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داللی تسهیالت

ماجرای پیچیده ماجرای پیچیده 
محصوالت کشاورزیمحصوالت کشاورزی

جبران خسارات 
سیل فراتر از توان 

استان است

سازمان دهیاری ها
 برای احداث سیل بند 

در قلعه گنج کرمان 
کمک می کند

و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
دهیاری های کشور در جریان بازدید از مناطق سیل زده 
در شهرستان محروم قلعه گنج در جنوب کرمان گفت: از 
محل اعتبارات ماده 58 به این روستاها در بحث احداث و 
ترمیم سیل بند کمک خواهیم کرد.علی قربانی در جریان 
این بازدید اظهارداشت: طی بازدیدی که از روستاهای سیل 
زده قلعه گنج داشتیم روستاهای که در سیل بند مشکل 
داشتند و سیل بند این روستاها تخریب شده بود از محل 
ماده 58 قانون به آنها در احداث و ترمیم سیل بند کمک 
خواهیم کرد و اعتبار آن نیز تا پایان این ماه واریز خواهد شد. 
او در ادامه به بازدید خود از محل پرورش بز »مورسیا« اشاره 
و اظهار امیدواری کرد که از این تجربه برای سایر مناطق نیز 

با توجه به ویژگی های این نوع بز استفاده شود.

طی تماس با برخی فروشندگان وام مشخص شد، قیمت های فروش وام های مختلف متفاوت است. در 
این معامالت، وام های ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام های ۱۰۰ میلیونی ازدواج 

هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می شود.

رواج پدیده مذموم وام فروشی

بهبود شرایط بورس به اراده نیاز دارد
گفتاردرمانی کافی نیست!

۹۰ درصد س ازه های 
آبخیزداری جنوب 
کرمان آبگیری شد

داللی ارز مسافرتی 
با برنامه های بانک مرکزی 

برچیده می شود

 برخی بندهای الیحه بودجه سال آینده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به وضعیت بازار سرمایه ارتباط داشت، باعث برانگیختن واکنش های زیادی از 

سوی فعاالن و واکنش منفی این بازار شد. 

سومین جشنواره سراســری تئاتر سردار 
آسمانی به مناسبت دومین سالگرد شهادت 
ســردار دل ها از محل بیت الزهرای شــهر 

کرمان آغاز به کار کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از آبگیری بیش از ۹۰ 
درصدی سازه های آبخیزداری در هفت شهرستان جنوبی استان طی 
بارش های اخیر خبر داد.حمزه احمدی تعداد سازه های آبخیزداری 
هفت شهرستان جنوبی استان کرمان را ۹۵۰ عدد برشمرد و گفت که 
۱۰۰ درصد سازه های آبخیزداری شهرستان های رودبارجنوب، قلعه 

گنج، منوجان، فاریاب، کهنوج و عنبرآباد آبگیری شده اند.

ارز مسافرتی سال هاست که بستر جوالن دالالن در بازار ارز است اما 
مدتی است که بانک مرکزی با اجرای دستورالعمل هایی همچون 
ارائه بلیت و محدود کردن پرداخت ارزهای مسافرتی در صدد حذف 
این داللی هاست.به گزارش ایرنا، بازار ارز به دلیل وجود قیمت های 
چندگانه )دالر آزاد، نیمایی، ترجیحی( همواره بستری برای وقوع 

انواع تخلفات و سوءاستفاده ها بوده است.

آغاز به کار جشنواره 
سراسری تئاتر سردار 

 آسمانی در کرمان 

ر  ا ند ستا ا
کرمان با بیان 

این که سال هاست که اعتباری برای 
جبران خسارات ناشی از سیل وجود 
ندارد، گفت: »متاسفانه دور باطلی 
در این حوزه در کشور وجود دارد به 
طوری که خسارت های وارده بالفاصله 
برآورده و سپس در هیات دولت تایید 
می شود اما اعتبار و ردیفی برای 
پرداخت این خسارت ها وجود ندارد«.

او همچنین جبران خسارت های وارد 
شده از سیل را فراتر از توان استان 
دانست و خواستار استقرار بنیاد برکت، 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و 
کمیته امداد در استان برای کمک به 

مردم سیل زده شد.

صفحه۲ را 
بخوانید

محیط زیست کرمان ضمن 
بیان جزییات درمان ماده پلنگ 

مهارشده اعالم کرد:

»ماهانا« پلنگ 
ماهان تلف شد

مدیرکل حفاظت 
از محیط زیســت 

استان کرمان می گوید پلنگی که در ماهان 
شهرستان کرمان در یک گاوداری مهار، 
دچار ضربه از سوی کارگران شده بود و با 
نام ماهانا شناخته می شد تلف شد.مرجان 
شاکری توضیح داد: ساعاتی قبل ماهانا، 
ماده پلنگــی که در گاوداری مهار شــده 
بــود را از دســت دادیم.مدیرکل محیط 
زیست اســتان کرمان اظهارداشت: پس 
از کالبدشــکافی، نتایج دقیق علت تلف 
شــدن این پلنگ در اختیار رسانه ها قرار 
می گیرد.او با بیان اینکه برخالف تصور ما 
این پلنگ ماده نابالغ نبوده و 10 سال عمر 
داشته در پاسخ به اینکه امکان انتقال پلنگ 
به تهران برای مداوا نبود؟ گفت: ریســک 
بیهوشی بسیار باال بود؛ ضمن اینکه توان 
دامپزشکی در اســتان کرمان از وضعیت 
بسیار مناسبی برخوردار است و در عین 
حال تیم دامپزشکی از استان البرز نیز به 

کرمان عزیمت کرده بود.

صفحه۲را 
بخوانید
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فلفل های برگشت خورده خوراک گوسفندان شدند؟

سازمان دهیاری ها برای احداث سیل بند 
در قلعه گنج کرمان کمک می کند

حاضریم برای کل استان نقشۀ 
راه صنایع دستی تدوین کنیم

وزیر کشور: 

دولت نهایت 
همکاری را با 

مردم سیل زده 
جنوب کرمان 
خواهد داشت

     فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان: 

امسال از ۵۵ کشور به زیارت حاج قاسم آمدند 

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور در جریان بازدید از مناطق سیل 
زده در شهرستان محروم قلعه گنج در جنوب کرمان 
گفت: از محل اعتبارات ماده 58 به این روستاها در 

بحث احداث و ترمیم سیل بند کمک خواهیم کرد.
علی قربانی در جریان این بازدید اظهارداشت: طی 
بازدیدی که از روستاهای سیل زده قلعه گنج داشتیم 
روستاهای که در سیل بند مشکل داشتند و سیل بند 
این روستاها تخریب شده بود از محل ماده 58 قانون 
به آنها در احداث و ترمیم سیل بند کمک خواهیم کرد 

و اعتبار آن نیز تا پایان این ماه واریز خواهد شد.
او در ادامه به بازدید خود از محل پرورش بز »مورسیا« 
اشاره و اظهار امیدواری کرد که از این تجربه برای سایر 
مناطق نیز با توجه به ویژگی های این نوع بز استفاده 
شود.مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج با توجه به 
هزینه های گزاف پرداخت هر ساله به پیمانکاران برای 
احداث سیل بند در روستاهای قلعه گنج، تقاضای 
خرید و اعطای یک دستگاه بلدوزر را برای بخشداری 
های مرکزی و بخش چاه دادخدا قلعه گنج با هدف 

ترمیم و احداث سیل بند ها مطرح کرد.

ینکه  تاق بازرگانی کرمان با تاکید بر ا رئیس ا
باید نقشه راه صنایع دستی استان کرمان تدوین 
تاق بازرگانی کرمان آمادگی  شود، گفت: »ا
دارد به تفکیک برای هر یک از شهرستان های 
ه صنایع دستی تهیه و  استان کرمان نقشه را
در  طبیب زاده  مهدی  کند«.سید  تدوین 
جلسه ی هماهنگی پنج شهر نامزد ثبت ملی 
ز رتبه  نتقاد ا صنایع دستی استان کرمان با ا
پایین این استان در فضای کسب وکار اظهار 
کرد:»در حوزه صنایع دستی با 100 میلیون 
اشتغال زایی  تومان سرمایه گذاری می توان 
زای هر  ما در حوزه صنعت و معدن به ا کرد ا

شغل به یک تا یک و نیم میلیارد تومان سرمایه 
شهر  پنج  ریم  فزود:»امیدوا ا و  ا است«. نیاز 
کرمان،راین، شهربابک، راور و قلعه گنج از استان 
کرمان به عنوان شهرهای ملی صنایع دستی ثبت 
 شوند؛از شوراهای اسالمی و شهرداری های این 
شهرها درخواست می شود معابری را با عناوین 

صنایع دستی نام گذاری کنند«.
او با بیان اینکه ثبت هر شهر به عنوان شهر ملی 
صنایع دستی می تواند در توسعه هنرهای سنتی 
آن منطقه مثمر ثمر باشد، گفت: »خوشبختانه 
اکثر نقاط استان کرمان در حوزه صنایع دستی 
دارای ظرفیت و استعدادهای ویژه ای هستند«. 

ــا  ــت ب ــت: دول ــور گف ــر کش وزی
یــت  نها خــود  یت هــای  حما
خــود  تــالش  و  مســاعدت 
را بــرای تســکین آالم مــردم 
ســیل زده جنــوب کرمــان بــه کار 

خواهــد بســت. 
حمــد وحیــدی در حاشــیه  ا
ز مناطــق ســیل زده  بازدیــد ا
جنــوب  ر  رودبــا شهرســتان 
کرمــان افزود:اکنــون مــا مشــکل 
آبگرفتگــی در ایــن شهرســتان 
یی  خســارت ها مــا  ا یــم  ر ندا
به دام هــا، کشــاورزی، امــوال 
ــردم وارد  ــکونی م ــازل مس و من

شــده اســت.
ن  میزا شــت: دا ر  ظهــا ا و  ا
خســارت ها بــرآورد و لیســت 
ــیل  ــارت های س ــرداری از خس ب
ــده  ــام ش ــان انج ــوب کرم در جن
ــد  ــت می کن ــم حمای ــت ه و دول
ــن  ــیل زده ای ــردم س ــه آالم م ک

خطــه کاهــش یابــد.
همــه  گفت: کشــور  یــر  وز
جملــه  ز  ا ه ها  دســتگا
فرمانــداری، شهرداری،ســپاه 
پاســداران،جمعیت هــالل احمــر 
ــه  ــس از حادث ــانی پ در امدادرس
ــد و فعالیــت هــای  ــای کار بودن پ
خوبــی بــا نظــارت و توصیــه 
ــه  ــن لحظ ــا ای ــان ت ــتان کرم اس
ر جنــوب کرمــان  در رودبــا

صــورت گرفتــه اســت. 
او اضافــه کرد:همچنیــن طــی 
مدت تــر  طوالنــی  مــه  نا بر
دیواربندی هــای رودخانه هــای 
یــد تقویــت  رجنــوب با رودبا
یط  شــرا در  کــه  شــود 
ومــت  ننــد مقا ا ســیالب ها بتو
بیشــتری داشــته باشــند تــا 
ــم از  ــن حج ــاهد ای ــده ش در آین

نباشــیم. خســارت ها 

فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان گفـت: امسـال در 
بزرگداشـت حـاج قاسـم از 55 کشـور بـا 55 ملیـت بـه 

زیـارت مرقـد او آمدنـد. 
سـردار حسـین معروفی در همایش یادواره گرامیداشت 
عشـایر اسـتان کرمـان با اشـاره بـه وجـود  500 شـهید 
جنـوب اسـتان کرمـان و هـزار و ۲۲۲ شـهید عشـایر 
گفت:هـر طایفـه ای را اگـر بخواهیـم بشناسـیم بایـد به 
پیشـینه و عقبه آن نگاه کنیم و عقبه عشـایر ما در استان 
کرمـان مایـه فخـر، عـزت و شـرف، چـه قبـل از انقالب 
اسـالمی و چه بعد از پیروزی انقالب اسـالمی بوده است.

او با اشـاره به بیانات مقـام معظم رهبری گفت:ایشـان در 
رابطه با شـهید سـلیمانی فرمودنـد که صـدق و اخالص 
این مرد بزرگ در سـیاه چادر عشـایر دیده می شود و این 
از خصوصیت های بزرگ مردم عشـایر اسـت، کسانی که 
مخلص و جزو شایسـته ترین بندگان خدا هسـتند و این 
۲ویژگی را که حقیقتا شـهید سـلیمانی به عشـایر بودن 
خـود افتخـار می کـرد، در دامـان عشـایر و در چـادر و بـا 

فرهنگ عشـایر به دسـت آورده است. 
به گفته سـردار معروفی،عقبه عشـایر ما صداقـت و پاکی 

و خداترسـی و سـادگی در عین بندگی خداسـت و آن ها  
جزو مردم بزرگ هسـتند؛ چرا کـه از توان بازوانشـان نان 

می خورنـد و اهل تـالش و کار و مبارزه هسـتند.
او با بیان اینکه عشـایر در طول تاریخ  بیگانه ستیز بودند، 
گفت: آنـان هیچ وقـت زیر بـار هیـچ زورگویـی نرفتند و 
در دوران دفـاع مقـدس وفاداری عشـایر و مـردم جنوب 
اسـتان نسـبت بـه آرمان هـای امـام و انقـالب اسـالمی 

عملیاتی شـده اسـت.
سـردار معروفی با اشـاره به اینکـه از ۶هزار و 500شـهید 
اسـتان،نزدیک بـه یـک چهـارم آنـان شـهدای عشـایر 
هستند، گفت:این مشـخص است که نقش عشـایر ما در 
دوران پر التهـاب، بـرگ برنده و باعـزت  آن هـا در جنگ 

نابرابر اسـت. 
 بـه گفتـه او شـهدای مـا مظهـر قـدرت ملـت ایـران 
و شناسـنامه واقعـی ملـت ایـران هسـتند و هرکـس 
می خواهـد ملـت ایـران را بشناسـد بایـد نگاهـی بـه 
تاریخچـه جانبـازی و سلحشـوری غیـور مـردان جنگ 

بینـدازد.
فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 

شناسـنامه مـا شـهیدان هسـتند،گفت:امروز عصـاره 
ملت و انقالب اسـالمی، مـرد بـزرگ و فرمانـده کم نظیر 

شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی اسـت.
او می گویـد:در حقیقـت شـهیدان محور وحـدت واقعی 
ملـت مـا هسـتند؛چرا کـه آنـان یـک جـان و یـک آبـرو 
داشـتند کـه آن را در طبـق اخـالص گذاشـتند  و در راه 

خـدا نثـار کردند. 
سردار معروفی گفت:شـهید حاج قاسم و سـایر شهیدان 
ما در کالس حسـین بن علی)ع(حسـینی شـدند و وفای 
عباس و بصیرت و ادب عباس را نسـبت به امام خویش در 
وجود خود نهادینه کردند و در رکاب حسـین جانفشـانی 
کردنـد و حسـینی شـدند و راه 1400 سـاله را بـه مـدت 

کوتاه طـی کردند.
او گفـت:در وصیـت نامـه سـردار شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی ایـن شـخصیت کـم نظیـر، آمـده اسـت کـه 
من در بیـن الحرمین چقـدر پابرهنـه دویدم تا توانسـتم 

حسـینی شـوم.
به گفتـه فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان وضعیت 
امروز ما در این جلسـه ارزشـمند که یادواره بزرگ عشایر 

جنوب اسـتان اسـت، باید این نتیجه را بگیریم کـه ادامه 
دهنـده راه شـهیدان غیورمان باشـیم؛ چرا که دشـمنان 
با تمام تـالش در جنـگ نـرم و روانـی یک مثلـث واقعی 
ما را مـورد هدف قـرار دادنـد و آن هـم اعتقاد جهـادی و 
شـهادت اسـت.او با قدردانی از برگـزاری همایش یـادواره 
شـهدای عشـایر گفت:ایـن کار بزرگ شـما در ایـن صحرا 
نشـانه مقابله و هوشـمندی شـما در مقابل هدف دشـمن 
اسـت که این خـود هوشـمندانه ترین و بزرگ ترین مقابله 
بـا ترفنـد و حرکت های دشـمن نسـبت بـه اعتقـاد ملت 

عزیز اسـالمی اسـت.

سـردار معروفی می گوید:حاج قاسـم ما، تندیس اخالق، 
ادب و عرفـان بود کـه این نیز؛ یعنـی او اسـتحکام درونی 
داشـت کـه توانسـت بـرون رزم قـوی باشـد  و در مقابـل 

دشـمن باشد.
او با اشـاره به اینکـه دشـمن می خواهد با عملیـات روانی 
وحشـت بیندازد، گفت:امروز 80 میلیون قلب سـلیمانی 
در ایرانـی می تپـد و اندیشـه سـلیمانی در وجودشـان 
نهادینـه شـده اسـت؛ چـرا کـه مـردم در گرامیداشـت 
سـالگرد شـهید سـلیمانی کاری کردنـد کـه بزرگ ترین 

مقابلـه با دشـمن را نشـان داد.
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پدیده  بانکی  تسهیالت  داللی  و  واسطه گری  یا  فروش  و  خرید 
موجب شده  و  یافته  رواج  اخیر  سال های  در  که  است  مذمومی 
بیندازند. راه  برای خود  آورند و کاسبی  این کار روی  به   برخی 

به گزارش روز جمعه ایرنا، از دیرباز یکی از راه های تامین منابع مالی افراد جامعه 

برای خرید خانه، خودرو، ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج و موارد دیگر که 
افران توان مالی را نداشته باشند، گرفتن وام است. اما گرفتن وام در شرایط فعلی 
بسیار سخت و دشوار است و باید هفت خان رستم را بگذرانی و حتی در بسیاری 

مواقع به دلیل مشکالت متعدد افراد قید گرفتن وام را می زنند.
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محیط زیست کرمان ضمن بیان جزییات 
درمان ماده پلنگ مهارشده اعالم کرد:

»ماهانا« پلنگ ماهان تلف شد
ایرنا - مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان می گوید پلنگی 
که در ماهان شهرستان کرمان در یک گاوداری مهار، دچار ضربه از سوی 

کارگران شده بود و با نام ماهانا شناخته می شد تلف شد.
مرجان شاکری توضیح داد: ســاعاتی قبل ماهانا، ماده پلنگی که در 

گاوداری مهار شده بود را از دست دادیم.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان اظهارداشت: پس از کالبدشکافی، 
نتایج دقیق علت تلف شدن این پلنگ در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

او با بیان اینکه برخالف تصور ما این پلنگ ماده نابالغ نبوده و 10 سال 
عمر داشته در پاسخ به اینکه امکان انتقال پلنگ به تهران برای مداوا 
نبود؟ گفت: ریسک بیهوشی بسیار باال بود؛ ضمن اینکه توان دامپزشکی 
در استان کرمان از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است و در عین حال 

تیم دامپزشکی از استان البرز نیز به کرمان عزیمت کرده بود.
شاکری افزود:حتی پلنگ به صورت تماس ویدیویی توسط متخصصان 
متعددی ویزیت و تیمی حاذق برای نجات جان این پلنگ زیبا تشکیل 

شده بود.
او بیان کرد:امروز حداقل 50عکس رادیولوژی برای بررسی بیشتر از همه 
اعضای حیوان برداشته شد و مسلما کالبدشکافی حیوان پس از تصمیم 

جمعی می تواند پاسخگوی بسیاری از سواالت مطرح شده باشد.
به گفته شاکری این پلنگ در یک گاوداری در بخش ماهان کرمان مهار 
و دچار ضربه بیل برخی کارگران شده بود که به محض اطالع به محیط 
زیست کارشناسان برای درمان و زنده نگه داشتن این حیوان به محل 
مراجعه کرده و سپس آن را به قرنطینه محیط زیست انتقال داده بودند.

امام جمعه جیرفت از دولتمردان 
برای حضور میدانی در مناطق 

سیل زده تشکر کرد
امام جمعه جیرفت گفت:از حضور مسئوالن کشوری و دولتمردان در میان 
سیل زدگان جنوب استان کرمان سپاسگزاریم و انتظار از دولت مردمی نیز 
همین است.حجت االسالم میثم تارم در خطبه های این هفته نمازجمعه با 
بیان اینکه مردم جنوب استان کرمان با وجود آسیب های سیالب به گرمی 
از مسئوالن کشوری استقبال کردند اظهارداشت:امید است هیات دولت 
اجرای مصوبات و رفع مشکالت را تسریع کند.او افزود:از مطالبات مطرح 
شده در سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به جنوب 
استان کرمان ارتقای فرمانداری جیرفت به فرمانداری ویژه بود تا با تفویض 
برخی اختیارات زمینه حل مشکالت منطقه بهتر از پیش فراهم شود.

حجت االسالم تارم ارتقای هالل احمر جنوب کرمان،استقرار پایانه هوایی 
برای صادرات محصوالت کشاورزی و ارائه مهلت برای بازپرداخت وام های 

کشاورزی را از دیگر مطالبات مطرح شده برشمرد.
او اظهار امیدواری کرد که با سفر هیات دولت به جنوب استان کرمان در 

رسیدگی به مشکالت مردم این منطقه نیز تسریع شود.
امام جمعه جیرفت در ادامه با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با خانواده 
شهید سلیمانی و ستاد بزرگداشت حاج قاسم ادامه داد:برخورد حذفی 
دشمن با محتوای مربوط به شهید سلیمانی بیانگر ترس آنان و زیر سلطه 
استکبار بودن فضای مجازی است.او گفت:رهبری بارها با بصیرت و 
آگاهی،مسئوالن را به مدیریت فضای مجازی سفارش کرده اند که در این 
زمینه راه اندازی شبکه ملی اطالعات یک ضرورت است.تارم افزود:کشور 
باید همزمان با استفاده از اینترنت بین الملل از شبکه ملی اطالعات نیز 
برخوردار باشد؛ مسئوالن متولی نیز ضمن ارتقای سرعت و کیفیت آن در 
ارتقای سواد رسانه ای نیز تالش کنند.امام جمعه جیرفت در ادامه با اشاره به 
فرضیه مربوط به متاورس)فرا جهان-فرضیه ای از نسل بعدی اینترنت که از 
محیط های مجازی سه بعدی آنالین غیرمتمرکز و پایدار تشکیل می شود(

گفت:در این شرایط دیگر بحث مکان و مرزهای جغرافیایی از بین خواهد 
رفت لذا مسئوالن بویژه در بخش فرهنگ باید زمینه های الزم رات برای 
مدیریت این فضا فراهم کنند تا از تهدید به یک فرصت بزرگ تبدیل شود.

جبران خسارات سیل 
فراتر از توان استان است

استاندار کرمان با بیان این که سال هاست که اعتباری برای جبران 
خسارات ناشی از سیل وجود ندارد، گفت: »متاسفانه دور باطلی در این 
حوزه در کشور وجود دارد به طوری که خسارت های وارده بالفاصله 
برآورده و سپس در هیات دولت تایید می شود اما اعتبار و ردیفی برای 

پرداخت این خسارت ها وجود ندارد«.
او همچنین جبران خسارت های وارد شده از سیل را فراتر از توان استان 
دانست و خواستار استقرار بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و 

کمیته امداد در استان برای کمک به مردم سیل زده شد.
علی زینی وند در ستاد مدیریت بحران استان کرمان به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور و با حضور وزیر جهادکشاورزی با اشاره به خسارت های 
وارده به بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی استان در سیل های 
اخیر، بیان کرد:»متاسفانه سال هاست شاهد هستیم وقتی که می خواهیم 
بخشی از خسارات ناشی از حوادث طبیعی از جمله سیل را جبران 
کنیم،اعتباری برای جبران این خسارات وجود ندارد و نهایتا بیمه ی 
کشاورزی است که به دلیل آن که جذابیتی برای مردم ندارد، از این بیمه 
استقبال نمی کنند«.او با تاکید بر این که باید ساز و کار مناسبی برای بیمه 
کشاورزی تعریف شود تا برای مردم جذابیت داشته و از آن استقبال کنند، 
افزود:»برای تامین خسارت های این چنینی، دولت ناگزیر است که یک 
ردیف بودجه ی قابلی را برای کل کشور در اختیار ستاد بحران قرار دهد تا 

از این محل بتواند این نوع خسارت ها را جبران کرد«.
استاندار کرمان به بسیج و استفاده از تمام ظرفیت های استان کرمان 
برای مقابله با حوادث طبیعی همچون سیل و کاهش خسارت های 
احتمالی اشاره کرد و افزود:»شرکت های بزرگ اقتصادی استان را در 
قالب مسئولیت های اجتماعی مکلف به کارگیری در بحث بحران کردیم 
اما باید بپذیریم که خسارت های وارده به استان در این حوزه فراتر از توان 
استان است و همانطور که شاهد بودید بخشی از وسایل مردم به دلیل 
شدت باالی وقوع سیالب ها از بین رفته است«.زینی وند با تشکر از همه ی 
مدیران استانی که پای کار بودند خاطرنشان کرد: »تکمیل و احداث کامل 
سیل بند خّرم بر روی کلی از مناطق جنوبی استان تاثیرگذار خواهد بود 

و برآورد هزینه ی تکمیل این سیل حدود 1500 میلیارد تومان است«.
او به مذاکرات صورت گرفته با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برای تکمیل و 
احداث این سیل بند اشاره کرد و گفت: »مذاکراتی در این زمینه با قرارگاه 
خاتم داشته ایم و قرار شده است که امکانات استان در اختیار این قرارگاه 

قرار داده شود تا کار احداث این سیل بند آغاز شود«.
استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد:»با توجه به موقعیت جغرافیایی 
استان، کرمان نیازمند اهتمام ویژه ی دولت در احداث اصولی سیل بندها 

است«. 

نماینده ولـی فقیه و امـام جمعه کرمـان گفت: 
شـهید سـلیمانی جبهه مقاومت را بـه گونه ای 
طی ۲ دهه اخیر گسـترش داد کـه کار به جایی 
رسـیده امـروز در هرنقطه ای از بالد اسـالمی دشـمن بخواهد 
ورود کند و ضربه بزنـد، حتماً بدون هزینه خارج نخواهد شـد.
حجت االسـالم و المسـلمین حسـن علیـدادی سـلیمانی در 
خطبـه هـای نمـاز جمعه ایـن هفتـه کرمـان بـا قدردانـی از 
مردم شـریف ایران و جهـان کـه در هفته مقاومت نگاهشـان 
به کرمـان بـود و همچنیـن بـا تقدیـر از مـردم دیـار کریمان 
که مجالس ارزشـمندی در تکریم و تجلیل شـهید سـلیمانی 
برگزار کردند، به تشـریح ویژگی های شـخصیتی حاج قاسـم 

پرداخـت.
او گفت: به شـهید حاج قاسـم سـلیمانی گفته می شود مالک 
اشـتر ثانی، ایـن لقب احساسـی و عاطفـی نیسـت بلکه همه 

ویژگی هـای مالک اشـتر را دارد. 
حجت االسـالم علیـدادی سـلیمانی افزود:شـهید سـلیمانی 
عبد خداوند،عاشـق و شیفته شـهادت بود،اخالص داشت و به 

دنبـال نمایان شـدن هـم نبود. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان با اشـاره اینکه شـهید 
سـلیمانی دشـمن شـناس بـود و هیـچ هراسـی از دشـمنان 
نداشـت گفت: اسـتکبار، آمریـکا، همه بـدکاران و ظالمـان از 

این شـخصیت مـی ترسـیدند. 
او بـا بیـان اینکـه یکـی دیگـر از ویژگـی هـای مالـک اشـتر 
هماهنگی در همه امـور با حضرت علـی )ع( بود بیان داشـت: 
شـهید سـلیمانی در همه امـوری کـه انجام مـی داد بـا رهبر 
فرهیختـه زمان خـود هماهنـگ بود.رهبـری می توانسـتند 
شـهید سـلیمانی را در کنار خود نگـه دارند اما ترجیـح دادند 

در جبهـه مقاومـت فعالیـت کند. 
حجت االسـالم علیـدادی سـلیمانی در ادامـه با اشـاره به 1۹ 
دی ماه قیام خونین مـردم قم افـزود: این روز یـوم اهلل ماندگار 
در تاریـخ انقالب اسـالم و روز دفـاع از امامت جامعه اسـت که 
به روند پیروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی سـرعت بخشید. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمان در ادامه با اشـاره به سـیل 
اخیـر در جنوب اسـتان کرمـان افزود: بـا کمال تاسـف برخی 
از هم اسـتانی هـا در خطـه جنـوب دچار سـیل شـده اند که 
امیدواریـم کمـک ها کـه از آغاز سـیل انجـام شـده همچنان 

ادامه داشـته باشـد. 

 فرمانـدار زرنـد گفـت:50 درصـد خـط لولـه 
توزیـع آب شـهری زرند یعنـی بیـش از ۲00 
کیلومتر آن فرسـوده اسـت و نیاز به بازسازی 

دارد. 
فرمانـدار زرنـد بـه اتفـاق ضیاالدینی شـهردار ، بـه صورت 
سـرزده و شـبانه از عملیات اجرایی رفع مشـکل شکستگی 
خط لولـه انتقـال اصلـی و هـدر رفـت آب در شـهرک های 

کشـاورز، زیتـون و رزمنـدگان شـهر زرند بازدیـد کرد.
 علـی صـادق زاده افزود:همزمـان بـا هشـدار هواشناسـی 
جهت بارش هـای باران، بـرف و در همین راسـتا آماده باش 
کامـل اعضای سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان، با همت 
و تالش جهادی و شـبانه عوامـل سـختکوش اداره امور آب 
و فاضالب شهرسـتان بـا وجود کاهش شـدید و محسـوس 
دمـا، مشـکل شکسـتگی لولـه خـط انتقـال اصلـی و هـدر 
رفـت آب در شـهرک های کشـاورز، زیتـون و رزمنـدگان 

زرنـد مرتفع شـد.
او گفت: ایـن عملیات بـا اعتبـاری بالغ بـر ۳ میلیـارد ریال 
در قالـب تعویـض و مرمـت خـط لولـه فـوالدی و فرسـوده 
انتقـال آب اصلی بـه طـول 50 متر بـا ظرفیـت ۳50 میلی 
متری، بـه خط لوله پلـی اتیلـن ۳55 میلی متری آغاز شـد 
و در کوتاه تریـن زمان ممکن تا شـامگاه شـب گذشـته 15 

دیماه انتقـال آب شـبکه مناطـق مذکور وصل شـد.
رئیس سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان زرند با اشـاره به 
زلزلـه خیـز بـودن شهرسـتان و وجـود 400 کیلومتر خط 
لولـه توزیع آب شـهری زرند، گفـت: اولویت فرمانـداری در 
کمیتـه برنامـه ریـزی و اداره آبفا زرند طی امسـال و سـال 
آینده با پیگیری تامیـن اعتبارات الزم و به موقع بازسـازی، 
تعویـض و مرمت خـط لوله های آزبسـت فرسـوده شـهری 

می باشـد.

آخرین گزارش از وضعیت بیکاری و اشتغال در ایران از کاهش تعداد بیکاران زن و مرد نشان دارد.
به گزارش ایسنا، آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت اشتغال و بیکاری در پاییز منتشر کرد، 
نشان داد که نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش تر به 8.۹ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
0.5 درصد کاهش داشته است. بر اساس این آمار در پائیز امسال جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر ۲5 میلیون 
و 800 هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۳.5 میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بیکار هستند و نسبت به پائیز 
سال گذشته بیکاران 0.5 درصد و شاغالن 0.۲ درصد کم شده اند.جزئیات این گزارش از این حکایت دارد 
از بین ۲.۳ میلیون نفر بیکار، بیش از 1.۶ میلیون نفر مرد هستند که حدود 85 هزار نفر از تعدادشان کم 
شده و نرخ بیکاری آنها 0.5 درصد کاهش داشته است.تعداد زنان 15 ساله و بیشتر بیکار در پائیز امسال هم 
بیش از ۶5۳ هزار نفر گزارش شده که با کاهش 470 هزار نفری همراه بوده و کاهش نرخ بیکاری آنها را به 
0.۲ درصد رسانده است. همچنین از بین جمعیت شاغل، بیش از ۲0 میلیون نفر مرد هستند که تعدادشان 
نسبت به پائیز پارسال ۳17 هزار نفر اضافه شده است.سهم زنان از جمعیت شاغل نیز حدود ۳.5 میلیون 

نفر است که از تعدادشان حدود 1۹5 هزار نفر کم شده است.

آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری 
زنان و مردان ایرانی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف با بیان اینکه ساالنه 500 تن ابریشم وارد می کنیم، گفت: با وجود آنکه 
بزرگترین طراحان فرش دستباف متعلق به ایران است، اما آنها به دلیل عدم حمایت در حال رفتن به ترکیه هستند.

عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی بزرگترین صادر کننده پشم و ابریشم جهان بودیم ولی امروز 
به واردات آن روی آورده ایم، به نحوی که ساالنه 500 تن ابریشم وارد می کنیم.وی با اشاره به قطب های تامین مواد 
اولیه فرش در کشور، گفت:حدود ۶0 میلیون رأس گوسفند داریم که می توانیم به شرطی که فراوری شود با آن تولید 
پشم داخلی و صنعت نساجی را متحول کنیم.به گفته بهرامی، اگر روی فراوری پشم داخلی سرمایه گذاری انجام 
گیرد نیازی به واردات مواد اولیه فرش نداریم.مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف در عین حال تصریح کرد: 
بزرگترین طراحان فرش دستباف را در ایران داریم ولی همه آنها در حال رفتن به ترکیه هستند چون حمایت نمی 
شوند.وی افزود: وقتی جایگاهی برای فرش در نظر نگیریم کم کم متخصصان و طراحان این بخش به جایی می روند 
که به صنعت فرش بها بدهند.بهرامی همچنین درباره مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی که پیش از این بارها معافیت 
فرش دستباف از آن را خواستار شده بود، گفت:متاسفانه این مصوبه مثل سه سال قبل هنوز هم در حال اجرا است، 
هر چه مکاتبه و نامه نگاری کردیم پاسخی داده نشد و همچنان پیگیر معافیت فرش دستباف از تعهد ارزی هستیم.

طراحان فرش ایرانی 
در حال رفتن به ترکیه!

قیمت طال در هفته دوم دی ماه کاهشی بود و در این سیر نزولی رقم های جدیدی ثبت شد. 
به گزارش روز جمعه ایرنا، بازار سکه و طال در هفته دوم دی ماه، سیر نزولی را در پیش گرفت و این روند 
تا پایان هفته ادامه داشت.سکه طرح جدید روز شنبه روند نزولی را شروع کرد و با نرخ 1۳ میلیون و 70 
هزار تومان معامله شد و روز بعد 150 هزار تومان کاهش قیمت داشت و به کانال 1۲ میلیون تومان 
بازگشت.   بهای سکه روز دوشنبه رشد اندک 50 هزار تومانی را ثبت کرد و به قیمت 1۲ میلیون و 
۹70 هزار تومان معامله شد. اما روز سه شنبه با کاهش 170 هزار تومانی قیمت دوباره به مدار افت نرخ 
بازگشت و با رقم 1۲ میلیون و 800 هزار تومان داد و ستد می شد.روز چهارشنبه که آخرین روز معامالت 
در هفته گذشته بود سکه در میانه کانال 1۲ میلیون تومان نوسان داشت و قیمت آن به طور متوسط 1۲ 
میلیون و ۶80 هزار تومان بود.قیمت ها در بازار طالی خام در هفته گذشته نیز نزولی بود.  به این شکل 
که روز شنبه یک گرم طالی 18 عیار یک میلیون و ۲۹7 هزار تومان، روز یکشنبه برابر یک میلیون و 
۲8۶ هزار تومان بود یعنی 11 هزار تومان کاهش داشت.تغییرات قیمت در روزهای دوشنبه و سه شنبه 

کاهشی بود. روز دوشنبه یک میلیون و ۲8۳ هزار تومان و روز بعد یک میلیون و ۲۶5 هزار تومان بود.

کاهش قیمت طال در هفته دوم دی ماه 
و ثبت نرخ های جدید

سردار سلیمانی جبهه 
مقاومت را گسترش داد

فرماندار زرند: 

۵۰ درصد خط لوله توزیع آب 
شهری زرند فرسوده است 

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
با اشاره به اینکه قیمت سکه پس از چند 
هفته قرار داشــتن در کانال 1۳ میلیون 
تومان، طی یک هفته اخیر مجدد به کانال 
1۲ میلیون تومان بازگشــته است؛ بازار 
این هفته ســکه و طال را نزولی توصیف و 
اعالم کرد که علیرغم ریزش قیمت سکه 
و طال، حباب سکه بزرگتر شد چراکه میل 
به عرضه سکه  )توســط دارندگان سکه( 
کاهش داشــته و معامالت نیز با احتیاط 

بیشتر انجام شده است. 
محمد کشتی آرای در تشــریح وضعیت 
یک هفته اخیر بازار سکه و طال داخلی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا آخرین روز 
از سال ۲0۲1، قیمت اونس جهانی سیر 
صعودی داشــت و تا 18۳0 دالر افزایش 
پیدا کرد اما در یک هفته اخیر که مصادف 
با آغاز سال میالدی هم بود، از روز دوشنبه 
و پس از اتمام تعطیالت سال نو میالدی، 
قیمت اونس جهانی سیر نزولی پیدا کرد. 
البتــه در روز اول کاهش چهــار دالری 
داشت اما در ادامه با 15 دالر کاهش این 
ســیر نزولی را تا روز گذشته )پنجشنبه( 

ادامه داد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، 
افزود: پس از ریــزش قیمت ها در اونس 
جهانی طال، قیمت هــر اونس طال دوباره 
به کانال 1700 دالر بازگشت. در آخرین 
معامالت رسمی کشور در این هفته )روز 
پنجشــنبه( قیمت هر اونس جهانی طال 
178۹ دالر ثبت شــده که براین اساس 
نسبت به ابتدای هفته 41 دالر کاهش را 

نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد: از ســوی دیگر در 
داخل نیز برخی ســیگنال ها و نشانه های 
مثبت درباره مذاکرات، ســبب شد نرخ 
همه ارزها در بازار ارز کشور کاهش یابد. 
بنابراین کاهش همزمان نرخ ارز و قیمت 
اونس جهانی دو عامل اصلی کاهش قیمت 
سکه و طال در بازار داخلی بوده است. در 
حالیکه مدت ها بود قیمت سکه در کانال 
1۳ میلیون تومان در نوســان بود، در این 
هفته مجدد در کانــال 1۲ میلیون تومان 

قرار گرفت.

آخرین مهلت ارســال طرح به دوازدهمین 
دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب  و 

کار شریف اعالم شد.
به گزارش ایســنا، جشــنواره کارآفرینی و 
توسعه کسب و کار شــریف، رویدادی است 
که به اهتمــام مرکز کارآفرینی دانشــگاه 
صنعتی شریف توانسته است طی ۱۱ دوره 
نقشی مهم در معرفی کسب  و کارهای نوپا به 

سرمایه گذاران ایفا نماید.
جشــنواره کارآفرینی و توسعه کسب  وکار 
شریف در راســتای ایجاد عرصه ای مناسب 
برای معرفی و ارائه دستاوردهای علمی، فنی 
و پژوهشی دانشــجویان، دانش آموختگان، 
استادان دانشگاه ها، کارآفرینان و صاحبان 
ایده به منظور تجاری سازی ایده های برتر در 

حوزه های مختلف برگزار می شود.
این جشــنواره بــا همکاری دانشــگاه ها و 
پارک های علم و فناوری سراســر کشور به 
عنوان معدنی سرشار و غنی از نیروی انسانی 
به شــمار می آید و موجبات تولید ارزش و 

ثروت ملی را فراهم می نماید.
همچنین با فراهم کردن ابزارها و شــرایط 
مناسب جهت بهره گیری از دانش و تخصص 
متخصصان در راه اندازی و توسعه کسب  وکار، 
فرصتی ایجاد کرده است تا صاحبان طرح ها، 
صنایع و ســرمایه گذاران با ریســک های 

کمتری در مسیر رشد مواجه شوند.
جشــنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار 
عالوه بر ایجاد فرصتی مغتنم برای معرفی و 
مانور کارآفرینان در حوزه های مختلف، امکان 
برقراری ارتباط هدفمنــد را میان صاحبان 
طرح ها و استارتاپ ها با ســرمایه گذاران و 

صنعت گران فراهم می کند.
در طی مراحل این جشنواره، شرکت کنندگان 
ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول کسب  وکار و 
تمرین عملی آن ها بر مبنای ایده ی محوری و 
فناورانه خود، در یک محیط رقابتی نسبت به 
آماده سازی طرح خود جهت ارائه به نهادها و 

اشخاص سرمایه گذار اقدام می نمایند.
عالقه مندان می توانند تــا تاریخ اول بهمن 
۱۴۰۰ طرح های پیشنهادی خود را ارسال 
کنند و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

vccup.sharif.ir مراجعه کنند.
بــه نقــل از دانشــگاه شــریف، اختتامیه 
این جشــنواره پس از برگــزاری دوره ها و 
کارگاه های آموزشــی- منتورینگ و انجام 
مراحل داوری در بهار ۱۴۰۱ برگزار خواهد 

شد.

درحالی که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکاری کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران طی نامه ای به ریاست کمیسیون 
اقتصادی مجلس، نظرات خود را درباره اصالح الیحه بودجه 1401 
و بسته پیشنهادی حمایتی دولت از بازار سرمایه ارائه کرده است، 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری بر این نکته تاکید کرد که 

بهبود بورس به اراده نیاز دارد و گفتار درمانی کافی نیست.
به گزارش ایسنا، برخی بندهای الیحه بودجه سال آینده که به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت بازار سرمایه ارتباط 
داشت، باعث برانگیختن واکنش های زیادی از سوی فعاالن و 
واکنش منفی این بازار شد. اتفاقی که باعث شد دولت 10 پیشنهاد 
بورسی را تصویب کند تا در قانون بودجه گنجانده شود. البته 
درمورد اینکه آیا 10 مورد مذکور در الیحه اعمال شد یا خیر، 
ابهاماتی وجود دارد که همین ابهامات به قرمز شدن وضعیت بازار 

در روزهای گذشته دامن زد.
در  راستای اهمیت 10 پیشنهاد بورسی و لزوم اعمال آن در بودجه 
سال آینده، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکاری 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران طی نامه ای خطاب به 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مجلس شورای اسالمی، 
خواستار اتخاذ تدابیری شدند که لوایح بودجه به عنوان منشأ 
ریسک سیستماتیک برای شرکت های پذیرفته شده در بورس 
و سرمایه گذاران تلقی نشده و به وسیله ای برای پوشش کسری 
بودجه و بی انضباطی مالی دولت ها از این طریق و دست اندازی 
به سود شرکت های بورسی با میلیون ها سهامدار مستقیم و 

غیرمستقیم بدل نشود.
مواردی که در این نامه بر آن ها تاکید شده است شامل اصالح 
فرمول نرخ گاز خوراک شرکتهای پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، 
تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت، خام فروشی، حذف ارز ترجیحی، 
صندوق تثبیت، اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، انتشار 

اوراق و مصوبات ده بندی ستاد اقتصادی دولت می شود.
بر این اساس سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تصویب 10 
بند مذکور پس از ارائه الیحه بودجه اظهار کرد: اینکه بودجه تقدیم 
مجلس می شود و بعد از چند روز 10 بند از سوی دولت تصویب می 
شود، نشان می دهد که نظام برنامه ریزی در دولت مخدوش است. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دولت قصد 

داشت چنین اصالحاتی انجام دهد، چرا در الیحه نیاورده بود؟

بهبود شرایط بورس به اراده نیاز
 دارد، گفتاردرمانی کافی نیست!

سکه و طال ارزان اما 
حباب سکه بزرگتر شد

آخرین مهلت ارسال
 طرح به جشنواره 

کارآفرینی و توسعه
کسب وکار شریف

نه تنها چراغ سـبز، بلکـه تعادل و پایـداری در بازار سـرمایه مدت 
هاست به دسـت فراموشی سـپرده شده اسـت و وضعیت این بازار 
هـر هفته نسـبت بـه هفتـه قبـل قرمزتـر می شـود. موضوعی که 
در هفته جـاری نیز تکرار شـد و شـاخص کل ایـن بازار دوبـاره با 
کاهـش های پـی در پی، بـه مرز یـک میلیـون و۳50 هـزار واحد 

نزدیک شـد.
به گزارش ایسـنا، بـورس هفته جـاری را با چـراغ قرمز آغـاز کرد. 
به طوریکه شـاخص کل بـورس بـا 18 هـزار و 417 واحد کاهش 
به رقـم یـک میلیـون و ۳78 هـزار واحـد رسـید. شـاخص کل با 
معیار هـم وزن هم 4۶۳0 واحد سـقوط کـرد و در رقـم ۳۶۳ هزار 
و 4۶۹ واحد ایسـتاد. در روز شـنبه شـاخص کل فرابـورس هم  با 

171 واحد کاهـش در رقم 18 هـزار و ۶۶4 واحد ایسـتاد.

بورس و یک هفته خونین دیگر!

   

برگشـت خوردن برخـی از محصوالت کشـاورزی 
صادراتـی کشـور طـی هفته هـای اخیـر سـر و 
صـدای زیـادی بـه پـا کـرده ایـن محموله هـا که 
شـامل فلفل دلمه ای صادراتی به روسـیه، سـیب 
زمینـی صادراتی به ازبکسـتان و کیـوی صادراتی 
بـه هندوسـتان بـوده کـه عـودت آنهـا منجـر به 
گمانه زنی هـای فراوان درباره سـالمت محصوالت 

کشـاورزی تولیـدی ایران شـده اسـت.
برگشـت خوردن برخـی از محصوالت کشـاورزی 
صادراتـی کشـور طـی هفته هـای اخیـر سـر و 
صـدای زیـادی بـه پـا کـرده ایـن محموله هـا که 
شـامل فلفل دلمه ای صادراتی به روسـیه، سـیب 
زمینـی صادراتی به ازبکسـتان و کیـوی صادراتی 
بـه هندوسـتان بـوده کـه عـودت آنهـا منجـر به 
گمانه زنی هـای فراوان درباره سـالمت محصوالت 
کشـاورزی تولیـدی ایران شـده اسـت. همچنین 
برخـی ایـن اتفاقـات را بـه مسـائل سیاسـی ربط 
می دهنـد اگر چه بـه اعتقاد کارشناسـان بـا توجه 
به حجم محصـوالت کشـاورزی صادراتـی درباره 
محصـوالت برگشـت خـورده بزرگنمایـی شـده 
اسـت. بـه طـوری کـه حجـم محصـوالت صـادر 
شـده بسـیار بیشـتر از محصـوالت برگشـت داده 

شـده اسـت.
جنجال فلفل دلمه های صادراتی به روسیه که 

خوراک گوسفندان شدند
در آذر مـاه امسـال خبـر برگشـت فلفـل دلمه ای 
هـای ایرانـی از روسـیه و ممنوعیـت واردات ایـن 
محصـوالت از سـوی روس هـا خبرسـاز شـد،این 
مسـأله منجر بـه گمانـه زنی هـای فـراوان درباره 
آلودگی فلفل های ایرانی شـد. به دنبـال این اتفاق 
قیمت فلفل دلمه به شـدت افت کرد و کشـاورزان 
دچـار خسـارت های فـراوان شـدند ضمـن اینکه 
اخیـراً فیلم های منتشـر شـده در فضـای مجازی 
نشـان می دهـد کـه ایـن فلفل هـا روی دسـت 
تولیدکننده مانده و خوراک گوسـفندان شـده اند.
شاهپور عالیی مقدم،رئیس سـازمان حفظ نباتات 
کشـور اخیـراً در مصاحبـه ای دربـاره دالیـل ایـن 
اتفاق گفته است:روسـیه نامه ای فرستاد که ۴ سم 
آفت و علف کشـی که در کشـور ما بین باغـداران و 
کشـاورزان اسـتفاده می شـود در آنجا ثبت نشـده 
اسـت و ایـن دلیـل برگشـت خـوردن فلفل هـای 
صادراتی بـوده و هیچ گونه باقیمانده سـمی وجود 

نداشـته است.
شاهپور عالیی مقدم افزود:این سـموم در اتحادیه 
اروپا هم اسـتفاده می شـود برای اینکه ماده موثره 
خوبـی دارد و هزینه های تولیـد را پاییـن می آورد 
و بـه جـای اینکـه کشـاورز سـه بـار بـرای کنترل 
بیماری سمپاشـی کند یکبار سمپاشـی می کند.

رئیس سـازمان حفـظ نباتات کشـور گفـت: ۴ بار 

وبینار با مقامات روسـی برگزار کردیم و مسـائل را 
توضیـح دادیـم و هیئتی هم بـرای مذاکـره به این 
کشـور رفت و قرار اسـت یک هیئت روسـیه هم به 
ایـران بیاید تـا از گلخانه هـا نمونه بـرداری کند که 

با اطمینان کامل صـادرات انجام شـود.
بـه گفتـه ایـن مسـئول ۱۳ درصـد فلفل هـای 
صادراتـی ایـران بـه مقصـد روسـیه اسـت و بیش 
از ۴.۵ میلیون تـن انواع صیفی و سـبزی صادراتی 

داریـم کـه هیـچ مشـکلی وجود نداشـته اسـت.
صادرات به روسیه بزودی 

از سر گرفته می شود
همچنین سرپرسـت دفتر توسـعه صادرات وزارت 
جهاد کشاورزی از سفر هیئت روسـی در آینده ای 
نزدیک بـه ایران خبـر داد و گفـت: هماهنگی های 
الزم در ایـن زمینـه انجـام شـده و قـرار اسـت که 
هیئـت روسـی بـه ایـران بیاینـد و از گلخانه هـا و 

مراکـز تولید مـا بازدیـد کنند.
مسـعود بصیری،تصریـح کرد: بـا قاطعیـت اعالم 
می کنـم کـه صـادرات فلفل دلمـه ای بـه کشـور 

روسـیه بـه زودی از سـر گرفتـه می شـود.
ماجرای عجیب برگشت کیوی ها!

بصیـری در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـه برگشـت کیـوی از هنـد اشـاره کـرد و 
گفت:هندوسـتان اعالم کـرده بود به دلیـل وجود 
ذرات سـفید روی این کیوی ها، آنها را برگشت زده 

کـه حـدود یـک یـا دو محمولـه بودنـد.
او ایـن ذرات سـفید را شپشـک سـفید خرزهـره 
عنـوان کـرد و گفـت: اخیـرًا مرکـز تحقیقـات 
گیاه پزشـکی ایـران در نامـه ای اعـالم کـرده کـه 
چنین شپشـکی اصـاًل در باغـات کیوی مـا وجود 

نـدارد.
سرپرسـت دفتـر توسـعه صـادرات وزارت جهـاد 
کشـاورزی توضیح داد: این کیوی ها که در ابتدا به 
امارات صادر شـده بـود و بـا توجه به اینکـه امارات 
باغ کیـوی نـدارد، در اعمـال مباحـث قرنطینه ای 
سـختگیری زیادی نمی کند و عملیات سرمادهی 
برای ایـن محموله هـا انجام نمی شـود امـا ضوابط 
قرنطینه ای هندوسـتان کاماًل متفاوت اسـت و اگر 
قـرار بود کـه ایـن کیوی هـا مسـتقیمًا از ایـران به 
هند صادر شـود، تمـام مباحث قرنطینـه ای مورد 
نظر کشـور مقصد در این زمینه انجـام می گرفت.

بصیـری با اشـاره بـه اینکـه سـفرای دو کشـور در 
ایـن زمینـه جلسـات و رایزنی هایـی داشـته اند، 
اضافه کرد: درخواسـت ما ایـن بوده کـه مذاکرات 
مسـتقیمی را با حفظ نباتات هند داشـته باشیم تا 
بدانیم که مسـئله دقیقًا چـه بوده چرا کـه با توجه 
به اعـالم موسسـه تحقیقـات گیاه پزشـکی مبنی 
بـر عـدم وجـود چنیـن آفتـی در باغ هـای ایـران، 
موضوع پیچیـده شـده و مـا نمی دانیم که پشـت 

پرده چـه مسـائلی مطرح اسـت.
او ادامـه داد: درخواسـت مـا از هندی ها ایـن بوده 
که به صورت وبینار جلسـاتی در این زمینه داشته 

باشـیم یا اینکه هیئتی از هند به صـورت حضوری 
از باغـات کیوی ایـران بازدیـد کنند که متاسـفانه 

تاکنـون این کشـور به مـا جوابی نداده اسـت.
سرپرسـت دفتـر توسـعه صـادرات وزارت جهـاد 
کشـاورزی، میزان صادرات کیوی در هشـت ماهه 
امسـال را ۷۸ هزار تن اعالم کرد و گفـت: ۲۴ هزار 
تـن از ایـن میـزان صـادرات فقـط بـه هنـد انجام 
شـده درحالی که سـال گذشـته میزان صادرات ما 
در هشـت ماهه ۷۶ هزار تـن بوده کـه ۱۴ هزار تن 
آن به هند رفته اسـت بنابراین از نظر وزنی امسـال 
حـدود ۷۲ درصـد افزایـش صـادرات در زمینـه 

کیـوی را شـاهد بودیم.
براسـاس ایـن گـزارش اخیراً مهـدی مین باشـی 
معینی، معـاون پژوهش، فنـاوری و انتقال یافته ها 
مؤسسـه تحقیقات گیاه پزشکی کشـور در نامه ای 
بـه معـاون قرنطینـه و بهداشـت گیاهی سـازمان 
حفـظ نباتـات کشـور اعالم کـرده کـه بر اسـاس 
گزارش ها و مسـتندات موجود »شپشـک سـفید 
خرزهره« روی میوه کیوی در اسـتان های شمالی 

کشـور گزارش نشـده است.
چرا هند حاضر به مذاکره نشد؟

در این میان برخی معتقدند با توجه به اینکه ایران از 
جمله مهم ترین واردکنندگان محصوالت کشاورزی 
هند از جمله برنج و چای است با توجه به اتفاقات رخ 

داده باید تامل بیشتری در این زمینه شود.
اگر هنـد بخواهد بـه همیـن رویـه ادامه دهـد، به 
نظر می رسـد که ما نیز بایـد در واردات محصوالت 
کشاورزی از این کشـور تامل بیشـتر و در مقررات 
مربوط به واردات از این کشـور تجدیـد نظر کنیم.

ازبکستان سالمت سیب زمینی های ایرانی 
را تایید کرد

از دیگر محصوالتی که برگشـت آنها در هفته های 
اخیر جنجـال زیـادی به پـا کـرده، سـیب زمینی 

ست. ا
به گفته سرپرسـت دفتر توسـعه صـادرات وزارت 
جهاد کشاورزی،ازبکسـتان سیب زمینی مورد نیاز 
خود را عمدتًا از بالروس و کشـورهای دیگر تأمین 
می کنـد و سـیب زمینی های ایران مسـتقیمًا وارد 
ازبکسـتان نمی شـود بلکـه ابتـدا به ترکمنسـتان 
مـی رود و در آنجا دوباره بارگیری و صادر می شـود.

بصیری اضافه کـرد: بنابرایـن نماینـده ای از ایران 
در ترکمنسـتان نبـوده که ببینـد زمـان بارگیری 

مجـدد محموله هـا چـه اتفاقاتـی رخ می دهد.
محموله هـای  از  شـده  منتشـر  تصاویـر  او 
سـیب زمینی پـر از خـاک را در فضـای مجـازی 
کامـاًل رد کـرد و گفـت: سـیب زمینی هایی که به 
این کشـورها صادر می شـود معمواًل از مناطقی از 
اردبیل برداشت می شـود که کیفیت بسیار خوبی 
دارد بنابرایـن تصاویـری کـه در فضـای مجـازی 
منتشـر شـده مطلقًا ربطی به این مسـئله نـدارد.

صادرات ۴۴۴ هزار تن سیب زمینی در سالجاری
بصیری گفـت: میـزان صـادرات سـیب زمینی در 

هشـت ماهه امسـال را ۴۴۴ هزار تن اعـالم کرد و 
گفت: ۶۴ هزار تـن از ایـن میزان سـیب زمینی به 

ازبکسـتان صادر شـده است.
او میزان صادرات سیب زمینی را در هشت ماهه سال 
گذشته به ازبکستان تنها ۹۶۴ تن اعالم کرد و گفت: 
این رقم امسال به ۶۴ هزار تن رسیده که حدود 

۶۵۶۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
سرپرسـت دفتـر توسـعه صـادرات وزارت جهـاد 
کشـاورزی تاکیـد کرد:محموله سـیب زمینی که 
به دلیل وجـود خاک در آن برگشـت خـورده بود، 
بسـیار کمتـر از رقمـی اسـت کـه صـادر شـده و 
مسـئله اصاًل به آن شـکلی کـه در فضـای مجازی 

مطـرح شـد، نبوده اسـت.
براین اسـاس اخیراً آژانس حفظ نباتـات قرنطینه 
جمهـوری ازبکسـتان در نامـه ای در تاریـخ ۲۷ 
دسـامبر )دوشـنبه ۶ دی ۱۴۰۰( بـه وزارت جهاد 
کشـاورزی و سـازمان حفـظ نباتات کشـور ضمن 
تمجیـد از عملکـرد وزارت جهـاد کشـاورزی و 
سـازمان حفظ نباتات ایـران با اشـاره بـه توافقات 
انجـام شـده در مالقـات کارشناسـان ازبکـی بـا 
مسـئوالن ایرانـی کـه در تاریـخ ۱۲ تـا ۱۷ نوامبر 
۲۰۲۱ بـرای تقویـت بهداشـت گیاهی صـادرات 
سـیب زمینی از ایران به ازبکسـتان صورت گرفته 
و مالحظات مطرح شـده در این زمینه اعالم کرده 
اسـت: تاکنـون هیـچ گونـه آفتی بـر روی سـیب 
زمینی صادر شـده به کشـور ازبکسـتان مشـاهده 
نشده اسـت. در این نامه همچنین اظهار امیدواری 
شـده همکاری های دوجانبه بیـن طرفین افزایش 

پیـدا کند.
شیطنت های تجاری و سیاسی رد نشد

در ایـن میـان برخـی مباحـث مربـوط بـه 
شـیطنت های سیاسـی را مطـرح می کننـد کـه 
مسـئوالن وزارت جهاد کشـاورزی نیز این مسـأله 
را رد نمی کننـد امـا ایـن مسـئوالن در عیـن حال 
بـر هوشـیارانه تر عمـل کـردن تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان ایرانـی تاکیـد دارنـد و می گویند 

نبایـد بهانـه بـه دسـت دیگـران داد.
در همین زمینه،سرپرسـت دفتر توسـعه صادرات 
وزارت جهاد کشـاورزی افـزود: به هر حـال زمانی 
کـه بازارهـای کشـورهایی ماننـد چیـن، هنـد و 
روسـیه را رصـد می کنیـم، می بینیم کـه خیلی از 
کشورهای همسایه و همینطور رژیم صهیونیستی 
بـه عنـوان رقیـب اصلـی ایـران در ایـن کشـورها 
حضـور دارنـد و از نظـر تجـاری بعیـد نیسـت که 
بخواهنـد جایگزیـن ایـران در ایـن بازارها شـوند 
ضمن اینکـه در کنـار این مسـئله همواره شـاهد 
شـیطنت های سیاسـی از سـوی ایـن کشـورها 

بوده ایـم.
او تأکیـد کـرد: بنابراین وقتی کـه مـا می دانیم در 
چنین شـرایطی قرار داریـم باید هوشـیارتر عمل 
کنیم و بهانه دسـت این افراد ندهیـم که بخواهند 

محصوالت مـا را تخریـب کنند.

 مهر 

گزارش

سرپرست دفتر توسعه صادرات 
وزارت جهاد کشاورزی افزود:زمانی 
که بازارهای کشورهایی مانند 
چین، هند و روسیه را رصد 
می کنیم،می بینیم که خیلی از 
کشورهای همسایه و همینطور 
رژیم صهیونیستی به عنوان رقیب 
اصلی ایران در این کشورها حضور 
دارند و از نظر تجاری بعید نیست 
که بخواهند جایگزین ایران در 
این بازارها شوند ضمن اینکه در 
کنار این مسئله همواره شاهد 
شیطنت های سیاسی از سوی این 
کشورها بوده ایم.

ماجرای پیچیده محصوالت کشاورزی
فلفل های برگشت خورده خوراک گوسفندان شدند؟
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ارز مسافرتی سال هاست که بستر جوالن دالالن 
در بازار ارز است اما مدتی است که بانک مرکزی 
با اجرای دستورالعمل هایی همچون ارائه بلیت 
و محدود کردن پرداخت ارزهای مسافرتی در 

صدد حذف این داللی هاست.
به گزارش ایرنا، بازار ارز به دلیل وجود 
قیمت های چندگانه )دالر آزاد، نیمایی، 
ترجیحی( همواره بستری برای وقوع انواع 

تخلفات و سوءاستفاده ها بوده است.
از جمله سوءاستفاده هایی که در این بازار رخ 
می دهد می توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش 

آن به نرخ آزاد اشاره کرد.
در روزهای متالطم بازار ارز که قیمت ها نوسان 
شدیدی داشت، اگر از جلوی صرافی ها عبور 
می کردید، احتمااًل متوجه حضور پرتعداد 
خریداران در مقابل برخی صرافی ها می شدید 
که با هدف خرید سهمیه ۲ هزار یورویی به 

صرافی ها مراجعه کرده اند.
هر شخص یک بار در سال می تواند ۲ هزار 
مرکزی  بانک  مجاز  صرافی های  از  یورو 
خریداری کند. افراد متقاضی می توانند با ارائه 
کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ 
صرافی بانکی تحویل بگیرند.افرادی که برای 
خرید این سهمیه در مقابل صرافی های بانکی 

صف می کشیدند دو گروه بودند؛ گروه اول 
افرادی بودند که به امید کسب سود بیشتر و 
سرمایه گذاری خرید می کردند. این افراد تحت 
تأثیر فضای کاذب بازار ارز قرار می گرفتند و 
برای کسب سود اقدام به خرید و فروش ارز با 

این روش می کردند.
دسته دوم افرادی بودند که نه تنها اطالعی 
از بازار ارز ندارند بلکه پول الزم برای خرید 
هم نداشتند اما با اجاره کارت ملی خود به 
مبالغ ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به دالالن 
برای خرید می آمدند.بانک مرکزی در ماه های 
گذشته برای حذف صف های مقابل صرافی های 
بانکی و نقره داغ دالالن نحوه فروش ارزهای 
مسافرتی و مصارف خدماتی ۲۵ گانه را تغییر 
داد به این صورت که عالوه بر احراز هویت 
متقاضیان، باید بلیت و برگه خروج از کشور نیز 
ارائه می شد.سیاست احراز هویت متقاضیان 
واقعی جواب داد و دیگر شاهد صف های طوالنی 
در مقابل صرافی های نبودیم. البته بانک مرکزی 
تغییراتی را با هدف ساماندهی فروش ارز و 
جلوگیری از تخلفات در سرفصل های فروش 

ارز مسافرتی اعمال کرد.
براین اساس میزان فروش ارز مسافرتی توسط 
صرافی ها برای کشورهای نیازمند به روادید 

۲ هزار یورو و برای کشورهای بدون نیاز به 
روادید معادل ۳۰۰ یورو تعیین شده است. 
سرفصل های ارز مسافرتی به سه طبقه تقسیم 
شده اند که به سفرهای هوایی با روادید ۲ هزار 
یورو، سفرهای هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو 
و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو 
ارز مسافری تعلق می گیرد.امروز نیز اخباری 
از تغییر ارز مسافرتی صرفًا با پول کشور مقصد 
منتشر شده است که »سعید مجتهدی« دبیر 
کانون صرافان کشور به ایرنا گفت: در هفته های 
گذشته مدل توزیع ارز مسافرتی که با کارت 
ملی و از بازار متشکل ارزی تغییر کرد.وی افزود: 
بنابراین اعطای ارز مسافرتی با بلیت و پاسپورت 
انجام می شود و برای سفرهایی که نیاز به ویزا 

نباشد تنها ۳۰۰ یورو تعلق می گیرد.
دبیر کانون صرافان کشور در خصوص تغییر 
ارز مسافرتی متناسب با پول کشورهای مقصد 
نیز گفت: هم اکنون نیز افراد می توانند انتخاب 
کنند که دالر و یورو دریافت کنند یا پول ملی 

کشور مقصد را.
وی تصریح کرد: صرافی ها همواره متناسب با 
نیاز مشتری خود ارز تهیه می کنند و ارزهای 
متنوع دارند و نرخ ارزهای مختلف را در تابلوی 

فروش خود درج می کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به 
روند الکترونیکی شدن خدمات گفت: ۵۰۰ خدمت 
بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می شود، این 
در حالی است که برخی دستگاه ها تا ۴۰ درصد 

خدماتشان را الکترونیکی ارائه می کنند.
به گزارش ایسنا، به گفته مسووالن حوزه دولت 
الکترونیکی، تاکنون ۴۰ درصد مسیر جلوی راه 
برای تحقق دولت الکترونیکی طی شده است. 
ارزیابی ۱۶۳ دستگاه نشان می دهد برای اینکه 
مردم دریافت خدمات الکترونیکی را به طور کامل 
احساس کنند، هنوز ۶۰ درصد خدمات در پیچ و 
خم تعارض منافع و رویه های سنتی ادارات گیر 
کردند و درواقع فناوری پشت در سازمان ها گیر 

کرده است.
تاکنون ۱۶۱ سرویس بیش از ۹۰ درصد امتیاز 
الکترونیکی شدن را کسب کرده اند. در سال ۱۳۹۵ 
و اولین دوره ارزیابی، ۶۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار 
گرفته بودند که امتیاز ۱۹.۳۰ را کسب کردند، 
درحالی که مطابق آمار سازمان اداری استخدامی، 
در ارزیابی دوره هشتم دولت الکترونیکی که 
آخرین ارزیابی صورت گرفته است، ۵۹۸۹ خدمت 
احصاء شده که توانستند امتیاز ۴۰ درصدی را 

کسب کنند.
در عین حال ۲۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد 
در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته اند و 

۳۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی 
کردن خدمات خود موفق بوده اند و ۲۶۰ دستگاه 
نیز تاکنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود 
هیچ گامی برداشته اند. البته تاکنون هیچ خدمت 
دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی نشده 
است.در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، رضا باقری اصل -دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطالعات- درباره روند الکترونیکی 
شدن خدمات توضیح داد: یکی از دالیل کندی روند 
الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. 
بازنشسته هایی که دفاتر خدمات ایجاد می کنند و 
دستگاه ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند، 
پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان ها درست 

می کنند.
وی درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم 
گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل 
الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی 
خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه 
الکترونیکی انجام می شود و دیگر نیاز به کاغذ 
نداریم. ابزارها و زیرساخت هایی که برای کار 
الکترونیکی داریم کفایت می کند. البته این 

زیرساخت ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.
ضرورت فرماندهی واحد برای پیشرفت دولت 

الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت: االن 

باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با 
فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع 
باالدستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد. در 
حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. 
در دنیا دو مدل را آزمایش کرده اند یعنی کشورهایی 
داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که 
خدمات در آنجا توزیع شده است. اگر نهاد مقتدر 
وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا 

فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.
باقری اصل گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، 
تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل 
می کنند حامل داده هایی است که باید دستگاه ها 
آن را بجای مردم تبادل کنند. در حال حاضر بیش 
از ۱۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک 
به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله 

مرکز ملی تبادل اطالعات بوده است.
وی تصریح کرد: میزان تراکنش ها تا آبان سال 
جاری با سال ۱۳۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش 
حدود دو برابری داریم ولی این کفایت نمی کند 
چون هنوز بسیاری از استعالم ها الکترونیکی 
نشده اند. در جاهایی که روسای دستگاه ها همراهی 
کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثاًل در ثبت احوال 
استعالمات هویتی کاماًل الکترونیکی شده است 
ولی یکسری دستگاه ها هستند که در تبادل داده 

همراهی نمی کنند.

داللی ارز مسافرتی با برنامه های بانک مرکزی 
برچیده می شود

چند درصد خدمات دولتی الکترونیکی شده  است؟

رواج پدیده مذموم وام فروشی

طی تماس با برخی فروشندگان وام مشخص شد، قیمت های فروش وام های مختلف متفاوت است. در این معامالت، وام های 
ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام های ۱۰۰ میلیونی ازدواج هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می شود.

 داللی تسهیالت
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خرید و فروش یا واسطه گری و داللی تسهیالت بانکی 
پدیده مذمومی است که در سال های اخیر رواج یافته و 
موجب شده برخی به این کار روی آورند و کاسبی برای 

خود راه بیندازند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، از دیرباز یکی از راه های 
تامین منابع مالی افراد جامعه برای خرید خانه، خودرو، 
ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج و موارد دیگر که 
افران توان مالی را نداشته باشند، گرفتن وام است. اما 
گرفتن وام در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است 
و باید هفت خان رستم را بگذرانی و حتی در بسیاری 
مواقع به دلیل مشکالت متعدد افراد قید گرفتن وام 

را می زنند.
اما در این بین برخی از این شرایط به نفع خود بهره 
می برند و با خرید و فروش وام کاسبی راه  انداختند. 
این افراد با نفوذ در بخش های مختلف تامین ضامن و 
دیگر شرایط تعیین شده برای اخذ وام، اقدام به خرید 

و فروش می کنند.
وام یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران وام، دیجی وام، 
وام یابی، وام فوری، وام چی و غیره شرکت ها، وب 
سایت ها اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش 

وام هستند.
در این سایت ها انواع وام های بانکی همچون ازدواج، 
جانبازی، کارمندی، خودرو و مسکن با مبالغ مختلف 
موجود است. البته در این سایت ها ضامن کارمند 

رسمی، ضامن با جواز کسب و غیره نیز وجود دارد.
همانطور که ذکر شد در این سایت ها، انواع وام  با مبالغ 

مختلف خرید و فروش می شود؛ از وام های کمتر از 
یکصد میلیون تا وام های میلیاردی برای انجام امور 

کوچک یا سرمایه گذاری های بزرگ.
مظنه خرید و فروش وام چقدر است؟ 

طی تماس خبرنگار ایرنا با برخی فروشندگان وام 
مشخص شد، قیمت های فروش وام های مختلف 
متفاوت است. در این معامالت، وام های ازدواج ۷۰ 
میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام های 
۱۰۰ میلیونی ازدواج هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان 

فروخته می شود.
در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانک ها گردش 
مالی خوبی دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان 
می فروشند. در این مورد ۲۰ تا ۲۵ درصد وام توسط 
خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار می کند، 

پرداخت می شود.
همچنین وام های قرض الحسنه بانک ها نیز به طور 

معمول با قیمت های توافقی فروخته می شود.
خرید و فروش وام قانونی است؟ 

خرید و فـروش یـا واسـطه گـری و داللـی تسهیالت 
بانکی، پدیده مذمومی است که در سال های اخیـر رواج 
یافتـه است. در سال های گذشته بانک مرکزی بارها 
نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار 

داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.
بخشنامه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۹، اعالم کرده این اقدام 
ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه های فراوانی را در جامعه 
فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی 

صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.
براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این 
گونه فعالیت ها، بانک ها و موسسات اعتباری، موظفند 

جهت اعطای هر نوع تـسهیالت بـانکی، تعهدات الزم 
و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای 

وکالت یا غیر آن اخذ کنند.
ید به  عتباری با همچنین بانک ها و موسسات ا
مشتری یادآوری کنند در صورت اطالع از خرید 
ر آگهی های  نتشا نکی یا ا و فروش تسهیالت با
تبلیغاتی در این ارتباط، بانک و مؤسسه اعتباری 
نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت کننده را 
ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی 
از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد 

کرد.
دو ماه بعد بانک مرکزی آئین نامه ای در حوزه پولی و 
بانکی کشور ابالغ کرد که براساس آن انجام هرگونه 
تبلیغات درخصوص خرید و فروش تسهیالت بانکی، 
خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش 
مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی 

ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی 
توصیه کرد، نسبت به تقویت کنترل های داخلی و 
تشدید بازرسی ها اقدام مناسب انجام دهد و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلفی که در این زمینه احیانًا از سوی 
برخی کارکنان خطاکار انجام می شود با قاطعیت و 

جدیت برخورد کند.
براساس ماده ۱۳ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی 
و بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد 
تخلف از آیین نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به 

ریاست بانک مرکزی است.
در بند )ت( ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر 

مؤسسه پولی بانکی و اعتباری به عنوان سفارش دهنده 
تبلیغات اعمال می شود، چنانچه رسانه ها به عنوان 
سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات 
تخطی کنند مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر 
هزینه تبلیغ است که به حساب خزانه داری کل کشور 

واریز می شود.
خریداران و فروشندگان وام متضرر اصلی

همان طور که ذکر شد دالالن و واسطه گران، عامالن 
اصلی در خرید و فروش وام هستند که در این معامالت 
کمترین ضرری به این افراد وارد نمی شود و به لحاظ 
قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید نمی کند 
و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، مبلغ 

واسطه گری را دریافت می کنند.
اصلی ترین مخاطره متوجه فرد دریافت کننده وام و 
اعطای کننده امتیاز به شخص متقاضی است، چرا که 
هرگونه تبعات ناشی از استفاده تسهیالت متوجه وام 
گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی 
این امکان وجود دارد که در دام مواردی همچون 
پولشویی و سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل 

گرفتار شود.
تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 

در شهریور ۱۴۰۰
براساس آخرین آمار اعالمی از سوی بانک مرکزی، 
در شهریورماه امسال بانک ها و موسسات اعتباری ۲۸ 
هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، بانک های تجاری چهار 
هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال، بانک های تخصصی 
چهار هزار و ۱۶۷ هزار میلیار ریال و بانک های غیر 
دولتی و موسسات اعتباری ۲۰ هزار و ۲۴۲ هزار 

میلیارد ریال پرداخت کردند.

ایرنا
گزارش 

 دالالن و واسطه گران، عامالن اصلی در خرید و 
فروش وام هستند که در این معامالت کمترین 
ضرری به این افراد وارد نمی شود و به لحاظ 
قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید 
نمی کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای 
بگذارند، مبلغ واسطه گری را دریافت می کنند.
اصلی ترین مخاطره متوجه فرد دریافت کننده 
وام و اعطای کننده امتیاز به شخص متقاضی 
است، چرا که هرگونه تبعات ناشی از استفاده 
تسهیالت متوجه وام گیرنده است و وی باید 
پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان وجود 
دارد که در دام مواردی همچون پولشویی و 
سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل گرفتار 
شود.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078009004هیات دوم مورخه ۱400/09/22موضوع 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 
خانم مریم بخشی گودیزی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت98/5 
متر مربع تحت پالک ۱675۱ فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 674 فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 
کرمان واقع در سراسیاب فرسنگی خیابان صیاد شیرازی کوچه ۱5 اخر کوچه سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای 
رضاحیدری فرسنگی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 ۱۳92
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱400/۱0/04 -تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱400/۱0/۱8

محمودمهدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱907900057۳-۱400/09/28هیات اول موضوع قانون تعیین 
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی پوالدخای  فرزند علیمرادبشماره شناسنامه 450صادره 
ازجیرفت دریک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱94809متر مربع پالک 5فرعی از۱96- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱96اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب عزیز آباد بخش46کرمان خریداری از مالک رسمی اقای 
سیف هللا مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۱0
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱0/۱8 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/۱۱/02

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیفقدانسندمالکیت
از  فرعی  یک  پالک  ششدانگ  مشاعی   مالک  بدویی  حسن  اقای  چون 
544-اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق 
ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند  اصل  نموده  واعالم  ادعا  شده 
بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت  محلی  امالک   دفتر۱97   582 ثبت۳6۱75صفحه 
جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده 
ثبت  قانون   – نامه  ۱20آیین  ماده  وبرحسب دستورتبصره یک  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا 
معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب 
نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ 
یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  با  را  مراتب  ۱0روز  مدت  (ظرف  است  نوبت  )یک  آگهی  انتشار 
است  بدیهی  نمایند  اعالم  وامالک شهرستان جیرفت  اسناد  ثبت  اداره  به  معامله کتبا  سند 
پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱0روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد 
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقررات  و  ضوابط  وفق  اداره  واین  بود 

اقدام خواهد نمود .
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت.مالف:560

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
قانون  موضوع  اول  شماره۱40060۳۱907900059۱-۱400/۱0/۱2هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بشماره  نواب  فرزند  زابلی  علی  محمد  حامد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر 
۱65۳فرعی  پالک  مربع  ۳9۱.۱0متر  مساحت  به  مکانیکی   کارگاه  ازرودباردریک  222۳صادره  شناسنامه 
بلوار شهید پیکان   از پالک ۱88اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب  از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده 
بخش46کرمان خریداری از مالک رسمی ایران دخت خدادادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
را به  از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۱۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱0/۱8 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/۱۱/02

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱9079000575-۱400/09/28هیات اول موضوع قانون تعیین 
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی پوالدخای  فرزند علیمرادبشماره شناسنامه 450صادره 
و  مفروز  اصلی  از۱96-  ۳فرعی  پالک  مربع  ۱2۱9844متر  مساحت  به  مزروعی   زمین  قطعه  دریک  ازجیرفت 
رهنی  با حفظ حقوق  آباد بخش46کرمان  عزیز  رودبار جنوب  در  واقع  قطعه سه  ۱96اصلی  پالک  از  مجزی شده 
بانک کشاورزی  به موجب خالصه رهنی 2949۳-۱۳97/08/2۱به مبلغ دو میلیارد وچهارصد وپنجاه میلیون ریال 
به فاصله  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  بعنوان مالک رسمی محرزگردیده است.لذا  ومالکیت متقاضی 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:208
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱0/۱8 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/۱۱/02

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

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

واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱40060۳۱9079000572-۱400/09/28هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
آقای علیرضا پوالدخای  فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 6۳۳۳صادره ازدریک باب ساختمان 
دامداری به مساحت ۱0000متر مربع پالک 4فرعی از۱96- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱96اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب عزیز آباد بخش46کرمان خریداری از مالک رسمی 
اقای سیف هللا مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:209
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱0/۱8 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/۱۱/02

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک
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چرا واکســن آسترازنکا پیدا 
نمی شود؟

ایسنا نوشت: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
از روند کند دریافت دوز سوم واکسن کرونا در استان خوزستان 
خبر داد. دکتر محمدحسین سرمست با اشاره به وضعیت شیوع 
اُمیکرون، اظهار کرد: 14 نمونه مشــکوک به اُمیکرون از استان 
خوزستان برای بررسی بیشتر به تهران ارسال شده و هنوز مورد 
قطعی گزارش نشده است. تاکنون تنها یک مورد قطعی ابتال به 

اُمیکرون در خوزستان گزارش شده است.
 وی با اشــاره به ادامه روند واکسیناســیون افزود: استقبال از 

دریافت دوز سوم بسیار کم و تدریجی است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به 
کمبود واکســن آسترازنکا و انتظار دوز ســومی ها برای موجود 
شدن این واکسن گفت: واکسن آسترازنکا به تدیج می آید؛ فعال 
موجودی واکسن آسترازنکا تنها برای دوز دومی ها یعنی افرادی 
که دوز اول را هم آسترازنکا دریافت کرده اند، اختصاص دارد و 
اولویت با این افراد است اما برای افرادی که می خواهند واکسن 
را تکرار کنند، مقدار واکسن کم است و تنها برای افرادی موجود 
است که ضرورتا باید دوز دوم را دریافت کنند. وی افزود: با توجه 
به این که ابتدا استقبال از آسترازنکا به دلیل عوارض آن کم بوده 

است، تعداد کمتری از این نوع واکسن تهیه شده است.
سرمســت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: 
انواع دیگر واکسن موجود است و دیگر افراد برای دوز اول و دوز 

سوم می توانند از این واکسن ها استفاده کنند.

مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و 
نقل همگانی خبر داد

فرسودگی بیش از۷۱درصد ناوگان 
حمل و نقل همگانی کشور

مدیر عامل اتحادیه ســازمان هــای حمل و نقــل همگانی از 
فرســودگی بیش از 71 درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل 

همگانی کشور خبر داد.
عبداهلل متولی درباره فرســودگی ناوگان حمل و نقل همگانی 
در سطح کشــور گفت: ناوگان حمل و نقل همگانی کشور بیش 
از ۲۳۳ هزار خودرو شامل تاکســی، ون، اتوبوس، مینی بوس، 
وانت، کامیون و کامیونت در اختیار دارد که متاســفانه به سبب 
عدم توجه به مقوله نوســازی طی یک دهه گذشته بیش از 71 
درصد این خودروها فرسوده هستند و بی تردید این فرسودگی 
ناوگان حمل و نقل عمومی در سراســر کشور یک معضل جدی 

قلمداد می شود.
وی ادامه داد: در کالنشهرها از منابع مالی رسوبی شهرداری ها 
در بانک ها جهت ارائه تسهیالت به رانندگان جهت نوسازی بهره 
گرفته می شود. بی تردید باید جهت رفع مشکالت حوزه حمل و 
نقل همگانی در شهرهای کم برخوردار به ویژه در زمینه نوسازی 
خودروهای فرسوده تدبیری اندیشیده شود و در صورت امکان  
از منابع مالی رسوبی سازمان شهرداری ها  و دهیاری های کشور  
در بانک ها  نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی کشور 

بهره گرفته شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر رفع مشکالت معیشتی رانندگان، 
تالش در راســتای تامین مســایل رفاهی جامعه حمل و نقل 
همگانی همچــون ارائه تســهیالت کم بهره، تامیــن قطعات، 
اخذ تخفیف در تهیــه لوازم یدکی، روغن، الســتیک و کاهش 
هزینه های تعمیرات مهمترین دغدغه هــای مدیران اتحادیه 
سازمان های حمل و نقل همگانی است. در حقیقت در راستای 
سیاســت های دولت مردمی مبنی بر کاهش آالم اقشار شریف 
و زحمتکش جامعه ؛ ارتقاء معیشــت و رفاه رانندگان طی یک 
برنامه منســجم و پژوهش محور اقدامات موثری صورت گرفته 
که امیدواریم  با حمایت دولت مردمی در میان مدت ؛ موفق به 
رفع ریشه ای بسیاری از مشکالت موجود در حوزه حمل و نقل 

همگانی شویم. 

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تقویت 
ساختار ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران 
تاکید کرد، در زمینه حقوق بشر نباید رویکرد 

انفعالی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه 
شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
با حضور حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 

محسنی اژه ای رئیس شورا و اعضا برگزار شد.
در این جلسه علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، 
اسماعیل  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
خطیب وزیر اطالعات، احمد وحیدی وزیر کشور، 
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی،  امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، 
حجت االسالم والمسلمین سید احمد مرتضوی 
مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت االسالم 
والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل 
کشور، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، 
غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها، امیری 
مقدم معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علوی معاون 
حقوقی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سردار 
اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و 
صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه حضور 

داشتند.
تسلیت  با  جلسه  این  در  محسنی اژه ای 
ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره )س( و 
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار 
دل ها و سرباز سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمانش، از اقدامات صورت گرفته توسط 
دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شورای 
عالی امنیت ملی و دبیر این شورا در دفاع از 
جمهوری اسالمی ایران در جریان هجمه های 

حقوق بشری بیگانگان تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه غربی ها در صدد آن هستند تا 
یکی از نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران ناظر بر 
حمایت از حقوق انسان ها را به نقطه ضعف و کانون 
هجمه های خود تبدیل کنند، گفت: بر مبنای 
مکتب متعالی اسالم، انسان اشرف مخلوقات است 
و تعالیم و تعاریف اسالم نسبت به انسان و حقوق 
بشر در هیچ مکتب دیگری یافت نمی شود و در این 
مکتب متعالی، باالترین گناه آن است که انسان از 

مسیر رسیدن به مقصد اعلی بازداشته شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستورات مکتب 
متعالی اسالم در قالب اوامر و نواهی ناظر و متمرکز 

بر آن است که هیچگونه مانع و تزاحمی در مسیر 
حرکت انسان به سوی حق ایجاد نشود، تصریح 
کرد: مکتب اسالم برای رفع تزاحم ها در راستای 
حرکت انسان به سوی حق، دارای دستورات و 
احکام قوی اولیه و ثانویه است و خداوند بر همین 
اساس، دو نعمت و ودیعه آزادی و تعقل را به بشر 

عطا فرموده است.
محسنی اژه ای به موضوع نقض آشکار حقوق بشر 
از سوی غربی ها و در عین حال، ادعاهای دروغین 
آن ها در این زمینه اشاره کرد و افزود: کسانی که 
بعضاً از طبیعت انسانی خود خارج شده اند و اگر 
به آن ها درنده اطالق شود مبالغه صورت نگرفته 
است، اکنون برای ملل دیگر، بشر و حقوق بشر 
را تعریف می کنند! در واقع همان ها که امروز 
بیشترین اقدامات ضد بشری و شنیع ترین جنایات 
را علیه انسان ها مرتکب می شوند و با دسایس، 
توطئه ها، تجاوزات و اشغالگری های خود مردمان 
مظلوم را در نقاط مختلف دنیا آواره می کنند و به 
کشتار آن ها مبادرت می ورزند و زیرساخت های 
کشورهای آن ها را منهدم می کنند و برای رونق 
فروش تسلیحات خود میان کشورها جنگ افروزی 

می کنند، اکنون داعیه دار حقوق بشر شده اند!
رئیس شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری 
اسالمی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نباید 
رویکرد انفعالی داشته باشیم، تصریح کرد: چرا 
غربی ها باید سازمان های بین المللی حقوق بشری 
را تشکیل دهند و برای ما و سایر ملل مستقل در 
زمینه حقوق بشر اتخاذ تصمیم کنند؟! ضرورت 
دارد با همکاری سایر ملل مستقل و آزادیخواه بر 

مبنای تعریف متعالی از انسان تحوالت اساسی در 
این حوزه صورت پذیرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت تقویت 
ساختار ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران، 
اظهار داشت: هدف اصلی ما در مقوالت حقوق 
بشری، تاثیرگذاری در سطوح جهانی بر مبنای 
آموزه های متعالی و حیات بخش مکتب اسالم 
است؛ نیل به این هدف اعلی و مهم با ساختار 
موجود میسر نیست لذا تقویت ستاد حقوق بشر 

ضروری هست.

وی بر تشریک مساعی و اهتمام همه دستگاه ها 
و وزارتخانه های ذیصالح در قوام بخشی به 
دستاوردهای حقوق بشری کشور و نظام تاکید 
کرد و گفت: جایگاه ستاد حقوق بشر جمهوری 

اسالمی باید ارتقا یابد و ضرورت دارد.
محسنی اژه ای با تاکید بر اهمیت اتخاذ رویکرد 
آفندی و مطالبه گرایانه در امر حقوق بشر در عرصه 
جهانی، گفت: اگر بخواهیم در زمینه مسائل حقوق 
بشری رویکرد و حالتی فعال و آفندی داشته 
باشیم، باید به رصد کامل موضوعات حقوق بشری 
و پیش بینی کامل مقوله ها، ابعاد و مصادیق این 
حوزه و آینده نگری بلندمدت در این راستا اهتمام 
بورزیم؛ همچنین ضروری است راهبردهای 
حقوق بشری خود را مشخص و تبیین کرده و در 

این جهت برنامه ها و اقداماتی را تدوین کنیم و در 
صورت نیاز، به وضع قانون و احیاناً تغییر ساختار 

مبادرت ورزیم.
رئیس شورای عالی ستاد حقوق بشر تصریح کرد: 
این موضوع بسیار قابل تأمل است که آمریکا به 
عنوان بزرگترین حامی تروریست و بزرگترین 
عامل و آمر و مرّوج مقوله تروریسم در دنیا، کشور 
ما را متهم به حمایت از تروریسم می کند! و یا کانادا 
با آن پرونده ضد حقوق بشری که چندی پیش 
موضوع نسل کشی کودکان بومی در این کشور، 

دنیا را در شوک فروبرد، غالباً بانی قطعنامه های 
حقوق بشری علیه کشور ما می شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: جایگاه ستاد 
حقوق بشر جمهوری اسالمی باید ارتقا یابد و 
ضرورت دارد متولی این مقوله مهم، نظام جمهوری 
اسالمی باشد زیرا ما از یک سو در زمینه حقوق بشر 
آموزه ها و دستاوردهای بسیاری داریم و از سویی 
دیگر نیز هجمه ها و تحمیل های ناروایی به لحاظ 
حقوق بشری بر کشور و نظام ما از ناحیه غربی ها 

وارد می شود.
وی گفت: باید در همه دستگاه ها و وزارتخانه های 
ذیربط که به نحوی از انحا با مقوالت حقوق بشری 
مرتبط هستند، بخش های تخصصی ویژه حقوق 
بشر شکل گیرد تا ضمن رصد موضوعات و مصادیق 
حقوق بشری در داخل و خارج کشور، نقطه نظرات 
و پیشنهادات الزم در این زمینه را به دستگاه های 
متولی نظیر ستاد حقوق بشر ارائه دهند تا شاهد 

نوعی انسجام و یکپارچگی در این بخش باشیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه ستاد حقوق بشر، 
نهادی فراقوه ای محسوب می شود، با اشاره به 
تمهیدات و اقدامات دستگاه قضایی در راستای 
احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع 
و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه 
تصریح کرد: در دستگاه قضایی، صیانت از حقوق 
عامه و حقوق متهمان را جزو مسئولیت های 
اصلی و اولویت دار خود قلمداد می کنیم و یکی 
از موضوعات مورد تأکید دستگاه قضایی در دوره 
اخیر، نظارت بر اقدامات ضابطین در ضمن حفظ 
اقتدار آن ها است؛ ما موکداً به مجموعه های ذیربط 
تأکید داریم که از بازداشت ها و صدور احکام حبس 
غیر ضروری پرهیز کنند و در راستای حفظ کرامت 
عموم مردم، حتی متهمین و محکومین، اهتمام 

ویژه داشته باشند.

سرمای زمستان و نداشــتن پول کافی برای یک 
خواب راحــت حتی در یک مســافرخانه، چهره 
زمخت فقر را نه تنها به رخ  اتوبوس خوابان پایتخت 
کشانده بلکه مشهودتر شدن فقر و بی خانمانی را 
به جامعه هم نشان می دهد. 1۲ تا ۲5 هزار تومان 
پرداخت می کنند و اتوبوس های ۲4 ساعته تهران 
سقفی می شــود برای چند دقیقه خواب ناآرام و 

مقطعی شان.
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
موضوع »اتوبوس خوابی« که امسال نمود بیشتری 
پیدا کرده حاصل چند عامل و چند متغیر است، 
اظهار می کند: بی شک »فقر« یکی از مهم ترین 
عوامل موثر بر افزایش این پدیده است؛ اگر فردی 
مسافر باشد و وضع مالی خوبی داشته باشد، طبیعتا 
سراغ اتوبوس خوابی نمی رود. اگر فردی همراهِ بیمار 
باشد و وضع مالی خوبی داشته باشد، اتوبوس خواب 

نمی شود. اگر فرد حداقل سرپناه را داشته باشد به 
سراغ اتوبوس خوابی نمی رود. حتی افرادی که برای 
کار فصلی یا هفتگی از شهرستان به تهران می آیند 
و مجبور هستند شب ها در تهران بمانند، طبیعتا به 

سراغ اتوبوس نمی روند.
وی پدیــده »اتوبوس خوابــی« را از چند منظر 
آسیب شناســی و مورد بررســی قرار می دهد و 
می گوید: افراد اتوبوس خواب شاید از نظر فرهنگی، 
سنی، سوابق و وضعیت با یکدیگر متفاوت باشند، 
اما همه آنها یــک ویژگی مشــترک دارند و آن 
»نداشتن سرپناه در شهر« است؛ کنار هم بودن 
افراد با چنین ویژگی هایی می تواند نگرانی هایی در 
حوزه افزایش آسیب های اجتماعی به دنبال داشته 
باشد، به ویژه اگر برخی از این افراد سابقه جرم و 
آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله سرقت، 
درگیری در حوزه اعتیاد، تکدی، روابط نامشروع 

و... را داشته باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعــی ایران ادامه 
می دهد: طبیعتا گعده های ناهمگن این چنینی 
می تواند آسیب های مختلفی را به همراه داشته 
باشــد. معموال افــرادی که چنین شــرایطی را 
)اتوبوس خوابــی( مکررا تجربــه می کنند عزت 

نفس شان خدشه دار می شود.
وی با اشاره به تاثیر اتوبوس خوابی بر وضعیت روان 
افراد یادآور می شــود: فردی عادی را تصور کنید 
که در شــب خواب بدی را تجربه می کند. فردای 
آن روز، نشاط و شادابی را در شرایط عادی ندارد، 
چه برسد به فردی که در اتوبوس می خوابد. قطعا 
افرادی که در اتوبوس می خوابند، خوابی راحت و 
آرامش الزم برای خوابیدن را ندارند و به طور کلی 
پس از مدتی آرامش و ســالمت روانی شان تحت 

الشعاع قرار می گیرد.
موســوی چلک در ادامه به تاثیر اتوبوس خوابی 
و پیامی که این پدیده به جامعه می دهد اشــاره 

می کند و می افزاید: »اتوبوس خوابی« نشــان از 
مشهودتر شدن فقر و بی خانمانی، بی ثباتی یا تزلزل 
در خانواده، کاهش مسئولیت اجتماعی و عمیق تر 
شدن مشکالتی که خود را به شکل اتوبوس خوابی 

نشان می دهد، است.
به گفتــه وی، »اتوبوس خواب هــا« چند گروه 
هستند و طبیعتا برای مدیریت این افراد نه تنها 
مدیریت شهری،  بلکه سازمان های مرتبط دیگر 
نیز باید در این زمینه همکاری داشــته باشند. به 
طور مثال اگر افرادی به دلیل فقر و نداری مجبور 
به اتوبوس خوابی هستند، اگر فرد دارای معلولیتی 
است که کسی را ندارد و... طبیعتا باید سازمان های 
مسئول همکاری الزم را داشته باشند، به طوری که 
بالفاصله بعد از شناسایی، این افراد به سازمان های 

مربوطه ارجاع شوند.
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایران 
خاطرنشان می کند: هرچند که شــهرداری در 
حوزه مدیریت شهری به دلیل مسئولیت هایی که 
در زمینه بی خانمانی برعهده دارد، گرمخانه ها و 
سامان سراهایی را تاسیس کرده، اما اتوبوس برای 
شهرداری می تواند وســیله ای برای انتقال افراد 
بی خانمان به مکانی که بتوانند در آنجا استراحت 

کنند، است.

رئیس قوه قضاییه:

در زمینه حقوق بشر نباید رویکرد انفعالی داشته باشیم

چند پیام »اتوبوس خوابی«

آشکاری »فقر و نداری« با چند دقیقه خواب ناآرام 

گزارش
ایرنا

»تمســخر« و مــرگ خاموش 
»اعتماد به نفس« در نوجوان

یک روان درمانگر با بیان اینکه ســکوت والدین در برابر تمسخر 
نوجوان توسط اقوام نزدیک نظیر دایی، عمه و... منجر به "مرگ 
خاموش" اعتماد به نفس در نوجوان می شود، گفت: هم والدین 
و هم اقوام باید متوجه باشند که نوجوان سوژه ای برای خنده و 
شوخی نیست. این شوخی و تمسخر ها در کنار سکوت والدین 
می تواند سرنوشت نوجوان را تغییر دهد و نباید به سادگی از کنار 
این مساله عبور کرد. به گزارش ایســنا دکتر مژگان احمدپور، 
به بیان عوارض روانشناختی تمســخر نوجوانان توسط اقوام و 
یا والدین پرداخت و با بیان اینکه آســیب های روحی ناشــی از 
این امر تا مدت ها در ذهن نوجوان حک شــده و در روان او باقی 
می ماند، اظهار کرد: متاســفانه والدین به اثرات این تمسخرها 
توجه نمی کنند و با سکوت در مقابل این رفتار اقوام، شخصیت 
نوجوان را زیر سوال می برند. مطالعات نشان می دهد که کاهش 
اعتماد به نفس و عزت نفس نوجوان، ناتوان شــدن نوجوان در 
بر قراری ارتباط ســالم با دیگران، خود کم بینی، از دست دادن 
مهارت نه گفتن، ناتوانی در مهارت هــای اجتماعی و تحصیلی، 
ترس و اضطراب، افســردگی، بی اعتمادی و آسیب رساندن به 
خود می تواند از جمله عوارض روانشــناختی این مســاله برای 
نوجوان باشــد. احمدپور تصریح کرد: تمسخر نوجوان حتی به 
منظور شوخی هم  قشنگ نیســت. بعضا اقوام با هدف شوخی 
و لطیف شــدن محافل، نوجوان را با برچســب هایی مثل "الغر 
مردنی"،"دماغ گنده"، "شــکمو"و... مورد خطاب قرار می دهند 
و متوجه نیســتند که این برچســب ها در روحیه نوجوان باقی 
مانده و می تواند منجر به احســاس بدشکلی بدنی و خودپنداره 
ضعیف در او شود. نوجوانی دوره حســاس و طغیان است و این 
ذهنیت های نا درست می تواند منجر به اختالل در شخصیت و 

روحیه نوجوان شود.
این  روان درمانگر همچنین این را هم گفــت که افرادی که به 
راحتی دیگران را مسخره می کنند، دچار "خود کم بینی" بوده و 
بعضا ممکن است در کودکی مورد تمسخر والدین و یا اطرافیان 

قرار گرفته باشند.
وی افزود: این سکوت والدین احترام به اقوام نیست بلکه مرگ 
خاموش اعتماد به نفس نوجوان است. حتی نوجوان نیز نباید در 
مقابل این تمسخرها سکوت کند و با حفظ احترام عمو، خاله و... 
می تواند به آنها بگوید که بر روی این موضوع و مســاله حساس 

است تا اقوام بحث را ادامه ندهند.

رئیس جمعیت هالل احمر، از امدادرسانی به 
۳4 هزار و 71 هموطن متاثر از حوادث جوی 

یک هفته گذشته در 1۹ استان خبر داد.
یرنا از جمعیت هالل احمر،  به گزارش روز چهارشنبه ا
پیرحسین کولیوند با بیان اینکه از روز هشتم دی  ماه تا 
ساعت 8 صبح امروز چهارشنبه 15 دی  ماه، ۳0 استان 
کشور، متاثر از برف و کوالک و سیل و آبگرفتگی بودند، 
افزود: 101 شهرستان در 1۹ استان آذربایجان شرقی و 
غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و رضوی، 
لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد به خدمات امدادی 
نیازمند بودند و در این استان ها در مجموع به ۳4 هزار و 71 
نفر امدادرسانی شده است. وی گفت: امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر در این مدت به متاثران از حوادث جوی در ۳0۹ 
منطقه شامل 5۶ شهر، ۲00 روستا، 1۶ منطقه عشایری و 
۳۹ محور کوهستانی خدمت رسانی کرده و عالوه بر اسکان 
اضطراری 51۶8 نفر )برپایی 4 اردوگاه در چابهار، کنارک، 
میناب(، به پنج نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کرده، ۹0 
نفر را به مناطق امن و هشت نفر را نیز به مراکز درمانی 
منتقل کردند. همچنین 10 هموطن در سیل وآبگرفتگی 
شهرستان های داراب، المرد، بیرم، سیرجان، مهرستان و 
چابهار جان خود را از دست دادند. رئیس جمعیت هالل 
احمر خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی به متاثران از 
حوادث جوی در این مدت، از ۳74 واحد مسکونی تخلیه آب 
انجام و ۲01 خودرو نیز از برف و سیل رهاسازی شد. کولیوند 
با بیان اینکه امدادرسانی با تالش شبانه روزی 8۶۶ تیم شامل 
۳788 در 101 شهرستان انجام شده، از توزیع اقالم امدادی 

مورد نیاز میان حادثه دیدگان توزیع شد.
عملیات امدادرسانی به متاثران از سیل و آبگرفتگی و برف و 
کوالک در 5۹ شهرستان استان های سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خوزستان ادامه دارد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و 
مطبوعاتی گفت: این هفته در دادگاه مطبوعات 
به سه پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد و 
طبق نظر هیات منصفه متهمان هر سه پرونده مجرم شناخته 
شدند. به گزارش ایرنا احمد مومنی راد افزود: روز دوشنبه 
1۳ دی 1400 در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاست قاضی شقاقی سه پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی 
شد. وی اظهار داشت: پرونده اول مربوط به اتهام مدیر مسئول 
پایگاه خبری انتخاب و مدیر سایت تدبیر و امید به اتهام نشر 
اکاذیب و مطالب خالف واقع بود که هیات منصفه پس از 
استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده، 
با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و به اتفاق آراء ایشان را 
مستحق تخفیف ندانست.   مومنی راد گفت: پرونده دوم مربوط 
به مدیر مسئول سایت پارسینه به اتهام نشر اکاذیب و مطالب 
خالف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و 
دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده با اکثریت آراء 
متهم را مجرم دانست و به اتفاق آراء ایشان را مستحق تخفیف 
ندانست.    سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی 
اضافه کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول سایت اطالعات 
روز  به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خالف واقع بود که هیات 
منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص 
اتهام یادشده با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و به اتفاق 

آراء ایشان را مستحق تخفیف ندانست.  
مطابق ماده ۳4 قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب 
1۳7۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط 
به صالحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقالب یا سایر مراجع 
قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت 
منصفه در آن الزامی است.     تبصره ماده 4 اصالح قانون تشکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب1۳81 بیان می دارد 
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری 
استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲0 قانون مذکور 
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا 
قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز 
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید 
نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور 

دادگاه کیفری استان نامیده می شود.

تا پایان مهر سال جاری 14 میلیون و ۶58 
هزار و ۹۹4 نفر بیمه شــده اصلی تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده که 
نسبت به ماه گذشــته حدود یک درصد 

رشد داشته است.
به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، 
بر اســاس اعالم مرکز فناوری اطالعات، 
آمار و محاسبات این سازمان، از مجموع 
بیمه شــدگان در مهر ســال جاری 10 

میلیون و ۲88 هزار و 8۳1 نفر بیمه شده اجباری و یک میلیون و ۳54 هزار و ۶4۳ نفر 
بیمه شده حرف و مشاغل آزاد بوده و 8۶۹ هزار و ۹8۹ نفر راننده و 78۹ هزار و ۹81 

نفر کارگر ساختمانی بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند.
همچنین ۲58 هزار و ۶۶4 نفر بافنده، 15۶ هزار و 8۹۳ نفر کارفرمای صنفی، 41 هزار 
و۳۳1 نفر باربر، ۲7 هزار و ۳۳1 نفر خادم مسجد و ۲ هزار و ۹5۶ نفر زنبوردار جزو بیمه 
شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و از خدمات این سازمان استفاده 
می کنند. بر اساس این گزارش، یک میلیون و ۲۹1 هزار و ۳4۲ کارگاه در سراسر کشور 

تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
به گزارش ایرنا، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران 
بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است. بر 
اســاس آخرین آمارها، بالغ بر 14 میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه شده 
اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی 

و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند می شوند.

اولین جلسه کارگروه فنی نظارت و ارزیابی 
طرح تحول و توسعه اجتماع محور محالت 
کم برخوردار در سازمان بیمه سالمت ایران 
برگزار شد. در این طرح چند پروژه تعریف 
شده است که یکی از آنها فراهم کردن بیمه 
سالمت ساکنین برای محالت کم برخوردار 
است. گزارش ایسنا، در اجرای این برنامه کار 
گروهی به عنوان کارگروه فنی، نظارت و 
ارزیابی شامل 7 عضو تشکیل شده است که 

نمایندگانی از سازمان بیمه سالمت ایران، وزارت بهداشت، کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی و جمعیت هالل احمر حضور دارند. دکتر 
مسعود مشایخی مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت ایران و رئیس 
کارگروه فنی، نظارت و ارزیابی کارگروه طرح تحول و توسعه اجتماع محور محالت کم 
برخوردار در این جلسه، گفت: بسیاری از ساکنین محالت کم برخوردار ممکن است از 
اینکه می توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گیرند اطالع 
نداشته باشند بر همین اساس در این کارگروه تصمیم گرفته شد تا از طریق فراخوان این 
افراد شناسایی و بیمه شوند تا در نهایت از طریق نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده 
اقدامات الزم صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده سالمت محور و 
براساس اولویت پیشگیری بر درمان است، افزود: سالمت ۲ هزارو ۲0 محله کم برخوردار 
به صورت مستمر رصد خواهد شد. به گفته مشایخی، منابع پوشش بیمه ای این افراد از 
صندوق بیمه سالمت همگانی تامین خواهد شد و در صورت تامین منابع بیمه تکمیلی 

نیز از طریق شرکت آتیه سازان با بسته خدمتی تعریف شده در نظر گرفته خواهد شد.

مقامـات بهداشـتی و علمـی انگلیـس 
تاکیـد کردنـد: نیاز بـه تزریق واکسـن 
هـای یـادآور کوویـد-1۹ در فواصـل 
زمانی کوتـاه ماننـد وضعیـت فعلی که 
هر سـه تا شـش مـاه یکبـار تمدید می 
شـود، همیشـگی نخواهد بـود هرچند 
بـرای مقابله بـا اُمیکـرون بـه عرضه ُدز 

یـادآور در کوتاه مـدت نیـاز اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، "پاتریـک والنس" 

مشـاور ارشـد علمـی انگلیـس در یـک کنفرانـس خبـری تاکیـد کـرد: منطقی 
نیسـت کـه بگوییـم از این بـه بعـد همـه بـه تزریـق واکسـن کوویـد در فواصل 
زمانـی کوتاه مثـال هر سـه یا شـش مـاه یکبار نیـاز دارنـد و ایـن رویه بی شـک 

تغییـر مـی کنـد و تزریـق ایـن واکسـن نیز رونـد عـادی پیـدا خواهـد کرد.
وی خاطـر نشـان کـرد: تزریـق سـاالنه ُدز یـادآور واکسـن بـرای مقابلـه بـا 
1۹ نیـز در آینـده ممکـن اسـت مشـابه واکسـن هـای آنفلوآنـزا  کوویـد-
ضروری باشـد. به گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، وی افـزود: ما در ایـن لحظه 
بـه تزریـق ُدز یـادآور بـرای مقابله بـا این سـویه نیـاز داشـتیم. بنابرایـن فکر 
می کنم در طـول زمـان، تغییـری رخ خواهـد داد و ایـن وضعیت بـه یک نوع 
برنامـه معمـول واکسیناسـیون ماننـد آنچـه دربـاره آنفلوآنـزا صـورت مـی 
گیـرد، تبدیـل می شـود. وی خاطـر نشـان کـرد: تزریـق سـاالنه ُدز یـادآور 
واکسـن بـرای مقابلـه بـا کوویـد-1۹ نیـز در آینـده ممکـن اسـت مشـابه 

واکسـن هـای آنفلوآنـزا ضـروری باشـد.

افزون بر ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت 
پوشش تامین اجتماعی است

پوشش بیمه سالمت برای ساکنان ۲۰۲۰ 
محله کم برخوردار در کشور

مقامات بهداشتی انگلیس:
نیاز به تزریق واکسن یادآور کرونا در 

کوتاه مدت، همیشگی نخواهد بود

امدادرسانی به بیش از ۳۴ هزار 
نفر متاثر از حوادث جوی در ۱۹ 

استان

رسیدگی به ۳ پرونده در دادگاه 
مطبوعات این هفته

خبر

خبر

خبر

محسنی اژه ای با بیان اینکه ستاد حقوق بشر، نهادی فراقوه ای محسوب می شود، با اشاره به تمهیدات و 
اقدامات دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و پشتیبانی از حقوق 
فردی و اجتماعی آحاد جامعه تصریح کرد: در دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه و حقوق متهمان را 
جزو مسئولیت های اصلی و اولویت دار خود قلمداد می کنیم و یکی از موضوعات مورد تأکید دستگاه قضایی 
در دوره اخیر، نظارت بر اقدامات ضابطین در ضمن حفظ اقتدار آن ها است؛ ما موکداً به مجموعه های ذیربط 
تأکید داریم که از بازداشــت ها و صدور احکام حبس غیر ضروری پرهیز کنند و در راستای حفظ کرامت 

عموم مردم، حتی متهمین و محکومین، اهتمام ویژه داشته باشند.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

سینما اروپا در محله بهارستان تهران در 
فهرست آثار ملی ثبت شد. این سینما سال 
1۳۹0 آتش گرفت و سپس برای همیشه 

تعطیل شد.
به گزارش ایســنا، علی دارابیـ  قائم مقام 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستیـ  حکم ثبت »پاساژ و سینما اروپا« 
را به عنوان اثــر فرهنگــیـ  تاریخی به 
اســتاندار تهران ابالغ کرد. این سینما در 
سوم آذرماه 1400 در فهرست آثار واجد 
ارزش تاریخیـ  فرهنگــی در حالی ثبت 
شد که از حدود 10 ســال پیش، پس از 
آتش سوزی درهای آن برای همیشه بسته 
شد و شــهریورماه 1400 نیز با موافقت 

سازمان سینمایی، منحل شد.
ساختمان ســینما اروپا در بخش مرکزی 
شــهر تهران، خیابان جمهوری، نرسیده 
به خیابان ظهیراالسالم واقع شده و جزو 
سینماهای قدیمی تهران به شمار می آمد. 
ســینما اروپا در ســال 1۳47 در تهران 
با نمایش فیلم »جاده زرین ســمرقندـ  
تهران« افتتاح شد. اروپا در آن دوره دارای 
1400 صندلی، ســه بالکن و دو دستگاه 

نمایش 70 میلیمتری بود.
در حکم ثبت ملی این اثر تاکید شده که 
سینما اروپا مطابق قانون تحت حفاظت و 
نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی قرار دارد و هرگونه دخل 
و تصرف، توسعه و مرمت و یا بازسازی اثر 
صرفا با تایید و نظارت این وزارت ممکن 

خواهد بود.
ثبت این اثر در حالی صورت می گیرد که 
آتش جان آن ها را تهدید می کند و عاملی 
بازدارنده از تخریب نیست، همان طور که 
چند روز پیش »کافه آیبتا« یا ساختمان 
غریــب در خیابان الله زار بــه رغم آن که 
در فهرســت آثار ملی ثبت شده است در 
آتش سوخت، یا آتش سوزی سال ۹8 که 
ساختمان های اطراف میدان حسن آباد را 
تخریب کرد. وقوع این حوادث، مشارکت 
شهرداری ها، همه سازمان ها و وزارتخانه ها 
را بــرای حفاظــت از آثار ملی بیشــتر 
می طلبــد، به ویژه آن که بیشــتر بناهای 
در حال ثبت یا ثبت شــده در فهرســت 
آثار ملی، هشــدار نقص ایمنی را دریافت 

کرده اند و در خطر قرار دارند.

8۵ میلیارد ریال 
خسارت سیل به آثار 

تاریخی هرمزگان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان هرمزگان برآورد 
کرد: بارش های سیل آســای اخیر حدود 
85 میلیارد ریال خسارت به آثار تاریخی 

این استان وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، سیل 14 استان کشور 
را درگیر کرده و قربانی هم گرفته است. 
وضعیت آثــار تاریخی در این اســتان ها 
نیز وخیم گزارش شــده است. در جنوب 
سیستان و بلوچســتان، بخش زیادی از 
قلعه تیس نابود شــده اســت. در استان 
هرمزگان نیز بیشــتر قلعه های تاریخی 

بر اثر باران های شدید خسارت دیده اند.
ســهراب بناونــدـ  مدیــرکل میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان هرمزگانـ  پــس از پایش های 
اولیه، میزان خسارت واردشــده به آثار 
تاریخی این اســتان را بر اثر بارش های 
اخیر فعال حدود 85 میلیارد ریال برآورد 

کرده است.
به گفته او، هشــت اثر تاریخی اســتان 
هرمزگان به دلیل جاری شــدن سیالب، 

آسیب و خسارت  دیده اند.
بناوند گفــت: آثار تاریخی شهرســتان 
میناب، از جملــه قلعه »هــزاره«، قلعه 
»گوربنــد« و قلعــه »کــردر« و قلعــه 
»مغویه« در شهرســتان بندرلنگه بر اثر 
باران های سیل آسا آســیب  دیده است. 
در شهرستان بستک هم به قلعه و حمام 
»خان« خسارت وارد شــده است. قلعه 
پرتغالی های جزیره هرمز و قلعه »کمیز« 
در رودان نیز در بارندگی های اخیر دچار 

آسیب شده اند.
او افزود: این آسیب ها بین 5 تا 50 درصد 
بنا بوده که بیشــترین آسیب هم به قلعه 

»مغویه« و قلعه »خان« وارد شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان همچنین 
گفت: برای مرمت این آثار به میزانی که 
به آن ها خسارت وارد شــده، اعتبار نیاز 
اســت. باران به این آثار تاریخی به ویژه 
قلعه مغوبه بندر لنگه و حمام و قلعه خان 
بستک درحالی خسارت وارد کرده است 
که پیش تر، بارها دربــاره نیاز این آثار به 

مرمت فوری هشدار داده شده بود.
برخی از آثار تاریخی استان های جنوبی و 
غربی کشور نیز که در بارندگی های قبلی 
دچار آسیب شده اند هنوز مرمت نشده اند 
و باقی مانده آن بناهــا همچنان در خطر 

تخریب است.

رئیس سازمان صداوسیما در حکمی علیرضا قزوه را به سمت 
»مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود« منصوب کرد. به گزارش 
ایسنا، متن حکم پیمان جبلی خطاب به علیرضا قزوه به این 

شرح است:
»هنرمند گرانقدر جناب آقاب علی رضا قزوه ، نظر به سوابق روشن 
و فعالیت های موثر هنری در خدمت به انقالب اسالمی به موجب 
این حکم به عنوان »مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود« منصوب 
می شوید.میراث پرشکوه شعر فارسی، گنجینه بی نظیر معرفت 
واخالق و زیبایی و معنویتی است که ملت فرهیخته ما در کوران 
جنگ نرم و شیطینت های دشمنان دین و هویت و عدالت، به آن 
نیاز مضاعف دارند.انتظار می رود با همت و ابتکار و هم افزایی؛ 
اولویت های زیر را مد نظر قرار دهید: طراحی راهبردها و سازوکارها 
و برنامه های الزم برای احراز جایگاه شایسته شعر در بخش های 
گوناگون رسانه ملی؛ فعال سازی آرشیو موسیقی چهل ساله رسانه 
ملی و استفاده قدرشناسانه از این گنجینه ارجمند؛ طراحی نظام 
رتبه بندی و ارزشیابی آثار مورد استفاده شبکه های گوناگون و 
ساماندهی پخش؛ارتقای کمی و کیفی تولید خصوصا درعرصه های 
موسیقی حماسی و اجتماعی و آیینی؛ هم افزایی جدی با مراکز و 
عناصر فعال موسیقی کشور در بخش های دولتی و خصوصی برای 
تأمین نیازهای نو به نو و گسترده مخاطبان؛ توجه ویژه به ظرفیت 
تولید موسیقی در استان ها و نواحی و نیز تعامل فعال با ظرفیت 
های گسترده موسیقی ملل خصوصا منطقه، جهان اسالم و جبهه 
جهانی مقاومت؛ تحکیم رابطه اندیشهـ  هنر و استفاده هیئت های 
اندیش ورز برای حفاظت و ارتقای جایگاه و شأن موسیقی ملی و 
آیینی و انقالبی در برابر ابتذال؛علیرضا َقزوه متولد بهمن 1۳4۲ 

نویسنده و شاعر است.

مدیر دفتر موسیقی صداوسیما 
تغییر کرد

سینما »اروپا« ثبت شد

مراسم افتتاحیه ادای دین هنرمندان به شهید حاج قاسم سلیمانی 
تحت عنوان ویژه برنامه هنری »سرو ایرانی« برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه ادای دین هنرمندان به شهید 
حاج قاسم سلیمانی تحت عنوان ویژه برنامه هنری »سرو ایرانی« 
عصر دوشنبه 1۳ دی با حضور محمود شالویی )مدیرکل حوزه 
وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، محمود ساالری )معاون 
امور هنری(، محمدحسین نیرومند )مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در امور سینمایی و هنری(، اصغر امیرنیا )مدیرکل دفتر 
ارزیابی عملکرد وزارت ارشاد( و جمعی از هنرمندان پیشکسوت 

مراسم افتتاحیه سرو ایرانی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. 
محمود شالویی در این برنامه با اشاره به داستان دفتر سوم مثنوی 
موالنا با عنوان درآمدن حمزه رضی اهلل عنه در جنگ بی زره، ابیاتی 
از این بخش را خواند و در ادامه به جایگاه سردار شهید قاسم 

سلیمانی اشاره کرد

حاج قاسم بازتاب تمام تاریخ است

یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به تبیین 
برخی چالش های رتبه بندی معلمان پرداخت و 
گفت: انتظار این بود که دولت برای همسان سازی 
حقوق کارکنان خود نظامی طراحی و اجرا و در مرحله 
بعد، آموزش و پرورش قانون جامعی برای اداره خود 
تدوین کند که موضوع رتبه بندی و توسعه حرفه ای 
معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد. به گزارش 
ایسنا شهرام جمالی ، با اشاره به نابرابری ها در نظام 
پرداخت کارکنان دولت اظهار کرد: این مسئله بدون 
شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر 
میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با 
برخی کارکنان همتراز شان )به لحاظ سابقه، مدرک 
تحصیلی، شرایط شغلی، و ... ( در دستگاه های دیگر 
دولتی مقایسه می کنند، اثر منفی روی انگیزه های 

شغلی و عملکرد آنان داشته است.
وی رتبه بندی را نه مطالبه فرهنگیان از دولت بلکه 
مطالبه دولت از فرهنگیان بیان و عنوان کرد که به 
همین دلیل دولت در جزء ۲ بند )الف( ماده ۶۳ قانون 
برنامه ششم توسعه، موضوع ارزشیابی صالحیت های 

معلمی را به نظام  پرداخت گره زد.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان 
اینکه با این وجود مجلس همین کار را هم به شکل 
ناقص انجام داد و نهایتاً در تصویب الیحه رتبه بندی، 
تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مبنی بر 
همترازی حقوق مشاغل یکسان مانند معلمی و 
استادی دانشگاه نادیده گرفته شد گفت: مطالبه 
اصلی فرهنگیان از دولت، برخورداری از یک نظام 
جامع جبران خدمات و تامین رفاه متناسب با شأن 
و منزلت خودشان بوده است. این در حالی است که 
ضعیف ترین نظام جبران خدمات در میان کارکنان 

دولت، متعلق به فرهنگیان است.
وی طراحی یک نظام پرداخت عادالنه را انتظار 
جامعه معلمان از دولت دانست و گفت: انتظار این 
است که دولت برای همسان سازی حقوق کارکنان 
خود، نظامی طراحی و اجرا و در مرحله بعد، 
آموزش وپرورش قانون جامعی برای اداره خود 
تدوین کند که موضوع رتبه بندی و توسعه حرفه ای 

معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: 

الیحه ای که با عنوان رتبه بندی به تصویب مجلس 
رسیده به گونه ای طراحی شده که چنانچه به شکلی 
که گفته شده، اجرا شود، می تواند رضایت نسبی 
معلمان جدید و تازه استخدام را جلب کند و از این 
منظر می توان این موضوع را نقطه قوت این طرح تلقی 
کرد، اما از سوی دیگر هم می توان آن را یکی از نقاط 
ضعف این الیحه به شمار آورد چراکه معلماِن باسابقه 
باال، به میزان کمتری نسبت به معلمان جدید از منافع 

این قانون بهره مند می شوند.
جمالی ادامه داد: این موضوع با یکی از اهداف 
رتبه بندی که در ماده یک الیحه هم بر آن تاکید 
شده، یعنی افزایش عملکرد رقابتی و تقویت انگیزه 
ارتقای شغلی معلمان به نوعی در تضاد است. هرچند 
سابقه خدمت را نمی توان و نباید به عنوان تنها عامل 
مؤثر در برخورداری از امتیازات شغلی دانست، اما 
شکی نیست که تجربیات شغلی معلمان به عنوان 
عاملی مؤثر در ارتقای کیفی آموزش، از رهگذر سوابق 
خدمت حاصل می شود و به همین دلیل، توقع آنکه 
فرآیند رتبه بندی با افزایش سابقه خدمت و احراز 
رتبه های باالتر، امکان برخورداری از امتیازات شغلی 
بیشتری را برای معلمان فراهم کند، انتظاری معقول 

و منطقی است.
تعدیل شاخص های رتبه بندی معلمان به نفع 

محدودیت های بودجه ای
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه موضوع رتبه بندی معلمان به شدت با مسئله 
بودجه گره خورده و همین امر سبب شد که در طول 
بررسی و تصویب این الیحه در مجلس، شاخص های 
رتبه بندی چندین مرتبه به نفع محدودیت های 
بودجه ای، تعدیل شوند گفت: یکی از مهم ترین 
تغییرات در الیحه اولیه دولت که توسط مجلس 
تغییر کرد، این بود که حقوق معلمان از 80 درصد 
حقوق اعضای هیئت علمی در رتبه های متناظر با آنها 
در آموزش عالی کمتر نباشد که متاسفانه با فشارهای 
دولت، این همترازِی پایه به پایه به نفع بودجه حذف 
شد و دریافتی معلمان بر اساس مرتبه ای شغلی به نام 

"مربی پایه یک دانشگاه تهران" تعریف شد.
جمالی در ادامه گفت: علت انتخاب این عنوان شغلی 
لبته مشخص نیست هم اکنون در سیستم  - که ا
آموزش عالی چنین مرتبه شغلی وجود خارجی 
داشته باشد یا نه!  - به این دلیل بود که دریافتی 
معلمان با 80 درصد حداقل دریافتی در آموزش 

عالی که حدود 11 میلیون تومان اعالم شده بود، 
معادل سازی شود که بر اساس همین برآورد، حدود 

8 میلیون تومان می شود.
وی تصریح کرد: هرچند در مورد رتبه های پایین و با 
توجه به میزان درصد حاصل از افزایش رتبه بندی، 
ممکن است باز هم حقوق معلمان به همان 80 درصد 
حقوق مربی پایه یک نرسد که بر اساس این الیحه، 
مابه التفاوت تا آن مبلغ با استفاده از سازوکاری 
تعدیلی با عنوان "تفاوت تطبیق رتبه بندی" در 
حکم حقوقی معلمان در نظر گرفته می شود. با این 
سازوکار تعدیلی، از آنجا که دریافتی همه معلمان و با 
هر رتبه ای با 80 درصد حقوق مربی پایه یک دانشگاه 
همتراز می شود، در سال های بعدی و با احراز شرایط 
رتبه های بعدی، اثر افزایش درصدهای حاصل از 
رتبه های جدید تا حد زیادی با اِعمال کاهش تفاوت 

تطبیق رتبه بندی، خنثی می شود.
رشد شکاف حقوقی با افزایش سابقه شغلی

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه 
به این ترتیب هر چند معلمی که رتبه اول را احراز 
کرده 80 درصد دریافتی رتبه همترازی در دانشگاه 
را دریافت می کند اما در سال های بعد و با احراز 
رتبه های باالتر، فاصله دریافتی این معلم با رتبه فرد 
متناظرش در آموزش عالی بیشتر می شود گفت: 
با افزایش سابقه شغلی، این شکاف حقوقی نیز به 
شکلی پلکانی در رتبه های باالتر نمایان می شود تا 

جایی که مثاًل یک معلم با مدرک دکتری و ۳0 سال 
سابقه که رتبه استاد معلمی را کسب کرده آن طور که 
گفته شده حداکثر 1۶ میلیون تومان دریافتی دارد 
که حدود ۳0 درصد دریافتِی فعلی رتبه دانشیار در 

هیئت علمی یک دانشگاه است.
جمالی افزود: البته رسیدن به این رتبه و با این میزان 
دریافتی هم با توجه به شاخص های تعیین شده برای 
احراز رتبه ها، مشمول درصد بسیار کمی از معلمان 
خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی آموزش وپرورش بر اساس سابقه شغلی 
معلمان، می توان گفت که در نظام فعلِی ارزشیابی 
شغلی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری 
اعمال می شود، معلمان دارای باالترین رتبه های 
شغلی - یعنی رتبه ارشد و عالی - بیشتر از نیمی از 
پرسنل آموزش وپرورش را تشکیل می دهند و در 
صورت اجرای الیحه رتبه بندی باکیفیت فعلی و عدم 
اجرای همترازی پایه به پایه، این گروه از معلمان 
ممکن است با اُفت رتبه و محرومیت از امتیازات و 

درصدهای آن مواجه شوند.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش تأکید کرد که 
به همین دلیل، اجرای الیحه مصوب مجلس باکیفیت 
فعلی، ممکن است در کوتاه مدت موجب رضایت مندی 
نسبی گروهی از معلمان با سابقه شغلی کمتر شود، 
ولی در بلندمدت الزاماً به افزایش انگیزه های خود 

ارتقایی همان گروه هم منجر نخواهد شد.

ضعف و قوت »رتبه بندی معلمان«

 ُافت رتبه معلمان با عدم اجرای هم ترازی حقوق ها
گزارش
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نیکی کریمی، کارگردان و تهیه کننده 
»آتابای« که این فیلم را براساس قصه ای 
از علی اشرف درویشیان، به نام »عشق 
و کاهگل« ساخته است، تاکید می کند 
ادبیات همیشه برای او، جایگاه واالتری 
از سینما داشته و دارد و به نظرش، ریشه 

همه هنرهاست.
فرانک آرتا: فیلم »آتابای« این روزها در 
سینماها اکران شده است. نیکی کریمی در 
این فیلم فضای  جدیدی را در  فیلمسازی 
تجربه می کند  که به سینمای شخصی 
نزدیک تر است. روایت داستان، صحنه های 
فیلم، حس های   لحظات  و   چشم نواز 
عاشقانه ای  را به تماشاگر منتقل می کند 
که کم تر در فیلم های امروزی به چشم 
می خورد. به بهانه اکران »آتابای« با نیکی 

کریمی گفتگو کردیم: 
به نظرم فیلم »آتابای« نقطه عطفی در 
سینمای شماست. حتی به نظر می رسد 
وارد مرحله دیگری از فیلمسازی شدید 
و از این به بعد، سینمای نیکی کریمی را 
باید به قبل و بعد از »آتابای« تقسیم بندی 
کرد. شاید این تحلیل کمی زودهنگام 
باشد اما با توجه به فیلم های قبلی شما که 
نگاه اجتماعی داشتید، مثل »یک شب«، 
و  »داشتن  مستند  یا  پایان«  »سوت 
نداشتن« که مربوط به نازایی زنان  بود، 
در »آتابای« به یک نوع سینمای تغزلی 

و شاعرانه رسیده اید. چگونه  »آتابای« 
شکل گرفت؟

و  داشت  وجود  ذهنم  در  جرقه هایی 
تصاویری. چیزی که می دانم این است 
که قصه ها و داستان های زیادی در ذهنم 
شکل می گیرند اما یا نمی مانند یا برایم 
آن قدر اهمیت پیدا نمی کنند. پروسه 

لذت بخشی است.
انگار مسیر کشف و شهود را طی 

می کردید؟
. یادم است حدود چهار سال پیش   دقیقاً
یک روز بهاری در حال پیاده روی بودم. هوا 
بسیار زیبا بود و گنجشک ها می خواندند  
که ناگهان یک جمله از عباس کیارستمی 
در ذهنم تداعی شد، این که »وقتی ما از 
سینما بیرون می آییم، باید آدم بهتری 

شده باشیم.«
چه جمله زیبایی!

خیلی. می گفت فیلم خوب آدم را انسان تر 
می کند. مثل بعد از بیرون آمدن از یک 
کنسرت موسیقی کالسیک یا نمایشگاه 
خوب نقاشی؛ یک حال شاعرانه. از سینما 
هم یک تماشاگر وقتی بیرون می آید  
باید آدم تر بیرون بیاید و انسان بهتری 
کتاب  یک  خواندن  مثل  باشد.  شده 
بگذاری.  زمین  نمی خواهی  که  خوب 
درون انسان چیزی متاثر می شود که 

وجوه انسانی اش را باال  می برد. با خودم 
نم  این حال را  فکر کردم چطور می توا
ایجاد کنم. جدا از آن که آگاهانه به  قصه 
علی اشرف درویشیان، »عشق و کاه گل« 
فکر می کردم،  چیزی دائم در ناخودآگاهم 

در جریان بود.
پس »آتابای« قصه ای است که از دل 

برآمده؟
کاماًل. بیشتر از هر وقت سعی کردم به 
خودم رجوع کنم و به ناخودآگاهم و تمام 

پیش فرض ها را کنار بگذارم.
 جوانی که در خانه ای اعیانی کارگری 
می کند، دلبسته دختر بزرگ آن خانواده 
می شود؛ دختر هم همین طور. اما با تمام 
شدن تابستان، دختر ترکش  می کند و 
می رود و جوان می ماند و غم و یک پاییز 

سرد.
و همین، ایده اصلی قصه فیلم شما 

شد؟
بله. این همان چیزی بود که  فکر می کردم 

به  جاهایی خواهد رسید.
پس چرا فیلمنامه فیلم را هادی 

حجازی فر برای شما نوشت؟ چرا 
خودتان ننوشتید؟

باهم نوشتیم.
چرا نام شما به عنوان نویسنده در 

تیتراژ فیلم نیامده است؟
سریال   در  حجازی فر  آقای  با  من 
»ممنوعه« و فیلم »آستیگمات« همکاری 
کرده بودم. زمانی که »ممنوعه« را بازی 
می کردیم طبق معمول همه بازیگران  که 
باهم دیالوگ های شان را سر صحنه روتوش 
می کنند ما هم همین کار را می کردیم. 
همان زمان گفتم در حال کار کردن 
روی فیلمنامه ای هستم، ایشان گفت 
می خواهید باهم کار کنیم؟ اما با موضوع 
رتباط برقرار نمی کرد و بارها  آن طور ا
می گفت از این متن چیزی درنمی آید!  هم 
موقع نوشتن  و قبل از فیلمبرداری و هم 
سر صحنه. کار را دوست داشت اما از آن 
مطمئن نبود. چون با این فضا آشنا نبود. 
در مورد سوال شما هم باید بگویم  من به 
گروهم خیلی بها می دهم. حجازی فر بعد 
از تدوین فیلم و درست زمان جشنواره 
فیلم فجر که تیتراژ را می نوشتیم،  این 
موضوع را مطرح کرد که کار اولش است 
و اگر ممکن است اسمش تنها در تیتراژ 
فیلم بیاید و من هم گفتم موردی نیست 

و پذیرفتم.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
ثر بارندگی ها و سیل اخیر آسیب  گفت: بر ا
"جدی" و "شدیدی" به آثار باستانی و تاریخی 
روستای تیس وارد شده است.به گزارش ایسنا، 
عدنان حسینی با اشاره به بازدیدی که از قلعه 
بهار  ز مهم ترین قلعه های چا تاریخی تیس، ا
داشته است، اظهار کرد: متاسفانه قسمت هایی 
ثر بارندگی  از برج و باروهای حصار قلعه بر ا
ز بین رفته است.  شدید در چند روز اخیر ا
رها و فضاهای  و اضافه کرد: آسیب به دیوا ا
داخلی این قلعه نیز وارد شده است، به همین 
ر  بها ز همه گردشگران و مردم چا منظور ا
ز  ثار و جلوگیری ا ریم برای حفظ آ تقاضا دا
ثر تاریخی روی  ین ا آسیب های بیشتر به ا
یای آن تردد نکنند. حسینی  رها و بقا دیوا
گفت: دیگر آثار باستانی و تاریخی روستای 
تیس آسیب دیده اند که کار بررسی و برآورد 

میزان خسارات در دستور کار است.
ر  بها ثر تاریخی و طبیعی چا ۳۳ ا  تا کنون 
ند.  یران به ثبت رسیده ا در ردیف آثار ملی ا
قلعه تیس که به آن قلعه پرتغالی ها نیز گفته 
می شود متعلق به دوران اسالمی است که در 

زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شده و در 
فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. پیش 
از این بارها نسبت به سرعت تخریب این قلعه 
باره مرمت های غیراصولی آن  و همچین در
در سال های گذشته از سوی باستان شناسان 

ده شده بود. بارندگی های شدید  ر دا هشدا
در روزهای گذشته به بسیاری از روستاهای 
جنوب استان سیستان و بلوچستان خسارت 
وارد کرده و بسیاری از خانه ها دچار آبگرفتگی 

شده است.

گفتوگوبانیکیکریمیکارگردانوتهیهکنندهفیلم»آتابای«آسیب باران به آثار باستانی »تیس« در چابهار

جایگاه ادبیات برای من واالتر از سینماست
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هیچ چهره سرشناسی نپذیرفته در مراسم 
گلدن گلوب ۲0۲۲ به عنوان اعطاء کننده 
یسنا  جایزه حضور داشته باشد. به گزارش ا
به نقل از ورایتی، هفتاد و نهمین دوره جوایز 
سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب امسال در 
حالی روز ۹ ژانویه )1۹ دی ماه( برگزار خواهد 
شد که بر اساس اطالعات بدست آمده هیچ 
ند به  ز چهره های سرشناس نپذیرفته ا یک ا
عنوان مهمان اعطاء کننده جایزه در این رویداد 

سینمایی حضور یابند. 
یز  در فاصله چند روز به تاریخ برگزاری جوا
گلدن گلوب هنوز جزئیاتی درباره نحوه و محل 
برگزاری اعالم نشده اما این مراسم با حضور 
نه  بیر سختگیرا نان و تحت تدا محدود میهما
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار 
خواهد شد و شرکت کنندگان باید عالوه بر 
ارائه گواهی واکسیناسیون کامل، دوز تقویتی 

واکسن را نیز دریافت کرده باشند. 

پس از مجموعه ای انتقادها به انجمن مطبوعات 
خارجی هالیوود، برگزار کننده جوایز ساالنه 
گلدن گلوب به دلیل نبود تنوع نژادی در این 
نهاد، شبکه NBC در ماه می اعالم کرد این 
جوایز را بایکوت خواهد کرد و در سال ۲0۲۲ 

آن را پخش نخواهد کرد.
ز  ا لیوود پس  ها نجمن مطبوعات خارجی  ا
افزایش انتقادها دست به اصالحاتی زد و ۲1 
عضو جدید که ۲۹ درصد از آن خبرنگاران سیاه 
پوست بودند را به جمع خود اضافه کرد. پیش از 
این حتی یک روزنامه نگار سیاه پوست نیز جزو 
اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نبود.  
شبکه NBC در بیانیه ای اعالم کرده تغییرات با 
این حجم در جوایز گلدن گلوب زمان بر خواهد 
بود و انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برای 
 NBC این کار نیاز به زمان دارد، به همین دلیل
این جوایز را در سال ۲0۲۲ پخش نخواهد کرد 
و در صورت ایجاد تغییرات امیدواریم در ژانویه 

۲0۲۳ بار دیگر میزبان پخش این جوایز باشیم.   
امسال دو فیلم »بلفاست« و »قدرت سگ« هر 
کدام با 7 نامزدی پیشتاز بخش سینمایی شدند 
و در بخش آثار تلویزیونی نیز سریال »وراثت« با 
نامزدی در 5 شاخه، بیشتری تعداد نامزدی را به 

خود اختصاص دادند. 
فیلم  نیز  خارجی  فیلم  بهترین  شاخه  در 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی 
از سینمای ایران در کنار آثاری از کشورهای 
ایتالیا، اسپانیا، فنالند و ژاپن به جمع نامزدهای 

نهایی راه یافته  است. 

سلبریتی ها جوایز گلدن گلوب را
تحریم کردند
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کاغذ سالمت و روانشناسی

خبرخبر

شــاخص قیمت غذای ســازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو( که قیمت عمده 
کاالهای غذایی مبادله شده در سطح جهانی 
را دنبال می کند، در سال ۲0۲1 به 1۲5.7 
واحد رسید که باالترین سطح از زمان ثبت 

رکورد 1۳1.۹ واحد در سال ۲011 بود.
به گزارش ایســنا، این شــاخص ماهانه در 
ماه دســامبر اندکی کاهش پیدا کرد اما در 
چهار ماه پیش از آن رشد متوالی داشت که 
منعکس کننده مشکالت برداشت محصوالت 
کشــاورزی و تقاضای مصرفی باال طی سال 
میالدی گذشــته بود. قیمتهای باالتر مواد 
غذایی به رشــد تــورم همزمان بــا احیای 
اقتصادهای جهانی از رکود ناشــی از بحران 
ویروس کرونا دامن زده است. فائو هشدار داده 
است که هزینه های باالتر جمعیت فقیر را در 
کشورهای وابسته به واردات، در معرض خطر 
قرار می دهد. فائو در جدیدترین گزارش خود 
درباره این که آیا فشارهای قیمت ممکن است 
امسال فروکش کند، محتاط بود. عبدالرضا 
عباسیان - اقتصاددان ارشد فائو در بیانیه ای 
اعالم کرد: اگرچه انتظار می رود قیمتهای باال 
با افزایش تولید ریزش کنند اما هزینه باالی 
تولید، ادامه پاندمی جهانی و شرایط اقلیمی 
نامعلــوم، فضای اندکی بــرای خوش بینی 
نسبت به بازگشت به شرایط بازار باثبات تر در 

سال ۲0۲۲ باقی می گذارند.
افزایش قیمت کود که به نوبه خود ناشی از 
افزایش قیمتهای انرژی است، هزینه تولید را 
برای کشاورزان باال برده و تردیدهایی را نسبت 
به چشــم انداز محصول برای برداشت سال 
آینده ایجاد کرده است. در ماه دسامبر قیمت 
همه شاخه ها در شاخص قیمت غذای فائو به 
جز محصوالت لبنی کاهش پیدا کرد و کاهش 
قیمت روغنهای گیاهی و شکر قابل توجه بود. 
فائو این کاهش قیمت را به کاهش تقاضا در ماه 
دسامبر به دلیل نگرانیها نسبت به تاثیر شیوع 
واریانت اُمیکرون و عرضه گندم برداشت شده 

در نیمکره جنوبی نسبت داد.
با این حال همه شــاخه ها در این شــاخص 
در طول سال ۲0۲1 رشد چشمگیری را به 
طور کلی نشان دادند و شاخص قیمت روغن 

گیاهی فائو به رکورد باالیی صعود کرد.

تشریح چالش های بخش 
باغبانی کشور

عضو هیــأت علمی ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی گفت: ضعف 
برنامه  ریزی تولید متناســب با نیاز، عدم 
حمایت مناسب از اســتراتژی تولیــد 
محصوالت باغــی و پایین بودن سهم 
تولیدکنندگان از قیمت پرداختی به دلیل 
عدم تناســب عرضه و تقاضا در حلقه اول 
زنجیره تولید تا مصرف، اصلی ترین چالش 

باغبانی کشور محسوب میشود. 
مســعود لطیفیان در گفت وگو با ایســنا، 
با بیان اینکــه بخش باغبانی از مهمترین 
بخشهای کشاورزی ایران است که از 
نظر مقدار، تنوع تولید، جایگاه صادراتــی 
و اشــتغالزایی از اهمیت بســیار زیادی 
در اقتصــاد مقاومتی به ویژه در شــرایط 
تحریم های ظالمانه برخوردار است، گفت: 
حدود 14 درصد سطح زیرکشت، 15 
درصد تولید، ۲5 درصد ارزش افزوده، 
۳0 درصد اشتغال و 50 درصد ارزش 
صادرات ساالنه کشاورزی کشور مربــوط 
به محصــوالت مختلف باغبانی شــامل 
انواع میوه  جات، سبزیجات، صیفی  جات، 

خشکبار و گیاهان دارویی است.
وی ادامه داد: با وجود این شاخص  های مهم 
اقتصادی، ضعف برنامه  ریزی تولید متناسب 
با نیاز، عدم حمایت مناسب از اســتراتژی 
تولید محصوالت باغی و پایین بودن سهم 
تولیدکنندگان از قیمت پرداختی به دلیل 
عدم تناســب عرضه و تقاضا در حلقه اول 
زنجیره تولید تا مصرف؛ اصلی ترین چالش 
باغبانی کشور محسوب میشود. در حوزه 
تجارت بین الملــل نیز نداشتن استراتژی 
مشخص تولید متناســب با تقاضای بازار 
صادراتی و وابســتگی شدید برنامههای 
صادراتی محصــوالت باغبانی به نوسانات 
تولید، قدرت برنامهریزی تجاری را بــرای 
محصوالت باغبانی کشور کاهش می  دهد.

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی اضافه کرد: محصوالت 
مهم صادراتــی باغــی شامل پسته، انواع 
میوههای تازه، زعفران، کشمش و خرماست 
که در بین آنها سیب درختی، پسته و خرما 
بیشترین میزان صادرات را به لحاظ وزنــی 
دارنــد. دو محصول پسته و خرما بیشترین 
ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده اند. 
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه  به اهمیت 
ارزآوری دو محصول پسته و خرما تعیین 
سیاستهای مناسب حمایتــی در طول 
زنجیره از طریق تدوین استراتژی تولید به 
منظور بهره وری اقتصادی و توسعه زنجیره 
ارزش آنها در قالب باغبانــی قراردادی در 

کشور بسیار ضروری است.

مدیرعامـل انجمـن دفـاع از حقـوق 
یـران خواهـان در نظـر  معلـوالن ا
گرفتـن ضریـب شـدت معلولیـت در 
تعییـن دهـک درآمـدی افـراد دارای 

معلولیـت شـد. 
علـی همـت محمودنـژاد در گفت وگو 
بـا ایسـنا،در این بـاره اظهـار کـرد: در 
نظـر گرفتـن جایـگاه دهـک معلوالن 
در دهک افـراد عـادی جامعه بـه هیچ 
عنـوان عادالنـه نبـوده اسـت و دولـت 
تعییـن دهک هـا را براسـاس میـزان 
فـراد معیـن می کنـد،  درآمدهـای ا
این درحالیسـت کـه بسـیاری از افراد 
دارای معلولیـت، درآمد خـود را صرف 
هزینه هـای درمانـی و تامیـن وسـایل 

توانبخشـی می کننـد.
لـذا مدیرعامـل انجمن دفـاع از حقوق 
معلوالن ایران در این راسـتا پیشـنهاد 
داد کـه میـزان شـدت معلولیـت بـه 
دهـک  تعییـن  ز  ا ضریبـی  عنـوان 
درآمـدی افـراد دارای معلولیـت در 

نظـر گرفتـه شـود.
وی تاکیـد کـرد: طبقه بندی براسـاس 
دهـک عادالنـه نیسـت، زیـرا طیـف 
وسـیعی از افـراد دارای معلولیـت در 
بین یک دهـک و در دهک هـای باالتر 
طیـف بسـیار اندکـی قـرار می گیرنـد. 
بایـد سـازمان  هدف منـدی یارانه هـا 
به جـای دهـک، طبقه بنـدی )صدک( 
را درنظـر گیـرد، زیـرا بـه طـور مثـال 
ممکـن اسـت در دهـک ۳ تـا 4 طیف 

وسـیعی از افـراد قـرار گیرنـد و ایـن 
درحالیسـت کـه در بین دهـک ۳ تا 4 
افـراد بـا توانمندی های مالـی متفاوت 

وجـود داشـته باشـند.
محمودنـژاد خاطرنشـان کـرد: در بین 
برخی دهک هـا طیف وسـیعی از افراد 
بـا دهک بندی هـای مالـی متفـاوت 
دیـده می شـوند و طبقه بنـدی دهـک 

نـد نمونـه  بـه هیـچ عنـوان نمی توا
مشـخص و دقیقـی از میـزان توانایـی 
فـراد جامعـه باشـد؛ بـه  درآمـدی ا
هدفمنـدی  سـتاد  منظـور  همیـن 
یارانه هـا الزم اسـت بـه جـای دهـک، 
طبقه بنـدی »صـدک« را در نظـر 
گرفتـه و در ایـن خصـوص اقداماتـی 

انجـام دهـد.

بر 

پایه آمار ثبت احوال کشور میزان فوتی های ثبت 
شده در پاییز سال 1400 یعنی ظرف مدت سه ماه 
سوم سال 1۲4هزارو ۶۹1 فوتی ثبت شده است و 
در همین مدت ۲87 هزارو 17۳ والدت در کشور 

به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، بر پایه والدت های ثبت شده در 
سازمان ثبت احوال کشور در پاییز سال 1400 
مجموعا ۲87 هزارو 17۳ والدت در کشور به ثبت 
رسیده است که از این میزان آقایان 147 هزارو 
۶45 والدت و بانوان 1۳۹ هزارو 5۲8 والدت را به 

خود اختصاص داده اند.
از مجموع والدت های ثبت شده در پاییز سال 
جاری در کشور به ترتیب استان تهران با ۳7 هزارو 
11۶ نفر، استان خراسان رضوی با ۲7 هزارو ۲۹1 
نفر و استان خوزستان با ۲4 هزارو 414 نفر در 
رتبه های اول تا سوم بیشترین تعداد والدت در 

پاییز سال جاری قرار گرفته اند.
استان های سمنان با یکهزارو 77۲ نفر، ایالم با 
یکهزارو ۹۹۲ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۲ هزارو 
58۶ نفر به ترتیب در کل والدت های پاییز سال 
جاری رتبه کمترین والدت در کشور را به خود 

اختصاص داده اند.
در استان تهران از میان کل ۳7 هزارو 11۶ والدت 
ثبت شده، 1۹ هزارو 1۹۹ نفر مرد و 17 هزارو ۹17 
نفر زن در والدت ها به ثبت رسیده است. در استان 
سمنان نیز از میان کل یکهزارو 77۲ والدت ثبت 
شده ۹44 نفر مرد و 8۲8 نفر زن در والدت های 

این استان به ثبت رسده است.

در پاییز سال 1400 مجموعا 1۲4 هزارو ۶۹1 
فوت در کشور به ثبت رسیده است که از این میزان 
آقایان ۶۹ هزارو 474 فوت و بانوان 55 هزارو ۲17 

فوت را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا، همچنین بر پایه مرگ و میرهای 
ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور، از مجموع 
فوت های ثبت شده در فصل پاییز سال جاری در 
کشور، استان تهران با 1۹ هزارو ۶70 فوت )ثبت 
11هزارو 1۲0 فوت برای آقایان و 8هزارو 550 
فوت برای بانوان(، استان خراسان رضوی با ۹ هزارو 
۶۹5 فوت )ثبت 5هزارو ۲5۲ فوت برای آقایان و 
4هزارو 44۳ فوت برای بانوان( و استان اصفهان با 

8 هزارو ۳8۳ فوت )ثبت 4هزارو ۶۳5 فوت برای 
آقایان و ۳هزارو 748 فوت برای بانوان( به ترتیب 
باالترین میزان فوت در کشور را به خود اختصاص 

داده اند.
در پاییز سال جاری همچنین در سه استان ایالم 
با 7۹8 فوت )ثبت 4۳4 فوت برای آقایان و ۳۶4 
فوت برای بانوان(، استان کهگیلویه وبویراحمد با 
8۶5 فوت )ثبت 510 فوت برای آقایان و ۳55 فوت 
برای بانوان( و استان سمنان با یک هزارو 1۳۹ 
فوت )ثبت ۶15 فوت برای آقایان و 5۲4 فوت برای 
بانوان( به ترتیب کمترین میزان فوت در کشور به 

ثبت رسیده است.

ثبت بیش از ۲۸۷ هزار تولد 
و ۱۲۴ هزار فوتی در پاییز 

توجهبهشدتمعلولیتدرتعیین»دهکدرآمدی«

»صدک« جایگزین »دهک« شود

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور می گوید باید سالیانه بر روی 
۳میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام شود تا به 
مبنای کاهش سیل و فرسایش خاک برسیم ولی این عدد در بهترین 
حالت سالی 1.5میلیون هکتار است که طبیعتا این عدد محسوس 
نیست. پرویز گرشاسبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیشترین 
میزان بارش های اخیر در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، 
فارس، بوشهر و هرمزگان رخ داده است، گفت: اخیرا در این مناطق باران 
بی سابقه ای آمده است و آمارها نشان می دهد دوره برگشت این بارش ها 
باالی 100 سال است. یعنی چنین بارش هایی ممکن است هر 100 سال 
یکبار رخ دهد. وی ادامه داد: در حال ارزیابی عملکردهایمان در مواجه با 
سیالب های اخیر، حجم آبگیری، حجم رسوب و مقاومت سازه ها هستیم. 
در استان های مرکزی و جنوبی کشور خوشبختانه گزارشی از تخریب 
سازه های مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری نشده و حتی آبگیری های 
خوبی نیز در استان ها انجام شده است. از طرفی گزارش های موردی نشان 
می دهد که اقدامات انجام شده در راستای آبخیزداری توانسته جلوی 
خطرات بزرگتر را بگیرد. معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع 
تصریح کرد: انجام عملیات آبخیزداری در میناب، بندرعباس، فارس و 
سیستان و بلوچستان توانسته تا 70 درصد از حجم سیالب و خطرات 
آن بکاهد. گرشاسبی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود سابقه وقوع 
سیل در کشور و خسارت ها ناشی از آن عملیات آبخیزداری با کندی 
انجام می شود، گفت: براساس ضریب سیل خیزی حوزه های مختلف، 
فرسایش خاک و تولید رسوب، مناطق  مختلف کشور برای انجام عملیات 
آبخیزداری اولویت بندی می شوند و نمی توان به یکباره در کل کشور 
آبخیزداری انجام داد. از طرفی منابع تخصیص داده شده به این بخش نیز 
کافی نیست. وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲5 درصد کشور را تحت 
پوشش عملیات آبخیزداری قرار داده ایم، گفت: با اعتباری که توسط 
دولت به بخش آبخیزداری تخصیص داده می شود، نمی توان بهتر از این 
عمل کرد. او  با بیان اینکه باید منابع دولتی  برای آبخیزداری قوی تر باشد، 
عنوان کرد: امسال در خوشبینانه ترین حالت اگر همه منابع ما تخصیص 

پیدا کند، ۳500 میلیارد تومان از اسناد خزانه خواهیم داشت. 

گزارش
ایسنا

افزایش قیمت مواد بودجه آبخیزداری کافی نیست
غذایی در جهان رکورد 

۱۰ ساله زد

سنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
عک

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران از صادرات 
۳۲0 میلیون دالر شیرینی و شکالت در هشت ماهه امسال خبر داد. 
جمشید مغازه ای در گفت وگو با ایسنا، از صادرات ۳۲0 میلیون دالری 
شیرینی و شکالت طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این رقم 
نسبت به سال گذشته تقریباً یکسان بوده است. البته به گفته وی چهار ماه 
آخر سال پربارترین زمان صادرات است و پیش بینی می شود میزان کل 
صادرات در سال جاری مشابه سال گذشته باشد. صادرات این محصوالت 
در سال گذشته حدود  475 میلیون دالر بود که کمتر از یک سوم صادرات 
صنعت شیرینی و شکالت در سال است. چراکه طبق اعالم قبلی انجمن در 
صورت رفع مشکالت، امکان صادرات 1.5 میلیارد دالری شیرینی و شکالت 
به کشورهای همسایه وجود دارد. همچنین مغازه ای پیش تر گفته بود که 
عمده صادرات شیرینی و شکالت به کشورهای همسایه از جمله عراق، 
افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. البته بخشی از صادرات 
هم به اروپای شرقی، روسیه، چین و مقدار کمی هم به آمریکا انجام می شود. 

امسال چقدر شکالت صادر کردیم؟

شیمی درمانی با استفاده از اشعه و داروهای دیگر 
که عوارض جانبی زیادی دارند و سیستم ایمنی را 
تحریک می کنند، باعث درد شدید و واکنش آلرژیک 

در افراد می شود.
به گزارش زی نیوز، تیمی متشکل از 11 دانشمند از 
کلینیک کلیولند ایاالت متحده و محققی از دانشگاه 
اهلل آباد هند راهی یافته اند که در آن شیمی درمانی 
و پرتودرمانی برای از بین بردن سلول های سرطانی 

مورد نیاز نخواهد بود.
این تحقیق حائز اهمیت است چراکه نوید درمانی 
را می دهد که با استفاده از آن بیماران سرطانی از 
عوارض جانبی شیمی درمانی و پرتودرمانی نجات 

می یابند.
پس از آزمایش موفقیت آمیز آن بر روی موش ها، 
اکنون تالش ها برای اعمال آن بر روی بدن انسان 

آغاز شده است.
»یانگ لی«، سرپرست تیم تحقیق، گفت: »این 
مطالعه ممکن است به بیماران سرطانی که تحت 
شیمی درمانی قرار می گیرند، آرامش خیال دهد. 
شیمی درمانی از پرتو درمانی و سایر داروهایی 
استفاده می کند که عوارض جانبی زیادی داشته و 
سیستم ایمنی را تحریک می کند که باعث درد شدید 

و واکنش آلرژیک می شود.«
به گفته این دانشمندان، »ما جایگزینی برای شیمی 
درمانی و داروها در درمان سرطان اختراع کرده ام 
که در طول درمان سرطان به سلول های طبیعی و 
سلول های سرطانی آسیب نمی رساند. این آزمایش 
موفق توسط تیمی متشکل از 11 دانشمند در کلینیک 
کلیولند انجام شد. تیم تحقیق در حین آزمایش روی 
-miR موش، بیحسی خود را به موش ها تزریق کرد تا

۲1 را بی اثر کند.«
به دنبال آن مشخص شد که تومور تشکیل شده در 
بدن موش به تدریج کوچک تر شده و برخی از تومورها 

به طور کامل ناپدید شدند.
این آزمایش به مدت یک سال در آمریکا ادامه یافت. 

با این حال، هنوز روی بدن انسان استفاده نشده است.
این گروه در حال کار بر روی سایر مکانیسم های 
RNA  ها و  مرگ سلولی برنامه ریزی شده، میکرو
درمان سلول های T آنتی ژن شیمیایی برای مقابله با 

سرطان زایی در مدل موش است.

عدم ضرورت استفاده از 
شیمی درمانی برای بهبود سرطان

هر
س: م

عک

ــدار داده  ــت )WHO( هش ــی بهداش ــازمان جهان س
اســت کــه نبایــد ســویه جدیــد ویــروس کرونــا 
موســوم بــه امیکــرون را مالیــم توصیــف کــرد چــون 
بــه گفتــه ایــن ســازمان درحــال گرفتــن جــان مــردم 

ــت. ــان اس ــراف جه در اط
ــر حاکیســت کــه  ــه گــزارش ایســنا، مطالعــات اخی ب
ــه  ــد ب ــی کووی ــای قبل ــویه ه ــر از س ــرون کمت امیک
ــا  ــود ب ــی ش ــر م ــدی منج ــی ج ــم خیل ــروز عالئ ب
ــوم گبریاســوس، دبیــرکل  ایــن حــال تــدروس آدهان
ــی بهداشــت گفتــه اســت کــه شــیوع  ســازمان جهان

بــی ســابقه امیکــرون، نظــام هــای بهداشــتی را زیــر 
ــت. ــرار داده اس ــدیدی ق ــار ش فش

ــوارد  ــی م ــمار جهان ــت ش ــه اس ــازمان گفت ــن س ای
ــا  ــت ام ــش یاف ــد افزای ــش 71 درص ــه پی ــال هفت ابت
در قــاره آمریــکا میــزان افزایــش 100 درصــدی 

ــت. ــوده اس ب
ایــن ســازمان همچنیــن اعــالم کــرد: در میــان موارد 
ــانی  ــه کس ــوط ب ــد مرب ــاری، ۹0 درص ــدید بیم ش

ــد. ــه واکســینه نشــده ان اســت ک
تــدروس در یــک کنفرانــس خبــری گفــت: درحالــی 

ــا  ــه شــدت دلت ــرون ب ــی رســد امیک ــه نظــر م ــه ب ک
نباشــد - بــه خصــوص در میــان واکســینه شــده 
ــرد.  ــدی ک ــه بن ــم طبق ــد آن را مالی ــا نبای ــا - ام ه
ــردم را  ــی م ــای قبل ــویه ه ــل س ــم مث ــرون ه امیک
ــی  ــا را م ــان آنه ــد و ج ــی کن ــتان م ــه بیمارس روان
گیــرد. در واقــع ســونامی ابتــال چنــان عظیم و ســریع 
ــراف  ــتی در اط ــای بهداش ــام ه ــر نظ ــه کم ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــم ک ــان را خ جه
ــدروس در  ــن ت ــی، همچنی ــی س ــی ب ــزارش ب ــه گ ب
ــتار  ــر خواس ــار دیگ ــود ب ــارات خ ــن اظه ــازه تری ت

ــر  ــر واکســن در کشــورهای فقیرت ــع گســترده ت توزی
ــد. ــان ش جه

ــد-1۹« در  ــاری »کووی ــه بیم ــان ب ــوع مبتالی مجم
جهــان تاکنــون بــه ۳00 میلیــون و 8۶4 هــزار و 
۲71 نفــر رســیده، مــرگ پنــج میلیــون و 4۹0 هــزار 
و ۹0 نفــر بــر اثــر ایــن بیمــاری تأییــد شــده اســت و 
ــان  ــر از مبتالی ــزار و 458 نف ــون و 5۹۹ ه ۲57 میلی
ــر اســاس آمارهــای  ــد.  ب نیــز تاکنــون بهبــود یافته ان
رســمی، آمریــکا همچنــان بــا بیــش از 5۹.5 میلیــون 
مبتــال و بیــش از 855 هــزار قربانــی در صدر فهرســت 
کشــورهای درگیــر با بیمــاری کوویــد-1۹ قــرار دارد.

هنــد نیــز بــا آمــار بیــش از ۳5.۲ میلیــون مبتــال پس 
ــزان  ــاظ می ــه لح ــی ب ــه دوم جهان ــکا در رتب از آمری
ــد-1۹  ــه کووی ــان ب ــار مبتالی ــرار دارد و آم ــال ق ابت
ــه و  ــر رفت ــر فرات ــون نف ــم از ۲۲.۳ میلی ــل ه در برزی
ــاظ  ــه لح ــان ب ــور جه ــومین کش ــر س ــال حاض در ح

ــس  ــن پ ــت. همچنی ــان اس ــمار مبتالی ــن ش باالتری
ــش از  ــا بی ــل ب ــورهای برزی ــده، کش ــاالت متح از ای
۶1۹ هــزار و هنــد بــا بیــش از 48۳ هــزار جانباختــه، 
باالتریــن آمــار قربانیــان کوویــد -1۹ را در ایــن 
ــن  ــر اســاس ای ــد. ب ــی گــزارش داده ان فهرســت جهان
فهرســت، روســیه نیــز بــا گذشــتن از آمــار ۳1۳ 
ــا را  هــزار جانباختــه تاکنــون بیشــترین تلفــات کرون
ــن  ــا ای ــی داشــته اســت. ب در بیــن کشــورهای اروپای
حــال انگلیــس بــا ثبــت رســمی بیــش از 14 میلیــون 
بیمــار کرونایــی، رکــورد مجمــوع مبتالیــان بــه ایــن 

ــبز دارد. ــاره س ــاری را در ق بیم
ــون و ۲0۳  ــا مجمــوع شــش میلی ــران ب ــن ای همچنی
ــوت  ــورد ف ــزار و 80۲ م ــال و 1۳1 ه ــزار و 4۶ ابت ه
ــم در  ــه یازده ــد-1۹ در رتب ــاری کووی ــی از بیم ناش
ــان  ــار مبتالی ــترین آم ــورهای دارای بیش ــن کش بی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق کرون

سازمان جهانی بهداشت:

نباید ُامیکرون را مالیم توصیف کرد

معاون درمان وزارت بهداشت، در نامه ای به روسای دانشگاه 
ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص 
نظارت بر اخذ تعرفه های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه 
ای توضیحاتی ارائه کرد. سعید کریمی، در این نامه خطاب 
به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور، نوشت: اخذ وجوه خارج از صورتحساب بیماران در 
مؤسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، دفاتر کار و مطب 
پزشکان تخلف محسوب می گردد. لذا دستور فرمائید موارد 
ذیل به تمامی مؤسسات بهداشتی و درمانی، دفاتر کار و 

مطب های زیر مجموعه آن دانشگاه ابالغ گردد.
1- اخذ وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب مؤسسات 
پزشکی به خصوص در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود 
تحت هر عنوان ممنوع و الزم است با استناد به ماده 4 قانون 
تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی در دستور 
کار کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور 

بهداشتی آن دانشگاه قرار گیرد.
ئه خدمات مازاد بر نیاز بیماران، تجمیع  را ۲- هرگونه ا
کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت، استفاده از 
کدهای با ارزش ریالی باالتر در خدمات دارای کد مشخص با 
هدف انتفاعی ممنوع و مصداق تخلف تعرفه ای بوده و قابل 

طرح در کمیسیون ماده 11 آن دانشگاه می باشد.
رو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با  ۳- تهیه دا
بخشنامه های ابالغی از طریق داروخانه های بیمارستانی 
تأمین و هزینه های آن در صورتحساب بیماران درج گردد و 
هرگونه پرداخت مستقیم بیمار یا همراهان در وجه افراد یا 
شرکت های تأمین کننده تجهیزات پزشکی مورد استفاده 

در تمام خدمات تشخیصی و درمانی ممنوع می باشد.
4- نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط پیمانکاران 
بخش های برون سپاری شده در بیمارستان های دولتی 
و غیردولتی از وظایف ناظرین قرارداد، مسئولین فنی و 
پیمانکار می باشد و در بازدیدهای نظارتی معاونت درمان 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
5- در بررسی و رسیدگی به تخلفات تعرفه ای خارج از 
صورتحساب و وجوه نامتعارف در مؤسسات پزشکی، تخلف 
یفای وظایف مسئول فنی( و متخلف به  مؤسسه )عدم ا
صورت همزمان پیگیری و از حداکثر ظرفیت های قانونی 
در اعمال مقررات استفاده گردد )تعزیرات حکومتی، هیأت 
نتظامی سازمان نظام پزشکی، هیأت های رسیدگی به  ا
تخلفات کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی، ماده ۳۳ 

آئین نامه بیمارستانها (.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: سرانه مصرف قند و شکر در 
کشور خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده در سبد غذایی است. زهرا عبداللهی افزود: در 
حال حاضر مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور نشان می دهد که سرانه 
مصرف قند و شکر، خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده در سبد غذایی است و مصرف 
آنها یکی از عوامل اصلی اضافه وزن، چاقی، دیابت و برخی از سرطان ها مانند سرطان 

پانکراس است.
وی اظهار داشت: یکی از اولویت های مهم وزارت بهداشت، کاهش مصرف قند و شکر در 
جامعه است و در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی در قالب بسیج های آموزشی و 
پویش های ملی، جلب مشارکت صنایع غذایی برای کاهش قند و شکر در محصوالت 

شأن و اصالح استانداردها مهم است.
عبداللهی افزود: یکی از اقدامات و پیشنهادات ما برای کاهش مصرف قند و شکر در 
کشور، اتخاذ سیاست های دولتی مانند افزایش قیمت و یا حذف یارانه شکر است. این کار 
در جهت حفظ سالمت مردم است چون مردم، خیلی بیشتر از حد نیاز و توصیه ها، قند و 
شکر مصرف می کنند. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت یادآور شد: به 
دلیل مصرف باالی قند و شکر و مواد قندی و شیرین، ذائقه مردم به سمت مصرف مواد 
غذایی شیرین و قندی سوق یافته و به همین خاطر باید بر روی کاهش تقاضا و مصرف 

به روش های مختلف، کار شود.

معاوندرمانوزارتبهداشتتأکیدکرد؛

برخورد با تخلفات تعرفه ای
مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت

ایرانی ها در مصرف قند و شکر 
زیاده روی می کنند

تحقیقات نشان می دهد ورزش تقریباً بر تمام 
سلول های بدن تاثیر می گذارد و نه تنها قلب و 
عضالت بلکه سایر اندام های بدن نیز تحت تاثیر 

ورزش قرار می گیرند. 
به گزارش پایگاه اینترنتی ان.بی.سی نیوز، 
بطور کلی ورزش کردن برای برخورداری از یک 

سالمت خوب مهم و حیاتی است.
از جمله مزایای ورزش کردن که توسط مراکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمریکا فهرست 
بندی شده است، می توان برخورداری از ذهن 
هوشیارتر، افسردگی و اضطراب کمتر، خواب 
بهتر، کمک به مدیریت وزن، برخورداری از 
استخوان ها و عضالت قوی تر و کاهش خطر ابتال 
به بیماری های قلبی، سکته، دیابت و سرطان 

سینه، روده بزرگ و سایر اندام ها را نام برد. 
در دستورالعمل های بهداشتی به بزرگساالن 
توصیه می شود که برای به دست آوردن »مزایای 
قابل توجه سالمتی«، دست کم 150 تا ۳00 
دقیقه در هفته فعالیت بدنی با شدت متوسط   یا 
75 تا 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی شدید یا 

ترکیبی معادل انجام دهند.
گلن گاسر، استاد فیزیولوژی ورزش و راه حل های 
سالمت در دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا گفت: 

تحقیقات نشان می دهد افرادی که اضافه وزن 
دارند، اما به طور منظم ورزش می کنند، هنوز 
از مزایای سالمتی زیادی بهره می برند. ورزش 
اساساً نتایج سالمتی را تا حد زیادی مستقل از 

کاهش وزن بهبود می بخشد.
وی و همکارانش در مطالعه ای که مقاله ای 
در زمینه یافته های آن ماه اکتبر در نشریه 
مطالعات  است،  شده  منتشر   iScience
متعددی را مرور و اثرات کاهش وزن را با ورزش 
برای افزایش طول عمر و بهبود سالمت کلی افراد 

مقایسه کردند.
گاسر گفت: در حالی که بیشتر این داده ها بر 
اساس مطالعات مشاهده ای بوده و نمی توان 
از آنها برای تعیین علت و معلول استفاده کرد، 
اما این تحقیق نشان می دهد که کاهش وزن 
با کاهش 10 تا 15 درصدی خطر مرگ و میر 
مرتبط است. بطور مقایسه، مطالعات نشان می 
دهد که افزایش فعالیت بدنی یا بهبود تناسب 
اندام با کاهش خطر مرگ و میر در محدوده 15 تا 

۶0 درصدی مرتبط است.
وی گفت: پیام اصلی این است که به نظر می رسد 
تنها فعالیت بدنی و تالش برای بهبود تناسب 
اندام، چشم انداز بهتری برای طول عمر نسبت 

به تالش صرف برای کاهش وزن فراهم می کند.
مطالعه دیگری که سال گذشته منتشر شد، 
همچنین نشان داد که ورزش و پیاده روی حتی 

کمتر از 10 هزار قدم که اغلب توصیه می شود، 
باعث افزایش طول عمر می شود.

 JAMA Open بر اساس نتایج این مطالعه که
Network منتشر شده است، افراد میانسالی 
که به طور متوسط   حداقل هفت هزار قدم در روز 
راه می رفتند نسبت به افرادی که کمتر راه می 
رفتند، در 10 سال آینده حدود 50 تا 70 درصد 
کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از ابتال به 

سرطان، بیماری قلبی یا دالیل دیگر قرار داشتند.
»آماندا پالوچ«، استادیار حرکت شناسی در 
دانشگاه امهرست ماساچوست در آمریکا و 
نویسنده این مطالعه گفت: فعالیت بدنی روی 
مکانیسم های متعددی در بدن تاثیر دارد و به 
این ترتیب می تواند به طور بالقوه به پیشگیری از 
بیماری های مزمن و در نتیجه از مرگ زودهنگام 

کمک کند.

ورزش بر عملکرد سلول های بدن تاثیر مثبت می گذارد
گزارش

ایرنا

رئیس انجمن موی تای:
باید مستقل باشیم، نه زیر مجموعه 

هیچ فدراسیونی!
رئیس انجمن موی تای ایران می گوید انجمن موی تای بودجه 
نمی خواهد اما نباید برای حداقل کاری که براساس منشور المپیک 

باید رعایت شود سنگ اندازی کنند.
جواد نصیری در گفت وگو با ایسنا در خصوص استقالل انجمن 
موی تای ایران اظهار کرد: یک نامه در ارتباط با استقالل فنی و 
اجرایی انجمن موی تای ایران به وزارت ورزش زدیم و خواهان این 
موضوع هستیم. در دو سال گذشته از فدراسیون بین المللی موی 
تای)ایفما( نامه هایی به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارسال 
شده مبنی بر اینکه اساسنامه فدراسیون بین المللی موی تای مورد 
تایید IOC است و براساس منشور المپیک نوشته شده است. با 
توجه به  این  منشور تشکیالت انجمن یا فدراسیون ها خصوصی و 
غیرانتفاعی است و به هیچ عنوان نباید زیر مجموعه فدراسیونی 
باشد. رئیس انجمن موی تای ایران گفت: همچنین براساس قانون 
جدیدی که در ورزش ایران همین امسال تصویب شد فدراسیون ها 
و هیات های ورزشی، نهادهای غیر دولتی و خصوصی هستند. با این 
وجود حتی بازنشسته ها هم می توانند کاندیدا و رئیس هیات شوند. 
بنابراین انجمن ها هم بر اساس همین قانون هستند و باید مستقل 
کار کنند. ما هم خالف قانون رفتار نکرده ایم. به لحاظ قوانین 
داخلی این رشته مجمع عمومی و اساسنامه  دارد که مورد تایید 

فدراسیون آسیایی و جهانی است.
نصیری گفت: ما از سوی فدراسیون جهانی ماموریت داشتیم که 
این  استقالل را انجام دهیم و کاری کردیم که تمامی انجمن های 
بین المللی رسمی باید انجام دهند. این رشته همانند بسیاری 
از انجمن  های دیگر مثل ساواتا عضو دائمی IOC و سازمان های 
بین المللی است. ما اعالم کرده ایم که باید مستقل باشیم و 
می خواهیم در امور فنی و اجرایی استقالل داشته باشیم. هر انجمن 

و فدراسیونی باید طبق اصول خود کارها را پیش ببرد. 
رئیس انجمن موی تای با اشاره به اینکه این انجمن در خواست 
هیچ بودجه ای ندارد گفت: در سال هایی که رئیس انجمن بودم 
با وجود اعزام های زیاد بودجه ای دریافت نکردم. همین ماه قبل 
یک تیم به مسابقات جهانی اعزام کردیم بدون دریافت یک ریال 
بودجه از فدراسیون، وزارت و یا کمیته ملی المپیک. البته در 
مورد اعزام  هم مشکالتی بود که جای تامل دارد اما نمی خواهم 
به عقب برگردم. در پایان مسابقات هم مدال های زیاد و چندین 
سهمیه ورلد گیم کسب شد. تجلیل و تشکری هم از ورزشکاران 
نشد. اکنون هم بودجه نمی خواهیم، برای حداقل کاری هم که 
می خواهیم سنگ اندازی می شود.  وی در ادامه گفت: خدا را شکر 
که وزیر ورزش شخصی است که به همه مشکالت ورزشکاران 
آگاه است. او مدیر، فنی و متخصص است و به داشتنش افتخار 
می کنیم. باید از این وزیر در سطح خودش انتظار داشته باشیم. 
انتظار ما این است که براساس منشور المپیک و طبق قوانین این 
رشته استقالل داشته باشد. کجای دنیای یک ورزش بین المللی 
که عضو سازمان های بین المللی و مورد تایید IOC است تحت 
پوشش فدراسیونی قرار گرفته که در هیچ کجای دنیا رسمیت 
ندارد. واقعا مورد تامل نیست. چقدر باید سلیقه ای رفتار شود. وی 
افزود: خواسته من و تمام اعضای مجمع این است که از منشور 
المپیک تبعیت شود. ما در این مورد پیشگام هستیم و می خواهیم 
با کمک شخص سجادی این اتفاق خوب رخ دهد. ما باید براساس 
قوانین مطالبه کنیم. من می خواهم از اساسنامه، مصوبات و 

اعضای مجمع دفاع کنم. 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن تشریح دالیل 
حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا، از ارجاع پرونده سرخابی ها و باشگاه گل 
گهر به کمیته انضباطی AFC خبر داد. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا امروز جمعه به صورت رسمی از حذف تیم های استقالل 
و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا و رد درخواست باشگاه 
گل گهر خبر داد. به این ترتیب ایران در فصل ۲0۲۲ لیگ 
قهرمانان آسیا تنها دو نماینده یعنی فوالد خوزستان و سپاهان 

اصفهان را خواهد داشت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در توضیح تصمیم خود 
نوشت: »کمیته کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
گرفت مجوز باشگاه های پرسپولیس، استقالل و گل گهر 
سیرجان )هر سه از ایران( را برای حضور در لیگ قهرمانان 
۲0۲۲ آسیا بر اساس مواد 14.4 و 14.5 آیین نامه مجوز 
باشگاه های AFC را لغو کند. کمیته تشخیص داد که سه 
 )a( ۳.۲ باشگاه تمام معیارهای اجباری )طبق ماده ۳.1 و
مقررات مجوز باشگاه های کنفدراسیون فوتبال آسیا( را 
برآورده نکرده اند و بر این اساس، نباید مجوزحضور در لیگ 
قهرمانان آسیا به آنها داده شود. باشگاه های پرسپولیس، 
استقالل و گل گهر سیرجان از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
۲0۲۲ محروم شدند. عالوه بر این، کمیته کنترل درخواست 
فوق العاده ارائه شده توسط باشگاه گل گهر سیرجان را رد 
کرد.« در رای کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین آمده است 
که AFC اقدامات الزم را برای تضمین اجرای این تصمیم اتخاذ 
خواهد کرد و پرونده این سه باشگاه به کمیته اخالق و انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی و اقدام بیشتر ارجاع 

می شود. )در صورت صالحدید(

گل گهر چرا نتوانست با دریافت مجوز حرفه ای 
جایگزین یکی از تیم های پرسپولیس و استقالل 
در آسیا شود؟  این پرسشی است که روز گذشته 
و بعد از اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مبنی بر حذف 
تیم های استقالل، پرسپولیس و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا 
در ذهن  فوتبالدوستان شکل گرفت. البته گل گهر در فصل قبل 
سهمیه آسیایی را کســب نکرده بود، اما با توجه به مشکالت 
عدیده سرخابی ها و قطعیت عدم حضور آنها در لیگ قهرمانان 
این فرصت برای گل گهر به وجود آمد تا با دریافت مجوز حرفه ای 

راهی لیگ قهرمانان آسیا شود.
اما چرایی این مساله و فرصتی که از دســت رفت را باید در دو 
موضوع جســت وجو کرد. در واقع گل گهر در همه ی آیتم ها 
شرایط الزم را داشــت و حتی به گواه رییس کمیته  استیناف 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال، کامل ترین مدارک را گل گهر 
داشت. اما به دو دلیل روشن نماینده ی سیرجان نتوانست از فیلتر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بگذرد.  ابتدا اینکه در فصل گذشته 
باشگاه گل گهر علی رغم آماده بودن مدارک اما به دلیل تعلل 
مدیرعامل وقت باشگاه یعنی محمدجواهری از ثبت نام نهایی 
اجتباب می ورزد و بدین گونه یک فرصت ارزیابی برای گل گهر از 
دست می رود. اما دلیل مهم تر اینکه، باز هم در زمان مدیرعاملِی 
محمدجواهری، مطالبات مالی بدنساز اسپانیایی باشگاه گل گهر 
بعد از ضرب االجل فیفا پرداخت می شود و همین موضوع سبب 
شکایت این مربی می شود. امری که در نهایت سبب می شود تا 

گل گهر نتواند به عنوان جایگزین به لیگ قهرمانان آسیا برود. 

توضیحات AFC درباره حذف 
استقالل و پرسپولیس

گل  گهر چرا آسیایی نشد؟

خبر

خبر

خبر

رنا
: ای

س
عک

کاغذ ورزش

افقی
 ۱ - روز آینده، فردای امروز - اثری از باروخ 
اسپینوزا - نشستن با تمکين و وقار2 - 
افاده، فیس، خود نمایی - بزرگترین شاعر 
و  واجب   - كورنی  پیر  اثر  باستان،  روم 
ضروری، ضروری۳ - رقیق تر، شفافتر - 
چسبناک - حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، 
لنگه بار - همگی، بز نر، کچل - پیشوای 
 - نیست  خوب  ناپسند،   - زرتشتی4 
مکانی در کاخ های شاهان - دختر التین5 
- تفرجگاه - شهر آلمان - طایفه ای از 

تاتار، نژاد همسایه شمالی6 - دفاع فوتبال 
- جانوری شبیه سوسمار - شالوده و بنیاد، 
پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، 
 - راز  نشین،  باال  عضو   - ها  نازی  حرف 
صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر7 - دستگاهی در قالب سازی  
- طایفه ای در سیستان8 - پار برعکس - 
حشره جهنده، حشره آفتی - اندوهگین  - 
سستی 9 - برابر با هم - خوب مختصر - 
سازمان نفتی، سازمان صادر كننده نفت۱0 
- مخترع ماشین تحریر - از احشاء درون 
پسوند   - بدن  درون  عضو گوارشی  بدن، 

شباهت۱۱ - پارچه کهنه، لنگه در - ورزش 
مادر، عدد بهم زدنی - سنگ سبز قیمتی، 
سنگی است شبیه عقیق به رنگهای سفید 
تیره - بخشش، غذا۱2 -  . كبود و سبز 
شهری در المان - جاه ومقام - پو وارونه 
 - رختخواب۱۳  رود،  می  مرغ  مكان،   -
اصولی،  بنیادی،   - دهان  و  لب  گرداگرد 
مبتنی بر اصل و پایه - پاك،منزه، جای 
پاك۱4 - جوان . دلیر - مقابل پود، تیره 
- پنج تركی۱5 - انگور - مالک گردانیدن 

- فیلمی از دیوید فینچر

عمودی
۱ - کشور اورست - ریز نمرات - گرفتگی 
نفس   - سیم  همراه  طال،   - زبان2 
سیگاری، به سیگار می زنند - كوچكترین 
 - حس۳  بی   - ناپذیر  تجزیه  ذره  ذره، 
نوعی لباس مردانه بلند - پنجمین حرف 
میانبر،  راه   - صنعت4  شگرد،   - یونانی 
های  خیابان  از  یكی  نام   - طریق کوتاه 
تعلیم می دهند، جمع  تهران، در مدرسه 
ابزار، وسیله5 - محصول آتش  درس - 
- نوعی دسر - سالخورده، پیر، کهنسال6 
- بهتر، خوبتر، افضل - از شهرهای استان 
خوزستان  - پستی و فرومایگی، پست 
فطرتی7 - جای پا، رفوزه - صورت، مهره 
شطرنج - از فیلمهای حسین لطیفی8 - 
تمسك جستن، متوسل شدن، دستاویز 
 - عادت  گرفتن،  انس  الفت،   - جویی 
جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم  جین،  شلوار 
بنیاد، شالوده، مبنا -  و  پایه  انفصال9 - 
جاودانگی، پایندگی - خط كش مهندسی، 
چای خارجی۱0 - پهلوان - سطح، چهره، 
- كافی، كافی  ها  بعضی  پیشرفت  مایه 

است - ترمز چارپا - آغوز، شیر غلیظی 
است که تا سه الی چهار روز بعد بعد از 
غده سینه  ترشح  اولین  آید،  تولدت می 
ی مادر بعد از تولد است و منبع سرشاری 
برادر شیرازی، ستاره آث  از پروتئین۱۱ - 

میالن - نامی دخترانه - متین ۱2 - تیزی 
آقتاب  - نوعی یقه - سو وارونه - تشك 
ماوس، درخت بی میوه۱۳ - سپس عربی 
- سوغات اصفهان، ره آورد شهر اصفهان - 
شبان - علت۱4 - چاشنی صبحانه، تربیت 

انواع  از  شیرین که  خوردنی  نوعی  شده، 
میوه ها یا پوست مرکبات با شکر تهیه می 
شود - هکر ناتمام - تیزی آرنج - تردید، 
آغوش  در  نماز۱5 -  از میطالت  دلی،  دو 

گرفتن - مخلوط ساختمانی

جدول شماره ۱۱۴۷

در ماجرای حذف سرخآبی های پایتخت از لیگ 
قهرمانان آسیا به جز مدیران کنونی باید از مدیران 
پیشین نیز خواست که پاسخگو باشند چرا که 

محصول امروز، ماحصل بذر دیروز بوده است.
به گزارش ایرنا، با وجود اینکه انتظار رسمی شدنش 
را داشتیم اما بازهم خبری بود تلخ و ناامیدکننده. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دفاعیات انجام شده از  
سوی باشگاه های استقالل، پرسپولیس و گل گهر 
را قبول نکرد و این سه تیم از حضور در لیگ 

قهرمانان آسیای در سال ۲0۲۲ محروم شدند.
چندی پیش بود که AFC با ارسال نامه ای بلند 
باال و چند صد صفحه ای به فدراسیون فوتبال 
ایران از ابهامات زیاد پرونده سرخآبی های 
پایتخت و گل گهر سیرجان در مسیر دریافت 
مجوز حرفه ای سازی خبر داد و مهلتی پنج روزه 
برای دفاع داد. مشکالت پیش رو آنقدر بزرگ 
بود که مشخص بود باید منتظر حذف نمایندگان 
کشورمان باشیم. مسائل مالیاتی، مالکیت مشترک 
و بدهی های داخلی و خارجی مهمترین موانع 
بودند. تالش هایی صورت گرفت. وزیر ورزش و 
جوانان ورود کرد و حتی مالکیت ۲ باشگاه نیز 

قرار شد به وزارتخانه های دیگر سپرده شود اما 
هیچکدام برای حل مشکل سرخآبی ها کافی نبود. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر بار دفاعیات نرفت 
و امروز )جمعه( خبر رسمی حذف پرسپولیس، 
استقالل و گل گهر سیرجان از لیگ قهرمانان 
اعالم شد. به محض شنیدن این خبر نام ها و 
چهره های زیادی جلوی چشم مخاطبان فوتبال 
و دوست داران این ۲ تیم قرار گرفتند. مصطفی 
آجورلو و مجید صدری چند ماه قبل بود که با 
صراحت اعالم کردند مشکل ۲ باشگاه حل شده 
و هر ۲ تیم مجوز حرفه ای را دریافت کرده اند. 
سیدشهاب الدین عزیزی خادم هم در جلسات 
حاضر بود و او هم بر این ماجرا صحه گذاشت. 
اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای از جمله 
داریوش مصطفوی به عنوان رییس و کاظم اولیایی 
به عنوان عضو، بارها مصاحبه کردند. آنها از رادیو به 
تلویزیون می رفتند و تیتر روزنامه ها و سایت ها و 
خبرگزاری ها را نیز از دست نمی دادند. ادعاهای 
عجیب مطرح می کردند و تنها کاری که انجام 

نمی دادند تالشی بود برای حل مشکالت.
مهدی تاج به عنوان تنها عضو ایرانی و موثر در 

کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نایب رییس در 
این مدت می توانست حداقل تالشی را جهت حل 
مشکالت انجام دهد اما یا تالشی صورت نگرفت یا 
اگر هم شد کافی و موثر نبود؛ مثل همیشه. البته 
که این مشکالت برای امروز و دیروز و این چند ماه 
نبود. باید خیلی زودتر به آنها رسیدگی می شد. 
برخی از این مشکالت محصوالتی بودند که بذر آن  
چند سال پیش ریخته شده بود. وزیر قبلی ورزش 
و جوانان، مدیران عامل پیشین سرخآبی های 
پایتخت و دیگر مدیرانی که نقشی پررنگ در این 

ناکامی دارند، باید پاسخگو باشند.
به هر ترتیب این اتفاق رخ داد و پرسپولیس و 
استقالل در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا حاضر نیستند و گل گهر هم که می توانست 
جایگزین آنها باشد نیز فرصت بزرگ به دست 
آمده را از کف داد. اما این اتفاق جدید و تازه ای در 
فوتبال آسیا نیست. بارها شاهد این قضیه بوده ایم 
که باشگاه های مختلف آسیایی از کشورهایی 
نظیر ژاپن، عربستان و ... در به دست آوردن مجوز 
حرفه ای ناکام بودند و حتی از مسابقات حذف هم 
شدند، ولی با حل مشکالت به صورت ریشه ای 

و در کمال صداقت به مسیر حرفه ای بازگشتند. 
می توان از این شکست درس گرفت و به سمت 
موفقیت حرکت کرد. می توان با صداقت مشکالت 
استقالل و پرسپولیس چه در بحث مالکیتی و چه 
در ماجراهای مالی را مرتفع نمود تا دیگر چنین 
بحرانی گریبانگیر ۲ باشگاه مردمی و پرطرفدار 
نشود. در سال ۲018 ۲ باشگاه النصر و االتحاد 
عربستان به دلیل صادر نشدن مجوز حرفه ای از 
لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند. النصر در سال 
۲0۲0 و ۲0۲1 تا نزدیکی های فینال پیش رفت. 
سوریه تا سال قبل نماینده ای در لیگ قهرماناِن 
چند سال گذشته نداشت ولی حاال نماینده اش 
توانسته مجوز حرفه ای را کسب کند. در همین 
فصل چند کشور دیگر از جمله ترکمنستان، 
عراق، اردن و عربستان نمایندگانی داشتند که 
نتوانستند مجوز حرفه ای را کسب کنند. اما تاریخ 
نشان می دهد که این باشگاه ها توانستند مشکالت 
را خیلی سریع رفع و رجوع کنند و برای فصل بعد 
بدون مشکل به مسابقات ورود کنند. امید می رود 
این اتفاق برای سرخآبی های پایتخت و همچنین 
گل گهر سیرجان رخ دهد و خیلی زود نکات منفی 
موجود در پرونده این باشگاه ها از بین برود تا در 
فصل ۲0۲۳ شاهد حضورشان در لیگ قهرمانان 

آسیا باشیم.

مقصران حذف سرخآبی ها از لیگ قهرمانان آسیا
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 کتاب خرمگس
نویسنده: اتل لیلیان وینیچ
ترجمه: خسرو همایون پور

انتشارات: امیرکبیر
کتاب خرمگس با عنوان اصلی The Gadfly اثری از اتل لیلیان 
وینیچ است که برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ منتشر شد. پدر 

اتل لیلیان وینیچ پروفسور ریاضیات بود و مادرش درباره مسائل 
اجتماعی مقاالتی می نوشت. جرجی اورست، عموی مادر او، 

جغرافیدان مشهوری بود و مرتفع ترین قله جهان نیز، به پاس 
تحقیقات وی، در سلسله جبال هیمالیا، »اورست« نام گذاری 

شده است.

فراخوان یورو اکسپو آرت فورلی ایتالی   
منتشر شد.

مهلت: ۲5 دی 1400- آرت فیر ورنیچه 
 اتحادیه فرهنگی نئوآرت گالری رم ایتالیا به همراه نمایشگاههای 

رومانیای ایتالیا، در آرت فیر ورنیچه، پروژه یورو اکسپو آرت را 
تشکیل داده اند که در روزهای 4، 5، ۶ مارچ ۲0۲۲)15،14،1۳ 

اسفند 1400( در شهر فورلی ایتالیا برگزار خواهد شد. نئوآرت 
گالری رم برای پذیرش هنرمندان ایرانی، گروه نیدرا آرت را به 

عنوان نماینده خود در ایران می شناسد.

موش هیمالیایی
مشخصات: از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به موش سیاه و موش 

قهوه ای دارد، با این تفاوت که جثه موش هیمالیائی کوچک تر است. دم این موش دو رنگ 
است در صورتی که رنگ دم در موش سیاه یک دست است. موهای پشت به رنگ قهوه ای 
و زیر بدن سفید است حد فاصل آن کاماًل مشخص است. گوش ها بلند است و در صورت 

خم شدن به چشم هایش می رسد. طول دم کوتاه تر از طول سر و تنه است و موهای کوتاه و 
ظریفی روی آن روئیده است.زیستگاه: مناطق کوهستانی.پراکندگی: شمال شرقی استان کرمان 
)نمونه ها در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو موجود است( همچنین اطالعات موثقی مبنی بر وجود 
آن در خراسان شمالی )اطراف طرقبه( وجود دارد.پراکنش جهانی: آسیای مرکزی، افغانستان، 
پاکستان، هندوستان، نپال و چین.عادات: از عادات و رفتار این حیوان اطالعاتی در دسترس 

نمی باشد./گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارزدیچیتال

اینفوگرافیکاخبارمعدن

عکسنوشت

و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
آبخیــزداری جنــوب کرمــان از 
آبگیــری بیــش از ۹۰ درصــدی 
ســازه هــای آبخیــزداری در هفــت 
شهرســتان جنوبــی اســتان طــی 

بــارش هــای اخیــر خبــر داد.
ــای  ــازه ه ــداد س ــدی تع ــزه احم حم
شهرســتان  هفــت  آبخیــزداری 
ــی اســتان کرمــان را ۹۵۰ عــدد  جنوب
ــد  ــه ۱۰۰ درص ــت ک ــمرد و گف برش
ــتان  ــزداری شهرس ــای آبخی ــازه ه س
هــای رودبارجنــوب، قلعــه گنــج، 
و  کهنــوج  فاریــاب،  منوجــان، 

عنبرآبــاد آبگیــری شــده انــد.

او میانگیــن بــارش بــاران را در 
منطقــه جنــوب کرمــان بــا توجــه بــه 
خشکســالی هــای اخیــر بســیار خوب 
ــان  ــت: کارشناس ــرد و گف ــی ک ارزیاب
ــزان آب  ــی می ــع طبیع اداره کل مناب
ــیالب را  ــل از س ــده حاص ــره ش ذخی
در ســازه های آبخیــزداری جنــوب 
کرمــان بــه طــور میانگیــن ۷۵ 
ــد. ــر مکعــب اعــالم کردن میلیــون مت
احمــدی ادامــه داد: ایــن میــزان 
آبگیــری ســازه های آبخیــزداری 
در جنــوب کرمــان نقــش مهمــی 
در بهبــود و تغذیــه ســفره های آب 

زیرزمینــی دارد.

ــی و آبخیزداری  ــع طبیع مدیرکل مناب
جنــوب کرمــان بیشــترین میــزان 
آبگیری ســازه هــای آبخیــزداری را در 
مناطــق ســیالبی برشــمرد و گفت:بــر 
اســاس بازدیدهــا و نظارت هــای 
ــان  ــه توســط کارشناس صــورت گرفت
ــا،  ــان بارش ه ــی در زم ــع طبیع مناب
خســارتی به ســازه هــای آبخیــزداری 

ــت. ــده اس وارد نش
ــای  ــازه ه ــاخت س ــای س ــه مزای او ب
آبخیــزداری اشــاره کــرد و کنتــرل 
ســیل، کاهــش خســارت ســیالب، 
تغذیــه آبخوان هــا و قنــات هــا، 
افزایــش ســطح ســفره هــای آب 
ــوب،  ــم رس ــش حج ــی، کاه زیرزمین
خــاک  فرســایش  از  جلوگیــری 
و تخریــب اراضــی کشــاورزی را از 

جملــه آثــار آن برشــمرد.
احمــدی بــر نقــش مهــم طــرح هــای 
آبخیــزداری در خشکســالی هــای 
ــداد  ــت: تع ــرد و گف ــد ک ــر تاکی اخی
زیــادی از ایــن طــرح هــا از محــل 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی 
طــی ســه ســال گذشــته احــداث 
ــال  ــه دنب ــبختانه ب ــه خوش ــده  ک ش
ــل  ــور کام ــه ط ــر ب ــای اخی بارش ه

آبگیــری شــدند.

مراسم عزاداری
 سنتی بختیاری

شهرکرد - ایرنا - سوگواری بختیاری ها یکی از نمایشی ترین 
انواع تعزیه و تاثیر برانگیزترین انواع عزاداری ایرانی است.

بزرگداشت بزرگان، کالنتران، ریش سفیدان، جوانان غیور و 
بی بی ها و زنان نامدار پس از مرگ نوعی فرهنگ خاص را در 

بختیاری ایجاد می کند.

عکس: ایرنا

سنا
: ای

بع
من

۹۰ درصد س ازه های آبخیزداری جنوب کرمان آبگیری شد

شرکت مس برای کمک به سیل زدگان 
جنوب استان کرمان وارد عمل شد

انتخاب مهندس مهدی سلطانی راد به عنوان 
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کرمان 

خبر

شـرکت ملی صنایع مس ایران نخسـتین محمولـه اقالم ضـروری را برای یاری رسـانی 
به مردم سـیل زدِه منطقـه جنوب اسـتان کرمان ارسـال کرد.

در پـی فعالیت سـامانه بارشـی اخیـر و جاری شـدن سـیل در مناطـق جنوبی اسـتان 
کرمان، مجتمع مس سرچشمه رفسـنجان در راستای ایفای مسـئولیت های اجتماعی 
شـرکت ملی صنایع مـس ایـران نخسـتین محموله اقـالم ضـروری و مـورد نیـاز  را به 
مناطق آسـیب دیده ارسـال نمـود. همچنین نماینـده ویژه مدیـر گروه روابـط عمومی 
و حـوزه مدیرعامـل در امور جهـادی اسـتان نیز برای بررسـی شـرایط به منطقـه اعزام 

گردیـد.
گفتنی اسـت با توجـه به بارش هـای اخیر چنـد روز گذشـته بخش هایی از اسـتان های 
کرمـان، فـارس، سیسـتان و بلوچسـتان بـا سـیالب های گسـترده روبـرو شده اسـت و 
آبگرفتگـی معابر، جاری شـدن سـیل، مسـدود شـدن راه ها، قطـع آب و برق، شکسـته 

شـدن پل هـا و … خسـارت هایی را به مـردم ایـن مناطـق وارد کرده اسـت.

با حکـم علی رسـولیان معاون وزیـر صنعت و معـدن و تجـارت و رئیس هیئـت مدیره و 
مدیرعامل سـازمان صنایع کوچک و شـهرکهای صنعتی ایران که توسـط رضا رحیمی 
معاون توسـعه مدیریت و منابع و امور اسـتان های سـازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران ابالغ گردید ، مهدی سـلطانی راد به عنوان سرپرسـت شـرکت شهرکهای 

صنعتی کرمان انتخاب شـد 
سـلطانی راد قبل از ابالغ حکم سرپرسـتی به عنوان معـاون صنایع کوچـک و قائم مقام 

شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمان انجام وظیفه می نموده اسـت.

آگهیاستخدامدراستانکرمان

موقعیت شغلی: کارشناس حسابداری
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
کارشناس رشته حسابداری یا مدیریت

حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
آشنا به حسابداری پیمانکاری

ترجیحا آشنا به حسابداری رایورز
تسلط به نرم افزار آفیس

دارای روحیه تیمی و روابط عمومی مناسب
اطالعات تماس
info@nasiromran.com ایمیل

های  پایانه  کارتخوان  دستگاه  شغلی:پشتیبان  موقعیت 
فروشگاهی

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس می بایست توانایی 
الزم جهت نصب و سرویس های دوره ای، جمع آوری و بازاریابی 

دستگاه های کارتخوان در سطح شهر را داشته باشند.
به همین منظور نیاز است تا پشتیبان ها دارای وسیله نقلیه 
ترجیحا موتور سیکلت باشند تا بتوانند به راحتی در سطح 

شهر عبور و مرور نمایند.
بیمه تامین اجتماعی به همراه بیمه تکمیلی

بدون یک روز تاخیر در پرداخت حقوق

موقعیت شغلی: نماینده علمی )مدرپ(
جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت
سابقه کار: مهم نیست

شرایط احراز
فارغ التحصیل و یا دانشجوی ترم آخر رشته های علوم 
پرستاری،  میکروبیولوژی،  پیراپزشکی،  آزمایشگاهی، 

مامایی، بهداشت، مدیریت، تربیت بدنی، روانشناسی
عالقه مند به بازاریابی و فروش

حقوق ثابت و به موقع
هزینه ایاب ذهاب

اطالعات تماس: واتساپ ۰۹۰۱۸۰۹۴۸۹۸
hr@zarringc.com ایمیل

استخدام یاس ارغوانی استخدام نصیر عمران آریا
زیر مجموعه بانک ملت

استخدام زرین رویا

خبر

رییــس جمعیت هــالل احمــر جمهوری اســالمی 
ــس  ــدگان مجل ــا نماین ــدار ب ــه دی ــاره ب ــا اش ب
شــورای اســالمی گفت:پیگیر هموارشــدن مســیر 
ــر  ــالل احم ــب ه ــران داوطل ــتخدامی امدادگ اس

ــتیم. هس
پیرحســین کولیونــد در دیــدار جمعــی از 
امدادگــران و نجاتگــران پایــگاه امدادونجــات 
ــزود:  ــان اف ــوب کرم ــربیژن در جن ــاده ای س ج
امدادگــران قشــر مظلــوم و زحمتکــش جمعیــت 
هــالل احمــر هســتند کــه کار حاکمیتــی انجــام 

ــد.  ــی دهن م
رییــس جمعیت هــالل احمــر جمهوری اســالمی 
خاطرنشــان کــرد: از طریــق ســازمان های 

امــور اســتخدامی و برنامــه و بودجــه، پیگیــر 
ــش  ــتخدام، افزای ــذب، اس ــرای ج ــی ب راهکارهای
ــه  ــش بیم ــز پوش ــاب و نی ــاب و ذه ــارات ای اعتب

ــتیم. ــران هس ــنواتی امدادگ ــی و س درمان
کولیونــد بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع اعتمــاد 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ب ــن جمعی ــه ای ــردم ب م
ــار  ــم اظه ــیار مه ــی بس ــای اجتماع ــرمایه ه س
ــان  ــت همچن ــار اس ــران انتظ ــت: از امدادگ داش
ــانی  ــت رس ــردم خدم ــه م ــتیاق ب ــور و اش ــا ش ب

کننــد.
ــالل  ــب ه ــای داوطل ــف نیروه ــه داد: تکلی او ادام
احمــر اســت کــه در افزایــش حــس اعتمــاد مردم 

نســبت بــه ایــن جمعیــت اهتمــام ورزنــد. 

تئاتـر  سراسـری  ره  سـومین جشـنوا
سـردار آسـمانی بـه مناسـبت دومیـن 
سـالگرد شـهادت سـردار دل هـا از محل 
بیـت الزهـرای شـهر کرمـان آغـاز بـه 

کار کـرد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان کرمـان در آییـن افتتـاح ایـن 
سـومین جشـنواره گفت:جشـنواره تئاتر 
سـردار آسـمانی یکی از شـاخص ترین و 
مهمترین رویدادهای هنری در راسـتای 
ترویـج و تبیین مکتب شـهید سـلیمانی 
اسـت کـه برگـزاری ایـن جشـنواره را از 
اربعیـن شـهادت سـردار سـلیمانی آغاز 

کردیم.محمدرضـا علیـزاده افزود:تعـداد 
۲۴۶ اثر به دبیرخانه سـومین جشـنواره 
سراسـری تئاتـر سردارآسـمانی ارسـال 
شـد که از این تعـداد ۱۳۵ اثـر مربوط به 
بخش اصلی جشـنواره نمایـش خیابانی، 
۷۱ اثـر مربوط بـه نمایشـنامه نویسـی و 
۴۰ اثـر مربوط بـه بخـش رادیـو نمایش 

اسـت.
او با اشـاره بـه حضـور ۱۷۰نفـر هنرمند 
و عوامـل اجرایـی در جشـنواره بیـان 
۲۷ اسـتان  تئاتـر  کـرد: هنرمنـدان 
کشـور میهمـان جشـنواره هسـتند کـه 
بیشـترین مشـارکت بـه ترتیـب مربـوط 

به اسـتان های تهـران، کرمـان، گیالن و 
آذربایجـان شـرقی اسـت.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
د:در بخـش  مـه دا دا اسـتان کرمـان ا
نمایـش خیابانـی ۱۶ گـروه، در بخـش 
رادیـو نمایـش هفـت گـروه و تعـداد ۱۰ 
اثر در بخش نمایشـنامه نویسـی انتخاب 
او اظهار داشـت:اجراهای  شـده اسـت.
خیابانـی طـی سـه روز آینـده در سـطح 
شـهر کرمـان در محل هـای میـدان 
گنجعلیخـان، بـرج اول، گلـزار شـهدا و 
ورودی مسـجد جامـع کرمـان برگـزار 

مـی شـود.

کولیوند:  
آغاز به کار جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان استخدام امدادگران داوطلب هالل احمر پیگیری می شود


