
در راستای طرح نهضت ملی مسکن انجام شد 

 تامین مسکن مددجویان کمیته امداد 
در قالب طرح نهضت ملی  
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ُسیل بند خرم؛ در حسرت اعتبار
تکرار سیل در جنوب کرمان و غفلت  از  راهکار پایدار

ممنوعیت واردات واکسن 
»سوءتفاهم« بود

ین  ز محاصره ۶ روستای ا ر منوجان در جنوب استان کرمان ا ندا فرما
د و گفت: به محض فروکش کردن آب  شهرستان در سیالب خبر دا
عملیات راهداری آغاز می شود.محمد محمودی این روستاها را شامل 
جهادآباد،آبدمیل،بن هور،تجدانو،چاهشاهی و گذار تخت برشمرد و از 

امداد رسانی با وجود محاصره سیالب به این روستاها خبر داد.

۶ روستای منوجان 
در محاصره آب هستند

رئیس سازمان غذا و دارو ممنوعیت واردات واکسن به کشور را رد کرد 
و گفت: »قرار نیست واردات واکسن های خارجی متوقف شود، چرا 

که ما میلیاردها دالر به کوواکس سازمان بهداشت جهانی برای دریافت واکسن کرونا، پول 
داده ایم که به وقت اضطرار به ما تحویل نداده اند. حاال باید این محموله های خریداری شده به 
ایران فرستاده شود. قرار نیست ممنوعیتی برای واردات آنها داشته باشیم. حتی ممکن است 

واکسن های اهدایی از سایر کشورها هم داشته باشیم.«
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صندوق پسته در  رفسنجان 
تاسیس می شود

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی رفسـنجان گفـت: »به 
منظور مدیریـت بازار پسـته و رفـع دغدغه کشـاورزان، به 

دنبال تاسـیس صندوق پسـته در شهرسـتان با محوریت منطقه ویژه اقتصادی هسـتیم«.
روح اهلل بهرامشـاهی بـا بیـان اینکـه بایـد قالـب شـرکت ملی پسـته ایرانیـان که وابسـته 
بـه صنـدوق بازنشسـتگی مس اسـت را حفـظ کنیم کـه منحـل نشـود، افـزود: »این یک 
ظرفیت بـزرگ برای صنـدوق به شـمار مـی رود و یک برنـد ملی اسـت و باید تجـار بزرگ 
و سـرمایه گذاران و صاحبنظـران حوزه پسـته تجمیع و عضو صنـدوق شـوند و در کنار آن 

شـرکت ملی صنایـع مس ایـران یا صنـدوق بازنشسـتگی مس سـهامدار شـود«.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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نسبت به کشورهای دیگر نسبت به کشورهای دیگر 
 سم کمتری مصرف می کنیم سم کمتری مصرف می کنیم
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۶ روستای منوجان 
در محاصره 
آب هستند

ز  فرماندار منوجان در جنوب استان کرمان ا
محاصره ۶ روستای این شهرستان در سیالب 
خبر داد و گفت: به محض فروکش کردن آب 

عملیات راهداری آغاز می شود.
شامل  را  روستاها  ین  ا محمودی  محمد 
جهادآباد،آبدمیل،بن هور،تجدانو،چاهشاهی 
و گذار تخت برشمرد و از امداد رسانی با وجود 

محاصره سیالب به این روستاها خبر داد.
ینکه سیالب روز گذشته سبب  و با بیان ا ا
مسدودی راه ارتباطی ۳0 روستای شهرستان 
با تالش بی وقفه مسیر  منوجان شد، گفت:
عملیات  و  شده  باز  روستا   15 رتباطی  ا
بازگشایی مابقی پس از فروکش کردن سیالب 

انجام می شود.
ز آماده باش ستاد بحران  ر منوجان ا فرماندا
این شهرستان  خبر داد و گفت: نیروی ستاد 
بحران همه در حال خدمت رسانی به مناطق 

سیل زده هستند.
د روستاهای شهرستان منوجان را  و تعدا ا
ز آب بردگی و سیالب  ۶0 روستا برشمرد و ا
ین شهرستان  در تمامی مناطق روستایی ا

خبر داد.
محمودی افزود: کارشناسان در حال برآورد 
قبا  ر متعا ما ین آ میزان خسارت هستند لذا ا

اعالم می سود.
او با بیان اینکه از ابتدای بروز سیالب آب ۳0 
روستای شهرستان منوجان قطع شده بود 
اظهار داشت: با تالش های مستمر آب 1۹ 
نجام  روستا وصل شده و مابقی هم در حال ا

است.
محمودی با بیان اینکه سیالب برق ۷0 نقطه 
از شهرستان منوجان را قطع کرده بود از وصل 
شدن برق 50 نقطه خبر داد و گفت: نیروهای 
اداره برق در حال رفع مشکل مناطق قطع شده 

برق هستند.
رد شدن خسارت سنگین  ز وا و همچنین ا ا
به بخش کشاورزی شهرستان منوجان خبر 
داد و افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی در 
حال برآورد خسارت هستند که متعاقبا اعالم 

می شود.
فرماندار منوجان در ادامه از تلف شدن 100 
راس دام سبک و سنگین دامداران شهرستان 
منوجان خبر داد  و گفت: به صورت ویژه پیگیر 
مسایل و مشکالت مردم مناطق سیل زده و 

خسارت دیده هستیم.  
محمودی به وضعیت منازل مسکونی نیز اشاره 
کرد و گفت: منزل مسکونی تخریبی گزارش 
نشده اما تعداد زیادی از منازل نیاز به تعمیر و 

نوسازی دارند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

  رییس سازمان حفظ نباتات:

فراخوان ارزیابی کیفی 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد ارزیابی کیفی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 
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.

فراخوان ارزیابی کیفی
مبانی برآوردقیمت هر متر مربع )ریال(تضمین )ریال(عنوانشماره

130/ج1400/3
ارزیابی کیفی احداث پروژه های مربوط به 
طرح های حمایتی مسکن )نهضت و اقدام 

ملی مسکن( در جنوب استان کرمان
-45،000،000

براساس شیوه نامه ابالغی توسط معاونت محترم 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منضم به 

نامه شماره 125987/400 مورخ 1400/09/27

نوبت اول

- مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/10/19 تا تاریخ 1400/10/25.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد فراخوان ارزیابی کیفی: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11.
o زمان بازگشایی پاکت های فراخوان ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1400/11/12.

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

جناب آقای دکتر رضائی
انتصاب به جا و شایسـته جنابعالـی رابه عنوان مدیـر کل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان که بیانگـر تعهـد ،کارآمـدی ،لیاقت و 
شایسـتگی های بر جسـته شـما در صحنه های خدمـت صادقانه 
بـه نظام و وطن اسـامی اسـت تبریک عـرض نمـوده ؛ موفقیت و 

سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسـئلت دارم.

از طرف محمدی مفرد مدیر شعب بانک کشاورزی 
استان کرمان و دبیر شورای هماهنگی بانکها

به مناسبت میزبانی کرمان در سومین دوره جشنواره ملی تئاتر»سردار آسمانی«صندوق پسته در رفسنجان تاسیس می شود

“تقدس” حجابی برای نشناختن “شهید” نشود

اقدامات شهرداری کرمان به منظور جمع آوری و 
هدایت آب های سطحِی معابر در بارندگی های اخیر

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
رفسـنجان گفـت: »به منظـور مدیریت 
بـازار پسـته و رفـع دغدغه کشـاورزان، 
بـه دنبـال تاسـیس صنـدوق پسـته در 
شهرسـتان بـا محوریـت منطقـه ویـژه 

اقتصـادی هسـتیم«.
روح اهلل بهرامشـاهی بـا بیـان اینکـه 
باید قالب شـرکت ملـی پسـته ایرانیان 
کـه وابسـته بـه صنـدوق بازنشسـتگی 
مـس اسـت را حفـظ کنیـم کـه منحل 
نشـود، افزود: »این یـک ظرفیت بزرگ 
بـرای صنـدوق به شـمار مـی رود و یک 
برنـد ملـی اسـت و باید تجـار بـزرگ و 
سـرمایه گذاران و صاحبنظـران حـوزه 
پسـته تجمیع و عضـو صندوق شـوند و 
در کنـار آن شـرکت ملـی صنایـع مس 
ایـران یـا صنـدوق بازنشسـتگی مـس 

سـهامدار شـود«.
او افـزود: »بـا توجـه بـه اینکه همـواره 
سـوی  از  پسـته  قیمـت  موضـوع 
نماینـده در مجلـس مطـرح می شـد، 
ایده تاسـیس صنـدوق پسـته در ذهن 
مـا شـکل گرفـت و در ایـن خصـوص 
بـا کارشناسـان زیـادی از جملـه آقای 
جالل پـور رئیس سـابق اتـاق بازرگانی 

ایـران هـم جلسـاتی برگـزار و مباحثی 
مطرح کردیـم که مـورد تاییـد وی بود 
و حاضر به سـرمایه گذاری و مشـارکت 
در این صندوق شـد و سـرمایه گذاران و 
پسته کاران بزرگ رفسـنجان هم اعالم 

آمادگـی کردنـد«.
او ادامـه داد: »هـدف نهایـی این اسـت 
که این صنـدوق بتواند دغدغـه همگان 
را در حـوزه پسـته برطـرف کنـد و 
هـم کمکـی در بحـث مدیریـت بـازار 
پسـته باشـد و هـم اینکـه در راسـتای 
ابـزارآالت و تجهیـزات فـرآوری پسـته 
کمکـی به کشـاورز کنـد و آنچـه که در 
اساسنامه شرکت پسـته از تولید سموم 
و کـود شـیمیایی و ... بـوده کـه تقریبـا 
هیچ کـدام محقـق نشـده را محقـق 

کنـد«.
بهرامشـاهی اضافـه کـرد: »بـا توجه به 
اینکـه منطقـه آزاد کیش محـل بورس 
بین المللـی کاال می شـود، راه انـدازی 
بـورس پسـته در منطقـه آزاد کیـش 
را در دسـتور کار داریـم و بـا راه انـدازی 
انبارهـای مجهز و اسـتاندارد پسـته در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی رفسـنجان به 
دنبـال آن هسـتیم کـه مرکز صـادرات 

پسـته کشـور در منطقه ویژه اقتصادی 
رفسـنجان باشـد«.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
رفسـنجان بیان کرد:»بـا ایـن کار نـه 
تنهـا صـادرات پسـته شهرسـتان را از 
محـل ذخیره سـازی انبارهـا می توانیم 
داشـته باشـیم، بلکه پسـته سـایر نقاط 
ایـران را نیـز وارد انبارها کـرده و صادر 
کنیـم کـه بـرای تحقـق ایـن موضـوع 
سـرمایه گذاران بزرگی اعـالم همکاری 

کردنـد«.
اینکـه  بیـان  بـا  بهرامشـاهی 
سـرمایه گذاران بـزرگ رفسـنجان بـا 
دیـد مثبت بـه این قضیـه نـگاه کردند، 
گفت: »راه بـرون رفت از اوضـاع کنونی 
پسـته، شـکل گیری این مجموعه است 
و رایزنی هـای اولیـه هم صـورت گرفته 
و پیگیـر هسـتیم ایـن اتفـاق بیفتـد«.

عبـاس مهران،رئیس جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان انـار و مدیـر تیـم مطالعات 
نیـز  پسـته  صنـدوق  تاسـیس 
تاسـیس  خصـوص  در  توضیحاتـی 
صنـدوق محصـوالت کشـاورزی ارائـه 
و اظهـار کـرد: »راه انـدازی صنـدوق 
 ای محصـوالت کشـاورزی بـه واسـطه 

اینکه بر اسـاس مـاده 1۲ قانـون وزارت 
جهـاد کشـاورزی تاسـیس می شـوند، 
جایـگاه محکمـی دارنـد. سـاختار این 
صندوق هـا خصوصی بـوده و 51 درصد 
سـهام مربوط به بخـش خصوصی و 4۹ 
درصد بخـش دولت سـهامدار اسـت«.

او بـا بیـان اینکـه حفـظ قالب شـرکت 
ملـی پسـته ایرانیـان ضـروری اسـت و 
راه انـدازی صنـدوق موضوعـی اسـت 
که محقـق شـدنی و ایـده ارزشـمندی 
اسـت، ادامـه داد: »بـا توجـه بـه اینکه 
تنـش بـازار پسـته همیشـه وجـود 
دارد و رابطـه عرضـه و تقاضـا ابتـدای 
سـال محصولـی بـه هـم می خـورد، اما 
صندوق بـه راحتـی می تواند نوسـانات 

بـازار را کنتـرل کنـد«.
مهـران گفت:»بـرای استانداردسـازی 
انبارها هـم برنامـه داریـم و پسـته ها با 
برچسـب خاصـی در هـر رقـم در انبـار 
ذخیـره می شـوند. مسـئله مهـم ایـن 
اسـت کـه شـرکت مس سـهام خـود را 
بیـاورد و ثبـت کند و بـا توجه بـه اینکه 
شـرکت ملی مـس به عنـوان سـهامدار 
دولتی محسـوب می شـود ایـن موضوع 
بـه راحتـی می توانـد مدیریت شـود«.

او اضافـه کرد: »شـرکت مـس در قالب 
مسـئولیت های اجتماعی کـه دارد باید 

در ایـن زمینـه ورود کند«.

دبیرخانه جشـنواره نظر هنرمندان تئاتر اسـتان را 
پیرامون ایـن رخداد مهم جویا شـد.

محمد قاسـمی بـه خبرنـگار کرمـان نو گفـت: در 
حقانیت کرمان برای میزبانی شـکی وجـود ندارد. 
زیرا که دیـار کریمـان زادگاه  قهرمان ملت اسـت.
پیشکسـوت تئاتـر کرمـان افـزود: انشـاالله بـا 
برگـزاری موفـق، میزبـان همیشـگی جشـنواره 
بمانیـم. قطعـا هنرمنـدان کرمـان تـوان علمـی و 
فنی باالیـی برای پشـتیبانی جشـنواره دارنـد و با 
همدلـی میزبانـی موفقی خواهیم داشـت. بـه باور 
قاسـمی   شـخصیت پیـدا کـردن جشـنواره،رمز 

مانـدگاری اسـت.
او در ادامـه گفت:هنرمنـد وظیفـه خود را انتشـار 
نیکیهـا مـی دانـد. اکنـون نشـر زندگـی فـردی 
“نیکوسـیرت” دغدغه ذهنی بسیاری از هنرمندان 

اسـت. بـه عنـوان هنرمنـد تئاتـر خـود را حامـل 
رسـالتی می دانیم. این رسـالت ما را فـارغ از تمام 

دلخـوری ها بـه حرکـت وا میـدارد.
پیشکسـوت تئاتر کرمان گفت:شـجاعت، صبوری، 
استقامت،پشتکار …. صفاتی انسـانی و جاری در هر 
زمـان و مکانی هسـتند. بـا “بازتعریف” ایـن موارد، 
فارغ از مـرز و زبـان  کالمی پرنفوذ خواهیم داشـت.
قاسـمی بر ارائه تصویـری حقیقی از سـردار تاکید 
کـرد و گفت:برای دسـتیابی بـه این موضـوع، باید 
بـه عنصـر باورپذیری بطـور خـاص توجه داشـته 
باشـیم.  بایـد ایـن تخصص را بـه خدمـت بگیریم.
او کالم خـود را اینگونـه بـه پایـان برد:سـردار را 
مطابـق شـخصیت واقعی خود بـه تصویر بکشـیم. 
سـردار مردمی و قابل دسـترس بـود. در یک کالم  
“تقـدس”، حجابی برای نشـناختن شـهید نشـود.

معاون خدمات شـهری شـهردار کرمان گفت:در 
بارندگـی روزهـای اخیر،بیـش از ۲۷ میلیـون 
و ۸۰۰ هـزار میلیـون لیتـر آب هـای سـطحی 

حاصـل از بارندگـی جمـع آوری شـده اسـت.
محمـود ایرانمنش، با اشـاره بـه اینکـه ۲۸۹ نفر 
نیـروی انسـانی ایـن حجـم از آب را در مناطـق 
پنج گانه شـهر کرمـان جمع آوری کردنـد، تعداد 
تانکرهـای استفاده شـده برای رفـع آبگرفتگی را 

۲۸ دسـتگاه، ذکـر کرد.
در عملیـات جمـع آوری آب هـای  و گفـت: ا
سـطحی و جلوگیـری از سـیالب، ۴۶ دسـتگاه 
پمـپ ثابـت و ۵۴ دسـتگاه پمپ سـیار اسـتفاده 
شـده اسـت.ایرانمنش بـا بیـان اینکه تعـداد ۱۷ 
پمپ سـیار نیز خریداری شـده اسـت، از ۱۰۰۰ 

متـر لوله گـذاری در دو روز بارندگـی خبـر داد.
معـاون خدمات شـهری شـهردار کرمـان ادامـه 
داد: اسـتقرار ۲۰ عدد باکس شـن و نمک و ۴۰۰ 
عـدد گونـی شـن در نقـاط مـورد نیـاز از دیگـر 
اقدامـات شـهرداری کرمـان در بارندگـی اخیـر 

شـهر کرمـان بوده اسـت.
ایرانمنش خاطرنشـان کرد:در بارندگـی اخیر از 
امکانـات و تجهیزاتـی ماننـد چهار دسـتگاه بیل 
بکهـو، هشـت دسـتگاه کامیـون، چهار دسـتگاه 
موتـور بـرق، یـک دسـتگاه جرثقیـل و چهـار 
دسـتگاه خـودروی خاور اسـتفاده شـده اسـت.

ییـات نیـز در  فـزود: ۱۸ خـودروی اجرا و ا ا
عملیـات رفـع آبگرفتگـی بارندگـی اخیـر فعـال 

. نـد ه ا د بو

کاغذ وطـن - سـناریو تکـراری اسـت. آوارگی و دسـت شسـتن از اندک 
سـرمایه هایی کـه حـاال در روسـتاهای خامـوش جنوبـی بـه همـراه آب 
مـی رود. دو روز بعـد از سـیالب همچنـان مسـیر بیـش از صـد روسـتا 
مسـدود اسـت و بـرق ،آب و آنتـن گوشـی قطـع. این همـان سـناریویی 

اسـت که در فروردیـن ۹۸، دی مـاه ۹۸، فروردیـن ۹۹ و این بـار ۱۳دی 
۱۴۰۰تکـرار شـد. راه حـل قـدر روز روشـن اسـت. تکمیـل سـیل بنـد 
خرم. سـیل بندی کـه فروردین ۹۹بـرای تکمیلش هـزار میلیـارد تومان 
اعتبـار نیـاز بـود. قـرارگاه خاتـم االنبیـا قـول همـکاری داد و بعـد هـم 

تفاهـم نامـه ای که بـا چنـد عکس بین مسـئوالن دسـت به دسـت شـد. 
حاال ایـن سـیل بنـد مانـده و یـک تفاهـم نامـه خشـک و خالـی و باران 
رحمتـی کـه هـر وقـت شـدت می گیـرد بـرای جنوب نشـینان کرمـان 

مایـه عذاب اسـت.
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گزارش کاغذوطن از افزایش 
۴ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی:

بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد
کوثرنمک شناس| با اجرای مصوبه مجلس مبنی بر اعمال ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به هر بلیت پــرواز داخلی و خارجی، پس از 
کاهش چند درصدی قیمت در ماه های گذشته،شاهد افزایش قیمت 

در این حوزه هستیم.
از بامداد 1۳ دی ماه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت بلیت 

های هواپیما اختصاص یافت.
به گزارش کاغذوطن براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که 
خرداد ماه سال جاری به تصویب رسیده این قانون باید ۶ ماه پس از 
تصویب اجرا می شد که از روز گذشته در بخش حمل و نقل هوایی 

به اجرا درآمد.
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
اعالم کرد: بر اساس قانون حمل و نقل ریلی و دریایی داخلی و بین 
المللی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما حمل و نقل 
هوایی، اعم از بازو مسافر مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
این مقام مسئول ادامه داد:از آنجایی که 5 درصد عوارض شهرداری ها 
از قیمت بلیت های هواپیما کسر شده بود با افزایش این ۹ درصد عمال 

4 درصد به قیمت ها افزوده شده است.
مقصود اسعدی سامانی،دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره 
به وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت هواپیما گفت:با اجرای این 
قانون، همان نماینده های مجلسی که نسبت به باال بردن قیمت بلیت 
هواپیما معترض بودند خودشان به طور مستقیم باعث افزایش قیمت 

بلیت هواپیما شدند و تصمیم گرفتند که بلیت هواپیما را گران کنند.
اسعدی سامانی با اشاره به اینکه براساس این قانون پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده به عهده مسافر است گفت:شرکت های ایرالین هیچ 
نفعی از این افزایش قیمت ندارند و فقط مامور وصول مالیات هستند.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت:در حــال حاضر حدود 
1۲درصد از قیمت بلیت هواپیما سهم عوارض و مالیات 4 دستگاه 
سازمان هواپیمایی کشوری،شرکت فرودگاه ها، هالل احمر و سازمان 

امور مالیاتی است که تمام آن را مسافر پرداخت می کند.

تیم تخصصی رسیدگی 
به مشکالت ۷ شهرستان کرمان 

تشکیل شد
معاون قوه قضاییه و رییس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
گفت:تیم های تخصصی برای رسیدگی به مشکالت مردم مرکز 
استان کرمان)شهداد و گلباف( و شهرســتان های رفسنجان، 

زرند، راور، بم، سیرجان و بافت تشکیل شد.
حسن بابایی در حاشیه برنامه حضور در گلزار شهدای کرمان و 
زیارت مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر 
اینکه مشکالت هفت شهرستان استان کرمان را بویژه در حوزه 
امالک و اسناد بررسی می کنیم افزود:مشکالت این شهرستان ها 
به صورت ویژه مورد بررسی کارشناســان سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور قرار می گیرد.
او همچنین با اشــاره به بازدید از برخی واحدهای ثبتی استان 
کرمان تاکید کرد:در این سفر به صورت ویژه به بررسی مشکالت 
خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران استان کرمان پرداخته 

خواهد شد. 
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور همچنین با گرامیداشت 
یادوخاطر شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: تالش می شود که 

در این سفر قدم های خوبی برای مردم کرمان برداشته شود.
معاون قوه قضاییه در ادامه از ادارات ثبت اســناد منطقه یک و 
۲ کرمان، اداره اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت ها نیز بازدید 
کرد و روند ارائه خدمات ثبتی در استان کرمان را مورد ارزیابی 

قرار داد.

تاکید بر ظرفیت بین المللی 
جشنواره تئاتر “سردار آسمانی”

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان گفت: با توجه به تاثیرگذاری 
و محبوبیت جهانی “حاج قاسم سلیمانی” جشنواره “سردار آسمانی” 
دارای ظرفیتی بین المللی است.“محمدرضا علیزاده”در گفتگویی 
اختصاصی با“کاغدوطن” گفت:با توجه به تاثیرگذاری و محبوبیت 
جهانی“حاج قاسم سلیمانی”جشنواره “سردار آسمانی” دارای ظرفیتی 
بین المللی است.علیزاده با اشاره به تاریخچه برگزاری جشنواره افزود:از 
بنیانگذاری جشنواره در اربعین شهادت “سردار” تا سومین دوره شاهد 

روند رو به رشدی بودیم.
او می گوید:اولین دوره،برگزاری محدودی داشتیم.دور دوم با تکیه بر 
تجارب دور قبل،پس از برنامه ریزی خوب،با مرکزیت شهر کرمان و 

همکاری شهرستانهای رفسنجان و سیرجان برگزار شد.
به گفته علیزاده جشنواره در تجربه دوم،جایگاه خود را پیدا کرد و تقریبا 
با استقبال خوبی مواجه شد.هر چند شیوع بیماری کرونا، شرایط 
خاصی را تحمیل کرد.او افزود :اکنون با ارزیابی تجارب قبل، با انسجام و 

یکپارچگی بهتر، در آستانه برگزاری سومین دوره هستیم.
مدیر کل ادامه داد:در این دوره،تمرکز جشنواره در شهر کرمان است.
امسال بخش تئاتر خیابانی اضافه شد.اجرا در مکانهای پرجمعیتی مثل 

مزار سردار، بازار کرمان و.. باعث استفاده بیشتر مردم می شود.
علیزاده گفت:بخش نمایشنامه نویسی هم با استقبال بهتری نسبت 
به دوره های گذشته مواجه شده است.رادیو تئاتر جایگزین بخش 
صحنه ای شد.ظرفیت رادیو منجر به تولید آثار فاخری جهت ترویج 

مکتب سلیمانی می شود.
مدیر کل ارشاد کرمان افزود:در جشنواره سوم دبیرخانه دائمی در 

کرمان مستقر شده و برنامه ریزی بلند مدت صورت می گیرد.
علیزاده می گوید:اکنون مشارکت خوب هنرمندان عرصه تئاتر را داریم.
همچنین شاهد تعامل نزدیک ستاد کرمان و ستاد تهران هستیم.

در واقع جشنواره تحت حمایت و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شخص جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم و همچنین 
بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، استاندار 
محترم آقای دکتر زینی وند و معاون محترم ایشان آقای دکتر جاللی 
ومدیران اجرایی دستگاههای مختلف قرار دارد.بطور کلی استقبال 
چشمگیر هنرمندان عرصه تئاتر و حمایت و همکاری مسئولین از 
ویژگیهای خاص سومین دوره است. ارسال بیش از ۲00 اثربه دبیرخانه 

جشنواره، استقبال گسترده از این جشنواره را نشان می دهد.
سومین جشنواره سراسری تئاتر»سردار آسمانی«به همت انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان دی ماه سال جاری با دبیری سید وحید 

فخر موسوی در کرمان برگزار خواهد شد.

جلسه بررسی مسکن مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی ) ره( در قالب طرح نهضت ملی مسکن . 
مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از تامین 
مسکن مددجویان کمیته امداد در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
در جنوب کرمان خبر داد و گفت: انعقاد تفاهم نامه انجام شده فی 
مابین وزارت راه و شهرسازی و کمیته امداد امام خمینی )ره( این 
مهم به سرانجام خواهد رسید.محمد ساردویی افزود:برای بهره 
مندی از ظرفیت های موجود و با هدف توانمندسازی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در راستای طرح نهضت ملی مسکن 
بین وزارت راه و شهرسازی و کمیته امداد امام خمینی )ره( تفاهم 
نامه ای جهت بهره مندی مددجویان منعقد شده است که بر مبنای 
آن تامین ۳۶0 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برای مددجویان 
تحت پوشش برنامه ریزی شده است.او در خصوص منابع مالی این 
طرح اظهارداشت:پیگیری تامین منابع مالی جهت کمک بالعوض 
برای احداث واحدهای مذکور و اولویت انتخاب خانوارهای مشمول 
دریافت کمک بالعوض به تشخیص کمیته امداد امام خمینی )ره(
است.همچنین ارائه تسهیالت بانکی با توجه به توان مالی متقاضیان  

و موقعیت واحد مسکونی خواهد بود .
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان می گوید تسهیالت 
بهسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای شهرهای 
زیر ۲5هزار نفر جمعیت و روستاها در نظر گرفته شده و تسهیالت 
بانکی موضوع قانون طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز شامل 
مددجویان خواهد شد .ساردویی اظهارداشت: مابقی اعتبارات 
مورد نیاز برای احداث یا خرید مسکن می تواند از طریق مشارکت 
مددجویان تحت پوشش یا جلب مشارکت های مردمی و کمک 
های بالعوض سایر نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی ) 
ره( خواهد بود.او بیان کرد تعهدات کافی در تفاهم نامه فی مابین 
کمیته امداد امام و وزارت راه و شهرسازی مشخص شده که هر کدام 
از طرفین باید در رفع مشکالت و موانع  پیش رو بتوانند کمک رسان 

مددجویان باشند.
ساردویی به دیگر اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت:کارگروهی 
متشکل از نمایندگان طرفین  در اداره کل راه و شهرسازی و کمیته 
امداد تشکیل شده که بر روند اجرای تفاهم نامه نظارت کافی 

خواهد داشت. 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد:نظام 
فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش یک زیر نظام 
نیست بلکه نظام کارآفرینی و اشتغال است و به عنوان 

سیستم در وزارت آموزش و پرورش تعریف شود.
مهدی طبیب زاده در آئین تجلیل از خیرین و فعاالن اقتصادی 
مدرسه ساز استان کرمان گفت:مدرسه سازی در راستای وظایف 
اتاق بازرگانی نیست اما به عنوان مسئولیت اجتماعی خود در این 
مسیر گام برداشته ایم.او سرانه فضای آموزشی استان کرمان را 
کمتر از میانگین کشوری دانست و اظهار کرد:افراد زیادی با ما همراه 
شدند تا بتوانیم تحولی در مدرسه سازی استان کرمان ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد:نظام فنی و حرفه ای در 
آموزش و پرورش یک زیر نظام نیست بلکه نظام کارآفرینی و اشتغال 

است و به عنوان سیستم در وزارت آموزش و پرورش تعریف شود.
او با بیان این مطلب که هر فارغ التحصیل دارای مهارت از ۲۲درصد 
فرصت شغلی بیشتر برخوردار است و در ادامه با تاکید بر آنکه باید 
به هنرستان ها توجه ویژه شود، اظهار کرد:مرکز استعدادهای فنی 
و حرفه ای در اتاق بازرگانی طراحی شده است و این مهم را به عنوان 
پایلوت کشوری انجام دادیم به طوری که بهترین فضای آموزشی 
استان به این موضوع اختصاص خواهیم داد و از برترین اساتید برای 

طراحی دوره های هنرستان دعوت کرده ایم.
آدینه زاده رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان نیز در این 
آیین گفت:مقام خیرین از سایر انسان ها باالتر است زیرا آنها از مال 
خود گذشته اند.او با بیان اینکه در کرمان از دیرباز خیرین فعالیت 
داشته اند،ادامه داد: احداث ۲۰۰ مدرسه، راه اندازی اردوگاه های 
شهید رجایی و شهید باهنر، ساخت پرورشگاه بانک توکلی، ساخت 
هزار واحد مسکونی برای محرومین و تبدیل کردن منزل مسکونی 
خود به مدرسه از جمله اقدامات "عطا احمدی" پدر مدرسه سازی 

ایران در استان کرمان بوده است.
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت:اگر خیرین نبودن کار 

آموزش و پرورش راه نمی افتاد.
زاهدی با اشاره به روح بزرگ خیرین ادامه داد:عطا احمدی که پدر 
مدرسه سازی خانه خود را نیز وقف کرد و در سرایه داری آن مدرسه 

زندگی می کرد و اجاره آن را نیز پرداخت می کرد.

قیمت سکه دیروز )سه شنبه، 14 دی ماه( در بازار تهران با 1۷0 هزار تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه به 1۲ 
میلیون و ۸00 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت 1۳ و 40 دقیقه دیروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با کاهش 1۷0 هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم 1۲ میلیون و ۸00 هزار تومان رسید و سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 1۲ میلیون و 550 هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷00 هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷50 هزار تومان و سکه 
یک گرمی ۲ میلیون و ۳۲0 هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به 

یک میلیون و ۲۶5 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و 4۸۳ هزار تومان شد.
همچنین قیمت اُنس جهانی طال با ۲0 دالر کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ یک هزار و ۸0۶ دالر و 

15 سنت معامله شد.
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. نرخ دالر 
در صرافی های بانکی بیش از دو هفته است که در میانه کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است و دیروز پس از 
مدت ها تثبیت قیمت ۲0۲ تومان افت قیمت داشت. همچنین انس جهانی طال نیز ۲0 دالر کاهش قیمت داشت. 

در نتیجه دیروز بهای انواع سکه و طال در بازار کاهش یافت. 

سکه 17۰ هزار تومان ارزان شد 
نرخ دالر روز گذشــته )سه شــنبه، 14 دی ماه( در صرافی های بانکی با ۲0۲ تومان 
کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، ۲۷ هزار و 1۹۳ تومان معامله شد..  قیمت خرید 
هر دالر ۲۶ هزار و ۶54 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۷0 تومان اعالم 

شد.
عالوه بر این، بهای خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۷ هزار و 1۶۲ تومان و نرخ 

فروش آن ۲۷ هزار و 40۹ تومان بود.
این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳0 هزار و ۶۶۳ تومان و نرخ فروش 

آن نیز ۳0 هزار و ۹4۲ تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت روز گذشته، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۲05 

تومان فروخته و حواله دالر به بهای ۲4 هزار و ۹۸5 تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شــد  و پس از آن 
در محدوده قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان نوسان داشت و افت و خیز در این نرخ ادامه 
داشــت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشــخص از ۲4 آذرماه در کانال ۲۷ هزار 
تومان ثابت مانده بود و امروز پس از سه هفته تثبیت قیمت ۲0۲ تومان ارزان تر شد. 

نرخ دالر در صرافی های بانکی کاهشی شد 
شاخص کل بازار بورس دیروز )سه شنبه، 14 دی ماه( با 1۳ هزار و ۲55 واحد کاهش، در جایگاه یک 
 میلیون و ۳۶۲ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز بیش از چهار میلیارد و ۲۶۹ 

میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و 5۸1 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و ۲۶۳ واحد کاهش به ۳5۹ هزار و ۹۸۲ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با ۲ هزار و 51 واحد افت به ۲۲۶ هزار و ۳۶4 واحد رسید.شاخص بازار اول، 1۲ هزار و 
۶۹5 واحد و شاخص بازار دوم، 1۷  هزار و 401 واحد کاهش داشتند.عالوه بر این، در بین همه نمادها، 
فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با 1۷۹ واحد، پدیده شیمی قرن )قرن( با 44 واحد، کارخانجات 
داروپخش )دارو( با ۲5 واحد، مهندســی نصیر ماشــین )خنصیر( با ۲5 واحد، تولید محور خودرو 
)خمحور( با ۲۲ واحد و تامین سرمایه نوین )تنوین( با ۲۲ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۳15 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با ۸5۸ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۸۲۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با 5۷۲ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 5۳۶ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 4۸1 واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با 4۲۸ واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 41۷ واحد تاثیر منفی بر 

شاخص بورس همراه شدند.

 شاخص بورس منفی ماند

در راستای طرح نهضت ملی مسکن انجام شد 

تامین مسکن مددجویان کمیته 
امداد در قالب طرح نهضت ملی

نظام فنی و حرفه ای، نظام 
اشتغال و کارآفرینی است

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بانک مرکزی بــا ۲ هدف ســاماندهی 
فروش ارز و جلوگیری از تخلفات پیش 
آمده تغییراتی را در سرفصل فروش ارز 
مسافرتی انجام داده و سهمیه فروش ارز 
برای سفرهای بدون نیاز به روادید را به 

۳00 یورو کاهش داده است.
به گزارش روز سه شــنبه ایرنا، براساس 
اطالعیه منتشــر شده در ســامانه سنا، 
سهمیه ارز مسافرتی تغییراتی پیدا کرده 
و طبق آن، میزان فروش ارز مســافرتی 
توسط صرافی ها برای کشورهای نیازمند 
به روادید ۲هزار یورو و برای کشورهای 
بدون نیاز به روادید معــادل ۳00 یورو 

تعیین شده است.
ایــن اقدام بانــک مرکزی در راســتای 
رز  ا فــروش  ســاماندهی وضعیــت 
مسافرتی اســت؛ پیش از این و براساس 
دســتورالعمل بانک مرکزی برای همه 
مسافران اعم از ســفر هوایی، زمینی و 
دریایی، برای سفر به کشورهای نیازمند 
به دریافت روادید یا غیــر از آن به طور 
یکســان ۲هزار و ۲00 یورو یا ۲ هزار و 

400 دالر بود.
با این حال بازرســی های صورت گرفته 
توسط دستگاه های نظارتی و گزارشات 
مردمی حکایت از برخــی از تخلفات در 
این زمینه داشــت و براساس تصمیمات 
اتخاذ شــده در نهاد ناظر پولی مقرر شد 
براســاس تکلیف دولــت، بانک مرکزی 
در ســرفصل های مســافرتی تغییراتی 

اعمال کند.
براین اساس سرفصل های ارز مسافرتی 
به ســه طبقه تقســیم شــده اند که به 
ســفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، 
سفرهای هوایی بدون روادید ۳00 یورو 
و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳00 

یورو ارز مسافری تعلق می گیرد.
بانک مرکزی تاکید کرده اســت که این 
اقدام در راســتای ســاماندهی وضعیت 
فــروش ارز مســافرتی انجــام گرفته و 
هیچ گونــه کمبــودی ارزی از این نظر 

وجود ندارد.

معاون فنـی دفتـر آمار گمـرک ایـران با 
بیان اینکه تلفـن همراه در ۹مـاه منتهی 
به آذرمـاه امسـال بـا رشـد 4۲ درصدی 
در صـدر کاال هـای وارداتـی قرار داشـته 
اسـت، گفـت: در ایـن مـدت 1۳میلیون 
و ۶1هـزار دسـتگاه گوشـی تلفـن همراه 
بـه ارزش ۲میلیـارد و ۹4۲میلیـون دالر 
با رویـه تجـاری )بـه غیـراز ورود موبایل 
توسـط مسـافران یـا اصطالحـا رویـه 
مسـافری( وارد کشـور شـده کـه ایـن 
آمـار در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 
قبـل از نظـر تعـداد رشـد 4۲درصـدی 
و از نظـر ارزش رشـد 11۷درصـدی 
داشـته اسـت. آرزو غنیون، افزود: میزان 
واردات گوشـی تلفـن همـراه در ۹مـاه 
سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سال 
گذشـته از نظـر تعـداد نیـز ۳ میلیـون و 
۸۹۶هـزار دسـتگاه بیشـتر شـده اسـت. 
او افـزود: گوشـی تلفـن همـراه در بیـن 
10 قلـم عمـده کاال هـای وارداتـی بـه 
لحـاظ ارزشـی نخسـتین کاالی وارداتی 

بـوده اسـت.
و  میلیـارد   ۲ حـدود  همچنیـن 
ایـن  واردات  بـه  دالر  ۹00میلیـون 
کاالی مصرفـی اختصـاص یافتـه کـه 
۸درصـد از ارزش کل واردات کشـور در 
۹مـاه سـال جاری را شـامل می شـود. 
غنیـون افـزود: میـزان واردات گوشـی 
تلفـن همراه در ۹ماه سـال جاری نسـبت 
به مدت مشـابه پارسـال، از نظـر تعدادی 
۳ میلیـون و ۸۹۶هـزار دسـتگاه بیشـتر 
شـده اسـت. او در مـورد قیمـت تلفـن 
همـراه وارداتـی گفـت: متوسـط قیمـت 
واحد هـر دسـتگاه گوشـی تلفـن همراه 
وارداتـی در مـدت زمـان مـورد بررسـی 
۲۲5دالر بـوده اسـت کـه نسـبت بـه 
متوسـط ارزش وارداتـی هـر دسـتگاه 
گوشـی تلفـن همـراه در ۹مـاه سـال 
گذشـته )14۸دالر( ۷۷ دالر بیشتر بوده 
و این رقـم متضمن افزایـش 5۲درصدی 
شـاخص متوسـط ارزش وارداتـی ایـن 

کاالسـت.
واردات  میـزان  بررسـی  همچنیـن 
گوشـی های تلفـن همـراه بـا ارزش 
بـاالی ۶00دالر در مـدت زمـان مـورد 
بررسـی نشـان می دهد 5درصد از تعداد 
کل واردات گوشـی های تلفـن همـراه 
وارداتـی به گوشـی های بـاالی ۶00دالر 
اختصاص داشـته، امـا با توجه بـه قیمت 
باالی این نوع گوشـی موبایـل حدود ۲۷ 
درصـد ارزش کل گوشـی های وارداتـی 
در مـدت مذکـور بـه گوشـی های تلفـن 
همـراه لوکـس اختصاص داشـته اسـت.

ــر  ــی ب ــالمی مبن ــکر س ــتور سرلش ــپاه از دس ــخنگوی س س
ــرای  ــیج ب ــپاه و بس ــزات س ــات و تجهی ــا، امکان ــیج نیروه بس
امدادرســانی و رفــع مشــکالت و تامیــن نیازهــای مــردم 
شــهرها و روســتاهای ســیل زده اســتان هــای فــارس، کرمان 

ــرداد. ــزگان خب ــتان و هرم ــتان و بلوچس ،سیس
ــل از  ــه نق ــارس ب ــزاری ف ــی خبرگ ــروه دفاع ــزارش گ ــه گ ب
ــارش  ــری  ب ــمانی و  فراگی ــزوالت آس ــی ن ــوز، در پ ــپاه نی س
ــدید و  ــیالب ش ــوع س ــور و وق ــی کش ــق جنوب ــا در مناط ه
آبگرفتگــی  در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، 
ــن  ــردم ای ــرای م ــی ب ــروز شــرایط بحران ــان و ب ــارس و کرم ف
مناطــق ، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضــان شــریف 
ســخنگو و مســئول روابــط عمومــی کل ســپاه از دســتور 
ســردار سرلشــکر پاســدار حســین ســالمی فرمانــده کل 
ــا،  ــان نیروه ــه فرمانده ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ســپاه هــای اســتانی و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا)ص(  
ــر   و همچنیــن رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین مبنــی ب
ــانی  ــرای امدادرس ــزات ب ــات و تجهی ــا ، امکان ــیج نیروه بس
،اســکان و رفــع مشــکالت و تامیــن نیازهــای مــردم شــهرها 
و روســتاهای ســیل زده اســتان هــای فــارس، کرمــان 

،سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان خبــرداد.
وی بــا تقدیــر و تشــکر از یــگان هــا و نیروهای ســپاه و بســیج 
کــه از ســاعات اولیــه مشــغول امدادرســانی بــه ســیل زدگان 
هســتند ؛ گفــت: امکانــات و ماشــین آالت مهندســی قــرارگاه 
ســازندگی خاتــم االنبیــا )ص( و رده هــای مســتقر در منطقه، 
در هماهنگــی و هــم افزایــی بــا ســایر دســتگاه ها و نهادهــای 
امــدادی بــرای رفــع مشــکالت و موانــع و بازکردن مســیرهای 
مواصالتــی و راههــا و جــاده هــای روســتایی فعــال هســتند.

ــروی  ــای نی ــرد: بالگرده ــالم ک ــن اع ــردار شــریف همچنی س
ــا  ــد ت ــی دارن ــز آمادگ ــپاه نی ــای س ــروی هوافض ــی و نی زمین
ــام  ــانی را انج ــزام و امدادرس ــه اع ــه منطق ــاز ب ــورت نی در ص

ــد. دهن

دستور فرمانده کل سپاه 
برای امدادرسانی به سیل زدگان

 جنوب کشور

 ۲ هدف بانک مرکزی 
از تغییر در شیوه فروش

 ارز مسافرتی

صدرنشینی موبایل 
در جدول واردات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه اقتصــاد 
ــد  ــد از تولی ــا ۳0 درص ــورها، ت ــی از کش ــال در برخ دیجیت
ناخالــص ملــی آنــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
ــا  ــور م ــون در کش ــم  اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال گفت: ای
اقتصــاد دیجیتــال حــدود 4 تــا 5 درصــد اســت و بــر اســاس 
ــد  ــه 10 درص ــم را ب ــن رق ــم ای ــالش داری ــا ت هدف گذاری ه
برســانیم کــه اتفــاق بزرگــی اســت و در ایــن مســیر منطقــه 
ــد. ــا کن ــژه ای ایف ــش وی ــد نق ــام می توان ــادی پی ــژه اقتص وی

ــژه اقتصــادی  ــد کــرد کــه منطقــه وی ــور، تاکی عیســی زارع پ
ــل  ــرای تبدی ــی ب ــت خوب ــام ظرفی ــی پی ــرودگاه بین الملل و ف
شــدن به قطب اقتصــاد دیجیتــال دارد.  او ادامــه داد: در دوره 
جدیــد همــه برنامه ریزی هــا در منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پیــام بایــد متمرکــز بــر حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
و جــذب ســرمایه گذاری ها در ایــن حــوزه بــه و مرکــز 
ترانزیــت دیتــا در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام تاکیــد کــرد.

سهم اقتصاد دیجیتال 
در ایران ۵ درصد است

   

کلنـگ احـداث کارخانه ی پالسـمای خون 
کرمـان، ۲۲ بهمن مـاه سـال ۹۵ توسـط 
رئیـس وقـت مجلـس شـورای اسـالمی بر 
زمین زده شـد تا ایـن کارخانه،بـا اعتباری 
بالـغ بـر یک هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان و 
در زمینـی بـه مسـاحت ۹۰ هکتار، توسـط 
بخـش خصوصـی در جـاده ی ماهـان بـه 

کرمـان احداث شـود.
ر  یه گذا سـرما سـوی  ز  ا زمـان،  آن  در 
وعـده داده شـد کـه بخـش پالسـمای این 
کارخانـه دو سـال بعـد یعنـی تـا سـال ۹۷ 
بـه بهره بـرداری برسـد. سـال ۱۴۰۰رو 
بـه پایـان اسـت امـا کار در حـد »اجـرای 

فونداسـیون« باقـی مانـده اسـت.
تاکنون در اسـتان، جلسـات متعددی برای 
تعیین تکلیـف ایـن پـروژه برگـزار شـده اما 
دسـتاورد چندانـی نداشـته اسـت. گفتـه 
می شـود کـه مشـکل اصلـی، عـدم توانایی 

سـرمایه گذار اسـت.
حـاال تصمیـم جدیـدی بـرای آن گرفتـه 
شـده تا بیسـتم دی مـاه اگـر سـرمایه گذار 
قدمـی برداشـت، کـه ادامـه می دهـد؛ اگر 
رد پـروژه  ر جدیـدی وا نـه، سـرمایه گذا
خواهـد شـد. ایـن تصمیمـی اسـت کـه در 
جلسـه ی اخیـر کارگروه رفـع موانـع تولید 
به ریاسـت دکتر مهرابـی معـاون اقتصادی 
یـا  مـا آ ر گرفتـه شـده اسـت. ا ندا اسـتا
این بـار، گره کـور این پـروژه باز می شـود؟ 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان کرمـان بهمن مـاه سـال گذشـته 
در گفت وگـو بـا فـردای کرمـان خبـر داد 
کـه پـروژه ی پالسـما کرمـان بـا وجـود 
ر  یه گذا پیگیری هـای زیـاد هنـوز سـرما

نـدارد و معطـل مانـده اسـت.
د می گویـد  کنـون، مهـدی حسـینی نژا ا
کـه در کارگـروه رفـع موانـع تولیـد، بـه 
سـرمایه گذار اولیـه ی طـرح کـه پـروژه را 
تـا مرحلـه ی فونداسـیون پیـش بـرده، تـا 
۲۰ دی مـاه جـاری فرصـت داده شـده تـا 
وضعیـت خـود را بـرای ادامـه ی کار پروژه 

یـا انصـراف از آن اعـالم کنـد.
سرمایه گذاران جایگزین آماده اند

ز  ا دی  تعـدا مادگـی  آ ز  ا د  ا حسـینی نژ

سـرمایه گذاران کرمانـی بـرای ورود بـه 
این حوزه نیـز خبر داد و افـزود: »تعدادی 
ی  سـتان های دیگـر در تـالش بـرا ز ا ا
ه  نشـگا یـن پـروژه هسـتند و دا کسـب ا
علوم پزشـکی کرمـان تاکنون سـه مرحله، 
مجـوز را تمدیـد کـرده و اگـر تـا فرصـت 
تعییـن شـده، سـرمایه گذار فعلـی اعـالم 
کنـد امـکان ادامـه ی کار را نـدارد، پروژه 
عـالم  ران دیگـری کـه ا یه گذا بـه سـرما
آمادگـی کرده انـد و توانایـی مالـی دارند، 

واگـذار خواهـد شـد«.
رئیـس سـازمان صنعت،معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان، گفـت: »از روزی کـه در 
اسـتان پیگیـری ایـن موضوع مطرح شـد، 
بـه لحـاظ یـک بانـک اطالعـات خونـی و 
سـتان و کشـور  ز ا نش بنیـان کـه نیـا دا
اسـت، همه ی ارکان اسـتان تـالش کردند 

تـا ایـن واحـد در اسـتان ایجـاد شـود«.
حسـینی نژاد بـا اشـاره بـه رونـد اجـرای 
بـه دلیـل عـدم  پـروژه و معطلـی آن 
توانایـی سـرمایه گذار، افـزود: »در آخرین 
جلسـه ای کـه هفتـه ی جـاری بـا حضـور 
ه  نشـگا دا و مسـئوالن  ن  ا ر یه گذا سـرما
بـر  بحـث  شـد،  ر  برگـزا علوم پزشـکی 
سـر ایـن بـود کـه چـرا ایـن پـروژه کـه 
سـت همـه ی  سال هاسـت مـورد درخوا
ارکان  اسـتان، کشـور و مردم استان است، 
ه  نشـگا لبتـه دا ا بـه نتیجـه نمی رسـد؟ 
علوم پزشـکی در آن جلسـه مطـرح کردند 
کـه حتـی سـه نوبـت هـم تمدیـد مجـوز 
یـی کـه  پیگیـری شـده و بـا پیگیری ها
ر محتـرم و نماینـدگان محتـرم  ندا اسـتا
داشـتند، فرصـت بـه سـرمایه گذار قبلـی 
ا تکمیـل کنـد  ه ر ده شـده کـه پـروژ دا
کـه آن سـرمایه گذار بـه دلیـل مشـکالت 
مالی که در جلسـه هـم به آن اشـاره کرد، 
نتوانسـته ایـن سـرمایه گذاری را تکمیـل 
ا  ولیـه ر لبتـه یکسـری کارهـای ا کنـد. ا
انجـام داده و تا مرحلـه ی فونداسـیون هم 
پیـش رفتـه ولـی بـه دلیـل کمبـود منابع 
مالی، کـه درخواسـت تسـهیالت داشـت، 
نتوانسـته ایـن کار را بـه نتیجـه برسـاند«.

مهلت آخر به سرمایه گذار
ا  ل کـه چـر یـن سـوا و در پاسـخ بـه ا ا
سـرمایه گذار جدیـد بـه ایـن حـوزه ورود 
ز بحث هایـی  د: »ا نمی کنـد؟، توضیـح دا

کـه مطـرح شـده و هسـت، ایـن اسـت که 
چون ایـن طرح یکـی از مـوارد مـورد نیاز 
سـت و در حوزه هـای مختلـف  کشـور ا
قتصـادی  منیتـی و دانش بنیـان ا ننـد ا ما
روی آن نظراتی مطرح اسـت، امـا به دلیل 
نـی  ر آن چنا ین کـه زمان بـر شـده و کا ا
م  نجـا ا فیزیکـی  پیشـرفت  لحـاظ  بـه 
نشـده بـود، ارکان اصلـی اسـتان، دنبـال 
سـرمایه گذاران جدیـد هـم در ایـن رابطه 
هسـتند کـه در حـال پیگیـری اسـت کـه 
اگـر ایـن سـرمایه گذار نتوانـد کار را انجام 
دهـد، سـرمایه گذاران جدیـدی در ایـن 

حـوزه ورود کننـد«.
جلسـه ی  »در  فـزود:  ا د  ا حسـینی نژ
ر  یه گذا سـته شـد کـه سـرما خیـر، خوا ا
حداکثـر تـا ۲۰ دی مـاه مشـخص کند که 
می توانـد ایـن کار را ادامـه دهـد یا نـه؟ تا 
سـرمایه گذارانی کـه از سـمت اسـتان در 
حـال پیگیـری هسـتند و تمایـل بـه ایـن 

کار دارنـد آن هـا ورود کننـد«.
ر  مـکان ورود سـرمایه گذا و دربـاره ی ا ا
ه نیـز توضیـح  یـن پـروژ خارجـی بـه ا
نشـگاه  د: »صحبتـی کـه مسـئوالن دا دا
علوم پزشـکی در ایـن نشسـت داشـتند و 
پیگیری هایـی کـه در حـال انجـام اسـت، 
ظاهرا سـرمایه گذاران دیگـری هم در این 
زمینـه داریـم کـه تمایـل دارنـد بـه ایـن 
موضـوع ورود کننـد. ایـن مسـئله توسـط 
دانشـگاه مطـرح شـد کـه در صورتی کـه 
سـرمایه گذار فعلـی امـکان و تـوان انجـام 
پروژه را نداشـته باشـد، آن هـا ورود کنند. 
بـه همیـن دلیـل مهلـت تعییـن تکلیف به 

ر داده شـد«. سـرمایه گذا
موضـوع انتقـال پـروژه هـم مطـرح 

است شـده 
رئیـس سـازمان صمـت اسـتان کرمـان 
دربـاره ی علت ُکنـدی رونـد تصمیم گیری 
بـرای ایـن پـروژه، اظهـار کـرد: »یکـی از 
مباحثـی کـه در نشسـت اخیر هـم مطرح 
شـد ایـن بـود کـه خـود ایـن مجوزهایـی 
همیـت  کـه صـادر می شـود بـه لحـاظ ا
، پروسـه ای کـه  خـذ مجـوز موضـوع، ا
دارد، نظرخواهـی و اسـتعالمی کـه بایـد 
شـود،  م  نجـا ا مختلـف  حوزه هـای  در 
یـی هـم  و مجوزها سـت  ا خیلـی مهـم 
کـه صـادر شـده بـه گام دوم مـی رود تـا 

نجـام  ا ا یه گذاری ر ر، سـرما یه گذا سـرما
بدهـد و بـه نظـر می رسـد کـه بحـث مالی 
کـه سـرمایه گذار نتوانسـته آن را تامیـن 
کنـد، پـروژه را دچـار چالـش کـرده بـود 
کنـون  و بـه همیـن دلیـل سـه نوبـت تا
ایـن مجـوز بـا پیگیری هایـی کـه اسـتان 
انجـام داده، تمدیـد شـده و حتـی صحبت 
بـود کـه پـروژه انتقـال پیـدا کنـد امـا بـا 
پیگیری هایـی کـه دانشـگاه علوم پزشـکی 
انجـام داده خوشـبختانه پـروژه هنـوز در 

اسـتان اسـت«.
او ادامـه داد: »بـه نظـر می رسـد عمـده ی 
بـع  منا میـن  تا بحـث  همـان  مشـکل 
مالـی بـود کـه پروسـه نتوانسـته بـود بـه 
نتیجـه برسـد و حـاال بـا توجـه بـه این که 
سـرمایه گذار نیـز پیگیری هایـی در ایـن 
زمینـه داشـته، قـرار شـد نهایتـا تـا ۲۰ 
دی مـاه وضعیـت را تعییـن تکلیـف کند و 
بـا توجـه بـه این کـه سـرمایه گذار جدیـد 
هـم وجـود دارد به سـمت سـرمایه گذاری 
برود که تـوان مالـی در این زمینـه دارد«.

مجوز محیط زیست را گرفته ایم
ل  یـن سـوا د در پاسـخ بـه ا حسـینی نژا
محیـط  مجـوز  پالسـما  پـروژه ی  کـه 
»طبیعتـا  کـرد:  بیـان  ؛  رد؟ دا زیسـت 
همـه ی مجوزهایـی کـه صـادر می شـود، 
پروسـه های اداری و قانونـی را طـی کرده 
اسـت. وقتـی از صـدور مجوزهـا صحبـت 
می کنیم بحـث اسـتعالم از منابـع طبیعی 
عمومـا در حوزه هـای صنعتـی وجـود 
رد و مـا اسـتعالم ها را می گیریـم. در  دا
حوزه هـای بهداشـتی هـم طبیعتـا همه ی 
این هـا وجـود دارد، البتـه بهتـر اسـت این 
موضـوع را از دانشـگاه سـوال کنیـد. امـا 
در حـوزه ی صنعتـی و بـر اسـاس مجـوز 
ا  ر محیط زیسـتی  مجوزهـای  صنعتـی، 
ز آن در حـوزه ی  رد و چـون بخشـی ا دا
یـن  صنعـت و معـدن دنبـال می شـد، ا
قسـمت مجـوز محیـط زیسـت را دارد«.

او دربـاره ی تامیـن آب و بـرق پـروژه نیـز 
گفـت: »همـه ی اسـتان تـالش کـرده کـه 
هـم کنـد و  ا فرا همـه ی زیرسـاخت ها ر
تاکنـون بحـث این کـه آب، بـرق و یـا گاز 
دچـار چالـش شـده باشـد مطرح نشـده و 
همـه تـالش کردنـد اگـر مشـکلی وجـود 

داشـته باشـد آن را برطـرف کننـد«
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گزارش

حسینی نژاد با اشاره به روند اجرای پروژه و 
معطلی آن به دلیل عدم توانایی سرمایه گذار، 
افزود: »در آخرین جلسه ای که با حضور 
سرمایه گذاران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
برگزار شد، بحث بر سر این بود که چرا این پروژه 
که سال هاست مورد درخواست همه  ارکان  استان 
و کشور است به نتیجه نمی رسد؟البته دانشگاه 
علوم پزشکی در آن جلسه مطرح کردند که 
حتی سه نوبت هم تمدید مجوز پیگیری شده و 
با پیگیری هایی که استاندار محترم و نمایندگان 
محترم داشتند، فرصت به سرمایه گذار قبلی 
داده شده که پروژه را تکمیل کند که آن 
سرمایه گذار به دلیل مشکات مالی که در جلسه 
هم به آن اشاره کرد، نتوانسته این سرمایه گذاری 
را تکمیل کند.

زمین گیر شدن سرمایه گذاری در پالسمای خون کرمان
 دلیل اصلی کندی پروژه مشکالت مالی سرمایه گذار است

آخرین وضعیت ساخت کارخانۀ پاسمای خون؛
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رئیس سازمان غذا و دارو ممنوعیت واردات 
واکسن به کشور را رد کرد و گفت: »قرار نیست 
واردات واکسن های خارجی متوقف شود، 
چرا که ما میلیاردها دالر به کوواکس سازمان 
بهداشت جهانی برای دریافت واکسن کرونا، 
پول داده ایم که به وقت اضطرار به ما تحویل 
نداده اند. حاال باید این محموله های خریداری 
شده به ایران فرستاده شود. قرار نیست 
ممنوعیتی برای واردات آنها داشته باشیم. 
حتی ممکن است واکسن های اهدایی از سایر 

کشورها هم داشته باشیم.«
ماجرای ممنوعیت واردات واکسن به کشور 
روز یکشنبه از قول ۲معاون وزیر بهداشت 
خبری شد. بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا 
و دارو در بخشی از صحبت هایش با رسانه ها 
عنوان کرده بود که هیچ واکسنی به ایران وارد 
نمی شود و تولیدات داخل برای تامین نیازهای 
اصلی مانند دوز سوم کافی است. همچنین 
کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت ایران هم 
با تأکید بر کافی بودن تولید داخلی واکسن 
کرونا گفته بود ستاد ملی مقابله با کرونا در 
شرایط اقتصادی فعلی واردات واکسن کرونا را 

ممنوع کرده است.
ممنوعیت واردات واکسن، پیش از این در 
اوایل آذر، از سوی بهرام عین اللهی، وزیر 

بهداشت هم مطرح شده بود. او در مراسم 
تحویل ۵میلیون دوز واکسن مؤسسه رازی، 
اعالم کرده بود که واردات واکسن ممنوع است 
و از این پس باید متکی به تولیدات داخلی بود. 
آن زمان محموله های زیاد واکسن وارد کشور 
شده بود. قبل از آن در دولت قبل هم وزیر 
بهداشت وقت، برای حمایت از تولید داخلی، 
این موضوع را مطرح کرده بود، اما از آنجا 
که وعده تولیدکنندگان داخلی برای تامین 
واکسن مورد نیاز کشور محقق نشد، واردات 
واکسن های خارجی )بهارات، اسپوتنیک وی، 
آسترازنکا و سینوفارم( در دولت سیزدهم ادامه 
پیدا کرد و از مرز ۱۵۰میلیون دوز هم گذشت.

مسیر واردات واکسن های خارجی
بهرام  دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره 
خبر منتشر شده در مورد ممنوعیت واردات 
واکسن توضیح بیشتری می دهد و می گوید: 
»به هیچ عنوان کلمه ای تحت عنوان ممنوعیت 
برای واردات واکسن های خارجی عنوان نکردم. 
پیش از این بارها در مصاحبه های مختلف 
گفته ام که وظیفه ما تامین دارو، تجهیزات 
پزشکی و واکسن است و از هر مسیری که 
بتوانیم این تامین صورت می گیرد؛ چه از مسیر 

واردات و چه از تولیدات داخلی.« 
به گفته دارایی هم اکنون تولیدات واکسن های 

ایرانی جوابگوی نیاز کشور است و دیگر 
کشور در این زمینه واردات ندارد، اما به 
هیچ عنوان این مسئله به معنی ممنوعیت 
ورود واکسن های خارجی نیست: »برخی 
کشورها واکسن هایشان را به ما اهدا می کنند. 
در سبد کوواکس هم میلیاردها دالر پول از 
سوی ایران پرداخت شده، اما در زمان لزوم، 
واکسن  کمتری را دریافت کرده ایم و واردات 
این واکسن ها هم ادامه خواهد داشت. ما ۲ 
مسیر واردات واکسن داریم و هیچ ممنوعیتی 

در این باره وجود نخواهد داشت.«
این مسئول با تأکید بر اینکه در وضعیت کنونی 
هیچ اضطراری به تامین واکسن  از خارجی ها 
وجود ندارد و ظرفیت تولید واکسن های داخلی 
در کشور مطلوب است، ادامه می دهد: »در 
آینده هر تصمیمی برای واردات واکسن وجود 
داشته باشد ازجمله نیاز به واکسن خاص 
برای گروه های سنی جدید و تغییر نیاز کشور 
برای دسترسی به واکسنی غیراز واکسن های 
داخلی، قطعا خرید و واردات انجام خواهد 
شد. درباره واکسن و دارو هیچ زمانی کلمه 
ممنوعیت معنا ندارد. تمام تصمیم گیری ها 
در این باره منوط به اتفاقات آینده است چرا 
که کرونا و ویروس آن رفتار قابل پیش بینی 

ندارد.«

بررسـی خبرنگار اقتصادی ایرنا از بازار خودروی 
پایتخـت حاکـی از کاهـش ۳۵ تـا ۴۰ میلیـون 
تومانی برخـی خودروهـای مونتاژی نسـبت به 
ابتدای هفتـه اسـت. موضوعی که کارشناسـان 
دلیل آن را ناشـی از افزایش عرضه خودروسازان 
و تحویل خـودرو به مشـتریان اعـالم می کنند.
بـه گـزارش روز سه شـنبه ایرنـا، ایـن کاهـش 
قیمت هـا بـه ویـژه در خودروهـای گـروه بهمن 
و شاسـی بلندهـای نوبرانـه آن نمـود داشـته و 
دیگنیتی و فیدیلیتی این خودروسـاز با افت ۳۵ 
تـا ۴۰ میلیـون تومانـی در روز جاری نسـبت به 

ابتـدای هفتـه خریـد و فـروش می شـوند.
بررسـی ها حاکـی اسـت در روزهـای اخیـر بـا 
تحویـل خودروهـای ثبت نامـی، عرضـه ایـن 
خودروهـا در بـازار افزایـش یافتـه کـه همیـن 
مسـاله منجر بـه کاهش قیمت ها شـده اسـت.

در این زمینـه، رییـس اتحادیه نمایشـگاه داران 
خـودروی پایتخـت امـروز در گفت وگـو بـا 
خبرنگار اقتصـادی ایرنا افـزود: بازار خـودرو این 
روزها در رکـود به سـر می برد و خبـری از خرید 

و فروش نیسـت.
»سعید موتمنی« بیان داشـت:  با کاهشی شدن 
نرخ ارز و حرکـت آن در کانـال ۲۹ هـزار تومان، 
اندک خریداران واقعی بازار نیـز با انتظار کاهش 

بیشتر قیمت ها دسـت از خرید کشـیده اند.

وی تاکید کـرد:  با ایـن حال همـه چیـز در بازار 
بـه عرضـه خودروسـازان برمی گـردد و هـرگاه 
رونـد عرضه ها افزایشـی بـوده، قیمت ها کاهش 

داشـته اند.
این مقام صنفـی خاطرنشـان کرد:  هرچه عرضه 
خودرو بـه بـازار افزایـش یابـد، تقاضـای کاذب 
بـرای سـرمایه گذاری افـت خواهـد کـرد و در 
کاهشـی شـدن رونـد قیمت هـا موثـر خواهـد 

افتـاد.
وی یـادآور شـد: تـا همیـن سـه سـال پیـش 
)شـهریور ۹۷( اختـالف قیمـت بـازاری و 
کارخانـه ای خودروهـا بیـن یک تا پنـج میلیون 
تومـان بـود، امـا اختـالف قیمت هایـی کـه این 
روزهـا حتـی بـه بیـش از ۱۰۰ میلیـون تومـان 
افزایش داشـته، ناشـی از کمبود عرضـه خودرو 

اسـت.
موتمنی ادامه داد: در دسـته خودروهای داخلی، 
در چنـد روز گذشـته تغییـر قیمتـی خاصـی را 
شـاهد نبودیم و افزایش قیمت آن طور که برخی 
سـایت ها بـه آن دامـن می زننـد اتفـاق نیفتاده 
اسـت و بـه نظـر می رسـد ایـن سـایت ها بـرای 
جلـب بیشـتر بیننـده و دنبال کننده به انتشـار 

قیمت هـای جعلـی دسـت می زننـد.
وی تصریح کـرد: برخـی خودروهـا مثـل پراید، 
پژو ۴۰۵ جـی. ال. ایکس، پژو پـارس اتوماتیک، 

ال ۹۰ و سـاندرو دیگر تولید نمی شوند، بنابراین 
انـدک دارنـدگان ایـن خودروهـا قیمت هـای 
باالیـی برای آنهـا اعـالم می کنند کـه نمی تواند 

مالک باشـد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت 
تاکیـد کـرد: تنهـا راه فروکـش کـردن التهابات 
خودرویی در بازار، تولید و عرضه بیشـتر خودرو 
اسـت، در این زمینه سـتاد تنظیم بـازار نیز باید 
به سـنجش نیاز بـازار بپردازد تـا آن میـزان نیاز 

تامین شـود.
وی بیان داشـت: زمانـی تولیـد سـالیانه خودرو 
بیـش از یـک میلیـون دسـتگاه بـود و منعـی 
بـرای واردات هـم وجـود نداشـت، امـا در چنـد 
سـال اخیر تیراژ به کمتـر از ۷۰۰ هزار دسـتگاه 
رسـیده، ضمن اینکه با ممنوعیت واردات مواجه 
هسـتیم و همـه ایـن شـرایط منجـر به پیشـی 
گرفتـن تقاضـا از عرضـه و افزایـش قیمت هـا 

شـده اسـت.
موتمنـی خاطرنشـان کرد: مشـارکت بیـش از 
پنـج میلیـون نفـر در برنامـه قرعه کشـی اخیر 
ایران خودرو نشـان دهنده تقاضای باالی موجود 
در جامعـه بـرای خـودرو اسـت کـه تبدیـل بـه 
کاالیی سـرمایه ای شـده و همـگان می خواهند 
بـا شـرکت در این توزیـع رانت، شـانس خـود را 

امتحـان کنند.

ممنوعیت واردات واکسن، »سوءتفاهم« بود کاهش حدود ۴۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی در بازار
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سناریو تکراری است. آوارگی و دست شستن از اندک 
سرمایه هایی که حاال در روستاهای خاموش جنوبی به 
همراه آب می رود. دو روز بعد از سیالب همچنان مسیر 
بیش از صد روستا مسدود است و برق ،آب و آنتن گوشی 
قطع. این همان سناریویی است که در فروردین ۹۸، 
دی ماه ۹۸، فروردین ۹۹ و این بار ۱۳دی ۱۴۰۰تکرار 
شد. راه حل قدر روز روشن است. تکمیل سیل بند 
خرم. سیل بندی که فروردین ۹۹برای تکمیلش هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز بود. قرارگاه خاتم االنبیا قول 
همکاری داد و بعد هم تفاهم نامه ای که با چند عکس 
بین مسئوالن دست به دست شد. حاال این سیل بند 
مانده و یک تفاهم نامه خشک و خالی و باران رحمتی 
که هر وقت شدت می گیرد برای جنوب نشینان کرمان 

مایه عذاب است.
هشدار سیالب، ۹دی ماه صادر شد. همان تاریخ به هزار و 
۵۰۰خانوار عشایر در بخش چاه دادخدا، منطقه پیرامون 
جازموریان و کوه های سخت گذر زیر دامنه کوه های 
مارز آماده باش داده شد. ۴روز بعد سیالب ۸۰روستای 
حیطه جازموریان را در محاصره خود قرار داد. هنوز 
میزان خسارات مشخص نیست.  ظهر روز گذشته مجید 
سعیدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان 
در خصوص وضعیت  مناطق سیل زده گفته است:»راه 
۱۶۵ روستا مسدود شده بود که راه ۳۳ روستا تاکنون 
بازگشایی شده است.۹ راه اصلی، فرعی و بین استانی  
نیز در مجموع در نتیجه تخریب پل یا خسارت سیالب 
مسدود شده که تنها سه راه باقی مانده و تالش برای 
برقراری ارتباط آنها جریان دارد.« به گفته سعیدی از 
۳۵روستایی که برقشان قطع شده بود برق ۱۴روستا 

وصل شده و آب ۱۷روستا همچنان قطع است.
سیل بند »خرم« درسال های ۵۲ و ۵۳ در شرق 
شهرستان جیرفت احداث شد. قرار بود این سیل بند تا 

جازموریان ادامه پیدا کند، تا در آینده دیگر شاهد وقوع 
چنین سیالب هایی در جنوب استان کرمان نباشیم.۳۰ 
سال قبل اما پروژه در همان مقطع جیرفت و عنبرآباد 

ماندو دیگر کسی سراغی از آن نگرفت.
*باز کردن پرونده سیل بند خرم توسط فدایی

تکرار سیالب ها در سال های ۹۶ و ۹۷ در مناطق جنوبی 
و به ویژه در منطقه رودبار جنوب باعث شد تا این پرونده 
توسط محمد جواد فدایی استاندار وقت کرمان باز 
شود. پیشنهاد تکمیل این سیل  بند بعد از سیل سال 
۹۸ مطرح و توافق شد تا با کمک قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا پهنه سیالبی جنوب استان کنترل شود.
مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان گفته بود که ، ۴۵۰ 
کیلومتر رودخانه در شهرستان رودبار جنوب وجود دارد 
و تکمیل سیل بند خّرم، ۱۰۰ پارچه آبادی و روستا و ۶۵ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی منطقه را در برابر سیالب 
حفاظت می کند. تکمیل این سیل بند اما دو قفله شده. 

*اعتبار تکمیل پروژه خرم، 
یک دهم بودجه استان

محمد جواد فدایی استاندار وقت کرمان بعد از سیالب 
فروردین ۹۹ در حاشیه نشست ویدئو کنفرانس با رییس 
جمهور درباره وضعیت سیل در جنوب و شرق استان 
کرمان بار دیگر به تکمیل این سیالب تاکید کرده بود. او 
گفته بود:»با توجه به اینکه این پروژه ساالنه ۲۵۰ میلیون 
متر مکعب آب به سفره های آب زیرزمینی تغذیه می کند 
و این تغذیه خود سبب صرفه جویی در هزینه ۲.۵ 
میلیارد دالری شیرین کردن آب دریا و انتقال آب به این 
منطقه خواهد شد؛ درخواست تکمیل این پروژه را در این 
نشست ویدئو کنفرانس به رییس جمهور ارائه کردیم.« 
تخمین تیم پژوهشی برای تکمیل این پروژه هزار میلیارد 
تومان بود. چیزی  قریب به ده درصد از بودجه ۹هزا رو 

۹۹۸میلیارد تومانی استان کرمان در سال ۹۹.
اعتباری که فدایی حتی پیشنهاد داده بود از منبع درآمد 
معادن تامین شود:»برای تکمیل این پروژه به ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.در خود استان کرمان با 

توجه به درآمدهای حاصله از معادن و منابع دیگر داخلی 
می توانیم اعتبار تکمیل این پروژه را تامین کنیم.«

*مبلغ اتمام پروژه دو برابر شد
اجرای تفاهم نامه سیل بند خرم با قرارگاه خاتم االنبیا اما 
میسر نشد تا بار دیگر در مهر ماه از هزینه ۲هزار میلیارد 
تومان آن بگویند. مصطفی موسوی آیت اللهی،  معاون 
عمرانی استاندار کرمان در ۱۰ مهر ماه از هزینه دو هزار 
میلیارد تومانی برای تکمیل این سیل بند خبر می دهد.

بررسی های »کاغذ وطن « اما نشان می دهد که 
هنوز این پروژه اجرایی نشده و اساسا قراردادی هم 
با مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا بسته نشده. مجید 
سعیدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان 
به »کاغذ وطن« می گوید:» تفاهم نامه با قرارگاه 
خاتم االنبیا هنوز منجر به تنظیم قرارداد نشد. به 
هر حال  چند موضوع من جمله موضوعات مالی 
از سمت قرارگاه در حال بررسی است.« به گفته او 
هنوز هزینه اجرای طرح مشخص نشده و عمال این 
طرح هنوز در مرحله مطالعات است:»این پروژه 
بسیار بزرگ است و صرفا مطالعات اولیه دارد و هنوز 
مطالعات نهایی رویش انجام نشده است.« او در 
خصوص ردیف اعتبارات پیش بینی شده برای این 
طرح نیز می گوید:» استان پیشنهاد داده در قالب 
طرح های ملی و یا استانی، کمک های ستاد اجرایی 
حضرت امام)ره( یا بنیاد مستضعفان و یا در قالب 
طرح های صنعتی و معدنی و کشاورزی این پروژه 
تامین اعتبار شود که قرارگاه خاتم در حال بررسی 

این موارد است.« 
*پاس کاری آب منطقه ای 

و استانداری برای ساخت سیل بند
به گفته سعیدی  تاکنون چندین جلسه با حضور 
نمایندگان این قرارگاه در کرمان برگزار شده و شرکت 
آب منطقه ای در حال پیگیری این امر است تا قرارداد 
اجرای کار تنظیم نهایی شود.علی رشیدی، مدیر عامل 
شرکت  آب منطقه ای اما اطالعی در این خصوص ندارد. 

او به »کاغذ وطن« می گوید:»من  خیلی در جریان این 
موضوع نیستم و مجموعه استانداری در جریان این امر 
هستند . به هر حال جلسه ای با قرارگاه خاتم گذاشته 
شده و هزینه سنگینی هم این پروژه به دنبال دارد.« 
هر چند که سال پیش برای کنترل سیالب بالغ بر ۱۳۲ 
کیلومتر الیروبی در سطح شهرستان های جنوبی استان 
برای کنترل سیالب صورت گرفته اما باز هم سیالب اخیر 
خسارات زیادی را به دنبال داشت. رشیدی در این باره 
می گوید:»اگر بخواهیم اقدام اساسی انجام دهیم تنها 
راه حلش ادامه سیل بند خرم است، چرا که هم منطقه 
رودبار و هم به طور کلی از عنبرآباد تا زهکلوت تمام این 

روستاها در پهنه سیالبی هستند.«
*سیل بند خرم به جمع پروژه های ملی نرفت

سیل بند خرم از ارتفاعات جبالبارز جنوبی تا جازموریان 
است. پروژه ای که سی سال قبل صرفا از باالدست 
جیرفت ساخته شده تا بخشی از عنبرآباد. ادامه 
پروژه بالغ بر ۱۵۰ کیلومتر است که باید از عنبرآباد تا 
جازموریان ساخته شود. وسعتی که از دید مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کرمان هزینه اش به قدری است 
که با بودجه های استانی تامین نخواهد شد و نیاز به 

بودجه ملی است.
پیگیری های »کاغذ وطن« اما گویای این امر است که 
این پروژه در قالب پروژه های ملی تعریف نشده. جعفر 
رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان در این باره به »کاغذ وطن « می گوید:»پروژه ای 
با این وسعت معموال استانی نیستند و باید در سطح ملی 
تعریف شوند اما من اطالعی در این خصوص ندارم.« او 
در پاسخ به این پرسش که آیا این پروژه در بودجه ۱۴۰۱ 
ردیف اعتبار گرفته وی ادر قالب پروژه های ملی تعریف 
شده می گوید:» سیل بند خرم اگر بخواهد اجرا شود باید 
در قالب یک پروژه جدید تعریف شود اما در این پروژه تا 
جایی که من اطالع دارم در قالب ماده ۲۳ نرفته ولی شاید 
وزارت نیرو بعدا بخواهد این موضوع را جز پروژه های 

جدید بگذارد و با اعتبارات گلوبال آن را اجرا کند.«

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

تکرار سیاب ها در سال های ۹۶ و ۹7 در 
مناطق جنوبی و به ویژه در منطقه رودبار 
جنوب باعث شد تا این پرونده توسط محمد 
جواد فدایی استاندار وقت کرمان باز شود. 
پیشنهاد تکمیل این سیل  بند بعد از سیل 
سال ۹۸ مطرح و توافق شد تا با کمک قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا پهنه سیابی جنوب 
استان کنترل شود.مدیرکل منابع طبیعی 
جنوب استان گفته بود که ، ۴۵۰ کیلومتر 
رودخانه در شهرستان رودبار جنوب وجود 
دارد و تکمیل سیل بند خّرم، 1۰۰ پارچه آبادی 
و روستا و ۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
منطقه را در برابر سیاب حفاظت می کند. 
تکمیل این سیل بند اما دو قفله شده. 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319008002442 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم پوران توکلی هللا آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 18 صادره از کوهبنان در یک باب 
خانه به مساحت 530 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک1035 فرعی از 2 اصلی واقع در کوهبنان بلوار امام 
کوچه ناصری پالک 18 خریداری از  مالک رسمی آقای اسماعیل خسروی کوهبنانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 241
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/29

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/15
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی- آگهی اصالحی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای اصالحی شماره 140060319078009409 هیات دوم مورخه 1400/10/05موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم مرجان زند ذوالقلم فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 8244 صادره ازکرمان در  ششدانگ یك باب خانه خشتی 
به مساحت 316/7مترمربع پالك1 فرعی از2680 اصلی واقع در بخش 2کرمان آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی 
کوچه 8 خریداری از مالك رسمی خانم زهرا زند ذوالقلم محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد . شناسه آگهی 
1254002

تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/10/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/10/29

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی- آگهی اصالحی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای اصالحی  شماره 140060319078009354 هیات دوم مورخه 1400/10/02موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم طاهره زابلی راینی فرزند حسن بشماره شناسنامه 165 صادره از راین در ششدانگ یك باب 
خانه به مساحت 490 مترمربع تحت پالك 21فرعی از 280 اصلی بخش28 کرمان  واقع در راین خیابان امام )ره(کوچه 
شماره16 بن بست اول پالک 1 خریداری از مالك رسمی آقای ماشاهللا میرزایی وعزیزهللا وسلطان میرزایی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد . شناسه آگهی 1254006
تاریخ انتشار نوبت اول  :  1400/10/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم  :  1400/10/29 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶0319078008332 هیات  دوم مورخه 1400/09/0۶موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه باالمعارض متقاضی خانم مهدیه پور محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 204 صادره از گلباف 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت172متر مربع تحت پالک 7852 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 899 فرعی از 39۶8 اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان اسد ابادی بین کوچه 17و19 
خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر 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 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶0319078008۶28 هیات دوم مورخه 1400/09/13موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
باالمعارض متقاضی خانم اعظم علی زاده شاهرخ آبادی فرزند محمود بشماره شناسنامه 914 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/7 متر مربع که موازی 35/29 مترمربع ازششدانگ عرصه ان متعلق 
به وقف است  تحت پالک 13۶۶ فرعی از 278۶ اصلی بخش 3 کرمان واقع در شهرک یاسین کوچه یاسین 1 
خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده 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 1381
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶0319078009000 هیات  دوم مورخه 1400/09/22موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه باالمعارض متقاضی آقای رضا افضلی فرزند علی بشماره شناسنامه 50 صادره از راین در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت110/80متر مربع تحت پالک 1۶753 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
899 فرعی از 39۶8 اصلی بخش 2 کرمان واقع در بلوار شهرک صنعتی کوچه 11خریداری از مالک رسمی 
آقای مرتضی رنگین کمان 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 13۶5
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نماینده مردم شــیراز در خانه ملــت با بیان اینکــه در برخی از 
شهرستان های شیراز کمبود پزشک احساس می شود، ابراز کرد: 
زمانی که تعدادی کمی پزشک در کشور وجود داشته باشد، کیفیت 
درمان به شدت کاهش می یابد و ممکن است یک پزشک در کمتر 
از دوساعت بالغ بر ۶0 بیمار را معاینه کند و در واقع کمبود پزشک 
سبب افزایش حجم کاری پزشکان و درمان بی کیفیت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مسعود رضایی نماینده سابق مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در کشــور کمبود پزشک وجود ندارد بلکه 
پزشکان به صورت ناعادالنه در کشور متمرکز شدند به طوری که 
در کالن شهرها تعداد زیادی پزشک متخصص وجود دارد اما در 

برخی شهرستان ها حتی یک پزشک متخصص هم وجود ندارد.
رضایی افزود: به طور مثال در شهر تهران تعدادی زیادی پزشک 
متخصص فعالیت می کند که مشــاهدات حاکی از آن است مردم 
زیادی به دلیل نبود پزشــک متخصص در شهر خود برای درمان 
بیماری خود باید به کالن شهرهایی هم چون تهران، تبریز، شیراز 
و اصفهان مراجعه می کنند. وی با بیان اینکه شنیده ها حاکی از آن 
است که برخی از رشته های تخصصی در زیر گروه پزشکی متقاضی 
ندارد، عنوان کرد: متاسفانه مادی گرا بودن برخی از پزشکان باعث 

شده که فقط برخی از رشته های پردرآمد داوطلب داشته باشد.
نماینده سابق مردم شیراز در خانه ملت با بیان اینکه قبل از کرونا 
در جامعه نیاز بــه متخصص عفونی حس نمی شــد و افراد کمتر 
وارد این رشته شــدند، عنوان کرد: همین امر باعث بحران کمبود 
پزشک عفونی در دوران کرونا شد و الزم است که سازمان سنجش 
و سازمان بهداشت و درمان در خصوص کمبود پزشک در برخی 
از شهر ها و رشته ها چاره اندیشــی کنند. رضائی گفت: الزم است 
مسئولین امر در خصوص همسان سازی حقوق و مزایای پزشکان 
متخصص در تمام رشته اقداماتی انجام دهند چرا که در حال حاضر 
برخی از رشته ها خالی از متقاضی است و برخی دیگر از رشته های 
پر درآمد مانند تخصص زیبایی، چشم و غیره مملو از داوطلب است.
وی بیان کرد: عدم تناسب و ساماندهی درآمد پزشکان متخصص 
سبب شده است که در برخی رشته های تخصصی پزشکان تا سال 
آینده هم وقت ویزیت بیمار را نداشــته باشند و در برخی دیگر از 
رشته ها، پزشکان به دلیل مناسب نبودن در آمد، به کارهای غیر 

تخصصی روی آورده باشند.

بارش  ها در استان کرمان به محصوالت کشــاورزی، راه ها و برخی 
خانه های روستایی در شهرستان های جنوبی خسارت وارد کرد.

به گزارش ایلنا، اکثر مناطق اســتان کرمان از موج بارشــی اخیر 
بهره مند شدند، این بارش ها که پس از مدت ها خشکسالی رخ داد. 
شدت بارش ها در جنوب استان بود که در برخی موارد موجب طغیان 
رودخانه های فصلی و مسدود شــدن راه ها و همچنین خسارت به 
محصوالت کشاورزی و ورود سیالب به برخی خانه های روستایی 
شد. برف و باران مدارس چند شهرستان را هم تعطیل کرد. مدیر کل 
مدیریت بحران استان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: در قلعه 
گنج و رودبار جنوب منازل دچار آبگرفتگی و راه های دسترسی دچار 
مشکل شده اســت، اما مواد غذایی و اقالم مورد نیاز در این مناطق 
دپو شده و وامداد رسانی و اسکان اضطراری در قلعه گنج برای اهالی 
روستا های آسیب دیده نیز فراهم شده است. مجید سعیدی افزود: 
در زهکلوت به رغم  مسدود شدن راه از دو سمت ایران شهر و رودبار 
کمک رســانی از راه های فرعی انجام می شود. وی گفت: در بخش 
مرکزی منوجان هم اهالی دچار مشکل شدند که امدادرسانی در حال 
انجام است. سعیدی گفت: خسارت سنگینی به محصوالت کشاورزی 
وارد شده که برآورد میزان آن پس از فروکش کردن سیالب انجام 
می شود. وی افزود: قطع برق و قطع آب هم در چند روستا داشته ایم 
که در حال حاضر آبرسانی با تانکر انجام می شود و در اولین فرصت 

ممکن شبکه برق و  آب این مناطق ترمیم خواهد شد.

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: از طریق مراکز کاهش 
آسیب توانسته ایم ایدز از طریق اعتیاد تزریقی را 

در ایران کنترل کنیم.
و  درمان  مدیرکل  تویسرکانمنش«  »رضا 
حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام 
جمع آوری مراکز کاهش آسیب در برخی 
مناطق مانند شوش، مولوی و هرندی گفت: 
مراکز کاهش آسیب جزء سیاست های کالن 
مبارزه با مواد مخدر ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری است و تاکید قانون مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام نیز هست.
مراکز کاهش آسیب انتخاب بد از بدتر 

است
وی ادامه داد: در حقیقت انتخاب مراکز کاهش 
آسیب، انتخاب بین بد و بدتر است، هدف اولیه 
این مراکز ترک اعتیاد نیست بلکه به افرادی که 
به هر دلیلی اعم از جسمی، روحی، اجتماعی 
تمایل و امکان کنار گذاشتن ماده مخدر را 
ندارند و دچار جرائم خردی می شوند و چهره 
شهر را هم نازیبا می کنند، برای جلوگیری از 
آسیب بیشتر به این افراد خدمات ارائه می دهند. 
در واقع مراکز کاهش آسیب در محل های 
تجمع معتادان که به اصطالح پاتوق گفته 
می شود ایجاد می شود و خدمات به این افراد 

ارائه می شود.
موج ایدز تزریقی با ارائه خدمات در مراکز 

کاهش آسیب در کشور کنترل شده است
الگوی کنونی ایدز در ایران از نوع رفتارهای 

جنسی است
تویسرکانمنش خاطرنشان کرد: اولین موج ایدز 
در کشور که اتفاق افتاد ناشی از اعیتاد تزریقی 
در ایران بود و در حال حاضر مراکز کاهش 
آسیب در ایران به قدری خوب در این زمینه 
کار کرده اند که در دنیا ایران در این زمینه نمونه 
شده است و موج ایدز تزریقی با ارائه خدمات 
در همین مراکز در کشور کنترل شده است. در 
حال حاضر الگوی ایدز در ایران از نوع رفتارهای 
جنسی است که اتفاق می افتد. بنابراین برای 
جلوگیری از شیوع بیماری هایی مانند ایدز در 
اختیار این افراد سرنگ و سوزن رایگان قرار داده 

می شود. همچنین ظروف مقاومی که سرنگ 
در آنجا نگهداری می شود در اختیار این افراد 
قرار داده می شود. امکان استفاده از یک وعده 
غذای گرم و استحمام در سرپناه ها وجود دارد 
همچنین امکان اقامت شبانه در این مکان ها 
برای معتادان وجود دارد. این افراد در اثر مصرف 
مواد شناخت خود را از دست می دهند و ماده 
محرک و مخدر تغییراتی در فیزیولوژیک مغز 
ایجاد می کند که مدارهای مربوط به یادگیری، 
انگیزه و... در مغز این افراد تغییر می کند و به 
نوعی کنترل مغزشان را در اختیار می گیرد. در 
این مرحله شاید نتوان در خصوص ترک با این 
افراد صحبت کرد اما همین که کمی حالشان 
بهتر شد و مددکار با آن ها صحبت می کند که 
اگر تمایل به ترک داشتند به مراکزی مانند 

کمپ ها برای ترک مراجعه می کنند.
توضیح درباره محاسن مراکز کاهش 

آسیب
وی ادامه داد: از محاسن این مراکز این است 
که وقتی این افراد در محالت تجمع می کنند 
سرنگ آلوده شان را در معابر رها نمی کنند و از 
سرنگ مشترک استفاده نمی کنند و از طرفی 
چون غذا به آن ها داده می شود، دنبال دزدی 

نمی روند تا مشکل جرم زایی داشته باشند.
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد 
مبارزه با موادمخدر با اشاره به اظهار نظرهای 

مخالف درباره مراکز کاهش آسیب گفت: یک 
سوء تفاهمی که بین ما و پلیس وجود دارد 
این است که می گویند چون این مراکز کاهش 
آسیب را در محالت راه اندازی می کنید معتادان 
در این مناطق جمع می شوند و مردم ناراضی 
هستند ما دقیقا برعکس این را می گوییم ما 
در ابتدا یک مپینگ یا نقشه برداری از وضعیت 
محالت داریم که هرساله انجام می شود در 
این نقشه برداری محالت تجمع معتادان که 

پاتوق گفته می شود شناسایی می شوند و ما 
در این پاتوق ها خدمت ارائه می دهیم و اینطور 
نیست که اگر این مراکز را جمع کنیم دیگر 
معتادان در این منطقه حضور نخواهند داشت 
بلکه این افراد در سطح شهر پراکنده می شوند 
و وقتی بی سرپناه هستند آسیب های بیشتری 
متوجه این افراد است. در این زمینه جلسات 
گالیه هایی  که  داشتیم  پلیس  با  متعددی 
داشتند که در برخی موارد به حق است و ما 

برای اینکه خواسته پلیس نیز انجام شود یک 
سری جابجایی ها را ابالغ کرده ایم. همچنین ما 
امسال تمرکزمان را روی مراکز سیار گذاشته ایم 
یعنی خدمات را به صورت ون یا کانکس ارائه 
دهیم تا در هر زمان که نیاز بود این مراکز را 

جابجا کنیم.
تبعات  از  بیماری  و  جرم  افزایش 

جمع آوری مراکز آسیب

تویسرکانمنش خاطرنشان کرد: همچنین تالش 
می کنیم تا سیستم های قضایی و انتظامی توجیه 
شوند که ما دی آی سی نزده ایم و معتاد ایجاد 
شده است، بلکه معتاد در این مناطق سالهاست 
که حضور دارد و بعد ما به این جا رفته ایم. این 
امکان برای ما وجود دارد که یک روزه مراکز 
کاهش آسیب را جمع کنیم اما به نظر شما 
چه اتفاقی می افتد قطعا میزان جرم و بیماری 
در این مناطق افزایش خواهد داشت. وقتی 
یک ایستگاه مترو به منطقه ای می رود مردم 
محل و همسایه ها ممکن است ناراضی باشند 
اما می توان ایستگاه مترو را توسعه نداد. مراکز 

کاهش آسیب هم به همین صورت هستند.
باعث درمان مشکالت  مواد صنعتی 

جسمی، جنسی و زناشویی نمی شود
وی با تاکید براینکه مهمترین بخش در مبارزه 
با مواد مخدر پیشگیری است و رسانه ها هم 
در این زمینه نقش بسیار موثری دارند، گفت: 
هرچه آگاهی خانواده را باال ببریم و خانواده 
مستحکم ایجاد کنیم و کنترل روی بچه ها به 
صورت علمی بیشتر شده و آگاهی در مدارس و 
محیط های آموزشی و کار باال برود و این آموزش 
را بدهیم که این مواد درمان هیچ دردی نیستند 
و دردهای زیادی را به دردها اضافه می کنند و از 
شایعاتی مانند اینکه مصرف این مواد مشکالت 
جسمی و جنسی و مشکالت زناشویی را برطرف 

می کنند با آموزش درست جلوگیری کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: 
باید اصل موضوع بی.آر.تی خوابی را کنکاش کنیم 
و ببینیم چقدر واقعیت دارد، باید کشف کنیم 
که اساسا با چند عکس می توانیم بگوییم چنین 
چیزی اپیدمی شده و انقدر گسترده است؟ یا دو سه 
عکس گرفته شده و روی آن مانور داده می شود. به 
نظر من اپیدمی نشده و به این گستردگی نیست، 
ولی نسبت به همین میزان کم هم وظیفه داریم 
و شایسته نیست. »امین توکلی زاده« معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا در واکنش به اینکه برخی از افرادی 
که در بی. آر.تی ها می خوابند علت عدم مراجعه به 
گرمخانه ها را وضعیت نامناسب نظافت گرمخانه ها 
اعالم می کنند اظهار کرد: االن نظارت ما روی 
گرمخانه ها شدت گرفته است. فهرست تهیه 
کرده ام که چه اتفاقاتی باید بیفتد تا این سطح باال 
بیاید. واقعیت این است، آنچه را که می خواهیم و 
استاندارد شهرداری است باید دنبالش برویم و آن 

را محقق کنیم.  او ادامه داد: یک وضع موجود نیز 
داریم که باید آن را ساماندهی کنیم. برای مثال 
امشب برف در پیش داریم و باید برای آن فکری 
کنیم، نمی توانیم آن را به سیاست گذاری موکول 
کنیم.  معاون شهردار تهران درباره گالیه افراد 
بی سرپناه از نبود جای خواب مناسب اظهار کرد: 
رسانه ها در اطالع رسانی باید کمک کنند، چرا که 
بخشی از اتفاقی که می افتد به دلیل اطالع نداشتن 
است که امکانات وجود دارد یعنی اگر شهروند ما 
بداند چنین امکانی وجود دارد حتما از آن بهره مند 
می شود.  او ادامه داد: این کار را باید در بخش های 
مختلف تقسیم کرد. بخشی اقدامات رفاهی و 
بخشی امدادی است و بخشی را باید فوریتی و 
ضروری دید. اولویت ما در شهرداری تهران این 
است که جان مردم به خطر نیفتد. وقتی یخبندان 
است و برف می بارد اولویت این است که جان مردم 

حفظ شود. 
توکلی زاده افزود: بعضی از افراد به هر دلیلی 

نمی آیند از این امکانات استفاده کنند و در سرما 
می مانند، اما به هر شکلی که می شود باید از جان 
این افراد صیانت کنیم. روش های متعددی داریم 
از دادن پتو گرفته تا دعوت به ماندن در جای گرمتر 

که جانشان در خطر نباشد. 

استفاده خانوادگی از گرمخانه ها عمومیت 
ندارد

معاون شهردار تهران درباره خانواده هایی که از 
گرمخانه ها استفاده می کنند نیز گفت: در یک شهر 
ده میلیونی افراد متنوعی با تنوع نیازها و مشکالت 
را داریم. می توانیم یک مورد را پیدا کنیم و بگوییم 
چنین مساله ای وجود دارد اما این عمومیت ندارد و 
فراگیر نیست. در هر صورت ما نسبت به همین افراد 

نیز وظیفه داریم. 
او ادامه داد: اگرچه در شهرداری ها با این مشکل 
مواجه شدیم، اما آیا همه وظایف را می خواهیم از 
شهرداری مطالبه کنیم؟ دستگاه های دیگر موظف 

نیستند؟  توکلی زاده در واکنش به اینکه شهرداری 
خودش مساله قرارگاه اجتماعی را مطرح کرد و 
اعالم کرد موضوعات مربوط به افراد بی خانمان و 
معتادان را برعهده می گیرد، اظهار کرد: اینکه زیر 
بار یک اقدام می رویم به معنای این نیست که بقیه 
بنشینند و نگاه کنند. ما می گوییم نمی توانیم این 
وضعیت را تحمل کنیم و وظیفه انسانی خودمان 

می دانیم. شاید در قانون نیز هیچ بندی نباشد. 
اتوبوس خوابی گستردگی ندارد

معاون شهردار تهران در واکنش به بی. آر. تی  خوابی 
گفت: اصل این موضوع را باید کمی کنکاش کنیم 
و ببینیم حجم آن چقدر است و چقدر واقعیت 
دارد و با این همه زیرساختی که داریم چرا سراغ 
اینها نمی رویم؟ باید کشف کنیم که اساسا با چند 
عکس می توانیم بگوییم، چنین چیزی اپیدمی و 
آنقدر گسترده است؟ یا دو سه عکس گرفته شده 
و روی آن مانور داده می شود.  او اضافه کرد: اگر 
وجود دارد که من شرمنده می شوم چنین چیزی 
وجود دارد که تعداد زیادی از مردم شهر ما شب در 
بی. آر. تی می خوابند و عذرخواهی می کنم، اما به 
نظر من اپیدمی نشده و به این گستردگی نیست 
ولی نسبت به همین میزان کم هم وظیفه داریم و 

شایسته نیست. 

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر:

مصرف مواد مخدر صنعتی باعث درمان مشکالت جسمی
جنسی و زناشویی نمی شود

واکنش معاون شهردار به استفاده از ظرفیت مساجد برای اسکان افراد بی سرپناه:

 "اتوبوس خوابی"  اپیدمی نشده است

گزارش

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش مطرح کرد:
تشریح برنامه های آموزش و 

پرورش برای سامت جسمانِی 
دانش آموزان دختر

معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش بر لزوم 
آگاهی بخشــی به دانش آموزان دختر و بانــوان در زمینه تربیت 

بدنی تاکید کرد.
"صادق ستاری فر" معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، دربــاره برنامه های خود برای دانش 
آموزان دختر که پیش تر از ســوی همین معاونت عنوان شده بود 
تحرک آن ها نسبت به دانش آموزان پسر بسیار کمتر است، گفت: 
اهداف ما فعالیت ورزشی از مقطع دبســتان است و قطعا در بین 
پسران و دختران، قطعا دختران حائز اهمیت بیشتری خواهند بود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: با توجه به مســائلی که در زمینه 
زیرســاخت ها وجود دارد و یکی از مشکالت و معضالتی که امروز 
شاهدش هستیم نبود یک زیرســاخت امن و ایمن برای فعالیت 
دختران و بانوان اســت. به نظر ما محوطه های مدارس و فضاهای 
آموزشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش برای انجام فعالیت ها و 
برنامه های ورزشی بانوان، می تواند یک فرصت خوب قلمداد شود.

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر 
آگاهی بخشی به دانش آموزان دختر و بانوان در زمینه تربیت بدنی 
و ورزش گفت: در عین حــال موضوعی که باید به آن توجه کنیم، 

بحث آگاهی بخشی و فرهنگ سازی موضوع ورزش بانوان است.
ســتاری فر افزود: همچنین انجام فعالیت های ورزشی، گروهی و 
خانواده محور قطعا موضوع مهمی است. عالوه بر این فعالیت های 
ورزشی خانواده محور با تاکید بر آسیب ها و چالش هایی که وجود 
دارد و نیازهایی که قشر بانوان بیشتر به آن نیاز دارند مورد پیگیری 
خواهد بود. معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: طبیعتا تصمیم گیرنده ها باید به لحاظ آمایشی و با توجه به 
اقتضای آموزشی و شرایط کار را پیش ببرند اما تالش خواهیم کرد 
آنچه که مطلوب این وضعیت و مطلوب نظام تعلیم و تربیت است 
انجام دهیم. ســتاری فر گفت: تالش خواهیم کرد، هر دو موضوع 
یعنی هم حضور دانش آموزان در مــدارس و هم انجام فعالیت ها 
و برنامه های ورزشــی و المپیادهایی که بوده را با حفظ ســالمت 
دانش آموزان و با اولویت حفظ تندرستی و سالمتی دانش آموزان 

پیش ببریم.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اگر برخورد با 
چاه های غیرمجاز در حاشیه تاالب ها صورت 
نگیرد، عماٌل احیای تاالب ها غیرممکن است چون هر چقدر 
آب به داخل تاالب ها ریخته شود، همان قدر آب توسط چاه ها 

برداشت می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، »آرزو اشرفی زاده«، مدیر کل دفتر حفاظت و 
احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: یکی 
از کارکردها و خدمات تاالب ها، تغذیه آب های زیرزمینی است 
و تبادل آب بین تاالب و سفره های آب زیر زمینی اهمیت بسیار 
باالیی دارد. بنابراین تخلیه سفره های آب زیرزمینی در حاشیه 
تاالب ها می تواند تبعات جبران ناپذیری بر اکوسیستم های تاالبی 
داشته باشد.  وی، وضعیت تاالب پریشان را از بارزترین نمونه های 
تاثیر تخلیه سفره های آب زیرزمینی بر تاالب ها دانست و تصریح 
کرد: چاه های متعدد و غیرمجازی که پیرامون تاالب پریشان حفر 
شده و برداشت های غیرمجازی که از آب های زیرزمینی صورت 
گرفته است، باعث شده که این تاالب نتواند هیچ گونه آبگیری 
در سال های اخیر داشته باشد.  مدیر کل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب ها در ادامه گفت: در حوضه دریاچه ارومیه هم افزایش 
برداشت آب از سفره های زیرزمینی موجب پیشروی آب شور به 
سمت چاه ها و شور شدن اراضی کشاورزی شده است. این امر به 
ویژه در استان آذربایجان شرقی به چالشی جدی در دشت های 

اطراف دریاچه بدل شده است. 
اشرفی زاده، برنامه های مدیریت زیست بومی تاالب ها را از 
رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد 
و افزود: در برنامه های مدیریت زیست بومی تاالب ها، تمامی 
ذینفعان دخیل هستند و یکی از محورهای برنامه یاد شده، 
آب است که در آن تکلیف همه دستگاه ها مشخص شده است. 

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادل بخشی 
سفره های آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است اما در 
برنامه های مدیریت زیست بوم هر تاالب، کنترل برداشت های 
غیرمجاز از آب های زیرزمینی و تاثیر آن بر وضعیت تاالب ها 
دیده شده است و دستگاه های ذینفع در زیرمجموعه وزارت نیرو 

موظف به اجرای قانون هستند. 

وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با 
نمایندگان معلمان و دانشجو معلمان استان 
کرمان، گفت: خانواده ها، حکومت، رسانه ها و 
موسسات مردم نهاد ارکان فرایند تربیت و در کنار آموزش 

و پرورش هستند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان کرمان، یوسف نوری گفت: سردار دلها پایه گذار مکتب 
تربیتی بی نظیری بود که تا همیشه انسان های زیادی به آن 

تاسی خواهند کرد.
باید  اما  است  درون  از  ما  راهبردهای  افزود:  وی 
و  آموزش  در  داد،  ارجاع  بیرون  به  را  راهبردها 
باشیم. داشته  درون  به  نگاه  فقط  نباید   پرورش 
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ارکان فرآیند تربیت، اول 
خانواده است، دوم حکومت است، باید بررسی شود دستگاه 
های مختلف چقدر از این ظرفیت ها استفاده می کنند؟ زمانی 
آفریقا در سال 1۹50 توانست بیسوادی را با کمک رسانه 

رادیو بردارد.
نوری گفت: از مدرسه تا مدرسه و از کالس تا کالس 
همه چیز دست خودمان در آموزش و پرورش است اما 
نگاهمان را باید عوض کنیم، ۹۳0 هزار بازنشسته در 
 آموزش و پرورش داریم اما دو تشکل مستقل نداریم.
وی به رسالت و اهمیت رسانه ها در پیشبرد اهداف آموزش و 
پرورش اشاره و تصریح کرد: رسانه ها رکن سوم فرآیند تربیت 

و آخرین رکن موسسات مردم نهاد هستند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: شهید سلیمانی کار راهبردی 
انجام می داد، با تفنگ سرپر شلیک نمی کرد بلکه با تفنگی 
شلیک می کرد که سرعت نور داشت بنابراین مسیر آموزش 

را باید تغییر داد.
بر پایه این گزارش، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در 
نشستی صمیمی با نمایندگان معلمان و دانشجو معلمان استان 
کرمان در سالن کنفرانس پردیس خواجه نصیرالدین طوسی 

دانشگاه فرهنگیان کرمان به سواالت آن ها پاسخ داد.

بیش از ۲ هــزار و ســیصد کیلومتر را 
در ۹0 روز رکاب زده اســت. »بهنــاز 
هدایتی« دوچرخه سواری است که از 
مهرماه سال جاری سفر خود را شهر به 
شهر با دوچرخه از استان اردبیل شروع 
کرد و در بندرعبــاس خاتمه داد. او در 
طول مسیر تجربه های جالبی دارد، از 
تصادف گرفته تا مواجه شدن با شهری 
که اجازه دوچرخه سواری به او ندادند.

هدایتی با شــعار »زن ایرانی پا در رکاب صلح جهانی« تالش کرد در ســفر خود 
جاذبه های گردشگری ایران را به گردشگران خارجی معرفی کند تا به ایران سفر 

کنند، او می گوید: »یکی از اهدافم سفر به کشورهای دیگر با دوچرخه است.«
به گزارش خبرآنالین، او درباره هزینه های ســفرش می گویــد: خیلی ها از من 
می پرسند برای این سفر چقدر کمک هزینه گرفته ام، باید بگویم برای سفری که 
من انجام دادم یک ریال هم از جایی به من کمک نشــد، همه هزینه ها از تعمیر 
دوچرخه، درمان، خورد و خوراک، حمل ونقل و اســکان از پس اندازهای خودم 
بود. این مبلغ هم تقریباً چیزی حدود 15 تا 1۶ میلیون تومان برای ۹0 روز سفر 
شد، دقیق نمی گویم چون هنوز حســاب و کتاب نکرده ام )با خنده(. واقعا گاهی 
گرانی  مواد غذایی برایم اذیت کننده بود، قیمت ها خیلی بیشتر از چیزی که تصور 
می کردم بود. اما طوری هزینه ها را مدیریت کردم که از عهده هزینه سفر بربیایم. 
در این مدت هم نه از میراث فرهنگی، نه فدراسیون و نه هیچ ارگان دیگری کمک 

هزینه ای دریافت نکردم.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعی جوانان گفت: ایجاد شغل، 
تأمین مسکن و ارائه امکانات رفاهی 
به جوانان می تواند در زندگی آن ها 

ماندگارتر از پرداخت پول باشد.
مهدی متقی فر، سرپرســت دفتر 
برنامه ریــزی و توســعه اجتماعی 
جوانان وزارت ورزش و جوانان،گفت: 
موانع ازدواج صرفا فقط ســربازی 

نیست اما یکی از موانع ازدواج برای پسرها موضوع ســربازی است. به گزارش 
برنا، وی با بیان اینکه سربازی تا زمانی که جهت دهی درستی نداشته باشد و از 
توانمندی جوانان استفاده ای نشود به عنوان مانع می توان از آن نام برد، افزود: 
یک جوان وقتی دو سال به سربازی می رود بین زندگی فردی، اجتماعی، شغلی 
و... او وقفه ای ایجاد و به قولی زندگی او به بعد و قبل از سربازی تقسیم می شود. 
متقی فر ادامه داد: سربازی و به طبع وقفه بین زندگی باعث می شود شغل، فعالیت 
اجتماعی و... یک پسر جوان به تعویق بیفتد و همین امر موجب تعویق در ازدواج 
او نیز می شود چراکه این امر ارتباط مستقیمی را با یکدیگر دارند. سرپرست دفتر 
برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: مرکز پژوهش های مجلس در حال 
تدوین پیش نویس اصالح قانون تسهیل ازدواج است و ماده قانون هایی در نظر 
گرفته شده که برای امر ســربازی تغییراتی ایجاد شود که تسهیل گری ازدواج 
رخ دهد و موانع کمتر شود. متقی فر افزود: درحال حاضر هر خانواده ای که برای 

دخترش خواستگار می آید هم عرض اشتغال، سربازی را نیز سوال می کند.

در نشســت کمیته بهزیســتی و توانبخشی 
کمیسیون بهداشت از وضعیت نامطلوب بودجه 
افراد دارای معلولیت انتقاد و تاکید شد که اگر 
بخواهیم نظام جامع سالمت داشته باشیم باید 
در حمایت از سازمان های بیمه گر قوی تر گام 
برداریم و همچنین مدیریــت منابع فعلی در 
دستور کار قرار گیرد.  نشست کمیته بهزیستی و 
توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با حضور مسئوالن و کارشناسان از بیمه سالمت، 

سازمان بهزیستی، خدمات نیروهای مسلح، دانشگاه علوم توانبخشی، دبیرخانه شورای عالی 
بیمه مرکز پژوهش ها، شبکه ملی افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، انجمن مالی مراکز 
توانبخشی غیردولتی معلوالن، شبکه ملی تشکل های مردم نهاد افراد دارای معلولیت و دانشگاه 
علوم بهزیستی و سالمت اجتماعی برگزار شد. به گزارش خانه ملت، محمدعلی محسنی بندپی 
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یازدهمین نشست 
این کمیته گفت: خوشبختانه شورای نگهبان طرح دو شوری الیحه بودجه 1401 را تصویب 
کرد و فرصتی به نمایندگان داده شد تا بتوانند تا هفته آینده پیشنهادات جدید خود را بارگذاری 
کنند؛ در این رابطه از تالش های سازمان بهزیســتی، مرکز پژوهش ها و سایر دستگاه های 
مربوطه تشکر می کنیم که با تالش آنها توانستیم تمامی پیشنهادات را بارگذاری کنیم. نماینده 
مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین می توانیم از ظرفیت 
سه عضو کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق  استفاده و بر پیشنهادات گذشته پافشاری 
و پیشنهاد جدیدی را هم ارائه کنیم البته ممکن است در برخی موارد  در صحن با پیشنهادات 

مخالفت شود بنابراین باید پیشنهادات ما کارساز و گره گشا باشد.

هزینه  یک سفر ۹۰ روزه با دوچرخه دور 
ایران چقدر می شود؟

سرپرست دفتر توسعه اجتماعی جوانان:

به زودی اشتغال سربازی منظور می شود
در نشست کمیته بهزیستی کمیسیون بهداشت مطرح شد:

وضعیت نامطلوب بودجه افراد دارای معلولیت 
در الیحه 1۴۰1

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها:
احیای تاالب ها مستلزم برخورد 

با چاه های غیرمجاز است

 وزیر آموزش و پرورش:

خانواده ها  یاریگر 
آموزش و پرورش هستند

خبر

خبر

خبر

تویسرکانمنش با بیان اینکه در کل کشــور در میان مردان همچنان الگوی مصرف سنتی افیونی یعنی 
تریاک غالب اســت، گفت: به طور قطع و یقین مواد مخدر درمان هیچ دردی نیستند و اگر کاربردی هم 
داشته باشند در پزشکی به صورت کنترل شده و در مدت کوتاه است. شواهد متاسفانه نشان دهنده این 
است که مصرف شیشه و حشیش در کشور باالرفته است همانطور که میزان کشفیات نیز زیاد شده است 
و این نشان می دهد که میزان تولید و ترانزیزت نیز باالرفته است این الگوی مصرف در زنان و نوجوانان 

نیز غالب تر است.

لنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

حسین قورچیان جایزه بهترین طراحی و 
ترکیب صدا را برای فیلم »مسخ در مسلخ« 

از جشنواره وراکروز مکزیک دریافت کرد.
به  مسلخ«  در  »مسخ  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی مهدی کوهزاده و کارگردانی 
جواد دارایی جایزه بهترین طراحی و ترکیب 
صدا و جایزه بهترین فیلم را در هشتمین 
دوره جشنواره وراکروز مکزیک را به دست 

آورد.
به گزارش مهر، طراحی و ترکیب صدای 
»مسخ در مسلخ« بر عهده حسین قورچیان 
بود. این رویداد از یکم نوامبر تا سی و یکم 
دسامبر برابر با 10 آبان تا 10 دی ماه به دلیل 
 MiOTT Cine de شیوع کرونا در پلتفرم

برگزار شد.
»مسخ در مسلخ« نخستین فیلم بلند 
جواد دارایی است و طبق روال فیلم های 
کوتاه آوانگارد خود، بخش های کارگردانی، 
نویسندگی، تدوین و فیلمبرداری و تکنی 
کالر »مسخ در مسلخ« را خود انجام داده 
است. عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: 
جواد دارایی، مشاور کارگردان: امیر سیدی، 
امیر فخرالدین صفارنیا، مدیر فیلمبرداری: 
جواد دارایی، تدوینگران: ملیکا باللی، جواد 
دارایی، طراح صحنه و لباس: حسین حاج 
ابراهیمی، دستیاران صحنه و لباس: رامین 
محمدی، شقایق عیوضی، عباس یاراحمدی، 
آهنگساز: پیام آزادی، طراحان و ترکیب 
صدا: حسین قورچیان، صدابردار: احمد 
اردالن، دستیار صدا: اسفندیار سلطان زاده، 
طراح گریم: مهسا خوش سلوک، مجریان 
گریم: مهدی معینی، مهرسا خوش سلوک، 
بازیگران: فریبا طالبی، سعید احمدی، 
فریبا ترکاشوند، فوژان احمدی، مهشید 
خسروی، ایمان صراف، آرزو باللی دهکردی، 
فرحناز منافی ظاهر، رحمت شکرخنده، 
سارینا یوسفی، محمد اقلیمی بابانظر، 
امیر عباس قضایی، آوین کوه زاده، عسل 
شکری، خورشید حق مرادی، وانیا علیزاده، 
نادیا کلیوند، مدیر تولید: فرزین فرزدنیا، 
جانشین تولید: علی اکبر صادقی، دستیاران 
تولید و تدارکات: مهدی محمدپور، علیرضا 
حیدری، دستیار و مشاور تهیه: ایمان صراف، 
برنامه ریز: امیر سیدی، دستیاران کارگردان: 
رعنا جوادی، نیلوفر باللی دهکردی، سجاد 
دارایی، دستیار اول فیلمبردار: محمد 
حسینی، گروه فیلمبرداری: امیر علیپور، 
صادق ربعی زاده، امیر گودرزی؛ اپراتور 
دوربین: مرتضی یگانه، منشی صحنه: ملیکا 
باللی، جلوه های ویژه بصری: ملیکا باللی، 
استودیو روف نیویورک، اصالح رنگ: گلومه 
روچرون، استودیو تکنی کالر نیویورک، 
طراح کانسپت )concept( و استوری بورد 
و پوستر : ملیکا باللی، مدیر تولید بین الملل: 
گابریل بروسن، محصول مشترک، ایران، 

آلمان، کانادا.

چهره های مطرح در برابر 
جذبه حاج قاسم رنگ 

می بازند
معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســالمی، گفت: دنیا مکانیزم های 
دیگری برای بزرگ شــدن و شهره شدن 
و مطرح شدن دارد. اساسا همه چهره ها و 
سلبریتی ها در برابر جذبه حاج قاسم رنگ 
می بازند که این بــه برکت خون، صدق و 

اخالصش بود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فرشاد 
مهدی پــور عصر یکشــنبه - 1۲ دی ماه 
- در مراسم شــب خاطره و اکران مستند 
مثل برادر روایت زندگی ســردار شهید 
پورجعفری کــه در مجتمع فرهنگی ولی 
عصر عج برگزار شــد، گفــت: قدرتی که 
حاج قاسم داشت قدرت واژه ها بود. ما دو 
سال است با یک کلمه حاج قاسم زندگی 
می کنیــم و آن »مرد میدان« اســت که 
کلمه خودش است و دو ســال عاشورا را 
با جمله اش برگزار می کنیم که »ما ملت 
امام حســینیم«. این فرمانــده فقط یک 
فرمانده نظامی نبود فرمانده ای بود که همه 
حرکاتش تولید یک ادبیات می کرد و برای 
هر کارش ایده داشت. معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 
حاج قاســم در طول عمر خود با رسانه ها 
رودر رو نشد و تنها یک مصاحبه در طول 
عمر خود دارد. مراســم هایش همیشــه 
محرمانه بود تا رســانه ها ندادند که حاج 
قاسم قرار اســت آنجا شرکت کند. خیلی 
از برنامه های او ضبط ندارد. چون رسانه ها 
نمی دانند که حاج قاســم قرار است آنجا 
شرکت کند. مهدی  پور گفت: این  مرد که 
همیشه از رسانه دوری می کرد، تبدیل به 
بزرگترین رسانه جمهوری اسالمی در دو 
سال گذشته تبدیل شد. بزرگترین پلتفرم 
تولید محتوا اسم و کلید واژه او را سانسور 
می کند چون این کلمه جریان ساز است 
و این کلمه از روز اول بــا دایره بزرگی از 

واژگان همراه بوده است.

فیلم سینمایی »فصل قاصدک« به نویسندگی و کارگردانی مریم پیربند 
موفق به دریافت جایزه رز زرد از جشنواره بین المللی جیپور شد. به 
گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه ای »فصل قاصدک«، چهاردهمین 
دوره جشنواره جیپور از تاریخ هفتم تا یازدهم ژانویه سال جاری در جیپور، 
راجستان کشور هند برگزار می شود. امسال به دلیل شیوع مجدد سویه 
جدید ویروس کرونا و محدودیت در سفرها، جوایز زودتر از مراسم اعالم 

شد تا برنامه ریزی محدود سفرها امکان پذیر باشد. 
بر اساس اعالم جشنواره بین المللی جیپور فیلم سینمایی »فصل 
قاصدک« به نویسندگی و کارگردانی مریم پیربند موفق به دریافت جایزه 
رز زرد این جشنواره شده است.  از نکات قابل توجه این دوره از جشنواره 
جیپور، اعالم اسامی ۹ نفره مهمانان ویژه حاضر در مراسم افتتاحیه است 
که نام مریم پیربند فیلمساز ایرانی به دلیل فعالیت های هنری و فرهنگی 
گسترده در کشورهای مختلف در کنار وزرا و افراد تاثیرگذار هندوستان به 
چشم می خورد.  »فصل قاصدک« به نویسندگی و کارگردانی مریم پیربند 
با حضور بازیگران و عوامل از کشورهای ایران، ایتالیا، یونان، مصر، اوکراین 
و آمریکا و آفریقا، در لس آنجلس فیلمبرداری و توسط علیرضا پیربند در 
ایران تدوین شده است. اصالح رنگ و نور این اثر توسط رضا تیموری در 
ایران و سندی چوکا داریان در نیوزلند انجام شد.  از نکات قابل توجه این 
فیلم حضور رودی یانگ بالد، بازیگر فیلم آپوکالیپتو اثر مل گیبسون، 

مقابل گوهر خیر اندیش و سعید به دریا ستاره سینمای مصر است.  

فارس نوشت: داریوش ارجمند در رویداد هنری »سرو ایرانی« به یاد شهید 
حاج قاسم سلیمانی گفت: من تمام حافظ را در عرفان این شهید دیدم، 
تمام سعدی را در اندیشه اش و تمام موالنا را در او دیدم. به نظر من حاج 

قاسم یک هنرمند بود و بازتاب تمام تاریخ ما.
داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در سخنانی درباره 
شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد: در این  چند روز اخیر درباره این 
شهید زیاد صحبت شده است و در تلویزیون برنامه های مربوط به او را 
تماشا می کردم و به این نکته رسیدم که ما موجوداتی تدریجی هستیم، 
یعنی یک باره کسی نمی شویم بلکه به تدریج به جایی که می خواهیم ، 
می رسیم. او ادامه داد: من در این چند روز همه تاریخ این خاک را دوره 
کردم و تمام حماسه سازان، فقها، سربازان، دانشمندان و فداییان این 
سرزمین را مرور کردم. من تمام حافظ را در عرفان این شهید دیدم، 
تمام سعدی را در اندیشه اش و تمام موالنا را در او دیدم. به نظر من حاج 
قاسم یک هنرمند بود و بازتاب تمام تاریخ ما. این هنرمند در پایان با بیان 
خاطره ای از علی شریعتی گفت: به قول دکتر شریعتی که با افتخار استاد 
تاریخ بنده بود »شهید قلب تاریخ است«؛ این پرمحتواترین جمله ای 
است که در تمام این سال ها درباره شهید شنیده ام و شهادت حاج قاسم 
سلیمانی یک بار دیگر این جمله را به من ثابت کرد. او به این امر اعتقاد 
داشت که تا شهید نباشی به شهادت نمی رسی و خود با رفتار و منش 

زندگی به این مهم دست یافت.

جایزه ُرز زرد جشنواره جیپور به 
»فصل قاصدک« رسید

داریوش ارجمند: 
حاج قاسم یک هنرمند بود و 

بازتاب تمام تاریخ ما

اهدای جایزه بهترین 
طراحی صدای جشنواره 

مکزیک به حسین قورچیان

بحث بر سر آخرین ساخته اصغر فرهادی بسیار است. 
با جواد طوسی عزیز در همین خبرآنالین مفصل گپ 
زده ایم که مشروحش به زودی منتشر خواهد شد. 
اما چیزی که که تا به امروز به نظرم در گفت و گوی 
دوستان سینمایی نویس من خیلی اهمیت یافته 

تعریف قهرمان است.
این که اصال می توان شخصیت اصلی فیلم را با 
تعریفی که ما از قهرمان داریم- به ویژه در سینما- 

قهرمان دانست یا نه.
شاید اگر ده بیست سال پیش بود من هم در شمار 
آن هایی بودم که نام فیلم را چندان با تعریف 
قهرمان همخوان نمی دانستم اما امروزه با آن هایی 
همداستانم که قهرمان را برازنده شخصیت اصلی 
فیلم می دانند. و اصال بگذارید من هم به تاسی از 
اصغر فرهادی بی پروای خوش آمد این و آن، چیزی 
را که در دل دارم صریح تر بیان کنم. به نظرم قهرمان 
فیلم اصغر فرهادی نه تنها یک قهرمان، بل یک ابر 

قهرمان تمام عیار است.
و حاال نکاتی در اثبات ادعا: در فضای دو قطبی امروز 
ما ساختن چنین فیلمی جسارتی ویژه می خواهد. 
در حقیقت ابرقهرمان خود اصغر فرهادی است که 
در فضای مرده باد و زنده باد توانسته است بی پروای 
اپوزیسیون و پوزسیوِن نمایشی که هر دو سر و ته 
یک کرباسند حرف دلش را بزند. نه طرف فرادستان 
غش کند و نه طرف فرودستان. به عبارتی دقیق تر 
هم مردم را قابل نقد بداند و هم حکومت را. اصغر 
فرهادی زیرک تر از آن است که نداند ساختن چنین 
فیلمی او را در معرض چه انتقادهایی قرار می دهد. 
محترمانه ترین این انتقادها وسط لحاف خوابیدن و 
عافیت طلبی است. صد البته که در میان فیلمسازان 
یرانی کم نبوده و نیستند کسانی که از  محترم ا
چنین خصوصیتی برخوردارند و خوب بلدند دل از 
دیو و دلبر بربایند اما این فیلم آشکارا دیو و دلبر را به 
یک اندازه از خویش می رماند. نه چپ های چرک را 
با خود همدل می کند که تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیستند حتی یک کلمه انتقاد درست و حسابی از 
مردم و جامعه را بشنوند و همیشه و همه جا در پس 
کلمه مردم پناه می گیرند تا هرگونه مصیبتی را به 
حکومت نسبت دهند و برای خودشان امتیاز بخرند 

و نه مدافعان بی چون و چرای حاکمیت را راضی می 
کند که هرگونه انتقادی از حکومت را مترادف جنگ 

با خدا و رسول خدا می دانند.
این بحث های بچگانه که:پس چرا فیلم هایش را 
برای اسکار می فرستند بگذارید کنار. همه آن ها که 
رای به ارسال فیلم فرهادی به اسکار می کنند حتی 
اگر با او و فیلم هایش سر سازگاری نداشته باشند ته 
دلشان خوب می دانند که چاره ای جز این ندارند. 
درست مثل کسانی که یک عمر به برجام فحش داده 
اند و حاال برای احیای همان برجام دارند همه جور 
دست و پایی می زنند) نمی شود. هیچ رقمه نمی 
شود. با این که به خودم و خیلی های دیگر قول داده 
ام پا توی کفش سیاست نکنم ولی مثل این که نمی 
شود. البته ترک عادت موجب مرض است. اندک 

اندک درست می شود. قول می دهم(.
همان طور که گفتم شاید من هم سال ها پیش 
تصور دیگری از قهرمان داشتم و با آن تصور به هیچ 
وجه توی کتم نمی رفت که یک جوان الغر همیشه 
خندان را که یک دعوای درست و حسابی هم بلد 
نیست بتوان قهرمان خواند. شاید اگر هنوز هم با 
آن تصورات زندگی می کردم دوست می داشتم این 
جوان الغر اندام به جای آن که در اعتراض رئیس 
زندان که چرا در را محکم بستی بگوید ببخشید با 
سر می رفت توی صورت رئیس زندان و انتقام همه 
مصیبت هایش را از آن موجود مفلوک متفرعن می 
گرفت. اما حاال فکر می کنم آن چه او در فیلم انجام 
می دهد خیلی مهم تر از آن تصورات فانتزی است. 
تن ندادن به قواعد رسانه ها، اعم از مجازی و واقعی 
قهرمانانه ترین کاری است که می توان در این دنیای 

بی رحم و آشفته انجام داد.
رحیم یکی از اکثریت خاموش است. اکثریتی که 
نه در تعریف رسانه های آن طرف آبی می گنجند 
و نه در قاب رسانه های بومی. مگر آن که بخواهند 
آن را به نفع خودشان مصادره کنند. مردمی از این 
دست را باید در کوچه و خیابان دید و نه از قاب جهت 
دار تلویزیون. و فرهادی چه قدر خوب این مردم 
را دیده. من پیش خودم فکر می کردم که دیگر 
فرهادی نمی تواند سراغ این مردم برود و اگر هم 
برود به دلیل فاصله گرفتن از آن ها نمی تواند تصویر 
دقیقی همانند فیلم های نخستینش از آن ها ارائه 
کند. اشتباه می کردم. فرهادی تصویری دقیق از این 
اکثریت به دست می دهد. و حتی به گمانم کاری 

دشوار تر انجام می دهد. اوضاع اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی ایران به مراتب پیچیده تر از آن 
سال هاست. دروغ و ریا هم که دغدغه اصلی فیلم 
های فرهادی است شکلی عجیب و پیچیده تری به 
خود گرفته. حاال تو اگر صداقت هم به خرج دهی 
ممکن است از سوی هم وطنات و هم بندیانت به 

ماله کشی و هم دستی با ظالمان متهم شوی.
در چنین زمانه ای که همگان اعم از حاکم و محکوم 
از تو میخواهند برای خالصی از وضعی که در آن 
گرفتار آمده ای دروغ بگویی، ایستادن بر سر اصول 
اخالقی و شرافت بی آن که برایت مهم باشد دیگران 
چه قضاوتی درباره تو خواهند کرد قهرمانانه ترین 
کاری است که می توان انجام داد. این بار تو فقط 
به خودت قرار است پاسخگو باشی و نه هیچ دیار 
دیگری. این بار قرار است فقط خودت مهم باشی و 
آن که تو را عاشقانه دوست می دارد و کودکی که 
مثل همه کودکان دیگر اخالق تو و دیگر بزرگ تر ها 
را به دقت رصد می کند. این خود بودن و پافشاری 
بر اهمیت فردیت قوام یافته مهمترین حرفی است 
که در کنار دغدغه های همیشگی فرهادی طرح 
ز این حیث که عرض  می شود. من این فیلم را ا
کردم مهم ترین فیلم فرهادی می دانم. او با این 
فیلم دل خیلی ها را نتوانست به دست آورد. دل 
همان هایی را که فضای مجازی و واقعی در انحصار 

نند به تیغ تهمت و  آن هاست. آنهایی که می توا
تکفیر هر آنکس را که همانند آن ها نمی اندیشد 
از پای در بیاورند. ستیزه کردن با چنین جماعتی 
دشوارترین و در عین حال بیهوده ترین کارهاست و 
اگر فرهادی در چشم من حرمتی مضاعف یافته به 

همین دلیل است.
به این دلیل که در زمانه ما که عقل حسابگر دائر مدار 

همه امور است او به تمنای محال برخاسته است: 
من هم شنیده ام لطیفه مردی را که با پیاله ای 

ماست 
در کنار دریا به سودای فراهم آوردن دوغی عظیم 

نشسته بود 
اما نخندیدم. 

هیچگاه نخندیدم. 
همواره رویای کودکانه اش را دوست می داشتم 

و تالش مذبوحانه اش را. 
آیا خود نمی دانست فرجام آن تکاپوی عبث را؟! 

در خود فریبی فضیلتی نیست 
اما 

تسلیم شدن حقارتی است عظیم 
عظیم تر از دوغی که در تصور مرد ساده دل بود. 

باور این که ترانه و باران 
مرداب و مرگ را به زانو در نمی آورد 

پایانِ عاشقانه زیستن است.

 قهرمان خود اصغر فرهادی است 
سید عبدالجواد موسوی 

گزارش
ایسنا

سنا
: ای

س
عک

محسـن دریالعـل، مدیـر مرکـز فیلـم و 
سـریال سـازمان هنـری رسـانه ای اوج، 
معتقـد اسـت کـه رفتـار جشـنواره فجر با 
»مسـیح پسـر مریم« حرفه ای نبوده و این 
فیلـم به هیـچ عنـوان قصـد ترویج فحشـا 
نـدارد. او تاکیـد کـرد کاش آقـای افخمی 
تصورشـان از این موضـوع را توضیح دهند.

بـه گـزارش خبرآنالیـن، نشسـت خبـری 
محسـن دریالعـل، مدیـر مرکـز فیلـم و 
سـریال سـازمان رسـانه ای اوج )امـروز 
یکشـنبه 1۲ دی( بـا محوریـت عـدم 
راه یابـی فیلـم سـینمایی »مسـیح پسـر 
مریم« بـه کارگردانـی علـی جعفرآبادی و 
تهیه کنندگی مهـدی فرجی به جشـنواره 

چهلـم فیلـم فجـر برگـزار شـد.
دریالعـل درباره حذف فیلم »مسـیح پسـر 
مریـم« از جشـنواره گفـت: »عـزم مـا این 
بود »مسـیح پسـر مریـم« را به جشـنواره 
فجر بدهیم. هر جشـنواره قاعـده ای دارد و 
شـرکت کنندگان بـا آگاهـی از ایـن قواعد 
وارد جشـنواره می شـوند. مـا هـم از عـدم 
پذیـرش فیلـم گلـه ای نداریـم، چـون بـه 
هر حـال جشـنواره قواعـدی دارد. اما حق 
اعتـراض را بـه خـودم می دهـم کـه اگـر 
دیدم بـه فیلمـی ظلـم می شـود، اعتراض 
کنـم. اتفاقی کـه رخ داده عجیـب و غریب 
اسـت. در ایـن چنـد روز سـکوت کردیـم، 
ولـی هیـات انتخـاب تعـارض در گفتـار 
داشـته اسـت یا سـکوت کننـد یا درسـت 
دلیـل بیاورنـد تـا بدانیـم دلیـل کنـار 

گذاشـتن فیلـم چیسـت؟«
او تأکیـد کـرد: »ایـن تناقـص مـا را اذیت 
می کنـد ایـن مـوارد بی اخالقـی اسـت.  
رسـم امانـت این اسـت کـه دیگر فیلـم را 
تعریف نکنند! جاهای حسـاس و شـروع و 
پایان آن را لـو دادند. اگر ادعای جشـنواره 
یـک رفتـار حرفـه ای اسـت، حرفـه ای 
برخورد کننـد. اصاًل بگوینـد نمی خواهیم 
بی اخالقـی  هـم  امـا  بدهیـم  جـواب 
دارنـد هـم رفتـار غیرحرفـه ای و... چنـد 
نفـر می گوینـد فیلـم را دیده ایـم بـه چـه 
اجازه ای فیلم را نمایـش می دهند. متوجه 
این رفتارها نمی شـویم. کارگردان دیگری 
هم گفتـه بود چـرا فیلـم را کـس دیگری 
هـم دیـده اسـت؟ چـرا افـراد بـا ربـط و 
بی ربـط فیلـم را می بینـد؟ حتـی افرادی 

گفتنـد فیلمنامـه را خوانده انـد!«
ایـن مدیـر سـینمایی ادامـه داد: »ایـن 
اتفـاق روی فیلمنامـه هـم افتـاده عده ای 

می گوینـد مـا فیلمنامـه را خوانده ایـم، 
خـب اشـتباه کردیـد، ضرورتـی نـدارد 
کـه همـه در جریـان فیلـم و فیلمنامـه 
قـرار بگیرنـد چـون این رفتـار کامـال غیر 

حرفـه ای اسـت.«
دریالعـل درباره حذف فیلم »مسـیح پسـر 
مریـم« از جشـنواره گفـت: »چهـار روز 
پیـش از اعـالم آثـار حاضـر در جشـنواره 
یـک متن بـه مـا دادنـد و گفتند بـا همین 
متن اعـالم کنید که فیلمتان به جشـنواره 
نرسـیده و فیلـم را از جشـنواره خـارج 
کنیـد. مـا هـم ایـن موضـوع را نپذیرفتیم 
چـون پشـت کارمـان ایسـتاده ایم و از 
آن دفـاع می کنیـم. امـا شـما هـم پـای 
نظرتـان بایسـتید و بگوییـد که چـرا اثر را 
نپذیرفتیـد. یک بار گفتند نمایش فاحشـه 
خانه اسـت، یـک بـار گفتنـد مسـئله فرم 
اسـت، مشـکل نـوع پوشـش اسـت و مـا 
هـم در آخـر نفهمیدیم مشـکل چیسـت، 
حداقـل بـه مـا هـم بگوییـد تـا بفهمیـم 

اشـکال کارمـان کجـا بـوده اسـت.«
روایـت »مسـیح پسـر مریـم« هیچ 

ایرادی نـدارد
او دربـاره مشـکل نداشـتن ایـن فیلـم 
سـینمایی گفـت: »اواسـط ایام جشـنواره 
یک اکـران خصوصی بـرای فیلم »مسـیح 
پسـر مریـم« برگـزار می کنیم تا دوسـتان 
هـم فیلـم را ببیننـد و بگوینـد مشـکل از 
کجاسـت؟ مشـکل اصلی ما این اسـت که 

هیئـت انتخـاب پای نظـرش نمی ایسـتد، 
یکبـار می گوید فیلـم باید مخاطب پسـند 
باشـد، بـار دیگـر می گویـد در جشـنواره 
فیلمـی اسـت کـه فقـط بـه درد نمایـش 
در سـینمای خالـی می خـورد ایـن دو 
مـورد در یکجـا نمی گنجد و مـن هم اصال 

متوجهـش نمی شـوم.«
دریالعـل ادامـه داد: »ایـن فیلـم قصـه 
رو فـرم، رو پـا و خـوش نمایشـی دارد و 
حتمـا هـم نقطـه ضعـف دارد امـا بـا زیـر 
شـش میلیـارد یعنی پنـج میلیـارد و۷00 
میلیون تومان سـاخته شده اسـت. اما این 
اولین بار نیسـت که جشنواره سـازمان اوج 
و آثار تولید شـده اش را نادیـده می گیرد و 

مـا هـم همیشـه سـکوت کردیم.«
مینی سریال اوج برای محرم

او دربـاره سـریال نائلـه هـم توضیـح داد: 
»سـریال »نائلـه« بـه کارگردانـی مجتبی 
فرآورده یک مینی سـریال مناسبتی است 
که محـرم سـال بعـد بـه پخش می رسـد. 
یـک کار ده قسـمتی کـه از لحـاظ عـدد و 
رقـم در حـد بودجـه روتیـن سـریال های 
تلویزیـون اسـت، ولـی کیفـت یـک کار 
تاریخـی را دارد. همچنین سـریال شـهید 
بروجـردی را داریـم کـه بـه کارگردانـی 
محمدحسـین لطیفـی و تهیه کنندگـی 
نصـرت اهلل  نظـارت  و  عنقـا  حامـد 
محمـودزاده پیش مـی رود و خبر رسـمی 

آن بـه زودی منتشـر خواهـد شـد.«

لین سریال تلویزیونی با محوریت  و تولید ا
همیت قدرت منطقه ای شهید سپهبد حاج  ا
قاسم سلیمانی به کارگردانی حمید زرگرنژاد 

و تهیه کنندگی حامد عنقا آغاز شد.
همزمان با فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت 
به  »ترور«  نی،  سلیما قاسم  حاج  سپهبد 
همیت  ا خصوص  در  سریال  لین  و ا ن  عنوا
منیت منطقه  حاج قاسم در خصوص تامین ا
نی  رگردا مد عنقا و کا به تهیه کنندگی حا
د کلید می خورد. به گزارش  حمید زرگرنژا
نه »مکتب حاج قاسم«،  ما ز سا مهر به نقل ا
د  نی حمید زرگرنژا رگردا ین سریال به کا ا
« به  ا هور ن فیلم تحسین شده »ما رگردا کا
ندیشه شهید  همت موسسه فرهنگی هنری ا

آوینی ساخته می شود.
در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است: بنا به 
فرموده رهبر انقالب اسالمی »حاج قاسم صد 
بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار 
نجام وظیفه و  ه خدا و ا ّول نبود، ولی در را ا
جهاد فی سبیل اهلل از هیچ چیز پروا نداشت؛ 

نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن 
پروا داشت، نه از تحّمل زحمت پروا داشت«

دن همین توصیف  ر دا ا »ترور« با محور قر
یام دومین  نقالب، همزمان با ا رهبر معظم ا
سالگرد شهادت سردار سلیمانی در خصوص 
و  یشان  ا لمللی  بین ا و  ی  منطقه ا ه  یگا جا
ی به شهادت  ره دشمنان برا تالش چند با

ز جمله ترور کرمان، با حضور  ندنشان ا رسا
عوامل و بازیگران مطرح ایرانی و بین المللی 
در ایران و چند کشور منطقه جلوی دوربین 

می رود.
به زودی جزئیات بیشتری درباره داستان و 
عوامل سازنده توسط روابط عمومی سریال 

منتشر خواهد شد.

تولید اولین سریال با موضوع سردار سلیمانی: 

حامد عنقا تهیه کننده شد
مدیر »اوج«:

 تصور آقای افخمی از فحشا خانه چیست؟
گزارش

مهر

ین
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عک
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عضـو اندیشـکده علـم مرکـز الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت گفـت: 
سـند الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت بـر اسـاس اصـول آینده نگـری 
راهبردی، تدوین شـده اسـت. بـه گـزارش ایلنـا، محمدرحیـم عیوضی 
بـه تبیین رابطـه آینده پژوهی در سـند الگوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت 
پرداخـت و اظهـار کـرد: حـوزه مطالعاتـی آینده  نـگاری، حـوزه ای 
جدیدالتاسـیس بـا رویکـردی میان رشـته ای در مطالعات علوم انسـانی 
اسـت که بـه دنبـال راهنمایـی و پیگیـری »چه بایـد کرد؟«هـای پیش 
روی دانـش انسـانی در حوزه هـای مختلـف علوم و فنون بشـری اسـت. 
در واقـع ایـن حـوزه مطالعاتی بـه دنبـال ترسـیم آینده های پیـش رو با 
توجـه بـه فرصت هـا و تهدیدهایـی اسـت کـه در هـر حـوزۀ مطالعاتی، 

پیـش روی پژوهشـگران و متفکـران قـرار دارد.
استاد دانشـگاه شـاهد ادامه داد: سـند الگوی اسـالمی ایرانی پیشرفت، 
سـندی چشـم اندازی اسـت کـه مبتنـی بـر مبانـی اسـالمی آینـده 50 
سـاله کشـور را ترسـیم می کند. از آنجا کـه پیش بینی روندهـای داخلی 
و خارجـِی مؤثر در آینـده ایران و نیـز آینده سـایر کشـورهای دنیا برای 
طراحـی سـند یـاد شـده حائـر اهمیـت وافـری بـود آینده پژوهـی بـه 
منزلـه یکـی از ارکان تدویـن بخـش افـق و تدابیـر سـند الگو مبنـا قرار 
گرفـت چرا کـه سـند الگـوی پیشـرفت بایـد کامـال منطبـق بـر محیط 
آینده باشـد تـا بتوانـد از ناهمواری هـای پیش رو عبـور کنـد و به هدف 

خـود دسـت یابـد. از ایـن منظـر، سـند الگـو بـا 
آینده پژوهـی راهبـردی پیونـد می خـورد. هـدف 
لعـه و پژوهـش  هبـردی، مطا ینده نـگاری را آ
یندهـای  فرآ در  تصمیم گیـری  منظـور  بـه 
سیاسـت گذاری از طریـق تصویرسـازی، ترسـیم 

هبردهـای بلندمـدت در محیط هـای  ز و تمرکـز بـر را ندا چشـم ا
دسـتخوش ناپایـداری و عـدم قطعیـت اسـت.

عضـو اندیشـکده علـم مرکـز الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت تصریح 
کـرد: مهم تریـن عـدم قطعیت هـای راهبردی کشـور کـه نیازمنـد بذل 
توجه اسـناد و مراکـز سیاسـتگذاری و راهبردی کشـور اسـت عبارت از 
مناسـبات منطقه ای و قومـی و اقدامات تروریسـتی، موضوعـات دفاعی 
و امنیتـی، اقدامـات جدایی طلبانـه، تغییـرات اقلیـم، تغییـرات قیمـت 
نفـت و حامل هـای انـرژی، تغییـر ترکیـب جمعیتـی، تغییـر باورهـا 
و ارزش هـا یـا تهاجـم فرهنگـی، شـتاب علـم و فنـاوری و تحـول بـه 
سـمت فناوری هـای همگـرا، آموزش عالی و نسـل جـوان جویـای کار و 
معضالت اجتماعـی نظیر خشـونت و آمار باالی طالق هسـتند. بررسـی 
بخش هـای افـق و تدابیر سـند الگـوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت نشـان 
می دهـد کـه دو بخش یـاد شـده، همـه عـدم قطعیت هـای فوق الذکر را 

بـه خوبی بـا رویکـرد آینـده نـگاری راهبـردی پوشـش داده اند.

عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت:

سند الگو بر پایه اصول آینده نگری راهبردی تدوین شده است

خبر

کاهش چشمگیر کیفیت 
درمان؛ پیامد کمبود پزشک

سیاب به راه ها و محصوالت 
کشاورزی جنوب کرمان 

خسارت وارد کرد
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افقی
 1 - كلمه شگفتی - پسوند آغشتگی - بند 
دست، بند دست یا پا، مفصل  - محافظ 
جهنم،   - مهاجرت   - درخت2  تیغ  گل، 
مقابل بهشت - کاالی بسته بندی نشده، 
آغوز - تکرار یک حرف3 - آهسته و آرام 
توت، جشنواره معتبر سينمائي،  - شهر 
بخیه درشت - از آالت موسیقی4 - قوم 
وحشی، از شهر های سودان - گماشتن 
اصفهان،  قدیمی  نام  تهران،  پادگان   -
اصفهان قدیم5 - پاروی قایقرانان - روز 

عید قربان - یک عامیانه، یك خودمانی۶ 
- خر، حیوان باربر، حمار - کشیدن، زدنی 
تنهایی  به  نزاع -  و  بازی، کشمکش  در 
تاختن7 - واحد شمارش شتر - تمدن 
 - راز  نشین،  باال  عضو   - النهرین  بین 
جای پا، رفوزه8 - گشودن معما، پاسخ 
بودن،  برابر  هم  با  برابری،   - جدول  به 
مساوات - وصف نوعی سرو9 - مقیاس 
طول - ازالیاف مصنوعی - نوعی رنگ مو، 
رنگ موی فوری10 - لعنت - راندن بی 
ادبانه، راندن مزاحم - ماش هندی11 - 
صدای كوبیدن در - سرانگشت - خیس، 

ضد خشک12 - خداوند، چاشنی غذا - از 
آبشارهای آمریکا - نوعی نی که در آب 
می روید13 - لقمه چرب گربه - وسیله 
ای برای سنجش جرم اجسام در قدیم، 
ترازو، میزان - سزاوار، مستحق و سزاوار ، 
مستحق14 - برادر پدر - مادر عرب، عزیز 
تازی - فوری، زود و فوری، بی درنگ - 
لیوان چایی خوری 15 - آراسته و منظم، 
با نظم و ترتیب ، ترتیب داده شده  - درد 
و الم - تخته ای که در تیر اندازی هدف 
قرار می گیرد، بعضی ها آن را در صورت 
نشانه مردانگی می دانند، باالی لب مردان 

می روید

عمودی
1 - گماشته. نماینده - راهها، روشها - 
تعمیر و اصالح هرچیز، بازسازی امکان 
دو  نسبت  وسنی،   - را گویند2  تاریخی 
دانه  تندی،  مظهر   - شوهر  یک  با  زن 
استان  شهر   - رایحه3   - خوراکی  تند 
سیستان و بلوچستان، بندر سیستان - 
درامده،  نظم  به  سخن  موی،   - رایگان 
پارچه ابریشمی4 - فتنه، بدی، فتنه و 
بدی - پیشرفته - همبازی پت5 - دست 
عرب، هالوژن نمک طعام، از هالوژنها - از 
احشام، پرفسور حیوانات - طاق ویران 
شده عهد ساسانی، طاق ویران شده - مو 
وارونه۶ - خدمتكار - صیقل - فحش7 
- همسر مرد - پیش غذا  - باران كم8 
- فرمانده بدن - ضم وارونه - از سیارات 
كوتوله9 - زنده - ضمیر داخلی، داخل، 
دوم شخص مفرد - پارچه کهنه، لنگه در 
- ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
برونته10 - مرکز ایالت آریزونا - فعل نهی 

از دادن - مار بی آزار11 - خالص بودن 
- بریدن شاخه های اضافه درخت - از 
لهجه ها12 - ساكنان خانه، خاندان رسول 
چوپان،  بانگ  نزدیک،  بانگ   - )ص( 
بیماری   - رستگاری13   - عربی  ضمیر 

سگی - نپخته14 - گنجشك - آخرین 
حرف التین - مردم یك كشور - جای 
آمریکای  کشورهای  از   -  15 بازگشت 
منظومه  سیاره  بزرگترین   - جنوبی 
خواستار  به   مجازا  خریدار،  شمسی، 

و  پنجمین  شود،  می  گفته  خواهان  و 
منظومه  سیارات  از  سیاره  بزرگترین 
شمسی، در آسمان یکی است و در زمین 
از آن - مظهر زیبایی طبیعت،  میلیونها 

مخلوط آب و خاک، زدنی ورزشی

جدول شماره 11۴۶

خبر خبرخبر

وزیــر آمــوزش و پــرورش در همایــش 
تجلیل از خیران مدرســه ســاز و فعاالن 
اقتصادی سهیم در ســاخت مدارس اتاق 
بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان در پویش)کرمــان دانا( 
گفت: خیــران از معدن خیــر کثیر بهره 
 مند شــده و به قله های انسانی رسیده اند.

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش اســتان کرمان، یوسف 
نوری گفت: خیران انسان های نیک اندیشی 
هستند و امر خیر مدرسه سازی کاری بی 
بدیل است، شما خشت روی خشت می نهید 
 خشت هایی که شــما را به بهشت می برد.

او  با بیان این که امروز با افتخار در خدمت 
شما خیران گرانقدر هستم، افزود: اگر مجمع 
خیران مدرسه ساز نبود مشکالت زیادی در 
آموزش و پرورش و جامعه داشتیم، مجمع 
خیران مدرسه ساز ظرفیت بسیا ارزشمندی 
 برای رفع کمبود فضای آموزشی هستند.

وزیر آمــوزش و پــرورش اظهار داشــت: 
۷000 هنرســتان در کشــور داریــم که 
بیــش از ۹00 هنرســتان غیردولتــی 
هســتند، باید به هنرســتان بیش از این 
بها داده شــود، هنرســتان ها باید تبدیل 
 به هنرســتان هایی بــا رویکرد شــوند.
نوری بیان کرد: اگر بخواهیم به شــاخص 
های اجتماعی و توســعه انســانی برسیم 
باید به مهــارت آمــوزی بیشــتر توجه 
شود، در برنامه ششم توســعه 50 درصد 
دانش آمــوزان ما باید در دوره متوســطه 
کاردانش و فنی حرفــه ای تحصیل کنند 
 که اکنون ایــن میزان ۳5 درصد اســت.

بر پایه این گزارش، همایش تجلیل از خیران 
مدرسه ساز و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان 
در پویش )کرمان دانا( در سالن اجتماعات 
مدرسه حیات طیبه اتاق بازرگانی کرمان با 
حضوریوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، 
مهراهلل رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور، محمد مهدی زاهدی نماینده مردم 
شهرستان های کرمان و راور و شهباز حسن 
پور نماینده مردم شهرستان های بردسیر و 
سیرجان، رضا رضایی و سید محمد واعظی 
نژاد مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، مهدی 
طبیب زاده رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اســتان کرمان و سایر 

مسئوالن در برگزار شد.

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو ا:
رفع کمبود داروی بیماران هموفیلی 

تا پایان دی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
امیدواریم با اولویت بندی درست و تامین داروهای حیاتی و 

ضروری بیماران، کمبودها را به کمتر از مقدار فعلی برسانیم.
»حمیدرضا اینانلو« مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین وظیفه ما ایجاد 
دسترسی پایدار به داروهاست، به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به 
محدودیت های منابع ارزی در کشور و اینکه در شروع نیمه دوم 
سال جاری ارز کافی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران به ما 
تخصیص داده نشده است، اولویت بندی الزم را انجام داده ایم تا 
دچار کمبود های گسترده نشویم و تمرکز اصلی مان را بر تامین 
دارو گذاشتیم تا در پایان سال بتوانیم پایداری در تامین دارو 
را برای آن ها ایجاد کنیم. در کنار آن نظارت جدی بر کیفیت 
داروهایی که تامین می کنیم، خواهیم داشت تا داروهایی که به 
دست مردم می رسد و بیماران آن را مصرف می کنند، از کیفیت 
الزم برخوردار باشند و بتوانند باعث افزایش سالمت بیماران 

شوند. 
او افزود: همان طور که گفته شد در شروع نیمه دوم سال جاری 
ارز الزم برای تامین دارو به سازمان غذا و دارو تخصیص داده نشد، 
اما خوشبختانه با دستوری که چند هفته پیش ریاست محترم 
جمهور دادند و دستور تامین ارز موردنیاز را برای تامین دارو تا 
پایان سال جاری صادر کردند، امیدواریم با اولویت بندی درست 
و تامین داروهای حیاتی و ضروری بیماران، کمبودها را به کمتر 
از مقدار فعلی برسانیم.  اینانلو گفت: تا پایان آذرماه برآورد ما این 
بود که کمبودها بین 40 تا 4۲ قلم است. ما کمبودهای دارویی 
را بر اساس نام ژنریک داروها درنظر می گیریم و از نظر منطقی 
کمبود داروهای برند که معادل تولید داخل وجود دارد، از نظر 
سازمان غذا و دارو جزو کمبودها به حساب نمی آید، زیرا ما با 
منابع ارزی که در اختیار داریم و براساس آن اولویت بندی الزم 
را انجام می دهیم، برای تامین داروهای تولید داخل و وارداتی 
برنامه ریزی می کنیم و با توجه به پیشرفت های خوبی که در 
تولید دارو در داخل کشور داشتیم و نظارت جدی که بر کیفیت 
آن ها داریم، محوریت ما تامین دارو با تولیدات داخل است. اینانلو 
گفت: کمبود داروهای برند که مشابه تولیدات داخل دارند از نظر 
ما مشمول کمبود دارو محسوب نمی شود. از طرفی تجویز تک 
نسخه ای از سوی پزشکان نیز ممنوع است و به هیچ عنوان جزو 
اقالم دارای کمبود به حساب نمی آید. بی شک اگر ارز الزم تامین 
شود و ما با چالش ارزی روبرو نشویم، کمبودها را به کمتر از ۲0 

قلم می رسانیم. 
اینانلو با اشاره به مشکل قاچاق دارو از کشور گفت: یارانه ای که 
دولت به اسم ارز ترجیحی به صنعت داروسازی کشور می دهد، 
جهت محافظت مالی از بیماران و افزایش دسترسی مردم به 
داروست. ممکن است در مسیر تخصیص ارز ترجیحی که در 
این چند سال به ابتدای زنجیره اختصاص می یافت، تا به انتهای 
زنجیره و به دست مصرف کننده واقعی برسد، عده ای از این بستر 
سوءاستفاده کرده و دالالن و سودجویان و قاچاقچیان، بخشی از 
داروها را از مسیر اصلی خودش خارج کنند و در مسیر غیررسمی 
آن را عرضه کنند، به ویژه در داروهای گران قیمتی که یارانه 
بخش عمده ای از قیمت آن را پوشش می دهد، چنین اتفاقاتی 

رخ می دهد. 

 وزیر آموزش و پرورش:
خیران از معدن خیر کثیر 

بهره مند شده و به قله های 
انسانی رسیده اند

لنا
: ای

س
عک

مقایسه  در  گفت:  نباتات  سازمان حفظ  رییس 
کنیم.  با سایر کشورها سم کمتری مصرف می 

به گزارش ایسنا، شاهپور عالئی مقدم در مراسم 
افتتاحیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های 
اینکه بخش کشاورزی بخش  بیان  با  کشاورزی 
حضور  و  اقلیمی  تنوع  دلیل  به  و  است  مهمی 
با استعداد توانسته  تولیدکنندگان و کشاورزان 
ایم در این بخش موقعیت ممتازی کسب کنیم، 
کشور  هکتاری  1۶5میلیون  مساحت  گفت:از 
150میلیون هکتار تحت تصرف بخش کشاورزی 
است و از این 150میلیون هکتار نیز  در 1۸میلیون 
دارد. وجود  کشاورزی  مستقیم  فعالیت   هکتار 

وی با بیان اینکه هنرکشورها این است که از هرقطره 
آب بیشترین استفاده را داشته باشند، اظهار کرد: 
امنیت نظامی و دفاعی بسیار صحبت  از  زمانی 
می شد ولی امروز امنیت دفاعی در گرو امنیت 
غذایی است. هر کشوری که بتواند مواد غذایی 
 مورد نیازش را تولید کند کشور قدرتمندی است.

رییس سازمان حفظ نباتات افزود:میانگین بارش 
در کشور ما بسیار کم است و جزو کشورهای خشک 
به حساب می آییم. بنابراین باید به سمت استفاده 
از آب های مجازی، تجدیدپذیر  حرکت کنیم و به 
 اجرای الگوی کشت توجه بیشتری  داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید از نهاده های کشاورزی با دقت 
بیشتری استفاده شود، گفت:اگر  برنامه الگوی 
کشت را تدوین و براساس آن عمل کنیم. یعنی 
تولید هدفمند شود قطعا از هر قطره آب استفاده 
بهینه ای خواهیم داشت. اگر کشاورزی قراردادی 
نهادینه کنیم هیچ بذری به خاک  را در کشور 
 نمی رود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد.

وزارت  گفت:اهمیت  ادامه  در  مقدم  عالئی 
جهادکشاورزی از وزارت بهداشت بیشتر است زیرا 
اگر محصول سالم و کافی در سبد غذایی مردم 
قرار بگیرد و تغذیه بهبود یابد سالمت حاصل می 
شود. اما  به جای اینکه در بخش کشاورزی سرمایه 
گذاری بیشتری شود و محصوالت بهتر و بیشتری 
 تولید کنیم به بخش درمان توجه بیشتری می شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در زمینه ارتقای 
کیفیت و موثر بودن تولیداتمان تالش کنیم، افزود: 
هجمه ها و منفی گری های بسیاری در شبکه های 
اجتماعی علیه محصوالت ما وجود دارد. تولیدکنندگان 
تولید دفاع کنند. اقتدار  از  تا   باید تالش کنند 
وی خاطرنشان کرد:صدور گواهی سالمت برعهده 
سازمان غذا و دارو و گواهی بهداشت نیز برعهده حفظ 
 نباتات است. این دو سازمان باید در کنار هم باشند.

سرانه مصرف سم در کشور پایین است
وی در ادامه به  فلفل های برگشت خورده از روسیه 
اشاره کرد و گفت:در آن زمان گفتیم اگر کسی پیدا 
شود و آنالیزی به ما ارائه دهد که در این محصوالت 
باقی مانده سموم از میزان تعیین شده در کشور 
مقصد باالتر است از همه عذرخواهی خواهیم کرد. 
ولی اینگونه نبود.  از طرفی طرف روسی هم اعالم 
کرده که 4نوع آفت کش در این محصوالت استفاده 
شده که برای ما قابل شناسایی نیست. هیچ حرفی از 
باقی مانده سموم نزده اند. شاید باید شرایط واردات 
 به روسیه به تولید کنندگان اطالع رسانی می شد.

رییس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد:همچین 
تولیدکننده  که  است  کرده  اعالم  روسی  طرف 
و صادرکننده باید شناسه داشته باشند تا دقیقا 
و  تولید  کسی  چه  را  محصوالت  باشد  مشخص 
است  درستی  حرف  این  کند.  می  بندی  بسته 
شود. نمی  اجرایی  کشور  در  متاسفانه   ولی 
در  سم  مصرف  سرانه  گفت:  پایان  در  وی 

است.  پایین  کشورها  سایر  به  نسبت  ما  کشور 
یافته  افزایش  همچنین  میزان سموم کم خطر 
 و  از میزان سموم پرخطر نیز کاسته شده است.

افزایش کیفیت محصوالت
 در ادامه این مراسم صیاد فرهادی_ رییس انجمن 
 5۷45 تولیدکنندگان کودهای شیمیایی - گفت:
برند کود توسط بخش خصوصی داخلی ثبت شده 
اند و همین شرکت ها می توانند نیازکشور به کود 
 را تامین کنند و دیگری نیازی به واردات نیست.
امسال  برای  کشور  کودی  نیاز  د: دا دامه  ا وی 
ز  ا قلم  یک  فقط  که  براورد شده  تن  5میلیون 
وره را دولت تامین می کند و  آن یعنی کود ا
می شود. تامین  بخش خصوصی  توسط   مابقی 
کرد:کیفیت  اضافه  خصوصی  بخش  فعال  این 

قبل  چندسال  به  نسبت  داخلی  محصوالت 
محصوالت  این  بر  و  است  یافته  فزایش  ا
می شود. نظارت  و کمی  کیفی  نظر  ز  ا  مرتبا  
 وی همچین به بحث صادرات کود نیز اشاره کرد.
آبادی_  گیل  مسعود  مراسم  این  مه  دا ا در 
کشور  سموم  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
و  سموم  تولید  توان  به  توجه  با  گفت:  نیز 
افت کش در کشور و ظرفیت باال در این بخش 
 امیدواریم مجوز صادرات آن دوباره فعال شود.

وی ادامه داد:تا قبل از ارز ترجیحی  سموم تولیدی 
در کشور صادر می شد و بازاریابی های خوبی هم 
برای آن انجام شده بود ولی با ورود این ارز جلوی 
ریم با حذف آن  صادرات گرفته شد ولی امیدوا

صادرات این اقالم مجددا از سر گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تجمع امکانات در 
مناطقی کم و در مناطقی زیاد است. شاید الزم باشد 
که در تهران درمان های بسیار تخصصی داشته باشیم 
اما نباید مانع شود امکانات اصلی را در دیگر مناطق 

نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، »سعید کریمی« معاون 
درمان وزارت بهداشت در نشستی خبری گفت: شاید 
مهم ترین رسالت ما در درمان است که بتوانیم خدمات 
درمان موثر و به هنگام و اقتصادی برای هموطنانمان و 

مراجعان فراهم کنیم. 
او افزود: از محورهای کار ما تعالی سالمت است. یعنی 
اینکه بتوانیم کیفیت خدمات را در حد اعلی برسانیم. 
یکی از مهم ترین کارها این است که پوشش سالمت را 
همگانی کنیم که همه مردم به آن دسترسی داشته 
باشند. ما منابعمان محدود است و حتما باید ارتقاء بهره 
وری داشته باشیم. دستگاه ها و نیروها محدود است و 
باید بهره برداری بهینه از آن ها وجود داشته باشد. برای 
این کار فرایندها را باید اصالح کنیم و یکی از کارها در 
این زمینه داشتن اطالعات است. داده های ما باید به 
روز باشد. باید سامانه های متعدد را تجمیع کنیم و 

اطالعات را به صورت آنالین داشته باشیم. 
کریمی با اشاره به اولویت بودن مساله عدالت افزود: ما 
با عدالتی که مدنظر است فاصله داریم. تجمع امکانات 
در مناطقی کم و در مناطقی زیاد است. شاید الزم باشد 
که در تهران درمانهای بسیار تخصصی داشته باشیم اما 
نباید مانع شود امکانات اصلی را در دیگر مناطق نداشته 
باشیم. باید محرومیت زدایی کنیم. سند درمان نوشته 
شده و آن را آنالیز کردیم که مشخص شود به اهداف 
مدنظر رسیده ایم یا خیر. بعضی استانها از میانگین های 
دسترسی به خدمات درمانی پایین تر هستند. برای 
استان های بسیار محروم جلساتی با نهادهایی گذاشتیم 
و سندهای جدایی برای استانهای بسیار محروم تر 
داریم. بسیاری از توزیع منابع و نیروها را باید سامانه ای 
انجام دهیم که سلیقه ای نباشد.  او در ادامه گفت: یکی 
دیگر از نکات تکریم ارباب رجوع است. در ادارات باید 
همه تکریم شوند. باید بدانیم که مرکز همه امور بیمار 
است و همه باید حول محور او کار کنند. به همین دلیل 

این را در بدنه معاونت درمان جا می اندازیم که براساس 
مردم یا بیمار محور بودن به صورت منطقی درمان 

صورت بگیرد. 
کریمی گفت: فسادستیزی حتما مدنظر ماست. در 
هر دستگاهی ممکن است فسادهایی باشد و باید با 
آن ها مقابله کرد. باید بسترهای فساد را حذف کنیم و 
نظارت ها را باال ببریم تا در فسادستیزی موفق باشیم. 

او افزود: نسخه نویسی الکترونیک نکته دیگری است 
که بر آن ها تاکید داریم. البته نسخه نویسی الکترونیک 
بخشی از پرونده سالمت الکترونیک است که باید انجام 
شود و مدیریت الکترونیک را نوشته می دهیم تا بتوانیم 

به صورت علنی و به روز مدیریت را اجرا کنیم. 
کریمی گفت: نکته دیگر بسترسازی برای مشارکت 
دولتی و غیردولتی است. بنابراین باید بسترسازی 
کنیم که واحدهای دولتی و غیردولتی و مردم نهاد 
در بحث درمان مشارکت کنند.    او افزود: مساله دیگر 

پیاده سازی قانون جوانی جمعیت است. 

 نسبت به کشورهای دیگر سم کمتری مصرف  می کنیم

آمار مراجعان آنفوالنزا باالست

 رییس سازمان حفظ نباتات:

معاون درمان وزارت بهداشت:

گزارش
ایسنا

گزارش
ایلنا

سنا
: ای

س
عک

بارش گسترده باران در جنوب کشور عالوه 
بر خسارت مالی فراوانی چند کشته و 
مصدوم هم داشت. دو روز قبل سیل جان 
یک کودک هشت ساله را در بندرعباس 
گرفت. مهرداد حسن زاده، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری هرمزگان، از مرگ این 
کودک در بخش مرکزی بندرعباس به 
دلیل غرق شدن در سیالب خبر داد و گفت 
که بارندگی منجر به قطع برق ۳0 روستا، 
خسارت به زمین های کشاورزی و بسته 
شدن جاده ها شده است. روز گذشته هم 
مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی 
استان فارس اعالم کرد که از ابتدای بارندگی 
در استان تاکنون 1۲ مصدوم و چهار کشته 
گزارش و تایید شده است. حسن همتی به 
ایسنا گفت »از 1۲ مورد مصدومیت، سه 
مورد مربوط به المرد، ۲ مورد مربوط به 
گراش، 5 مورد مربوط به فیروزآباد و ۲ مورد 
مربوط به فسا بوده است. همچنین سه مورد 
فوتی بر اثر جاری شدن سیالب نیز مربوط 
به شهرستان های الرستان، داراب و روستای 
نورآباد )شهرستان المرد( بوده است.« نفر 
چهارم هم از نیروهای مصدوم پاالیشگاه 
گاز پاریسیان بود که پس از انتقال به مرکز 
درمانی جان باخت و در پی بارش شدید 
باران و سیالبی شدن راه ها، کارکنان سیمان 

المرد امکان بازگشت از کارخانه را از دست 
دادند. بارندگی روزهای اخیر عامل خساراتی 
به بخش های کشاورزی استان به ویژه در 
شهرستان بندرعباس در بخش شمیل، 
تخت و قلعه قاضی وارد کرده که میزان این 
خسارت در حال بررسی است. عالوه بر این 
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با اشاره به اینکه به علت شرایط 
نامساعد جوی و تالطم دریا، یک فروند 
شناور بارج در ورودی ساحل سوروی 
بندرعباس به ِگل نشست، خاطرنشان کرد: 
»به رغم هشدارهای هواشناسی و اداره کل 
بنادر، این شناور بارج مهار کامل نشده و 
از یدک کش جدا شده است.« اسماعیل 
مکی زاده با بیان اینکه اکنون با هماهنگی 
اداره کل بنادر، با مساعد شدن شرایط 
جوی مالک این بارج ملزم به جابجایی و 
بازگرداندن این شناور به دریا است، تصریح 
کرد: »بارج به شناوری گفته می شود که 
از طریق یک دستگاه یدک کش مصالح 
ساختمانی و کاالهای فله را به مسیرهای 
نزدیک دریایی حمل می کند.« مدیر بنادر و 
دریانوردی قشم هم روز گذشته از مسافران و 
گردشگران خواست با توجه به تعطیلی مراکز 
گردشگری و تعطیلی بندر مسافربری شهید 
ذاکری قشم، برنامه ریزی سفرهای خود را 

به زمان دیگری موکول کنند. علی اشتری با 
بیان آنکه کلیه بنادر مسافری و گردشگری 
جزیره قشم تا اطالع ثانوی تعطیل است 
تاکید کرد »در صورت ممنوعیت تردد 
در بنادر استان از سفر با شناور غیر مجاز 
از اماکن غیر مجاز جدا خودداری کنند، 
در صورت تعطیلی بندر شهید ذاکری، 
هموطنان بنا به ضرورت می توانند از بنادر 
الفت و پل آن هم با اطالع قبلی تردد کنند.« 
عالوه بر این ژئوپارک قشم هم تا پایان هفته 

تعطیل است
1۲ استان درگیر سیل

وضعیت در دیگر مناطق جنوبی کشور هم 
در روزهای اخیر بهتر نبود. گردنه فومستان 
به سمت روستای چاه شنبه و شهر المرد از 
پنجشنبه و به دستور قضایی مسدود شد. 
مجتبی رضاپور، فرماندار شهرستان پارسیان 
روز گذشته با اعالم این خبر گفت »با توجه 
به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارندگی 
شدید و سیل آسا محور روستای فومستان 
به سرکوه شنبه تا اطالع بعدی بسته شده 
است و رانندگان برای سفر به المرد از 
مسیرهای جایگزین تردد کنند.« طغیان 
در رودخانه های فصلی هم زیاد بود و جاده 
بشاگرد-جاسک به علت طغیان رودخانه های 
فصلی مسدود شد. یوسف عابدینی مدیرکل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان 
گفت: »جاده جاسک به بشاگرد در شرق 
استان  به دلیل شدت بارش و سیالبی شدن 
مسیرها مسدود شده است و همکاران ما در 
اسرع وقت در محل حاضر شده اند و در تالش 
هستند تا در خصوص رفع انسداد در این 

محورها اقدام کنند.«
در بارندگی روزهای اخیر همچنین با طغیان 
رودخانه های فصلی راه ارتباطی روستای گرو 

در شهرستان سیریک هم قطع شده است.
مدارس شهر بشاگرد هم از ابتدای هفته 
تا امروز سه شنبه تعطیل شدند و یعقوب 
دادعلی زاده، فرماندار بشاگرد با اعالم آنکه 
5 روستا بخش گافر و پارامون که در مسیر 
سیل هستند از ابتدای هفته تخلیه شده 
اند گفت »مسیر زیر کوه گافر و پارامون هم 
اکنون مسدود است و مردم  برای تردد از 

مسیر پشت کوه استفاده کنند.«
عضو شورای اسالمی شهر رودان هم خواستار 
رسیدگی به وضعیت بغرنج شهر رودان پس 
از بارندگی شدید صبح امروز شد. مصیب 
داوری به ایسنا گفته پس از بارندگی شدید 
بامداد امروز در شهر رودان مشکالت زیادی 
برای مردم این شهر بوجود آمد. او با بیان 
اینکه در حال حاضر با مشکالت قطعی برق 
و تلفن مواجه هستیم، تصریح کرد: از ساعت 
5 صبح شیل در محله سنگی شهر رودان 
جاری و بیش از 100 منزل مسکونی دچار 

آب گرفتگی کامل شده اند.
داوری با اشاره به اینکه وسایل منازل همگی 
زیر آب بوده و امکان استفاده وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: مردم در حال حاضر با 
مشکل تردد و عدم دسترسی به پخت و 
پز مواجه هستند که باید هرچه زودتر به 
وضعیت این محله رسیدگی شود. در روزهای 
گذشته نیز بارش برف و باران باعث بسته 
شدن برخی جاده های کشور شده بود و 
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر، از امدادرسانی به بیش 
از سه هزار نفر در حوادث ناشی از آبگرفتگی 
و برف و کوالک در هشت استان کشور 
خبر داد. به گفته او، در روزهای اخیر 1۲ 
استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه و 
بویراحمد، خراسان های جنوبی و رضوی، 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری درگیر 
برف، کوالک و آب گرفتگی بودند. مهرماه 
امسال نیز توفان حاره ای »شاهین« با فاصله 
حدود ۸0 کیلومتر و بدون برخورد به خشکی 
از بنادر گواتر، پسابندر و بریس در جنوب 
شرق ایران عبور کرد و باعث شکسته شدن 

چند لنج و قایق شد.
 سیل در 7 ایالت مالزی

عالوه بر ایران که درگیر سیل و بارش باران 
است. آژانس ملی مدیریت بالیای مالزی 
اعالم کرد که هفت ایالت در این کشور از روز 
گذشته تحت تاثیر سیل قرار گرفته و در پی 
این حادثه طبیعی، هزاران نفر مجبور به ترک 
منازل شان شده اند. گزارش ها می گویند که 
مجموع آسیب دیدگان ناشی از بارش شدید 
باران طی دو هفته گذشته در مالزی به بیش 
از 1۲5 هزار نفر رسیده است. به گزارش 
آژانس مدیریت بالیای مالزی، ۸۷۲۷ نفر 
در 1۲۸ مرکز امدادی پناه گرفته اند و در 
مجموع 1۲5 هزار و 4۹0 نفر در سراسر این 
کشور تحت تاثیر سیل اند که از این تعداد 
11۷ هزار و ۷00 نفر تاکنون به خانه های 
خود بازگشته اند. وقوع سیالب در سواحل 
شرقی مالزی بین ماه های اکتبر و مارس رایج 
است اما بارندگی شدید غیرمعمول اخیر که 
از تاریخ 1۷ دسامبر سال گذشته میالدی 
)۲0۲1( در این کشور آغاز شد، هزاران نفر 
را آواره کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سی 
ان ان، به گفته یکی از مقامات محلی در پی 
وقوع سیالب 50 تن جان خود را از دست 

داده و دو تن نیز همچنان مفقود هستند.

بارش باران و سیل دگسترده در جنوب کشور 

سیل میهمان هرساله جنوب
بنا بر پیش بینی های هواشناسی این وضعیت تا روز پنجشنبه نیز ادامه می یابد
از ابتدای بارندگی تاکنون در استان فارس 12 مصدوم و چهار کشته گزارش و تایید شده است و سیل جان یک کودک 
هشت ساله را در بندرعباس را هم گرفت
مدیر بنادر و دریانوردی قشم: کلیه بنادر مسافری و گردشگری جزیره قشم تا اطالع ثانوی تعطیل است

عملیات جهادی برای 
تضعیف آرمان گهر!

عملیات جهادی برای تضعیف آرمان گهر مدتهاست 
آغاز شده ولی چون شکل قانونی به خود گرفته کسی 

احساسش نمی کند.
به گزارش تیتر ورزشی، مدت زیادی است که صحبت 
از تغییر نام باشگاه آرمان گهر به جهاد نصر شنیده 
می شود و هیأت مدیره باشگاه نیز در این راستا تغییر 
کرده ولی در عمل شرایط مالی باشگاه دچار مشکالت 

فراوانی شده است.
این گرفتاری های مالی به حدی تشدید شده که 
هفته گذشته بازیکنان آرمان گهر پس از دربی با مس 
شهربابک لب به اعتراض گشودند و حتی شنیده شد 

درگیری هایی در رختکن نیز رخ داده!
پس از اتفاقات رخ داده در رختکن، آرمان گهر به 
بوشهر رفت و بازی را به تیم انتهای جدولی پارس 
جنوبی واگذار کرد تا تاثیر مشکالت مالی در نتایج 

نیز نمایان شود.
از این موارد که بگذریم اتفاق عجیب تر صحبتی است 

که رضایی سرپرست تیم آرمان گهر کرده است.
شنیده می شود سرپرست آرمان گهر در جمع بازیکنان 
اعالم کرده که آرمان گهر قصدی برای مدعی شدن 
و صعود به لیگ برتر ندارد و خیلی هم به خودتان و 

باشگاه سخت نگیرید!
این صحبت رضایی در حالی عنوان شده که آرمان گهر 
در بهترین شرایط ممکن برای صعود به لیگ برتر قرار 
دارد و این تیم دست کم شش بازیکنی لیگ برتری 
را در ترکیب خود می بیند و از طرفی در هفته های 
گذشته مالکان جدید باشگاه همه جا دم از افزایش 

بودجه و آینده ای رویایی برای این تیم می زدند.
این صحبت رضایی از دو حال خارج نیست.

یا واقعا مدیران جدید آرمان گهر یا همان جهاد نصر 
قصد هزینه کردن در فوتبال حرفه ای ندارند و همه 
وعده ها وعده ی سر خرمن بوده و رضایی وظیفه 
سخنگویی را انجام داده یا رضایی از روی بی تدبیری و 
کم تجربگی و تحت تاثیر احساسات شخصی اینگونه 

سخن رانده!
در هر صورت پاسخ به این سوال را بر عهده جواد 
هندیزی مدیر عامل جوان و سخت کوش باشگاه و 
قاسم شهبا سرمربی باتجربه آرمان گهر می گذاریم تا 
هم عالقه مندان به فوتبال و هم بازیکنان تیمشان را از 

این دوگانگی و نگرانی نجات دهند.
آنچه که تاکنون در عمل اتفاق افتاده همان حرف 
رضایی است و عملیاتی جهادی که برای تضعیف 

آرمان گهر آغاز شده است.

سون باالتر از دو ستاره ایرانی 
توپ طای آسیا بازهم به آزمون 

و طارمی نرسید
سون هیونگ مین ستاره تاتنهام یک سال خوب 
لی بهترین  یزه متوا ا با کسب پنجمین جا دیگر ر

بازیکن سال آسیا به اتمام رساند.
به گزارش ورزش سه ، این بازیکن ۲۹ ساله با به 
ثمر رساندن 1۷ گل در سطح باشگاهی و 4 گل 
نتخابی جام جهانی،  بتهای ا در سطح ملی در رقا
توانست نظر روزنامه نگاران سرتاسر قاره آسیا را 
یزه  به خود جلب کند تا در مجموع هفتمین جا
در تاریخ ۹ساله بهترین بازیکن سال آسیا نشریه 

تیتان اسپور چین را به دست بیاورد.
و در حالی با تیم ملی کره جنوبی خود را برای  ا
می کند  آماده  نی  جها جام  به  صعود  دهمین 
ین مرحله به  یران در ا نها با ا که جنگ سخت آ
نتخاب بازیکن سال آسیا نیز کشیده شد و دو  ا
بازیکن ایرانی توانستند امتیازات خوبی را به خود 
اختصاص بدهند. سون با ۳1 رای اول   و در مجموع 
با ۲4۲ امتیاز در سال ۲0۲1 باالتر از سردار آزمون 
)111 امتیاز( و مهدی طارمی )۹0 امتیاز( برنده 
قطعی این جایزه شد. جایزه ای که برای اولین بار 
در سال ۲01۳ و معادل توپ طال در قاره ابداع شد 
و کارشناسان و روزنامه نگاران ۳۷ کشور از 4۷ 
کشور عضو اتحادیه کنفدراسیون آسیا و همچنین 
نتخاب  ا ا ور مهمان، پنج نفر برتر خود ر 1۳ دا
می کنند و 1،۲،۳،4،5، امتیاز به ترتیب به نفرات 

انتخاب شده اول تا پنجم اختصاص داده می شود.
لدوساری  لم ا نتخاب سا ین ا در چهارمین رده ا
ملی پوش عربستانی بود که ستاره الهالل در کسب 
چهارمین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در 
سال گذشته بود. او با ۷4 امتیاز باالتر از تاکهیرو 
تامیاسو دفاع راست آرسنال در رتبه ای قرار گرفت 
که شاید چندان متناسب با سال درخشان او در 
ین  لهالل و تیم ملی عربستان نبود. با ا ترکیب ا
حال قاره آسیا بیش از هر زمان دیگری ستارگان 
تاثیرگذار و موثری را در فوتبال جهان دارد و کسب 
عناوین سه گانه اول تا سوم برای هر بازیکنی دشوار 

خواهد بود.
یزه نه تنها برای  ین جا نید ا جالب است که بدا
 ، بازیکنان کشورهای کنفدراسیون فوتبال آسیا
بلکه برای بازیکنان خارجی  شاغل در لیگ های 
آسیایی نیز قابل دریافت است و به عنوان مثال 
آندرس اینیستا ستاره سابق بارسلونا که در ویسل 
کوبه بازی می کند، در این رده بندی بیست و یکم 

شد.
از ایران علیرضا جهانبخش و امیر عابدزاده نیز در 
فهرست نفرات حضور دارند، اگرچه امتیازات آنها 
به اندازه حضور در رده های باال این جدول نبوده 

است. 
سون که برجسته ترین بازیکن آسیایی در نسل 
خود به شمار می آید از سال ۲01۶ و پس از آنکه 
شینجیو اوکازاکی پس از بازی های معجزه آسای 
ره  لستر به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید هموا
بقه بوده است. اگرچه به نظر می  ین مسا برنده ا
رسید امسال با درخشش مهدی طارمی و سردار 
آزمون جایگاه او تهدید شود اما شاید کاهش روند 
گلزنی در چند بازی گذشته به سون کمک کرد 
ز او  بر باالتر ا که دوباره با امتیازات تقریبا دو برا
و سرداری بایستد که صحبت حضورش در لیون 
نسوی  و در تیم فرا نسه شنیده و درخشش ا فرا
به کاندیداتوری و البته یورش به جایزه سال بعد 

کمک بیشتری خواهد کرد.

سرمربی شهربابک سه جلسه 
محروم شد

قشمی: فدراسیون راهکار 
برخورد با اشتباهات را بدهد

تیم مس شهر بابک به همراه وحید رضایی یکی 
از تیم های حاضر در فصل جاری رقابت های 
فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور 

بشمار می رود. 
 در رای صادره از سوی کمیته انضباطی این چنین 
آمده است: در دیدار دو تیم آرمان گهر سیرجان و 
مس شهر بابک از سری مسابقات لیگ دسته اول 
فوتبال کشور که 4 دیماه 1400 برگزار شد، هر 
دو تیم  به دلیل سو رفتار تیمی ناشی از 5 اخطار به 
پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد. ضمن اینکه وحید رضایی سرمربی تیم مس 
شهر بابک به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی 
مسابقه )داور( که موجب قرار صدور دستور موقت 
مبنی بر محرومیت وی از ورود به ورزشگاه شد، به 
سه جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه با 
احتساب محرومیت از دستور موقت و پرداخت 

سیصد میلیون ریال محکوم شد.
عباس قشمی مدیرعامل این باشگاه در این زمینه 
می گوید: این یکی از اتفاقاتی است که هرگز 
انتظار آن را نداشتیم. کارشناسان داوری درباره 
صحنه اعتراض آقای رضایی نظر داده اند و همه 
روی اشتباه داور صحه گذاشته اند. چه انتظاری 
دارید وقتی حقی از شما ضایع می شود واکنشی 
نداشته باشید؟ مسلما در آن شرایط هرکسی 
باشد نسبت به اشتباهاتی که علیه تیمش اعالم 
می شود واکنش نشان می دهد و متاسفانه اتفاقی 
که شاهد آن هستیم این است که نه تنها تدبیری 
برای حل مشکالت نمی شود که همه به دنبال 
محکوم کردن افرادی هستند که حق آنها گرفته 

شده است.
 او ادامه داد: تیم ها هزینه زیادی می کنند. ورای 
هزینه تالش یک هفته ای یک تیم در گرو یک 
تصمیم و سوت داور است. این را هم در نظر 
بگیرید که یک سوت اشتباه اگر منجر به عدم 
کسب نتیجه شود، پیامدهای زیادی هم خواهد 
داشت و شاید تیم را تا هفته ها از روند نتیجه گیری 
دور کند. بازیکنی را از مدار بازی خارج یا حتی 
باعث پایان همکاری یک مربی شود. بعد همه 
این ها را کنار هم بگذارید و تصمیم برای اعتراض 
به یک اشتباه می شود محرومیت! ما همیشه برای 
تمامی داوران و اعضای فدراسیون و کمیته های آن 
احترام قائل بوده ایم و آن را در طول بازی هایی که 
میزبان بوده ایم هم به خوبی نشان داده ایم. انتظار 
ما این بود که کمیته انضباطی بررسی بیشتری در 
خصوص این اتفاق و ماجرایی که باعث آن شده 

است داشته باشند.

به گزارش آژانس مدیریت 
بالیای مالزی، 8727 نفر در 
روز گذشته در اثر سیل 128 
مرکز امدادی پناه گرفته اند و در 
مجموع 125 هزار و 490 نفر در 
سراسر این کشور تحت تاثیر 
سیل اند که از این تعداد 117 هزار 
و 700 نفر تاکنون به خانه های 
خود بازگشته اند

پیام ما/  سازمان هواشناسی سه روز قبل هشدار قرمز صادر کرد و در اطاعیه اش وقوع رعد و برق و ریزش تگرگ و وزش باد شدید در 
استان های بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و فارس را پیش بینی کرد. در این اطاعیه همچنین تاکید شده بود تا از  تردد و جمع آوری 
تجهیزات در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اجتناب کنند و همچنین از سفر و تردد در جاده ها، عدم تردد در خیابان های واقع شده در 
مسیل ها، پاکسازی کانال ها و آبراهه ها هم جلوگیری کنند. بازگشایی دهانه پل ها، پاکسازی آبروهای منازل، عدم جابجایی عشایر 
کوچ رو، جمع آوری دام ها از حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، آمادگی راهداری ها، فرمانداری ها و سایر دستگاه های امدادی برای مقابله با 
رخداد خسارات احتمالی سیل و آبگرفتگی هم توصیه شده بود و همچنین احتمال وارد شدن خسارت به محصوالت و ادوات کشاورزی 
هم آورده شده بود. در این میان از ابتدای بارندگی تاکنون در استان فارس 1۲ مصدوم و چهار کشته گزارش و تایید شده است و سیل 
جان یک کودک هشت ساله را در بندرعباس را هم گرفته است. بنا بر پیش بینی های هواشناسی این وضعیت تا روز پنجشنبه نیز 

ادامه می یابد.

خبر

بـه گـزارش ایلنـا، دو تیـم نفـت مسـجد سـلیمان و گل گهـر 
سـیرجان در چارچـوب هفتـه سـیزده مسـابقات لیـگ برتـر 
خلیج فارس از سـاعت 15 در ورزشـگاه شـهید بهنـام محمدی 
به مصـاف یکدیگـر رفتند.تالش هـای دو تیم در نیمه نخسـت 
راهـی بـه جایـی نبـرد و دو تیـم بـا تسـاوی بـدون گل راهـی 

رختکـن شـدند تـا خـود را بـرای نیمـه مربیـان آمـاده کنند.
تـالش هـای دو تیـم در نیمـه نخسـت راهی بـه جایـی نبرد و 
دو تیم بـا تسـاوی بـدون گل راهـی رختکن شـدند تـا خود را 
بـرای نیمـه مربیـان آمـاده کننـد. در شـروع نیمـه دوم فشـار 
شـاگردان امیـر قلعـه نویـی سـرانجام نتیجـه داد و در دقیقـه 
۶5 از روی نقطـه کرنر روی ارسـال سـعید صادقی توسـط رضا 
شـکاری به گل رسـید. در ادامـه در دقیقـه ۸۲ نوید عاشـوری 
موفـق شـد بـرای دومیـن بـار دروازه نفت مسـجد سـلیمان را 

بـاز کنـد و اختـالف را دو برابـر کند.
در پایـان ایـن بـازی بـا نتیجـه ۲ بـر صفـر بـه سـود گل گهـر 
بـه پایـان رسـید و ایـن تیـم 1۷ امتیـازی شـد و نفت مسـجد 
سـلیمان نیـز بـا 11 امتیـاز در رتبـه پانزدهـم جـدول قـرار 

گرفـت.
بـل نفـت  ز برتـری تیمـش مقا سـرمربی گل گهـر بعـد ا
مسجدسـلیمان بیشـتر بـه تمجیـد از هـواداران تیـم رقیـب 

میـدواری کـرد  ز ا بـرا پرداخـت و ا
مسـووالن ایـن شـهر توجـه بیشـتری 
بـرای خوشـحالی آنهـا داشـته باشـند.

قلعـه نویـی دربـاره بـرد تیمـش نیـز 
گفـت: خـدا را شـاکر هسـتیم کـه بعـد از چنـد هفتـه سـخت 
توانسـتیم سـه امتیـاز را بگیریـم. تیـم حریف خوب بـازی می 
کرد. قبـل از اینکـه بخواهم دربـاره مسـائل فنی صحبـت کنم 
بایـد از دغدغه هـای ایـن شـهر صحبـت کنـم. اوال باید تشـکر 
کنـم از آقـای زکـی پـور و بقیـه دوسـتان کـه از ابتـدای صبح 
بـا کمتریـن امکانـات تـالش کردند تـا زمیـن بازی را درسـت 

 . کننـد
از آقـای کمالونـد و همکارانـش هـم تشـکر مـی کنـم کـه بـا 
کمتریـن امکانـات ایثـار مـی کننـد. ایـن تیـم عشـق مـردم 
مسجدسـلیمان اسـت و آنهـا در تالش هسـتند تـا تیـم را نگه 
دارنـد. در چنـد هفتـه اخیـر هـم خـوب کار کردنـد. وی ادامه 
داد: آقـای کمالونـد اینجا هسـت تـا زحمت بکشـد بـرای تیم. 
لیاقـت این تیـم و مـردم بیشـتر ایـن اسـت. اینجـا همـه چیز 
هسـت اما مـردم در مضیقـه هسـتند. اینجـا در شـهر اولین ها 
در تمـام ابعـدا امیـدوارم امکانـات خوبـی، نـه فقـط در ورزش 

شـکل گیـرد.

سه امتیاز ارزشمند گل گهر از دیار شیران زاگرس
قلعه نویی: دوست دارم مردم مسجدسلیمان 

را خوشحال تر ببینم!

خبر

مجید علیاری و محســن آذرباد از مس رفسنجان و سعید 
صادقی از گل گهر در تیــم منتخب هفته ســیزدهم لیگ 

برتر قرار گرفتند
تعداد بازیکنان شــاخص این هفته لیگ برتر بیش از آنی 

بود که بشود آنها را در یک تیم جای داد.
به گزارش)ورزش سه(، در هفته سیزدهم لیگ برتر بازی 
های پر گل و تماشــایی و نمایش خوب چند تیم کارگروه 
فنی)ورزش ســه( را برای انتخاب یازده بازیکن برتر هفته 
دشوار کرد، اما با این وجود انتخاب ها با حساسیت خاصی 

انجام شد.
با این حال طبــق معمول از بیــن چهره هایی که در طول 
مســابقات این هفته به میدان رفتند، بنابــر اولویت های 
پســتی 11 بازیکن به عنــوان شــاخص ترین چهره های 
هفته انتخاب شــدند؛ در عین حال باید یادی کرد از دیگر 
بازیکنان شایســته این هفتــه؛ چهره هایی مثل فرشــاد 
احمدزاده)سپاهان(، عیســی آل کثیر)پرسپولیس(، مجید 
علیاری)مس رفسنجان(، سعید صادقی)گل گهر(، محمود 
قائدرحمتی)آلومینیوم(، اســماعیل شریفات)آلومینیوم(، 
محمدجــواد محمدی)هــوادار(، محســن آذرباد)مــس 
پیمــان   ، فوالد( توســی) پا نــدا  یا آ  ، رفســنجان(
بابایی)تراکتــور(، ســید محمدرضا حسینی)ســپاهان(، 
بابک سالمت)شهرخودرو( و ... که هر یک می توانستند در 

جمع نفرات برتر جای بگیرند.

یک پای بازی که مس رفســنجان باشــد بعید است آن 
بازی زیبــا از آب در نیاید؛ یا پــر گل و یــا اینکه برنده 

نداشته باشد.
به گزارش )ورزش ســه(، این دلیــل واضحی دارد. مس 
رفســنجان با هدایت محمد ربیعی می کوشد مبتنی بر 
توان؛ دقت کنیــد مبتنی بر تــوان روی زمین بازی کند 
و گردش توپ را در همه مناطق داشــته باشــد و از همه 
بازیکنان بازی بگیرد. حتی دروازه بان که شــروع حمله 
از اوســت.  با  این ایده بود که مس قهرمان لیگ یک شد 
و به لیگ برتر صعود کرد. از شــهر کوچک رفسنجان که 
ســابقه دیرینه ای هم در فوتبال نداشت. منظورمان تیم 
فوتبال است نه بازیکن. با این ایده فصل گذشته مس در 
اولین حضور در لیگ برتر حضور شایسته و قابل تحسینی 
داشــت؛ هر چند در برخی هفته ها باخــت های متوالی 
آینده را تیره و تار مــی کرد اما باشــگاه حمایت خوبی 
از محمد ربیعی جوان داشــت و این مربی هم با امید به 
آینده تالش می کرد و نتیجه این شــد که می بینیم. 1۳ 
هفته از مسابقات سپری شــده. مهم تراز حضور تیم مس 
رفسنجان در رده چهارم با ۲۲ امتیاز تعداد گل های زده 
این تیم است. 1۹ گل زده در 1۳ مســابقه موجب شده 
این تیم عنوان تهاجمی ترین تیــم لیگ برتر را به همراه 

پرسپولیس به خود اختصاص دهد.

2 بازیکن مس رفسنجان و یک بازیکن  گل گهر در 
جمع بهترین های هفته

تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر

شاگردان ربیعی؛ 
تهاجمی ترین تیم لیگ برتر  

مس؛ تیمی که سقف آرزوهایش 
کوتاه نیست
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فراخوان رویداد آبگینه 1۴۰۰
»آبگینه 1400« رویدادی برای شناخت، 

پرورِش خالقیت و تجاری سازی ایده های نو 
است که توسط معاونت صنایع دستی استان تهران و موزه آبگینه 

و سفالینه های ایران برگزار می شود.
مهلت ثبت نام: ۲4 دی 1400

نحوه ثبت نام و دریافت اطالعات:
از طریق اینستاگرام انجام می شود.
Instagram.com/abginee۱۴۰۰

اطالعات بیشتر و دریافت بروشور دیجیتال:
ارسال پیام به واتس-اپ: 0۹1۲۷۶۳۲۳1۶

سیاه گوش
تنها نمونه سیاه گوش موجود در اسارت به عنوان گونه ای کمیاب و در 

خطر انقراض و بدون هرگونه آمار و شناسنامه علمی معتبر در ایران و تنها نمونه در دسترس 
و مناسب مطالعه، به مثابه گنجینه یا ذخیره ژنتیکی باارزش، در شرایطی غیر استاندارد در 

بوستان ملی پردیسان تهران رها شده و مورد بی مهری مسئوالن و کارشناسان حیات وحش 
قرار گرفته است؛ و در صورتی که بی توجهی به حفظ و مطالعه این گونه ادامه یابد، آینده ای 
نامعلوم و در پی آن نابودی در انتظار این گونه خواهد بود . سیاه گوش یا »لینکس« – با نام 

علمی » Eurasian lynx « – از راسته گوشتخواران و در زمره ۴ گربه سان کوچک ایرانی 
است و دست و پایی بلند و دمی بسیار کوتاه با نوک پهن و سیاه رنگ و دسته ای مو به طول 
۴ سانتیمتر روی گوشها دارد که به سبب داشتن جثه ای بزرگ و خالهای روی بدنش معموال 

با پلنگ اشتباه گرفته می شود . غذای مورد عالقه آن معموال بچه های گراز، شوکا، مرال، 
پستانداران کوچک، است. این گونه به صورت انفرادی زندگی می کند؛ و به سبب روزگرد 

بودن، بر خالف دیگر گربه سانان شبگرد، بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار دارد. پراکندگی 
آن در ایران در مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی شروع می شود و تا نواحی زنجان و قزوین 
و جنوب گرگان ادامه می یابد. حضور سیاه گوش در این مناطق بر اساس مشاهدات تصادفی 
محیط بانان یا گزارشهای ثبت شده است؛ و تا به حال، کارشناسان)چه خارجی و چه ایرانی( 

مطالعات علمی و دقیقی روی این گوشتخوار ایرانی انجام نداده اند. کارشناسان حیات وحش و 
مدیر طرح بین المللی یوز ایرانی، درباره اطالعات موجود در زمینه سیاه گوش، می گوید: این 

اطالعات به صورت پراکنده و از راه گزارشهای مشکوک مردمی به دست آمده است و هیچ کار 
کارشناسی و علمی درباره مطالعات رفتاری 

و ژنتیکی و پراکندگی این حیوان )که با 
گونه های مشابه خود در امریکای شمالی و 
اروپا متفاوت است( صورت نپذیرفته است 
و تنها به بررسی های مختصر روی پوست 

تاکسیدرمی شده این گونه در یک یا ۲ 
گنجینه)موزه(اکتفا شده است. انجام نشدن 

مطالعات تحقیقی و طرحهای پژوهشی 
درباره این گونه در حالی ادامه می یابد که 

زیستگاه این حیوان–به سبب مدیریت 
ناصحیح حفاظتی و پیشروی مناطق 

مسکونی و کشاورزی–در حال تخریب 
است؛ /گروه کویرها و بیابان ها ایران

فراخوان
زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

وزیر آموزش و پرورش گفت: ۵۰ درصد 
دانش آموزان کشور باید طبق برنامه ششم 
توسعه در رشته های کاردانش و فنی و 
حرفه ای تحصیل کنند که این آمار اکنون 

حدود ۳۵ درصد است.

یوسف نوری در مراسم تجلیل از خیران و 
فعاالن اقتصادی مدرسه ساز استان کرمان 
با اشاره به وجود هفت هزار هنرستان در 
کشور اظهارداشت: از این تعداد حدود 
۹۰۰ هنرستان غیردولتی هستند که باید 

از هنرستان مصرفی به هنرستان تولید 
تبدیل شوند. او همچنین با تاکید بر اهمیت 
فعالیت خیرین مدرسه ساز گفت: آموزش 
و پرورش بدون خیرین مدرسه ساز گرفتار 
مشکالت زیادی می شد.نوری افزود: مجمع 
خیرین مدرسه ساز کشور به عنوان یک 
جامعه قدیمی و مستقل نقش بی بدیلی در 
آموزش و پرورش قبل و بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی داشته و دارد.
او به خدمات انجام شده توسط عطا احمدی 
خیر مدرسه ساز کرمانی نیز اشاره و تصریح 
کرد: دست عطا احمدی پدر مدرسه ساز 

ایران را می بوسیم. 
نوری اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز 
انسان های متمدنی هستند که از خیر کثیر 

بهره برده اند.

بـه مناسـبت هفتـه مقاومـت و دومین 
سـالگرد سـردار رشـید سـپاه اسـالم 
حاج قاسـم سـلیمانی پـروژه آبرسـانی 
بـه ۸ روسـتای شهرسـتان فهـرج آغاز 
شـد. سـرگرد ابراهیـم آبـادی فرمانده 
ناحیه مقاومت سـپاه شهرسـتان فهرج 
گفـت: بـا بهـره منـدی از ایـن پـروژه 
۲هزار نفر از سـاکنان ۸ روستای بخش 
نگیـن کویـر فهـرج از آب آشـامیدنی 

سـالم بهره منـد شـدند.او گفت:بـرای 
آبرسـانی بـه ایـن روسـتا ها ۴ کیلومتر 
و ۳۰۰متـر عملیـات لوله گـذاری اجرا 
شـده اسـت. وی افـزود: ایـن طـرح بـا 
حـاج  ندیـش  ا خیرنیـک  همـکاری 
بفـای  هیمـی و همـکاری آ برا کبـر ا ا
شهرستان،بخشـداری، دهیاری هـا و 

شـورا ها انجـام شـده اسـت.
بـه گفتـه ابراهیمـی،از ابتـدای سـال 

تاکنـون در راسـتای اجرای طـرح مرد 
رگاه پیشـرفت  میـدان و توسـط قـرا
و آبادانـی سـپاه ثاراللـه و خیـر نیـک 
 ۲۸ هیمـی  برا کبـر ا ندیـش حـاج ا ا
آب  ز  ا فهـرج  روسـتای شهرسـتان 
آشـامیدنی سـالم بهره منـد شـدند کـه 
بـرای اجـرای ایـن طـرح ۲۱ کیلومتـر 
نجـام شـده  عملیـات لولـه گـذاری ا

سـت. ا

فنوج میزبان لیگ 
فرهنگ سازان کوچولو

لیگ فرهنگ سازان کوچولو با شعار »جهان سوم 
یک طرز فکر، نه یک مکان« در شهر »فنوج« از توابع 

شهرستان های استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. 
در این مسابقات شرکت کنندگان در رشته های فوتبال، 
طناب کشی، طناب زنی دختران و دوومیدانی به رقابت 

پرداختند./ایرنا

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

وزیر آموزش وپرورش: 

شمار دانش آموزان در رشته های فنی باید افزایش یابد

 روستای فهرج از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند 

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:حسابدار
جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
سابقه کار مهم نیست

شرایط احراز
مدرک تحصیلی حسابداری

مسلط به مفاهیم پایه حسابداری
مسلط به نرم افزارهای آفیس
آشنا به امور مالیاتی و حقوقی

تسهیات و مزایا
بیمه

سایر مزایا
حقوق اداره کار

بیمه تامین اجتماعی
افزایش حقوق با توجه به سابقه کار و مهارت فرد

اطاعات تماس
موبایل ۰۹۹۰۵۰۹۶۹۵7
واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹۶۹۵7

موقعیت شغلی:مهندس عمران
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
با سابقه بیش از ده سال در زمینه نظارت بر احداث ساختمان 

اسکلت فلزی
جهت فعالیت در پروژه ای در سیرجان

تسهیات و مزایا
بیمه سرویس رفت و برگشت صبحانه ناهار اسکان

سایر مزایا
دارای خوابگاه

سرویس رفت و برگشت از محل کار تا خوابگاه
شام

عیدی- سنوات
اطاعات تماس
واتساپ ۰۹13373۰۴3۹

استخدام سانا سیستم پارس

استخدام مهندسین مشاور مهاب یزد

خانواده تیبو
نویسنده: روژه مارتن دوگار

ترجمه: ابوالحسن نجفی
انتشارات: نیلوفر

خانواده تیبو که نگارش و انتشار آن از سال 1۹۲0 
تا سال 1۹40 طول کشید اثر برجسته روژه مارتن 
دوگار، نویسنده فرانسوی است. او توانست در سال 

1۹۳۷ برنده جایزه نوبل ادبیات شود و موسسه 
نوبل به خاطر قدرت و صداقت هنری و همچنین 
کشمکش های انسانی که در رمان خانواده تیبو به 

خوبی نشان داده، این جایزه را به مارتن دوگار اهدا 
کرده است.

کتاب

خبر

خبر

فرمانـده سـپاه ثاراللـه از تشـکیل چهار 
قـرارگاه و اعـزام گـروه هـای امـدادی و 
جهادی بـه مناطق سـیل زده خبـر داد.

سـردار حسـین معروفـی اظهارداشـت: 
روز گذشـته همزمـان بـا طـرح شـهید 
سـلیمانی چندیـن گـروه جهـادی برای 

کمـک بـه مـردم در مناطـق سـیل زده 
اعزام شـدند که بیشـترین تمرکـز روی 

منوجـان بـوده اسـت.
او افـزود: سـپاه و بسـیج بـرای کمک به 
مردم در منطقه حضور دارنـد و اقدامات 
مناسـبی بـرای جلوگیری از ورود سـیل 

بـه منوجان انجام شـده اسـت.
سـردار معروفـی افـزود: ۴ قـرار گاه نیـز 
در مناطـق مختلـف جنـوب و شـرق 
اسـتان کرمان تشـکیل شـده که شامل 
جیرفـت، کهنوج، بـم و کرمان تشـکیل 

شـده اسـت.

او همچنیـن بـه گروه هـای جهـادی و 
گردان هـای بین القـدس و امام حسـین 
در عرضه حضـور دارند و در صـورت نیاز 
گردان هـای کوثـر نیـز وارد عملیـات 

می شـوند.
او گفـت: بـه امکاناتـی بـرای خـارج 
کـردن آب از منـازل نیـاز اسـت کـه در 
ایـن زمینـه دسـتگاه های مختلـف باید 

همـکاری کننـد.

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان در 
جلسـه مدیریـت بحـران در فرمانـداری رودبارجنـوب 
گفـت: قریـب ۸۰۰ خانـوار تحـت تاثیـر سـیل در 
شهرسـتان های قلعه گنـج، منوجـان و رودبـار جنوب 

قـرار گرفتنـد.
رضـا فـالح در جلسـه مدیریـت بحـران در فرمانـداری 
رودبارجنـوب گفـت: قریـب ۸۰۰ خانـوار تحـت تاثیـر 
سـیل در شهرسـتان های قلعه گنج، منوجـان و رودبار 

جنـوب قـرار گرفتند.
او با اشـاره به اینکه در اولیـن روز امدادرسـانی به ۱۳۸ 
خانـوار در ۴۴ روسـتا خدمات ارائه شـده اسـت، افزود: 
تخلیـه آب منـازل، برپایـی اردوگاه اسـکان اضطـراری 
در شهرسـتان قلعـه گنـج و توزیـع بسـته هـای غذایی 
از جملـه اقدامـات ایـن جمعیـت در مناطق سـیل زده 

اسـت.
او خاطرنشـان کـرد: در صـورت برقراری شـرایط جوی 
مناسـب امداد هوایی به روسـتاهای محاصره در سـیل 

نیز انجـام خواهد شـد.

فرمانده سپاه ثاراهلل خبر داد؛ 
تشکیل ۴ قرارگاه برای کمک به سیل زدگان در کرمان

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان: 
نزدیک به ۸۰۰ خانوار 
متاثر از سیل جنوب

 استان کرمان هستند

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی اصالحی اجرای مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12
بدینوسیله سوابق آگهی و مساحت های اراضی پالك های شرح ذیل اصالح می گردد.

نام رقبهرديف

مشخصات ثبتي

ان
ست

هر
توضیحاتمساحت به هكتارحدودات اربعهش

پالك 
فرعي

پالك 
اصلي

غربجنوبشرقشمالبخشقطعه
مساحت 
مستثنيات

مساحت 
منابع ملي

مساحت كل
ردیف و شماره روزنامه ذیل 

اصالح میگردد

1
احمد آباد 
و خون 
مرغزار

34 و 
35

جیرفت34_535
اراضی مراتع 
بیدوئیه و 
خونسرخ

اراضی حدفاصل 
گور تا سربیژن

155.۶98۶10۶0.2۶091215.9595اراضی دشت لکتاراضی دشت لکت
آگهی نگاه ما شماره 45-

9۶/10/14 ردیف ۶

گردین2
کلیه 
فرعیات

جیرفت34_41

اراضی فاشکوئیه 
و اراضی بنه 

کهکم و کنزرک 
و قلعه بیدو و 

اراضی چنار

اراضی تیگر 
فاشکوئیه و 

زارچ

اراضی کش خیاری 
و گلوجوی و اراضی 

دومار پالک 52

اراضی جوچار دومار 
و اراضی دومار 

پالک 54
1۶.2249825.8770842.1019

آگهی نگاه ما شماره 45-
9۶/10/14 ردیف 4

3
باقیمانده 

چهار 
دیواری

جیرفت34_01220
اراضی پشته 

کهنوج
اراضی محدوده 

زورک
اراضی چهار دیواری

اراضی زانو رستم و 
پشته گوهرستان

0.7755119.1280119.9035

آگهی لوار شماره 9۶/5/31-۶ 
ردیف 2۶ پالک 1219 اصلی 
موسوم به باقیمانده پشته 

کهنوج

حمزه احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان


