3610.000.000ماه12.188.532.283

61.800.000.000ماه34.587.877.651بهسازیاطرافیخدانمویدی2000005658000015

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

ادامه در صفحه 5
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کاغذاستانیکشنبه  26  دی 1400

با سوداگری در زمینه محصوالت 
پروتئینی بر ورد قانونی خواهد شد

معاون دادستان عمومی و انقالب شهرســتان راور گفت: نگهداری و 
عدم عرضه دام در واحدهای تولیدی برای گران شدن قیمت گوشت 
در بازار بر خالف شرع، قوانین و مقررات می باشدمجتبی استوار زاده 
اظهار داشت:نظر به وضعیت و موقعیت حساس کنونی کشور، با هر گونه 
سودجویی و سوداگری در زمینه محصوالت پروتئینی در شهرستان 
برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.او افزود:در راستای اجرای دستورالعمل 
دادستان کل کشور و نظارت بر مایحتاج عمومی و حفظ حقوق عامه، 
دادستانی بر اجرای صحیح قوانین و پیشــگیری از وقوع بزه در حوزه 
توزیع نهاده های دامی و توزیع گوشت قرمز نظارت خواهد کرد.این مقام 
قضایی بیان داشت:عدم عرضه و نگهداری دام در واحدهای تولیدی برای 
گران شدن قیمت گوشت در بازار برخالف شرع، قوانین و مقررات کشور 
می باشد و مسئولین جهاد کشــاورزی، دامپزشکی، صنعت، معدن و 
تجارت باید نظارت خود را بر واحد های تولیدی دام در شهرستان بیشتر 
کنند تا از بروز هر گونه تخلف و جرم و همچنین شــیوع بیماری های 
دامی جلوگیری شود.او در ادامه بیان کرد: بر اساس قانون نظام جامع 
دامپروری کشور مصوب سال 13۸۸، توزیع نهاده های دامی و نظارت بر 
واحد های تولید دام باید توسط جهاد کشاورزی انجام شود و توزیع نهاده 
دامی باید عادالنه باشد تا بر کاهش قیمت گوشت در بازار تاثیر بگذارد  و 

ضمن حمایت از تولید، نفع آن باید به مردم برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

در مدارس باید مهارت های زندگی 
به دانش آموزان آموخته شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:باید در مدارس به پرورش 
تمامی ابعاد وجودی دانش آموزان و مهارت  آموزی و آموزش مهارت های 
زندگی به آنان توجه شود.رضا رضایی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی 
استان در خصوص تعامل و همکاری موثر با آموزش و پرورش استان 
خاطر نشان کرد:تعامل و همکاری آموزش و پرورش و نیروی انتظامی الزمه 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه است.
او با اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی متعهد و 
کارآمد برای آینده کشور اظهار کرد:همه باید در راستای تربیت نیروی انسانی 

صالح و شهروند مطلوب یاریگر آموزش و پرورش باشند.
رضایی گفت:اکثر افراد جامعه به نحوی با آموزش و پرورش در ارتباط هستند 
و آموزش و پرورش نیز برای کیفیت بخشی به فعالیت ها برنامه های خود 
نیازمند همفکری،همراهی و تعامل همه نهاد های دولتی و غیردولتی است.

رضایی افزود:از نظرات،پیشنهادات و همفکری همه مردم و دستگاه های 
دولتی و غیردولتی در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری برای ارتقا کیفیت 

فعالیت های آموزشی و پرورش در استان استقبال خواهیم کرد.
او با اشاره به جانفشانی و مجاهدت نیروهای انتظامی در جامعه گفت:توجه به 
آموزش و پرورش زمینه ساز کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم 
در جامعه است و فرهنگ سازی در مدارس و توانمندسازی دانش آموزان 

در زمینه آسیب های اجتماعی، کار پلیس را در جامعه راحت تر می کند.
آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه فرهنگی کشور است

رضایی با بیان اینکه آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه فرهنگی کشور 
است گفت:اگر می خواهیم فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج دهیم،در 
خصوص حجاب و عفاف برنامه ریزی کنیم و اعتیاد را ریشه کن نماییم باید 
آموزش و پرورش را دریابیم زیر آموزش و پرورش هر کشور دورنمای آینده 
آن کشور است.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد:با توجه 
به نقش ارزنده آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت کشور و تربیت نیروی 
انسانی سود و منفعت این دستگاه مهم و زیرساختی نصیب تمامی مردم 
و نهادهای دولتی و غیردولتی می شود.رضایی تاکید کرد:باید در مدارس 
به پرورش تمامی ابعاد وجودی دانش آموزان و مهارت آموزی و آموزش 
مهارت های زندگی به آنان توجه شود.او با بیان اینکه ترک تحصیل دانش 
آموزان یکی از آسیب های پیش روی نظام تعلیم و تربیت در شرایط فعلی 
است خواستار همراهی و همکاری نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ترک 

تحصیل دانش آموزان الزم التعلیم شد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان کرمان گفت: طرح آزمایشی 
6 ماهه حضور مسئول فنی آموزش دیده در 

واحد های طیور اجرا می شود.
محسن کمال الدینی بر ضرورت حضور مسئول فنی رتبه دار 
درواحد های تولید مرغ استان تاکید کرد و اقزود: در اجرای 
این طرح نیاز به همکاری اتحادیه مرغداران، معاونت تولیدات 

دامی جهاد و دامپزشکی استان داریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 
استان گفت:امیدواریم طرح که با همکاری اتحادیه ها در 
استان کرمان اجرا می شود به عنوان یک پایلوت کشوری قابل 

تعمیم به دیگر استان ها نیز باشد.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان نیز دراین نشست 
گفت: از آنجا که طرح پشتوانه قانونی دارد از نظام مهندسی 
کشاورزی و نظام دامپزشکی استان برای اجرای طرح حمایت 

می کنیم.
مهدی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان نیز گفت:از 
این پس به هیچ مرغداری مجوز جوجه ریزی نمی دهیم تا 
اینکه نظارت فنی و بحث حضور مسئول فنی در واحد های 

دامی را فعال کنند.
او می گوید:تمام واحد های مرغداری باید از این به بعد تحت 
نظارت یک مسئول فنی صالحیت دار و مورد تایید نظام 

مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی استان باشند.
براین اساس از امروز تمام مرغداران استان موظف هستند در 
تولید مرغ خود از حضور مسئول فنی صالحیت دار تایید شده 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استفاده 

کنند.

رئیس پلیـس آگاهی اسـتان کرمان از کشـف 
13 فقره سـرقت خودرو و دسـتگیری 2 متهم 

در عملیات مامـوران این پلیـس خبر داد.
سـرهنگ یـداهلل حسـن پور افـزود:در پـی اعالم چنـد مورد 
سـرقت خـودرو در شـهر کرمـان، کارآگاهـان اداره مبـارزه 
با سـرقت پلیـس آگاهـی در رونـد پـی جویی های پلیسـی 
و بازخوانـی پرونده های گذشـته برای کشـف بـه اطالعاتی 
در رابطـه با دسـت داشـتن 2 نفـر در این سـرقت ها دسـت 

پیـدا کردند.
او ادامـه داد:در ایـن رابطـه کارآگاهـان بـا انجـام اقدامـات 
اطالعاتی و فنی، هویت عامالن این سـرقت ها را شناسـایی 
و آنـان را در 2 عملیـات غافگیرانه در شـهر کرمان دسـتگیر 

کردنـد.
سـرهنگ حسـن پور تصریح کرد:متهمـان بعـد از مواجهه با 
شـواهد و مدارک موجود به پنج فقره سـرقت خـودرو پراید، 
هشـت فقره سـرقت وانـت مـزدا و یک فقـره سـرقت پالک 

خـودرو اعتـراف کردند.
این مقام انتظامی با اشـاره به بازسـازی صحنه های سـرقت 
و تحویـل امـوال مسـروقه بـه مالباختگان یـادآور شـد: این 
متهمـان خودروهای مـدل پاییـن و فاقـد وسـایل ایمنی و 

سیسـتم هشـدار دهنده را سـرقت مـی کردند.
رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
کارشناسـان ارزش اموال سـرقتی را 16 میلیارد ریال برآورد 
کرده انـد، عنـوان داشـت: پلیس بـا تمام تـوان در راسـتای 
تامیـن نظـم و امنیـت و ارتقـا احسـاس امنیت شـهروندان 
تـالش مـی کنـد و همشـهریان مـی تواننـد بـا توجـه بـه 
هشـدارهای پلیـس و اسـتفاده از تجهیـزات ضـد سـرقت 

پلیـس را یـاری کننـد.

طرح الزام حضور مسئولین فنی 
در واحد های طیور اجرا می شود

کشف 13 دستگاه خودرو 
سرقتی در کرمان

خبر

خبر

خبر

   

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم 
تغییر حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
تا امروز افزایش حامل های انرژی نه پیشنهاد دولت 
است و نه مجلس نظر داده و اگر دولت هم پیشنهاد 

دهد مجلس قطعا آن رد می کند.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان 
و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره 
به اینکه شهرداری ها به تناسب ظرفیت و پتانسیل 
منطقه خود به دنبال طرح های اقتصادی بروند 
افزود:شهرداری های بزرگ انتشار اوراق در اختیار 
دارند و می توانند از این ظرفیت برای طرح های 

عمرانی خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
شرایط سختی در  بودجه های عمرانی کشور داریم 
افزود: کسری تراز بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان کاهش دادند اما کاهش استقراض است و به 

مفهوم درآمد مازاد نیست.
پورابراهیمی افزود: 6۰ درصد از سرفصل شرکت های 
دولتی و بانک های ما زیان ده هستند به دولت گفتیم 
اصاح ساختار را انجام دهید و شرکت های زیان ده را 

تعیین تکلیف کنید.

او تصریح کرد: رویکرد تمرکزگرایی در بودجه ۱۴۰۱ 
تا حد زیادی برطرف شده است و بخشی از اختیارات 

تصمیمات بودجه ای به استان ها می آید.
پورابراهیمی با اشاره به راه اندازی  صندوق های 
توسعه استانی با محوریت صندوق کارآفرینی امید 
افزود: از منابع بودجه، گردش بانک های دولتی و 
منابع شرکت های بخش خصوصی به آنها تزریق می 
شود و مبنای کار فعالیت های عمرانی و توسعه ای 

استان خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: تفاوت 
دیگر بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قبل، حذف ردیف های 
متفرق است و به برنامه محوری تبدیل شده است. 
در حقیقت برنامه محوری جایگزین ردیف محوری 

می شود.
او از تجمیع دستگاه های بودجه گیر در 5۰ دستگاه 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نام برد و گفت: قبا 3۰۰ تا 
۴۰۰ دستگاه بودجه مستقیم دریافت می  کردند که 
در بودجه ۱۴۰۱ فقط 5۰ دستگاه بودجه مستقیم 

می گیرند و باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اما مولد 
سازی دارایی های دولت و تغییر و تحول در بودجه 
شرکت های دولتی اصا در الیحه بودجه نیست که 

مورد انتقاد ماست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
ضرورت تعیین و تکلیف دارایی های نیمه تمام دولت 

افزود: 3۰۰ هزار پروژه در بخش آموزش، بهداشت، راه 
و غیره در کشور نیمه تمام داریم که هزار و 3۰۰ هزار 
میلیارد تومان روی آنها پول گذاشته شده و ۲3۰۰ 
هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تمام شود لذا این پروژه 

ها باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تغییر حامل های انرژی 
در بودجه ۱۴۰۱ افزود: تا به امروز افزایش حامل 
های انرژی نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر 
داده و اگر دولت هم پیشنهاد دهد مجلس قطعا آن 

را رد می کند.
او در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه 
۱۴۰۱گفت: وضعیت موجود باید تعیین تکلیف شود، 
مجلس و کارشناسان معتقدند این وضعیت نباید ادامه 
یابد چون غیر از فساد و تولید رانت و از بین بردن تولید 
در کشور چیزی عاید کشور نکرده و مردم عایدی از 

آن نبرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
بیان کرد: در چهار سال گذشته هزار و 3۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران به واسطه ارز 
ترجیحی توزیع کردیم که معادل کل بودجه عمومی 

امسال کشور است.
او گفت: هر اندازه فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی 
بیشتر شود، سفره مردم کوچکتر می شود و دالل 
ها بیشتر سود بردند قطعا ادامه این مسیر به صاح 

کشور نیست.

پورابراهیمی گفت: دولت می گوید مابه التفاوت را در 
قالب یارانه به مردم می دهد اما ما می گوییم پرداخت 

یارانه به صاح کشور نیست.
او افزود با یارانه مردم احساس می کنند مسیر حرکت 
استمراری است در حالی که ما باید با ثبات قیمت 
ها و سیاست های ارزی، قدرت خرید را به مردم 

باز گردانیم.
او با اشاره به اینکه بخش عمده ای از تورم بابت کاهش 
ارزش پول ملی است افزود: افزایش صادرات و تقویت 
ارزش پول ملی، تورم را حذف می کند لذا مبلغی هم 
که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته اند 
پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمت ها 

صورت میگیرد نیست.
پورابراهیمی گفت: احتمال عدم تصویب سیاست 
ارز ترجیحی با توجه به اختاف نظر دولت و مجلس 
وجود دارد همواره دغدغه مردم را نمایندگان مجلس 

به دولت اعام کرده اند.
پورابراهیمی عنوان کرد: دولت اقای قبل حل 
مشکات اقتصادی را در مذاکرات می دید و این 
مسئله شدت اثار تحریم را افزایش داد و این اشتباه 

بزرگ بود.
او افزود: باید ساختار اقتصادی داخلی را با فرض 
تحریم ها طراحی کنیم، ضمن اینکه باید پیگیری 
کنیم که مذاکرات هم به جایی برسد و نباید کوتاه 

بیاییم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه در مواجه با دشمن باید ادبیات اقتدار 
را به کار برد تاکید کرد:جمهوری اسامی تعهدات 
خود را کامل اجرا کرد لذا وقتی جمهوری اسامی 

قوی باشد مذاکرات خود به خود حل می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی 
در خصوص تامین آب شرب کرمان گفت: برای آب 
شرب کرمان موافقت وزارت نیرو و شرکت انتقال آب 
خلیج فارس را هم گرفته ایم که از خط اول انتقال آب، 

عملیات اجرایی را آغاز کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به جفای وزیر نیروی دولت 
قبل به مردم کرمان در عدم موافقت با انتقال آب 
به کرمان افزود؛ عملکرد دولت قبل فاجعه است، 
ظرفیت های سرمایه گذاری را از بین بردند و 
نگذاشتند کاری و سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف انجام شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: روند 
واگذاری زمین در شهرها باید بر اساس ضوابط درست 

و نیاز جوانان این شهرها انجام شود.
با شهرداران  در نشست  زاهدی  محمدمهدی 
شهرستان های کرمان، راور و توابع، تحول را نیاز 
ضروری کرمان خواند و اظهار داشت:استان کرمان از 
رأس مدیریت و از استانداری تا الیه های میانی نیازمند 
تغییر و تحول است، این تحول اثرات خود را در استان 
به ویژه در مسائل شهری می گذارد و اثر بخشی مهمی 
دارد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به نشست با وزیر کشورعنوان کرد: این 
نشست برای بررسی مشکات کرمان شکل می گیرد 
و شهرداران استان دو مشکل عمده حوزه خود را 
یادداشت و در جلسه مطرح کنند.زاهدی مشکل 
جمعیتی کرمان را جدی دانست و با بیان اینکه باید 
آمار جمعیت شهر را به صورت دقیق جمع آوری کرد، 
بیان کرد: می توان این موضوع را از مرکز بهداشت و 

آموزش و پرورش دنبال کرد.

او در پاسخ به مشکات مطرح شده درباره چترود از 
طرف شهردار این شهر، از روند واگذاری زمین در این 
شهر انتقاد کرد و گفت: مشکل این است که زمین های 
چترود مانند جوپارستان بر اساس ضوابط درست و 

نیاز جوانان این شهرها تقسیم نشده اند.
عدم همکاری بانک های کرمان برای اخذ تسهیات

سعید شعرباف شهردار کرمان نیز در این نشست از 
مشکات حوزه شهری سخن به میان آورد و اظهار 
داشت:مبالغ و شیوه واریزی ارزش افزوده اشکاالت 

زیادی دارد که باید برای آن برنامه ریزی کرد.
او عنوان کرد:واریز این مبلغ بر اساس آخرین 
سرشماری است و جمعیت کرمان نسبت به 5 سال 
گذشته تغییر کرده و بر اساس تخمین های معتبر 

اختاف ۱۲۰ هزار نفری دارد.
او از سبد غیرشفاف ارزش افزوده سخن گفت و بیان 
کرد:شهری مانند یزد با جمعیت 55۰ هزار نفری که 
نصف جمعیت کرمان است، 6۱ میلیارد تومان ارزش 

افزوده دارد اما کرمان 3۰ میلیارد تومان دارد.

شعرباف با بیان اینکه باید مثل دیگر شهرها هزینه 
جاری خود را از ارزش افزوده تامین کنیم، گفت: این 
درحالی است که ما نسبت به شهر یزد دو برابر حقوق 
پرداخت می کنیم.شهردار کرمان با انتقاد از عدم اعام 
مالیات واریزی سال جاری تصریح کرد:حساب های 
نقدی شهرداری نیز دارد به صفر نزدیک می شود، اداره 
امور مالیاتی مبالغ نقد را به مراکز دولتی واریز می کند 
اما با چک سراغ شهرداری می آید، مالیات سال ۱۴۰۰ 

باید اعام شود تا به موضوع پی ببریم.
شعرباف از اوراق مشارکت و مشکات پیرامون آن در 
کرمان پرداخت و خاطرنشان کرد:اوراق مشارکت با 
رویه ای پیش می رود که بانک ها، شهرهای زیر یک 
میلیون نفر را اصا ثبت نمی کنند.او با بیان اینکه 
ظرفیت های این اقدام در کرمان وجود دارد،بیان 
کرد:بافت فرسوده و حمل و نقل عمومی حوزه هایی 
هستند که می توانیم برای آن اقدام کنیم.شهردار 
کرمان با انتقاد از پرداخت صفر عوارض تخلفات 
رانندگی به شهرداری کرمان تصریح کرد: طبق قانون 

باید 6۰ درصد این تخلفات به شهرداری تعلق بگیرد 
که تاکنون هیچ مبلغی دریافت نشده است. 

او اخذ تسهیات از بانک ها را الزم برشمرد و با تاکید 
بر عدم همکاری بانک های کرمان ابراز داشت: اکنون 
شهرداری به سمت فروش زمین های اختصاصی پیش 

رفته که خوب نیست.
مبلغ پرداختی به کرمان از عوارض تخلفات 

رانندگی 2 میلیارد تومان بود
آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان نیز 
در این نشست به جمعیت کرمان و لزوم رسیدن به آمار 
دقیق پرداخت و اظهار کرد:سه سال پیش از شهردار 
وقت در این زمینه سوال کردم و پیگیر شدم اما به 
نتیجه ای نرسید،اگر سازمان مدیریت کشور تایید 

کند،مساله حل می شود.
او عنوان کرد:بررسی مسائل مالیاتی استان و شیوه اداره 
آن را پیگیر خواهم شد و رایزنی هایی هم از شهرهای 
دیگر استان ها انجام می دهم و با اطاعات تکمیل تر 

پیگیر مسأله خواهم بود.

 کرمان نو 

گزارش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در چهار سال گذشته 
هزار و 300 هزار میلیارد تومان رانت در 
اقتصاد ایران به واسطه ارز ترجیحی توزیع 
کردیم که معادل کل بودجه عمومی امسال 
کشور است.

او گفت: هر اندازه فاصله نرخ بازار ارز و 
نرخ ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم 
کوچکتر می شود و دالل ها بیشتر سود 
بردند قطعا ادامه این مسیر به صالح کشور 
نیست.

حامل های انرژی در بودجه 1401 تغییر نمی کند

واگذاری زمین باید بر اساس ضوابط و نیاز جوانان شهر صورت گیرد

 موافقت وزیر نیرو با انتقال آب خلیج فارس به کرمان

م  
سنی

س: ت
عک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003300هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیآقایموسیصادقیفرزندحسینبشمارهشناسنامه734صادرهازمینابدرششدانگیکقطعهزمینبا
بنایاحداثیدرانبهمساحت1254.5مترمربعپالک363فرعیاز1138-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک
1138-اصلیقطعه5بخش46کرمانواقعدرچاهشاهیمنوجانخریداریازمالکرسمیآقایمالکضرغام
مالکیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبه
مدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض
،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:386
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چوناگهیموضوعماده3قانونتعیینوتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده
13اییننامهقانونثبتهریکازپالکهایذیلواقعدرشهرستانقلعهگنجقطعهچهاربخش46کرمان
همگیمفروزومجزیشدهازپالک10فرعیاز496-اصلیمنتشرودرموعدمقررموردواخواهیقرارنگرفته
ونیازبهتحدیدیحدوددارند.لذاحسبدرخواستکتبیمالکانمورخه1400/10/20آگهیتحدیدآنباستنادتبصرهماده
13قانونمزبورمنتشروعملیاتتحدیدآنازساعت8صبحروزدوشنبهمورخه1400/11/18درمحلشروعوبعملخواهد
آمد.لذابهمالکینومجاورینرقبهفوقاخطارمیگرددکهدرموعدمقررمحلوقوعملکحاضرودرصورتعدممراجعه
مجاورینعملیاتتحدیدیبامعرفیمالکانجاموچنانچهکسیازمجاورینبرحدودوحقوقارتفاقیآناعتراضداشته
باشدطبقماده20قانونثبتوماده86اصالحیپسازتنظیمصورتجلسهتحدیدیاعتراضخودراکتبابهایناداره
اعالموظرفمدت30روزدادخواستبهمراجعذیصالحقضائیتقدیمنمایدوگواهیدادخواستمربوطهرابهاینادارهارائه

نماید.وپسازگذشتمهلتیادشدههیچگونهادعاییمسموعنخواهدبود.
409فرعیاقایمحمدعلیاحمدیکهنعلیفرزندچراغششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیدرانبهمساحت

998.74مترمربعواقعدرحسینابادقلعهگنج.
410فرعیاقایمحمدعلیاحمدیکهنعلیفرزندچراغششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیدرانبهمساحت1000

مترمربعواقعدرحسینابادقلعهگنج.
تاریخانتشار:یکشنبه1400/10/26

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف:390

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایاحمدمحمودیبرابروکالتنامهشماره3621_30شهریور1400دفتراسنادرسمی

شماره147شهرزرندوکالتاازطرفآقایحسینگلستانی،مالکششدانگپالک
16فرعیمجزیشدهاز11فرعیاز5267اصلیواقعدرزرندبخش13کرمانکه
سندمالکیتآندردفتر241صفحه141بهشمارهثبت40706وشمارهچاپی015319ب91صادر
وتسلیمگردیده،ضمنارائهدوبرگاستشهادیهتصدیقشدهمدعیاستکهسندمالکیتفوق
بعلتنامعلوممفقودگردیدهودرخواستسندمالکیتالمثنینمودهلذاباستنادتبصرهیکماده120
اصالحیآییننامهقانونثبتمراتبیکنوبتدرتاریخمندرجدرذیلآگهیمیشودتاچنانچه
کسیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملکفوقالذکرمیباشدکهدرایناگهیذکرنگردیدهویامدعی
وجودسندمالکیتنزدخودمیباشدظرفمدتدهروزازتاریخانتشاراگهیبهادارهثبتاسناد
وامالکشهرستانزرندمراجعهواعتراضخودراضمنارائهاصلسندمالکیتویاسندمعامله
تسلیمنمایددرغیراینصورتپسازاتماممدتمذکورنسبتبهصدورسندمالکیتالمثنیاقدام

خواهدشد.مالف273
تاریخانتشار:یکشنبه1400/10/26

بیستوششمدیماهیکهزاروچهارصدشمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضي

وساختمانهايفاقدسندرسمي
برابررايشماره140060319062000436هياتاولموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهاي
فاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكگلبافتصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيآقايمحسن
صادقیفرزندقاسمبشمارهشناسنامه378صادرهازگلبافدرششدانگيكدربباغبهمساحت2099مترمربع
پالكیکفرعیاز1810-اصلیمفروزمجزيشدهازپالك1810-اصلیبخش27کرمانواقعدرگلبافخیابان
شهیدمدنینرسیدهبهکوچهشهیدحسینیخریداریازمالکرسمیآقایمحمدصادقناظمزادهگوکیمحرز
گرديدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشاراولينآگهيبهمدتدوماه
اعتراضخودرابهاينادارهتسليموپسازاخذرسيد،ظرفمدتيكماهازتاريختسليماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاييتقديمنمايند.بديهياستدرصورتانقضايمدتمذكوروعدموصولاعتراضطبق

مقرراتسندمالكيتصادرخواهدشد.مالف1459
تاريخانتشارنوبتاول:1400/10/26-تاريخانتشارنوبتدوم:1400/11/11

محمود مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003434هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیخانمایرانناروئیفرزنددرگوشبشمارهشناسنامه603صادرهازبندرعباسدریکقطعهزمین
محصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت291.50مترمربعپالک1549فرعیاز497-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک13فرعیاز497-اصلیقطعه4بخش46کرمانواقعدرقلعهگنجخیابانشهیدحیدریخریداری
ازمالکرسمیآقایحسیناحمدیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی
توانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرف
مدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر

صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:384
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002002216هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانه
ازکهنوجدریکقطعهزمین بالمعارضمتقاضیآقایعلیفالحکهنفرزندچملبشمارهشناسنامه6صادره
محصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت316.40مترمربعپالک413فرعیاز496-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک49فرعیاز496-اصلیقطعه4بخش46کرمانواقعدرقلعهگنجشهرکگاوچاه)حسیناباد(
خریداریازمالکرسمیآقاینورمحمداحمدیکهنعلیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتب
دردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند
.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

./مالف:375
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003161هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیآقایوهباحمدینژادفرزنددادخدابشمارهشناسنامه2568صادرهازکهنوجدرششدانگ
ساختمانمغازهمشتملبرطبقهفوقانینیمهسازبهمساحت136.66مترمربعپالک1547فرعیاز497-اصلی
مفروزومجزیشدهازپالک13فرعیاز497-اصلیقطعه4بخش46کرمانواقعدرنورکابادقلعهگنج
خریداریازمالکرسمیآقاینورکاحمدیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،
ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاست
درصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:365

تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
قانون موضوع  شماره140060319002003319هیات برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی
ثبت حوزه ثبتی مستقردرواحد رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین
بشماره فرزندمبارک منوجان زارعی آمنه خانم متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات  کهنوج ملک
شناسنامه3710صادرهازمنوجاندریکقطعهباغبهمساحت3475.80مترمربعپالک10فرعیاز912-
اصلیمفروزومجزیشدهازپالک912-اصلیقطعه5بخش46کرمانواقعدرمنوجانخریداری
دردو مراتب عموم منظوراطالع به است.لذا محرزگردیده  منوجان زارعی اسحق آقای رسمی ازمالک
متقاضی مالکیت صدورسند به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می 15روزآگهی فاصله به نوبت
این به را اعتراضخود بهمدتدوماه انتشاراولینآگهی تاریخ از توانند باشندمی اعتراضیداشته
ادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابه
طبق اعتراض وصول مذکوروعدم مدت انقضای صورت در است .بدیهی نمایند تقدیم قضایی مراجع

مقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:362
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
واراضیوساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003297هیاتموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوج
بهرامفالحکهنیفرزندچملبشمارهشناسنامه2234صادره آقای تصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
ازکهنوجدریکقطعهزمینمحصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت398.60مترمربعپالک414فرعی
از496-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک49فرعیاز496-اصلیقطعه4بخش46کرمانواقع
درقلعهگنجشهرکگاوچاهخریداریازمالکرسمیآقاینورمحمداحمدیکهنعلیمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبه
مدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
انقضای درصورت است .بدیهی نمایند تقدیم قضایی مراجع به را ،دادخواستخود اعتراض تسلیم

مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:374
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
قانون موضوع  شماره140060319002003291هیات برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی
حوزه ثبتی مستقردرواحد رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین
بشماره فرزندعباس صادقی بهاءالدین آقای متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات  ملککهنوج ثبت
شناسنامه4041صادرهازمنوجاندریکقطعهزمینبابنایاحداثیدرانبهمساحت2209.97مترمربع
پالک96فرعیاز835-اصلیمفروزومجزیشدهازپالکیکفرعیاز835-اصلیقطعه5بخش
زارعیمحرزگردیدهاست.لذا فقیرمحمد آقای ازمالکرسمی درمنوجانخریداری واقع  46کرمان
بهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبت نوبت بهمنظوراطالععموممراتبدردو
بهمدت انتشاراولینآگهی تاریخ از توانند باشندمی اعتراضیداشته بهصدورسندمالکیتمتقاضی
دوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیم
مدت انقضای صورت در است .بدیهی نمایند تقدیم قضایی مراجع به را خود ،دادخواست اعتراض

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:367
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003418هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیآقایحسنرئیسیمقدمفرزندجمعهبشمارهشناسنامه96صادرهازکهنوجدریکقطعه
زمینمحصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت220مترمربعپالک10533فرعیاز2-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک236فرعیاز2-اصلیقطعهیکبخش46کرمانواقعدرحیدرابادکهنوجخیابانشهیداسماعیلی
کوچهیکخریداریازمالکرسمیآقاییارمحمدشهیکیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتب
دردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند
.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

./مالف:381
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

فاقد های ساختمان و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
سندرسمی

اگهیاصالحیموضوعماده3وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319008001971هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقایعلیحسنزادهسبلوئیفرزنداکبربهشمارهشناسنامه1صادرهاززرنددریکبابخانهبهمساحت1370.85
مترمربعمفروزومجزیشدهازپالک101فرعیاز2368اصلیواقعدرزرندخیابانشاهدخریداریازمالک
رسمیآقایجوادذکائیزرندیکهدرآگهیقبلیدرزمانچاپمساحتتوسطروزنامهاشتباهقیدگردیدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدریکنوبتآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراگهیبهمدتیکماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
وپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

تاریخانتشار:1400/10/26
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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بازار و بورساخبار شرکت ها

با توجه به برخی ابهامات مطرح شده درباره 
کارت یارانه نان و واکنشی که سازمان برنامه و 
بودجه به این موضوع داشته، ظاهرا قرار است 
متقاضی خرید نان با همان کارتی که یارانه 
دریافت می کند، پرداخت را نیز انجام دهد اما 
میزان پرداخت و دریافت متفاوت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در جریان حذف ارز 4200 
تومانی، دولت اعالم کرده بود که در ابتدا 
به حذف یارانه نهاده ها ورود می کند و در 
ادامه گندم و دارو در دستور کار است که  در 
همین رابطه اعالم  مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه درباره کارت یارانه نان، برداشت های 
متفاوتی ایجاد کرد ولی مروری بر اظهارات 
قبلی مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و 
واکنش تازه این سازمان، تا حدودی جریان 

کارت یارانه را مشخص می کند.
پیش تر میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه 
و بودجه -در این رابطه اعالم کرده بود 
که تمرکز فعلی دولت بر حذف ارز 4200 
نهاده هاست و  در مورد دارو و نان در فاز دوم 
و بسته به مصوبه مجلس تصمیم گیری 

خواهد کرد.
طبق توضیح وی، اگر کسی در نانوایی خرید 
نان انجام دهد، با کارت یارانه ای که در اختیار 
دارد، آن را حساب می کند؛ به طوری که به 
نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد اما از 

خریدار همان قیمت قبلی کسر می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این را هم گفته 
بود که راه اندازی سامانه مربوطه بین بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است 

و در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد.
این در شرایطی است که در تازه ترین واکنش 
به این موضوع، روابط عمومی سازمان برنامه 
بودجه نیز اعالم کرده که نه قرار است کارت 
نان صادر شده و نه کوپنی در دستور کار 
قرار گیرد بلکه اگر طرح نهایی شود، فقط 
مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه 

می گیرد، نان یارانه ای هم خواهد خرید.

اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز 4200 
تومانی را حذف کند،  طبق قانون بودجه فقط 
در شرایطی می تواند اقدام کند که نرخ ارز را 
به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معامالت 
الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف 

یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
به گزارش ایسنا، آنچه که دولت در الیحه 
بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرد، 
تاکیدی بر حذف ارز 4200 تومانی در سال 
آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به 

چه نحوی عمل خواهد کرد.
اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  
حذف ارز 4200 در همین مدت باقی مانده 
در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ 
میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه 
به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز 
4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت 
آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای 

سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
این در حالی است که در قانون بودجه 
1400 نحوه حذف ارز 4200 تومانی 
مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام 
کند؛ به طوری  که طبق بند 3 تبصره 1 
قانون بودجه، هشت میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است 
که دولت موظف است براساس ارزیابی 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی 
کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز 
ترجیحی برای واردات این اقالم اقدام کرده 
و آن را به نرخ سامانه معامالت الکترونیک 

)ای تی اس( اقدام کند.

بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، ورود نقدینگی سرگردان با 
ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن و کاهش عرضه مسکن 
در سال های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب 
افزایش قیمت رهن و اجاره شده است.به گزارش ایرنا از وزارت راه و 
شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیام های مردمی 
با موضوع چاره اندیشی مسووالن در خصوص افزایش قیمت رهن 
و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و بخشی از اقدامات انجام شده در 
این بخش را اعالم کرد.بنا بر اعالم دفتر اقتصاد مسکن، بخش مسکن 
در کشور ما متاثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سال  های 
اخیر با افزایش تحریم  های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسک های 
سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل 
بیرونی پُر رنگ  تر شده است.این اطالعیه می افزاید: این موضوع منجر 
به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد 
مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش 
عرضه مسکن در سال  های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای 
سرمایه  ای، افزایش یافته است. با توجه به همبستگی قیمت مسکن و 
نرخ اجاره  بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش 
قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. با این وجود، وزارت 
راه و شهرسازی با توجه به ابزارهای در اختیار و ماموریت  ها و وظایف 
محوله، با وجود محدودیت  های اقتصادی و بودجه  ای کشور و افزایش 
فشارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در 
راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب  پذیر در 2 سال اخیر انجام 
داده است.برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص 
شامل  تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف  های 
مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در 2 سال گذشته و پرداخت تسهیالت ارزان  قیمت ودیعه مسکن در 
راستای حمایت از مستاجرین در 2 سال اخیر است.مبلغ کل تسهیالت 
پرداخت شده در سال 1400 تا تاریخ 10 دی ماه 1400 نزدیک به ۷۷ 
هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیالت پرداختی در 2 سال اخیر حدود 

125 هزار میلیارد ریال بوده است.

عوامل اصلی افزایش رهن 
و اجاره اعالم شد

ماجرای کارت یارانه نان

شرط قانون برای 
حذف ارز ۴200

 حسن پور: مدیران مالیاتی استان مقصر هستند
 نماینده مردم سیرجان و بردسیر با طرح سوال از وزیر اقتصاد در 
خصوص افزایش درآمد مالیاتی استان کرمان، خواستار اصالح واقع 

بینانه این موضوع در قانون بودجه 1401 شد.  
شهباز حسن پور با اشاره به افزایش 12۸.5 برابری درآمد مالیاتی 
استان در الیحه بودجه 1401 گفت: این افزایش درآمد مالیاتی 
باعث فشار زیاد مالیاتی به اصناف، تولیدکنندگان و صنایع استان 

کرمان می شود. 
 او با گالیه از مدیران مالیاتی استان کرمان اظهار داشت: هیچ گونه 
عهد اخوت با هیچ مدیری نبسته ایم و مقصر اصلی افزایش درآمد 

مالیاتی استان کرمان مدیران مالیاتی استان هستند.

واکنش نماینده سیرجان به  افزایش 
درآمد مالیاتی استان کرمان

فرونشست  زندگی ساکنان روستاهای منوجان را تهدید می کند

مدیرکل زمین شناسی استان کرمان: شکاف ها مربوط به فرونشست های قبلی است و فرونشست فعالی در این منطقه نداریم
مدیرکل بحران استانداری کرمان: نمی توان دستور تخلیه داد، به بنیاد مسکن و فرمانداری گفته ایم که پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند

اهالی »گنج آباد« نگران دهن بازشده زمین

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مطرح کرد؛

راه اندازی سامانه بومی معامالت در انتظار ابالغیه سازمان بورس

هر
ع: م

منب

چهار روز بعد از صدور آماده باش اداره هواشناسی، بارانی 
سخت آغاز شد و شب که به نیمه رسید، باران شدیدتر شد. 
تا قبل از طلوع همه فکر می کردند که بحران فقط سیاب 
است. روستا داشت زیر آب می رفت و دهیاری برای مهار 
سیل، آسفالت را با لودر شکافت. اما همین که آب پایین رفت 
نشانه های بحران اصلی پیدا شد: فرونشست.بهزاد میرزاده، 
دید که در گوشه حیاط خانه اش آب باال آمده و مثل یک 
چشمه قل قل می کند. به گوشه حیاط می رفت که صدای 
»بانو« را شنید. همان ساعت ها بانو به هوای مهمان سمت 
در رفته بود و با دیدن فرونشست زمین به سمت بهزاد دویده 
بود.خانه آنها از دو جا شکاف برداشته است. بهزاد می گوید: 
»خانه پدر خانمم هم همینطور شده. خانه باجناقم هم. تمام 
گنج آباد همین شکلی است. مثل یک تنه درخت که شاخه 
به شاخه شده باشد، این شکاف ها سر تا سر روستا را گرفته.«

مردم از فرونشست نمی ترسند
از دور که نگاه می کنی دو طرف شکاف ها مثل آبشاری است 
که آب را از سطح به عمق می برد. از الی شکاف  ها آب جاری 
است. بعضی شکاف ها از یک خانه به دیوار خانه همسایه راه 
یافته و بعضی تا چند کوچه آن طرف تر. مردم با گذاشتن 

چوب بین شکاف ها در روستا رفت و آمد می کنند.
چشم جواد حیدری به دیدن این شکاف ها عادت کرده است. 
آخرین بار ده سال پیش بود که باران شدت گرفت و زمین 
از هم گسست. آن زمان او سرباز معلم بود و حاال در یکی 
از روستاهای سیرجان معلم حق التدریس است. ده سال 
پیش که سیل آمد، او در سیرجان بود و با دیدن عکس ها 
به روستا برگشت. »خانه ما وسط حیاط بود. شکاف از داخل 
اتاق رد شده بود و اتاق را به دو نیم کرده بود.« بعد از آن سیل 

و فرونشست، مسئوالن محلی، استاندار و فرماندار و عکاسان 
و خبرنگاران به روستا آمدند و حرف جابه جایی گنج آباد 
مطرح شد. »گفتند می خواهند روستا را ۱5کیلومتر عقب تر 
ببرند، حاشیه شهر منوجان.« اما هیچکس حاضر به جابجایی 
نبود. رفته رفته شکاف  ها با شن و ماسه پر شدند و خانه های 
تخریب شده با کمک بنیاد مسکن از نو ساخته شد. خانه 
جدید سجاد هم در همان نقطه فرونشست است، فقط چند 
متر آن طرف تر: »در حیاط یک گوشه دیگر بلوک چیدند 
و خانه ساختند. بنیاد مسکن گفت جای قبلی امن نیست 
و این بار خانه جدید را در قسمت انتهایی زمین پدری ام 
ساختیم.« خانه جدید سجاد اسکلت فلزی دارد اما باز هم از 
فرونشست در امان نمانده و »کاشی های حیاط از چند جا 

شکسته است«.
جابجایی روستا همچنان یکی از قوی ترین احتماالت است. 
بعد از سیل اخیر، استاندار کرمان، به گنج آباد رفت و دستور 
مطالعات زمین شناسی روستا را صادر کرد تا »در صورت 
نیاز روستاهایی که در مسیر سیاب هستند، جابجا شوند«.

دهان باز کردن زخم های کهنه
در سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
خبری از نقشه  های زمین شناسی منوجان نیست. در سایت 
سازمان نقشه برداری هم فقط نقشه ها و اطلس های کرمان، 
سیرجان، رفسنجان و زرند بارگذاری شده که مربوط به 
سال ۹۸ است. وضعیت آبی منوجان اما بحرانی است. نمودار 
ارائه شده در سند سازگاری با کم آبی کرمان که در سایت 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بارگذاری شده نشان 
می دهد که دشت منوجان ساالنه ۸5سانتی متر افت آب 
دارد. این نقشه ها مربوط به سال ۹۷- ۹۸ است و اطاعات 

تازه ای در دسترس نیست.
نقشه های زمین شناسی این منطقه را حتی علی رشیدی، 
مدیرکل زمین شناسی استان کرمان هم ندارد. او به »پیام 
ما« می گوید: »۱۰ سال قبل مطالعات اولیه ای در این منطقه 

داشتیم. دانشگاه باهنر هم پژوهشی درباره فرونشست 
در جنوب کرمان داشته و بر اساس آن  برخی از طرح های 
هادی بازنگری شدند که باید آن مطالعات هم رصد شوند.« 
اطاعات جامعی از میزان فرونشست منطقه در دسترس 
نیست، اما رشیدی که هفته پیش از روستای گنج آباد بازدید 
کرده معتقد است که نشست جدیدی در منطقه رخ نداده: 
»بررسی های اولیه ما نشان می دهد که در سه، چهار سال 
گذشته میزان فرونشست در منطقه منوجان در حد صفر 
بوده و این شکاف ها مربوط به فرونشست های قبلی بوده و 
ما فرونشست فعالی در این منطقه نداریم.« او می گوید که با 
سیابی شدن منطقه و شسته شدن زمین، شکاف های قبلی 
دهن باز کرده و وسیع تر شده است؛ آنقدر وسیع که جعفر 
نارویی، دهیار گنج آباد از دو برابر شدن این درزها می گوید. 
او به »پیام ما« می گوید: »فرونشست را از سال ۸5 و حتی 
۹۰ هم داشتیم اما االن دو، سه برابر شده اند. آن زمان تعداد 
شکاف ها کمتر از انگشتان دست بود، اما االن ۹۰درصد روستا 
شکاف برداشته. همه ساختمان ها ترک برداشته و همه مردم 
یا در حیاط منزلشان یا دور و بر خانه شان شکاف و فرونشست 
است.« نیمی از مردم روستا چادرنشین شده اند و هر کسی 
که خانه اش قابل سکونت بوده یا دیگر تحمل سرمای هوا را 

ندارد به همان خانه های ترک خورده برگشته است.
کارشناسان زمین شناسی بار دیگر برای بررسی وضعیت و 
رصد ضرورت تخلیه روستا به گنج آباد اعزام شدند. اما اداره 
کل زمین شناسی هنوز به جمع بندی نرسیده و مدیر کل این 
سازمان می گوید نمی توان دستور تخلیه داد: »جابه جایی 
فقط ابعاد فنی و ایمنی ندارد، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی هم مطرح است که شاید حتی از ابعاد فنی هم با 
اهمیت تر باشند. به عنوان یک کارشناس زمین شناسی 
می گویم که هیچ یک از جابه جایی های اتفاق افتاده از حیث 
مخاطرات زمین شناسی، چه فرونشست و چه زلزله در 
استان کرمان موفق نبوده. بیشتر اهالی معترضند و دوباره به 

صورت غیرقانونی به همان مکان قبلی برمی گردند.«
هشدار سطح نارنجی هواشناسی

شمارش معکوس برای سیاب بعدی آغاز شده. وضعیت 
بحرانی  است؛ این را هم دهیار می گوید و هم سازمان 
هواشناسی که هشدار سطح نارنجی را صادر کرده. تورج 
جدیدی، مدیر کل هواشناسی در گفت وگو با »پیام ما« 
از ورود سامانه جدید بارشی به استان از شنبه ۲5دی ماه 
خبر می دهد و از احتمال باالی خسارات گسترده در 
منطقه می گوید: »از اول هفته در شمال، جنوب و غرب 
استان بارندگی را خواهیم داشت و احتماال این سامانه تا روز 
چهارشنبه در کرمان فعال است.« او تاکید دارد که میزان 
بارش ها نسبت به دفعه قبل کمتر خواهد بود. این بارش  
اما برای روستای گنج آباد به کار افتادن بمب ساعتی بعدی 
است. مدیرکل زمین شناسی می گوید: »به احتمال زیاد اگر 
بارندگی مثل قبل شدید باشد و آب های سطحی کنترل 
نشود و مسیر سیاب را منحرف نکند قطعا شکاف ها عریض  
و طویل تر می شوند. ما اعام کردیم که مردم حواسشان باشد 

که در حریم شکاف ها تردد نداشته باشند.«
مدیرکل بحران استانداری کرمان اما شرایط منطقه را 
»باثبات« وصف می کند. با وجود اظهارات اهالی گنج آباد 
و تصاویر منتشر شده، او می گوید که این شکاف ها در 
خانه های مسکونی نبوده و فقط آغل گوسفندان و خانه های 
قدیمی آسیب دیده اند. »گنج آباد از ۱۲ سال قبل فرونشست 
داشته و االن به دلیل سیل بیشتر نمایان شده. منوجان و 
گنج آباد خسارت آنچنانی ندیده. خسارت مربوط خانه های 
قدیمی و خشت و گلی بوده که باید تخریب می شدند و 
تخریب شان نکردند. در واقع وقتی کمیته امداد و بنیاد 
مسکن واحد جدیدی ساختند باید واحدهای قبلی تخریب 
می شده ولی مردم این کار را نکردند و به عنوان آشپزخانه، 
انباری و یا محل نگهداری گوسفندان از آن استفاده کردند.«
تدبیر فعلی مدیر کل بحران برای این منطقه تکمیل 
سیل بند است و جلوگیری از ساخت و ساز بیشتر: »نمی توان 
همین طور دستور تخلیه روستا را داد.باید این موضوع بررسی 
و مطالعه شود. فعا به بنیاد مسکن و فرمانداری گفته ایم که 
پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند تا تکلیف روشن شود.« 
راهکار مدیریت بحران برای سیاب قریب الوقوع بعدی نیز 

بازسازی سیل بند و است و الیه روبی محل رودخانه.
تخلیه روستا یکی از گزینه هاست که زبان به زبان بین 
اهالی می چرخد. از بین تمام افرادی که دلشان رضا به رفتن 
نیست. سجاد محمودی، پیه رفتن را به تنش مالیده،اما 
او هم نمی داند به کجا» برای بارندگی بعدی که از شنبه 
وارد کشور می شود هیچ آمادگی نداریم ونمی دانیم کجا 
برویم و یا چه کار کنیم.اصا هیچ چیز مشخص نیست. 
فقط گفته اند که دور روستا سیل بند می زنند .ولی همین 
سیل بند از زیرش گسل رد شده و در بارندگی قبلی نیز آب 

از زیرش رد شده بود.«

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: جلسات 
متعددی برای راه اندازی سامانه بومی معامات در سازمان 
بورس برگزار شده، اما اکنون اجرایی شدن آن منوط به اباغیه 

دستورالعمل بورس ها و سازمان بورس است.
به گزارش ایرنا، هسته معامات بعد از افزایش غافلگیرانه 
سهامداران به بازار سرمایه و ورود حجم گسترده ای از نقدینگی 

به این بازار با مشکاتی بسیار جدی مواجه شد که چنین اتفاقی 
سبب عقب ماندگی سهامداران از انجام معامات و ضرر و 

زیان های هنگفت آنها در این بازار طی ۲ سال اخیر شد.
به دنبال چنین اتفاقی و نیز اعتراض گسترده سهامداران از ایجاد 
اختال و کندی هسته معامات، بارها مسووالن مربوطه در 
سازمان بورس و نیز شرکت مدیریت فناوری بورس تهران از 

تصمیم گیری های جدید خود در خصوص راه اندازی سامانه ای 
جدید و رفع هر چه سریعتر مشکات ایجاد شده در این بازار 
سخن گفتند، اما تاکنون زمان دقیقی از راه اندازی این سامانه و 

نیز استفاده آن در معامات اعام نشده بود.
طی چند وقت گذشته، مشکل موجود در هسته معامات تحت 
تاثیر ورود شاخص به مدار نزولی و کاهش حجم معامات در این 

بازار تا حدودی بهبود پیدا کرد به طوری که در چند ماه اخیر به 
ندرت شاهد ایجاد اختال  در این سامانه بودیم. این درحالیست 
که هسته معامات هفته گذشته برای مدتی دچار مشکل شد 
که این موضوع بی تاثیر در سرعت بخشیدن پیگیری مسووالن 
برای راه اندازی سامانه بومی معامات نبود.به گزارش سازمان 
بورس و اوراق بهادار، در این زمینه و به دنبال وجود چنین 
مشکاتی در بازار، »روح الله دهقان« در خصوص زمان راه اندازی 
سامانه بومی معامات اظهار داشت: تقریبا از ابتدای خرداد ماه 
امسال کارهای زیرساختی این سامانه بومی به پایان رسیده و 
آماده فرآیند بهره برداری است.او با بیان اینکه بهره برداری از این 

نوع سامانه ها یک بازه زمانی 6 الی ۹ ماه الزم دارد، افزود: همه 
زیرساخت ها برای بهره برداری از سامانه جدید معاماتی آماده 
است، اما منتظر اباغ دستورالعمل بورس ها و سازمان بورس در 

خصوص نحوه به اجرا درآمدن این سامانه بومی هستیم.
مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: 
باید مشخص شود این سامانه بومی قرار است برای کدام یک از 
نمادها و در چه بازاری مورد بهره برداری قرار گیرد. به طور قطع 
پس از آنکه تایید نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در 
این رابطه صورت گیرد اقدامات الزم برای بهره برداری از سامانه 

انجام خواهد گرفت.

مرضیه قاضی زاده| پیام ما
گزارش 

مثل یک بمب ساعتی در ده ثانیه آخر؛ فرونشست گنج آباد 
هم همین صدا را داشت. دم صبح بود و »بانو« فکر می کرد 
بعد از سیل شب قبل کسی به خانه اش پناه آورده که صدای 
در می آید. اما آنچه می دید تا چند ثانیه در ذهنش ننشست. 
سکوی خانه 20سانتی متر پایین تر رفته بود و گوشه های 
دیوار شکافته بود. چشمش روی سکو قفل شده بود که باز 
همان صدا را شنید؛ تیک تیک تیک. سرش را برگرداند و این 
بار شکافی را دید که درست وسط خانه در حال پیش رفتن 
است. زمین خانه را می بلعید. بانو کودکش را محکم بغل کرد 
و از وحشت شیون کرد.

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمان
فاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003103هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانم
کلثومساالریفرزندامرالهبشمارهشناسنامه154صادرهازکهنوجدرششدانگساختماندوبابمغازهمشتملبرطبقه
فوقانیبهمساحت180.30مترمربعپالک10525فرعیاز2-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک277فرعیاز2-اصلی
قطعهیکبخش46کرمانواقعدرکهنوجخیابانشهیدرجاییخریداریازمالکرسمیآقایبهرامبهرامپورآشتیانی
محرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخود
رابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد./مالف:371
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003355هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
مالکانه تصرفات  ملککهنوج ثبت حوزه ثبتی مستقردرواحد رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی
بالمعارضمتقاضیاقایمحمدمکسائیفرزنداسدهللابشمارهشناسنامه642صادرهازرودبارجنوبدرششدانگ
یکقطعهزمینجهتتجمیعباپالک937فرعیاز3-اصلیبهمساحت110.26مترمربعپالک2268فرعی
ابادکهنوج درشیخ واقع  46کرمان بخش یک قطعه اصلی -3 پالک از مجزیشده و مفروز اصلی از3-
ازمالکرسمیآقایمحمدعلیسعیدیمالکیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتب خریداری
دردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند
.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

./مالف:377
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002003229هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
مالکانه تصرفات ثبتملککهنوج ثبتیحوزه فاقدسندرسمیمستقردرواحد اراضیوساختمانهای ثبتی
زمین قطعه  دریک ازکهنوج بشمارهشناسنامه6949صادره  فرزنددرک راوند علی اقای متقاضی بالمعارض
بنایاحداثیدرانبهمساحت329مترمربعپالک10519فرعیاز2-اصلیمفروزومجزیشده با محصور
خریداری ابادخصیلی حیدر کهنوج در واقع  46کرمان بخش یک قطعه اصلی -2 از 322فرعی پالک از
به نوبت دردو مراتب عموم منظوراطالع به است.لذا محرزگردیده شیرخانی حسین آقای رسمی ازمالک
داشته اعتراضی متقاضی مالکیت بهصدورسند نسبت اشخاص صورتیکه در شود می 15روزآگهی فاصله
باشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز
اخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند
.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

./مالف:368
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمان
فاقدسندرسمیبرابرآراءشماره140060319002003275و140060319002003272هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
بالمعارض مالکانه تصرفات ثبتملککهنوج ثبتیحوزه فاقدسندرسمیمستقردرواحد اراضیوساختمانهای ثبتی
متقاضیان1.اقایرضازارعیمنوجانفرزندغالمرضابشمارهشناسنامه1405صادرهازمنوجاندریکقطعهباغنخیالتی
ومرکباتیبهمساحت11659مترمربعپالک3فرعیاز934-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک934-اصلیقطعه5بخش
46کرمانواقعدرماهکنگانمنوجانخریداریازمالکرسمیاقایغالمرضازارعیمنوجان.2.اقایرضازارعیمنوجان
فرزندغالمرضابشمارهشناسنامه1405صادرهازمنوجاندریکقطعهباغنخیالتیبهمساحت2334.7مترمربعپالک
منوجان ماهکنگان در واقع قطعه5بخش46کرمان پالک934-اصلی از ومجزیشده مفروز از934-اصلی 4فرعی
خریداریازمالکرسمیاقایغالمرضازارعیمنوجانمحرزگردیدهمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردو
نوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت
یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:316
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت تکلیف
شماره140060319002002089و140060319002001984و140 برابرآراء
وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع  060319002001983هیات
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
متقاضیان بالمعارض مالکانه تصرفات  کهنوج ملک ثبت حوزه
شناسنامه فرزندخسروبشماره خدائی کد غالمرسول آقای .1
مساحت به  وباغ مزروعی زمین قطعه دریک ازالشار 4صادره
133992/69مترمربعپالک4فرعیاز1132-اصلیمفروزومجزی
شدهازپالک1132-اصلیقطعه5بخش46کرمانواقعدرقاسم
ازمالکرسمیخانمعفتضرغاممالکی ابادمنوجانخریداری
شناسنامه فرزندخسروبشماره خدائی کد غالمرسول اقای .2
به   دران احداثی بنای با زمین قطعه دریک ازالشار 4صادره
مفروز اصلی از880- پالک211فرعی 1349/15مترمربع مساحت
46کرمان 5بخش قطعه اصلی -880 پالک از شده مجزی و
دور عباس رسمی ازمالک خریداری دهمیرزا منوجان در واقع
فرزندخسروبشماره خدائی کد غالمرسول اقای -3. اندیش
شناسنامه4صادرهازالشاردریکقطعهزمینبابنایاحداثیدران
مفروز اصلی از880- پالک212فرعی 1349مترمربع مساحت به
46کرمان 5بخش قطعه اصلی -880 پالک از شده مجزی و
اندیش دور عباس رسمی ازمالک خریداری منوجان در در واقع
بهمنظوراطالععموممراتب .محرزگردیدهمحرزگردیدهاست.لذا
دردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی
توانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرا
بهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهاز
تاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
وصول مذکوروعدم مدت انقضای صورت در است .بدیهی نمایند
اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:217

تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل 

پرونده اتومبیل مزایده آگهی
کالسه140004019069000340/1_)شمارهبایگانی

)140000341
بهموجبپروندهاجراییکالسهفوقیکدستگاهسواریپژوبه
شمارهپالکانتظامی65ایران_265ط55،مدل1395به
رنگسفیدروغنی،تیپپارسTU5،بهشمارهموتور0121317
وشاسیشماره367857وخودرومذکورتاتاریخ1401/02/11
دارایبیمهنامهشخصثالثبودهوالستیکهایجلو50درصد،
عقبزیر50درصدسالممیباشد.وضعیتبدنهسالممیباشد،
باشد،کارکرد می بهکار آماده و موتورسالم موتوری: وضعیت
هنگامبازدید160333کیلومترمیباشدوباتوجهبهمواردفوق
میزانارزیابیدرلحظهبازدیدحسبنظرکارشناسرسمیمرکز
کارشناسانقوهقضائیهبهمبلغ2.250.000.000ریال)دومیلیاردو

دویستوپنجاهمیلیونریال(ارزیابیشدهودرروزدوشنبهمورخ
1400/11/11ازساعت9الی12درمحلادارهثبتاسنادوامالک
شهرستانزرندازطریقمزایدهبهفروشمیرسد.مزایدهازمبلغ
ارزیابیشده)2.250.000.000ریال(شروعوبهباالترینقیمت
پیشنهادینقدافروختهمیشودوکلیههزینههایقانونیبهعهده
برندهمزایدهاستونیمعشروحقمزایدهنقداوصولخواهدشد
ضمناچنانچهروزمزایدهتعطیلرسمیاعالمگردد،مزایدهروز

اداریبعدازتعطیلیدرهمانساعتومحلبرگزارخواهدشد.
ضمناجهتبازدیدازخودوریمذکورموردمزایدهبهآدرسزرند_

پارکینگاستقاللمراجعهنمایند.
مورخ یکشنبه روز نوبت: یک در مزایده آگهی انتشار تاریخ

1400/10/26
مالف268

حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقد
سندرسمي-برابررايشماره140060319078009013هياتدوممورخه1400/9/23موضوعقانونتعيينتكليف
وضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكمنطقهدوكرمان
تصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيخانمطاهرهرستميشرفآباديفرزنداكبربشمارهشناسنامه499صادره
ازکرماندرششدانگيكبابکارگاه)باکاربریعرصهانبار(بهمساحت300مترمربعکهموازی25مترمربع
ازششدانگعرصهمتعلقبهوقفاستتحتپالك330فرعياز2785اصليبخش3کرمانواقعدرکرمانشرف
ابادکوچه21بعدازدهیاریسمتچپخريداريازمالكرسميآقايحسنایرانمنشمحرزگرديدهاست.لذابه
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشاراولينآگهيبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اينادارهتسليموپسازاخذرسيد،ظرفمدتيكماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجع
قضاييتقديمنمايند.بديهياستدرصورتانقضايمدتمذكوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالكيت

صادرخواهدشد.شناسهآگهی1258634
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/26- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره140060319014004515-1400/10/23هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجیرفتتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمنجمهکریمینمچفرزندابراهیمبشماره
شناسنامه64صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت353.42مترمربعپالک-فرعیاز556-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک21فرعیاز556-اصلیقطعه5واقعدراراضیپیرزارچساردوئیهجیرفتبخش34کرمانخریداریازمالکرسمیآقایمحمود
امیریگورمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
وپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورت

انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:577
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره140060319014001694-1400/04/21هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجیرفتتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقایرضاروزخشفرزندجاناحمدبشماره
شناسنامه3020249570صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت250مترمربعپالک-فرعیاز579-اصلیمفروزومجزی
شدهازپالک19فرعیاز579-اصلیقطعهدوواقعدراراضیرهجردجیرفتبخش45کرمانخریداریازمالکرسمیآقایامرهللاگیالنی
محرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:575
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/10

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 

رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهای و واراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
اراضی برابررایشماره140060319079000532-1400/09/24هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی فاقدسندرسمی
وساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکشهررودبارجنوبتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانم
سکینهسهرابیفرزنددادمرادبشمارهشناسنامه2365صادرهازرودباردریکبابخانهبهمساحت281مترمربعپالک1652فرعی
از188-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک188اصلیقطعهسهواقعدررودبارجنوب–شهرکانقالبکوچهفجر13خریداریاز
مالکینرسمیآقایعبدالحسین،محمدمهدی،مهسامهیمیوخانمفاطمهبیگمرادیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهاز
تاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:207
تاریخانتشارنوبتاول:1400/10/12–تاریخانتشارنوبتدوم:1400/10/26

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

تشــکیل کمیتــه کشــوری مهار 
»مقاومت میکروبی« ضروری است 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی »مقاومت میکروبی« را ابرچالش نظام های سالمت 
دنیا دانست و بر ضرورت تشــکیل، تدوین شرح وظایف و ساختار 

کمیته کشوری مهار »مقاومت میکروبی« تاکید کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از وبدا، محمد مهدی گویا در اولین جلسه 
کمیته کشوری مهار مقاومت میکروبی گفت: مقاومت میکروبی به 
یک معضل بزرگ برای کشورها و به ابرچالش نظام های سالمت دنیا 
تبدیل شده است. وی با بیان اینکه با وقوع پاندمی کرونا در دنیا تمام 
توجه ها به سمت این بیماری رفت و سایر مخاطرات بهداشتی خیلی 
کمرنگ شد، بیان داشت: به دلیل مقاومت میکروبی اکنون برخی 

امراض به بیماری های غیرقابل درمان تبدیل شده اند. 
گویا با بیان این که مدیریت مقاومت میکروبی در جهان با اشکاالت 
فراوانی مواجه اســت و قوانین و مقررات مناسبی در کشورها برای 
مهار آن وجود ندارد، افزود: مقاومت میکروبی از حد گذشته و دیگر 
برای برخی از بیماری های نظیر سل، ماالریا، برخی از انواع اسهال و 

بیماری های مقاربتی درمان های معمولی پاسخگو نیست.
در مرکز تهدیدهای مقاومت میکروبی هستیم

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه استفاده بی رویه، نادرست و نامناسب از داروهای ضد میکروبی 
وضعیت را روز به روز پیچیده تر و بدتر کرده اســت، گفت: تهدید 
مقاومت میکروبی مربوط به آینده نیست و ما هم اکنون در مرکز این 
تهدید قرار داریم. به دلیل بی توجهی به  این مســاله اکنون برخی 
داروها قیمت های گزافی یافته اند در حالی که هم عوارض بیشتر و 

هم اثربخشی کمتری نسبت به داروهای قبلی دارند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور:

503  معلول در دســتگاه های 
دولتی استخدام شدند

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از استخدام 
503 نفر از معلوالن در دســتگاه های دولتــی و وزارتخانه ها در 
سال گذشته خبر داد و گفت: هر دستگاهی که از بودجه عمومی 
کشور اســتفاده کند، باید قانون اختصاص سه درصد مجوزهای 

استخدامی قانون حمایت از معلوالن را رعایت کند.
محمدرضا شــهبازی روز شــنبه در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: سازمان های دولتی تقریبا صد در صد این قانون را رعایت 
می کنند و با توجه به هماهنگی با سازمان امور استخدامی کشور و 
سختگیری این سازمان در دادن مجوزها و تعیین سهمیه معلوالن 
در دســتگاه های دولتی می توان گفت تمام ســهمیه معلوالن از 
مجوزهای صادر شده برای دســتگاه های دولتی ستاره دار شده 
اســت یعنی فقط معلوالن در آن رسته شــغلی پس از قبولی در 
آزمون نهایی به کار گرفته می شوند.وی خاطرنشان کرد: مجموع 
سهمیه اســتخدام افراد دارای معلولیت در سال گذشته 1306 
سهمیه بوده است که ۹61 سهمیه آن مربوط به سال ۹۹ و بقیه 
سهمیه آن نیز مربوط به مجوزهای سال گذشته بود که دستگاه 
مجری افراد را به کار نگرفته بودنــد. از مجموع این مجوزها بعد 
از مصاحبه و پذیرفته شــدن در نهایت 503 نفر پذیرفته نهایی 
سال گذشته بودند یعنی 40 درصد ســهمیه ها به صورت نهایی 

جذب شدند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: 
بقیه سهمیه ها دوباره باقی می ماند و اگر دستگاه اجرایی بخواهد 
آزمون دیگری برگزار کند مجوزهای باقیمانده به سرجمع مجوز 
سال آینده اضافه می شود. شهبازی با بیان اینکه امسال نیز 1۸16 
سهمیه مجوز استخدامی برای معلوالن  وجود دارد، افزود: امسال 
13 دستگاه اجرایی توانستند مجوز استخدام بگیرند که تاکنون 
فقط وزارت علوم و تحقیقات آزمون اســتخدامی خود را برگزار 

کرده است که سهمیه معلوالن 60 سهمیه بوده است.
وی اظهار داشــت: متقاضیان دارای معلولیت پــس از اخذ نمره 
حد نصاب آزمون برای رشــته شغلی تعیین شــده با هم رقابت 

خواهند کرد.

 معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به اینکه 
دولت مردمی سیزدهم رخوت و رکود گذشته 
کشور در مسیر کار و خدمت را قبول ندارد، تصریح 
کرد: برهمین اساس تمامی دولتمردان و مدیران 
اجرایی با الگوبرداری از شهدا، آستین خود را برای 
جبران کم کاری های گذشته و خدمت رسانی 

بهینه به مردم باال زده اند.
به گزارش ایرنا، »سیدمحمد حسینی« روز پنج 
شنبه در یادواره شهدای روحانی شهرستان نهاوند 
که با حضور استاندار همدان و جمعی از مدیران 
و اقشار مختلف مردم در مصالی نماز جمعه این 
شهر برگزار شد، اظهار داشت: برای نمونه در سیل 
اخیر چهار استان کشور، بالفاصله وزرا و نمایندگان 
دولت در محل حاضر شدند که البته این اقدام نه 
فقط برای دلداری دادن بلکه برای کمک به مردم 
و انجام کارها و بررسی شرایط برای رفع سریع 
مشکالت و تامین رفاه و آسایش مردم و جبران 

خسارت ها انجام شد.
وی افزود: شهید سلیمانی نمونه بارز یک مدیر 
در تراز جمهوری اسالمی است، این مرد میدان و 
رزم در زمان سیل خوزستان به سرعت در منطقه 
حضور یافت و از توان نیروهای بسیجی و همه 
امکانات برای خدمت به مردم و رفع مشکالت 

استفاده کرد.
حسینی گفت: ایران نیازمند افرادی با روحیه 
جهادی همچون شهید سلیمانی است که این 
تحول با استقرار دولت سیزدهم در کشور آغاز شده 
و تغییراتی نیز روی داده که هدف این حرکت نیز 
این است که با روحیه جهادی به مردم خدمت شود 

و مشکالت کشور برطرف گردد.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه امید می 
رود با روحیه انقالبی دولتمردان از جمله استانداران 
و تعامل همه مسووالن، مشکالت کشور رفع شود، 
اظهار داشت:  همه مسووالن در بدنه دولت و 
مجلس مصمم به رفع مشکالت با سرعت و در 

کوتاهترین زمان هستند.
وی اظهار داشت: برای انجام کار نیازی به داشتن 
پست و مسوولیت نیست همانگونه که در جریان 
همه گیری ویروس کرونا نیروهای  داوطلب، 
روحانیون و بسیجیان و همه افراد پای کار آمده و 
کمک کردند برای ساختن کشور هم ، همه در هر 

جایگاهی هستند باید تالش کنند.
وی تصریح کرد: برخی دولتمردان در سال های 

گذشته به علت فاصله گرفتن از اصول انقالب 
و توجه به منافع شخصی، خوب و درست عمل 
نکردند که همین امر منجر به بروز آسیب در 
کشور شده که با این وجود باید این عقب افتادگی 
در زمینه فرهنگی، مشکالت اقتصادی و سیاست 
خارجی را جبران کنیم و دولت سیزدهم برای 

تحقق این امر عزم و اراده جدی دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین به اقدامات 
موثر دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی 
اشاره کرد و گفت: هم اینک تیمی قوی و متخصص 
با در نظر گرفتن همه جوانب در حال مذاکره 
هستند و به هیچ عنوان دچار  انفعال در برابر غربی 
ها نخواهند شد. به گفته وی، اعضای این تیم حرف 
حق خود و منافع ملی ملت ایران را با صراحت بیان 

کرده و برای رفع پایدار تحریم ها تالش می کنند.
با  ادامه  معاون پارلمانی رییس جمهور در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: شهدا از 
جان و مال خود گذشتند و همه ما وامدار آنها 
هستیم و هر چه ما تالش کنیم نمی توانیم پا به 

پای رشادت و ایثار آنها حرکت کنیم.
به گفته حسینی، طبق وعده خداوند بهشت برین 
پاداش کسانی است که در مسیر حق به درجه 
رفیع شهادت نائل شوند و خداوند به وعده خود 

وفادار است.
وی همچنین با شکل گیری و فعالیت گروه ابوذر 
در نهاوند اشاره کرد و افزود: این گروه در اوج ظلمت 
و تاریکی مثل نور عمل کرد به نحوی که در دوران 
اختناق و خفقان، فریادگر و بیدارگر بودند و این 

شهیدان به مردم نهیب زدند که با داشتن عزت 
نباید تسلیم ظالمان و ظلم شد

. درست عمل نکردند که همین امر منجر به بروز 
آسیب در کشور شده که با این وجود باید این عقب 
افتادگی در زمینه فرهنگی، مشکالت اقتصادی و 
سیاست خارجی را جبران کنیم و دولت سیزدهم 

برای تحقق این امر عزم و اراده جدی دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین به اقدامات 
موثر دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی 
اشاره کرد و گفت: هم اینک تیمی قوی و متخصص 
با در نظر گرفتن همه جوانب در حال مذاکره 

هستند و به هیچ عنوان دچار  انفعال در برابر غربی 
ها نخواهند شد.

به گفته وی، اعضای این تیم حرف حق خود و 
منافع ملی ملت ایران را با صراحت بیان کرده و 

برای رفع پایدار تحریم ها تالش می کنند
حسینی تصریح کرد: تالش این گروه باعث شد 
مردم در سال 56 وارد میدان شوند و شکل گیری 
این حرکت ها در استان های مختلف کشور منجر 

به پیروزی انقالب در سال 5۷ شد.
وی با بیان این که در دفاع مقدس شهدا پاسدار 
عزت و شرف کشور بودند ، اظهار داشت: در این 

بین روحانیت نیز همواره پیشگام بودند و جوانان 
طلبه با احساس مسوولیت لباس رزم پوشیده و 

جهاد کردند.
وی تاکید کرد:  طالب و روحانیون هر جایی 
که الزم بود اسلحه به دست گرفته و عالوه بر 

روشنگری با دشمن متجاوز مبارزه کردند.
به گفته وی، روحانیون به ویژه علمای شاخص در  
عملیات های دوران دفاع مقدس حضوری موثر و 
فعال داشتند. معاون پارلمانی رییس جمهوری در 
ادامه با ذکر اینکه رهبر فرزانه انقالب خواستار بیان 
ویژگی شهدا در ابعاد مختلف هستند، افزود: شهید 

قدوسی با ویژگی های برجسته از جمله تالش 
و پشتکار تمام تمرکز خود را به تربیت نیروهای 

انقالبی فاضل معطوف کرده بود.
وی گفت: خاطرات و دالور مردی های بزرگ مردان 
انقالب برای نسل جوان و نوجوان باید بازگو و برای 
آنها تاریخ معاصر و دوران انقالب به خوبی تبیین 
شود چراکه انسان هایی دارای پرونده سیاه جنایت 

و ترور دنبال سیاه نمایی هستند.
به گزارش ایرنا، »سیدمحمد حسینی« معاون 
پارلمانی رییس جمهور صبح امروز وارد شهرستان 
نهاوند شد و در بدو ورود و با استقبال رسمی 
مقامات و مدیران این شهرستان در گلزار شهدای 
شهر حاضر و به مقام شامخ شهدای این دیار 
ادای احترام کرد. معاون پارلمانی رییس جمهور 
همچنین در ادامه با همراهی استاندار همدان و 
جمعی از مسئوالن در حسینیه جوانان شهر نهاوند 
و مرقد مطهر علی ابن موسی جعفر)ع( حاضر شد 
و به مقام شهید آیت اهلل »محمد علی حیدری« از 

شهدای هفت تیر نیز ادای احترام کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه با حضور در 
منزل شهید حجت االسالم »طیب خرم آبادی« با 
خانواده این شهید دیدار و لوح سپاس به پدر این 
شهید تقدیم کرد. معاون پارلمانی رییس جمهور 
بعداز ظهر امروز نیز در ادامه سفر خود به استان 
همدان با نیروهای انقالبی و دانشگاهیان همدان 
دیدار می کند و برنامه پایانی این سفر نیز دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان 
است. شهرستان نهاوند ۸53 شهید تقدیم انقالب و 
اسالم کرده که 1۷ نفر از این شهدا روحانی هستند

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صادرات 
پرندگان پرورشی و زینتی منع قانونی ندارد و 
سازمان محیط زیست می تواند مجوز صادرات 

آن را صادر کند.
آیا می توانید دنیا را بدون پرندگان تصور کنید؟ 
گوش دادن به صدای پرندگان آرامش خاصی به 
انسان می دهد و می تواند برای ساعاتی انسان را از 
سر و صدای زندگی شهرنشینی دور کند، بر این 
اساس چند سالی است که نگهداری از پرندگان 
زینتی در منازل رواج و بر این اساس صادرات این 
گونه ها نیز افزایش یافته و از آنجا که ایران مهد 
گونه های متنوعی از انواع پرندگان است از این 
رو توجه کشورهای زیادی به این مساله معطوف 

شده است.
البته کارشناسان معتقدند که پرورش پرندگان 
زینتی می تواند یکی از سودآورترین کسب و 
کارهای امروزی باشد، چون امروزه کمتر کسی 
است که در خانه خود پرنده زینتی نداشته باشد، 
برخی کارشناسان و پرورش دهندگان پرندگان 

زینتی بر این عقیده اند که می توان از این ظرفیت 
استفاده کرد و با ایجاد کسب و کارهای کوچک 
و خانگی این پرندگان را به خارج از کشور نیز 
صادر کرد، بر اساس گزارش های به دست آمده 
کشورهای بلژیک، هلند، دانمارک، پرتغال، 
امارات، ایران، آفریقای جنوبی، مالزی و آمریکا 
کشورهای برتر صادر کننده پرندگان زینتی 

هستند.
در  داشتنی  دوست  و  زیبا  موجودات  این 
کشورهای همسایه ایران نیز طرفداران بسیاری 
دارد به طوری که صادرات پرندگان زینتی از 
ایران به این کشورها انجام می گیرد که چندی 
پیش یکی از این اقدامات خبرساز شد و شهاب 
الدین منتظمی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در 
این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: 
صادرات پرندگان پرورشی منع قانونی ندارد و 
سازمان محیط زیست می تواند مجوز صادرات 
آن را صادر کند. اخیرا مجوز صادرات ۸50 قطعه 
پرنده زینتی به کویت با امضای رئیس  اداره کل 

محیط زیست استان خوزستان صادر شده بود، 
در این مجوز صحبت از انتقال هوایی 300 قطعه 
قناری، 100 قطعه بلبل خرما، 100 مرغ مینای 
پرورشی، 150 قطعه فنچ و 200 قطعه جوجه 

مرغ بوده است.
منتظمی در این باره افزود: از نظر قانونی، 
تجارت گونه های وحشی، صادرات و واردات 
پرندگان وحشی، زینتی و پرورشی در چارچوب 
دستورالعمل های جاری سازمان حفاظت محیط 

زیست امکان پذیر است.
»کنوانسیون سایتیس« برخی گونه های جانوری 
و گیاهی را در سه ضمیمه معرفی می کند که 
تجارت آنها در چارچوب ضوابطی خاص امکان 
پذیر است و در این میان فقط گونه های ضمیمه 
1 آن با سختگیری بیشتری است و تجارت 
گونه های جانوری و گیاهی خارج از ضمایم سه 
گانه این کنوانسیون بدون مانع اعالم شده است.

وی اظهار داشت: صادرات این گونه ها به شرطی 
انجام می شود که در معرض خطر انقراض 
نباشند و مجوزهای الزم را داشته باشند که 

اساسا ۹۹ درصد صادرات پرندگان مربوط به 
پرندگان زینتی است که معموال هم اندمیک 
ایران نیستند، در این میان جوجه شترمرغ، 
کبوتر، بلدرچین و قرقاول که همه پرورشی 

هستند نیز وجود دارد.
منتظمی درباره صدور مجوز ۸50 قطعه پرنده 
به کویت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: این مجوزها را اداره کل استان صادر کرده 
اما بطور قطع با دستورالعمل سازمان محیط 
زیست بوده است، از سوی دیگر این پرندگان 
در معرض خطر انقراض نیستند حتی جزو گونه 
های اندمیک کشور نیز محسوب نمی شوند، 
بر این اساس صادرات این پرندگان منع قانونی 
ندارد و سازمان محیط زیست می تواند مجوز 
را صادر کند. منتظمی افزود: پرندگان زینتی 
جزو حیات وحش محسوب نمی شوند به ویژه 
آنهایی هم که پرورشی هستند دام تلقی می 
شوند، بنابراین به شرطی که مجوزهای قانونی را 
اخذ کنند صادراتشان منعی ندارد، مثال قرقاول 
یا عروس هلندی بومی ایران نیستند اما به همان 
نژاد پرورشی هم به شرطی اجازه خروج داده می 
شود که از یک مرکز تکثیر و پرورش خریداری 

شده باشد.

معاون رییس جمهور:

 دولت سیزدهم برای جبران رخوت و رکود گذشته آستین ها را باال زده است

آیا صادرات پرندگان زینتی و پرورشی منع قانونی دارد؟

گزارش
ایرنا

همه مردم باید موزه ملی را ببینند
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در همایش پنجاهمین سالگرد 
تاسیس و سی سال تالش مستمر انجمن روابط عمومی کشور گفت: 
من از تمام مسئوالن، مدیران و کارشناسان درخواست دارم تا حتما 
از موزه ملی بازدید کنند. موزه ملی پاســدار تمدن و فرهنگ واالی 

ایرانی و اسالمی ماست.
به گزارش برنا؛ علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در 
همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس و سی سال تالش مستمر انجمن 
روابط عمومی کشور ضمن برجسته دانستن نقش روابط عمومی ها در 
دستگاه ها گفت: توجه به افکار عمومی مولفه بسیار مهمی است که 
باید به آن توجه داشت. جامعه امروزی شبکه محور است و این شبکه 
محوری نیاز به سواد دارد. هرچند روابط عمومی زحمات زیادی برای 

ارتقای جامعه کشیده است اما راه طوالنی  در پیش دارد.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با اشــاره به شخصیت های برجسته 
مجموعه عضو انجمــن روابط عمومی، تصریح کــرد: این چهره ها 
حافظه  روابط عمومی هســتند و برای حفظ این حافظه باید تاریخ 
شفاهی آن را شروع کرد. کاری که ما در میراث برای گرامی داشت 
پیشکسوتان و انتقال دانش آنان به نسل جدید در قالب تاریخ شفاهی 

میراث فرهنگی آغاز کردیم.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به ضرورت توجه به افکار عمومی گفت: 
هر چقدر به این موضوع توجه کرد و نسبت به پاسخ گویی به افکار 
عمومی، مسیر درستی را در پیش گرفت، مطمئنا فعالیت ها قوی تر و 
همراهی مردم را در پی خواهد داشت. نقش روابط عمومی ها در این 
موضوع قابل توجه است. تشکل هایی مثل انجمن روابط عمومی ایران 
که پنجاه سال تالش و سی سال فعالیت مستمر دارد مطمئنا کمک 
حال این مسیر خواهد بود که باید از آنان تقدیر و تشکر کرد. دارابی 
افزود: من از تمام مسئوالن، مدیران و کارشناسان درخواست دارم 
تا حتما از موزه ملی بازدید کنند. موزه ملی پاسدار تمدن و فرهنگ 
واالی ایرانی و اسالمی ماست و برگی از آثار کشور را در خود  جای داده 
است و یکی از نقاط برجسته فرهنگ و تاریخ این سرزمین است. وی 
ادامه داد: مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به ویژه آنان که در خارج 
از ایران مستقرند باید از این موزه بازدید کنند تا بدانند نماینده کدام 
فرهنگ و مردم هستند. برای همین موضوع به دنبال آن هستیم تا 
هر فرد یا مقامی اگر قرار است به نمایندگی از ملت در جایی مستقر 
می شوند، الزاما از این موزه بازدید کنند تا درک صحیحی از غنای 
فرهنگی ایران و ملتی که از سوی آن به ماموریت رفته اند داشته باشند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: هرچه قدر بتوانیم 
دوربین ها را توسعه دهیم کارکردهای نظارتی 
بیشتر می شود دیگر نیازی به افزایش ظرفیت 
گشتی ها نیست. سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور 
ناجا در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری برنا، درباره 
نقش پلیس در کاهش حوادث جاده ای، اظهار کرد: پلیس یکی 
از دستگاه هایی است که در کاهش حوادث ترافیکی دارای 
مسئولیت است، 30 دستگاه در زمینه کاهش بروز تصادفات برابر 
قانون مسئولیت دارند. وی گفت: ۹ دستگاه مانند هالل احمر، 
پلیس، اورژانس و ... نقش مستقیم در حوادث ترافیکی دارند و 
سهم پلیس در حوادث ترافیکی 1۹ درصد ایجاد نظم، انضباط 
و ... از وظایف پلیس است اما مردم نیز خودشان در این زمینه 
وظیفه دارند، تا زمانی که مردم خودشان به وظیفه خودشان عمل 
کنند پلیس نمی تواند اقدام موثری داشته باشد. چه قدر بگوییم 
کمربند ایمنی را ببندید؟ چه قدر بگوییم هنگام استفاده موتور 
از کاله استفاده کنید؟ سردار هادیانفر تصریح کرد: ۷0 درصد 
تصادفات در جاده های کشور اتفاق می افتد و به همین میزان 
در راه های اصلی شاهد بروز تصادفات هستیم و آنچه که وزارت 
راه همواره بر آن توجه داشته راه ها و محورهای اصلی بوده است 
درحالی که راه های فرعی و وستایی ما ایمن نیستند.  رئیس 
پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه 12 درصد کشته ها در راه های 
روستایی رخ می دهد، ادامه داد: راه های روستایی فقط آسفالت 
شده اند اما حریم پرتگاه های مناسبی برای آن ها ایجاد نشده است. 
وی با بیان اینکه خرابی دوربین های جاده ها در تصادفات جاده ای 
نقش دارد، خاطرنشان کرد: هرچه قدر بتوانیم دوربین ها را توسعه 
دهیم کارکردهای نظارتی بیشتر می شود دیگر نیازی به افزایش 
ظرفیت گشتی ها نیست. خرابی دوربین ها جزو مشکالتی است 
که در کشور وجود دارد امیدواریم وزارت راه فکر عاجلی برای آن 
داشته باشد. سردار هادیانفر تصریح کرد: ۷0 درصد تصادفات 
در جاده های کشور اتفاق می افتد و به همین میزان در راه های 
اصلی شاهد بروز تصادفات هستیم و آنچه که وزارت راه همواره 
بر آن توجه داشته راه ها و محورهای اصلی بوده است درحالی که 

راه های فرعی و وستایی ما ایمن نیستند.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس 
افزایش حقوق  اسالمی گفت: کف  شورای 
کارمندان را 25 درصد می دانیم البته الزم به ذکر 
است که ما روش پلکانی را قبول نداریم و روش ترکیبی و درصدی 
و ثابت برای مجلس مقبولیت دارد. علی بابایی کارنامی نماینده 
مردم ساری و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره 
همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: به دنبال این هستیم تا 
بندی به تبصره 2  قانون بودجه سال 1401 اضافه شود تا بخشی از 
بدهکاری دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود البته الزم به ذکر 

است که تامین اجتماعی متکی به اعتبار دولتی نیست.
وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی خودش باید برای اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند اظهار کرد: تنها 
بهانه ای که تامین اجتماعی دارد طلب دولت به این سازمان است 
که 260 هزار میلیارد تومان تایید شده است و توقع داریم دولت به 
صورت یکجا آن را پرداخت و تهاتر کند عالوه براین ما تالش می 
کنیم که حداقل بخشی از آن تهاتر شود تا دست تامین اجتماعی 

برای اجرای بهتر و کامل همسان سازی باز باشد.
بابایی ادامه داد: اما این موضوع نباید بهانه شود تا تامین اجتماعی 

اجرای قانون همسان سازی در کشور را انجام ندهد.
 نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
درباره تفاوت حقوق بین بازنشستگان تامین اجتماعی و 
بازنشستگان کشوری و لشکری بیان کرد:  منابع بازنشستگان 
کشوری و لشکری زیر نظر دولت است و دولت ساالنه تعهد 
پرداخت حقوقشان را به عهده دارد  این درحالیست که حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط سازمان تامین اجتماعی 
فراهم شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال افزایش 
چند درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد خاطرنشان 
کرد: به نسبت سایر حقوق بازنشستگان باید همسان سازی انجام 
شود. درصد افزایش حقوق ها مرتبط با قانون تصمیم گیری تامین 
اجتماعی با هیئت امناست و به عهده دولت نیست و وابسته به 
تصمیمات شورای عالی کار است. بابایی افزود: امیدواریم که با 
توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی موجود حداقل های زندگی 

و توقعات بازنشستگان فراهم شود

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت: 
سیاست گذاری و رویکرد مشخصی برای 
نحوه چگونگی حل مسائل حوزه خانواده 
ذیل وزارت خانواده وجود ندارد و باوجود 
ایرادات بســیار تشــکیل این وزارتخانه 

امکان پذیر نیست.
حسنا ســعدی، پژوهشــگر حوزه زنان 
و خانــواده  در خصوص تاثیــرات ایجاد 
وزارتخانه زنان و خانواده و اثرات آن برای 

حل مشکالت حوزه زنان و خانواده گفت: ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که با توجه 
به مشکالت و خالء هایی که در حوزه سیاست گذاری کشور در خصوص موضوعات 
زنان وجود دارد چقدر تشکیل یک وزارت خانواده به حل این مشکالت می تواند کمک 
کند؟ به گزارش مهر، وی افزود: فرضیه ای که در ابتدای بحث وزارت خانواده مطرح 
می شود این است که ساختارهای موازیی در حوزه زنان و خانواده در کشور وجود دارد 
و به همین دلیل مسائل زنان و خانواده حل نمی شوند و این ایده مطرح می شود که 
برای حل این مشکالت و مسائل یک نهاد منسجم تشکیل شود تا همه مسائلی که ذیل 
مبحث خانواده مطرح می شود در آنجا بررسی و اجرا شود اما وقتی که بررسی می کنیم 

می بینیم که مشکالت اصلی بر سر راه انسجام مسائل خانواده است.
این پژوهشــگر حوزه ز نان و خانواده اظهار کرد: اصوالً ماهیت موضوع خانواده یک 
مســئله چند وجهی، پیچیده و چند الیه اســت؛ در حال حاضر در سطح کشور و 
نهادهایی که در حال کار در این موضوع هستند به یک گفتمان منسجم نرسیده اند و 

هرکدام از دیدگاه خودشان به مسائل زنان، کودکان و خانواده نگاه می کند.

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی بیان کرد: اگر سواد دیجیتالی، 
در روند آموزش، حاصل نشود، مشکالتی 
به دنبال خواهد داشت و معلمان، در سایر 
بخش ها نیز توفیقات الزم را نیز به دست 

نخواهند آورد.
به گزارش ایلنا، حسن ملکی، معاون وزیر 
آموزش وپرورش، بــه موضوع »هدایت 
آموزشی والدین و معلمان بر دانش آموزان 

دوره ابتدایی در آموزش مجازی«، پرداخت و گفت: فضای مجازی و آموزش مجازی، 
یک واقعیت فراگیر است که همه واقعیت های پیرامون خود را نیز تحت تأثیر قرار داده 
است تا جایی که گاهی به نظر می رسد که اثرگذاری فضای مجازی در امور تعلیم و 

تربیت و در برخی امور، از کنترل خارج شده است.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تأکید کرد: یکی از آثار تعامل در 
تدریس و آموزش، اثر اجتماعی آن است زیرا در روند تعامل، دانش آموزان در قالب 
یک گروه بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند و هدف های مشترک دارند لذا این نوع از 
تعامل، اثرات اجتماعی و تربیتی فراوانی به دنبال دارد. از سوی دیگر تعامل هنری که 
ما از آن به عنوان زیبایی شناسی یا ابعاد هنری در تدریس نام می بریم نیز، تحت تأثیر 
تعامل قرار دارد. به همین ترتیب تعامل بین معلم و دانش آموزان، اثر آموزشی فراوانی 
به دنبال دارد زیرا بسیاری از هدف های آموزش وپرورش، از طریق تعامل مستقیم و 
بدون واسطه به دست می آید اما با توجه به این مباحث، فضای مجازی سبب شده که 
تعامل، به عنوان یک امکان و زمینه آموزش مؤثر، از معلم و دانش آموزان گرفته شود.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان 
شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار رفاه 
و تعاون خبرگزاری برنــا، درباره عیدی 
بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: 
رقم عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 
همانند عیدی بازنشســتگان کشوری و 
لشکری اســت که دولت باید رقم آن را 

اعالم کند.
وی با اشاره به اینکه رقمی که دولت برای 

عیدی بازنشستگان کشوری و لشــکری اعالم کند همان رقم عیدی بازنشستگان 
تامین اجتماعی نیز خواهد بود، گفت: بارها پیگیری کردیم که بازنشستگان تامین 
اجتماعی مانند کارگران عیدی دریافت کنند که نتیجه بخش بود، به همین دلیل 

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشکری است.
چرایی نارضایتی بازنشستگان تامین اجتماعی از رفاه کارت

دهقان کیا درباره رفاه کارت، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه قرارداد 
بستند و شرایطی مهیا شد و به بازنشستگان 50 میلیون تومان وام خرید لوازم خانگی 
ایرانی اعطا شد اما بازنشستگان استقبال خوبی از این اقدام داشتند چرا که اقساط آن 

برای بازنشستگان تامین اجتماعی سنگین است.
رئیس کانون بازنشستگان شــهر تهران بیان کرد: بازنشســته حداقل بگیر تامین 
اجتماعی با 30 سال سابقه 4 میلیون و 200 هزار تومان دریافت می کنند به همین 
دلیل پرداخت اقساط برای آن ها سخت است همچنین اجناسی که امکان خرید آن 

برای بازنشستگان فراهم شده اجناس خوبی نیست.

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده مطرح کرد:
تشکیل وزارت خانواده؛ شاید زمانی دیگر!

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مطرح کرد؛
سواد دیجیتالی برای معلمان در شرایط 

کنونی ضروری است

جزییات جدید از عیدی بازنشستگان و وام 
50 میلیون تومانی لوازم خانگی

سردار هادیانفر
پلیس محسوس در جاده ها 

نامحسوس تر می شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :

کف افزایش حقوق کارمندان 
باید 25 درصد باشد

خبر

خبر

خبر

به گفته حسینی، طبق وعده خداوند بهشت برین پاداش کسانی است که در مسیر حق به درجه رفیع 
شهادت نائل شوند و خداوند به وعده خود وفادار است. وی همچنین با شکل گیری و فعالیت گروه 
ابوذر در نهاوند اشاره کرد و افزود: این گروه در اوج ظلمت و تاریکی مثل نور عمل کرد به نحوی که در دوران 
اختناق و خفقان، فریادگر و بیدارگر بودند و این شهیدان به مردم نهیب زدند که با داشتن عزت نباید تسلیم 
ظالمان و ظلم شد. درست عمل نکردند که همین امر منجر به بروز آسیب در کشور شده که با این وجود باید 
این عقب افتادگی در زمینه فرهنگی، مشکالت اقتصادی و سیاست خارجی را جبران کنیم و دولت سیزدهم 

برای تحقق این امر عزم و اراده جدی دارد

رنا
: ای

س
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خبرخبر

فرماندار شهرستان آذرشهر، ثبت شهرهای 
ملی صنایع دستی را مقدمه ای بر صیانت و 
توسعه هنرهای سنتی عنوان کرد. به گزارش 
ایلنا، نشست هم اندیشی و برنامه ریزی برای 
اجرای اقدامات ثبت شهر ممقان به عنوان 
شهر ملی »ممقان دوزی« به ریاست زاهد 
محمودی )فرماندار شهرستان آذرشهر( و با 
حضور رامیناسبقی )جانشین معاونت صنایع 
دستی استان(، بخشدار، شهردار و اعضای 
شورای شهر اسالمی شهر ممقان برگزار شد.

شهرستان  )فرماندار  محمودی  زاهد 
آذرشهر( با بیان لزوم تبیین و برنامه ریزی 
به موقع برای ثبت آثار ناملموس فرهنگی 
شهرستان و ضرورت حفظ و احیای هنرهای 
سنتی و معرفیآن ها در سطح ملی و جهانی 
گفت: »برنامه ریزی ها باید به نحوی صورت 
پذیرد که اقدامات الزم عالوه بر حفظ، توسعه 
و شناساندن این هنرهای اصیل از جمله 
هنر منحصر بفرد »ممقان دوزی« منجر 
به افزایش تولید، تجاری سازی و توسعه 
اشتغال بانوان و مشاغل خانگی شود. « 
رامیناسبقی )جانشین معاونت صنایع 
دستی آذربایجان شرقی( نیز در این جلسه 
ضمن تشریح مراحل ثبت شهر ملی ممقان 
دوزی، اقدام به نامگذاری یکی از میادین 
ورودی شهر ممقان به نام ممقان دوزی و 
نصب المان های مرتبط در این میدان را 
ضروری دانست. اسبقی ضمن تقدیر از اعالم 
آمادگیبخشداری و شهرداری ممقان در 
راستای همکاری در تسهیل روند ثبت ملی 
این شهر، گفت: »با توجه به اینکه پیشبرد 
اهداف توسعه ای هنر ممقان دوزی و ثبت 
این شهر به عنوان شهر ملی صنایع دستی 
نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های 
اجرایی است، لذا دستور تشکیل کارگروه 
ویژه برای تسریع مراحل و عملیاتی شدن 
ثبت شهر ملی ممقان دوزی، توسط فرماندار 
محترم صادر و اقدامات الزم برای رفع موانع 

احتمالی انجام خواهد شد.«
رامیناسبقی )جانشین معاونت صنایع دستی 
آذربایجان شرقی( نیز در این جلسه ضمن 
تشریح مراحل ثبت شهر ملی ممقان دوزی، 
اقدام به نامگذاری یکی از میادین ورودی 
شهر ممقان به نام ممقان دوزی و نصب 
المان های مرتبط در این میدان را ضروری 

دانست.

 فراخوان دومین دوره جایزه ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و 
معاصر ایران با هدف فرهنگ سازی در سطح ملی جهت حفاظت، 
پیشگیری از تخریب بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی منتشر 
شد. به گزارش ایرنا از موسسه فرهنگی هنری هنر معماری، دبیرخانه 
دومین دوره جایزه  ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران 
با انتشار فراخوان این رویداد در سال 1400 اعالم کرد: آخرین مهلت 

ارسال آثار ساعت 24 روز شنبه 25 بهمن  است.
فرهنگ سازی در سطح ملی جهت حفاظت، پیشگیری از تخریب و 
اقدام به شناسایی، ثبت، مرمت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های 
تاریخی و معاصر کشور، ایجاد حساسیت بین دست اندرکاران اعم 
از سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه، کارفرمایان، متخصصان و 
دانشجویان این حوزه  دانشگاهی، و در کل افکار عمومی، بـه موضوعات 
مرمت و احیا و ارتقای سلیقه ی عمومی جهت افزایش توجه به این 
حوزه و در نهایت همراهی در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و 
تاریخی ارزشمند معماری و شهرسازی کشور، معرفی رشته  تخصصی 
مرمت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی و ایجاد عالقه در 
جوانان جهت تحصیل در رشته  مذکور« از اهداف و رویکردهای دومین 
دوره جایزه  ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران عنوان 
شده است. در این فراخوان رعایت اصول و پله های مرمت؛ روش گرا 
بودن طرح و نه نتیجه گرایی، شناسایی ارزش های خاص بنا و خوانا 
ساختن آنها، توجه به هویت، اصالت و یکپارچگی اثر در مرمت و احیای 
معماری تاریخی و معاصر ایران، توجه توامان به فضای معماری )فضاها 
و تزئینات(، سازه )استحکام بخشی( و تاسیسات، زمینه گرایی و توجه 
به بستر تاریخی در طراحی معماری میان افزا، حرمت گذاری به اصل 
اثر در شیوه های مداخله، بهترین پاسخ به چالش های موجود« از 
معیارهای داوری اعالم شده است. شهریار خانی زاد )هنرمعماری( 
بنیان گذار و مدیر رویداد و رکسانا خانی زاد، آرین خانی  زاد دبیران 
اجرایی و محسن نوروزوند دبیر علمی و هادی احمدی، فرامرز پارسی، 
نگار سریع االطالق، علی سوداگران، محمدحسن طالبیان، رضا مفاخر، 
عبدالرضا محسنی هیئت داوران دومین جایزه  ملی مرمت و احیای 

بناهای تاریخی و معاصر ایران هستند.

فراخوان جایزه  ملی مرمت و احیای 
بناهای ایران منتشر شد

ثبت شهرهای ملی 
صنایع دستی، مقدمه ای بر 

صیانت و توسعه هنرهای سنتی

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اعالم تشدید نظارت و 
حساسیت ها بر توزیع کاغذ یارانه ای گفت: از بحث های جدی 
دوره جدید این است که ناشران برای دریافت کاغذ یارانه ای باید 

از سهمیه دریافتی کاغذ قبل، به طور کامل استفاده کرده باشند. 
علی رمضانی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اعالم اینکه 
نظارت بر توزیع و استفاده از کاغذ یارانه ای تشدید می شود، اظهار 
داشت: واردات کاغذ در کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود و بحث تخصیص، توزیع و 
نظارت به خانه کتاب و ادبیات ایران واگذار شده که کمیته مربوطه 

در این نهاد پیگیری امور آن را عهده دار است.

اعالم شرط تخصیص کاغذ یارانه ای 
ناشران کتاب

کودکان و نوجوانان بسیاری در سال های مختلف 
در آثار متفاوت سینمایی و سریال های تلویزیونی 
دیده شدند که بعدها در این عرصه از آن ها خبری 
 ... نبود. تغییرات فیزیکی، عدم عالقه، تحصیل و.
فاکتورهایی هستند که برخی از آن ها را در آینده 
خواهیم دید یا خیر! خبرگزاری برنا مسیر ماندگاری 
یا خروج این کودکان را در دنیای بازیگری بررسی 

می کند.
یکی از حرفه های هنری جذاب برای کودکان و 
نوجوانان بازیگری است که معموال در حد عالقه باقی 
می ماند و کم پیش می آید شرایط طوری رقم بخورد 
که کودکان و نوجوانان بتوانند به این دنیا ورود کنند. 
اما در این میان هستند کودکان و نوجوانانی که از 
طرق مختلف به خصوص پیگیری های خانواده این 
شانس را پیدا می کنند که جلوی دوربین سینما 
یا تلویزیون بروند اما گاهی اوقات این عالقه همراه 
با استعداد نیست و شاهد ماندگاری آن ها در این 

عرصه نیستیم.
در گزارشی با موضوع ماندگاری کودکان و نوجوانان 
بازیگر در دنیای سینما و هنر به سراغ کارگردانان 
و اهالی فن رفته ایم تا موضوع را از زوایای مختلف 
بررسی کنیم. بعد از غالمرضا رمضانی، کارگردان 
»سینما و تلویزیون«، قدرت اهلل صلح میرزایی 
کارگردان  غفاری  علی  »سینما«،  کارگردان 
»سینما و تلویزیون« حاال با فرزاد اژدری کارگردان 
»وروجک ها«، »سالم بر فرشتگان«، »عملیات 
مهدکودک« گفت وگو کرده ایم که در ذیل از نظر 

می گذرانید.
فرزاد اژدری: سودای میلیاردر شدن خانواده ها، 
کودکان را بازیگر می کند!/ آموزشگاه های بازیگری 
به تقویت کودکان در این حرفه کمک زیادی می کند
فرزاد اژدری در پاسخ به این سوال که شکل اصولی 
انتخاب بازیگر کودک چگونه است و خودش بازیگران 
کودک را به چه شکلی انتخاب می کند؟ به خبرنگار 
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا گفت: بارها شاهد 
این بوده ایم که در فضای مجازی فراخوان های زیادی 
برای جذب بازیگر داده شده تا با قبول این فراخوان ها 
از کودکان تست بازیگری بگیرند و از میان آن ها چند 
نفر را برای بازی در یک پروژه بپذیرند اما باید این را به 
یاد داشته باشیم که یکی از خصوصیات کودکان این 

است که تقریبا همگی آن ها بازیگران بالقوه هستند 
در واقع همگی می توانند بازیگر باشند اما بسیار مهم 
است که تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد! 
در واقع این شرایط به این برمی گردد که این کودکان 
چگونه قرار است مقابل دوربین بروند و عوامل پشت 
صحنه چه نوع برخوردی با آنها خواهند داشت چرا 
که در گذشته افرادی بودند که در پشت صحنه با آزار 
و اذیت کودکان آن ها را مجبور می کردند تا در برابر 
دوربین گریه کنند تا فیلم یا سریال طبیعی در بیاید 
که این روش بسیار غیر انسانی و غیر حرفه ای است 
ولی متاسفانه در بسیاری از فیلم ها و سریال ها این 

مسئله اتفاق می افتاد
 

او ادامه داد: کودکان از سن 5 تا ۷ سالگی بسیاری از 
مسائل را می توانند به صورت بازی تقلید کنند و حتی 
می توانند خود واقعی شان را برای خلق موقعیت های 
جدید و نقش های مختلف نشان مخاطبان دهند اما 
به هر حال عوامل پشت صحنه و گروهی که پشت 
دوربین برای فیلمسازی کودک و نوجوان زحمت 
می کشند باید این موضوع را درک کنند که توان و 
قدرت یک کودک و نوجوان اندازه توان و قدرت یک 
انسان بالغ و بزرگسال نیست و به نظر من شرایط برای 
مقابل دوربین رفتن کودکان بسیار مهم است. البته 
جدا از این مسائل باید بگویم متاسفانه گاهی اوقات 
بسیاری از خانواده ها به بهانه اینکه فرزندانشان بازیگر 
شوند از این فرصت سوءاستفاده می کنند و آن ها را 
به زور وادار می کنند تا در فراخوان ها شرکت کنند 
و در برابر دوربین به ایفای نقش بپردازند که به نوعی 
آرزوهای خود را که دوست داشتند تا در گذشته 
بازیگر شوند را برآورده سازند و یا خودنمایی کنند 
و متاسفانه بسیاری از والدین از طریق فرزندان شان 
کاسبی می کنند و دستمزدهایشان را می گیرند انگار 
کودکان را اجاره می دهند و این مسئله بسیار روال 

نامعقول و نادرستی است.
کارگردان »عملیات مهدکودک« در ادامه اظهار کرد: 
در کشور باید یک روال منطقی و درست در پیش 
گرفته شود به خصوص افرادی که در زمینه کودک 
و نوجوان چه در تئاتر، چه در سینما و تلویزیون 
فعالیت داشته اند باید دست روی دست هم بگذارند 
و تقاضایی به عنوان بحث حقوق کودک و نوجوان 

در عرصه سینما داشته باشند در واقع به این صورت 
زمانی که کودکان مقابل دوربین فیلمبرداری قرار 
می گیرند تمام مالحظات قانونی، عرفی و شرعی را 
در مورد آن ها رعایت شود به فرض مثال اگر قرار است 
فرزندی مقابل دوربین برود باید خواب درستی داشته 
باشد، غذای مخصوص به بدنش برسد و اگر می خواهد 
درس بخواند باید قبل از فیلمبرداری یا هنگام یا بعد 
از فیلمبرداری زمانی را برای درس خواندن داشته 
باشد تا از درس و مدرسه عقب نماند و اگر این امکان 
فراهم شد معلم خصوصی در لوکیشن حاضر شود و 
به آن کودک آموزش دهد. یک موضوع مهم دیگر این 
است که کودکان در طول مدت حضورشان در پروژه 
باید بیمه سالمت شوند به این دلیل که کودکان قشر 
آسیب پذیر تری نسبت به بزرگساالن هستند و زودتر 
دچار بیماری های فصلی می شوند به خصوص اینکه 
در حال حاضر ویروس کرونا وجود دارد و خطر ابتال 
بسیار زیاد است. نکته مهم دیگر این است که باید 
یک مرجع یا ماخذ قانونی پشتیبان آن ها باشد که 
کودک مورد بی مهری، آزار و اذیت و حتی خدایی 
ناکرده آزار جنسی قرار نگیرد و عالوه بر آن نیز حقوق 

معنوی و مادی آن ها رعایت شود چراکه بسیاری از 
پروژه ها از دادن دستمزد درست، قانونی و در شأن 

کودک امتناع و خودداری می کنند.
او در ادامه بیان کرد: انتخاب بازیگر کودک و نوجوان 
توسط من اینگونه است که ابتدا تست جزئی و کوتاه 
می گیرم تا مطمئن شوم برای نقش مناسب هستند 
یا خیر اما بیشتر سعی کرده ام از بازیگرانی استفاده 
کنم که درحال بازی کردن همان نقش هستند به 
طور مثال اگر به یک کودک لجوج، یک دنده و کمی 
کنجکاو نیازمند هستم سراغ کسی می رفتم که با 
این ویژگی ها و خصوصیات اخالقی همخوانی داشته 
باشد. یا اگر در صحنه نیازمند این بودم تا از کودک 
گریه بگیرم با او  تکنیک خاطره و حس را کار می 
کردم تا خاطرات غمگین برای او زنده شود و شروع به 
گریه کردن کند در آن زمان فیلمبرداری را شروع می 
کردم و سعی می کنم از تکنیک هایی استفاده کنم 
که می دانم کودک آن را در درون خود دارد و هیچ 
عامل خارجی نیز باعث توقف کودک نشود و عالوه بر 
آن خدایی ناکرده هیچ گونه ضربه روح و عاطفی به 

کودکان وارد نکنم

کودکان و نوجوانان بازیگر 
در مسیری پر فراز و نشیب

رنا
س: ب

عک

قاسـم افشـار خواننـده موسـیقی پـاپ 
در  مـردم  اسـت کـه حضـور  معتقـد 
جشـنواره موسـیقی فجر مـی توانـد برای 
هنرمندانـی که اجـرا دارنـد موثر باشـد و 
انرژی مضاعفـی را بـه آن ها دهـدو عالوه 
بـر آن نیز بـه شـدت مخالف فـروش بلیط 
جشـنواره هسـتم و بـه نظـرم بایـد چنـد 
روز جشـنواره به صـورت رایگان بـه مردم 
تعلـق داده شـود تـا بتواننـد افـرادی کـه 
چهـره نیسـتند ولـی سرشـار از اسـتعداد 
هسـتند را ببیننـد و افـراد جدیـد بـه 

موسـیقی معرفـی شـود.
قاسـم افشـار خواننده موسـیقی پـاپ که 
سال گذشـته در جشنواره موسـیقی فجر 
اجـرا داشـت در همیـن خصـوص و نحوه 
کیفیت جشـنواره موسـیقی فجر امسـال 
با مـا گفـت و گو کـرد او در پاسـخ بـه این 
سـوال که امسـال چگونه و با چـه کیفیتی 
می توانیم جشنواره موسـیقی مناسبی در 
پیش داشـته باشـیم به خبرنگار سـرویس 
فرهنـگ و هنـر خبرگـزاری برنـا گفـت: 
سـال گذشـته همان طـور کـه در جریان 
هسـتید در جشـنواره اجـرا داشـتم کـه 
ایـن اجـرا بـدون حضـور جمعیت بـود اما 
امیدوارم امسـال شـرایط به گونه ای باشد 
کـه بتـوان بـا در نظـر گرفتـن پروتـکل 

هـای بهداشـتی جشـنواره نسـبتا خوبـی 
را برگـزار کـرد.

او در ایـن خصـوص کـه آیـا بـا وجـود 
حضـور  کرونـا  منحـوس  ویـروس 
تماشـاگران در جشـنواره موسـیقی فجـر 
الزم و تاثیرگـذار اسـت یـا خیـر بیـان 
کرد: قطعـا حضـور مردم مـی توانـد برای 
هنرمندانـی کـه اجـرا دارنـد موثـر باشـد 
و انـرژی مضاعفـی را بـه آن هـا دهـد کـه 
اگر ایـن اتفـاق رخ دهـد بسـیار مفیـد تر 

خواهـد بـود.
افشـار در پاسـخ به این سـوال که با توجه 
بـه اهمیـت موسـیقی پـاپ در طی سـال 
آیا نیـاز اسـت تـا در جشـنواره بیشـتر به 
موسـیقی هـای سـنتی آیینـی و فولکلور 
پرداختـه شـود و بـه معرفـی بیشـتر 
موسـیقی نواحـی بیانجامـد بیـان کـرد: 
چنین موردی بنـا به سیاسـت های کالن 
مدیریتـی اسـت امـا کامال بـا شـما موافق 
هسـتم و نظر من بـر این اسـت که شـاید 
بتوان در جشـنواره از چهره هایی که هنوز 
شـناخته نشـدند اسـتفاده کرد تا آن ها پا 
به عرصـه بگذارنـد و با عـرض انـدام دیده 
شوند. جشـنواره فرصت مناسـبی است تا 

بـه ایـن افـراد کمـک کند.
این خواننـده در ایـن خصوص کـه چرا با 

وجـود اینکه سـالن هـای تئاتر و سـینما 
بـه روال عـادی خـود برگشـته انـد امـا 
سـالن های کنسـرت همچنـان در تعلیق 
به سـر مـی برنـد و برای بازگشـت سـالن 
هـای کنسـرت بـه روال عـادی در دوران 
پسـا کرونـا چـه اسـتاندارد سـازی بایـد 
بـرای آن صـورت بگیـرد اظهـار کـرد: 
ظاهرا این اتفـاق در حال رخ دادن اسـت 
و انـگار سـالن هـای کنسـرت قرار اسـت 
تا مجددا بـه روال عـادی خـود بازگردند 
چـرا کـه مـن تیـزر هـای برگـزاری 
کنسـرت هـا را مـی بینـم. دلیـل اینکـه 
سـالن هـای کنسـرت مـدت زیـادی در 
تعلیـق بود بـه این برمی گشـت کـه تهیه 
کننـدگان شـرایط خاصـی را داشـتند و 
خواننـدگان نیـز بـا یـک شـرایط دیگـر 
بـه میدان مـی آمدنـد و اصـال بـا یکدیگر 
کنار مـی آمدنـد امـا در حال حاضـر قرار 
اسـت تا سـالن ها تمـام بلیط هـای خود 
را به فروش برسـانند درواقع )سولد اوت( 
کننـد و با سـالنی پر اجـرای خـود را آغاز 
کننـد. مـن بـا ایـن اتفـاق موافق نیسـتم 
و بایـد بـا وجـود ایـن ویـروس منحـوس 
تعـداد جمعیـت کـم شـود کـه اگـر این 
اتفـاق بیفتـد برگـزاری جشـنواره بهتر و 

مناسـب تـر خواهـد بود.
قاسـم افشـار خواننـده موسـیقی پـاپ در 
پایـان و در ایـن خصـوص کـه بـا توجـه 
بـه آزمـون و خطـای جشـنواره در سـال 
گذشـته چه پیشـنهادی برای بهتر برگزار 
شـدن جشـنواره در بهمن مـاه دارد تاکید 
کرد: جشـنواره ها سـالیان سـال است که 
بـه صـورت تکـراری برگـزار شـده اسـت 
و افـراد معـدودی در آن شـرکت داشـته 
انـد. به نظـر مـن غیـر از موسـیقی نواحی 
امیـدوارم اتفاقـی رخ دهـد تـا اشـخاصی 
که اسـتعداد اجرا و خوانندگی داشـته اند 
امـا چنین فرصتـی برای شـان مهیا نشـد 
در ایـن جشـنواره بـه آن هـا یـک فرصت 
داده شـود تا بتوانند از هنر خـود رونمایی 
کننـد. قابـل ذکر اسـت کـه من به شـدت 
مخالـف فـروش بلیط جشـنواره هسـتم و 
بـه نظرم بایـد دیدگاهی پشـت جشـنواره 
باشـد و چنـد روز جشـنواره را بـه صورت 
رایـگان بـه مـردم تعلـق داد تـا بتواننـد 
افرادی کـه چهره نیسـتند ولی سرشـار از 
اسـتعداد هسـتند را ببینند و افـراد جدید 

بـه موسـیقی معرفی شـود.

 

ز  ا یکی  زیر  ا  ر مخفی  طرح  کارشناسان 
تابلوهای نقاشی مشهور »ساندرو بوتیچلی« 

کشف کرده اند.
ثر »ساندرو  ندوه و غم« ا تابلو نقاشی »مرد ا
ر است در بیست و هفتم  بوتیچلی« که قرا
نویه با قیمت حدودی 40 میلیون دالر به  ژا
ز قرن  ینکه ا حراج گذاشته شود به دلیل ا
نوزدهم تاکنون در مجموعه های خصوصی 
ر  نگهداری شده، چندان مورد بررسی قرا
نگرفته است. با این همه بررسی های اخیری 
ر  تبیز قرا که توسط کارشناسان حراجی سا
گرفته، نشان می دهد یک طرح مخفی از مریم 
مقدس )س( و مسیح )ع( در زیر الیه های رنگ 

این نقاشی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان ان، »کریس 
آپوستل« که مدیر بخش آثار استادان قدیم 
نقاشی حراجی ساتبیز در نیویورک است این 
فرصت را در اختیار داشت که با دقت این تابلو 
نقاشی را مورد بررسی قرار دهد. او معتقد است 
ز  در زیر الیه های رنگ این نقاشی، طرحی ا

مریم مقدس)س( که در آن مسیح )ع( را در 
و را به صورت خود  آغوش گرفته و صورت ا
رونه و با  نزدیک کرده وجود دارد که اگر وا
کمک اشعه مادون قرمز به آن نگاه کنیم کامال 

واضح است.
یا کشف چنین طرح مخفی غیرمعمول  ما آ ا

است؟ »آپوستل« پیش از این با چنین موارد 
مشابهی مواجه شده است. به گفته او با توجه 
به اینکه بوم نقاشی در دوران رنسانس کاالی 
ارزشمندی محسوب می شده، هنرمندی که 
نی  تمام رها می کرد تمایل چندا ا نا طرح ر

نداشت که تابلو را بیاندازد.

کشف طرح مخفی زیر یك نقاشی ارزشمند
افشار: 

حضور مردم در جشنواره موسیقی فجر انرژی 
مضاعف برای هنرمندان است

گزارش
ایسنا

رنا
س: ب

عک

ین
نال

ادآ
تم

: اع
س

عک

کتـاب »خبرنـگاری، اخبـار جعلـی و اطالعـات غلـط« حاصـل دانـش و 
تجربـه کارشناسـان برجسـته جهانـی در حـوزه مقابلـه بـا اخبـار جعلی 

اسـت.
بـه گـزارش گـروه فرهنـگ و هنـر خبرگـزاری برنـا، کتـاب »خبرنگاری 
اخبار جعلـی و اطالعات غلط« دسـتنامه ای بـرای نگاه انتقـادی به نقش 
فنـاوری هـای دیجیتـال و پلتفـرم هـای اجتماعی کـه منجر بـه اختالل 
اطالعاتـی در فضـای مجـازی می شـوند. کتاب بـه ابتـکار یونسـکو برای 
مقابلـه با اخبـار جعلـی و اطالعات غلط از طریق رسـانه ها، سـواد رسـانه 
ای، راسـتی آزمایـی و مقابلـه با سـوء اسـتفاده هـای آنالین تالیف شـده 
اسـت و برای اسـتادان و دانشـجویان ارتباطات و روزنامه نـگاری، احزاب 
سیاسـی، ناظـران انتخاباتـی و در مجمـوع کسـانی کـه در رسـانه هـای 

جمعـی و اجتماعـی فعالیـت مـی کنند مفیـد خواهـد بود.
کتـاب »خبرنـگاری اخبـار جعلـی و اطالعـات غلـط« منبعی عالـی برای 
تمـام کسـانی اسـت کـه سروکارشـان بـا اخبـار اسـت. روزنامه نـگاران، 
کسـانی کـه اخبـار را بـه صـورت جـدی دنبـال می کننـد و به طـور کلی 
هرکسـی که دوسـت دارد دربـاره ی آن چیزی کـه می خوانـد، اطالعاتی 

دقیق داشـته باشـد، کتاب اخبار جعلی و اطالعات 
فریب کارانـه را اثـری خواندنـی می یابـد.

بخش هایی از کتاب:
 چـه بخواهیـم و چـه نخواهیم امـروز ما بـا انبوهی 

از اخبـار و اطالعـات غلـط، گمـراه کننـده و دروغ مواجهیم و آثـار چنین 
اطالعاتـی در جامعـه در سـال هـای اخیـر بسـیار گسـترده بـوده اسـت. 
شـایعه متعلق به امروز و دیروز نیسـت و قدمتـی دیرینه دارد اما سـرعت 
شـیوع ویروسـی اخبـار جعلی پـس از پیدایـش اینترنـت و فنـاوری های 

نویـن ارتباطی بـا گذشـته قابل مقایسـه نیسـت.
اما آیا همـه اطالعات منتشـر شـده غلـط یا گمـراه کننده اسـت؟ پاسـخ 
به این پرسـش بـه طور قطـع منفی اسـت زیرا اینترنت بسـتری بـرای هر 
دو نوع اخبـار و اطالعات اسـت: اطالعـات صحیـح و غلط. هـر چند حتی 
اطالعـات غیرواقعـی، نادرسـت یـا دیـده نشـده نیـز اطالعات اسـت، آن 
چـه اهمیـت دارد کشـف حقیقت در میـان این حجـم وسـیع از اطالعات 
اسـت یعنی تشـخیص اطالعات درسـت از اطالعات نادرسـتی کـه ظاهر 

درسـتی دارند.

معرفی کتاب؛

»خبرنگاری، اخبار جعلی و اطالعات غلط« کتابی برای کشف و 
مقابله با اخبار جعلی

خبر

سیاستمداران آویزان 
 به بنگاه های متصل

ادامه یادداشت

شـرکای  بـزرگ  بنگاه هـای 
در  کـه  دارنـد  زیـادی  پنهـان 
آنهـا  از  نامـی  عمومـی  افـکار 
بـرده نمی شـود امـا از فـروش و 
برمی دارنـد.  سـهم  بنـگاه   سـود 
در عصـر پهلـوی تعـدادی از بنگاه ها 
به طور مسـتقیم تحت حمایت دربار 
قـرار داشـتند و اشـخاص رده بـاالی 
مملکـت حامی شـان بودنـد. نقـش 
نفت که پررنگ شـد، نقش سیاسـت 
هم افزایش یافت و در نتیجه فسـادها 
و البی هـا بـرای دریافت رانت بیشـتر 
شـد. متاسـفانه ایـن رویـه غلط پس 
از انقـالب بـا وجـود آرمان هـای 
سیاسـتمداران مبنی بر خشـکاندن 
ریشـه فسـاد، از بین نرفت و ما امروز 
بنگاه هـای زیـادی داریـم کـه بدون 
حمایـت سیاسـی قـادر بـه ادامـه 
حیـات نیسـتند. البته همـه بنگاه ها 
این گونـه نیسـتند امـا متاسـفانه 
سـاختار بـه گونـه ای اسـت کـه نفع 
 بنگاه هـا در سـالم بودن امور نیسـت. 
مثال هـای زیـادی در ذهـن دارم و  
می توانـم چندیـن بنـگاه معـروف را 
مثـال بزنم کـه با رفتـن ایـن دولت و 
آمـدن آن دولـت وضعیتشـان تغییر 
کـرد. بنگاهـی را سـراغ دارم کـه 
پـس از پایـان عمـر سیاسـی یکـی 
از دولت هـا و قطـع رانـت ارز، رو بـه 
زوال رفـت و برعکـس بنگاهـی را 
می شناسـم کـه بـا روی کار آمـدن 
دولـت جدیـد چشـم انداز رو بـه 
رشـدی پیـدا کـرده اسـت. البتـه 
همان طـور کـه اشـاره شـد، بنـگاه 
در اصـل بایـد روی پـای بهـره وری 
خـود بایسـتد نـه اینکـه متکـی بـه 
باشـد. سیاسـتمداران   قـدرت 
 ایراد اصلـی اتصال بنگاه به سیاسـت 
ایـن اسـت کـه بـا ظهـور و سـقوط 
سیاسـتمداران حال و احوالش تغییر 
می کند و بـا آمـدن و رفتـن دولت ها 
سـهامش باال و پاییـن می شـود. چرا 
یک بنـگاه به جـای اتکا به بهـره وری 
بایـد سرنوشـت خـود را به سیاسـت 
گره بزند؟ پاسـخ این پرسـش دست 
سیاسـتمدار اسـت؛ جـای دیگـری 

دنبالـش نگردید.
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تهران- ایرنا- رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی گفت: در دیپلماســی اقتصادی تا 
امروز شــاهد هماهنگی در کشور نبودیم؛ 
اگر این هماهنگی و دیپلماســی اقتصادی 
وجود نداشته باشد، منافع کشور به درستی 
تامین نمی شود.  به گزارش ایرنا، سید کمال 
خرازی در مراســم رونمایی از اثر مشترک 
دانشــگاه امام صادق علیه السالم و شورای 
راهبردی روابط خارجی با عنوان »دیپلماسی 
اقتصادی؛ روندها و چشــم انداز منطقه ای و 
جهانی« گفت: دیپلماسی اقتصادی طبیعتا 
یکی از ارکان دیپلماسی کشور است و همه 
کشــورها در حوزه دیپلماســی اقتصادی 
گام های بزرگی را برمی دارند؛ زیرا پیشرفت 
صنعتی و فناوری کشورها منوط به صادرات 
تولیدات و محصوالت کشــور است.  رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی اضافه کرد: 
دیپلماسی اقتصادی به منظور ایجاد ارتباط 
با مراکز علمی و بازارهایی که در کشورهای 
دیگر وجود دارد، است تا چرخ اقتصاد کشور 
به درستی بچرخد. وی تصریح کرد: وزارت 
امورخارجه نقش و مسئولیت بسیار مهمی 
دارد تا بتواند زمینه ایــن اقدامات را فراهم 
و زمینه هــای ارائه محصوالت ایــران را در 
بازارهای جهانی ایجاد کنــد و در قبال این، 
بهره سیاسی همکاری های اقتصادی را برای 

کشور تضمین کند.
خرازی اظهار داشت: در این زمینه تاکنون، 
شاهد هماهنگی در کشور نبودیم؛ به طوری 
که دستگاه های صنعتی و اقتصادی ما بدون 
اینکه وزارت امور خارجه را در جریان جزئیات 
قرار دهنــد، قراردادهای خــود را اجرایی 
می کردند. وی گفت: دیپلماسی اقتصادی هم 
می تواند به دستگاه ها برای اخذ قراردادها و هم 
به رهبران سیاسی برای امضای آن کمک کند.  
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: 
امروز به خاطر تغییر ماهوی در صحنه اقتصاد 
بین الملل، استفاده از ابزارهای نوین مسئولیت 
دستگاه دیپلماسی فراتر میرود که چگونه 
بتوانند در فضاهای جدید دیجیتال این امکان 
را فراهم کند تا تولیدگران کشور بتوانند از 

فضای بین المللی بیشتر استفاده کنند.
خرازی تاکید کرد: خوشحالم که دانشگاه امام 
صادق علیه السالم در این زمینه فعال است و 
با تشکیل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی و با 
کنفرانسی که برای بررسی مسئله دیپلماسی 
اقتصادی در پیش دارند، در این زمینه نقش 

پررنگی را ایفا می کنند.

وزیر خارجـه از آغـاز اجرای 
توافق جامع راهبـردی ایران 

و چین از امروز خبـر داد. 
باشــگاه خبرنــگاران جوان - حســین 
امیرعبداللهیــان پس از دیــدار با همتای 
چینی گفت: توافق کردیم اجرا و عملیاتی 
شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 

25 ساله ایران و چین را اعالم کنیم.
ســند برنامه همکاری جامع ایران و چین 
هفتم فروردین امسال بین وزرای خارجه 
طرفین به امضا رســید.  ســند مذکور در 
راســتای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و 
بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با 
هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور 
هیچ کشوری نیست. این سند یک نقشه 
راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران 
و چین بــوده و لذا حاوی هیــچ قراردادی 
نیست. به گفته وزیر خارجه، »همزمان با 
گفت وگو ها در چین، مقدماتــی را فراهم 
کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شــروع 
اجرای توافق جامع همکاری های راهبردی 
دو کشور اعالم کنیم.« برای عملیاتی شدن 
این قرارداد و موضوعات مهم منطقه ای و بین 
المللی حامل پیام کتبی رئیس جمهور ایران 
برای رئیس جمهور چین بودم. این بخش 
دیگری از سخنان امیرعبداللهیان در تشریح 

دیدار با همتای چینی خود بود.
وزیر خارجه گفت: در موضوع مذاکرات وین 
برای لغو تحریم ها، گفت وگو های مفصلی 
را داشــتیم، نماینده چین در وین در کنار 
نماینده روسیه نقش مثبتی را در حمایت از 
حقوق هسته ای جمهوری اسالمی ایران و 

در حمایت از لغو تحریم ها دنبال می کنند.
به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی، »رفتار 
غربی ها در مقایسه با اظهاراتشان مبنی بر 
این که نگران هســتیم و عجله داریم، عدم 
ابتکار غربی ها نشانگر آن است که در رفتار و 

گفتارشان تعارض وجود دارد.«
امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از رســیدن به یک توافــق خوب در 
کوتاه ترین زمان ممکن استقبال می کند، 

اما این بستگی به طرف های مقابل دارد.
وزیــر خارجــه چیــن امــروز در دیدار 
امیرعبداللهیان با اعالم آمادگی کشورش 
برای توســعه همکاری ها در حوزه تامین 
مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی و ادامه حمایت 
از مواضع ایران در مذاکرات وین گفت که 
آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام 

را جبران کند.

روابط تهران و دوشنبه در پی اجرای دکترین 
سیاست خارجی دولت سیزدهم به سمت بهبود 
در ابعاد مختلف می رود.    باشگاه خبرنگاران 
جوان - روابط ایران و تاجیکستان سی سال 
گذشته فراز و نشیب هایی داشته که سردی 
روابط دیپلماتیک  وقفه ای را در ارتباط دو کشور 
به وجود آورد. تاریخ روابط دو کشور به حدود 
سال 13۷0 یعنی زمان فروپاشی جماهیر متحد 
شوروی و استقالل و تشکیل کشور تاجیکستان 
باز می گردد. تاجیکستان به دلیل مجاورت 
زبانی، تاریخی و فرهنگی با ایران یکی از اهداف 
مهم برای تسهیل تعامالت سیاسی و اقتصادی 
میان کشور های آسیای مرکزی بوده است. 
ایران نخستین کشوری بود که اقدام به تأسیس 
سفارتخانه در دوشنبه کرد. همچنین کشورمان 
از نخستین کشور هایی بود که در سال 1۹۹1 به 
صورت دیپلماتیک استقالل کشور تازه تأسیس 
تاجیکستان را به رسمیت شناخت. واقعیت 
این است که تاجیک ها و ایرانی ها دارای سابقه 
دیرینه مشترکی هستند؛ فضای متمدن، تاریخی 
و زبانی واحد که قرن ها هر دو ملت را به هم 
پیوند داده است. با این وجود این زبان ریشه 
دار آسیایی تأثیر خاصی نیز بر ژئوپلیتیک دارد.  
ایران پس از انقالب به دلیل شکستن تحریم های 
آمریکا و ثبات موقعیت خود در منطقه تمایل به 
تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی  داشته 
است.پتانسیل های زیادی در روابط میان تهران 
- دوشنبه وجود دارد.  با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم که دکترین سیاست خارجی خود را 
بر تقویت روابط با همسایگان متمرکز کرده، 
تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر 
از قبل اهمیت می یابد. سفر های اخیر و منظم 

وزیرامور خارجه به کشور های همسایه نشان 
دهنده توجه خاص در این موضوع است. امسال 
حدود 300 میلیون دالر صادرات به کشور 
تاجیکستان و حدود 60 میلیون دالر واردات از 
این کشور انجام شده، البته پیش بینی شده بود 
این میزان به 500 میلیون دالر در سال نیز برسد 
که به دلیل سردی روابط میان تهران و دوشنبه 

این امکان میسر نشد.
بعد از بهبود روابط میان دو کشور، تهران اقدام 
به همکاری در مرمت و بازسازی تونل استقالل 
تاجیکستان کرد، تونل استقالل دوشنبه را 
به خجند متصل کرده و شرکت های ایرانی 
آن را احداث کرده اند. آبان ماه امسال بود 
که سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه 
تاجیکستان برای شرکت در نشست همسایگان 
افغانستان به تهران سفر کرد. البته این دیپلمات 
تاجیک سه سال پیش در زمان دولت دوازدهم 
و پس از دوره ای سردی روابط میان تهران و 
دوشنبه هم سفری به تهران داشته است. محور 
مهم این سفر گسترش همکاری در مسیر مبارزه 

با تروریسم بود.
مقامات وزارت امور  خارجه در ماه های اخیر 
در راستای سیاست نگاه به شرق به چندین 
کشور در منطقه سفر کرده اند. اوایل امسال  
بود که ایران و تاجیکستان درباره گسترش 
همکاری های نظامی توافق کردند. کشور های 
آسیای میانه هم در تالشند تا تجارت با ایران 
را گسترش دهند. محسن پاک آیین سفیر 
اسبق ایران در آذربایجان وازبکستان می گوید 
ایران معتقد است تغییر مرز ها منجر به ایجاد 
مناقشه های جدیدی می شود و تاثیر منفی بر 
امنیت منطقه می گذارد، همچنین همکاری های 
اقتصادی  کشورهای منطقه  را تحت الشعاع 
قرارمی دهد. ایران مواضع خود را در نشست 
های منطقه ای همچون  قفقاز مطرح کرد که در 
عین استقبال از همکاری های گسترده اقتصادی 
در حوزه های مختلف خواهان احترام به تمامیت 
ارضی کشور ها شده و توصیه می کندکشورهای 
آسیایی باید  درمحیطی مسالمت آمیز اختالفات 

را کاهش دهند.

وزیر امورخارجه فرانسه گفت: پیشرفت هایی در 
مذاکرات وین به دست آمده است اما سرعت این 

پیش روی ها بسیار ُکند است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پولتیکو، ژان ایو لودریان 
وزیر امورخارجه فرانسه که همواره کشورش تالش 
کرده است در مذاکرات وین نقش پلیس بد را 
بازی کند در کنفرانس خبری مشترک با مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روند این رایزنی ها 

انتقاد و اظهاراتی ضد ایرانی مطرح کرد.
لودریان مدعی شد: سرعت پیشرفت در مذاکرات 
بسیار کند است. دو گزینه وجود دارد؛ اینکه خیلی 
سریع به برجام بازگردیم یا اینکه یک بحران هسته 

ای جدید با ایران را بپذیریم.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: من این زنگ 
هشدار را به صدا درمی آورم، چراکه همه چیز برای 
رسیدن به یک توافق بسیار کند پیش می رود و اگر 
وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، هیچ چیز 
برای مذاکره باقی نمی ماند، زیرا ایران به تولید مواد 
شکاف پذیر ادامه می دهد و می تواند به زودی به 
نقطه ای برسد که دستیابی به سالح هسته ای در 
آن ممکن است. در نتیجه هدف مذاکرات بی اثر 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، این در حالی است که 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در این کنفرانس خبری تاکید کرد که امکان 

دستیابی به توافق در مذاکرات وین وجود دارد.
وی افزود: از نظر من، ما داریم به پایان این فرایند 
بسیار طوالنی می رسیم که من و همکارانم را 
مشغول کرده بود. فضای حال حاضر مذاکرات 
از زمان پیش از کریسمس بهتر است. قبل از 
کریسمس من بدبین بودم اما امروز به نظرم حصول 
توافق امکان پذیر است.  بورل همچنین گفت: اما 

باید به کارمان سرعت ببخشیم چراکه اگر ایران به 
قدرت هسته ای تبدیل شود، چیزی برای مذاکره 
باقی نمی ماند چراکه توافق می خواهد جلوی 

همین کار را بگیرد.
دور هشتم مذاکرات ایران و گروه 1+4 با حضور 
غیرمستقیم آمریکا با هدف رفع تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه کشورمان و احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( بیش از دو هفته است که به 
صورت فشرده و جدی در وین، پایتخت اتریش 

جریان دارد.
روز گذشته پس از دو هفته رایزنی و مذاکرات 
فشرده و جدی، روسای هیات های مذاکره کننده 
ایران و 1+4 تفاهم کردند تا برای برخی مشورت ها 
به پایتخت هایشان بروند و بعد از چند روز مجدد به 
وین بازگردند. با این وجود، مذاکرات کارشناسی 
همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشت 
مذاکره کنندگان ارشد به پایتخت ها به معنی توقف 

دور هشتم مذاکرات نیست.

بنابر این گزارش، "راستی آزمایی" و "تمهیدات 
اجرایی" برای رفع تحریم ها دو موضوعی بوده 
که در روزهای اخیر در اولویت و در دستور کار 

مذاکره کنندگان در وین قرار داشته است.
دیپلمات های نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران 
در رابطه با آخرین تحوالت به ویژه رویکرد تهران 
نسبت به لغو تحریم ها اعالم کردند که تحریم های 
ناقض توافق سال 2015 که مانع عادی سازی 
روابط تجاری ایران با دنیاست و نیز بخشی از ساز و 
کار فشار حداکثری که از زمان دونالد ترامپ شکل 
گرفته است، جدای از اینکه به چه اسمی تحریم 
ها اعمال شده است، باید رفع شوند و این موضوع 
قطعی ایران در مذاکرات به ویژه در دولت ابراهیم 
رییسی است که از سوی تیم مذاکراتی وی در وین 
دنبال می شود. اما در این میان، مقامات اروپایی 
عالوه بر فشار پشت درهای بسته مذاکرات به ایران، 
در پشت تریبون های سیاسی و رسمی نیز دست از 

رجزخوانی و تهدید ایران برنمی دارند.

تالش مجدد وزیر خارجه فرانسه برای 
ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات وین

دورخیز تهران و دوشنبه برای تحکیم 
روابط با دیپلماسی منطقه ای 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره افزایش قیمت نان 
در الیحه بودجه 1401 و اینکه با حذف ارز 4200 تومانی قیمت 
آن افزایش می یابد به بیان توضیحاتی پرداخت. جعفر قادری عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان - گفت "یکی از موارد مورد توجه در بودجه تقدیمی دولت رشد 
قابل توجه منابع درآمدی است، زیرا عملکرد سال سال ۹۹ زیر 500 
هزار میلیارد تومان بوده، عملکرد سال 1400 حدود 600 تا ۷00 هزار 
میلیارد دالر بوده، ولی در بودجه سال بعد رشد قابل توجهی در منابع 
درآمدی در نظر گرفته شده یعنی هزار و 3۷2 میلیارد تومان که ایجاد 

نگرانی کرده است".
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه  درباره حذف ارز ترجیحی 
در بودجه 1401 گفت: دارو و نان حلقه آخر تخصیص ارز ترجیحی 
هستند. طرحی برای خرید نان با کارت مخصوص در دست بررسی 
است. بر اساس این طرح اگر قرار باشد تخصیص ارز برای نان ادامه 
پیدا کند به این صورت خواهد بود که با کارتی که در اختیار آن ها قرار 

خواهد گرفت، اقدام به خرید نان می کنند.
در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان از حساب مردم کسر 
می شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه این مدل را برای اجرای کارت نان اعالم کرد. این عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه گفت: "رشد ۸ درصدی اقتصاد هم محل 
تردید است. مالیات بر ارزش افزوده و نحوه توزیع آن دولت در مصوبات 
قبلی تغییراتی ایجاد کرده که باز هم باعث مشکل خواهد شد. مالیات 
بر خانه و ماشین های لوکس در بودجه توسط دولت در نظر گرفته 

شده و امیدواریم از این ظرفیت استفاده شود".  
»ارز 4200 تومانی برای دارو نان و گندم نگه دارد، ولی برای نهاده های 
دامی و ... حذف می شود« قادری این جمله را می گوید و تاکید می کند 
که قیمت نان با حذف ارز 4200 تومانی افزایش پیدا نمی کند و یارانه 

نان به نانوایان تحویل داده می شود.

قیمت نان در بودجه 1۴01 زیاد 
نمی شود   

بدون دیپلماسی 
اقتصادی منافع کشور به 

درستی تامین نمی شود
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نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: چند روزی است که 
رایزنی های خود را آغاز کرده ایم و امیدواریم در اسرع وقت بتوانیم 

حق عضویت خود را پرداخت کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان - تخت روانچی گفت: چندی است 
رایزنی هایمان را با سازمان ملل شروع کرده ایم و مباحث را پیش 
می بریم. امیدواریم در اسرع وقت بتوانیم حق عضویت خود را 
پرداخت کنیم. به گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل »به رغم 
مضایق متعدد ایجاد شده، دولت جمهوری اسالمی ایران منابع الزم 
را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در 
حال انجام رایزنی های ضروری برای حل و فصل موضوع است. در 
عین حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع تر حق عضویت 

را مدنظر داریم«

امیدواریم بزودی حق عضویت ایران در 
سازمان ملل را پرداخت کنیم

تهران- ایرنا- سفیر کشورمان در تاجیکستان با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران سهم پیشگامانه ای در 
کمک به تقویت زیرساخت ها و توسعه و شکوفایی 
تاجیکستان داشته است، تاکید کرد : جمهوری اسالمی 
برای توسعه روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان، 

هیچ محدودیتی ندارد.
به گزارش ایرنا از سفارت ایران در تاجیکستان، »محمد 
تقی صابری« سفیر کشورمان در شهر دوشنبه در 
پیامی به مناسبت سی امین سالگرد برقراری روابط 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
تاجیکستان نوشت :1۹ دی ماه سال 1400 خورشیدی 
برابر با ۹ ژانویه سال 2022 میالدی مصادف با سی امین 
سالروز برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان است.
وی با بیان اینکه روابط دو کشور مبتنی بر پیوندهای 
کهن و گسست ناپذیر فرهنگی، دینی، تمدنی، تاریخی 
و زبانی است، این مناسبت فرخنده را به دولت و ملت 

تاجیکستان تبریک گفت.
سفیر ایران در تاجیکستان اضافه کرد: جمهوری 
اسالمی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقالل 
دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین 
کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه 
دایر نمود و به این طریق روابط سیاسی دو کشور هم 

 فرهنگ و هم  زبان ایران و تاجیکستان آغاز شد.
صابری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره از 
صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان حمایت و برای 
تحقق آن مشارکت فعال و نقش مهم و ممتازی داشته 
است، گفت: ایران برای پایان بخشیدن به درگیرهای 
داخلی در این کشور پیش قدم شده و چندین دور از 

مذاکرات صلح تاجیک ها را میزبانی کرد.
 این دیپلمات کشورمان گفت: هیچ کشوری به اندازه 
جمهوری اسالمی ایران به جمهوری تاجیکستان ارتباط 
نزدیک و دلبستگی ندارد و علت آن هم قرابت های 
نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت های دو 
کشور است. سفیر ایران در تاجیکستان با بیان اینکه 
در سیاست  خارجی جمهوری اسالمی ایران، جمهوری 
تاجیکستان از جایگاه باالیی برخوردار است، گفت: 
مقام معظم رهبری اسالمی ایران از روابط دو کشور به 
»روابط خویشاوندی« یاد نموده اند و به دلیل اهمیت 
جمهوری تاجیکستان جناب آقای دکتر رئیسی ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران، این کشور را به عنوان 
مقصد اولین سفر خارجی خود انتخاب کرد. همچنین 
جناب آقای امامعلی رحمان رئیس محترم جمهوری 
تاجیکستان از تعبیر »گوشت و ناخن« برای توصیف 

پیوندهای ایران و تاجیکستان استفاده کرده اند.
صابری گفت: سفرهای رسمی سران و دیگر مقامات 
بلندپایه دو کشور از سال 1۹۹2 تاکنون، حاکی از 
اهتمام جدی طرفین برای تقویت روابط دوجانبه در 
زمینه های مختلف بوده است. این دیدارها افق های 
وسیعی را برای روابط بهتر بین دو کشور برادر گشوده 
است.  به گفته این دیپلمات کشورمان، از زمان برقراری 
روابط سیاسی دو کشور تاکنون، رؤسای جمهوری 
اسالمی ایران 13 بار از تاجیکستان دیدار کرده اند و 
متقابال رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان 
1۷ بار به جمهوری اسالمی ایران سفر نموده اند. رؤسای 
مجلس شورای اسالمی ایران نیز 3 بار به جمهوری 
تاجیکستان و رؤسای مجالس عالی تاجیکستان 
تاکنون 5 بار به ایران کرده اند. همچنین دیدارهای 
وزرای امور خارجه و دیگر مقامات بلندپایه دو کشور، 
جهت مشورت های سیاسی و توسعه روابط در ابعاد 
مختلف انجام شده است. سفیر ایران در تاجیکستان 
گفت: در این بازدیدها، عالوه بر دیدارها و گفت وگوهای 
مثمر ثمر بین دو کشور، اسناد مهم همکاری های 
دوجانبه در زمینه های نیروگاه های برق-آبی، حمل و 
نقل و راه سازی، تونل سازی، تجارت، تلویزیون و رادیو 
امضا شده است. اجرای پروژه ساخت نیروگاه برق 
آبی سنگ توده-2 را می توان یکی از زمینه های مهم 
همکاری دو کشور درعرصه انرژی و روابط اقتصادی دو 

کشور عنوان کرد.
صابری ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران سهم 
پیشگامانه ای در کمک به تقویت زیرساخت ها و 
توسعه و شکوفایی تاجیکستان عزیز داشته و همواره 
از پیشرفت های روزافزون این کشور خرسند بوده 
و مفتخر است که شرکت های ایرانی در طرح های 
راهبردی تاجیکستان از جمله پروژه سد و نیروگاه 
برق آبی راغون، تونل استقالل، اجرای تصفیه خانه آب 
دوشنبه و پروژه های دیگر تاجیکستان حضور  فعال 
داشته و دارند. وی خاطرنشان کرد: در مدت 30 سال، 
بیش از 1۷0 سند مهم همکاری بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است که 
چشم انداز روابط دو کشور دوست و هم زبان را تعریف و 
نقش تعیین کننده ای در ایجاد چارچوب قانونی جهت 

توسعه بیشتر روابط دوجانبه دارند.
سفیر ایران در تاجیکستان با بیان اینکه دو کشور در 
تأمین اقالم مورد نیاز یکدیگر از توانمندی و ظرفیت 
باالیی برخوردار هستند، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران می تواند در حوزه  فناوری های نوین از جمله نانو 
تکنولوژی، تجربیات و توسعه مراکز صنعتی با جمهوری 

تاجیکستان همکاری نماید.
مشترک  کمیسیون  نقش  داد:  ادامه  صابری 
همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی، فرهنگی 
و اجتماعی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری 
اسالمی ایران که در آن زمینه های اصلی همکاری 
بین وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دو کشور 
مشخص شده اند، در توسعه روابط دوجانبه بویژه 
همکاری های اقتصادی و تجاری از اهمیت باالیی 
برخوردار است و تا امروز 14 نشست این کمیسیون در 

شهرهای تهران و دوشنبه برگزار شده است.
وی گفت: جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
تاجیکستان در چارچوب سازمان های منطقه ای نظیر 
سازمان همکاری اقتصادی )اکو( و سازمان همکاری 
شانگهای همکاری خوبی دارند و از مواضع یکدیگر 
در این سازمان ها پشتیبانی می کنند که نمونه اخیر 
آن حمایت دولت تاجیکستان از درخواست پذیرش 
عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری 
شانگهای که منجر به تصویب این درخواست و شروع 
فرآیند عضویت در این سازمان در بیست و یکمین 
اجالس شورای سران شانگهای در سپتامبر سال 2021 

در شهر دوشنبه شد.
 این دیپلمات کشورمان ادامه داد: همکاری های علمی و 
فرهنگی دو کشور یکی از درخشان ترین صفحات روابط 
تاجیکستان و ایران است، زیرا تبادل تجربیات میان 
دانشمندان، معلمان، دانش آموزان، اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری دو کشور و شرکت دانشمندان و 

فرهنگیان در مراسم فرهنگی از اولویت های اصلی این 
روابط است.

صابری اظهار کرد: سفر تاریخی ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران به جمهوری تاجیکستان در 
ماه سپتامبر سال 2021 که با استقبال گرم مقامات 
دولت تاجیکستان روبرو شد، نقطه عطف و آغاز فصل 
نوینی در همکاری های همه جانبه تهران و دوشنبه 
است. در جریان این سفر تعداد ۸ سند همکاری در 

حوزه های مختلف بین دو کشور به امضا رسید.
سفیر ایران در تاجیکستان افزود: سران دو کشور در 
مورد تقویت و گسترش همکاری ها در بخش های 
گوناگون تبادل نظر کردند. در جریان رایزنی رؤسای 
محترم جمهوری دو کشور، پیشنهاد شد برای افزایش 
حجم مبادالت تجاری بین دو کشور، »برنامه بلندمدت 
همکاری های اقتصادی و تجاری« فیمابین تدوین 
شود. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تحوالت جهانی 
و منطقه ای اقتضا می کند که دو کشور هم فرهنگ 
و هم زبان بیش از گذشته در کنار یکدیگر بوده و با 
همدلی و همنوایی در جهت توسعه روابط فیمابین 
تالش نمایند، گفت: اطمینان کامل داریم در پرتو اراده 
مقامات عالیه دو کشور و با بهره گیری از اشتراکات 
فراوان و ظرفیت های مکمل ایران و تاجیکستان، با لطف 
خداوند متعال شاهد تقویت همکاری ها و گسترش روز 
افزون روابط دو کشور هم دین، هم فرهنگ و هم زبان 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان 

خواهیم بود.

ایران برای توسعه روابط با تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد
سفیر ایران در تاجیکستان:

رنا
: ای

س
عک

سخنگوی کاخ ســفید با بیان اینکه "پیشرفت هایی در 
مذاکرات وین حاصل شده اســت"تاکید کرد، همواره 

دیپلماسی را درقبال ایران ترجیح می دهیم.
به گزارش ایسنا، جن ساکی ســخنگوی کاخ سفید در 
نشست خبری هفتگی خود درباره آخرین روند مذاکرات 
ایران و 1+4 در وین برای رفع تحریم های آمریکا علیه 
ایران گفت: پیشرفت هایی در مذاکرات وین حاصل شده 
اما برهه حساسی است. اگر به زودی به یک تفاهم برای 
بازگشت به پایبندی دوجانبه )به برجام( نرسیم مجبور 

خواهیم شد مسیر متفاوتی را بررسی کنیم.
باوجود اینکه مقامات جمهوری اسالمی ایران بارها تاکید 

کرده اند که هیچ ضرب االجلی برای گفت وگوهای وین 
وجود ندارد و مذاکره کنندگان تا هر زمان که الزم باشد 
به رایزنی ها ادامه خواهند داد، جن ســاکی تالش کرد 
در اظهارات خود حس فوریــت و نبود زمان کافی برای 

حصول توافق را القا کند.
وی در ادامه با تکیه بر ادعاهای بی اســاس واشــنگتن 
درباره برنامه هسته ای کشــورمان افزود: مسئله اصلی 
این است که رئیس جمهور بایدن اجازه نخواهد داد ایران 
به سالح هسته ای دســت پیدا کند. اما آنها )ایرانی ها( 
پیشــروی کرده اند. چند هفته پیش، رئیس جمهور از 
تیم خود خواســت که گزینه های مختلفی آماده کنند. 

آنها این کار را انجام داده اند و واضح است که ترجیح ما 
همیشه دیپلماسی است.

بنابر گزارش وب سایت کاخ سفید، جن ساکی همچنین 
در این نشســت خبری از اقدام دونالــد ترامپ رئیس 
جمهور پیشین آمریکا برای خروج یک جانبه از برجام 
انتقاد و تاکید کرد کــه او مقصر تحوالت اخیر در برنامه 

هسته ای ایران بوده است.
وی گفت: به هیچ وجه قــدردان تصمیم رئیس جمهور 
سابق برای خروج از توافق هســته ای نیستیم، هرچند 
که او وعده داده بود به توافق قوی تری دســت خواهد 
یافت و اجازه پیشروی به ایران نخواهد داد. دقیقا همان 

چیزهایی که پیش بینی می کردند اتفاق نخواهد افتاد، 
رخ داده است و به همین دلیل است که ما اکنون در این 

مقطه قرار داریم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور هشتم مذاکرات ایران 
و گروه 1+4 با حضور غیر مســتقیم آمریکا با هدف رفع 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشــورمان و احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( این روزها در وین، 

پایتخت اتریش در جریان است.
اما روز گذشته پس از دو هفته رایزنی و مذاکرات فشرده 
و جدی، روسای هیات های مذاکره کننده ایران و 4+1 
تفاهم کردند تا برای برخی مشورت ها به پایتخت هایشان 

بروند و بعد از چند روز مجدد به وین بازگردند.
شایان ذکر است که بازگشت مذاکره کنندگان ارشد به 

معنی توقف دور هشتم مذاکرات نیست.
به نظر می آید، در دو هفته اخیر که مذاکرات بدون توقف 
و با جدیت بیشتری دنبال شده است، روند رو به جلو اما 

کند است. "راستی آزمایی" و "تمهیدات اجرایی" برای 
رفع تحریم ها دو موضوعی بوده که در روزهای اخیر در 
اولویت و در دســتور کار مذاکره کنندگان در وین قرار 

داشته است.

کاخ سفید:

پیشرفت هایی در مذاکرات وین حاصل شده است
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گرگان - ایرنا - ساعات پایانی مسابقات کشتی 
قهرمانی کشور با درگیری در سالن بدون تماشاگر 
امام خمینی )ره( گرگان میان کشتی گیران و 
تعدادی از طرفداران آن ها به حاشیه رفت و قهرمانی 
مقتدرانه مازندران، اجرای کم فنون اصیل، معرفی 
ستاره های جدید و دست کوتاه کشتی گیران 

گلستان از عنوان قهرمانی نادیده گرفته شد.
در این مسابقات که ساعات پایانی آن با درگیری 
کشتی گیران و هواداران آن ها خستگی را بر تن 
عوامل برگزاری باقی گذاشت، برخی چهره های 
جدید و جوان استان های کشور فراتر از انتظار ظاهر 
شدند و کارشناسان را برای معرفی نفرات برتر به 
اشتباه انداختند. البته غیبت نفرات اول و مدال آور 
المپیک توکیو و مسابقات جهانی نروژ در نمایش 
مقتدرانه این کشتی گیران گمنام بی تاثیر نبود اما 
کادر فنی تیم ملی حاضر در گرگان معتقد بود که 
میدان دادن به این ستاره های جوان می تواند نسل 
آینده کشتی کشور را همچنان پویا نگه داشته و 
آنان را به مدعی کسب عنوان های برتر رویدادهای 

مهم جهانی و المپیک تبدیل کند.
بررسی وزن به وزن مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 
کشور در گرگان نشان می دهد برخی چهره های 
جوان با وجود حضور مدعیان نامدار و پرمدال در 
اوزان خود با هدف اعزام به رقابت های آسیایی 
اوالن باتور مغولستان نمایش خیره کننده ای داشته 
و با کنار زدن آنان به عنوان قهرمانی رسیدند. کسب 
سه عنوان سوم مشترک برای تیم میزبان که 2 برابر 
تیم های دیگر کشتی گیر داشت یقینا برای استان 
دارای سابقه و افتخار گلستان که تاریخی مملو 
از مدال های رنگارنگ رویدادهای مهم جهانی و 
آسیایی دارد قابل قبول نیست . گلستانی هایی که 
در رقابت های قهرمانی کشور در خانه بر روی تشک 
رفتند نشانی از یک مدعی برای رسیدن به دوبنده 
تیم ملی را نداشتند تا ثابت شود که کشتی این 
استان برای بازگشت به روزهای پرافتخار گذشته 

راهی طوالنی و دراز را پیش رو دارد.
همبستگی دانش روز با مربیان کارآزموده و دلداده 
به کشتی ، این ورزش را در گلستان به مسیرهای 

منتهی به افتخارات بیشتر رهنمون خواهد کرد.
مازندران با چهار عنوان اولی، 2 دومی و سه سومی 
و کسب 165 امتیاز مقتدرانه عنوان قهرمانی 
مسابقات را به دست آورد تا سلطنت این استان در 
کشتی همچنان بدون چون و چرا ادامه پیدا کند. 
فاصله 62 امتیازی تهران به عنوان تیم دوم و ۸1 
امتیازی با کرمانشاه تیم سوم گویای فاصله کشتی 

مازندران با دیگر مناطق کشور است.

گلستان هم با سه عنوان سومی مشترک و کسب 
5۸ امتیاز در رده ششم قرار گرفت.

با وجود قهرمانی مقتدرانه مازندران، درج نام برخی 
کشتی گیران در فهرست نفرات برتر استان هایی 
که تاکنون نامی از آن ها در میان مدعیان کشتی 
کشور دیده نمی شد، بیانگر تالش برنامه ریزی 
شده و در حال بهره برداری مناطق گوناگون 

کشور برای رسیدن به رده های باالی این ورزش 
پرطرفدار است.

سیستان و بلوچستان، قشم، کیش، سمنان و 
مرکزی از جمله مناطقی بودند که اگر چه نام آن 
ها در میان کشتی گیران رده های پنجم تا دهم 
به چشم آمد اما حضور در همین سطح با وجود 
شرکت استان های همیشه مدعی مانند مازندران، 
تهران، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی و 
آذربایجان شرقی، خبر خوب و امیدوارکننده رونق 
بیش از پیش کشتی در استان های کشور و اهمیت 

برنامه ریزی هدفمند برای گسترش آن است.
بررسی دالیل پیشرفت همیشگی کشتی مازندران 
نشان می دهد که عالوه بر عالقه ذاتی ساکنان 
این استان به کشتی، راه اندازی خانه های کشتی 
در مناطق شهری و روستایی، برگزاری مستمر و 
همیشگی مسابقات، اهمیت به مدال آوران پس 

از هر افتخارآفرینی و توجه رسانه ها، استعدادها را 
روانه این رشته می کند.

هرچه که روزهای اول رقابت های کشتی قهرمانی 
کشور در گرگان به دلیل برگزاری مسابقات جذاب 
و رقم خوردن نتایج جالب، تماشایی بود، ساعات 
انتهایی آن به دلیل بروز چند تنش و درگیری، 
کام هواداران این رشته و ورزش دوستان گلستان 

را تلخ کرد.
در شرایطی که زمان زیادی تا پایان این رقابت ها 
باقی نمانده بود 2 درگیری در حاشیه مسابقات 
فینال اوزان ۹2 و 125 کیلوگرم سالن امام 
خمینی گرگان را به محلی برای برخورد فیزیکی و 
رودررویی معدود تماشاگران حاضر در سالن تبدیل 
کرد. در اولین درگیری احمد بذری کشتی گیر 
مازندرانی از امیرحسین فیروزپور کشتی گیر هم 
استانی خود پیش افتاد اما با اعتراض مربیان حریف 
برای بازبینی ، بذری بازنده شد که این قضاوت به 
مذاق اصغر بذری مربی احمد بذری خوش نیامد 
و با فریاد خطاب به میز داوران و کمیته فنی گفت: 
" از ابتدا هدفتان این بود که فیروزپور پیروز شود."

پس از فریادهای اصغر بذری تعدادی از نزدیکان 
وی و احمد بذری که در سالن حضور داشتند وارد 
زمین شده و قصد حمله به داوران را داشتند که 

با دخالت نیروی انتظامی کاری پیش نبرده و به 
بیرون سالن مسابقه هدایت شدند.

درگیری دوم روز آخر مسابقات کشتی قهرمانی 
کشور در فینال وزن 125 کیلوگرم رخ داد .

در این درگیری یداهلل محبی از کرمانشاه هفت 
بر یک از علی هاشمی از مازندران پیش بود اما در 
پایان حریف را ضربه فنی کرد و به عنوان قهرمانی 

برسد.
پس از پایان این مبارزه یداهلل محبی به همراه دیگر 
برادر کشتی گیر خود ارشک محبی در حال خروج 
از سالن و آماده شدن برای حضور در مراسم اهدای 
جوایز بودند که تعدادی از طرفداران هاشمی با ورود 
به سالن به آن ها حمله ور شدند که ماموران نیروی 
انتظامی با دخالت و استفاده از اسپری فلفل از وقوع 

برخورد میان آن ها جلوگیری کردند.
این درگیری ها با صحبت های طرفین و شنیدن آن 
توسط رییس کل دادگستری که در سالن مسابقه 
حضور داشت و عذرخواهی طرفین به پایان رسید.

نکته جالب توجه در بروز این درگیری ها آن 
است که به جز صبح روز اول که پس از موافقت 
ستاد استانی مقابله با کرونا حدود 300 تماشاگر 
اجازه حضور در سالن را پیدا کردند در دیگر وقت 
ها مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار شد که 
ثابت می کند یا عوامل این درگیری ها همراهان 
کشتی گیران و کشتی گیران بودند و یا برخی 
تماشاگران با ترفندهای گوناگون خود را به سالن 
محل برگزاری مسابقه رساندند که در هر دو صورت 
برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده باید مورد 

بررسی بیشتر قرار بگیرد.

فقر فن، ادامه سلطه کشتی مازندران و معرفی 
ستاره های جدید

گزارش
ایرنا

اولتیماتوم عزیزی خادم
ستاره های بی اخالق جایی در تیم 

ملی ندارند
رییس فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال  بی نظمی و بی 
اخالقی را برنمی تابد. فوتبال جایی است که  باید اسطوره سازی 
شود. ستاره بی اخالق و بی نظم هیچ دردی دوا نمی کند و به درد 

خودش هم نمی خورد.
به گزارش ایسنا، عزیزی خادم، صبح شنبه در مراسم بدرقه تیم 
ملی فوتبال زنان به جام ملت های آســیا گفت: امــروز را به فال 
نیک می گیریم و راهیابی تیم ملی زنان را به جام ملت ها تبریک 
می گویم. آن چه که اتفاق افتاده به جز الطاف الهی نیست. حداقل 
وظیفه حرفه ای ما حمایت از زنان بود و شاید کم ترین نقش را من 
داشتم. امیدواریم دختران شایسته ایران در آسیا نتیجه بگیرند 
اما اگر این اتفاق نیفتاد خدشه ای به جایگاه آن ها وارد نمی شود. 

فدراسیون قوی تر از قبل زنان را حمایت خواهد کرد.
رییس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: با خیلی از مدیران لیگ 
برتر صحبت کرده ایم تا در لیگ آینده تیم زنان هم داشته باشند 
و یک نوع الزام است. فدراسیون ســعی کرد بنا بر نگاه حرفه ای، 
اسالمی و اعتقادی فضا را به فوتبال مردان نزدیک کند. البته هنوز 
فاصله وجود دارد. از  نظر لباس، هواپیما و اردوهایی که برگزار شده 
امری بی سابقه بود چون فدراسیون فوتبال اعتقاد به توسعه دارد 
و اعتقاد داریم جایی که نام ایران است و فوتبال برای همه ایران 
است باید فضای توسعه را ایجاد کنیم و این به مشروعیت نظام و  

همبستگی ما کمک خواهد کرد.
رییس فدراسیون فوتبال گفت : نظم و اخالق برای ما مهم تر از همه 
چیز است. به اسکوچیچ هم گفته ایم فدراسیون فوتبال  بی نظمی و 
بی اخالقی را برنمی تابد. فوتبال جایی است که  باید اسطوره سازی 
شود. ستاره بی اخالق و بی نظم هیچ دردی دوا نمی کند و به درد 
خودش هم نمی خورد. پس امروز  نظــم و انضباط، ادب و حفظ 
حرمت خط  قرمز ماست. هر کسی در  هر جایگاهی نمی تواند این 
را قبول کند، تیم ملی را ترک کند. فدراسیون فوتبال با بی نظمی 
مماشات نمی کند حتی اگر بهترین بازیکن دنیا باشد، جایی در تیم 
ملی نخواهد داشت. کادر فنی را هم چون سابق حمایت می کنیم 
و اردو در آینده نزدیک شــکل می گیرد و همه به سوی صعود به 

جام جهانی می رویم.
او در مورد استفاده از ظرفیت های کشــور گفت: فوتبال برای 
همه ایرانیان است و باید فضایی را ایجاد کنیم تا از ظرفیت ها 
استفاده شــود. جام جهانی قطر پیش رو اســت که تقریبا 10 
ســال پیش فیفا اعالم کرد قطر میزبان است اما ما هیچ کاری 
نکردیم. بحثم فدراســیون فوتبال نیســت بلکه باید کارهایی 
انجام می شد. یکی از مراکز ما کیش است.  در 6، ۷ ماه گذشته 
چهار تیم ملی بزرگساالن به کیش رفته اند که دو بار برای تیم 
ملی زنان بوده است . این نشان می دهد که فدراسیون نگاهش 
نه تنها استفاده از ظرفیت های کشور است بلکه وقتی در حوزه 
خلیج فارس جایــی مثل کیش را داریم،  باید از آن اســتفاده 

کنیم که به نفع آن ها و ماست.
رییس فدراسیون فوتبال خاطرنشــان کرد: مهم ترین پارامتر و 
ممیزی برای هر سازمانی عملکرد آن است و خیلی به بیان نیست 
ما هم وظیفه خود می دانیم که قدم برداریم. اعتقاد داریم هر گاه 
نیت آدم ها پاک باشد و قدم در مسیر بردارند راه برایشان باز می 
شــود و ما امروز می بینیم نه تنها امکانات فراهم شده بلکه شما 

بی سابقه ترین صعود را به جام ملت ها داشته اید. 

با خبر سخنگوی دولت از موافقت ستاد مقابله 
با کرونا با حضور تماشــاگران در دیدار ایران با 
دو تیم ملی عراق و امارات، اکنون هوادارن زن 
و مرد تیم ملی می توانند پس از دو ســال دوری از ورزشگاه، 

بازی های تیم ملی را از نزدیک تماشا کنند.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ های هفتم و 
دوازدهم بهمن 1400 در چارچوب رقابت های انتخابی جام 
جهانی 2022 میزبان تیم های ملی عراق و امارات است. علی 
بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت امروز )شنبه( در توئیتر 
خود اعالم کرد: »ستاد ملی مقابله با کرونا، به ریاست رئیس 
جمهور با درخواست وزارت ورزش مبنی بر حضور تماشاگران 
در بازی های تیم ملی فوتبال ایران برای مســابقات انتخابی 
جام جهانی موافقت کرد. سقف ورود تماشاگر محدود، رعایت 
دستوالعمل های  بهداشتی ضروری و وزارت ورزش مسئول 

نظارت بر رعایت دستورالعمل هاست.«
بر این اســاس، هواداران زن و مرد می توانند دیدار تیم ملی 
ایران مقابل عراق و امارات را بعد از گذشت بیش از دو سال از 
نزدیک تماشا کنند و در صورت پیروزی احتمالی در بازی اول 
یا دوم، جشن صعود ایران به جام جهانی 2022 را هم برگزار 
کنند. طبق شــنیده ها، احتماال فقط 30 درصد از ظرفیت 
ورزشگاه آزادی در اختیار تماشاگران خواهد بود که عددی 

در حدود 20 هزار نفر خواهد شد.

ســرمربی تیم ملی فوتســال گفت: من برای 
جنگیدن آمده و می خواهم فرایند جدیدی را 

در تیم ملی فوتسال به وجود بیاورم. 
باشــگاه خبرنگاران جوان - چهارشنبه هفته 
گذشــته هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت 
وحید شمسایی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب 
و او جایگزین محمد ناظم الشریعه شد. شمسایی در اولین 
اقدام خود باید فروردین ماه در مســابقات مقدماتی جام 
ملت های آسیا شــرکت کرده و بعد از آن شهریور ماه سال 
آینده باید در مســابقات جام ملت ها که به میزبانی کویت 

قرار است برگزار شود، شرکت کند.
وحید شمسایی سرمربی تیم ملی گفت: نسل قوی تیم ملی 
فوتسال که در چند سال گذشــته کنار هم حضور داشته 
و موفق شــدند در رقابت های بین المللی و آسیایی نتایج 
درخشانی کســب کنند، حاال در مســیر تغییر نسل قرار 
گرفته اســت. با علی پروین و امیر قلعــه نویی که صحبت 
می کردم به آن ها گفتم تغییر نســلی کــه در تیم ملی به 
وجود آمده اســت کار را برای من ســخت می کند، اما من 
برای جنگیدن آمده و می خواهم فرایند جدیدی را در تیم 

ملی فوتسال فراهم کنم.
وی ادامه داد:در چند روز گذشــته بار ها بــا عزیزی خادم 
جلســاتی برگزار کرده ام و همه مبحث ما این بود که برای 

آینده تیم ملی فوتسال برنامه ریزی کنیم. 

پس از 2 سال دوری؛  هواداران 
زن و مرد به "آزادی" می رسند

شمسایی:می خواهم فرایند 
جدیدی در تیم ملی فوتسال به 

وجود بیاورم

خبر

خبر

خبر

پس از پایان این مبارزه یداهلل محبی به همراه دیگر برادر کشتی گیر خود ارشک محبی در حال 
خروج از سالن و آماده شدن برای حضور در مراسم اهدای جوایز بودند که تعدادی از طرفداران 
هاشمی با ورود به سالن به آن ها حمله ور شدند که ماموران نیروی انتظامی با دخالت و استفاده از اسپری 

فلفل از وقوع برخورد میان آن ها جلوگیری کردند.

هر
س: م

عک

کاغذورزش

فقی ا
وجنات، مفرد -  تردید بی - 1
بزرگی-ارسیدوز2-سووارونه-
نوعیفعالیتاجتماعی-پنبهزن3
-حرف  دورشدن - عشوه نازو -
پوئیدن، به امر - عرب همراهی
مقتدی، رهبر، - امری4 پوئیدن
بک5 اشتاین جان آثار از - زعیم
اتمسفر غالت، از - رویی دو -
- مخابراتی6 سیستم نوعی -
چاشنیاکثرغذاها-داومدرهم-

بیمار سخنان - مثبت7 پاسخ بله،
گونه-مخترعتلگراف8-وحشی،
حیوانوحشی-تنهاوبیمانند-
اروپایی،میزبانجام مزه9-کشور
المپیکسال جهانی1958،قهرمان
ضمیر وی، غائب، ضمیر - 1948
- چسبناک - مفرد شخص سوم
نوعیبستنیسنتی ته10- بی گام
-11 -مشایعت-استوارومحکم
بدن12 چرک - فیلمنامه - سنگ
اندازه واحد وزن، در واحدی -
انگلستان، كشور در وزن گیری

گرم 28 با برابر تقریبَا وزن واحد
-گونهایطالق،آشكاروواضح-
نت چهارم، نت - 13 امریکا شهر
موسیقی در آن کلید سل، از قبل
معروفاست-ضمیراشاره،اشاره
زیر - برونته خواهران از دور، به
- آزرم شرم، - پنهانكردن خاك
ضمیر چوپان، بانگ نزدیک، بانگ
و سی سوره ها، گروه - عربی14
سومقرآن،نامدیگرغزوهخندق-
خودرای،خودسر15-ساریكهبا
لبنواختهمیشود-دختر-پدر

پدر بی مرده،کودک

عمودی
روید می آب در که نی نوعی - 1
کاشانی شاعره صبح، روشنایی -
سبك صاحب هشتم، قرن شاعر -
بزرگ جلگه وسیع، جلگه - واال2
گوشی3 در -سخن خاطر - علفزار
و حمله دشمن، به حمله - آهو -
یورشبهدشمن-حرفندا4-بله
بیگانه،سورهسیوششم،ازحروف
مقطعهقران-آبنوس-معلق-یار
دریا5-تهیدست،بیچاره-کشور
1954 جهانی جام میزبان ساعت،
كلمات از پرسشی، -كلمه لغب6 -
استفهام-تنهاویگانه-تکبر،غرور
بازنشده7 -صدمهوآسیب،كارتن
مؤدب، - ازماده حالتی - میان -
یافته تربیت صحیح بطور كه كسی
تهران، پادگان - نزاكت8 با باشد،
قدیم اصفهان اصفهان، قدیمی نام

- خیاط9 پیامبر - ژاپنی ورزش -
منوتو،ضمیرجمع،آبتازی-از
- پت10 همبازی - بلغارستان بنادر
موسیقی، نتششم - روزی و بهره
پرنده - چیزی درون عرب، نفی

پرنده این استکه معروف دریاچه،
رمزینه، - درك11 - میرد می تنها
ازفیلمهای پیششمارهمخابراتی-
هیچکاک-شهرالتین12-مسافت
-کالم قند13 مرض - -گنجشك

تنفر،حرفبیزاری-بازیرایانهای
روز ماهسرد، روسیه- در رودی -
پاره - ناپلئون زادگاه - گذشته14
شده15-فیلمیازسیدنیپوالك-
بجویید حمام در - سینمایی برش
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ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 کجا می روی؟
نویسنده: هنریک سینکیویچ

ترجمه: حسن شهباز-انتشارات: ماهی
کجا می روی؟ رمانی تاریخی از نویسنده لهستانی، هنریک 
سینکیویچ است که به خاطر آن در سال ۱۹۰5 موفق به 

دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. داستان کتاب عاوه بر اینکه 
زمینه ای تاریخی دارد روایتگر یک عشق پرشور و جذاب است که 

شخصیت های آن برخاف دیگر شخصیت های تاریخی، خیالی 
هستند.داستان کتاب در روم باستان در سال های به قدرت 

رسیدن نرون روایت می شود. داستان کتاب با یکی از عالی ترین 
مشاوران نرون یعنی »پطرونیوس« آغاز می شود که یکی از 

شخصیت های جالب کتاب است. 

فراخوان جایزه بین المللی طراحی جهانی 
SEGD 2022 منتشر شد.

مهلت: 25 بهمن 1400
از سال 1۹۸۷، رقابت بین المللی SEGD، استانداردهایی برای 

طراحی گرافیک محیطی و طراحی گرافیک تجربی را با احترام به 
آن دسته از آثار طراحی که مردم را با قرار دادن مسیرها، ارتباطات 

و وادار کردن به تجربه در فضاهای عمومی به مکان پیوند 
می دهند، تعیین کرده است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از 

خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، 
واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی 

پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

گورخر آسیایی
این حیوان در راسته فردسمان قرار دارد و شباهت زیادی به االغ دارد 
ولی قدری از آن بزرگتر است. گورخر ایرانی بر خاف گورخر آفریقایی بدن راه راه ندارد و 

رنگ پشت آن زرد تمایلی به نارنجی، پایین بدن، پهلوها و کفلها سفید متمایل به زرد است. 
یال سیاه رنگی بر روی گردن و نوار قهوه ای تیرهایی در پشت است که تا دم ادامه دارد. از 

مشخصه های بارز آن وجود تکهای پوست گردو سیاه رنگ در سطح داخلی دستها است که 
باعث شناسایی آن میشود.

این حیوان در گذشته به تعداد زیاد در حاشیه کویر مرکزی از طبس تا سمنان، جنوب 
ورامین، نزدیک قزوین، دشتهای مجاور کاه قاضی و گاوخونی در استان اصفهان، بافت و 

سیرجان در استان کرمان، نیریز در استان فارس، ابرقو و هرات در استان یزد و مناطق مرزی 
سرخس وجود داشته است. ولی در حال حاضر تعداد بسیار کمی از آن فقط در مناطق 

حفاظت شده توران و بهرام گور و منطقه مرزی سرخس باقی مانده است. بر اثر تعقیب و 
شکار آن به وسیله موتورسیکلت و اتومبیل، تخریب زیستگاه، اشغال آبخورها نسل آن به 

شدت در معرض خطر نابودی است به طوری که هم اکنون نام آن لیست CITES قرار دارد.
زیستگاه این حیوان به طور کلی دشتها، تپه ماهورهای کوتاه، درمنه زارها، تانحزارها، 

قیچ زارهای بلند واقع در مناطق بیابانی و استپی است. در روز فعال است و بیشتر صبح 
زود و عصر مشاهده میشود. گورها به صورت اجتماعی زندگی میکنند و حس بینایی، 
بویایی و شنوایی بسیار قوی دارند. همچنین وابستگی زیادی به آب دارند و از گیاهان 

مرتعی استفاده میکنند. در اواخر خرداد ماه جفتگیری میکنند و طول عمر آنها حدود ۴۰ 
سال است.

مهمترین زیستگاه گور در ایران,منطقه 
حفاظت شده بهرام گور است.گورخر که 
مهمترین گونه جانوری در منطقه بهرام 
گور است مهاجرت های کوتاهی در این 
منطقه در فصول مختلف سال انجام می 
دهد. کاهش بارندگی، احساس ناامنی و 
تداوم خشکسالی از جمله عواملی است 
که مهاجرت این حیوان را افزایش می 

دهد.مهاجرت هایی که براثر این عوامل رخ 
می دهد می تواند تاثیر مرگبار بر نسل 

گورخر در منطقه حفاظت شده بهرام گور 
برجای بگذارد. 

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

برگزاری مراسم اختتامیه رویداد بین المللی تکنوتک 
بصورت حضوری و آناین در مرکز شتابدهی تگ 

مجری برگزار شد
این رویداد که با همکاری و حمایت شرکت شهرکهای 
صنعتی کرمان در راستای شناسایی و رفع چالش های 
حوزه انرژی صنایع از تاریخ ۱5 آبان ماه شروع شده 
بود در تاریخ ۲3 دی ماه با انتخاب ایده های برتر به کار 

خود پایان داد
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی 
کرمان این رویداد که با حمایت و همکاری شرکت 
شهرک های صنعتی کرمان در راستای شناسایی و رفع 
چالش های حوزه انرژی صنایع از تاریخ ۱5 آبان ماه 

شروع شده بود در تاریخ ۲3 دی ماه با انتخاب 3 طرح 
برتر به کار خود پایان داد

این رویداد در تاریخ ۱5 آبان ماه با همکاری مرکز 
شتابدهی تگ و انجمن هوشمند سازی انرژی با 
محوریت موضوع هوشمند سازی در انرژی با دعوت 
از اساتید مطرح حوزه و تشکیل هیئت عملی رویداد 
، استخراج چالش های اولویت دار منطبق با محورهای 
اصلی رویداد براساس نظرات کارشناسان و فعاالن 

بخش های خصوصی ، دولتی و دانشگاهی انجام شد .
در جریان مراسم اختتامیه این رویداد مهدی سلطانی 
راد سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی کرمان عنوان 
نمود 36 ایده از کشورهای هند و انگلیس و داخل 

کشور به دبیرخانه رویداد ارائه شده و در نهایت پس از 
غربالگری 6 تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردند که در 
نهایت سه ایده اپلیکیشن توان ، بهینه سازی فیلترها 
در صنعت، تولید اینورتر خورشیدی به عنوان ایده های 

برتر انتخاب شدند
او در ادامه عنوان نمود:یکی از رسالت های سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حمایت از 
برگزاری استارتاپ ها و ایده هایی است که رفع کننده 
چالش های موجود در صنایع کوچک و متوسط می 
باشد و این شرکت نیز آمادگی حمایت از کلیه ایده های 
استارتاپی در راستای رفع مسائل و چالش های فناورانه 

حوزه SME ها را دارد.

مدیـرکل کمیته امـداد اسـتان کرمـان از ایجاد 6 
هزار و 3۷ فرصت شـغلی برای مددجویـان و افراد 
نیازمنـد جویای کار در اسـتان کرمـان در ۹ ماهه 

امسـال خبر داد.
یحیـی صادقـی ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکرد 
ایـن نهـاد در حـوزه اشـتغال و خودکفایـی گفت: 
6هـزار و 3۷ طرح اشـتغال و خودکفایی بـا اعتبار 
35۰ میلیـارد تومـان طـی ۹ ماهـه امسـال در 

اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت.
او بـا بیان اینکـه هم اکنـون ۷5هـزار و ۸۲۰ طرح 
فعال اشـتغال مددجویان کمیته امداد در اسـتان 
کرمان قرار دارنـد افزود: ناظـران فنی و متخصص 
با انجـام بازدیدهـای دوره ای و ارائه مشـاوره های 

الزم بـه مددجویـان در تـاش هسـتند سـطح 
کیفی و کمـی محصوالت تولیـدی آنـان را ارتقاء 

بخشـند.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان ادامـه 
داد:از ایـن تعـداد طـرح فعـال اشـتغال ایـن 
نهـاد در اسـتان کرمـان ۱۰هـزار و ۹3۲ طـرح 
درزمینـٔه کشـاورزی، ۱۸ هـزار و 3۹۴ طـرح 
درزمینـٔه دام پـروری، ۲5 هـزار و ۱65 طـرح در 
حـوزه خدمـات، ۷هـزار و ۱۹ طـرح درزمینـٔه 
فـرش و گلیـم، 5هـزار و ۷5۸ طـرح درزمینـٔه 
صنعتـی و تولیـدی، هـزارو ۹۸۱ طـرح درزمینـٔه 
صنایع دسـتی، 5هـزار و ۱۹3 طـرح درزمینـٔه 
حمل ونقـل، ۸6۱ طـرح درزمینٔه پـرورش طیور، 

3۷۷ طـرح درزمینـٔه زنبـورداری و 5۰ طـرح 
درزمینـٔه پـرورش آبزیـان اجراشـده اسـت.

مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمـان گفت:این 
نهـاد بعـد از شناسـایی افـراد مسـتعد اشـتغال 
ضمـن ارائـه آمـوزش و مشـاوره شـغلی و بـه 
آن هـا و در نهایـت بـا معرفـی ایـن افـراد بـه 
تسـهیات  پرداخـت  و  عامـل  بانک هـای 
و  اشـتغال  زمینـه  اشـتغال  لحسـنه  قرض ا

نمنـدی آن هـا را فراهـم می کنـد. توا
او خاطرنشان کرد:هم اکنون ۲3۸ راهبر شغلی در 
راسـتای هدایت و آمـوزش مددجویان بـا رعایت 
زنجیـره تأمیـن و تضمیـن بـازار فـروش و ایجـاد 

اشـتغال پایـدار با ایـن نهـاد همـکاری دارند.

»صنم صادق پور« احیاء 
کننده هنرهای بافندگی 

منسوخ شده
گرگان - ایرنا - »صنم صادق پور« یکی از این کار 

آفرینان موفق و احیاء کننده، تولید کننده و مربی : 
حصیر-کوب-نرم جارو و چیق بافی در استان گلستان و 
اهل روستای مهترکاته بود که با امکانات کم توانسته 
درحیاط منزلش به کارآفرینی بپردازد و صنایع دستی 

فراموش شده حصیر بافی جیق بافی و نرم جارو را 
زنده کند.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

اختتامیه رویداد بین المللی تکنوتگ هوشمندسازی انرژی 

در ۹ ماهه امسال محقق شد؛
ایجاد بیش از 6 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کرمانی

مدیر پایگاه جهانی لوت خبر داد؛

خسارت طوفان به آثار تاریخی فهرج

بهره برداری از8طرح کشاورزی
 به مناسبت دهه فجر 

معاون وزیر علوم: دیپلماسی علمی یکی
 از برنامه های مهم وزارت علوم است

خبر

مدیر پایگاه جهانی لوت با اشـاره به ادامه طوفـان در فهرج گفت: تندباد خسـارت زیادی 
به بناهای تاریخی شهرسـتان فهـرج وارد کرده اسـت.حمید وحیـد زاده اظهارداشـت: 
شدت طوفان شن در شرق استان کرمان بسیار باالسـت این طوفان در شهرستان فهرج 
خسـاراتی را نیز به بناهای تاریخی وارد کرده اسـت.او افزود: نگران وضعیـت این بناها در 
صورت تشـدید و افزایش سـرعت باد هستیم زیرا بیشـترین خسـارات را به میل نادری، 

جاده سـنگی، محوطه باسـتانی چهار ریگان و برج معـاذ اعام کرد.

نخعی گفت:به مناسبت دهه فجر هشت طرح کشاورزی و آب و خاک در کرمان با هزینه بیش 
از ۸5 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:یک 
طرح آبیاری کم فشار در سطح ۱۰6 هکتار با هزینه کرد ۸هزار و5۴۴ میلیون ریال که ۷هزار 
و۴3۰ میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.نخعی می گوید:سه طرح 
آبیاری تحت فشار در سطح ۱۸۱ هکتار با هزینه کرد اعتبار کل قریب ۴3 میلیارد ریال که بیش 
از 3۷ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.به گفته او ،همچنین سه 
طرح انتقال آب با کانال به طول ۴۰6۰ متر و با هزینه کرد اعتبار کل ۸۹۰ میلیون ریال که ۷۸56 
میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است، در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد.نخعی گفت: 
همچنین یک واحد گلخانه هیدروپونیک در سطح 3۰۰۰ متر مربع با ظرفیت تولید ساالنه ۴۰ 

تن در این ایام به بهره برداری می رسد که با افتتاح این طرح 3 شغل در منطقه ایجاد می شود.

معاون وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور،دیپلماسی علمی را 
یکی از برنامه های مهم وزارت علوم برشمرد و بر تاش بیشتر دانشگاه ها در این زمینه تاکید کرد.

هاشم داداش پور در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه جیرفت افزود:دانشگاه های کشور در  
زمینه دیپلماسی علمی با همگرایی و تولید علم دانش بنیان نسبت به رشد و تعالی علمی تاش 
کنند.او با بیان اینکه دانشگاه ها به سمت تربیت دانشجوی کارآفرین حرکت می کنند، تصریح 
کرد: امروز برخی از دانشگاه های کشور نسل چهارم را تجربه می کنند و این مهم نیز باید در 

دستور کار تمام دانشگاه ها قرار گیرد.
 از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه در بهمن ماه سال جاری

معاون وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور به آمادگی دانشگاه ها 
برای حضور دانشجویان اشاره کرد و گفت: از ترم بهمن ماه دانشجویان با رعایت مسائل 

بهداشتی در دانشگاه ها حضور می یابند و آموزش حضوری از سرگرفته می شود.
داداش پور به وجود دانشگاه جیرفت در منطقه جنوب استان کرمان و نیاز منطقه به تاثیرات 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاه جیرفت نیاز به حمایت 
ویژه دارد لذا باید همه مدیران دانشگاه تاش خود را دوچندان کنند و وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری نیز از آنها حمایت می کند.
او ادامه داد:دانشگاه جیرفت باید اثرگذاری خود را در منطقه بیش از گذشته افزایش دهد و در 

این راستا با برنامه ریزی هدفمند حرکت کند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس حسابداری
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
تسلط به نرم افزار راهکاران سیستم
حداقل دو سال سابقه کار حسابداری

آشنا با امور اداری
آشنا با قانون کار و بیمه

تجربه در حوزه حقوق و دستمزد
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال رزومه 
»ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی:مشاور فروش دکوراسیون داخلی
شرایط احراز

جنسیت: خانم و آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

حقوق به صورت ثابت + پورسانت + بیمه
حداقل ۴ تا 5 میلیون که با پیشرفت کار با توجه به داشتن 

پورسانت افزایش پیدا خواهد کرد
موبایل 0۹130300۴۹3- تلگرام 0۹3۹5327837

واتساپ 0۹3۹5327837
آدرس: محل کار خیابان خورشید ) رجایی(

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال رزومه 
»ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: انباردار
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

هزینه ایاب و ذهاب
آدرس

کرمان، خیابان جمهوری، خیابان فیروزه، کوچه فیروزه ۲، پاک ۱۸، 
روبروی دبیرستان

اطالعات تماس
تلفن ۰۲۱۴۱۰36۰۰۰
موبایل ۰۹3۷6۴۹3۱5۱
hr.recruitment@tipax.ir ایمیل

 استخدام زیرساخت فناوری اطالعات
و ارتباطات پاسارگاد آریان

استخدام دکوراسیون داخلی 
فهیمی کرمان

استخدام تیپاکس اکسپرس پارس

خبر

فرمانده انتظامی استان کرمان در دیدار با مدیر کل 
آموزش و پرورش استان از تجهیز مدارس استان به 
سامانه نظارت تصویر جهت جلوگیری از سرقت در 
مدرسه خبر داد.سردار عبدالرضا ناظری در این دیدار 
خاطرنشان کرد:با توجه به نقش مدارس و آموزش 
و پرورش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
رسالت های مشترک در راستای تربیت نسلی متعهد 
و کارآمد خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار موثری 
بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی استان وجود 
دارد.او از برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی 
در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه 
دانش آموزان و اولیای آنان خبر داد و افزود:با توجه 
به اهمیت موضوع از هم اکنون برای ارائه خدمات 
آموزشی در مدارس برای  سال تحصیلی آینده در حال 

برنامه ریزی هستیم.ناظری تربیت نیروی انسانی آینده 
کشور را مهمترین رسالت آموزش و پرورش دانست و 
خاطر نشان کرد:در نیروی انتظامی استان در حوزه های 
مختلف ماموریتی از قبیل امنیتی، پژوهشی، اجتماعی 
و … در خدمت آموزش و پرورش در راستای تحقق 
اهداف تعلیم و تربیت هستیم.فرمانده انتظامی استان 
کرمان با اشاره به نقش انضباط اجتماعی در پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی گفت: خوشبختانه تفاهم 
نامه انضباط اجتماعی بین آموزش و پرورش نیروی 
انتظامی امضا شده و تشکیل اتاق فکر مشترک انضباط 
بخشی مورد تاکید است.ناظری از اعزام کارشناسان 
حوزه انتظامی استان به مدارس جهت توانمندسازی 
و آموزش دانش آموزان خبر داد و گفت: دوره آموزشی 
توانمند سازی ویژه اولیا، دانش آموزان و فرهنگیان 

در شهر کرمان برگزار شده و برگزاری این دوره ها 
در تمامی شهرستان ها و مناطق استان در دستور 
کار است.او با بیان اینکه سرقت از مدارس موضوعی 
حیثیتی است بیان کرد: تمامی مدارس استان به 
سامانه نظارت تصویری جهت جلوگیری از سرقت 
مجهز می شوند و به محض ورود شخصی به مدارس 
غیر از ساعات اداری، پلیس در محل مدرسه حضور 
پیدا می کند.ناظری با بیان اینکه باید از هر ظرفیتی 
برای ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش و پرورشی 
استفاده کنیم، خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت:پلیس با تمام توان امنیت الزم را 
برای تحصیل فرزندان این مرز و بوم فراهم می سازد تا 
شما به جز پرورش و آموزش دانش آموزان دغدغه ای 

نداشته باشید.

در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل این 
شرکت که با حضور معاونین شرکت 
معدنی و  صنعتی گل گهر و معاونین 
و مدیران شرکت توسعه،عمران و 
مدیریت منطقه گل گهر برگزار شد، از 
زحمات و خدمات حسن رحیمی تقدیر 
به عمل آمد و محسن آرش به عنوان 
مدیرعامل جدید این شرکت معرفی 

گردید. 
محسن آرش که از مدیران توانمند 
شهرستان سیرجان و شرکت گل گهر 
می باشد در سوابق کاری خود،عناوینی 

همچون،فعالیت در سازمان برنامه 
طرح های  مدیر  کشور،  بودجه  و 
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی شرکت 
گل گهر، مدیر عمرانی شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر، معاون عمرانی 
فرمانداری ویژه سیرجان، معاون 
توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه 
سیرجان و ... را دارد که اکنون با تصمیم 
هیئت مدیره شرکت توسعه، عمران 
و مدیریت منطقه گل گهر به عنوان 
مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب 

گردید.

مدیرعامل جدید شرکت توسعه، عمران تجهیز مدارس کرمان به سامانه نظارت تصویر جهت جلوگیری از سرقت
و مدیریت منطقه گل گهر معرفی شد


