
حصارکشی های غیرقانونی
  شهرک سدید کرمان برچیده شدند
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خطر برگشت خوردن بودجه استان
 حدود ۲۴ درصد اسناد خزانه توسط ادارات جذب شده که نصف میانگین کشوری است

وعده رسیدگی به پرونده 
 تخلفات در »فایل صوتی«

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با اشاره به پوشش واکسیناســیون در هفت شهر 

جنوبی گفت : طبق بررسی های انجام گرفته با وجود اهتمام و تالش در تزریق واکسن کرونا، 
هنوز از لحاظ آماری عقب هســتیم.دادخدا صادقی از روند شیوع سویه اومیکرون در جنوب 
کرمان ابراز نگرانی کرد اظهار داشــت :علیرغم تالش و همت همه دستگاه های متولی هنوز 
حدود هفتاد هزار نفر از مردم جنوب کرمان واکســن دریافت نکرده اند و باید با کمک اطالع 

رسانی ، این افراد را پای میز واکسن کشاند .

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با بیان 
این که اتهامات مربــوط به تخلفات مطرح شــده در فایل صوتی 

بررسی قضایی شده اســت، تاکید کرد: در بررســی قاطع و صریح به این پرونده برای 
تخلفاتی که رخ داده، حکم صادر و مشخص شــده که بخشی زیادی از ادعاها نیز دروغ 

بوده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است.

رودبار جنوبی ها کمترین استقبال را دارند 

۸۰ هزار نفر واجد شرایط
 در جنوب کرمان واکسن
 کرونا دریافت نکرده اند
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بازگشایی یک محور 
فرعی در جنوب کرمان 

 پس از ۲ سال آغاز شد

 شناسایی ترکیب 
دلتا  و امیکرون 

در یک بیمار

عطش زمین های 
کشاورزی اندوهجرد
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 معاون وزیر صمت: حداکثر جریمه برای گران فروشان لحاظ شود

علوم پزشکی  در مدیریت آسیب های اجتماعی به کمک بهزیستی جیرفت می آید
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت بـا اشـاره بـه اینکـه بـروز 
دلیـل  بـه  اجتماعـی  آسـیب های 
محرومیـت در جنـوب اجتنـاب ناپذیر 
اسـت، گفت: برای مدیریت این مسـاله 

بـا بهزیسـتی همـکاری می کنیـم.
علی اصغـر خیرخواه در دیـدار با رئیس 
بهزیسـتی جیرفت با اشـاره به خدمات 
بهزیسـتی اظهـار کـرد: بـه واسـطه 
محرومیتی کـه در زمینه هـای مختلف 
در جنـوب کرمـان وجـود دارد بـروز 
آسـیب های اجتماعـی متعـدد در این 

منطقـه اجتنـاب ناپذیر اسـت.

و  محرومیت هـا  رفـع  گفـت:  او 
گرفتاری هـای مشـهود در گـرو بهـره 
منـدی از برنامـه ریـزی دقیـق و همت 
مسـئوالنه قوی تـر و جـدی تـر همـه 

دسـتگاه هاسـت.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت ضمـن پیشـنهاد برگـزاری 
جلسـه هم اندیشـی در خصـوص ارتقا 
سـطح همکاری هـای دو مجموعـه در 
سـطح جنـوب کرمان بـا حضـور مدیر 
کل و معاونیـن حوزه هـای بهزیسـتی 
اسـتان، اظهـار داشـت: قطعـاً تمـام 
تالش خود را برای ارتقـا همکاری های 

دو جانبـه در حوزه هـای مختلـف بـا 
مجموعـه بهزیسـتی، خواهیـم کـرد.

خیرخـواه همچنیـن بـر در اختیـار 
گذاشـتن ظرفیت دانشـگاه در راستای 
مدیریـت آسـیب های اجتماعـی بـه 
ویـژه حـوزه پیشـگیری از معلولیت هـا 
و بهـره منـدی جامعه هدف بهزیسـتی 
در رفـع مشـکالت درمانـی با اسـتفاده 
از ظرفیـت جامعـه پزشـکی دانشـگاه 
تاکیـد کـرد و قـول مسـاعدت الزم در 

ایـن زمینـه را داد.
رئیـس بهزیسـتی جیرفت هـم در این 
دیـدار عنـوان داشـت: از آنجایـی کـه 

خدمـات بهزیسـتی بـر مبنـای اصـول 
پیشـگیرانه و توانمندسـازی پایه ریزی 
شـده اسـت، هـم افزایـی و همـکاری 
مجموعه هـای تأثیرگـذار، اثربخشـی 
قابـل توجهـی در ارائه خدمـات خواهد 

داشـت.
محمد رضانژاد افزود:ما همـواره بر این 
اعتقادیـم کـه همراهـی دسـتگاه های 
اجرایـی در کنار اسـتفاده از تـوان فوق 
العـاده بخـش خصوصـی بـی تردیـد 
همچـون گذشـته سـر منشـأ خیـر و 
بـرکات مانـدگار و ارزشـمندی بـرای 

جامعـه خواهـد بـود.

گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سدید،  شهرک  اراضی  از  هکتار  شش  کاربری  تغییر  از 
شناسایی  متخلف   5 رابطه  این  در  و  شد  جلوگیری 
دارد. قرار  رسیدگی  دست  در  مربوطه  پرونده   و 

دادخدا ساالری گفت:در پی دریافت گزارشی مبنی بر حصارکشی 
و تغییر کاربری شش هکتار اراضی کشاورزی واقع در شهرک 
سدید، دستورات قاطع قضایی برای جلوگیری از این اقدام صادر و 

متخلفان مربوطه نیز شناسایی و احضار شدند.

نه نمانده است، با این حال کل  تمام فرصت جذب اسناد خزا یک ماه بیشتر به  ا
رقم  ز  ا نیمی  تقریبا  که  است  بوده  24درصد  استان  در  شده  جذب  عتبار  ا

ز  جذب صورت گرفته در کشور است. با توجه به خطر از دست رفتن بخشی ا
ر کرمان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی  بودجه استان کرمان ، استاندا

درخواست  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  ریاست  ز  ا استان  توسعه  و 
رند، شناسایی و اعالم شوند. عتبارات را ندا  کرد تا  دستگاه هایی که توان جذب ا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: اجرای بخشی از خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضالب شهر کهنوج را با 
براورد  41.155.556.268 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانتنامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 2.057.778.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و 
با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2000005963000171 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. 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 . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/23 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1400.12.07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/18
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 تاریخ 1400.12.18 

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:30 روز شنبه تاریخ 1400.12.21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 

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 123 / الف/ 11 - 1400م

استخـدام

09133952075

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

آب را 
َهدرندهیم

مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای 

جنوب استان کرمان از آغاز ادامه بازگشایی محور 
 فرعی فاریاب به زهمکان پس از 2 سال خبر داد.

 مجتبی محمودی در بازدید از روند عملیات بازگشایی 
محور فاریاب به زهمکان افزود: طول طرح زهمکان 
به جاده فاریاب 28 کیلومتر است که 12.5 کیلومتر 
آن آسفالت شده است. او از آماده آسفالت بودن چهار 
کیلومتر دیگر از محور فاریاب به زهمکان خبر داد 
و اظهار داشت: 11 و نیم کیلومتر از طول این محور 
با همت و پیگیری معاونت فنی و راه های فرعی و 
 روستایی و پیمانکار پروژه بازگشایی شده است.

مقامات انگلیس هفته گذشـته پس از شناسایی 
یک بیمـار مبتـا بـه عفونـت ترکیبـی از دلتا و 
امیکـرون در ایـن کشـور، رسـمًا نظارت بـر این 
سـویه هیبریدی از دلتا و امیکرون کرونا معروف 

به "دلتاکـرون" را آغـاز کردند.

شهر اندوهجرد در 20 کیلومتری منطقه شهداد 
قرار دارد. شهری که همانند شهداد بیشتر درآمد 
مردم آن از راه کشاورزی است ، اما به گفته 
مردم سد خاکی این شهر که براثر سیالب سال 
۹2 تخریب و الیروبی نشده؛ همچنان آب آن 
هدر می رود؛ و این درحالی است که زمین های 
کشاورزی تشنه هستند و می توان آب را ذخیره و 

برای کشاورزی استفاده کرد.
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هنوز برای سردر سینما نور 
تصمیمی نگرفتیم

مدیـر حـوزه هنـری کرمـان در خصوص طـرح منتشـر شـده از 
سـردر سـینما نـور پـس از بازسـازی گفـت: طرحـی که منتشـر 
شـده، طـرح اولیه اسـت و بنـا نبود منتشـر شـود. بـرای طراحی 
نمای سـینما نـور 17 طـرح مختلـف داریم کـه هنـوز در مرحله 

تصمیم گیـری اسـت.
 مجتبـی اسـدی در خصـوص تصمیم گیری برای سـردر سـینما 
نـور گفـت: »در جلسـاتی که بـا میـراث فرهنگـی داشـتیم به ما 
گفتنـد که ایـن بنـا شـاخصه های ثبـت میراثـی را نـدارد و صرفا 

بایـد نمـا بـا میـدان ارگ هم خوانی داشـته باشـد.«
اسـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـکان حفـظ سـردر طالیی سـابق 
وجـود دارد، گفـت: »این سـردر یـک آلومینیـوم زرد رنگ اسـت 
کـه فرسـوده شـده و سـردر اصلـی نیسـت، سـردری کـه بـرای 
سـینما نور 70 سـال پیش طراحی شـده بـود، یک سـردر آجری 
و متناسـب با معمـاری میدان ارگ اسـت و این صفحـه ی طالیی 
حدودا سـال 1۳55 و 20 سـال پس از سـاخته شـدن سـینما به 
عنـوان بازسـازی و نوسـازی بر روی سـردر اصلی سـاخته شـده 
اسـت کـه بـر اسـاس قوانیـن میـراث فرهنگـی ایـن اقـدام خطا 

بوده اسـت.«
رئیـس حـوزه هنـری کرمـان در ایـن خصـوص ادامـه داد: »این 
نمای کامپوزیت 2 تن وزن داشـت کـه برای ایمن سـازی و ایجاد 
مقاومـت سـاختمان بهتـر بـود ایـن نمـا را از سـاختمان حـذف 
می کردیـم.«او ادامـه داد: »یکـی از ایده هـا هـم ایـن اسـت که با 
مرمت و بندکشـی سـردر آجـری اولیـه را حفـظ کنیـم. در واقع 
ما دو انتخـاب داریم که یکـی احترام بـه حافظـه اجتماعی مردم 
کرمـان اسـت که بـه سـردر طالیـی ایـن سـینما عـادت کردند، 
یکی هم احترام بـه قوانین میـراث فرهنگی و هماهنگـی با نمای 

میدان ارگ اسـت.«   

شهر بافت همچنان بدون شهردار
پس از گذشت هفت ماه از شروع به کار شوراهای شهر 

بافت همچنان در پیچ و خم انتخاب شهردار
شب گذشته شورای شهر بافت اعالم کرد 11 گزینه نهایی برای انتخاب 
شهردار این شهر معرفی شده است و قرار است صبح دوشنبه 25 بهمن 

ماه، این شورا شهردار بافت را انتخاب کند.
به گزارش کاغذوطن پس از گذشت هفت ماه از شروع به کار 
شوراهای شهر در سراسر کشور، شهر بافت همچنان با سرپرست و بدون 
شهردار اداره می شود.قصه ی دنباله دار انتخاب شهردار بافت،گویا به 
روزهای آخر رسیده و اعضای شورای شهر به توافق رسیدند که شهردار را 
انتخاب کنند.پیش از این به دلیل ابطال آرای یکی از اعضای شورای شهر 
بافت،جلسات شورای شهر بافت با عضو علی البدل برگزار می شد و در این 
جلسات هیات رییسه شورای شهر و شهردار بافت البته پشت درهای 

بسته انتخاب شده بود.
با گذشت حدود ۳ ماه از شروع به کار شورای شهر عضو رد صالحیت 
شده ی شورا با رای دیوان عدالت اداری به شورای شهر بافت بازگشت 
و برخی اعضای شورای معتقد بودند باید دوباره شهردار انتخاب شود، از 
طرفی رئیس شورای شهر و یک عضو دیگر می گفتند شهردار قانونا و با 

اعضای قانونی انتخاب شده و به استانداری کرمان معرفی شده است.
۳ عضو دیگر با شکایت به استانداری خواستار ابطال مصوبه های پیشین 
بودند و می گفتند پیش از دوماه از شروع به کار شوراهای شهر عضو علی 
البدل حق حضور در جلسات را نداشته است و بر طبق قانون مصوبات 

باطل است.
استانداری کرمان هم طی چند نامه از شورای شهر خواسته بود که هرچه 
سریع تر شهردار بافت را معرفی کنند اما رئیس شورای شهر این نامه ها 
را در دستور کار بررسی شورا قرار نمی داد و معتقد بود شهردار انتخاب 

شده است.
عضو شورای شهر بافت در گفت وگو با کاغذوطن از حصول توافق بین 
اعضای شورا خبر داد و گفت: »اعضای شورای شهر بافت قانع شدند که بر 
اساس قانون باید شهردار دوباره انتخاب شود.«فرهاد شکوه سلجوقی در 
این باره اضافه کرد:»11 نامزد شهرداری بافت به شورای شهر برنامه ارایه 
کردند و اعضا با بررسی این برنامه ها تا صبح دوشنبه شهردار را انتخاب 

خواهند کرد.«
این عضو شورای شهر بافت گفت:»رای گیری با حضور رسانه ها و با 
شفافیت خواهد بود.«اما براساس اطالعات کاغذوطن، 11 نامزد شهرداری 
بافت در صحن علنی شورای شهر از برنامه خود دفاع نکردند و البته 

مشخص نیست این 11 نفر چگونه انتخاب شدند.
بر اساس اطالع منصور رضایی،عضو شورای شهر بافت، اسامی 11 نامزد 

شهرداری بافت به شرح زیر است:
1.محمد برآوردی- 2.هوشنگ بهبودی-۳.بهنام شفیعی بافتی- 
4.عباس حسن پور- 5.محمد عسگری - 6.محسن مهدیخانی- 7عباس 
خواجه - 8.رضا گلچمن پور- ۹.حامد ولی پور -10.حمید منظری- 

11.یاسر رضایی

رئیس شورای شهر اندوهجرد گفت: در صورت 
رفع شدن مشکل سد خاکی شهر اندوهجرد از هدر 

رفت آب باران جلوگیری می شود. 
شهر اندوهجرد در 20 کیلومتری منطقه شهداد قرار دارد. شهری 
که همانند شهداد بیشتر درآمد مردم آن از راه کشاورزی است ، اما 
به گفته مردم سد خاکی این شهر که براثر سیالب سال ۹2 تخریب 
و الیروبی نشده؛ همچنان آب آن هدر می رود؛ و این درحالی است 
که زمین های کشاورزی تشنه هستند و می توان آب را ذخیره و 

برای کشاورزی استفاده کرد.
زواری رئیس شورای شهر اندوهجرد در این باره می گوید: بند 
انحرافی در 7 کیلومتری شهر اندوهجرد قرار دارد و برای کشاورزی 
مناسب است زیرا آبی که از کوه های سیرچ وارد اندوهجرد می شود 
از ۳ روستای دیگر همچون زوار، پیرغیب و کدورت می گذرد 

واینجا وارد بند انحرافی می شود.
او گفت: زمانی که سیالب رخ می دهد آب گل آلود شده و به 
محض اینکه وارد بند می شود مجددا طی 2 الی ۳ هفته براثر باد و 
خاک این بند انحرافی پر از گل والی می شود ودر نتیجه آب وارد 

رودخانه شده و هدر می رود.
علی مرادی سرهنگ سابق سپاه در اندوهجرد با اشاره به اینکه 
طبق پیگیری های انجام شده به همت موسوی معاون عمرانی 
استاندار کرمان برای ترمیم این سد قراردادی صورت گرفته و 

عملیات نصب آن در هفته آینده اجرا خواهد شد.
او می گوید: برای لوله کشی کانال حدود 2 و نیم میلیارد اعتبار 
تخصیص داده شده که ابالغیه آن به کرمان ارسال شده و در این 

هفته به مزایده گذاشته شد.
مرادی در ادامه گفت:افراد برای شرکت در مزایده 10 روز فرصت 

دارند و هر شخصی که برنده شود با او قرار داد بسته خواهد شد.
به گفته او در هفته گذشته طی بازدیدی که صورت گرفت و 
برآوردی که انجام شد برای فنس کشی پنجره ها وشیرفلکه ها  به 
بودجه نیاز است؛ که با پیگیری و همکاری موسوی معاون عمرانی 
استاندار کرمان به زودی عملیاتی و این مشکل برطرف می شود.

زواری در پایان گفت: امیدواریم با کمک مسئوالن جهاد کشاورزی 
و فرمانداری بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم تا از هدر رفتن آب 

جلوگیری شود.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس احتکار برنج 
ایرانی را تأیید کرد و با اشاره به آمار تولید برنج در سال 
گذشته، گفت که قاعدتا نباید این مشکل را می داشتیم.

زمزمه حذف ارز ترجیحی که شروع شد، بعضی ها دست به احتکار روغن، 
برنج، و گندم زدند.ذبیح اهلل اعظمی در مورد گرانی مجدد برنج ایرانی 
گفت:بررسی عوامل افزایش قیمت برنج ایرانی و راهکارهای برون رفت 
از وضع موجود در دستور کار کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس قرار داشت تا اینکه سویه جدید بیماری امیکرون 

شیوع یافت و جلسات این کمیسیون تعطیل شد. 
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به بازدیدش به همراه 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از اسکله شهید رجایی بندرعباس 
گفت:ما از یک کشتی در حال تخلیه برنج بازدید کردیم که فکر می کنم 
این روزها در حال طی کردن قرنطینه و مسائل اداری است،امیدوارم این 

محموله به زودی توزیع شود و از التهاب بازار کم کند. 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تشکیل شدن سامانه 
بازرگام برای خرید برنج دولتی گفت:مردم با رجوع به این سامانه 
می توانند خرید اینترنتی کنند و در منزل تحویل بگیرند.زیرساخت های 
این سامانه که واسطه را حذف کرده است، از پیش به خاطر التهاب بازار 
مرغ و تخم مرغ تشکیل شده بود. اعظمی شائبه احتکار برنج ایرانی 
را تأیید کرد و گفت:با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا 
نباید این مشکل را می داشتیم.زمزمه حذف ارز ترجیحی که شروع 
شد،بعضی ها دست به احتکار روغن، برنج، و گندم زدند که دولت باید 
نظارت بر بازار را افزایش دهد. اعظمی با بیان اینکه میزان متوسط 
عملکرد برنج در کشور پایین است،گفت:ما نیازمند آموزش،تحقیق و 
ترویج در این زمینه هستیم؛ چیزی نزدیک به 500 هزار هکتار زمین در 
گیالن و مازندران وجود دارد که نیازمند زهکشی است و پس از زهکشی 
آماده کشت برنج است.کمیسیون کشاورزی پیگیر ماجراست اما هنوز 
اقدام عملی صورت نگرفته است.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
ادامه داد: از هزار و 450 کارخانه شالی کوبی،هزار کارخانه نیازمند 
بهسازی و نوسازی است. پرت برنج یا همان از دست رفتن برنج به صورت 
شکسته زیاد شده است، باید ردیف اعتباری ویژه برای نوسازی این 
کارخانه ها درنظر گرفت. ما در کشور 2.2 میلیون تن برنج تولید می کنیم 
و نیازمان ۳ میلیون تن است و اگر اقدامات مذکور صورت بگیرد، می توان 

گفت به خودکفایی در زمینه برنج  خواهیم رسید. 

عطش زمین های 
کشاورزی اندوهجرد

اعظمی: زمزمه حذف ارز ترجیحی 
باعث احتکار برنج شد
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برپایه آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد، 
جمهوری اسالمی ایران با تولید 28.5 میلیون 
تنی، همچنان عنوان دهمین فوالدساز برتر 
جهان را در اختیار دارد. در این رتبه بندی 
که مربوط به تولید ابتدای ژانویه تا پایان 
دسامبر2021 میالدی است، چین با تولید 
یک میلیارد و ۳2 میلیون و 800 هزار تن ) افت 
سه درصدی نسبت به سال 2020 میالدی( 
در رتبه نخست تولید این محصول در جهان 

ایستاد.
پس از آن، هند با تولید 118میلیون و 100 
هزار تن فوالد خام )رشد17.8 درصدی(، ژاپن 
باتولید ۹6 میلیون و ۳00 هزار تن )رشد15.8 
درصدی(، امریکا با تولید 86 میلیون تن )رشد 
18.۳درصدی( و روسیه با تولید 76میلیون تن 
)رشد6.1 درصدی( در رتبه های دوم تا پنجم 

جای گرفتند.
همچنین کره جنوبی با تولید70 میلیون 
و600 هزار تن فوالد خام )افزایش 5.2 
درصدی(، ترکیه با تولید 40 میلیون و 400 
هزار تن )افزایش12.7 درصدی(، آلمان باتولید 
40میلیون و 100 هزار تن )افزایش12.۳ 
درصدی(، برزیل با تولید ۳6 میلیون تن 
)افزایش 14.7 درصدی( و ایران با تولید 28 
میلیون و 500 هزار تن )افت 1.8 درصدی( در 

رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.
فوالد،  جهانی  انجمن  گزارش  برپایه 
مجموع تولید جهانی فوالد خام در سال 
2021 میالدی ۳.6 درصد افزایش یافت. 
فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان 
دسامبر2021میالدی، یک میلیارد و ۹11 
میلیون و ۹00 هزار تن فوالد خام تولید کردند 
که حاکی از رشد ۳.6 درصدی نسبت به سال 

2020 میالدی است.
همچنین 64 کشور فوالدساز جهان در دسامبر 
2021 میالدی، 158 میلیون و 700 هزار تن 
فوالد خام تولید کردند که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش سه درصدی نشان 

می دهد.
در سال 2021 میالدی، ایران در مجموع 28 
میلیون و 500 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال 2020 میالدی، 1.8 

درصد کاهش یافت.

طبق گزارش های رسمی، افزایش قیمت 
شیرخشک به بیش از ۳2 درصد رسیده است. 
به گزارش ایسنا، شیرخشک از جمله اقالمی 
است که واردات آن و مواد اولیه مربوطه مشمول 
ارز ترجیحی در بین کاالهای اساسی بود اما در 
مقطعی با توجه به تصمیم های ناهماهنگ بین 
دستگاه های ذیربط گروه کاالیی آن تغییر 
کرده و حتی برای مدتی در گروه کاالهای با 
اولویت ارزی غیرفعال قرار گرفت که امکان 
ترخیص محموله های وارداتی برای آن وجود 
نداشت. اما بررسی جریان قیمت شیرخشک 
براساس آماری که در مجموعه متوسط قیمت 
اقالم خوراکی از سوی مرکز آمار منتشر شده 
نشان می دهد که شیر خشک نسبت به دی ماه 
پارسال ۳2.2 درصد و در مقایسه با آذرماه سال 
جاری 2.5 درصد گران شده است. این در حالی 
است که هر قوطی 450 گرمی شیرخشک در 
دی ماه پارسال به طور متوسط ۳۳ هزار و 700 
تومان قیمت داشته که در آذرماه امسال به 4۳ 
هزار و 500 تومان رسیده است، اما در دی ماه 
قیمت باز هم روند افزایشی طی کرده و به طور 
متوسط تا 44 هزار و 600 تومان ثبت شده و 
حتی تا مرز 50 هزار تومان هم هر 450 گرم 

شیر خشک قیمت خورده است. 

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
اتهامات مربوط به تخلفات مطرح شده در فایل صوتی بررسی قضایی 
شده است، تاکید کرد: در بررسی قاطع و صریح به این پرونده برای 
تخلفاتی که رخ داده، حکم صادر و مشخص شده که بخشی زیادی 
از ادعاها نیز دروغ بوده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، مجتبی توانگر با اشاره به 
فایل صوتی که اخیرا منتسب به یکی از جلسات فرماندهان نظامی 
منتشر شده است، گفت: اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد مسئله 
عجیبی نیست اما مهم تر آن است که این تخلفات شناسایی شده و به 

آنها رسیدگی می شود و افراد متخلف مجازات می شوند.
وی ادامه داد: حتی اگر تخلف اندک باشد در دستگاه های مختلف 
پذیرفته شده نیست و این تخلفات در بخش های نظارتی با صراحت 
رسیدگی شده است. البته ما از دشمن انتظار نداریم ابعاد دیگر این 
ماجرا یعنی رسیدگی به تخلف و مجازات مجرمان را برجسته کند 
چراکه دشمن به دنبال تخریب نهادهای مختلف از جمله سپاه 
پاسداران است که عملکرد آن ها منجر به تامین امنیت مردم ایران 
و منطقه و نابودی گروه های تروریستی وابسته به سعودی ها و 

آمریکا شده است.
توانگر خاطرنشان کرد: در ماجرای انتشار این فایل، نام افراد مختلف 
برده می شود که فرافکنی است و رسانه های معاند ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسالمی و امنیت مردم را هدف قرار داده اند. اینکه عده ای 
در داخل با هدف حمله به رئیس مجلس از این فایل صوتی استفاده 
می کنند، خواسته یا ناخواسته در حال تبلیغ علیه نظام بوده و پازل 

دشمنان علیه سپاه را تکمیل می کنند.

وعده رسیدگی به پرونده 
تخلفات در »فایل صوتی«

ایران در جایگاه دهم
 برترین تولیدکنندگان
 فوالد جهان باقی ماند

افزایش 3۲ درصدی
 قیمت شیر خشک

مقامـات انگلیـس هفتـه گذشـته پـس از شناسـایی یـک بیمار 
مبتـا بـه عفونـت ترکیبـی از دلتـا و امیکـرون در این کشـور، 
رسـمًا نظارت بر این سـویه هیبریـدی از دلتا و امیکـرون کرونا 

معـروف بـه "دلتاکـرون" را آغـاز کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم؛ بـه نظـر می رسـد کـه ایـن 
ویـروس در بیمـاری جهش یافته اسـت کـه هر دو نـوع ویروس 
کرونا یعنـی دلتا و اومیکـرون را به طـور همزمان گرفته اسـت، 
اما هنوز مشـخص نیسـت که ایـن اتفاق بـرای نخسـتین بار در 

انگلیس یا کشـور دیگـری رخ داده اسـت.
ایـن اولین بار نیسـت که بحث ترکیـب ویروس دلتـا و امیکرون 
در جهان مطـرح می شـود. ماه گذشـته نیز یک ویروس شـناس 
گفتـه بـود کـه دلتاکـرون را شناسـایی کـرده اسـت، امـا ایـن 
ادعـا توسـط بسـیاری از کارشناسـان رد شـد؛ چـرا کـه ایـن 
کارشناسـان شناسـایی ایـن سـویه را یـک آلودگـی یـا خطای 

احتمالـی آزمایشـگاهی می دانسـتند.

 شناسایی ترکیب دلتا
 و امیکرون در یک بیمار

کاغذ اقتصادی

   

بسیاری از مناطق سیل زده جنوب کرمان در حالی 
با مشکات دست به گریبان هستند که مردم 
روستاهای این مناطق با چالش تأمین آب شرب 

مواجه شده اند.
از ابتدای سال جاری چهار سیاب گسترده در 
مناطق جنوبی و غربی استان کرمان روی داد و 
خسارت های زیادی به جای گذاشت و جان چند نفر 

از هم استانی ها را هم گرفت.
خسارت های سیاب تابستانی بر اثر فعالیت مانسون 
در بافت و رابر و بردسیر جبران نشده بود که سیاب 
در جنوب کرمان دو بار مناطق مختلف را فرا گرفت و 

میلیاردها تومان خسارت به جای ماند.
تنها در سیاب دوم در رودبار، قلعه گنج، منوجان و 
ریگان ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به جای 
ماند و صدها کیلومتر راه، ده ها دهنه پل، هزاران 
هکتار زمین کشاورزی، هزاران واحد مسکونی و 
دولتی، شبکه برق و آب و صدها رأس دام از بین رفت 
و دولت مجبور شد برای جبران خسارت ها اعتبار 
قابل توجهی اختصاص دهد و هم اکنون نیز بیش 
از هزار خانوار در جنوب کرمان در چادر زندگی 
می کنند و منتظر بازسازی واحدهای مسکونی 

توسط بنیاد مسکن هستند.
گنجینه ای ارزشمند که از دست رفت

   سدهای کرمان آب ندارند
میانگین بارندگی استان کرمان ۱۲۹ میلیمتر است 

و میانگین بارندگی سال گذشته ۷۴.۱ میلیمتر 
بوده این در حالیست که میانگین بارندگی در سال 
جاری ۱۱۱ میلیمتر بوده است که در سال گذشته 
در همین زمان بارندگی ۳۵ میلیمتر بوده است اما 
خبری از این آب ها نیست و اکثراً راهی کویر لوت 

شده اند.
اما یک سوال اساسی در این میان مطرح می شود 
ذخیره آب سدهای کرمان بعد از یکی از بزرگترین 

سیاب های ده های اخیر در استان چگونه است؟
در حال حاضر ۳۸ درصد سد نساء، ۳۷ درصد سد 
تنگوئیه، ۳۷ درصد سد جیرفت و ۶۲ درصد سد 

بافت پر شده است.
این در حالیست که قبل از بارندگی های سیل آسا، 
آب برخی از سدهای نیز رها سازی شد و حاال مردم 
کرمان مانده اند و سدهایی که ابی برای تابستان 

ذخیره نکرده اند.
طبق آخرین آمار شاهد افت ۱۰ درصدی ذخیره 
آب در سدها هستیم و با وجود بارندگی سدها 

آبگیری نشده اند
فصل بارندگی کرمان اسفند و فروردین است

با این وجود مریم ساجقه کارشناس هواشناسی 
کرمان می گوید: فصل بارندگی در کرمان اسفند 
و فروردین ماه است و انتظار داریم فصل پر بارشی 

داشته باشیم.
او یکی از دالیل اصلی عدم آبگیری سدهای استان 
را بارندگی در پایین دست دانست و گفت: اکثر 
آب های ناشی از بارندگی راهی جازموریان و کویر 

شده است.

او گفت: باید منتظر بارندگی در ماه های پیش 
رو باشیم و امیدواریم طبق پیش بینی ها الگوی 
استاندارد بارندگی در استان تکرار شود و شاهد 

آبگیری سدها باشیم.
محمد احسانی کارشناس منابع آب می گوید: 
بارندگی های اخیر بی سابقه بود اما اکثر بارش ها در 
پایین دست سدها روی داد و تنها روی سد نساء در 

شرق استان تأثیر گذاشت.
او افزود: در صورت ادامه روند فعلی برای تأمین آب 
شرب در شهرهای بزرگ در تابستان با مشکل جدی 

مواجه خواهیم بود.
احسانی ادامه داد: مثًا در شهرستانی مانند انار 
وضعیت بسیار نامناسب است در صورتیکه شغل 
اصلی مردم در این منطقه کشت پسته است اما 
چاه های انار آبی برای آبیاری ندارند و سطح آب به 

شدت کاهش یافته است.
مناطق سیل زده با تانکر 

و آب معدنی آبرسانی می شوند
او گفت: میلیون ها مترمکعب آب در سیاب اخیر 
راهی کویر لوت و شوره زارها شده است و بسیاری از 
روستاهای مناطق سیل زده هم اکنون برای تأمین 
آب به آب رسانی سیار و آب معدنی وابسته هستند.

او ادامه داد: در ریگان سیل در حالی خسارت های 
زیادی به جای گذاشت که هیچ سازه ای برای کنترل 
این آب ها وجود نداشت و در حال حاضر ریزگردها 

مردم را آزار می دهد.
احسانی گفت: مسئوالن باید پاسخ دهند چرا با 
وجود سیل های مکرر هر ساله در ریگان اما هیچ 

سازه آبی برای کنترل و احصاء این آب ها در ریگان 
وجود ندارد و به سادگی میلیون ها مترمکعب آب 
مقابل چشم مردم راهی کویر می شود اما مردم آب 

خوردن ندارند.
او گفت: نکته اصلی این است که در همین ریگان 
که هر سال سیاب در این مناطق روی می دهد 
و اگر بتوانیم این آب ها را استحصال کنیم ریگان 
تبدیل به بهشت کشاورزی می شود اما االن کانون 

ریزگردها است.
او افزود: اگر سیل بند جیرفت احداث شده بود به 
سادگی این حجم باالی آب در پشت سیل بند 
ذخیره می شد و ضمن باال بردن میزان رطوبت در 
منطقه حداقل آب کشاورزی مردم را تأمین می کرد. 
در حال حاضر سپاه در حال احداث سیل بند است 
و این امیدواری ایجاد شده که خطر مشکل سیل در 

جنوب کرمان رفع شود.
او در خصوص آبگیری جازموریان نیز گفت: دمای 
هوا تا چند ماه آینده در این منطقه به حدی افزایش 
می یابد که احتمااًل اواسط خرداد ماه جازموریان 
خشک می شود اما می توان با اتخاذ راهکارهایی 
همچون تخصیص حق آبه و مدیریت منابع آبی این 

تاالب را احیا کرد.
دولت در حالی هر سال میلیاردها تومان صرف 
مبارزه با خشکسالی و سیاب در کرمان می کند 
که همین اعتبار را می توان برای مدیریت منابع آبی 
موجود اختصاص داد و تهدید سیل در کرمان را به 
فرصتی برای توسعه و محرومیت زدایی تبدیل کرد 
اما نکته عجیب اینکه هیچ صحبتی در این خصوص 
در جلسات مدیران نمی شود و برنامه ای هم در این 

زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسامی از دولت خواست توجه الزم برای حل 

مشکل خشکسالی در کرمان ابراز دارد.
محمد مهدی زاهدی افزود: توسعه طرح های 
آبخیزداری به خصوص در مناطق سیل خیز استان 
و جلوگیری از هدر رفت میلیون ها لیتر آب بسیار 

ضروری است.
او افزود: کرمان با خشکسالی بی سابقه مواجه است 
و سدهای کرمان در وضعیت مناسبی از نظر آبگیری 
قرار ندارند در این شرایط باید تاش کنیم مدیریت 
آب های موجود را انجام دهیم و این مساله نیاز به کار 

علمی فوری دارد.
عجب اینکه کرمانی ها میلیاردها مترمکعب آب 
را ساالنه راهی کویر می کنند اما برای تأمین آب 
شرب چشم انتظار رسیدن خط لوله آب خلیج 

فارس هستند.

استاندار کرمان با قابل قبول خواندن طرح درج 
قیمت تولید به جای نوشتن قیمت برای مصرف 
کننده بر روی کاالها گفت: اجرای این طرح در 
ساماندهی بازار کرمان اثرگذاری خوبی دارد. علی 
زینی وند در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان 
افزود: اجرای طرح جدید درج قیمت تولید به جای 
قیمت برای مصرف کننده تاثیر بسیاری از جمله در 
کاهش قیمت اجناس در بازار کرمان دارد، تکلیف 
تولید کننده و مصرف کننده و بازرسان را روشن می 

کند و ابعاد خوبی دارد.
او با اشاره به گستردگی کرمان از رییس سازمان 
حمایت مصرف و تولیدکنندگان خواستم تا سفر به 
این استان را در اولویت قرار دهد اظهار داشت: باید 
ابتدا خودمان بر اوضاع طرح در قیمت تولیدکننده 
مسلط باشیم و اصناف و تولیدکنندگان در این زمینه 
همکاری کنند که از این فرصت نهایت استفاده و 

ابهامات رفع شود.استاندار کرمان با بیان اینکه طرح 
درج قیمت تولید کننده در حوزه اطاع رسانی و 
فرهنگ سازی این استان برنامه ریزی و اجرا شود 
گفت: زمینه اجرای ملزومات طرح و نظارت بر قیمت 
ها از وظایف تنظیم بازار است و مردم ممکن است 
به قیمت گذاری توجه نکنند اما زمانی دستگاه های 
نظارتی بازرسی کردند همه چیز معلوم و تنظیم می 
شود.او تصریح کرد: در حوزه اطاع رسانی نباید 
طرح درج قیمت تولیدکننده را برای مردم دچار 
پیچیدگی کنیم و پیچیدگی ها باید برای ما باشد 
لذا رسانه ها مزایای طرح را به طور ساده برای مردم 
بازگو و تبیین کنند.زینی وند اضافه کرد: تغییر 
دبیری ستاد تنظیم بازار، جهاد کشاورزی و سازمان 
صمت را در استان ها سردرگم کرده در واقع این 
طرح اختیاراتی به وزارت جهاد کشاورزی داده که 
ذهنیت و امکانات آن در استان ها آماده نیست لذا 

برای هرجابجایی باید ابتدا ساختار آن فراهم شود.
او عنوان کرد: می توان بازار را در استان کرمان 
مدیریت کرد اما ساختار و وظایف دستگاه ها در این 

طرح باید تعریف شود.
استاندار کرمان گفت: سازمان صمت به صورت 
حرفه ای دبیرخانه تنظیم بازار را در این استان 
مدیریت می کند اما تشکیات تنظیم بازار در 
صورتی که به صورت تلفیقی و با اجماع بین 
وزارت خانه های متبوع نباشد، ممکن است نتیجه 

عکس دهد.
او افزود: کرمان حتما جزو استان های پیشرو در 
فرایند اجرایی، روان سازی و جا انداختن طرح 
جدید درج قیمت تولید در کشور خواهد بود و در 
این زمینه کمک قابل توجهی به وزارت صمت و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

خواهیم کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان نیز در این نشست گفت: درج قیمت تولید 
کننده بر کاال، چهار مرحله دارد که مرحله چهارم 
آن از ۲۳ بهمن ماه امسال در استان آغاز شده است.

مهدی حسینی نژاد افزود: این طرح طی سه مرحله 
بر روی ۲۴ کاال اعمال شد که در این میان آب 
معدنی کاهش قابل ماحظه ای داشته است.او 
با بیان اینکه در مرحله چهارم طرح درج قیمت 
تولیدکننده در ۲۰۰ واحد تولیدی اجرا می شود 
گفت: برای رصد بازار و اجرای کامل این طرح به 
تجهیزات و امکانات بیشتری نیاز داریم.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
کاالهای مصرفی ۳۰ درصد و کاالهای سرمایه ای با 
۲۰ درصد بیش از قیمت درج شده تولیدکننده می 
تواند در بازار به فروش برسد که فروش بیش از این 

درصد گرانفروشی محسوب می شود.

مدیرکل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان از آغـاز ادامـه بازگشـایی محـور 
فرعـی فاریـاب به زهمـکان پـس از ۲ سـال خبر 

داد.
 مجتبـی محمـودی در بازدیـد از رونـد عملیات 
بازگشـایی محور فاریاب به زهمکان افـزود: طول 

طـرح زهمـکان بـه جـاده فاریـاب ۲۸ کیلومتـر 
اسـت که ۱۲.۵ کیلومتر آن آسفالت شـده است.

او از آمـاده آسـفالت بـودن چهـار کیلومتـر دیگر 
از محـور فاریـاب بـه زهمـکان خبـر داد و اظهـار 
داشـت: ۱۱ و نیـم کیلومتـر از طول ایـن محور با 
همت و پیگیری معاونـت فنی و راه هـای فرعی و 

روستایی و پیمانکار پروژه بازگشـایی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان بـه مبلـغ قـرارداد ۳۶۰ میلیـارد 
ریالـی ایـن طـرح اشـاره کـرد و ادامـه داد: طول 
در دسـت سـاخت محور فاریاب به زهمـکان ۱۲ 
کیلومتر اسـت که با تکمیل و بهره بـرداری کامل 

از آن ۴۶۰ خانـوار از نعمت راه مناسـب آسـفالته 
بهره منـد خواهند شـد.

او تصریح کـرد: با احـداث این محـور راه ارتباطی 
شهرسـتان فاریـاب بـه شهرسـتان ارزوئیـه بـاز 
خواهد شـد کـه در توسـعه و آبادانی ایـن مناطق 

نقـش تاثیرگـذاری خواهد داشـت.

 مهر

گزارش

محمد مهدی زاهدی افزود: توسعه 
طرح های آبخیزداری به خصوص در مناطق 
سیل خیز استان و جلوگیری از هدر رفت 
میلیون ها لیتر آب بسیار ضروری است.

او افزود: کرمان با خشکسالی بی سابقه 
مواجه است و سدهای کرمان در وضعیت 
مناسبی از نظر آبگیری قرار ندارند در این 
شرایط باید تالش کنیم مدیریت آب های 
موجود را انجام دهیم و این مساله نیاز به 
کار علمی فوری دارد.

سدهای خالی و سیلی که زندگی مردم را با خود برد

 استاندار کرمان: درج قیمت تولید تاثیر زیادی بر ساماندهی بازار دارد

بازگشایی یک محور فرعی در جنوب کرمان پس از 2 سال آغاز شد

حکایت عجیب خشکسالی و سیل در کرمان؛

هر  
س: م

عک

بازه کاالهای مشمول قیمت تولید کننده ۲.۵برابر شده 
است . طرحی که در سه مرحله اول ۳هزار قلم کاالیی 
را شامل شده و به گفته معاون وزیر صمت بین ۵ تا ۶۵ 
درصد از قیمت مصرف کننده را کاهش داده است. 
در این طرح حداکثر قیمت کاال برای مصرف کننده 
نهایی، ۱۲۰درصد قیمت تولید کننده  در مورد کاالهای 
سرمایه ای و ۱۳۰درصد در مورد کاالهای مصرفی است. 
قیمتی که ماک عمل بازرسان هنگام نظارت بر اصناف و 

خرده فروشان خواهد بود.
 از سه هزار قلم کاالیی که در مرحله اول مکلف به درج 
قیمت تولیدکننده شدند، ۲۰۰قلمش مربوط به کرمان 
بوده است. مهدی حسینی نژاد، رییس سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت استان کرمان در کارگروه تنظیم بازار 
استان مدعی است که بعد از اجرای این سیاست به طور 
متوسط ۴۰درصد از قیمت این کاالها کاسته شده است. 
هر چند که معاون وزیر صمت بازه ۵ تا ۶۵رصدی را ارائه 
می دهد. تابش معتقد است که از این ۳هزار قلم کاال هزار و 

۷۰۰ قلم کاال مشمول کاهش قیمت شدند. از روز گذشته 
اما این طرح وارد مرحله چهارم شده است . در این مرحله 
به یکباره ۵هزار قلم کاالیی دیگر نیز مشمول درج قیمت 
تولید کننده خواهند بود. اقامی که تعداد کاالها را به 
۸هزار می رساند. معاون وزیر صمت  در جلسه کارگروه 
تنظیم بازار از مسئوالن استانی درخواست دارد تا برای  
اجرایی شدن بهتر این طرح بعد از تذکر، افراد خاطی 
با حداکثر میزان جریمه شوند. به گفته او میزان جریمه 
در موارد گران فروشی خرده فروشان ۲ تا ۵ برابر قیمت 
کاالست که تابش تاکید دارد که حداکثر ۵برابری ماک 

عمل تعزیرات  قرار گیرد.
او با با بیان اینکه در استان کرمان ۹۰ درصد تولید 
کنندگان، این طرح را رعایت کردند اظهارداشت: اولویت 
ما این است که در این زمینه ایجابی اقدام کنیم و سلبی 

وارد نشویم.
به گفته تابش متوسط هزینه پخش کاال ۱۳ درصد در 
نظر گرفته شده است:  با خرده فروشان و عمده فروشان 
نیز توافق کرده ایم؛ لذا امروز کسی در این طرح بدون سود 

نمانده و هرکس سود خود را می برد.
او همچنین  با اشاره به درج قیمت مصرف کننده در 

فروشگاه ها گفت: عرضه کننده به ازای قانون نظام صنفی، 
مکلف است قیمت مصرف کننده را اعام کند که آن 
را رصد می کنیم. در این طرح مردم هم  می توانند حق 
خودشان را مطالبه کنند اما این امر در شرایط عادی 
امکان پذیر نبود زیرا افراد امکان دریافت اطاعات خرید 
نداشتند.رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان معتقد است که هدف اولیه این طرح 
شفافیت بوده است . او د راین رابطه توضیح داد:پیش از 
این اگر فاکتور خرید از فروشنده تقاضا می کردیم ارائه نمی 
داد یا مخدوش بود، فرم و شماره نداشت و رسمی نبود 

لذا قیمت خرید را نمی دانستیم پس کنترل دشوار بود.
به گفته او در بازرسی هایی که در روزهای آینده از 
واحدهای صنفی صورت می گیرد، قیمت تولید کننده 
ماک قیمت خرید عمده فروشان قرار خواهد گرفت و 
دیگر حتی فاکتور رسمی این افراد نیز چک نمی شود. او 
در این رابطه افزود:برای بررسی قیمت فروش، بازرسان 
برای خریدار یا با ماحظه قیمت فروش کاالی مصرفی 
۳۰ درصد و برای کاالهای سرمایه ای ۲۰ درصد را در نظر 
می گیرند و مردم می توانند از طریق سامانه ۱۲۴ صمت 

شکایات خود را بیان کنند.

یک ماه بیشتر به  اتمام فرصت جذب اسناد 
خزانه نمانده است، با این حال کل اعتبار 
جذب شده در استان ۲۴درصد بوده است 
که تقریبا نیمی از رقم جذب صورت گرفته 
در کشور است. با توجه به خطر از دست رفتن 
بخشی از بودجه استان کرمان ، استاندار 
کرمان در هشتمین جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان از ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی درخواست کرد تا  
دستگاه هایی که توان جذب اعتبارات را 

ندارند، شناسایی و اعام شوند.
 کرمان در جذب اسناد خزانه به عنوان بخشی 
از بودجه استانی عقب مانده است. یک ماه 
مانده به اتمام فرصت جذب اسناد، کل میزان 
جذب استان ۲۴ درصد بوده است. طبق 
گزارشی که جعفر رودری در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می دهد، 
میزان جذب اعتبارات فقط در چند دستگاه 
دانشگاه باهنر، شهرداری اختیارآباد و شورای 
سیاستگذاری علوم پزشکی صددرصد بوده 

است. راه و شهرسازی نیز عملکرد خوبی 
در این رابطه داشته و میزان جذب اسناد 
خزانه در آن به ۷۳درصد رسیده است. 
نوسازی مدارس نیز جذب ۴۶ درصدی 
و جهاد کشاورزی نیز جذب ۳۴درصدی 
داشته است.میزان جذب اعتبارات در اداراتی 
همچون راهداری عدد ۷درصد و در شرکت 
شهرک های صنعتی صرفا ۱۶درصد است. 
علی رغم جذب پایین این دستگاه  ها که ذاتا 
دارای ظرفیت باالیی هستند، بخش قابل 
توجهی از دستگاه های اجرایی استان میزان 

جذبشان صفر درصد بوده است.
 آنچه در این جلسه مشهود است، همکاری 
نکردن دستگاه های اجرایی در جذب اسناد 
خزانه به عنوان بخشی از بودجه استان است. 
به گفته رییس سازمان مدیریت وبرنامه 
ریزی استان دو بار تا کنون برای این امر به 
دستگاه های اجرایی استان نامه نگار شده 
است. بار اول از دستگاه ها خواسته شده تا 
اگر توان جذب اسناد خزانه را دارند، اعام 

کنند که عما فقط سه دستگاه این موضوع 
را ابراز کردند. در نامه نگاری دوم اما برعکس 
این موضوع خواسته شده که باز تعداد کمی از 
دستگاه ها جواب این نامه را داده اند. استاندار 
کرمان اما در این جلسه تاکید دارد که هر چه 
سریعتر دستگاه هایی که توان جذب اسناد 
خزانه را ندارند شناسایی و اعتبارشان به 

الباقی دستگاه ها داده شود.
اگر چه  فرصت جذب این اعتبارات هر ساله 
تا پایان سال مالی دولت)۳۰تیر ماه( تمدید 
شده است اما در صورت تمدید نشدن این 
فرصت حدود ۷۶درصد از بودجه استان 
در بخش اسناد خزانه برگشت می خورد. 
بودجه ای که عما برخاف بودجه هزینه ای 
به پیشرفت و توسعه استان گره خورده است. 
*کاهش هزار و ۹۰۰میلیاردی مالیات استان

در این جلسه همچنین زاهدی نماینده 
کرمان و راور از کاهش هزار و ۹۰۰میلیارد 
تومان از مالیات پیش بینی شده استان 

کرمان در سال ۱۴۰۱ خبر داد . 

8هزار قلم کاالیی مشمول درج قیمت مصرف کننده شدند خطر برگشت خوردن بودجه استان
حدود ۲۴ درصد اسناد خزانه توسط ادارات جذب شده که نصف میانگین کشوری است

زمین های وقفی در اختیار طرح نهضت ملی مسکن
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۴میلیون نفر برای ساخت ۴میلیون واحد در طرح 
نهضت ملی ثبت نام کردند. طرحی که از دید وزیر راه و 
شهرسازی قرار است تا همه مردم  را خانه دار کند . با این 
حال هنوز مشخص نشده که از این ۴میلیون نفری که 
به برای این طرح ثبت نام کردند چه تعداد واجد شرایط 
هستند، اما رستم قاسمی از پاالیش نیمی از ثبت نام 
کنندگان خبر می دهد. طرحی که تامین زمین یکی از 
موانع جدی آن است و قرار است تا این کمبود زمین از 

طریق زمین های وقفی برطرف شود.
 رستم قاسمی در جلسه شورای مسکن با اشاره به اینکه 
حوزه مسکن از نیازهای جدی مردم است اظهار داشت: 
تعهدات دولت و قانون و مجلس سه مؤلفه تکمیل کننده 
ساخت مسکن است و بنابراین امروز یکی از موضوعات 

جدی ما موضوع مسکن است.
وی با بیان اینکه به صورت هفتگی با تمام استان ها 
جلساتی برگزار می شود که جوابگوی مردم و تعهدات 
خود باشیم عنوان کرد: نیاز اصلی ساخت مسکن، زمین 
است و با وجود اینکه در استان کرمانشاه مشکل تأمین 
زمین وجود دارد اما حداقل ۵۰ درصد از نیاز دو ساله 

تأمین شده است.
قاسمی گفت: براساس آمار جمعیتی و رشد جمعیتی هر 
استان، سقفی برای استان ها تعیین شد اما قطعی نیست 
و چنانچه متقاضی بیشتری وجود داشته باشد امکان 

ثبت نام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن در ایران حدود یک 
سال و نیم تا دو سال زمان نیاز دارد افزود: برنامه این 
نیست که یک میلیون مسکن ساخته شود و سپس به 
ساخت یک میلیون واحد بعدی بپردازیم بلکه در گام 
اول برای ساخت دو میلیون واحد برنامه ریزی شده است.
وزیر راه با بیان اینکه سختی کار در گام اول بیشتر است 

گفت: مسکن مهر در مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد بود که ۲۰۰ هزار واحد آن نیز در دست ساخت 
است و یک میلیون و ۸۰ هزار واحد مسکن مهر بر روی 
زمین های دولتی ساخته شده اما در جهش تولید مسکن 
پیش بینی شده تمام واحدها در زمین دولتی و رایگان 

ساخته شوند.
قاسمی افزود: تأمین زمین چهار میلیون مسکن بسیار 
سخت است، به طوری که برنامه ریزی برای این اقدام در 
دولت نهم چهار سال زمان نیاز داشت اما از روز اول شروع 
کار دولت سیزدهم، زیرساخت ها و ایجاد سامانه و ثبت نام 

در زمان کوتاهی انجام شد.
وزیر راه بیان کرد: اکنون چهار میلیون نفر در این سامانه 
ثبت نام کرده اند که در حال پاالیش هستیم و بیش از ۵۰ 

تا ۶۰ درصد، پاالیش و تعیین تکلیف شده اند.
وی گفت: اکنون برای یک میلیون نفر واحد آماده زیر بار 
وجود دارد و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نیز در 
حال تعیین تکلیف و تأمین زمین و در حال تغییر کاربری 
و الحاق به شهرها هستند که در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ 

هزار واحد در شهرستان ها تعیین تکلیف شده اند.
قاسمی عنوان کرد: با نادیده گرفتن روستاها که مشکل 
زمین ندارند، برای حدود ۶۰۰ هزار واحد باید زمین 

تأمین شود.
وزیر راه بیان کرد: مشکاتی در شهرستان ها وجود دارد 
به طوری که در برخی شهرستان ها کمبود زمین و در 
برخی شهرستان ها زمین اضافی وجود دارد که باید این 

مشکل رفع شود.
قاسمی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن براساس متقاضی 
ساخته می شود و باید نیاز مردم رفع شود عنوان کرد: برای 
تأمین زمین گام های بسیاری برداشته شده و ایجاد بانک 

زمین در مرحله نهایی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه به استان ها اباغ شده که برای دو 
سال شروع عملیات اجرایی داشته باشند گفت: در استان 
کرمانشاه عملیات اجرایی ۲۰ هزار واحد، در سفر هیئت 

دولت آغاز می شود.
وی با بیان اینکه در برخی شهرها با وجود الحاق 
زمین مشکاتی وجود دارد افزود: به کلنگ زنی 
اعتقادی نداریم و تنها در صورتی که نسبت به رفع 
تمام نیازهای ساخت مطمئن شویم آغاز عملیات 

اجرایی را اعام می کنیم.
قاسمی با اشاره به اینکه خوشبختانه با قانون مجلس 
در نهضت ملی مسکن امتیازات خوبی برای خانه دار 
شدن مردم وجود دارد گفت: ما در این شرایط، قانون 
و حمایت های موجود، چنانچه نتوانیم مردم را صاحب 
خانه کنیم خانه دار کردن آن ها در شرایط دیگر بسیار 

سخت است.
وی افزود: امروز نیز عملیات اجرایی ۱۸ هزار واحد در 
شهر کرمانشاه آغاز می شود و ۲۰ هزار واحد نیز در سفر 
هیئت دولت آغاز می شود که فرصت برای برداشتن 

گام های بعدی داشته باشیم.
قاسمی با اشاره به اینکه چهار ماه از قانون جهش تولید 
مسکن گذشته و در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و 
برنامه ریزی های مناسب مدنظر بوده است گفت: تمام 
شیوه نامه ها آماده و قیمت ها نیز در تمام شهرستان ها 

مشخص است.
وی با اشاره به برطرف کردن اشکاالت مسکن مهر 
در طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: تراکم مسکن 
مهر بسیار باال بود و ۱۲۰ خانوار در یک هکتار زندگی 
می کردند و این تراکم جمعیت، زندگی را برای مردم 
سخت می کرد اما ما در طرح جدید به یک سوم کاهش 

دادیم.
قاسمی گفت: در شهرهایی که چهار طبقه وجود ندارد 
مجوز ساخت چهار طبقه در نهضت ملی مسکن صادر 
نمی شود و حتی شهرهایی که تنها یک طبقه دارند 
واحد های نهضت ملی مسکن نیز یک طبقه ساخته 
می شوند و طراحی بیشتر سایت ها به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به حمایت های صندوق ملی مسکن گفت: 

قانون مشخص کرده که صندوق ملی برای هزینه های 
ساخت روبنایی باید کمک کند و این به این معنی است 
که نقص موجود در مسکن مهر در زمینه ایجاد مدرسه، 
پارک و فضای سبز و غیره رفع می شود و همزمان با 

ساخت مسکن، نیازهای روبنایی نیز ساخته شوند.
*۵۰۰هزار نفر از کارمندان

 نیروهای مسلح مسکن ندارند
قاسمی با اشاره به اینکه هر کسی در نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کند موظف به تأمین نیازهای وی هستیم افزود: 
در زمینه امکانات روبنایی، بخشی از بار کار به دوش 
دستگاه های اجرایی افتاده و برآورد شده ۵۰۰ هزار نفر 
از نیروهای مسلح فاقد مسکن هستند و توافق شده که 
زمین را خود این نهادها تأمین کنند و حدود ۱۰۰ هزار 
واحد مسکن نیروهای مسلح ساخته شود و همدلی 
بین دستگاه های مختلف از جمله قرارگاه خاتم ایجاد 

شده است.
وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن نیز برای ساخت ۱۰۰ 
هزار واحد مسکونی در کشور توافق کرده است گفت: 
در استان کرمانشاه نیز ۶۰۰۰ واحد توسط بنیاد ساخته 
می شود و ۱۰۰۰ هکتار زمین را در شهرهای مختلف در 

اختیار ما قرار داده اند.
قاسمی بیان کرد: در حال انجام توافق خوبی با اوقاف 
هستیم که تمام زمین های قابل بارگذاری مسکن در 
کشور که متعلق به اوقاف است در اختیار نهضت ملی 

مسکن قرار گیرد. 
وی از ایجاد شهرک و شهرهای جدید در نقاط مختلف 
کشور خبر داد و گفت: یکی از مشکات جدی مردم، 
هزینه های سبد مسکن است به طوری که در کل کشور 
۴۸ درصد و در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد هزینه های 
سبد خانوار را این موضوع به خود اختصاص داده که این 

از مشکات بزرگ کشور است.
قاسمی گفت: بیش از ۹ میلیون جوان مجرد در کشور 
وجود دارد که دلیل بخش قابل توجهی از آن مربوط به 
مسائل اقتصادی به ویژه مسکن است که با تصمیمات 
اخیر درباره ثبت نام مجردها و اعطای زمین رایگان به 
خانواده های دارای سه فرزند، امید می رود که بخشی 
از این تعداد متأهل شوند و مشکل جمعیت نیز برطرف 

شود.
وی از استاندار کرمانشاه خواست موضوع مسکن را در 
دستور کار جدی خود قرار دهد و گفت: این نیاز جدی 

مردم، شعار و تعهد دولت و قانون مجلس است.
قاسمی بیان کرد: وام گام اول نهضت ملی مسکن 
براساس سهمیه استان ها به زودی بارگذاری می شود و از 
نمایندگان مجلس درخواست داریم که برای تأمین منابع 

مالی صندوق ملی مسکن توجه الزم را داشته باشند.
وزیر راه با اشاره به اینکه غیر از چند استان در بسیاری از 
استان ها قطار نهضت ملی مسکن راه اندازی شده است 
افزود: منابع مالی صندوق ملی مسکن تأمین نشود، 
مسکنی ساخته نمی شود؛ نمایندگان باید به پیشروی 

این قطار کمک کنند.

کاغذ وطن
گزارش 

کاغذ وطن
گزارش 

به گفته وزیر راه و شهرسازی  برای یک 
میلیون نفر واحد آماده زیر بار وجود 
دارد و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد نیز در حال تعیین تکلیف و تأمین 
زمین و در حال تغییر کاربری و الحاق به 
شهرها هستند که در مجموع ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد در شهرستان ها تعیین 
تکلیف شده اند.

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078008875 هيات دوم مورخه 1400/9/18موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا حسيني قاسم آبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 31 صادره از رفسنجان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 123.35 مترمربع که موازی 18.27 متر مربع 
ازششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالك 331 فرعي از 2785 اصلي بخش3کرمان   واقع در شرف اباد  خیابان امام حسین کوچه 
13 خريداري از مالك رسمي آقاي حسین ایرانمنش محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار 

نوبت اول : 1400/11/10-تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه اگهی 1266455

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1006498 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نصرت محمد آبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 395 
صادره از بم درششدانگ يك باب خانه به مساحت 336.20 مترمربع  از پالك 3 فرعي از 1527 اصلي واقع در خیابان بو علی بخش 
29 کرمان  خريداري از مالك رسمي فاطمه ثمره رضائی و رمضان ثمره رضائی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10-تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
شناسه آگهی 1263007

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

آگهی فقدان سند مالکیت

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

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره140060319078009754 هيات دوم مورخه 1400/10/12موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم جرجندي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 80 صادره از در يك باب خانه مشتمل برتحتانی به مساحت 150 مترمربع تحت پالك 16792 فرعي از 
3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968  اصلي بخش2کرمان واقع در شهرک صنعتی کوچه20غربی5 خريداري 
از مالك رسمي آقاي جمشید عیش ابادی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/11- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه اگهی:1268062

خانم نیره لری دشتبان طبق وکالتنامه و رونوشت سند 3406 -24 /03 /1400 دفترخانه 199 کرمان از سوی تارا فیروزان 
فرزند رضا مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1098 فرعی از6 اصلی واقع در بخش4 کرمان که سند مالکیت آن بشماره 106584 
دفتر الکترونیک 139720319007009119  صادر و تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است 
سند مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود  /از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120آیین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .

 تاریخ انتشار:25 /11 /1400
عيسي حافظي فر
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان
از طرف، مصيب افشارمنش
 ارونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ
 شناسه اگهی:1275364

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078009495 هيات دوم مورخه 1400/10/06 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد عرفاني مقدم 
فرزند عيسي بشماره شناسنامه 196 صادره از بم در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 281 مترمربع تحت پالك 16466 فرعي از 
3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش2 واقع درکرمان خیابان دستغیب کوچه24 خريداري از 
مالك رسمي خانم طاهره تصویری محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/11- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه اگهی:1268153

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره140060319078009091هيات دوم مورخه 1400/9/22موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه سعيد 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 38787 صادره از کرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 358 مترمربع تحت پالك 16742 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 989 فرعي از3968 اصلي بخش2 واقع درکرمان خیابان سربازخیابان اسدابادی58 
کوچه اول سمت راست خريداري از مالك رسمي آقاي جمشید عیش ابادی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/11

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان- شناسه اگهی:1276444

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319014004508-1400/10/15-  هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر قلندری فرزند حسن  بشماره شناسنامه  
8801 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 250 متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1212 فرعی از 574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  بخش 45 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای عباس ساالری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:587
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 -تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1400/09/27-140060319014003974-  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور شبرنگ زاده فرزند 
درویش بشماره شناسنامه  8404 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 245 متر 
مربع پالک -فرعی از 581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی حسین آباد جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:601
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319014004489-

1400/10/14-  هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی شاهرخی فرزند کرامت بشماره شناسنامه  186 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه 
مشتمل بر زمین   به مساحت 255 متر مربع پالک -فرعی از 594- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از 594-اصلی قطعه 5 واقع در اراضی باغ ساوند ساردوئیه جیرفت  بخش 34 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای باباجان میرزائی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:591
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319014004385-1400/10/09-  هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم سیدی فرزند حسین  بشماره شناسنامه  
3648 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 59.47 متر مربع پالک -فرعی 
از 574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1501 فرعی از 574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت  
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد مختار اکبرآبادی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:586
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319014004457 -1400/10/13 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید محمدعلی حسینی نسب کهنوج  فرزند سید 
علی بشماره شناسنامه 341 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه اسکلت بتن  به مساحت 57 متر 
مربع پالک -فرعی از 572- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 572-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
صاحب آباد جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درویش احمدی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:583 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 -تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319014004511-1400/10/15-  هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا فاریابی باغبابوئیه فرزند حیدر بشماره شناسنامه  266 
صادره از جیرفت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت  ششدانگ 153.21متر مربع 
پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 63 فرعی از 574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی لیال کفشدوز محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./م الف:585
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده  13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و  سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره  140060319014004502-1400/10/15-  هیـات اول / دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بلقیس دهقـان گویگانی 
در  جیرفـت  از  صـادره   340 شناسـنامه   بشـماره  درویـش  فرزنـد 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه   به مسـاحت 217 متر مربع پـالک -فرعی 
از579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 24 فرعـی از 579-

اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت  بخـش 45 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای دادخدا فرخی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد ./م الـف:602
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319014003515-

اراضی و  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  1400/08/23-  هیات دوم موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف سنجری بنستان فرزند نجف بشماره شناسنامه  
616 صادره از جیرفت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 
ششدانگ 253 متر مربع پالک 282 فرعی از 581- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت  بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن مشایخی  محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:611
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/11 

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
اینکه آقای اصغر ساالرکریمی  فرزند  نظر به 
ملی 6069672542 صادره  به شماره  عیسی 

پنجم از  سه  و  9سهم  موازی  مالک  عنبرآباد 
سهم مشاع از 96 سهم  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
حاجی  اراضی  در  واقع  اصلی   684 از  فرعی   2 پالک  دارای 
آباد شهر عنبرآباد بخش 45 کرمان که سند مالکیت آن ذیل 
به شماره چاپی  202 محلی  دفتر  ثبت 37168 صفحه 559 
و  صادر  ساالرکریمی   اصغر  نام  به   85 الف  329201سری 
محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ،ضمن  گردیده  تسلیم 
تصدیق شده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود 
استناد  با  ،لذا  است  نموده  المثنی  سند  درخواست  و  شده 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  الذکر  فوق  ملک  به  نسبت 
اداره  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  میباشد 
ثبت شهرستان عنبرآباد مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
پس  واال  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل 
اقدام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور  مدت  از 

خواهد گردید 
/م الف :3101

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

معاون وزیر صمت: حداکثر جریمه برای گران فروشان لحاظ شود
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آگهي مزایده     آگهی فقدان سند مالکیت:    آگهی فقدان سند مالکیت:
شماره 140004319077000012اموال غیر منقول پرونده اجرائي شماره 139504019061000110 

و با شماره کالسه بایگانی 9500006 غستاني  قنات  دهقاني   / اکبر  مالکيت  اینکه  به  نظر 
فرزند حبيب هللا شماره شناسنامه 2 تاريخ تولد 04/02/1334 دارای 
بعنوان   6 سهم  کل  از   6 سهم  جز  با   6079785978 ملی  شماره 
مالک شش دانگ اعيان موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی 
جلد  امالک  دفتر   118 صفحه  در  62 که  سال   - سری   766341
پالک  ششدانگ  مالک  است  ثبت گرديده  شماره40352  145ذيل 
6519  فرعی از2787   اصلی بخش 3 کرمان بموجب درخواست 
وارده بشماره  1102/24816 مورخ1400/11/16 ضمن تسليم دو برگ 
استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك 
مزبور بعلت   سهل انگاری مفقود و در خواست سند مالكيت المثني  
نامه  آئين   120 ماده  اصالحي  تبصره يك  اصالح  باستناد  لذا  نموده 
قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي 
شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر 
باشد ظرف مدت ده روز پس  نزد خود مي  با وجود سند مالكيت 
و  مراجعه  منطقه 2 شهرستان كرمان  ثبت  اداره  به  آگهي  انتشار  از 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايند در غیر این صورت پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند 

مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار:1400/11/25
محمودمهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه 2 کرمان
شناسه اگهی:1276023

نظر به اینکه  اقایعليرضا / محمدآبادي فرزند حبيب اله شماره 
از كرمان  شناسنامه 5567 تاريخ تولد 11/08/1365 صادره 
دارای شماره ملی 2994058898 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعيان پالک 2535 فرعی از 2984اصلی بخش 3 
کرمان موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی 910053 سری ج سال 
91 که در صفحه 137 دفتر امالک جلد 382ذيل شماره92220 ثبت گرديده 
است.  مازاد رهني شماره 144315 مورخ 21/03/1391 که بنفع بانک مسکن 
به مبلغ 159296242 ریال به مدت 84 ماه ثبت شده .رهني شماره 144303 
مورخ 21/03/1391 که بنفع بانک مسکن به مبلغ 380959864 ریال به مدت 
144 ماه ثبت شده بموجب درخواست وارده بشماره  1102/24563مورخ 
1400/11/12ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي 
است سند مالكيت پالك مزبور بعلت  سهل انگاری مفقود و در خواست سند 
مالكيت المثني  نموده لذا باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي شود 
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر با وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي به اداره 
ثبت منطقه 2 شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند در غیر این صورت پس از مدت 

مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار:1400/11/25
رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(
محمودمهدیزاده- رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه 2 کرمان
شناسه اگهی:1275864

به موجب پرونده اجرائي كالسه فوق له 
جداری  سارا  علیه  نوین  اقتصاد  بانک 
واحمد شهیدی زندی ومحسن سلطانی 
نژاد ددر خصوص قراد داخلی بانکی شماره 
2701تشکیل  -110 -4442849 -3
طبق  وبر  گردیده  ابالغ  اجراییه  واوراق 
نظریه   ومالحظه   ثبتی  وضعیت 
ساالری   علی  مهندس  کارشناس  
1400/4724مورخه  شماره  به 
پالک  زمین  02/09/1400ششدانگ 
یک  از  فرعی  یک  چهارصدو  دوهزارو 
از  مجزای  شش کرمان  بخش  اصلی 
به  مذکور   اصلی  از  1369فرعی  پالک 
ادرس جوپار به مساحت دویست و سی 
و دو ) 232 مترمربع(که سند مالکیت 
زندي  احمد شهيدي  آقای  نام  به   ان 
فرزند علی  صادر و تسلیم گردیده است 

.
حدود ملک مطابق با حدود و مشخصات 

مندرج در سند مالکیت است .

وضعیت ملک :
ملک مذکور دارای سند دفترچه ای می 
می  زندی  احمد شهیدی  بنام  و  باشد 
باشد .مساحت ملک 232 متر مربع و 
اربعه آن شماال بطول 7.90 متر  حدود 
دیواریست به کوچه شرقا بطول 20.6 متر 
دیوارمشترک با پالک 1370 فرعی جنوبا 
به طول 14.10 متر دیوار مشترک با باغچه 
پالک 1369 باقیمانده غربا در دو قسمت 
است  پخی  بصورت  دوم  قسمت  که 
بطول های 16.20 متر و 3.90 متر درب 
و دیواریست به خیابان  ملک بصورت 
خشت  بنای  با  ساختمانی  دونبش 
تقریبا  69مترمربع  مساحت  به  وگلی 
فرسوده ومستهلک میباشد ملک دارای 
میباشدبه  وگاز  برق  مصوب  انشعابات 
مبلغ 5.580.000.000 ریال) پنج میلیارد و 

پانصد و هشتاد میلیون ریال ( 
ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش 

مذکور جمعًا برآورد و اعالم می گردد.

روز   12 الي   9 ساعت  از  فوق  پالك 
یکشنبه  مورخ 8/12/1400در اداره  ثبت 
اسناد و امالک ماهان واقع در خیابان 
نه دی از طريق مزايده به فروش مي 
رسد. مزايده از مبلغ 5.580.000.000 لاير 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي با 
پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد 
خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  فروش 
و  نماید  تودیع  ثبت  به حساب  مزایده 
مانده  مقرر  مهلت  در صورتی که ظرف 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
ابطال و تجدید خواهد شد. الزم به ذكر 

است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي 
نيز بدهي هاي مالياتي و  آنها باشد و 
عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و 
نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشر و حق مزايده نقدًا وصول مي گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي 
گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي 
برگزار  مقرر  مكان  و  ساعت  همان  در 

خواهد شد.

تاریخ انتشار:1400/11/25
سیدرضا انصاری    

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان
شناسه اگهی:1277674

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319079000677-1400/10/27 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یاسر مداحی نژاد فرزند مختار 
شماره شناسنامه 2341 صادره از رودبار جنوب در یک باب خانه به مساحت 290 متر مربع پالک 1667 
فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید 
پیکان کوچه اندیشه 2  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:208-   تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/25 – تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1400/12/09
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

شماره ابالغیه: 140021100024584114
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: نصرت علیزاده ده میالیی
نشانی: مجهول المکان

تاریخ حضور: 1400/12/4    ساعت حضور: 
 8:30

در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خودرو 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  سامانه  به 
از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 41

شماره ابالغیه: 140021100024584091
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی:  عزت زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

حضور:  ساعت      1400/12/4 حضور:  تاریخ 
 8:30

آبادی  در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا 
تنظیم سند  به  الزام  بر  مبنی  به طرفیت شما 

خودرو و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

ابالغیه فاقد پیوست می باشد.
ارسال  ابالغ  سامانه  به  شما  برای  ابالغیه  این 

گردیده است.
از  استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  به سامانه 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه 
و پیوست در آن را از قسمت " دریافت با شماره" 

ابالغیه  صدور  تاریخ  و  شماره  نمودن  وارد  با 
دریافت و مشاهده کنید.

چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری 
) شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد 

قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 44

شماره ابالغیه: 140021100024584158
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

باب  زمانی  محمود  خانوادگی:   نام  و  نام 
گهری

نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور: 1400/12/4    ساعت حضور: 

 8:30
در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
وقت  در  دادرسی  مطالبه خسارت  و  خودرو 
شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  به سامانه 
اطالعات  خود،  کاربری  رمز  و  شناسه  از 
قسمت  از  را  آن  در  پیوست  و  ابالغیه  این 
" دریافت با شماره" با وارد نمودن شماره و 
تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.

حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 43

شماره ابالغیه: 140021100024584079
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: رقیه اثنی عشری کهنوجی 
نشانی: مجهول المکان

حضور:  ساعت      1400/12/4 حضور:  تاریخ 
 8:30

آبادی  در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا 
تنظیم سند  به  الزام  بر  مبنی  به طرفیت شما 

خودرو و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

ابالغیه فاقد پیوست می باشد.
ارسال  ابالغ  سامانه  به  شما  برای  ابالغیه  این 

گردیده است.
از  استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  به سامانه 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه 
و پیوست در آن را از قسمت " دریافت با شماره" 

ابالغیه  صدور  تاریخ  و  شماره  نمودن  وارد  با 
دریافت و مشاهده کنید.

چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری 
) شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد 

قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 45

شماره ابالغیه: 140021100024584080
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام و نام خانوادگی: علی زمانی باب گهری
نشانی: مجهول المکان

حضور:  ساعت      1400/12/4 حضور:  تاریخ 
 8:30

آبادی  در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا 
تنظیم سند  به  الزام  بر  مبنی  به طرفیت شما 

خودرو و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

ابالغیه فاقد پیوست می باشد.
ارسال  ابالغ  سامانه  به  شما  برای  ابالغیه  این 

گردیده است.
از  استفاده  با  و  مراجعه کنید  ابالغ  به سامانه 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه 
و پیوست در آن را از قسمت " دریافت با شماره" 

ابالغیه  صدور  تاریخ  و  شماره  نمودن  وارد  با 
دریافت و مشاهده کنید.

چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربری 
) شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد 

قضایی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 46

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400/7/21-140060319091000881 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اشرف البرزی فرزند حاجی بشماره شناسنامه 25 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 320 متر مربع پالک -فرعی از47- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 47-اصلی 
قطعه یک واقع در عنبرآباد احمد آباد بخش 45 کرمان   خریداری از مالک رسمی آقای عباس 
مالصادقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
تاریخ   – اول:1400/11/25  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:3102-   ./م  مالکیت صادر خواهد شد  سند 

انتشار نوبت دوم :1400/12/09
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شماره ابالغیه: 140021100024584147
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

باب  نام خانوادگی: حسین زمانی  و  نام 
گهری

نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور: 1400/12/4    ساعت حضور: 

 8:30
توکلی هللا  اسماعیل  دعوی  در خصوص 
به  الزام  بر  مبنی  به طرفیت شما  آبادی 
خسارت  مطالبه  و  خودرو  سند  تنظیم 
دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

ابالغ  سامانه  به  شما  برای  ابالغیه  این 
ارسال گردیده است.

به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده 

اطالعات  خود،  کاربری  رمز  و  شناسه  از 
این ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت 
" دریافت با شماره" با وارد نمودن شماره 
و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده 

کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب 
کاربری ) شناسه و رمز ( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول 
ابالغ محسوب می  بوده و  اوراق قضایی 

شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 47

شماره ابالغیه: 140021100024584136
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

باب  زمانی  فاطمه  خانوادگی:  نام  و  نام 
گهری

نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور: 1400/12/4    ساعت حضور: 

 8:30
توکلی هللا  اسماعیل  دعوی  در خصوص 
به  الزام  بر  مبنی  به طرفیت شما  آبادی 
خسارت  مطالبه  و  خودرو  سند  تنظیم 
دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

ابالغ  سامانه  به  شما  برای  ابالغیه  این 
ارسال گردیده است.

به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده 

اطالعات  خود،  کاربری  رمز  و  شناسه  از 
این ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت 
" دریافت با شماره" با وارد نمودن شماره 
و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده 

کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب 
کاربری ) شناسه و رمز ( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول 
ابالغ محسوب می  بوده و  اوراق قضایی 

شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 48

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک

معاون شهردار جیرفت 
به اتهام اختالس بازداشت شد

ز  ا جیرفـت  شهرسـتان  نقـالب  ا و  عمومـی  دسـتان  دا
دسـتگیری و بازداشـت معاون شـهرداری جیرفت بـه اتهام 

پولشـویی، اختـالس و اخـذ رشـوه خبـر داد.
حسـین سـالمی گفت: پـس از کسـب گزارشـی از سـازمان 
بازرسـی اسـتان کرمـان در خصـوص جرائـم اقتصـادی در 
شـهرداری شهرسـتان جیرفـت، بالفاصلـه رسـیدگی بـه 
موضـوع در دسـتور کار بازپـرس ویـژه رسـیدگی بـه جرائم 
اقتصـادی در دادسـرای عمومـی وانقـالب جیرفـت قـرار 

گرفـت.
ایـن مقـام قضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه معـاون شـهردار 
جیرفـت بـا قـرار بازداشـت موقـت در زنـدان بسـر می برد، 
گفـت: در ایـن پرونده معـاون شـهردار بـه اتهام پولشـویی، 
تهـام  اختـالس و اخـذ رشـوه و یـک کارچـاق کـن بـه ا
مشـارکت در پولشـویی، معاونـت در اخـذ رشـوه و معاونت 

در اختـالس تحـت پیگـرد قانونـی قـرار گرفتـه انـد.
سـالمی می گویـد:در ایـن پرونـده سـه پیمانـکار بـه اتهام 
پرداخـت رشـوه بـه کارمنـد دولـت تحـت پیگـرد قضایـی 

قـرار گرفتـه انـد.
ر جیرفـت قبـال در سـمت  و معـاون شـهردا بـه گفتـه ا
سرپرسـتی شـهرداری نیـز حضـور داشـته و بخـش عمـده 

ایـن جرایـم در آن بـازه زمانـی رخ داده اسـت.
دادسـتان جیرفـت بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب کـه تحقیقات 
تکمیلـی در این رابطه ادامـه دارد، گفت: دسـتورات قضایی 
الزم جهت شناسـایی و دسـتگیری سـایر عوامل این شـبکه 

فسـاد نیز صـادر گردیده اسـت.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به سهم 
حدود 50 درصدی مردم در پرداخت هزینه های 
سالمت و لزوم اقدام در جهت کاهش پرداختی از 
جیب مردم، به بودجه پیش بینی شده برای سال 
آتی این سازمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بودجه 
سازمان بیمه سالمت خوب پیش بینی نشده است 
و تنها حدود هفت درصد رشد بودجه داشته ایم. 
این آسیب جدی به پشتیبانی نظام سالمت می زند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی ناصحی در 
نشست خبری آنالین با خبرنگاران، گفت: بیمه 
سالمت به عنوان بزرگترین بیمه درمانی کشور با 
پوشش 42.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در پنج 
صندوق مهم درمانی فعال است. اولین و پرجمعیت 
ترین صندوق  ما صندوق بیمه روستایی، صندوق 
دوم صندوق بیمه همگانی است که حدود 1۳.5 
میلیون نفر تحت پوشش دارد، صندوق بیمه 
کارکنان دولت 5.5 میلیون نفر تحت پوشش 
قرار دارد و سایر افراد در صندوق های سایر اقشار 
و ایرانیان قرار دارند که تنوع وسیعی جغرافیایی 

و اجتماعی دارند.
پرداخت بیش از ۵۰ درصد هزینه های 

سالمت از جیب مردم
وی افزود: عمده منابع ما از بودجه عمومی 
و هدفمندی یارانه ها است و بخشی هم از حق 
بیمه های پرداختی صورت می گیرد. هدف ما در 
سه بعد است. در بعد پوشش جمعیتی خوشبختانه 
موفقیت خوبی داشتیم، در بعد خدماتی هم 
وضع مناسبی داریم و از میانگین جهانی شرایط 
بهتری داریم. در بعد پوشش هزینه ای بیمه ها 
خیلی قوی نیستند و پرداختی از جیب مردم 
نزدیک یا باالی 50 درصد است و از وظایف ما این 
است که بتوانیم پرداخت از جیب مردم بویژه در 
بیماری های صعب العالج، مزمن و سرطانی  را بر 
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری کاهش دهیم.

پرداخت ۹۰ درصد هزینه های بستری در 
بخش دولتی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در زمینه اعتبارات 
این سازمان بیمه گر اظهار کرد: اعتبارات ما در 
سال 1400 نزدیک به ۳0 هزار میلیارد تومان 
بوده است که ماهانه 16۳0 میلیارد تومان در 
بخش های مختلف به موسسات پرداخت کردیم. 
در بحث بیماران خاص و دیالیزی ها تقریبا تمام 
هزینه را پرداخت می کنیم. به طور کلی در بخش 
دولتی بستری تا ۹0 درصد و سرپایی تا 70 درصد 
تحت پوشش بیمه است. در بخش خصوصی هم 

پرداخت ها بر اساس مبالغ دولتی انجام می گیرد.
بیمه سالمت، نیازمند رشد 3۰درصدی 

اعتبارات در سال آتی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پاسخ به سوال 
ایسنا درباره بودجه این سازمان در سال آتی، بیان 
کرد: متاسفانه بودجه ما خوب پیش بینی نشده 
است و تنها حدود 7 درصد رشد بودجه داشته ایم. 
این آسیب جدی به پشتیبانی نظام سالمت می زند. 
بودجه درنظر گرفته شده مربوط به 42.5 میلیون 
جمعیت کشور است که عمدتا از اقشار آسیب پذیر 
هستند. در صورتی که بودجه متناسب با تعرفه ها 
افزایش نداشته باشد، مطمئن باشید در پرداخت ها 
تاخیر خواهیم داشت. رایزنی های زیادی کردیم 
و امیدواریم قول هایی که دادند محقق شود. ما 
حداقل نیاز داریم تا ۳0 درصد افزایش اعتبارات 

داشته باشیم تا پاسخ دهی حداقلی داشته باشیم.
یک مصوبه جدید و نیاز بودجه ای بیمه 

سالمت
او در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره بند الف 
تبصره 17 ماده واحده بودجه 1401 مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی که به 
بیمه های پایه تکلیف شده قسمتی از مابه تفاوت 
تعرفه دولتی تا غیر دولتی را هم تقبل کنند، بیان 
کرد: این موضوع پیشنهاد خودمان بود. باالی ۹0 
درصد مراجعات سرپایی کشور در بخش خصوصی 
طراحی شده است  و تنها 5 درصد نظام سرپایی در 
بخش دولتی است. از این موضوع دفاع کردیم تا 
بتوانیم بخشی از این هزینه را پرداخت کنیم اما 
این منابع کفایت نمی کند که به این بخش سرپایی  
ورود کنیم. فقط در بخش ویزیت الزم است 800 

میلیارد تومان داشته باشیم تا 70 درصد ویزیت  را 
پرداخت کنیم. این مطالبه ما از دولت و مجلس 

است تا پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم.
۶ تا ۹ میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند

جزییات بیمه رایگان برای ساکنان مناطق 
کم برخوردار

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه های 
سازمان بیمه سالمت این است که هر فرد ایرانی که 
در کشور زندگی می کند حداقل تحت پوشش یک 

بیمه درمانی باشد، بیان کرد:  بین 6 تا ۹ میلیون 
نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. ممکن است 
افراد در بیماری ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و 
جزو آمار غیرفعال باشند؛ برای همین امر به دنبال 
این هستیم که بیمه رایگان را به خصوص در مناطق 
کم برخوردار اجرا کنیم. بسیاری از افراد در این 
مناطق از حق قانونی خود مطلع نیستند. در مناطق 
مختلفی از کشور از جمله منطقه 12 تهران، کرمان، 
اصفهان، مازندران و... این طرح را آغاز کردیم. در 
دو ماه اخیر به صورت فعال و با همکاری نهادهای 

اجتماعی، وزارت کشور، شهرداری ها، هالل احمر 
و کمیته امداد؛ پایگاه هایی درست کردیم و افراد را 
شناسایی می کنیم و کد ملی ارائه شده و افراد بیمه 
می شوند. برای هر فرد، یک پزشک تعریف کردیم 
که شخص بدون هزینه بتواند خدمات سطح یک 
سالمت را دریافت کند و همه هزینه ها در سطح یک 
رایگان است. بیمارستان هایی هم به عنوان سطح 

ارجاعی درنظر گرفته شده است.
نحوه پوشش بیمه ای برای اتباع خارجی مجاز 

و غیرمجاز
ناصحی تاکید کرد: اتباع خارجی که به صورت 
قانونی در کشور زندگی می کنند نیز با همکاری 
کمیساریای عالی تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار می گیرند و برای بیماران خاص این قسمت 
100 درصد هزینه ها پرداخت می شود. در مورد 
افرادی که به صورت قانونی وارد کشور نشده اند نیز 
با همکاری وزارت کشور به دنبال این هستیم که 
افراد تا زمانی که مراحل قانونی اقامتشان طی شود، 

تحت پوشش بیمه سالمت باشند.
وی افزود: در زمینه منابع و هزینه ها نیز اقداماتی 
انجام شده و در سال گذشته از نظر مدیریت منابع، 
زیان انباشته سازمان را از 5 هزار میلیارد تومان به 
هزار و 200 میلیارد تومان رساندیم تا مشکالت 

مالی نداشته باشیم.
درمان  برای  ای  بیمه  جزییات خدمات 

ناباروری
ناصحی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر اهمیت 
پوشش بیمه ای درمان نازایی نیز تصریح کرد: بارها 
اعالم شده که این آمادگی وجود دارد که زوج های 
نابارور تا ۳ بار در سال تحت پوشش قرار گیرند. 
ادارات کل بیمه سالمت در این زمینه آمادگی 
دارند تا موسساتی که طرف قرارداد نیستند نیز 
با بیمه سالمت قرارداد منعقد کنند. در صورت 
مراجعه افراد به مراکزی که طرف قرارداد نیستند 
نیز به ازای ارائه اسناد می توانند این هزینه را تا ۳ 
نوبت در سال دریافت کنند. هر فردی که در کشور 
از هر بیمه ای استفاده می کند، می تواند از اعتبارات 

بیمه سالمت در زمینه درمان نازایی استفاده کند

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در ادامه 
روند پرشتاب آزادسازی بستر رودخانه کرج، صبح 
امروز )شنبه 2۳ بهمن( ساختمان های متعلق به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، وزارت 
راه و شهرسازی و ناجا تخریب شدند. به گزارش 
روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین 
فاضلی هریکندی درباره اقدامات دستگاه قضا برای 
حفاظت از اراضی ملی و طبیعی در حاشیه رودخانه 
کرج اظهارداشت:  با توجه به تاکید رئیس دستگاه 
قضا برای زمانبندی در اجرای کار آزادسازی اراضی 
ملی و طبیعی، دو فاز اجرایی برای آزادسازی 
حاشیه رودخانه کرج تعیین شده است. در فاز 
نخست، قرار است از پل حامی کرج تا آبگیر بیلقان 
به طول 4 کیلومتر و در فاز دوم از آبگیر بیلقان تا 
سد امیرکبیر به طول 16 کیلومتر آزادسازی شود. 
وی ادامه داد: مقرر شده است کار تخریب ساخت 
و سازها در حاشیه رودخانه کرج از ساختمان های 
متعلق به دستگاه های دولتی و نظامی آغاز شود 

و دستگاه هایی که در حاشیه رودخانه کرج اقدام 
به ساخت و ساز کرده بودند، شناسایی شده اند 
که در اولین اقدام، ساختمان متعلق به قوه قضاییه 

تخریب شد.
تاکنون  اینکه  بیان  با  هریکندی  فاضلی 
ساختمان های متعلق به چند دستگاه حاکمیتی از 
جمله قوه قضاییه، محیط زیست، وزارت نیرو، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تخریب شده است، افزود: امروز هم روند 
تخریب ساختمان های متعلق به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و 
ناجا آغاز شد، که با این اقدام در مجموع از مسیر 16 
کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد امیر کبیر حدود پنج 
کیلومتر) ۳0 درصد مسیر( آزادسازی می شود و در 
مراحل بعدی، اقدامات ایمن سازی انجام خواهد 
شد. رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد: تاکنون 
در مسیر چهار کیلومتری پل حامی تا آبگیر بیلقان 
ساختمان های متعلق به سه دستگاه حاکمیتی و در 

مسیر 16 کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد امیرکبیر 
ساختمان های متعلق به 15 دستگاه حاکمیتی و 
پنج دستگاه نظامی شناسایی شده است. در مورد 
دستگاه های حاکمیتی سخت گیری بیشتری شده 
و ساختمان هایی که بعد از سد امیرکبیر نیز احداث 
شده، شناسایی شده اند تا نسبت به تخریب آنها 

اقدام شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه به دستگاه های 
حاکمیتی و نظامی تا 25 بهمن ماه فرصت داده 
شده است تا نسبت به تخلیه ساختمان ها اقدام 
کنند، گفت: بعد از این تاریخ، دستگاه قضا نسبت 
به دستگاه هایی که به هشدارها عمل نکرده اند، 
اعمال قانون می کند. وی با بیان اینکه به همه 
متصرفان هشدار های الزم داده شده است، افزود: 
بعد از تخریب ساختمان های دستگاه های حاکمیتی 
نسبت به تخریب ساختمان های متعلق به افراد 
حقیقی اقدام می شود و به افراد حقیقی فرصت دو 
هفته  داده می شود که داوطلبانه نسبت به تخلیه و 

تخریب ساختمان ها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری البرز درباره اقداماتی که قرار 
است در  اراضی تصرف شده در حاشیه رودخانه کرج 
انجام شود، گفت: مقرر شده است در اراضی تصرف 
شده در حاشیه رودخانه کرج، سه اقدام آزاد سازی، 
ایمن سازی و ساماندهی انجام شود. بعد از تخریب 
ساختمان ها تا فاصله ای که آب منطقه ای تعیین 
کرده است باید کار ایمن سازی انجام شود. فاضلی 
هریکندی با اشاره به شناسایی نقاطی که امکان 
ساخت منطقه تفریحی برای عموم مردم وجود 
دارد، افزود: با توجه به مصوبات کمیته تخصصی 
آزاد سازی حاشیه رودخانه کرج، اراضی که تاکنون 
در فاصله بین پل حامی تا آبگیر بیلقان آزادسازی 
شده اند در اختیار شهرداری کرج قرار داده شد تا 
نسبت به ساخت تفرجگاه و استراحتگاه ساحلی 

برای عموم مردم اقدام شود.  
فاضلی هریکندی گفت: در اراضی که خارج از 
محدوده شهری قرار دارند با توجه به مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی باید وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اقدام کنند. 
تاکنون در مسیر 16 کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد 
امیرکبیر 2 نقطه برای ساخت تفرجگاه شناسایی 

شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

6 تا 9 میلیون ایرانی، فاقد بیمه درمانی

بناهای بنیاد شهید، وزارت راه، ناجا و وزارت کشور در 
حاشیه رودخانه کرج تخریب شد

اسـتفاده روزانه ۱۱ میلیـون کاربر 
از »شاد«

ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــالم ک ــاد اع ــن ش ــخنگوی اپلیکیش س
ــن  ــور میانگی ــر دارد و به ط ــون کارب ــش از 20 میلی ــاد بی ش
ــی  ــتفاده م ــاد اس ــبکه ش ــر از ش ــون کارب ــه 11 میلی روزان
ــدود 128  ــوز در ح ــش آم ــون دان ــش از 1۳ میلی ــد. بی کنن
هــزار مدرســه، مشــغول دریافــت آمــوزش مجــازی از طریــق 
شــبکه شــاد هســتند. حســین صادقــی در گفــت وگــو 
ــار  ــاد در کن ــر ش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ب
ــا  ــه منظــور تکمیــل آموزش ه »آموزش هــای حضــوری« و ب
ــورد  ــن، م ــن و مطمئ ــتری ام ــوان بس ــه عن ــدارس،  ب در م
اســتفاده قــرار می گیــرد اظهــار کــرد: نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــردن  ــم ک ــن فراه ــا ضم ــت ت ــالش اس ــواره در ت ــور هم کش
ــرای  ــر آموزشــی ب ــای براب ــه فرصــت ه ــکان دسترســی ب ام
همــه دانــش آمــوزان، کیفیــت آمــوزش را نیــز ارتقــاء دهــد.

وی افــزود: شــبکه شــاد نیــز در راســتای تحقــق ایــن هــدف 
ــوزش و  ــدازی شــد و آم ــا، راه ان ــل شــیوع کرون ــم در اوای مه
ــی 2  ــوزان را ط ــش آم ــوزش دان ــر آم ــت ام ــرورش توانس پ
ســال گذشــته در کنــار آموزش هــای حضــوری و بــه صــورت 

ــد. ــری کن ــق راهب ــن طری ــی از ای ترکیب
ســخنگوی اپلیکیشــن شــاد بــا بیــان اینکــه امســال 
ــت  ــه اینترن ــان تعرف ــته، همچن ــال گذش ــد س ــز همانن نی
ــوزان،  ــش آم ــان و دان ــرای معلم ــاد ب ــبکه ش ــی ش مصرف
ــرای اســتفاده از دو ســرویس  ــگان اســت گفــت: البتــه ب رای
»شــادبین« و »رمزینه خــوان« تعرفــه عــادی اینترنــت 
ــات شــخصی  ــت از اطالع ــی صیان محاســبه می شــود. صادق
ــران در فضایــی امــن را از مزیت هــای مهــم  ــه کارب و محرمان
ــه  ــن شــبکه توصی ــان ای ــه مخاطب ــاد دانســت و ب شــبکه ش
ــه سوءاســتفاده  اکیــد کــرد کــه جهــت جلوگیــری از هرگون
توجــه داشــته باشــند کــه هــر پیامــی جهــت دریافــت »کــد 
ــر و  ــاب کارب ــه حس ــی ب ــرای دسترس ــی و ب ــد«، تقلب تأیی
ــوان  ــچ عن ــه هی ــس ب ــت و هیچ ک ــتفاده از آن اس ــوء اس س
حتــی بــا عنــوان پشــتیبان شــاد اجــازه دریافــت کــد 
ــد  ــدارد. ک ــاد را ن ــت ش ــه اکان ــت ورود ب ــما جه ــد ش تأیی
ــه  ــت و هرگون ــه شماس ــق ب ــاً متعل ــخصی و صرف ــد، ش تأیی
ــرداری و ســوء  ــرای کالهب ــاً ب ــت آن قطع ــرای دریاف ــام ب پی

ــت. ــتفاده اس اس
ــون  ــش از 20 میلی ــاد بی ــر ش ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــر  ــون کارب ــه 11 میلی ــن روزان ــور میانگی ــر دارد و به ط کارب
ــون  ــش از 1۳ میلی ــد. بی ــی کنن ــتفاده م ــاد اس ــبکه ش از ش
دانــش آمــوز در حــدود 128 هــزار مدرســه، مشــغول 
ــاد هســتند. ــق شــبکه ش ــوزش مجــازی از طری ــت آم دریاف

معـاون بیمـه و خدمـات سـالمت سـازمان 
بیمه سـالمت نحوه برقراری پوشـش بیمه ای 
درمان کرونا و سـهم بیمـار و بیمه را تشـریح 

کـرد.
مهـدی رضایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاکید بـر اینکه 
داروی تزریقـی رمدسـیویر همچنـان تحـت پوشـش بیمه 
قـرار دارد، گفـت: از سـال 1۳۹۹ ایـن دارو تحت پوشـش 
سـازمان بیمه سـالمت قـرار دارد. اخیـرا بر اسـاس مصوبه 
شـورای عالـی بیمـه، حتـی پوشـش بیمـه ای ایـن دارو 
افزایـش یافتـه اسـت؛ درواقـع پیش تـر در موارد بسـتری 
موقت پوشـش بیمه ای این دارو به شـکل 70 درصد سـهم 
بیمـه و ۳0 درصد سـهم بیمـار بود کـه حتی این پوشـش 
هم به ۹0 درصد رسـیده اسـت. در مـورد بیماران بسـتری 
هم کـه ایـن پوشـش از ابتـدا بـا فرانشـیز ۹0 درصـد بوده 
اسـت. وی بـا تاکیـد بـر اینکه چنیـن پوشـش بیمـه ای بر 
اسـاس پروتـکل ابالغـی وزارت بهداشـت اعمال می شـود، 
بیـان کـرد: اخیـرا وزارت بهداشـت بـر اسـاس جدیدترین 
دسـتاوردهای علمـی، دسـتورالعمل جدیـدی ) شـماره 
11( تحت عنـوان راهنمای تشـخیص و درمـان کووید1۹ 
منتشـر کرده اسـت و بر اسـاس ایـن دسـتورالعمل تعیین 
شـده اسـت کـه دارو چـه زمانـی تجویـز شـود، مـا نیـز بر 
اسـاس همیـن دسـتورالعمل هزینـه پوشـش دارو را تقبل 
می کنیـم. تعهـدات مـا مـوارد تجویـزی خـارج از پروتکل 
ذکـر شـده را شـامل نمی شـود. او دربـاره هزینـه  حدودی 
پرداختـی از سـوی بیمار بـرای تزریـق رمدسـیویر، اظهار 
کرد: بـر اسـاس آخریـن قیمتـی کـه سـازمان غـذا و دارو 
برای هر دز رمدسـیویر تعیین کرده اسـت مبلـغ آن حدود 
۳70 هـزار تومـان اسـت کـه درمـان 5 روزه آن )تزریق 6 
دز آمپـول( بـا احتسـاب فرانشـیز ذکر شـده حـدود 222 
هزارتومـان بـرای بیمـار هزینـه دارد و مابقـی هزینـه بـر 
عهده بیمه سـالمت اسـت. البتـه در آخرین دسـتاوردهای 
علمـی درمان ۳ روزه با رمدسـیویر هم قید شـده اسـت که 
بازه زمانی درمـان را بین ۳ تـا 5 روز متغیـر می کند. وی با 
اشـاره به اینکه میـزان هزینه درمـان کرونا برای هـر بیمار 
متفـاوت اسـت، تصریـح کـرد: هزینه هـا بـرای هـر بیمـار 
بسـته به شـرایطش متغیـر اسـت و در بیمارانی کـه نیاز به 
بسـتری در بخش مراقبت های ویژه داشـته باشـند، هزینه 

بیشـتر خواهـد بود.

معـاون میراث فرهنگـی اسـتان کرمـان 
میـزان خسـارت دو سـیالب دی مـاه بـه 
بناهـای تاریخـی را 200 میلیـارد ریـال 

اعـالم کـرد.
فزود:»اگـر چـه در سـیالب های  مجتبـی شـفیعی ا
اخیـر تخریـب بنـا نداشـتیم امـا بسـیاری از اماکـن و 
محوطه هـای تاریخـی دچار آبگرفتگی و خسـارت شـدند 
کـه کارشناسـان میـراث فرهنگـی، خسـارات وارده را 

بـرآورد و اعـالم کردنـد«.
او اظهـار کرد:»بـا توجـه بـه اینکـه بناهـای تاریخـی و 
میراث فرهنگـی آسـیب پذیری بیش تـری نسـبت بـه 
بناهای معمولی دارنـد، امیدواریم هرچـه زودتر اعتبارات 
جبرانـی سـیل اختصـاص یابـد تـا کار مرمت و بازسـازی 
بناهای آسـیب دیده به سـرعت انجام شـود و شـامل مرور 

زمـان و آسـیب بیش تـر نشـود«.
او دربـاره ی آسـیب های احتمالـی سـیل بـه محوطه های 
باستان شناسـی در جنـوب اسـتان نیـز گفـت: »هـر چند 
ایـن محوطه هـا پوشـش حفاظتـی دارنـد امـا نیـاز بـه 
پوشـش حفاظتـی کامل تـر و پیشـرفته تر بـرای حفـظ 

بقایـای معمـاری و محوطه هـا جـدی اسـت«.
او یـادآور شـد:»میزان خسـارت وارد شـده بـه بناهـا و 
محوطه هـای میـراث فرهنگی به اسـتانداری اعالم شـده 
اسـت تـا در اعتبـارات جبرانـی کـه بـرای سـیل اخیر در 

اسـتان کرمـان مصـوب می شـود دیـده شـود«.
او اضافه کرد:»در مجمـوع برای مرمت و بازسـازی اماکن 
میـراث فرهنگـی آسـیب دیده از بارندگـی و سـیالب و 
همچنین تقویت پوشـش حفاظتی محوطه  های باسـتانی 
اسـتان کرمان بـه ۳00 میلیـارد ریـال اعتبار نیاز اسـت«

درمان کرونا در پیک ششم 
چقدر آب می خورد؟

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:

سیل های دی ماه به بسیاری
 از اماکن تاریخی خسارت زد

خبر

خبر

خبر

  بین ۶ تا ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. ممکن است افراد در بیماری ها تحت 
پوشش بیمه قرار بگیرند و جزو آمار غیرفعال باشند؛ برای همین امر به دنبال این هستیم که 
بیمه رایگان را به خصوص در مناطق کم برخوردار اجرا کنیم. بسیاری از افراد در این مناطق از حق قانونی 
خود مطلع نیستند. در مناطق مختلفی از کشور از جمله منطقه ۱۲ تهران، کرمان، اصفهان، مازندران و... 
این طرح را آغاز کردیم. در دو ماه اخیر به صورت فعال و با همکاری نهادهای اجتماعی، وزارت کشــور، 
شهرداری ها، هالل احمر و کمیته امداد؛ پایگاه هایی درست کردیم و افراد را شناسایی می کنیم و کد ملی 
ارائه شده و افراد بیمه می شــوند. برای هر فرد، یک پزشک تعریف کردیم که شخص بدون هزینه بتواند 
خدمات سطح یک سالمت را دریافت کند و همه هزینه ها در سطح یک رایگان است. بیمارستان هایی هم 

به عنوان سطح ارجاعی درنظر گرفته شده است.

این گفته ها در حالی مطرح شده که در پیگیری ایســنا گفته شد برخی مهمان ها و دانشجویانی که برای 
شرکت در این نشست ها کارت دارند، از جمله کسانی هستند که در سانس اهالی خبرنگاران و منتقدان هم 
به تماشای فیلم می نشینند ولی از آنجا که اسامی دارندگان کارت ها همانند یکی دو سال قبل منتشر نشده مشخص 

نیست چه تعداد صرفا برای این جلسه ها کارت داشتند. 

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارائه 
طرح کرامت همسران خانه دار به رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواستار هدفمندی افزایش 
حقوق کارمندان و کارگران شد. به گزارش ایرنا از 
روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشور سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی طی 
نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی، کلیات طرح کرامت همسران 
خانه دار و حمایــت از ازدواج و فرزندآوری را با 
استفاده از پیشــنهادات صاحبنظران این امر 

ارائه کرد.
در نامه رئیس ستاد امر به معروف آمده است: 
از آنجا که مهمترین نقش های جامعه، شغل 
ارزشــمند و بی بدیل همســرداری و مادری 
است و این دو جایگاه معروف و شناخته شده 
نزد عقل و شرع در ســال های اخیر به دلیل 
بی توجهی و اخذ سیاست های ناصواب و عدم 
اهتمام در قانون گذاری، تضعیف شــده است 
و از طرفی کشور در آســتانه گرفتار شدن در 
منکر تله جمعیتی می باشد، پیشنهاد طرح 
کرامت همسران خانه دار و حمایت از ازدواج و 

فرزندآوری ارائه می گردد.
1- در حال حاضر حقوق یک کارمند با سه فرزند 
فقط چند صد هزارتومان باالتر از یک کارمند 
هم رتبه مجرد است که این مبلغ هیچ تناسبی 
با هزینه های فرزند و همسر ندارد بلکه خود، 
فرهنگسازی و توجیهی برای جواز عدم ازدواج و 

فرزند آوری است.
2- ضروری اســت برای بها دادن به شــغل 
تربیتی بانوان خانه دار که بهترین شغل یعنی 
همسرداری و تربیت کودک است، تمهیداتی 
اندیشیده شود تا برای اجرت المثل کار در منزل 
و پرورش نسل، حقوقی با عنوان شغل تربیتی 
همسر در حقوق سرپرســت خانواده در نظر 

گرفته شود.
۳- هزینه فرزندآوری و نگه داری از فرزند نیز 
در حال حاضر هیچ تناسبی با اختصاص مبلغ 
حق اوالد در فیش حقوقی ندارد که ضروری 
است به ازای هزینه های واقعی فرزندان، حقوق 

و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یابد.
4- اگر اجرت المثل بــرای یک خانم خانه دار 
با کمترین حقوق و دســتمزد در نظر گرفته 
شــود، باید مبلغی حدود پنج میلیون تومان 
باشد که به تناسب تعداد فرزندان نیز مستحق 

افزایش است.
5-برای هر فرزند نیز به عنوان حق اوالد رقم 
واقعی تر به نسبت هزینه ها )فرضاً ماهانه حدود 

یک میلیون تومان( محاسبه شود.

تئاتر می تواند نویدبخش 
افزایش ارتباطات میان 

کشورها باشد
سفیر جمهوری آذربایجان با حضور در مجموعه 
تئاترشهر و تماشای نمایش تا یک نفس از 
تولیدات هنرمندان این کشور و حاضر در 
چهلمین جشنواره تئاتز فجر گفت: اشتراکات 
فرهنگی کهنی میان ایران و آذربایجان 
وجود دارد و در این میان هنر تئاتر می تواند 
نویدبخش افزایش ارتباطات میان کشورها 
باشد. به گزارش خبرنگار تئاتر ایرنا، نمایش تا 
یک نفس به کارگردانی سمیر غالم اف که از 
کشور آذربایجان در چهلمین دوره جشنواره 
تئاتر فجر شرکت کرده است، با سخنان سفیر 
این کشور در تاالر اصلی مجموعه تئاترشهر به 
صحنه رفت.این نمایش در اولین اجرای خود 
که روز جمعه )22 بهمن ماه( به صحنه رفت، 
میزبان علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان 

در ایران شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: از تغییر کاربری 
شش هکتار از اراضی شهرک سدید، جلوگیری شد و در این رابطه 

5 متخلف شناسایی و پرونده مربوطه در دست رسیدگی قرار دارد.
دادخدا ساالری گفت:در پی دریافت گزارشی مبنی بر حصارکشی و 
تغییر کاربری شش هکتار اراضی کشاورزی واقع در شهرک سدید، 
دستورات قاطع قضایی برای جلوگیری از این اقدام صادر و متخلفان 

مربوطه نیز شناسایی و احضار شدند.
او می گوید:براساس تاکیدات دستگاه قضایی استان و با حضور 
نماینده دادسرای عمومی و انقالب کرمان، تمامی مستحدثات 
غیرقانونی در این اراضی نیز قلع و قمع شده و اراضی به وضع سابق 

اعاده گردید.
مدعی العموم در استان کرمان گفت:این اقدام در راستای اجرای 
تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام 

شده است.
به گفته ساالری تمامی عوامل ذی مدخل در حوزه حفظ و نگهداری 
از اراضی و منابع طبیعی باید با دقت و حساسیت ویژه به وظایف 
قانونی خود در این خصوص عمل نمایند، زیرا هرگونه تخلف و 
اقدام خالف قانون به منظور دور زدن قوانین یا تغییر کاربری اراضی 

کشاورزی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
او به متخلفان و افرادی که قصد سوء استفاده از اراضی ملی را دارند 
نیز هشدار داد دستگاه قضایی با هر فرد یا افرادی که در صدد تصرف 
اراضی ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند، بدون اغماض 
برخورد کرده و اجازه نخواهد داد انفال و سرمایه های ملی کشور مورد 

غارت و دستبرد قرار گیرد.

حصارکشی های غیرقانونی
 شهرک سدید کرمان برچیده شدند

پیشنهاد ستاد امر به معروف 
برای کرامت همسران 

خانه دار و  حمایت از ازدواج

عضو اندیشکده اقتصاد سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: 
»کارگزاران نظام همواره باید بین وضعیت موجود و مطلوب، واجد تدبیر 
بوده و سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حاصل تأمل مدبرانه برای اصالح 
مسیر نظام اسالمی است.« به گزارش ایلنا، محمدجواد رضائی به ضرورت 
توجه به ایدۀ پیشرفت اسالمی ایرانی، فراتر از یک سند باالدستی ِصرف 
و تلقی آن به عنوان یک گفتمان تأکید نمود. به بیان وی »اگر بخواهیم 
اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم 
نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می توان نمود یک 
گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره 
عدالت است« عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دربارۀ تدابیر اقتصادی 
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: یکی از ویژگی های 
مثبت سند الگو در عرصه اقتصاد، توجه به ایدۀ مالیات ستانی از جمع 
درآمد خالص افراد است؛ تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می بایست 
مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی قرار گرفته و در مجلس 

شورای اسالمی بستر قانونی آن فراهم شود.

محمدجواد رضائی:
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نمود 

عالمانۀ مطالبات مردم در باب عدالت باشد

چند ساعت از اختتامیه پرحاشیه جشنواره فیلم فجر 
گذشته و هنوز لو رفتن اسامی، پخش غیرقانونی یک 
فیلم و ماجرای آراء مردمی بحثی داغ است و احتماال تا 
چند روز دیگر هم ادامه داشته باشد. البته مدیران مربوط 
وعده پیگیری همه این اتفاق ها را داده اند ولی آنچه پیش 
آمد در تاریخ جشنواره فیلم فجر ثبت می شود و فقط 
باید امیدوار بود در دوره بعدی که قرار است بین المللی 
هم برگزار شود، عزمی جدی برای حفظ اعتبار جشنواره 

وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بامداد 2۳ بهمن ماه رییس سازمان 
سینمایی که در اختتامیه قصد داشت در یک سخنرانی 
کوتاه چند نکته را مطرح کند ، با استقبالی که از این 
جمله اش »می دانم همه منتظر رسیدن به بخش جوایز 
هستید« صورت گرفت حرفهایش را نیمه کاره رها کرد 
تا در بخش تجلی اراده ملی همه را عنوان کند ولی با این 
حال در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره حذف 
سیمرغ مردمی، لو رفتن فهرست جایزه ها و پخش 
یکی از فیلم های جشنواره صحبت کرده و با وجود تمام 
اتفاق های بحث برانگیز جشنواره فجر به این رویداد نمره 
قبولی داده و تاکید کرده که سال بعد با شرایط بهتر به 

صورت بین المللی برگزار خواهد شد.
او درباره آراء مردمی با اشاره به اعتراض عباس نادران - 
تهیه کننده شادوران- و اینکه اولین بار موضوع تخلف را 
او اعالم کرد گفت: طی بررسی های انجام شده، متوجه 
شدیم اینترنت یکسری سینماها در زمان نمایش برخی 
فیلم ها قطع شده است. همچنین بین آراء اعالم شده 
و آرایی که از جریان رای گیری خارج شده اند، تناقض 
وجود داشته است. خیلی ها گفتند اگر جایزه را حذف 
کنیم خودزنی بزرگی انجام داده ایم اما من معتقدم که 
ما از آراء مردمی صیانت کردیم. وقتی تخلف صورت 
می گیرد، باید محکم بایستیم و معتقدم باید تکلیف را 
روشن می کردیم. این ماجرا توسط حراست سازمان 
سینمایی در حال بررسی است که چرا اینترنت چند 

سینما در ساعات مشخصی قطع شده است.
در این باره مسعود نقاش زاده - دبیر جشنواره فجر - هم 
در حاشیه مراسم پایانی گفته است:  تناقض های زیادی 
در داده ها وجود داشت و تعداد آراء قال توجهی برای 
بعضی سانس ها ثبت نشده بود، بنابراین برای حفاظت از 
حقوق صاحبان آثار و رأی مردم تصمیم گرفتیم آنچه را 

مطمئن نیستیم اعالم نکنیم.
خزاعی درباره لو رفتن اسامی برگزیده های جشنواره 
هم بیان کرد: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود 
خبرنگار و سایت مربوطه آمار را از کجا آورده اند؟ این جرم 
است و حراست سازمان در حال پیگیری است. همچنین 
در سینماهایی که تخلف صورت گرفته هم باید مشخص 

شود عمدی در کار بوده یا خیر و در نهایت کسانی که آراء 
را تکثیر کردند باید مشخص شوند.

در این باره مسعود نقاش زاده هم همانند خزاعی تقصیر 
کار را بیشتر متوجه رسانه منتشرکننده دانسته و بدون 
اشاره به اینکه از چه منبعی یک فهرست محرمانه به 
بیرون از جشنواره و هیات انتخاب درز کرده، گفته 
است:  متاسفانه بی اخالقی در حوزه رسانه ای کم نیست.  
هرکسی که در سینما کار می کند می داند رأی هیات 
داوران اطالعات  محرمانه است تا وقتی که روی استیج 
نتایج مشخص شود. از اهالی شریف رسانه درخواست 
داریم این مورد را مدیریت کنند تا ببینیم  چه کسی 
چنین جریانی را دنبال می کند. ما قطعا پیگیر این مورد 
هستیم. اسامی افراد خاطی اگر به اطالعات کافی برسیم 

منتشر خواهد شد.
خزاعی هم در گفت وگوی در برنامه »هفت« به پخش 
شدن بخش هایی از فیلم سینمایی »علفزار« در جریان 
جشنواره فجر هم اشاره کرده و گفته است: این موضوع 
را هم حراست سازمان سینمایی پیگیری می کند چون 
بخش از فیلم »علفزار« روی سه پایه جلوی پرده یکی از 
سینماها ضبط شده است و مشخص می شود که از کدام 

سینما و صندلی اتفاق افتاده است.
رییس سازمان سینمایی درباره اعمال محدودیت ها در 
سازمان سینمایی و ممیزی  و توقیف فیلم های دارای 
پروانه نمایش هم گفت: ما آمده ایم تا محدودیت ها را 
برداریم. فیلمسازها در چند سال اخیر در مضامین خاصی 
محدود شده اند اما آیا همه سینمای ایران به طبقه خاصی 
محدود است و آیا ما اجازه داریم تسری دهنده این فضا 
باشیم؟ بنابراین این مسائل زائد باید حذف شوند تا به 
نقطه اوج برسیم. پرداختن به موضوعات مختلف در 

فیلم ها از راهکارهای ما برای از بین محدودیت هاست؛ 
مردم حق دارند روی پرده، سینمای ملی ببینند. خیلی 
وقت است سینمای ملی تبدیل به سینمای میلی شده 
است، چراکه قرار نیست اگر میل من چیزی را دوست 

دارد، آن را بسازم.
او با اشاره به اینکه »در سایت سازمان سینمایی 12 
موضوعی را که به آن ها پروانه ساخت نمی دهیم، به 
صورت شفاف قرار داده ایم که تکلیف فیلمسازان را 
روشن کنیم« ادامه داد:  شوراهای پروانه ساخت و نمایش 
توسط حاکمیت انتخاب شده و وقتی شورای نمایش 

تصمیمی گرفت، دیگر نهادها و سازمان ها حق نظر دادن 
ندارند؛ اگر نظری و دیدگاهی درباره فیلم دارند باید قبل 
از اعطای پروانه نمایش نظرتشان را ارائه دهند. بنابراین 
اگر امضای معاونت مربوطه و شورا، پای مجوز باشد، دیگر 
قرار نیست کسی یا نهادی بتواند جلوی نمایش فیلمی را 
بگیرد. من به شخصه سفت پای فیلم ها می ایستم. چون 
متخصصان فرهنگی آن را برای اکران تایید کردند و بعد 
از آن قرار نیست نظر دیگری اعمال شود. توصیه می کنم 
هر نهاد یک گروه متخصص داشته باشند نه اینکه سه 
گروه با نظرات مختلف و متضاد جلو بیایند و هر کدام 

چیزی بگویند. 

خزاعی در حالی این اظهارات را مطرح کرده که چند 
فیلم به دلیل ممیزی های سازمان سینمایی نتوانستند با 
وجود تایید کیفی از سوی هیات انتخاب به جشنواره راه 
پیدا کنند و رییس سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد 
که این فیلم ها با برطرف کردن مشکل شان دیده شوند. 
همچنین فیلم »چپ راست« حامد محمدی هم با وجود 
داشتن پروانه نمایش بالتکلیف مانده و زمزمه هایی 
درباره وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم های متقاضی 

نوروز هم شنیده می شود.  
نشست های فرهنگی جشنواره که با انگشت شمار 

مخاطب حضوری و تعدادی مخاطب آنالین برگزار 
می شد یکی از بخش های انتقادبرانگیز جشنواره بویژه 
در شرایط کرونایی بود که نقاش زاده درباره آن و شرایط 
برپایی اش در سال آینده گفته است:  جشنواره ای که 
ابعاد بین المللی داشته باشد تعداد افراد شرکت کننده و 
نشست های مختلف آن نیازمند کار رسانه ای است که 
باید به صورت تخصصی به آن پرداخت. جشنواره فیلم 
فجر نباید به سمت گسترش برود و باید با محدودیت 
برگزار شود. به واسطه محدودیت های کرونایی امسال 
فیلم ها را در دو نوبت نمایش دادیم. در جشنواره فیلم 
فجر باید به سمت استاندارد حرکت کنیم و جشنواره 
باید رفتار و عملکرد حرفه ای داشته باشد. نشست های 
بخش بخش فرهنگی منتقدانی دارد ولی مگر می شود 
سینما را بدون فرهنگ تصور کرد؟ علی نصیریان جمله 
کلیدی در اختتامیه گفت که سینما فقط تخصص نبست 
و نیازمند فرهنگ است. از منتقدان می پرسم وقتی 
نشست تخصصی برگزار می شود تعداد کمی متخصص 
در سالن مجزا در حال واکاوی هستند که مزاحم فیلم 
دیدن و برنامه ها نیستند و واقعا آن ها چه ضرری به کسی 
می زنند؟ چرا باید در این زمینه موضع گیری انجام شود.

این گفته ها در حالی مطرح شده که در پیگیری ایسنا 
گفته شد برخی مهمان ها و دانشجویانی که برای شرکت 
در این نشست ها کارت دارند، از جمله کسانی هستند که 
در سانس اهالی خبرنگاران و منتقدان هم به تماشای 
فیلم می نشینند ولی از آنجا که اسامی دارندگان کارت ها 
همانند یکی دو سال قبل منتشر نشده مشخص نیست 

چه تعداد صرفا برای این جلسه ها کارت داشتند. 

پاسخ هایی برای حاشیه های ناتمام یک جشنواره
سنا

: ای
س

عک

فرج علیپور درباره جشنواره موسیقی فجر 
می گوید: جشنواره موسیقی فجر دیگر چندان 
چنگی به دل نمی زند، در شأن پیشکسوتان 
موسیقی نیست و ضعیف است. در گذشته 
جشنواره موسیقی فجر کنسرت هایی در تمام 
سالن ها، با تبلیغات گسترده و برنامه ریزی درست 
داشت و خیلی پر هیجان برگزار می شد ولی 
اکنون سوت و کور است.در سی وهفتمین دوره از 
جشنواره موسیقی فجر، از سه هنرمند موسیقی 
از جمله مرتضی اعیان )نوازنده تمبک(، آذرنوش 
صدر سالک )مدرس هارپ( و فرج علیپورـ  نوازنده 
کمانچه، خواننده و از هنرمندان سرشناس 

موسیقی لرستانـ  تقدیر می شود.
به همین جهت تصمیم گرفتیم با فرج علیپور، 
هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی لرستان 
که تا به حال بارها در جشنواره ها و فستیوال های 
جهانی حضور داشته است، درباره جشنواره 
موسیقی فجر گفت وگویی داشته باشیم.علیپور 
در ادامه صحبت هایش درباره جشنواره موسیقی 
فجر به ایسنا می گوید: در گذشته گروه های 

زیادی از شهرستان ها در جشنواره موسیقی 
فجر شرکت می کردند که در همان جا با یکدیگر 
آشنا و دوست شده و هر زمان که گروهی اجرا 
داشت، همه به تماشای آن می نشستند و بدین 
ترتیب با موسیقی هم آشنا می شدند. ولی امروز 
می بینیم که جشنواره موسیقی فجر دیگر از 
کیفیت سابق برخوردار نیست؛ زیرا هر آنچه را که 
هزینه بردار بود مانعش شدند و اکنون در جشنواره 
تنها سر و صدا است که زیاد است.این هنرمند 
ادامه می دهد: در گذشته زمانی که گروه های 
موسیقی در جشنواره حضور پیدا می کردند، 
دستمزد مشخص و قابل قبول تری نسبت به 
اکنون داشتند. ولی در دوره های اخیر شرایط 
به گونه ای دیگر شده است. مثال چندی پیش 
با خود من برای برگزاری کنسرت در جشنواره 
تماس گرفتند و بنا بود در یک سالِن ۳00 تا 400 
نفره که با ظریفت کامل هم پر نمی شود، به اجرا 
بپردازم و در نهایت درصدی از فروش بلیط را هم 
به جشنواره بدهم.این نوازنده کمانچه با بیان اینکه 
دعوت اجرا در جشنواره را نپذیرفته است، توضیح 

می دهد: زمانی که شرایط حضور در جشنواره 
را به این صورت دیدم، نپذیرفتم؛ زیرا ترجیح 
می دهم اگر بنا بر برگزاری کنسرت است خودم 
این کار را با یک شرایط مناسب انجام دهم؛ چون 
می توانم سالنی با ظرفیت باال کرایه کرده و قیمت 
روز را روی بلیط ها بگذارم نه اینکه برای یک مبلغ 
پایین به برگزاری کنسرت بنشینم. اگر قرار باشد 
با سیاست های جشنواره کنسرت برگزار کنم در 
نهایت چگونه می خواهم دستمزد اعضای گروهم 
را بدهم؟ از طرفی آن گروه هایی که شناخته شده 
نیستند چگونه می خواهند بلیط فروشی و کسب 

درآمد داشته باشند؟
او درباره حمایت جشنواره از هنرمندان موسیقی 
می گوید: برگزارکنندگان جشنواره موسیقی فجر 
هزینه زیادی برای پخش بنرها و تبلیغات آن 
کرده اند ولی در آخر باز هم تماشاگر کافی ندارد، 
پس بهتر نیست در شرایطی که دو سال است 
کرونا همه ما را خانه نشین کرده است، هزینه های 
اضافی را به عنوان دستمزد به اجرای هنرمندانی 

بدهند که واقعا احتیاج دارند؟ 

فرج علیپور در آستانه تقدیر در جشنواره موسیقی فجر

این جشنواره فقط سر و صدا دارد!
نویسـنده  خـوت،  ا محمدرحیـم 
ز دنیـا  لگی ا 76 سـا پیشکسـوت در 
رفـت و در بهشـت رضـوان اصفهـان به 

خـاک سـپرده شـد.
به گـزارش ایسـنا، محمدرحیـم اخوت 
1۳24 نویسـنده و  ذر  ده دهـم آ ا ز
منتقـد ادبـی بـود کـه امـروز )شـنبه 
ز تحمـل مدتـی  ه( بعـد ا 2۳ بهمن مـا
ثـر کهولـت سـن و  ا موشـی، در  فرا
ز دنیـا رفـت. بـر اسـاس   عواقـب آن ا
اعـالم خانـواده اش پیکـر او امـروز در 
صفهـان تشـییع و بـه  ن ا بـاغ رضـوا

خـاک سـپرده شـد.
کتـاب بعـدی اخـوت بـا عنـوان »چهار 
نـی شـعر« مجموعـه  فصـل در بازخوا
یـی بـود کـه در  له ها رها و مقا جسـتا
ز محمـد  چهـار فصـل بـه شـعرهایی ا
ن  کیـوا و  موحـد  ء  ضیـا حقوقـی، 
قدرخـواه پرداخته اسـت. کتـاب »نیمه   
سـرگردان مـا«ی ایـن نویسـنده نیـز 
در سـال 1۳81 بـه عنـوان مجموعـه 

داسـتان برگزیـده  دومیـن دوره  جایزه  
ادبـی هوشـنگ گلشـیری معرفی شـد.
نـی  ما و بـا فاصله هـای ز کتاب هـای ا
طوالنـی منتشـر می شـد کـه بخشـی 
بـه وسـواس او در نوشـتن و بازنویسـی 
کتاب هـا برمی گذشـت و بخشـی بـه 
نتظـار چـاپ کتاب هایـش تـا جایـی  ا
ر  نتظـا یـن ا ز ا ه ا کـه خـود اخـوت گا
خـودش  قـول  بـه  و  شـده  خسـته 
ره  ین بـا خلقـش تنـگ می شـد. در ا
بـه ایسـنا گفتـه بـود: »مـن کتاب های 
زیـادی را در انتظار انتشـار دارم. وقتی 
می خواهـم درباره شـان حـرف بزنـم، 
خلقـم تنـگ می شـود. امـا مـن اساسـا 
رم  ا میـدو آدم خوش بینـی هسـتم و ا
ایـن سـد و بندهایی کـه همـه کارها را 
بـه بن بسـت کشـیده، از بیـن بـرود، به 
هرحال نشـر بایـد کار خـودش را بکند 
و نمی توانـد متوقـف شـود. کسـی کـه 
می نویسـد، با امیـد چاپ کـردن اثرش 
آن را می نویسـد. مـا بـرای خودمان که 

» . یسـیم نمی نو
هـم  کتـاب  ممیـزی  ره  بـا در و  ا
ممیـزی  بـه  »هیچ وقـت  می گفـت: 
یم تـن  ز نوشـته ها و حـذف بخشـی ا
نـداده ام چون هیـچ گاه با ممیـزی کنار 
نیامـده ام و معتقـدم اگـر قـرار باشـد 
آثـارم بـا جـرح و تعدیـل بسـیار اجازه 
چـاپ بگیرنـد همـان بهتـر کـه آن هـا 
را چـاپ نکنـم. مـن جـزء آن دسـته 
هـم بـه هـر قیمتـی  نیسـتم کـه بخوا
کتابـم را چـاپ کنـم بنابراین اگـر قرار 
باشـد چـاپ کتابـم بـا تغییـر و حـذف 
ا چـاپ نمی کنـم  ه باشـد آن ر ا همـر
زیـرا مـن بـه عنـوان نویسـنده مدعـی 
هسـتم بـا وسـواس جزییـات کتابـم را 
می نویسـم و به کـرات بـر روی آن کار 
نـم،  می کنـم و آن را چندبـار می خوا
به همیـن خاطـر تغییـر دادنـش برایم 
بسـیار سـخت اسـت و حاضرم از چاپ 
کتابـم چشـم بپوشـم امـا آن را تغییـر 

» ندهـم.

وداع با محمدرحیم اخوت که منتظر مرگ بود
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کاغذ سیاست

خبرخبر

قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
گفت: نمایندگان قبــل از اینکه در بودجه 
تصمیم گیری کنند، به کف خیابان بیایند 
و با مترو و تاکســی رفت و آمــد کنند و با 
دغدغه های مردم آشنا شوند. فرزانه ترکان 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه 
در بحث شایســتگی نمایندگان در زمان 
انتخابات آنقدر که جنبه سیاسی اهمیت 
دارد، کارآیی این افراد اهمیت ندارد، اظهار 
کرد: در نتیجه شاهدیم افرادی که عضو یک 
کمیسیون می شوند، کمترین اطالعات و 
تخصص را در آن زمینه ندارند و قوانین کشور 
را نمی شناسند، بنابراین نمی توانند تاثیر 
مثبتی در قانونگذاری  و مصوبات مجلس 
داشته باشند. وقتی معاون وزیر یا مدیرکلی 
حداقل اطالعات از حوزه مســئولیت خود 
ندارد، چــه توقعی می توان داشــت که او 
مشکالت معیشــتی مردم را حل کند؟ در 
واقع برخی بالتکلیفی ها در قانونگذاری و 
اجرا ریشه در بی توجهی به شایسته ساالری 
و توان علمی افراد دارد. وی همچنین با اشاره 
به اهمیت تصمیمــات مجلس بر زندگی و 
معیشت مردم، ادامه داد: یک نماینده قبل 
از آنکه بر کرســی مجلس تکیه بزند، باید 
مثل مردم عادی زندگی کرده باشد و مثال 
خود را باید جای یک بازنشســته بگذارد. 
وقتی نماینده ای خبر از قیمت گوشت، مرغ 
و برنج ندارد، آیا می تواند شــرایط مردم را 
درک کند؟ مدیری گفته است که خط فقر 
برای خانواده 4 نفره، 5 میلیون تومان است 
و این گفته نشان می دهد که او اطالعی از 
هزینه های زندگی ندارد. این فعال سیاسی 
در پایان تصریح کرد: رای و نظر نمایندگان 
در تصویب بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی 
و معیشت مردم دارد. مردم هم اکنون دارای 
مشــکالت متعدد اقتصادی و معیشــتی 
هستند، بنابراین نمایندگان قبل از اینکه در 
بودجه تصمیم گیری کنند، به کف خیابان 
بیایند، با مترو و تاکسی رفت و آمد کنند و 
با دغدغه های مردم آشــنا شوند. نشست و 
برخاســت آنها با مردم موجب می شود که 
آنها درک بهتری نسبت به شرایط مردم پیدا 
کنند و با نگاه بازتری در مجلس برای آنها 

تصمیم بگیرند.

سردار شکارچی : 
دشـمن به دنبال ضربه زدن 
به انقـالب اسـالمی و جبهه 

مقاومت اسـت
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه انقالب اسالمی 
بزرگترین نعمت الهی است، گفت: تحریم 
اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و 
دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان 
برای براندازی نظام مقدس انقالب اسالمی 
بسیج شدند. به گزارش ایســنا به نقل از 
روابط عمومی ارتش، سردار سرتیپ پاسدار 
ابوالفضل شــکارچی با حضور در دانشگاه 
علوم و فنون هوایی شهید ستاری در جمع 
فرماندهان و دانشجویان اظهار کرد: انقالب 
اسالمی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در 
عصر ما است و شکر این نعمت، همه نعمت ها 
را بر ما افزون خواهد کرد سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح ادامه داد: اگر امروز نظام 
مقدس جمهوری اســالمی به سربلندی، 
عزت و افتخار در منطقه و جهان رســیده 
به برکت خون شهدا و رهبری هوشمندانه 
و الهی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  
بوده است ســردار شــکارچی خطاب به 
دانشــجویان دوره معارف جنگ شــهید 
صیاد شیرازی در دانشــگاه هوایی شهید 
ستاری گفت: شــما دانشجویان همچون 
ستارگان درخشــان انتخاب شده اید تا 
جهادگر فی سبیل اهلل باشــید وی اضافه 
کرد: شما دانشجویان نیروی الهی هوایی 
سرباز نائب امام زمان )عج( هستید و این 
نعمت بسیار بزرگی است تا در یک ارتش 
انقالبی و والیی از انقالب و دستاوردهای 
آن دفاع  و زمینه ظهور امــام عصر )عج (
را فراهم کنید معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه دفــاع مقدس یک نعمــت بی بدیل 
برای استحکام بخشی برای اقتدار آفرینی 
و انقالب اسالمی اســت، افزود: جنگ به 
خودی خود چیز خوبی نیست و خسارات 
زیادی بر یک جامعه به بار می آورد اما دفاع 
در هر جای عالم اتفاق بیفتد خوب است. 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر 
اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به انقالب 
اسالمی و جبهه مقاومت است، یادآور شد: 
تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات 
نظامی و دفاعی علیه ایران شــکل گرفته 
و دشــمنان برای براندازی نظام مقدس 
انقالب اسالمی بسیج شــدند. وی با بیان 
اینکه هر لحظه دوران دفاع مقدس برای 
ما عاشورا بود،گفت: بزرگترین، واالترین، 
گسترده ترین و عمیق ترین نعمت الهی در 

دنیای ما انقالب اسالمی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از بررسی 
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر 
داد. بابک نگاهداری در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی 
گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم 
جوان اهوازی به دست همسرش، امری 
غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی 
و اجتماعی جامعه تلقی می گردد. البته 
رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده ای است 
که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت 
رخ می دهد و منحصر به کشور ما نبوده و 
نیست. با این حال جایگاه واالی زنان در 
اسالم و ایران و اثرات مخرب و متعددی 
که پدیده هایی از این دست بر خانواده و 
جامعه برجای می گذارد، ضرورت مداخالت 
مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور 
جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این 
قبیل در قالب فرهنگ سازی، حمایت از 
فرد خشونت دیده و هم چنین مداخالت 
قضایی می طلبد. نگاهداری گفت: اگرچه 
استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در 
تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل 
21 قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد 
برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق 
مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و 
نظام حکمرانی باشد و  قوانینی برای حمایت 
از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای 
خشونت آمیز و ناقض کرامت به ویژه در حوزه 
خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما 
برخی از خألهای قانونی از جمله خشونت در 
محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال 
نوین خشونت از جمله تامین امنیت زنان 

در محیط کار، ضرورت توجه به مداخالت 
پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در 
گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را 
دوچندان نموده است. رییس مرکز پژوهش 
های مجلس در ادامه گفت: در این راستا 
طرح »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت« در زمستان 1۳۹۹ و الیحه 
»حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت« در بهار 1400 اعالم وصول شده 
و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی 
کارشناسی مجلس شورای اسالمی، بررسی 
این متون را از فروردین 1400 در دستور 
کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی 
مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات 
فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری 
جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، 
قوه قضائیه و فعاالن حوزه زنان و خانواده 
به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این 
الیحه پرداخته است. عالوه بر این مقایسه 
تطبیقی مواد طرح و الیحه، بررسی وضعیت 

موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات 
پیش روی تصویب و بررسی الیحه، بررسی 
ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد 
الیحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصالحی 
برای آن از جمله گزارش هایی است که به 
صورت تخصصی در دستور کارشناسان این 
مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی 
می کند. نگاهداری افزود: آنچه مسلم است 
با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم 
به زن و هم چنین برخی از خالءهای قانونی 
به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت 
ساماندهی به نحوه مداخالت اجتماعی، 
نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید 
کلیات الیحه می باشد اگرچه که مواد آن 
نیازمند برخی اصالحات شکلی، محتوایی و 
ساختاری است. او گفت: امید است با تصویب 
این الیحه همچون قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان، خالء های قانونی در این زمینه 

کاهش یابد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با وقوع انقالب اسالمی، ایران 
ضمن غلبه بر عقب  ماندگی های دوران قاجار 
و پهلوی و عبور از مرزهای دانش و دستیابی به 
پیشرفته ترین فناوری ها، در میان دیگر کشورهای 
با شکل گیری  و  کرد  علم  قد  بزرگ جهان 
جنبش های اسالمی گام های نهایی در تبدیل 
شدن به قدرت منطقه ای را خواهد پیمود. اردشیر 
مطهری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پیش 
از انقالب اسالمی با وجود گذشت حدود 40 سال 
از تاسیس اولین دانشگاه در کشور، در تولید علم و 
فّناوری بسیار ضعیف، در صنعت به  جز مونتاژ و در 
علم به  جز ترجمه از توانمندی دیگری برخوردار 
نبودیم، بیان کرد: پیروزی انقالب اسالمی در 
22 بهمن با پایان دادن به تحقیر 200 ساله 
ملت ایران، با حرکت در مسیر خودکفایی در 
عرصه های پزشکی، نظامی، فناوری های نوین، 
صنعت فضایی، ارتباطات، نظامی، موشکی و 
دیگر حوزه ها عمق بخشی داخلی را محقق 
ساخت. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: با وقوع 
انقالب اسالمی، ایران اسالمی ضمن غلبه بر 
عقب  ماندگی های دوران قاجار و پهلوی و عبور 
از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته ترین 
فناوری ها، در میان دیگر کشورهای بزرگ جهان 
قد علم کرد و با شکل گیری جنبش های اسالمی 
که در »جبهه مقاومت« تبلور یافت و حرکت در 
جهت تشکیل »بسیج جهانی اسالم« و عمق 
بخشی خارجی گام های نهایی در تبدیل شدن 
به قدرت منطقه ای را خواهد پیمود. مطهری در 
تبیین رشد علمی ایران در جهان گفت: 20 سال 

پیش جایگاه علمی ایران در جهان 52 بود که 
امروز به 16رسیده است. در فناوری هسته ای از 
رتبه 77 به 12، در هوافضا از 45 به 11 و در نانو 
از 58 به 16 در دنیا ارتقا یافته و در تمامی موارد 
در سطح منطقه در رتبه اول قرار دارد. وی یادآور 
شد: 40 سال پیش تنها 7 صدم درصد از مقاالت 
علمی جهان مربوط به ایران بود که امروز به دو 
درصد افزایش یافته؛ همچنین امروز ۳.1 درصد 
مقاالت پر استناد جهان و نیز 5 درصد مقاالت دنیا 
مربوط به دانشمندان ایران است. رئیس مجمع 
نمایندگان استان سمنان خاطرنشان کرد: در 
سال های بعد از انقالب ایران در موضوع کاهش 
فقر، سالمت و بهداشت، امید به زندگی، شاخصه 
توسعه انسانی، حفظ و ارتقای کرامت زن و کاهش 
ضریب جینی رشد و پیشرفت زیادی داشته 
ایم. مطهری با استناد به گزارش برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد تصریح کرد: امید به زندگی در 
بین ایرانیان در آستانه پیروزی انقالب اسالمی 

جزء پایین ترین رتبه ها در جهان بوده است، در 
حالی که بعد از پیروزی انقالب هر چند 8 سال 
درگیر جنگ بودیم، اما امید به زندگی در ایران 
در سال 1۳67 به 61.5 سال رسیده است. وی 
افزود: گزارش بانک جهانی نشان می دهد، امید 
به زندگی مردم ایران از ابتدای انقالب تاکنون 22 
سال افزایش یافته است. نماینده مردم گرمسار 
و آرادن در پایان گفت: به استناد سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 که در 
تاریخ 1۳ آبان 1۳82 توسط رهبر معظم انقالب 
به سران قوای سه گانه ابالغ شده »ایران کشوری 
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب 
غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و 
کشورهای همسایه، برخوردار از دانش پیشرفته، 
توانا در تولید علم و فناوری با تأکید بر جنبش 
نرم افزاری و تولید علم« که ان شاءاهلل به آن دست 

خواهیم یافت.

ایران بعد از انقالب در سالمت و بهداشت و 
کاهش فقر پیشرفت زیادی داشته است

ورود مرکز پژوهش های مجلس به 
موضوع خشونت علیه زنان

معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه گفت: روابط  چند وجهی 
و دوستانه تهران و مسکو در ابعاد مختلف دوطرفه منطقه ای و بین 
المللی  روز به روز در حال افزایش است . به گزارش ایسنا، ایگور 
مارگلوف، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در مراسم چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران که توسط سفارت 
جمهوری ایران در مسکو با حضور معاون وزیر امورخارجه فدراسیون 
روسیه، سفرا و  مهمانانی از سفارتخانه های خارجی مقیم مسکو، تجار 
و ایرانیان مقیم فدراسیون و جمعی از اندیشمندان دو کشور و ایرانیان 
به صورت مجازی برگزار شد با تبریک جشن چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی  گفت:  روابط  چند وجهی و دوستانه تهران و 
مسکو در ابعاد مختلف دوطرفه منطقه ای و بین المللی  روز به روز در 
حال افزایش است . وی با اشاره به ارتباط مداوم میان روسای جمهوری 
دو کشور در هفته ها و ماه های اخیر و همچنین دیدار اخیر  رئیسی 
و پوتین اظهار امیدواری کرد که نتایج مذاکرات دو  رئیس جمهوری 
به تقویت روابط دو کشور در حوزه های مختلف بیانجامد.  وی افزود : 
وزرای خارجه دو کشور  در تماس دائم هستند  و درباره مسائل منطقه 
داخلی و جهانی تبادل نظر دارند و همکاری های پارلمانی دو کشور 
نیز قابل توجه است.  این مقام روس یکی از اولویت های  دو کشور را 
گسترش همکاری های تجاری دانست و  گفت: ما پروژه هایی مهم 
در زمینه های انرژی و حمل نقل داریم. قرارداد موقت تجاری ایران و 
اوراسیا با تالش های در حال انجام در حال تبدیل به قرارداد تمام عیار 
و دائم خواهد شد و در نتیجه ایران و اوراسیا از منافع بسیار زیاد آن 
برخوردار خواهند شد. مارگلوف گفت: پایه های حقوقی بین دو کشور 
در حال تکامل است و ما امیدواریم موافقتنامه فرهنگی بین دو کشور 
نیز به زودی الزم االجرا شود. این مقام روس گفت دو کشور همچنین 
در زمینه های امنیت منطقه ای از  جمله افغانستان سوریه، خزر و 

قفقاز تعامالت بسیار نزدیکی دارند.

یک مقام روس: 
روابط چند وجهی و دوستانه تهران و 

مسکو روز به روز در حال افزایش است

نمایندگان قبل از 
تصمیم گیری برای بودجه 

به کف خیابان بیایند 
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رئیس جمهور بر ضرورت توجه به ارائه آموزش های عمومی و نظارت و 
کنترل دقیق اجرای مصوبات و شیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری 
از ابتال به بیماری کرونا تأکید کرد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست ستاد 
ملی کرونا با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، ضرورت توجه 
جدی به اقدامات پیشگیرانه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: 
صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی کند و باید کنار آن به موضوع 
ارائه آموزش های عمومی برای اعتالی بهداشت همگانی و رعایت 
فاصله گذاری به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری توجه جدی داشت. 
دستگاه های اجرایی هم به برگزاری اجتماعات و مراسم ها مگر در موارد 

ضروری با رعایت اصول بهداشتی اصرار نکنند.

رئیسی:  
دستگاه های اجرایی هم به برگزاری 

اجتماعات اصرار نکنند

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله 
کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در 
سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. 
به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نماز 
جمعه، سید احسان خاندوزی در بیست و هشتمین 
گردهمایی مجازی ائمه جمعه به ارائه گزارشی از 
وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت 
و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به 
دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت 
بی ثباتی کم سابقه ای قرار داشت، گفت: در سال 
1400 در چهارمین سال متوالی به جهت رشد 
قیمت ها قرار داشتیم، که االن هم وضعیت نامطلوبی 
را داریم. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس 
از جنگ جهانی دوم و در طول 80 سال اخیر چنین 
دوران تورمی سابقه نداشته است،  تصریح کرد: 
متأسفانه سختی این مشکالت و تورم بر دوش مردم 
و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر 
تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها 
در مسائل دیرینه اقتصادی بود. خاندوزی عنوان کرد: 
ما در سال های 1۳۹1 تا 1۳۹7 فاصله تحریمی ای را 
داشتیم که می توانستیم از این تحریم ها درس بگیریم 
و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این 
موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین دلیل 
تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که 

دچار مشکالت اقتصادی زیادی شدیم.
حقوق  و  مردم  اساسی  کاالهای  تامین 
کارمندان؛ دو معضل دولت سیزدهم در شروع 

به کار
خاندوزی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در 
شهریورماه 1400 دولت را به دست گرفت، دو مسئله 
مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکالت 
را برای کشور بوجود آورده بود. یکی از آن ها تامین 
نیازها و کاالهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه 
در هر سال دولت ها می توانند بین سه تا چهار دهم 
درصد درآمد ساالنه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، 
یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، 
 همه این درآمدهای ساالنه مصرف شده بود و هیچ 
درآمدی در این زمینه وجود نداشت. وزیر امور اقتصاد 
و دارایی عنوان کرد: عالوه بر این دولت برای تأمین 
کسری بودجه می تواند 85 درصد اوراق مشارکت را به 
فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار 

دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای 
مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این 
دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات 

را در کشور ایجاد کند.
بی ثباتی قیمت در بازار ارز؛ معضل دیگر دولت

خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی ثباتی 
و نوسانات قیمت ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ 
داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار  به گونه ای بود 
که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳0 هزار تومان 
افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تالش 
شبانه روزی ای که انجام داد، توانست در روزهای 
اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه 
تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری 
بی انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو هر دو را 
در حال کنترل هستیم و مدیریت می کنیم تا کسری 
بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال 
حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده ایم. اگر بخواهیم 
به دنبال رشد اقتصادی باشیم،  این موضوع پس از 
ثبات اقتصادی رخ می دهد که در حال رفتن به این 

سمت هستیم.
تغییر رویکرد دولت سیزدهم به وزارت امور 

اقتصاد و دارایی
خاندوزی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت ها به 
وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین 
درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس 
از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است 
و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات بنگاه های 
معامالتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به 
اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این 
منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه های معامالتی 

تاثیرگذار است.
پاسخ دولت به خواسته های مردم در خصوص 
صدور مجوزهای اقتصادی و تأمین کاالهای 

اساسی
خاندوزی افزود: یکی از انتقادها و گالیه هایی که 
مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند،  مشکل 
مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این 
موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها 
به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گالیه های 
مردمی، تامین کاالهای اساسی است که از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای این موضوع را تأمین خواهیم 
کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته 

و برنامه های عملیاتی ای تدارک دیده شده است. 
وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را "دسترسی 
آسان مردم به دولت" دانست و تأکید کرد: برای این 
موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه 
و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم افزارهای 
موجود در بانک ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل 

می کند.
برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی برای 

مدیریت بازار سرمایه
خاندوزی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد 
و گفت: حدود 4۹ میلیون نفر در بورس سهامدار 
هستند که ۳0 میلیون به صورت غیرمستقیم و 20 
میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت 
دارند. مدیریت  این بازار توسط برخی از سهامداران 
سبب شده تا برخی مشکالت را در بورس شاهد 
باشیم که این مسئله هم قابل حل و کنترل است و در 
این زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است؛ 
از جمله اینکه در دولت جدید اصالح بازار سرمایه را 
در پیش گرفته ایم که در این زمینه پیشنهادی را به 
هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. 
وی ادامه داد: در این طرح به دنبال این هستیم که 
گردش مالی در شهرها و استان ها فعال شود و در 
بودجه 1401 این مسئله پیش بینی شده است، 
از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به 

صورت عادالنه تر پیش خواهد رفت. به همین منظور 
"صندوق های پیشرفت توسعه" در استان ها را ایجاد 
کرده ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این 
مسئله خواهد بود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به 
همه 4۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می شود، ادامه 
داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند 
به همان میزان و کسانی هم که بیش از 500 هزار 
تومان سهام دارند،  حدود 600 هزار تومان به آن ها 

سود پرداخت خواهد شد.
رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق ها

خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گالیه های 
مردمی به دولت این است که چرا تورم 40 درصد 
افزایش یافته،  اما حقوق و دستمزدها متناسب با 
آن افزایش نمی یابد، افزود: از آن جایی که همگان 
می دانند مهم ترین مسئله برای حل این موضوع 
این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت ها و 
تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب 
می دانیم که این تصمیم تنها برای حدود 4 میلیون 
کارمند دولت نیست،  بلکه بر سایر بخش های کشور،   
حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام 
را برای بخش خصوصی ارسال می کند که شما هم 
باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان 

و کارگران خود را افزایش دهید.   

سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد
خاندوزی:

رنا
: ای

س
عک

یک کارشـناس مسـایل بیـن الملـل تاکیـد کرد: 
مهم اسـت اجـرای توافـق بر پایـه هایـی محکم و 
مطمئن دوبـاره بنـا شـود. آمریکایی هـا از همین 
حـاال مـی گوینـد بـرای اجرایی شـدن برجـام در 
دولـت آینـده تضمینی نمـی دهند اما مسـاله این 
اسـت کـه مـا نگرانیم کـه حتـی در همیـن دولت 

بایـدن هـم اجـرای تعهـدات بـه درسـتی انجـام 
نشـود. امیرعلـی ابوالفتـح در گفت وگـو بـا ایسـنا 
تاکیـد کـرد: مذاکراتـی کـه به برجـام منجر شـد 
یک ویژگی مشـترک با مذاکراتی کـه االن در وین 
در جریان اسـت دارد و آن این اسـت کـه در هر دو 
آنهـا یک متـن تهیـه شـده بـود بـا پرانتزهایی که 

مورد اختـالف طرفیـن بود و مـواردی بوده اسـت 
که بر سـر یـک بنـد، جمله یـا کلمـه بـه اختالف 
خوردنـد. االن هـم در ایـن مذاکرات هر چـه زمان 
می گـذرد تعـداد پرانتزهای بـاز کاهش مـی یابد 
اما به این معنی نیسـت کـه پرانتزی باقـی نمانده 
باشـد و همچنـان ایـن اصـل در مذاکـرات حاکم 

اسـت "تا وقتـی بر سـر همه چیـز توافق نشـود بر 
سـر هیچ چیز توافق نشـده اسـت." وی ادامه داد: 
شـواهد می گویـد بسـته شـدن پرانتزها سـرعت 
گرفته اسـت امـا هنـوز بـرای اینکـه بگوییـم کار 
تمـام شـده، زود اسـت و از امـروز تـا مـدت زمان 
غیرقابـل پیش بینـی مذاکـرات مـی توانـد ادامه 
داشـته باشـد اما مهـم این اسـت کـه در مذاکرات 
رونـد رو بـه جلوسـت و بـا همـه اختالفـات رونـد 
متوقـف نشـده اسـت و ایـن نکتـه مثبتی اسـت. 
ایـن کارشـناس مسـایل آمریکا در پاسـخ بـه این 
که بـه نظر شـما آمریـکا دسـت از لجاجت بر سـر 
برداشـتن تحریم هـای زمـان ترامپ برمـی دارد؟ 
اظهار کرد: سـهم آمریکا در برداشـتن تحریم ها و 
بازگردانـدن شـرایط به زمانـی که برجـام در حال 
اجرا بود بیشـتر از ایـران اسـت هر چند کـه ایران 

هم در ایـن رابطـه موثر اسـت.

ابوالفتح: 

سهم آمریکا در برداشتن تصمیمات سخت
به مراتب بیشتر از ایران است

وزیـر ورزش در مـورد نامـه هیئـت رئیسـه 
فدراسـیون فوتبـال درخصـوص عـزل عزیزی 
خادم گفت: هیئت رئیسـه اختیارات و وظایفی 
دارد که بـه آنها احتـرام می گذاریم. بـه گزارش 
خبرنـگار ورزشـی خبرگـزاری تسـنیم، حمید 
سـجادی، وزیـر ورزش و جوانـان در اختتامیـه 
نخسـتین لیـگ ورزش همگانـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی اظهـار داشـت: خیلـی ممنونـم از 
دانشـگاه آزاد که بـا یک ابتـکار جالـب، جذاب 
و سـهل الوصول، هـر کسـی کـه عالقه منـد به 
حضـور در لیـگ مجـازی دانشـگاه آزاد بـوده، 
شـرکت داده اسـت. خانـواده ایـن افـراد نیـز 
از ایـن موضـوع اسـتقبال کـرده بودنـد. وزیـر 
ورزش تاکیـد کـرد: ورزش همگانـی در دنیـا 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه و فرهنگ سـازی 
خوبـی هـم پیرامـون آن انجـام شـده اسـت. 
همچنیـن دیدگاه هـای مختلفـی در دنیـا 
پیرامـون ورزش همگانـی مطـرح شـده اسـت. 
بیشـتر جوامـع ورزش همگانی را عاملـی برای 
کاهـش هزینه هـای درمـان می داننـد. برخـی 
معتقدنـد کـه ورزش همگانی می توانـد پایه ای 
بـرای ورزش قهرمانـی باشـد. برخی دیگـر نیز 
می گوینـد کـه ورزش همگانی می توانـد اوقات 
فراغت پربـاری را ایجـاد کنـد. وی افـزود: باید 
در سـبک جدیـد زندگـی مـا، بخشـی از وقـت 
24 سـاعته را بـه ورزش همگانـی اختصـاص 
بدهیم که این مسـئله می تواند بـا رویکردهای 
مختلف باشـد. بنابرایـن ورزش همگانی جذاب 
اسـت و همـه می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. 
برنامه امـروز نیـز چنین فلسـفه ای داشـت. در 
چندیـن نوبـت از مسـئوالن مربوطـه تشـکر 
کردم کـه ابتـکار عمل بـه خـرج دادنـد و لیگ 
مجـازی را طراحـی کردنـد کـه بـا اسـتقبال 
خوبـی هـم مواجـه شـد؛ بـه طـوری کـه ۳2 
هـزار نفـر در آن حضـور داشـتند. بهـار سـال 
1401، مرحلـه دوم برگـزار می شـود و کـم 
و کسـری ها نیـز برطـرف و در ادوار مختلـف 
کامل برگزار می شـود. سـجادی درباره اتفاقات 
اخیـر در فدراسـیون فوتبـال و نامـه هیئـت 
رئیسـه فدراسـیون در خصـوص عـزل عزیزی 
خـادم و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وزارت 
ورزش چـه اقدامی در ایـن راسـتا خواهد کرد؟ 
گفـت: شـنیده ایم و هنـوز چیـزی بـه صـورت 
رسـمی و کتبـی بـه مـا منعکس نشـده اسـت. 
هر فدراسـیونی برای خودش اساسـنامه دارد و 
طبق آن نیز هیئت رئیسـه دارد. هیئت رئیسـه 

اختیـارات و وظایفـی دارد و منتظریـم ایـن 
مسـئله به صـورت رسـمی و کتبی به مـا اعالم 
شـود تـا ببینیـم در کجـای کار هسـتیم. به هر 
حال مـا هـم وظایفی داریـم که شـامل وظایف 
نظارتـی و همکاری هایـی اسـت که بایـد انجام 
دهیم. منتظر هسـتیم کـه فدراسـیون فوتبال 
این مسـئله را رسـماً به مـا منعکس کنـد. وزیر 
ورزش و جوانـان در پاسـخ به این سـوال که آیا 
اقدامات عزیـزی خـادم و انتصاب هـای صورت 
گرفته از سـوی او، بـرای وزارت ورزش نیز مورد 
ابهـام قـرار داشـت یـا خیـر؟ تصریـح کـرد: در 
حـال بررسـی هسـتیم و تـا زمانی کـه گزارش 
رسـمی برای ما نیایـد، نمی توانیـم کاری انجام 
دهیـم. 52 فدراسـیون داریـم کـه همـه آنهـا 
دارای اساسنامه هسـتند. به مجمع و اساسنامه 
احتـرام می گذاریـم. از دیربـاز موضـوع تهیـه 
اساسـنامه جدید فدراسیون ها شـروع شده بود 
که ایـن موضوع بـه قبـل از حضور علی نـژاد در 
وزارت ورزش برمی گشت. در زمان او اساسنامه 
جدیـد فدراسـیون ها و آیین نامه هـا و ... ابـالغ 
شـد. وقتی این کارهـای حقوقـی انجام شـده، 
ما بـه داخـل فدراسـیون ها احتـرام می گذاریم 
که آنهـا روی پای خودشـان بایسـتند و بتوانند 
با قوانیـن جدیـد و اساسـنامه، فضـای حقوقی 
محکمـی را دنبـال کننـد و طبـق اساسـنامه و 
طبـق ضوابطی کـه در دنیا هم مرسـوم اسـت، 

پیـش برونـد.

امـکان تغییر برنامه سـفر و یافتـن پرواز 
جایگزین وجود نداشـت

وی در مـورد عـدم مالقاتـش بـا تومـاس بـاخ 
رئیـس کمیتـه بین المللـی المپیـک در چیـن 
اظهـار داشـت: خیلـی عالقه منـد بودیـم کـه 
بـا تومـاس بـاخ دیـدار داشـته باشـیم ولـی به 
دلیـل محدودیت هـای کرونایی، تدابیر بسـیار 
شـدیدی اتخاذ شـده بود. وقتـی وارد فـرودگاه 
پکن شـدیم این فـرودگاه را تعطیـل دیدیم و و 
خدمـات فرودگاهی صرفاً به شـرکت کنندگان 
در المپیـک زمسـتانی ارائـه می شـد. در ایـن 
فـرودگاه امـکان تـردد روزانـه نبـود بـه همین 

خاطر امکان تغییـر برنامه سـفر و یافتـن پرواز 
جایگزیـن وجود نداشـت. سـجادی ادامـه داد: 
روز سه شـنبه قـرار بـود بـاخ را مالقـات کنیم. 
تقاضـا کردیـم مالقـات مـا بـه زمـان جلوتری 
منتقل شـود کـه در نهایت بـه سـاعت 1۳ روز 
دوشـنبه منتقل شـد. متاسـفانه پرواز ما بامداد 
روز دوشـنبه بود. اگر پرواز بامداد دوشـنبه را از 
دسـت می دادیـم تا روز پنجشـنبه می بایسـت 
در پکـن باقـی می ماندیـم یعنـی حـدود 8 روز 

خـارج از کشـور بودیـم. از طرفی امـکان تغییر 
برنامـه تومـاس بـاخ وجود نداشـت.

آی دی کارت هـای ما در دقیقـه ۹۹ آماده 
شد

وی در ادامـه گفـت: آی دی کارت هـای مـا در 
دقیقـه ۹۹ آمـاده شـد و به سـختی توانسـتیم 
خودمـان را بـه المپیـک زمسـتانی و مراسـم 
افتتاحیـه برسـانیم. از دو دهکـده و تمرینـات 
بازیکنان بازدیـد کردیم و چند مـکان و رویداد 
تخصصـی را نیـز مشـاهده کردیـم کـه دیـدن 
آنهـا بـرای مـا الزم بـود. محدودیت هایـی کـه 
بـرای کرونـا اتخـاذ کرده ایـم سـهل و آسـان 

اسـت اما در چین، شـرایط بسـیار سـختگیرانه 
بود. اگر قـرار اسـت کنترل جـدی بـرای کرونا 
داشـته باشـیم شـرایط چین به عنوان شـرایط 
اسـتاندارد می توانـد در نظـر گرفتـه شـود. بـا 
وجـود همه ایـن سـختی ها دیـداری بـا رئیس 
کمیتـه ملـی المپیـک کره جنوبـی داشـتیم و 
وزیر ورزش چین و سـه مدیر موثـر توماس باخ 
را مالقـات کردیـم. وزیـر ورزش تصریـح کـرد: 
در نهایـت بـا توجه بـه اینکـه زمـان پـرواز ما و 
سـاعت مالقـات تومـاس بـاخ هماهنگ نشـد، 
مقـرر شـد دیـداری را بـا وی در لـوزان داشـته 
باشـیم و قـرار اسـت در اولیـن فرصـت ممکن 
با دعـوت تومـاس بـاخ در مقـر IOC با ایشـان 
مالقـات کنیـم. سـجادی در مـورد واگـذاری 
باشـگاه های اسـتقالل و پرسـپولیس گفـت: 
امروز جلسـه ای در وزارت اقتصـاد در این مورد 
برگـزار خواهـد شـد. در این جلسـه مشـخص 
می شـود که نمـاد اسـتقالل و پرسـپولیس چه 
زمانـی بـاال خواهـد آمـد. مـا خودمـان هـم به 
ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه کم کـم ایـن اتفاق 
در حال افتـادن اسـت. جلسـه امروز بـا حضور 
من، وزیر اقتصـاد و دارایی، وزیر دادگسـتری و 
سـازمان خصوصی سـازی برگـزار خواهد شـد 
و بـه زودی خبرهـای خـوب را خواهیم شـنید. 
وزیـر ورزش در مـورد عـدم اعـزام تیـم ملـی 
کشـتی به آمریکا اظهـار داشـت وزارت ورزش 
موضع خاصـی در این مـورد ندارد و بـه نظرات 
فدراسـیون کشـتی احتـرام می گذاریـم. در 
فدراسـیون کشـتی یک قهرمان المپیک و یک 
مدیر موفـق ورزشـی حضـور دارد و پشـتیبان 

فدراسـیون ها هسـتیم.

واکنش سجادی به احتمال برکناری عزیزی  خادم:

به اساسنامه فدراسیون فوتبال احترام می گذاریم
گزارش

ملی پوش اسکی:
 در ایران تست گرفتند اما جوابش 

را به ما ندادند
مرتضـی جعفـری مدعـی شـد فدراسـیون اسـکی بـا اصـرار 
ورزشـکاران از کسـانی کـه در مسـابقات انتخابـی المپیک پکن 
شـرکت کرده بودند، تسـت دوپینگ گرفـت اما جـواب آن را به 
ورزشـکاران اعـالم نکرد. به گـزارش خبرگـزاری ایسـنا، آژانس 
بین المللـی کنتـرل دوپینـگ )ITA( روز چهارشـنبه اعالم کرد 
که تسـت دوپینـگ  حسـین ساوه شمشـکی پرچمدار ایـران در 
المپیـک زمسـتانی 2022 مثبت شـده اسـت. گفتنی اسـت که 
این تسـت خارج از مسـابقه و روز دوشـنبه در پکن گرفته شـده 
کـه در نمونـه او مـاده اسـتروئید آنابولیـک آندروژنیـک یافـت 
شـده اسـت. ساوه شمشـکی در اعتراض به مثبت شـدن تسـت 
اولیه خـود درخواسـت تسـت B داد کـه اکنـون جـواب آن هم 
مثبت اعالم شـده اسـت. به دنبـال ایـن ماجرا مرتضـی جعفری 
کـه در مسـابقات انتخابـی المپیـک رقابـت نزدیکی با حسـین 
ساوه شمشـکی داشـت در مـورد مثبـت شـدن تسـت دوپینگ 
این ورزشـکار بـه ایسـنا گفت: حسـین ورزشـکار خیلـی خوبی 
اسـت، ۳6 سـال سـن دارد و دو بـار هـم المپیـک رفتـه اسـت. 
تقریبـا 10 مـاه پیـش ربـاط صلیبـی  خـود را عمـل کـردم و به 
سـختی به مسـابقات انتخابـی المپیک رسـیدم. اولین مسـابقه 
انتخابی مـا در ترکیـه بـود، آنجا هر چـه خوب اسـکی می کردم 
حسـین بهتـر از مـن بـود و نفـر سـوم اختـالف فاحشـی بـا مـا 
داشـت. هر کاری کـه می کردم حسـین باز یـک پله خـودش را 
از من جلوتر می کشـاند. ایـن کمی برایـم عجیب بود که کسـی 
با ۳6 سـال سـن امسـال و در شـرایطی کـه خیلـی در تمرینات 
هم شـرکت نمی کـرد، اینگونه کار کنـد. او در ادامه مدعی شـد: 
در مسـابقات داخلـی هـم بـاز ایـن رونـد جلو رفـت و حتـی در 
آخریـن انتخابی در پیسـت دربندسـر همچنان حسـین نفر اول 
بـود، یعنـی از 1۳ مسـابقه در 11 مسـابقه اول شـد. ایـن خیلی 
داسـتان سـوال برانگیـزی بـود. ایـن داسـتان آنقـدر قـوی بود 
که فدراسـیون اسـکی به اصـرار ورزشـکاران مجبور بـه گرفتن 
تسـت دوپینـگ شـد. 15 دی ماه تسـت را از مـا گرفتنـد. من و 
بقیـه بچه هـا خیلـی پیگیـری کردیم کـه چـرا جـواب نمی آید. 
می گفتنـد هنـوز کمیته پزشـکی جواب را نفرسـتاده اسـت، در 
صورتی کـه جـواب تسـت دوپینـگ بعـد از 15 روز می آیـد. در 

نهایـت هـم جوابی بـه مـا ندادند.
 ماده استروئید از دو هفته تا ۶ ماه در بدن می ماند

او در پاسـخ بـه ایـن مـورد کـه برتـری در مسـابقات انتخابـی 
بـه معنـی دوپینـگ در آن مسـابقات نیسـت، بیـان کـرد: ماده 
اسـتروئید از دو هفتـه تـا 6 مـاه در بـدن می مانـد. از طرفی تیم 
اسـکی ایـران اختـالف فاحشـی بـا نفـر اول دنیـا دارد و هیـچ 
امکانـی وجود نـدارد که جـزو 10 نفـر اول دنیـا باشـد، یعنی ما 
نفر 1۳00 دنیا هسـتیم اما چون در المپیک هر کشـور سـهمیه 
محـدودی دارد، می توانیـم جایگاه مـان را تغییـر بدهیـم، یعنی 
از نفر هزار بـه ۳0 یا 40 برسـیم. پـس فقط شـرکت در المپیک 
برای مـا اتفاق بزرگی اسـت و بـرای نتیجـه گرفتـن در المپیک 
نیـازی بـه دوپینـگ نداریـم. دوپینـگ هـم بکنیـم در بهتریـن 
حالـت از ۳0 به 28 می رسـیم امـا جنگ بـزرگ در ایـران اتفاق 
می افتـد تـا تنهـا سـهمیه را بگیریـم. بنابرایـن تنهـا دلیلـی که 
برای دوپینـگ وجود دارد، انتخاب شـدن در داخل ایران اسـت. 
جعفـری در پایان گفـت: نفر بعد حسـین بـودم  و 8 امتیـاز با او 

اختـالف داشـتم امـا االن حقم ضایع شـده اسـت.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با طرح 
این پرسش که مسئول بهبود فعالیت های 
بدنی مردم ایران چه شخص یا نهادی است از 
بی توجهی به یک خطر بسیار بزرگ که سالمت ایرانیان را 
نشانه رفته است، انتقاد کرد. به  گزارش ایسنا، افشین مالیی در 
مراسم اختتامیه نخستین لیگ کشوری دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی، با اشاره به اینکه بنا بر آمار ارائه شده توسط مرکز 
ملی آمار ایران جمعیت ورزشکار ایران به 46 درصد کاهش 
یافته است که یک دلیل کاهش آن کرونا بوده است، اظهار 
کرد: کرونا علت اصلی نیست و هم اکنون 82 درصد مرگ و 
میر کشور به دلیل بیماری های غیر واگیر است. وی ادامه داد: 
یکی از کارکردهای اصلی ورزش تامین سالمت ملی مردم 
است که این مساله مورد تاکید قانون اساسی نیز قرار گرفته 
و در بند سوم قانون اساسی بر فراهم سازی ورزش رایگان، 
یک تکلیف برای دولت تعیین شده است. رییس فدراسیون 
ورزش های همگانی با طرح این پرسش که به چه علت ۳0 
درصد دانش آموزان ایرانی دچار کم تحرکی شده اند؟ گفت: 
سیاست گذاری در حوزه سالمت چگونه پیش می رود؟ ما 
در هر حوزه ای یک متولی داریم، اما متولی بهبود وضعیت 

سالمتی و فعالیت بدنی مردم کیست؟ 

مدیرعامل باشگاه تراکتور از باز شدن پنجره 
نقل وانتقاالت داخلی این باشگاه خبر داد. به 
گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه تراکتور، میر 
معصوم سهرابی، مدیرعامل تراکتور درباره روند باز شدن پنجره 
داخلی این باشگاه اظهار کرد: طی روزهای اخیر پنجره نقل و 
انتقاالت داخلی تراکتور با شکایت چند نفر بسته شده بود که 
با توجه به حساسیت موضوع، شخصا با حضور در تهران امورات 
مربوط را پیگیری کردیم و خوشبختانه با پرداخت مطالبات 
افرادی که با شکایت آنان پنجره تیم بسته شده بود، مشکل 
مرتفع شد و کارهای اداری ثبت قرارداد بازیکنان جدید و صدور 
کارت بازی آنان نیز انجام شده و مشکلی از این بابت نداریم. 
او افزود: در حالی که برخی باشگاه ها ماه ها درگیر یک پرونده 
خارجی می شوند، اما باشگاه تراکتور با درک شرایط موجود و 
نگرانی هواداران، پیچیده ترین پرونده های خارجی و داخلی را در 
اسرع وقت حل و فصل کرد تا فرصت تقویت تیم از دست نرود. 
سهرابی با بیان اینکه تمامی اقدامات باشگاه در راستای تقویت 
تیم در نیم فصل بود، بیان کرد: همان طور که به هواداران قول 
داده بودیم، با پرداخت درصد مقرری از مطالبات اعضای تیم، مانع 

جدایی بازیکنان مورد نیاز در نیم فصل شدیم.

3۰ درصد دانش آموزان کم 
تحرک هستند!

پنجره داخلی تراکتور باز شد

خبر

خبر

خبر

برخی معتقدند که ورزش همگانی می تواند پایه ای برای ورزش قهرمانی باشد. برخی دیگر نیز می گویند 
که ورزش همگانی می تواند اوقات فراغت پرباری را ایجاد کند. وی افزود: باید در سبک جدید زندگی ما، 
بخشی از وقت ۲۴ ســاعته را به ورزش همگانی اختصاص بدهیم که این مسئله می تواند با رویکردهای 
مختلف باشد. بنابراین ورزش همگانی جذاب است و همه می توانند از آن استفاده کنند. برنامه امروز نیز 

چنین فلسفه ای داشت.

یم
سن

س: ت
عک

کاغذ ورزش

افقی
 1 - اثری از واسیلی یان - برگ - از 
مخترع   - منچستر2  اسبق  بازیکنان 
یازده،   - خفته  انداز  زیر   - الستیک 
دو یار هم قد - اثر چربی3 - اكسید 
بر مال كردن، فاش  طبیعی، سرمه - 
زنگها  آواز،   - کردن4  آشکار  نمودن، 
بر  دارد،  وجود  آن  طبی  و  آفتابی   -
دروغگو   - می گذارند5  چشم  روی 
در غربت فراوان زند - تکرار حرف - 
خوب و نیکو  - فصل بهار6 - بافت 

 - سرزنش کردن    - چشم   رنگی 
بجز، مگر، حرف استثناء7 - صورت، 
 - مثبت  پاسخ  بله،   - مهره شطرنج 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - نصف 
قدیمی  نام  تهران،  پادگان   - طرف8 
در  خطی   - قدیم  اصفهان  اصفهان، 
ایران  جنوب  در  کشوری  نام  دایره، 
این  نام   - غوغا9  و  شور  - گرفتن، 
 - فریدون   پسر   - تاریخی  مكان 
خانه  ناخن،  زینت  ناخن،  رنگ 
سنگ پشت10 - موجودی که در آب 
عزیز  عرب،  مادر   - می کند  زندگی 

 -  11 آچار  نوعی   - لغب   - تازی 
مشایعت  آش، حرف  همراهی،  کلمه 
 - دندان  به  انگشت  زده،  شگفت   -
جوان، برنا - گرداگرد لب و دهان12 
زردآلوی  آبله،  بیماری  سرب،   -
پست - تسمه عقب پاالن - اتومبیل 
صحرا13 - ضمیر غائب، وی، ضمیر 
شیرین  میوه   - مفرد  شخص  سوم 
ریز شیرین - صوت14  میوه  بهاری، 
- جمله دستوری - در حال شیون - 
نیر وارونه15 - اثری از ویلیام بلیک 
 - کردن  محکم  ساختن،  استوار   -
چو   - هوا  از  تلفن، گرفتنی  مخترع 

وارونه

عمودی
1 - كیف التین - دیدار - درخشان، 
ضمیر   - قرقیزستان  شهر   - روشن2 
خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره، 
برونته - از توابع دماوند - حرف ندا3 
كاندیدای  بازیگر   - سر  بی  متد   -
و  عیب  بی  تمام،   - دیوار  قلب  فیلم 
نقص4 - مخترع جت - آب منجمد، 
 - الفبا  حروف  از   - درجه  صفر  آب 
برهنه5 - مسافر - خالص - خیس، 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - خشک  ضد 
اخبار،   - شمالی  رود   - انگلیسی6 
سازمان  دانستنیها،  و  معلومات 
حشره  سمی،  عنکبوت   - تجسسی7 
ای با زهرخطرناك - جرقه آتش - یار 
لیلی، دیوانه8 - آب دهان - بیسواد، 
درس نخوانده - بزرگ ایل9 - امر از 
فرومایه،  فرومایه،  و  پست   - زدودن 
 - سرسخت10  دشمن   - خسیس 

نیش   - تركستان  در  شهری  داماد، 
خمیدگی  فاصله،  حرف   - زنبور  زدن 
كاغذ، لنگه بار11 - بلند - نخ ابریشم، 
ابریشم خام، جوانه درخت - مالیات 
زوركی، مالیات قدیم - تکبر، غرور12 

تنگی   - ها  ملت   - علفی   - گیاهی 
دادن،  خبر  خبرها،   - سختی13  و 
هوای  هوا،  جابجایی   - ساختن  آگاه 
اربعه، آماس، ورم  از عناصر  متحرك، 
و برآمدگی روی بدن، نفخ - بابا14 - 

بیماری ریوی، نت بیمار - واحد وزن 
درهم15  وای   - المان  در  شهری   -
خدا   - قطعه  چیزی،  از  ای  پاره   -
بی  نه   - بادیه  جنس  از   - شناس 

ادبانه

جدول شماره ۱۱7۵

شماره ابالغیه: 140021100024584068
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

باب  زمانی  شهربانو  خانوادگی:   نام  و  نام 
گهری

نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور: 1400/12/4    ساعت حضور: 

 8:30
در خصوص دعوی اسماعیل توکلی هللا آبادی 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند 
دادرسی در وقت  خودرو و مطالبه خسارت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.
ابالغیه فاقد پیوست می باشد.

این ابالغیه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 
گردیده است.

استفاده  با  و  ابالغ مراجعه کنید  به سامانه 
از شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این 
ابالغیه و پیوست در آن را از قسمت " دریافت 
با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
حساب   ، سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
ننموده  دریافت   ) رمز  و  شناسه   ( کاربری 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
عدم  صورت  در  و  قضایی  الکترونیک 
قضایی  واحد  نزدیکترین  به  دسترسی 

مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
تنطیم کننده ابالغیه: الهه مقدم
م الف 42

شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان
ابالغیه

آگهی الکترونیک



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1176 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 بهمــن   25 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 سور بز

نویسنده: ماریو بارگاس یوسا
ترجمه: عبدالله کوثری- انتشارات: علم

رمان سور بز اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از مهم ترین رمان نویسان 
و مقاله نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان 

نسل خود است یوسا  در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات 
شد. سور بز داستان زندگی تروخیو یکی از بدنام ترین و فاسدترین 

دیکتاتورهای آمریکای التین است. کسی که برای ۳۱ سال بر 
کشور دومینیکن حکومت کرد و هر نوع مخالفتی را سرکوب و 

از بین می برد. 

فراخوان بین المللی چهاردهمین جایزه 
دوساالنه تصویرسازی key colours سال 

۲۰۲۲ منتشر شد.
مهلت: ۳0 تیر 1401

این رقابت توسط انتشارات کلویز و شهر هاسلت برگزار می 
شود. 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.

دهانه های آتشفشانی گندم بریان
 E ۱۹ ۳۱ N سه دهانه آتشفشانی گندم بریان در موقعیت جغرافیایی

۵۷ ۳۱ در استان کرمان واقع است. این منطقه از گندم بریان در حدود ۴۸۳ متر ارتفاع 
از سطح دریا ارتفاع دارد و در  شمال غربی گندم بریان در مجاورت هامادا یا دشت لوت 

شمالی قرار دارد.
گندم بریان محلی است که از باال به شکل ماقه ای دیده می شود و در سطح زمین 

منطقه ای تقریبا مسطح سنگ های بازالتی سیاه هستند سنگ هایی که کانی الیوین 
را مهمان دارند. این سنگ های حاصل فوران چند دهانه آتشفشانی از جمله دهانه 

آتشفشانی کردوانی و دهانه آتشفشانی محمودی هستند. این دهانه ها به افتخار این 
بزرگان به نام آنها نامیده شده اند تا به پاس تاش هایشان نامشان در کویر بماند.

دهانه ها دقیقا بر روی گسل نایبند قرار دارند.یکی از نظرات در مورد چگونگی فوران 
این آتشفشان های جوان که مربوط به کواترنر می باشند این است که در راستای گسل 
نایبند با ایجا شرایط پلکانی گسل محیطی کششی بوجود آمده و با نازک شدن پوسته 

زمین در این قسمت گدازه ها بیرون ریخته اند و بر پهن دشت لوت و بر روی الیه های 
رسی گسترانده شده اند.در مورد انتخاب نام گندم بریان گفته می شود سال ها پیش که 

مسافران بین قهستان و شهداد بار خود را در این محل بر زمین می گذارند دانه های 
گندم بر روی سنگ بازالتی سیاه قرار می گیرد بعد از مدتی از شدت گرما بریان می شود 

و نام گندم بریان بر آن نهاده می شود . مدتی هم به اشتباه شایع شده بود که گندم 
بریان گرمترین نقطه کره زمین است 

که بعدا برای چند سال متوالی نقشه ها 
همتراز گرمایی نشان داد چاله لوت در 
جنوب لوت یکی از گرمترین نقاط کره 
زمین است اگر چه با وجود سنگ های 
سیاه که گرما را جذب می کند و دمای 

بسیار باالی تابستان لوت گندم بریان 
یا ریگ سوخته درجه حرارت باالیی را 

نشان خواهد داد.
دسترسی به این منطقه نیازمند کسب 

مجوزهای الزم و همچنین راهنمای 
مسلط به منطقه است./گروه کویرها و 

بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

سـمیه خدیشـی- معاونـت بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـا اشـاره بـه پوشـش 
واکسیناسـیون در هفـت شـهر جنوبـی گفـت : 
طبق بررسـی های انجام گرفته با وجـود اهتمام 
و تاش در تزریق واکسـن کرونا، هنـوز از لحاظ 

آمـاری عقـب هسـتیم.
دادخـدا صادقی از روند شـیوع سـویه اومیکرون 
در جنـوب کرمـان ابـراز نگرانـی کـرد اظهـار 
داشـت :علیرغـم تـاش و همـت همه دسـتگاه 
هـای متولـی هنـوز حـدود هفتـاد هـزار نفـر از 
مـردم جنـوب کرمـان واکسـن دریافـت نکرده 
اند و باید بـا کمک اطـاع رسـانی ، این افـراد را 

پـای میز واکسـن کشـاند 
او ادامـه داد: از بین افـراد واجد شـرایط دریافت 
ُدز دوم واکسـن کرونـا تقریبـا هشـتاد هـزار نفر 

هنـوز جهـت دریافـت ُدز دوم اقـدام نکردنـد و 
پوشـش ُدز دوم  واکسـن در جنـوب کرمـان 

۷۵درصـد بـوده اسـت. 
معاونـت بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفت مـی گوید:آمار روزانه کشـور نشـان می 
دهد کـه پوشـش واکسیناسـیون در اسـتانهای 
برخوردار خـوب اسـت، واز یک میلیـون و ۱۰۰ 
هـزار نفـر واکسـن زده در هفـت شهرسـتان 
جنوبـی بـه ترتیـب در رودبـار جنـوب کمترین 
اسـتقبال و بعـد از آن عنبرآباد،جیرفت، کهنوج، 
منوجـان، قلعه گنـج و فاریـاب کمتریـن میزان 
واکسـن را تزریـق  ودر رتبـه هـای بعـدی قـرار 

دارنـد. 
صادقـی بـا تاکیـد بـر اینکـه تزریـق واکسـن و 
رعایـت فاصلـه اجتماعـی بیـش از ۹۰ درصد از 

ابتـا بـه کوویـد ۱۹ پیشـگیری مـی کنـد بیان 
داشـت: همکاران در معاونت بهداشتی و ستادها 
در خصـوص واکسیناسـیون و نظـارت پروتـکل 
های بهداشـتی بسـیج شـده اند که امیدواریم با 
تاش در خصـوص  کاهـش تعداد واکسـن نزده 
هـا و پاییـن آمـدن ایـن آمـار اندکـی خیالمـان 
راحت شـود و با کاهش تعداد بسـتریان از فشـار 

کاری و روحـی بـر کادر درمان کاسـته شـود.
را  بهداشـتی  معاونـت  کنونـی  نگرانـی  او 
جامانـدگان نوبـت اول و دوم واکسـن عنـوان 
و اعـام کـرد :در گـروه سـنی ۵تـا یـازده سـال 
حدود ۱۲۰هـزار نفـر باید واکسـن شـوند که از 
این تعـداد حـدود ۴یا ۵درصد واکسـینه شـدند 

و ایـن رونـد ادامـه دارد. 
دادخـدا صادقـی  تصریـح کـرد:در مراکـز 
۱۶سـاعته به صـورت اختصاصی خدمـات کرونا 
داده می شـود و افراد بـا عایم کرونا بـا آزمایش 
و ویزیـت پزشـک بـا مراجعـه بـه ایـن مراکـز 

خدمـات دریافـت میکنـد.
او در رابطـه بـا عـوارض احتمالـی واکسـن 
گفـت: گزارشـات عـوارض واکسـن از طریـق 
سـامانه رصـد مـی شـود و در کمیتـه فنـی 
و علمـی ایـن مـوارد بررسـی و در خصـوص 
صحت یا سـقم مـوارد نتیجـه اعام مـی گردد 
همچنین و در جنـوب کرمان از بررسـی چهار 
مـورد گـزارش عـوارض واکسـن در هیچکدام 
از ایـن مـوارد تاییـد عـوارض واکسـن گزارش 

نشـده اسـت.

اولین قبرستان مسلمانان
 در ایران

قبرستان »سفیدچاه یا سپید«، جایی در روستای 
سفیدچاه در بهشهر در دل جنگل های »یانه سر« قرار 
دارد و به نظر می رسد عمده شهرت این روستا نیز به 

دلیل وجود این قبرستان باشد.
بقعه و گورستان تاریخی سفید چاه، قبرستانی با 

سنگ های عمودی خاکستری و حکاکی های عجیب 
و غریب است. این سنگ ها، عنوان اولین قبرستان 

مسلمانان ایران را با خود یدک می کشد.

عکس: مهر

رنا
: ای

بع
من

رودبار جنوبی ها کمترین استقبال را دارند 
۸0 هزار نفر واجد شرایط در جنوب کرمان واکسن کرونا دریافت نکرده اند

افزایش ۶۴۰ درصدی فضای ذخیره سازی 
نهاده ها و فرآورده های دامی در استان کرمان

بیماری دامن گندم را می گیرد 

۱3۹ نفر از محکومان استان کرمان
 مورد عفو رهبری قرار گرفتند

خبر

مدیرکل اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: این اداره کل اقدام به افزایش فضای 
ذخیره سازی نهاده ها و فرآورده های دامی نموده است.

مسعودی مدیرکل اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان افزود: همچنین این اداره کل 
ضمن داشتن یک باب انبار ملکی با ظرفیت ۳۰،۰۰۰ تن اقدام به اجاره یک باب سیلو با ظرفیت 
۱۵۰۰۰ تن در شهرستان بافت نموده است.او خاطرنشان کرد: همچنین پیگیری تشریفات 
اداری جهت انعقاد قرارداد اجاره یک باب سوله با ظرفیت ۱۸۰۰۰ تن در شهرستان رفسنجان 
نیز در حال انجام است و چنانچه قرارداد فوق منعقد گردد ظرفیت ذخیره سازی نهاده های 

دامی در استان با ۵۵% افزایش به ۶۳۰۰۰ تن خواهد رسید.
مسعودی اظهار کرد: به منظور افزایش ذخیره گوشت و مرغ منجمد و توزیع به موقع در بازار، این 
اداره نسبت به افزایش حجم قرارداد فی مابین این اداره کل با سردخانه جنوب شرق از ۵۰۰ تن 
به ۱۲۰۰ تن اقدام نموده است و طی روزهای اخیر با سردخانه آسمان آبی سیرجان با ظرفیت 
ذخیره سازی ۲۵۰۰ تن فرآورده های دامی قرارداد منعقد گردیده است . بدین ترتیب ظرفیت 

ذخیره سازی استان به با ۶۴۰%  افزایش به ۳۷۰۰ تن رسیده است .

سرپرست مدیریت حفظ نباتات استان کرمان گفت: احتمال شیوع بیماری های گندم در سال 
زراعی جاری بسیار زیاد است. لری، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی در سال زراعی جاری 
)۱۴۰۱-۱۴۰۰( و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر بارندگی های نرمال از هفته سوم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، احتمال شیوع و گسترش بیماری های زنگ زرد 

و بیماری های لکه برگی گندم و ... در مزارع گندم وجود خواهد داشت.
او می گوید:بر همین اساس کارشناسان حفظ نباتات و ناظرین گیاه پزشکی شهرستان ها، 
عاوه بر نظارت و پایش مستمر مزارع گندم، جهت شناسایی و کنترل علف های هرز و آفت سن 
گندم، در مورد ردیابی و کانون کوبی بیماری های ذکر شده همگام و همیار کشاورزان هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۳۹ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقاب، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی این استان، همزمان با چهل و سومین 

سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران مورد عفو رهبری و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
یدالله موحد در تشریح این خبر افزود:رهبر معظم انقاب اسامی براساس پیشنهاد ریاست 
قوه قضاییه با عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقاب، 

سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
او با اشاره به اینکه در استان کرمان ۱۳۹ محکوم شامل عفو و تخفیف مجازات شده اند، 
اظهارداشت: از این تعداد ۱۲۱ نفر با استفاده از عفو رهبری آزاد و مابقی مشمول تخفیف 

مجازات شده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: از مجموع مشموالن عفو رهبر معظم انقاب 
اسامی به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران ، هشت نفر زن و 

۱۳۱ نفر مرد هستند.

خبر

و  میراث فرهنگی،گردشــگری  مدیــر کل 
صنایع دســتی گفت:»صــادرات چمدانــی 
نیمه قیمتــی  و  قیمتــی  ســنگ های 
شهرســتان شــهربابک ۵۰۰ هــزار دالر در 

ســال اســت.«
فریــدون فعالــی در حاشــیه ســفر بــه 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهربابک ب ــتان ش شهرس
ــی  ــهر مل ــوان ش ــزد عن ــتان نام ــن شهرس ای
ســنگ فیــروزه شــده اســت اظهــار کرد:»ایــن 
شهرســتان دارای قابلیت هــا و ظرفیت هــای 
خوبــی در زمینــه ســنگ های قیمتــی و 
ــی  ــردش مال ــه گ ــی اســت بطوریک نیمه قیمت

ــهربابک در  ــروزه ش ــنگ فی ــراش س ــته ت رش
ــان  ــارد توم ــش از۵۰ میلی ــه بی ــال ب طــول س

» می رســد.
و  میراث فرهنگی،گردشــگری  مدیــر کل 
صنایع دســتی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ایــن شهرســتان در زمینــه تــراش ســنگ 

فیــروزه دارای ۶۸ تعاونــی و یــک اتحادیــه 
اســت، افــزود: »در شهرســتان شــهربابک 
۲ هــزار هنرمنــد در ایــن زمینــه آمــوزش 
ــه  ــز بیم ــا نی ــر از آنه ــه ۴۰۰ نف ــد ک ــده ان دی

» ند. شــده ا
او بــا تاکیــد براینکه شــهربابک قابلیــت ثبت به 
عنــوان شــهر ملــی ســنگ فیــروزه را دارد بیان 
کــرد: »بایــد شــاخص های الزم بــرای این ثبت 

اجــرا و لحــاظ شــود تــا بتوانیــم در تاریــخ های 
ــور داوران  ــا حض ــاری ب ــاه ج ــا ۲۹ آذرم ۲۷ ت

کشــوری زمینــه ثبــت آن را فراهــم کنیــم.«
فعالــی خاطرنشــان کرد:»طــرح اولیــه تهیــه و 
تدویــن شــده و امیدواریــم بتوانیم بــا همکاری 
ــوان  ــی عن ــئوالن محل ــایر مس ــدار و س فرمان
شــهر ملــی ســنگ فیــروزه را از آن شهرســتان 

ــم.« ــهربابک کنی ش

تحصیل ۹3۱ دانش آموز در ۱۲ مدرسه صدرا

فراخوان مناقصه عمومی
طرح آبرسانی به شورآباد شهرستان فهرج را با براورد  32.927.542.263 ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.646.400.000 ریال به شماره فراخوان 2000005963000178 

سامانه ستاد ، از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت 
معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره  از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

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 مناقصات در سایت شرکت مهندسی 

آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه : روز یکشنبه تاریخ : 1400.11.24 

 - مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ : 1400.12.03 
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400.12.14

 - تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400.12.14 
 - زمان برگزاری مناقصه: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  1400.12.15

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

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
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 131 / الف/ 11 - 1400م  وم
ت د

نوب

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس شنوایی شنا
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و مشخصات کامل 
)Resume( خود را شامل تحصیات، سابقه کار، نام دانشگاه، آدرس 

محل سکونت و شماره تماس خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
اطاعات تماس
info@sepehrcharity.com ایمیل

موقعیت شغلی:مدیر بازرگانی
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

اطاعات تماس
cv.kmcc.manager@gmail.com ایمیل
آدرس محل کار:
 کارخانه سیمان ممتازان واقع در کیلومتر ۳۲ بزرگراه کرمان 
- تهران

 یک موسسه خیریه در شهرستان بم

استخدام سیمان ممتازان کرمان


