
کودهای یارانه ای در جنوب استان 
 کرمان دچار پرمصرفی نبوده اند
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هزینه های سالمت روی دوش بیماران کرمان
 خدمات دندان پزشکی، تعرفه پزشکان خصوصی و کمبود نیروی نظارتی در دانشگاه علوم پزشکی متهمان اصلی گرانی هزینه های پزشکی در استان کرمان

فقیرترین استان کشور، بیشترین  تعرفه پزشکی را دارد

فاز اول پارک گردشگری فهرج 
به زودی به بهره برداری می رسد

 معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد:

احداث شهرک صنعتی
  ۵ هزار هکتاری در بردسیر

معاونت توســعه شــرکت ســنگ آهن گهرزمین 
گفت:شرکت گهر زمین مدتهاســت در مورد نحوه 

 تعیین یک اســتراکچر توســعه و راه اندازی شــهرک صنعتی ۵هزار هکتــاری فعالیت دارد.
اسماعیل کروشاوی، با اشاره به طرح های توسعه ای شرکت گفت: شرکت گهر زمین مدتهاست 
در مورد نحوه تعیین یک استراکچر توسعه کار کرد. تا در کنار این شعار، گهرزمین به یک شرکت 
معدنی و صنعتی تبدیل شود و عالوه بر تهیه مواد معدنی و تبدیل آن به گندله و کنسانتره یک قدم 

فراتر رفته و بتواند از سنگ تا آهن فرآوری داشته باشد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان فهرج 
گفـت: »فـاز اول پارک گردشـگری شهرسـتان فهـرج با مسـاحت ۴ 

هکتـار بـه زودی به بهره بـرداری می رسـد.«
حمیـد وحیـد زاده اظهارکرد:»ایـن پارک گردشـگری بـا اعتباری بالـغ بر ۱۰میلیـارد ریال 
توسـط شـهرداری فهرج و همـکاری اداره کل میراث فرهنگـی در نزدیکی سـاختمان پایگاه 

جهانـی لوت راه اندازی شـده اسـت.«
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مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول 
وزارت میراث فرهنگی:

مالکیت بیشتر بناهای 
تاریخی در اختیار سایر 

دستگاه ها است
مدیرکل امور موزه ها 
و اموال منقول وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
تاکید بر اینکه با اسناد خزانه سه ساله نمی توان 
آثار تاریخی را مرمت و بهسازی کرد گفت: »در 
حال حاضر بیشتر بناها و خانه های تاریخی در 
مالکیت و تصرف سایر دستگاه های دولتی از 
قبیل اوقاف است و میراث فرهنگی نمی تواند 
برای حفاظت و نگهداری این قبیل بناها وارد 

عمل شود.«

معاون رییس جمهور: 

نظام جامع هماهنگ 
پرداخت حقوق 

ساماندهی می شود

معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی کشور عنوان کرد:

مرمت بیشتر بناهای 
تحت تملک وزارت 

میراث فرهنگی 
در استان کرمان

صفحه 1
را بخوانید 

صفحه 2را 
بخوانید
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تومــان  ۵00 قیمــت              1400 دی   20 دوشــنبه         1149 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

دردسرهای ساکنان دردسرهای ساکنان 
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مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول 
وزارت میراث فرهنگی:

مالکیت بیشتر بناهای 
تاریخی در اختیار سایر 

دستگاه ها است

جبران کمبود قبر در آرامستان زرند

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
تاکید بر اینکه با اسناد خزانه سه ساله نمی توان 
آثار تاریخی را مرمت و بهسازی کرد گفت: »در 
حال حاضر بیشتر بناها و خانه های تاریخی در 
مالکیت و تصرف سایر دستگاه های دولتی از 
قبیل اوقاف است و میراث فرهنگی نمی تواند 
برای حفاظت و نگهداری این قبیل بناها وارد 

عمل شود.«
محمدرضا کارگر در نشست جمع بندی سفر 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی به رفسنجان اظهار کرد: »وقتی به 
میراث فرهنگی توجه می شود به سبک زندگی 

نیز توجه می شود.«
او با بیان اینکه نسل های گذشته نیز با بیکاری، 
خشکسالی، سیل و سایر بحران ها و بالیای 
طبیعی مواجه بوده اند افزود: »نسل های قبلی 
از تجربه گذشتگان استفاده می کردند امری که 

نسل امروز از آن بی بهره است.«
کارگر با اشاره به اینکه وقتی یک اثر حفظ 
می شود بخشی از حافظه تاریخی نیز حفظ 
می شود بیان کرد: »متاسفانه با اسناد خزانه سه 
ساله نمی توان اقدامی برای مرمت و نگهداری 

آثار تاریخی انجام داد.«
او خواهان همکاری همه دستگاه ها و نهادها برای 
حفظ آثار فرهنگی و تاریخی شد و خاطرنشان 
کرد: »در حال حاضر بخش زیادی از این آثار در 
تملک ارگان های دولتی است که کارشناسان 
میراث فرهنگی حتی امکان انجام بازدیدهای 

دوره ای از آنها را ندارند.«

معاون خدمات شهری شهرداری زرند از اقدامات صورت 
گرفته شهرداری برای جبران کمبود قبر در آرامستان بهشت 

زهرا )س( خبر داد.
محمد مهدی ضیاءالدینی معاون خدمات شهری شهرداری 
زرند از اقدامات صورت گرفته شهرداری برای جبران 
کمبود قبر در آرامستان بهشت زهرا )س( خبرداد و 
گفت:باهماهنگی های انجام شده با معاونت فنی و عمرانی 
ساخت قبر در بهشت زهرای زرند با جدیت در حال انجام 

می باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری زرند با اعالم اینکه یکی 
از نیاز های مدیریت بحران درشهر های آماده سازی فضا 

آرامستان ها می باشد گفت: روزانه بین ۵ تا ۷ قبر در آرامستان 
آماده می شود.

ضیاءالدینی در ادامه از زیبا سازی فضا های آرامستان 
گفت:متاسفانه در طی سال های گذشته افرادی که در بهشت 
زهرا دارای قطعه می باشند اقدام به گودبرداری غیر اصولی 
کرده اند که این امر مشکالت متعددی را برای شهروندان 

بوجود آورده است.
به گفته او این مالکین موظف هستند حداکثر تا ۲۰بهمن 
ماه نسبت به ساماندهی قطعه های خود اقدام کنند در غیر 
این صورت محل های گوبرداری شده از سوی شهرداری پر و 

مالکین مشمول جرائم خواهند شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی،کشاورزی جنوب کرمان گفت: 
میزان کودهای یارانه دار ازته، فسفاته و پتاسه در سال های اخیر 
 به استناد آمار و اطالعات رسمی، دچار پرمصرفی نبوده است.

محمد شریفی بیان کرد: مصرف این کودها همواره کمتر 
از میزان توصیه های موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 

بوده است .

کرمان خیال قطـب درمان شـدن را در سـر می پرورانـد اما مردمانـش برای درمـان راهی 
یـزد و شـیراز و تهران انـد. موضوعـی کـه معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
در آخریـن مصاحبه اش بـا »کاغـذ وطـن« آن را بـه  تودار بـودن پزشـکان کرمانـی و کم 

حرفی شـان با بیمار ربطـی داده بود. بیمـار به هنـگام مراجعه بـه مرکز درمانـی اطالعات 
کافـی از مریضـی اش دریافت نکـرده و به این باور رسـیده که پزشـک مورد نظـر اطالعات 
کافـی نـدارد. آخرین گـزارش مرکـز آمـار ایـران امـا پـرده از واقعیتی دیگـر بر مـی دارد؛ 

کرمان بعد از ایـالم باالترین تـورم را در بخش بهداشـت و درمان داشـته اسـت. موضوعی 
که یـک سـر آن به هزینـه خدمـات دنـدان پزشـکی بـر می گـردد و سـر دیگـرش هم به 

تعرفه هـای بـاالی  بهداشـتی و درمانـی در مراکـز خصوصی.

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ) تهیه مصالح و اجرای  حدود 88000متر شبکه و 4000انشعاب پراکنده در شهرستان های بافت ،بردسیر، شهربابک، 
رابر و روستاهای تابعه و 1000انشعاب سری خبر از توابع شهرستان شهربابک( به شماره  2000093164000139 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ  1400/10/20 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 
ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:1400/10/28

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:1400/11/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
 22 بلوار  در  واقع  کرمان  استان  گاز  شرکت 
راه   چهار  با  ادیب  راه  سه  فاصل  حد   - بهمن 
شماره   034-31326000 تماس:  شماره  شعبانیه 

 0 3 4 -3 3 2 3 9 6 6 1 : فکس

مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
سامانه: در  عضویت 

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 65-00نوبت اول
تهیه مصالح و اجرای  حدود 88000متر شبکه و 4000انشعاب پراکنده در شهرستان های بافت، 
بردسیر، شهربابک، رابر و روستاهای تابعه و 1000انشعاب سری خبر از توابع شهرستان شهربابک 

2000093164000139کد فراخوان1400/10/20تاریخ چاپ نوبت اول540مدت زمان اجرا)روز(

9/400/000/000مبلغ تضمین)ریال(1400/10/21تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

شناسه آگهی : 1254596

تجدید آگهی مزایده عمومی
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد واگذاری نگهداری و بهره برداری از پاركینگ 
پایانه بار جیرفت را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید . لذا كلیه متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و كسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت10روز در ساعات اداری به 
اداره كل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان به آدرس کیلومتر 3 محور جیرفت - کرمان قسمت بازرگانی  و یا 
سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و حداكثر تا تاریخ 1400/10/30 پیشنهادات خود را 

در ساعات اداری به دبیرخانه اداره كل حمل و نقل و پایانه های جنوب استان کرمان تحویل و رسید دریافت نمایند .
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي جنوب استان کرمان

معاون امور مجلس رییس جمهور با بیان اینکه نظام 
هماهنگ پرداخت حقوق در دولت ساماندهی 
می شود گفت: نظام هماهنگ پرداخت که سال ها 
قبل تنظیم و بتدریج تغییرات و استثنائاتی یافته 
اینک به نظام ناهماهنگ تبدیل شده است و 

نیازمند بازنگری جدی است.
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رئیس دادگستری شهرستان راور:

طرح پیشگیری از تصادفات 
در دستور کار قرار گرفت

فرحبخش گفت: با وقوع حوادث ناگوار اخیر با موتورسیکلت که منجر به 
مصدومیت و فوت تعدادی از جوانان و نوجوانان شد، موضوع پیشگیری 
از تصادفات در دستور کار قرار گرفت.ابوالفضل فرحبخش، در نشست 
شورای پیشگیری از وقوع جرم راور گفت: مطابق قانون، مصوبات شورای 
پیشگیری برای همه ادارات و نهاد ها طبق وظایف قانونی آن ها الزم 

االجراست.
او می گوید:پیشگیری از وقوع جرم شامل پیش بینی، شناسایی و ارزیابی 
وقوع جرم و تصمیم گیری و اقدامات الزم برای از میان بردن یا کاهش 
جرم می باشد و طبق قانون، مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم 
ضمانت اجرای قانونی دارد.این مقام قضایی گفت:نظر به درخواست های 
مردمی، طرح های پیشگیری از وقوع تصادفات با موتورسیکلت، رانندگی 
بدون گواهینامه و کنترل ونظارت بر بازار در شورای پیشگیری از وقوع 
جرم مطرح و مصوب شده است و در این جلسه گزارش اقدامات انجام 
شده درخصوص این دو طرح پیگیری می شود.رئیس دادگستری راور می 
گوید:نیروی های نظامی و انتظامی و ادارات مسئول باید ضمن پیش بینی 
چالش ها و مشکالت پیش روی طرح پیشگیری از تصادفات، با همراهی 
مردم مصوبات این طرح را وفق قوانین و مقررات اجرا نمایند.مجتبی 
استوار زاده، معاون دادستان عمومی و انقالب راور نیز در این نشست 
گفت: پیشگیری از وقوع بزه و حفظ حقوق عامه از اولویت های دادستانی 

شهرستان راور می باشد.
این مقام قضایی گفت:در خصوص پیشگیری از وقوع تصادفات و رانندگی 
بدون گواهینامه، همه مسئوالن ادارات باید با همکاری و همراهی 
نیروی های خدوم و زحمتکش انتظامی، از وقوع جرایم و تخلفات 
رانندگی پیشگیری کنند.به گفته استوار زاده متاسفانه رانندگی کودکان 
و نوجوانان با موتورسیکلت در سطح شهرستان راور به صورت گسترده 
مشاهده می گردد که این موضوع منجر به فوت تعدادی از این نوجوانان 
شده است، لذا باید از ورود دانش آموزان با موتورسیکلت به مدارس 

جلوگیری شود.

کودهای یارانه ای در جنوب استان 
کرمان دچار پرمصرفی نبوده اند

سمیه خدیشی| مدیر شرکت خدمات حمایتی،کشاورزی جنوب کرمان 
گفت: میزان کودهای یارانه دار ازته، فسفاته و پتاسه در سال های اخیر به 

استناد آمار و اطالعات رسمی، دچار پرمصرفی نبوده است.
محمد شــریفی بیان کرد: مصرف این کودها همواره کمتر از میزان 

توصیه های موسسه تحقیقات خاک و آب کشور بوده است .
او اظهارداشت: در ابتدای هر سال موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 
نیاز کل استانهای کشور به انواع کودهای ازته ،فسفاته و پتاسه را به وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم و وزارتخانه نیز کودهای مورد نیاز و مقادیر آنها را 
به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابالغ می نمود تا نسبت به تامین 

و توزیع آن اقدام گردد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: میزان 
نیاز کشور به کودهای ازته ،فسفاته و پتاسه طبق اعالم موسسه تحقیقات 
خاک و آب کشور به طور متوسط چهار و نیم میلیون تن در سال است 
که طی یک دهه اخیر مصرف این کودها هیچگاه به سه میلیون تن هم 

نرسیده است.
او می گوید بر همین اساس در سال گذشته میزان نیاز جنوب استان 
کرمان به کودهای یارانه دار ازته، فسفاته و پتاسه به طور جمع مقدار 
۶0 هزار تن بوده که علی رغم تأمین و تدارک سهمیه اعالمی توسط 
این شرکت ،فقط مقدار ۳۷ هزار و 2۶0 تن از انواع این کودها مصرف 

شده است.
شریفی در پایان تاکید کرد: الزم به توضیح است که در سال گذشته 
نرخ فروش کودهای فسفات و پتاس به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی 
از رسمی به نیمایی، ۵ برابر شده که این موضوع باعث کاهش بیشتر 
مصرف این 2 نوع کود در کشور و خصوصاً جنوب کرمان گردیده است 
و فاصله مصرف کودهای یارانه ای با میزان نیاز واقعی بیشتر شده است.

معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد: 
احداث شهرک صنعتی 

۵ هزار هکتاری در بردسیر
معاونت توسعه شرکت ســنگ آهن گهرزمین گفت:شرکت گهر 
زمین مدتهاست در مورد نحوه تعیین یک استراکچر توسعه و راه 

اندازی شهرک صنعتی ۵هزار هکتاری فعالیت دارد.
اسماعیل کروشاوی، با اشاره به طرح های توسعه ای شرکت گفت: 
شرکت گهر زمین مدتهاست در مورد نحوه تعیین یک استراکچر 
توســعه کار کرد. تا در کنار این شــعار، گهرزمین به یک شرکت 
معدنی و صنعتی تبدیل شود و عالوه بر تهیه مواد معدنی و تبدیل 
آن به گندله و کنسانتره یک قدم فراتر رفته و بتواند از سنگ تا آهن 

فرآوری داشته باشد.
او افزود: بر اساس این اهداف  ساختار مناسبی تعریف شد. ما در 
یک منطقه وسیع تر از سیرجان که با ترافیک صنعتی و جمعیتی، 
چالشهای اجتماعی و مسائل سکونت، مسائل گرانی، مسکن دست 
و پنجه نرم می کند؛ وارد عمل شــدیم. بر این اساس سه منطقه  

سیرجان، بندرعباس و بردسیر برای توسعه کاندیدا شدند.
او اظهار کرد: مشــخص شــد یکی از دالیل انتخاب این مناطق، 
مسائل اشتغال مردم و لزوم توسعه یافتگی آنهاست بر این اساس 
سندی در وزارت صنایع تنظیم  و کلیه مسئولین قضایی، استانی 
و صنعتی آن را امضا کردند.کروشاوی تصریح کرد:بر اساس این 
سند یک شــهر صنعتی جدید به وســعت ۵ هزار هکتار در حال 
تاسیس  است که باعث رونق  شهر بردسیر می شود و با توجه به 
فاصله کم آن با شهر کرمان موجب می شود تا کرمانی ها سهم خود 
را از این اشتغال به دست آورند.کروشاوی خاطرنشان کرد:نتیجه 
این تقسیم بندی آن شــد که اگر موضوعات حمل و نقل در شهر  

بندرعباس به عنوان یک مزیت محسوب می شود.
معاون توسعه شــرکت گهرزمین عنوان کرد: اما موضوع انتخاب 
زمین در آنجا یک عیب اســت در ضمن زمینی که برای توسعه 
ساختاری در نظر داشــتیم نزدیک به ۵ هزار هکتار وسعت دارد 
این هدف در بندرعباس محقق نمی شد از طرفی تمام این سند 
به نام گل گهر و گهرزمین است که باید به صورت مشترک  آن را 
به سرانجام برسانند و در صورت انتخاب شهر بندرعباس، این دو 

شرکت باید سرمایه خودشان را به آنجا منتقل می کردند.
او افزود:بر این اســاس انتخاب اول ما برای توســعه پروژه شهر 
بردســیر قرار گرفت تا بتواند مســائل مربوط به اشتغال، مسائل 
اجتماعی رعایت محیط زیست، چالش ازدحام و ترافیک صنعت 

متقاضیان کار را جوابگو باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: 
با توجه به بارندگی های اخیر در استان کرمان، 
در حال حاضر حجم آب ذخیره شده در پشت 

سدهای استان 222 میلیون مترمکعب می باشد.
علی رشیدی اظهار نمود:به لطف خداوند بارش هایی از اواخر هفته 
گذشته در سطح استان به وقوع پیوست که شدت این بارش ها 
را در مناطق جنوبی استان شاهد بودیم.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای کرمان افزود: سیالب های ورودی از محل سامانه 
بارشی اخیر در سد جیرفت حدود 11 میلیون مترمکعب بوده که 
در حال حاضر 122 میلیون مترمکعب ذخیره سد جیرفت می 
باشد.رشیدی ادامه داد: سیالب های ورودی در سد نساء حدود 8 
میلیون متر مکعب بوده که در حال حاضر ذخیره سد ۶0 میلیون 
مترمکعب می باشد.او در خصوص بقیه سدهای استان ابراز نمود: 
سیالب های ورودی به سد تنگوئیه سیرجان و سد شهید قاسم 
سلیمانی )سد بافت( ناچیز و کمتر از یک میلیون مترمکعب می 
باشد و ذخیره سد تنگوئیه 1۵ میلیون مترمکعب و ذخیره سد 

شهید قاسم سلیمانی )بافت( 2۵ میلیون مترمکعب است.

رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از آغاز عملیات اجرایی 
طرح سرشماری واحدهای بهره مند از تسهیالت اشتغال روستایی و 
عشایری استان کرمان خبر داد.جعفر رودری در خصوص تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری اظهار کرد:سهمیه ابالغی استان کرمان 
بیش از ۶۳0 میلیارد تومان است که بیش از ۵۷0 میلیارد آن تاکنون 
پرداخت شده است.او در خصوص مابقی این سهمیه گفت:طرح ها 

در دست بررسی بوده و تسهیالت مربوط به آنها پرداخت می شود.
رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد:حدود 9 هزار و 
200 فرصت شغلی از محل اعطای این تسهیالت ایجاد شده است.

او گفت: بر این اساس از 18 دی ماه امسال به مدت یک ماه ماموران 
آمار گیر آموزش دیده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان 

به 2۳ شهرستان استان مراجعه می کنند.

قرار بود شیر باغ وحش سیرجان که نگهداری آن در 
وضعیت نامناسب طی روزهای گذشته، اعتراضات 
فراوانی را به دنبال داشت، به قرنطینه اداره کل محیط 
زیست استان کرمان انتقال یابد؛اما مدیرکل محیط زیست استان 
با بیان اینکه انتقال شیر بدون بیهوشی میسر نیست و از آنجا که 
بیهوشی نیز باتوجه به کهولت سن آن ریسک باالیی دارد، گفت: »در 
این شرایط، محیط زیست فعال در همان محل باغ وحش سیرجان، 
تغذیه آن را تامین می کند«.مرجان شاکری افزود: »همزمان 
نیز،رایزنی با مراجع ذی صالح و کارشناسان به منظور اخذ بهترین 
تصمیم درباره آن ادامه دارد«.او با اشاره به فیلمی که از وضعیت بغرنج 
این شیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، گفت:»اگر در 
فیلم، ضعف شیر مشاهده می شود دلیل بر نداشتن غذا نیست بلکه 
به دلیل مشکالت دندانی،این شیر پیر امکان تغذیه از هرگونه گوشت 

را ندارد و باید غذای لطیفی در اختیارش قرار گیرد«.
او ادامه داد:»در حال حاضر،با توجه به  تغییر در رویه ی تغذیه و 
استفاده از مکمل های غذایی، حال این شیر البته نسبت به آن روزی 
که فیلم از این حیوان در فضای مجازی منتشر شد بسیار بهتر 
است«.او ادامه داد:»این شیر جزو شیرهای پیر باغ وحش محسوب 

می شود و ضعیف شدن آن نیز پدیده ای کامال طبیعی است«. 
شاکری تاکید کرد:»انتقال این حیوان به دلیل سن باالیی که دارد 
همراه با ریسک خواهد بود و احتمال اینکه بعد از بیهوشی تلف شود 
زیاد است لذا به همین دلیل در همان محل باغ وحش، محیط زیست 
تغذیه این حیوان را تامین می کند«.او با بیان اینکه این حیوان توسط 
شخصی که باغ وحش تاسیس کرده از شهرداری خریداری شده 
است، اظهار کرد:»صاحب باغ وحش آدم جنایتکاری که نبوده تا به 
حیوان غذا ندهد که تلف شود. بعد از شرایط کرونا بازدیدکنندگان 
باغ وحش کم شده اند و علی الظاهر تامین هزینه نگهداری حیوانات 

برای وی نیز سخت و هزینه بر بوده است«.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان با اشاره به اینکه مکمل های 
غذایی و تغذیه اکنون برای حیوان از سوی محیط زیست تامین و 
حالش هم به نسبت بهتر شده است، افزود:»این شیر بالغ سن باالیی 
دارد و مرگ حیوانات در سنین باال نیز امری طبیعی است؛این حیوان 
در طبیعت سن کمتری دارد و در باغ وحش به دلیل تغذیه مناسب 

و مکمل های غذایی عمر بیشتری می  کند«. 

بعد از یارانه معیشتی،  یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی هم امروزا )دوشنبه( به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود و با وجود اعالم اولیه، یارانه جدید که احتماال رقمی بین 
90 تا 12۶ هزار تومان است در دی ماه پرداخت نشده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، 
این در حالی است که منابع پرداخت این یارانه باید از محل حذف ارز 4200 تومانی باشد 

که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایسنا، از سال 1۳89 تاکنون، سالهاست که در بیستم هر ماه یارانه نقدی 4۵ 
هزار و ۵00 تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز می شود که تعدادشان به ۷8 میلیون 
نفر در ماه می رسد. از آبان 1۳98 نیز با افزایش قیمت بنزین یارانه جدیدی تحت عنوان 
کمک معیشتی به چرخه یارانه ای ایران وارد شــد و در دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بنا به 

تعداد خانوار پرداخت می شود.
اما در چند ماه اخیر که دولت بر برنامه خود برای اصالح وضعیت یارانه های پنهان تاکید 
داشته و ماجرای حذف ارز 4200 تومانی مطرح است، از سوی چند مرجع دولتی اعالم شد 

که یارانه جدیدی در ازای این حذف ارزی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

یارانه جدید به دی نرسید، احتماال بهمن!
در حالی که بانک ها از پرداخت وام به کسانی که ضامن دارند نیز خودداری می  کنند، حاال وزیر اقتصاد 

قصد دارد اعتبارسنجی را جایگزین ضامن کند.
سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک های دولتی درباره جایگزینی اعتبارسنجی 
به جای وثیقه و ضامن به ویژه در وام های خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت ها اعتبارسنجی ها در 
پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعالم ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی 
بسنده شــده بود.وی ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام 
فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا 

وثیقه الزم را نداشتند و از دریافت وام محروم کرده است، انجام خواهد شد.
خاندوزی درباره توقف تسهیالت بانکی در ماه های پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل 
و ابالغیه ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیالت بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی 

بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه های پایانی ســال افزایش 

می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری می کنیم فشاری به افراد وارد نشود.

اعتبارسنجی جایگزین ضامن تسهیالت
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشــاره به تعادل و ثبات موجود در تنظیم بازار و 
قیمت های سیمانی اعالم کرد که در حال حاضر قیمت هر پاکت سیمان در بورس کاال به زیر 2۵ هزار 

تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا عبدالرضا شیخان ضمن اعالم خبر ایجاد ثبات و تعادل در بازار سیمان، اظهار کرد: پس از 
التهابات تابستانی ناشی از قطعی برق و کاهش تولید و عرضه سیمان و در نهایت افزایش قیمت ها در این 
بازار، برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع تولید و حل مشکالت این بخش منجر 

به کاهش قیمت ها و تعادل در بازار سیمان شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تأمین سوخت 
کارخانه های سیمانی و افزایش تولید و عرضه نسبت به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم بازار این محصول 
وجود ندارد. تعادل و ثبات قیمت ها در بازار سیمان در صورت تأمین سوخت و برق پایدار، ادامه خواهد 

داشت.
وی ضمن تشریح میزان عرضه و تقاضای فعلی در بورس کاال، گفت: قیمت یک تن سیمان پاکتی در بورس 

کاال 480 هزار تومان است که قیمت هر پاکت سیمان را در محدوده زیر 2۵ هزار تومان قرار می دهد.

قیمت هر پاکت سیمان به زیر 2۵ هزار تومان رسید

ذخیره آبی سدهای استان 
کرمان در پی بارندگی های اخیر

اجرای طرح سرشماری واحدهای 
بهره مند از تسهیالت اشتغال 

روستایی در کرمان

مدیرکل محیط زیست استان:

فعال امکان انتقال شیر سیرجان 
به کرمان وجود ندارد  

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رئیـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری 
یـن سـازمان بـا رقابت هـای  گفـت: ا
ناسـالم در فضای فـروش بلیـت هواپیما 

برخـورد می کنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقل از 
صداوسـیما، کاپیتـان محمـد محمـدی 
بخـش بـا اشـاره بـه اینکـه در روزهـای 
کننده هـا  چارتـر  برخـی  گذشـته 
و فروشـندگان بلیـت، بـدون در نظـر 
گرفتـن عـوارض قانونـی مترتـب بـر 
هـر بلیـت، اقـدام بـه فـروش بلیـت بـا 
گفـت:  می کردنـد  پاییـن  نرخ هـای 
سـازمان هواپیمایی کشـوری بـه عنوان 
متولـی و ناظـر هوانـوردی بـر ایـن امور 
نظـارت می کنـد و بـا هرگونـه رقابـت 
ناسـالم در فـروش بلیـت کـه موجـب 
ضـرر و زیـان مالـی بـرای شـرکت ها 

می شـود، برخـورد خواهـد کـرد.
معاون وزیـر راه و شهرسـازی افـزود: بر 
اسـاس نرخنامـه مصـوب شـورای عالی 
هواپیمایـی کشـوری، همه شـرکت های 
هواپیمایـی مکلـف هسـتند نـرخ بلیـت 
خـود را تا مبلـغ حداکثـر درج شـده در 
نرخنامه کـه روی سـایت انجمن صنفی 
شـرکت های هواپیمایـی قـرار دارد و از 
اول آذر مـاه اجرایـی شـده بفروشـند و 
هیـچ شـرکتی مجـاز نیسـت بلیـت را 
بـا قیمـت باالتـر از مصـوب بـه فـروش 

برسـاند.
وی اضافـه کرد: از سـوی دیگـر، باید در 
فـروش بلیـت، مـواردی، چـون بیمـه و 
عـوارض قانونـی لحاظ شـود، امـا اخیراً 
شـاهد بودیـم کـه برخـی فروشـندگان 
بلیـت و عمدتـاً چارتـر کننـدگان در 
برخـی مسـیرهای پـر تـردد اقـدام بـه 
فـروش بلیـت بـا کمتـر از هزینه هـای 
معمـول می کردنـد که ایـن امـر، تخلف 
اسـت و بـا متخلفـان برخـورد قانونـی 

. د می شـو
کاپیتـان محمـدی بخش گفـت: چنین 
قدامـی بـدون شـک موجـب ضـرر  ا
و  می شـد  پیمایـی  هوا شـرکت های 
بـه همیـن دلیـل سـازمان هواپیمایـی 
کشـوری با این مـوارد برخـورد می کند.

معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه در 
ز صحبت هایـش در  دفـاع  بخشـی ا
از حـذف ارز 4هـزار و 200 تومـان یـاز 
قیمت واقعـی بنزین در ایـارن رونمایی 
کرد. بـه گفتـه او قیمـت واقعـی بنزین 

20 هـزار  تومـان اسـت .
معـاون سـازمان برنامه و بودجـه گفت: 
بـا ادامـه سیاسـت ارز 4200 تومانـی 
رز کاال هـای  ا تامیـن  بـرای  دولـت 
اساسـی اقدام به خریـد از سـامانه نیما 
می کنـد و ایـن کار منجر به چـاپ پول 

و تحمیـل تـورم بـه مـردم می شـود.
حمیـد پورمحمـدی دربـاره ایـن کـه 
رز ترجیحـی چگونـه باعـث  تأمیـن ا
تـورم می شـود، گفـت: موضوعـی کـه 
در افزایـش خالـص دارایـی خارجـی 
رد و وقتـی  بانـک مرکـزی وجـود دا
آن را می کاویـم، می بینیـم زمـان آن 
رایـی خارجـی  نیسـت کـه خالـص دا
افزایـش یابـد. بـه خاطـر اینکـه دولت 
می خواهـد سیاسـت ارز 4200 تومانی 
را ادامـه دهد و، چـون ارز در دسـترس 
ندارد. ارز هـای نفتـی به انـدازه مخارج 
نیسـت؛ بنابرایـن ارز مـورد نیـاز را در 
بـازار نیمـا بـه قیمـت 24 هـزار تومان 
ر و  می خـرد و بـه واردکننـده 4 هـزا
ر  20 هـزا 200 تومـان می فروشـد. 
تومـان مابه التفـاوت می دهـد. از کجـا 
می دهـد؟ اینجـا چـاپ پـول می شـود. 
را  ر  کا یـن  ا دولـت  بگوییـد  ید  شـا

می کنـد؟ بلـه، دولـت اسـت.
پورمحمـدی اضافـه کـرد: مثـاًل بنزین، 
آدم هـای متمـول کـه هـر کـدام چنـد 
اسـتفاده  بیشـتر  رنـد،  دا ماشـین 
ر تومـان قیمـت  20 هـزا می کننـد. 
بنزیـن اسـت، ۳ هـزار تومـان می خرد، 
1۷ هـزار تومـان از مابه التفـاوت یارانـه 
بیشـتر اسـتفاده می کند، اما روسـتایی 
نـه چیـزی  کـه خـودرو نـدارد از یارا
گیـرش نمی آیـد و از همـه بدتـر ایـن 
یارانـه مخـرب تولیـد اسـت. به عبـارت 
دیگر فـرض کنیـد امـکان تولیـد چای 
گـر چـای  رد، ا در کشـور وجـود دا
خارجـی بـا قیمـت ارز آزاد وارد شـود 
مـکان رقابـت بیـن چـای داخلـی و  ا
چـای خارجـی وجـود دارد، امـا اگـر 
شـما چـای خارجـی را بـا قیمـت ارز 
ترجیحی یـا بـا یارانـه 20 هـزار تومان 
وارد کنیـد، دیگر چـای داخلـی قدرت 

رقابـت نـدارد.

وزیر صمت با اعالم اینکه به دنبال ورود ذغال سنگ به بورس کاال 
هستیم، گفت: قیمت گاز برای نیروگاه های وزارت نیرو و واحدهای 
صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 هم آمده 

است.
سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس برگزار شد، با بیان اینکه مبنای دریافت حقوق دولتی 
معادن ثبت فاکتور معامالت در سامانه جامع تجارت خواهد شد که تا 
پایان سال اجرایی می شود، اظهار کرد: ثبت فاکتور در سامانه جامع 
تجارت زیرساخت تأمین مالی زنجیره ای و مبنای بانک ها برای ارائه 

تسهیالت است.
وی از فعاالن اقتصادی خواست تا در این راستا نسبت به عضویت در 

سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتورهای مالی خود اقدام کنند.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تأمین 
سوخت معادن، بیان کرد: قیمت گاز برای نیروگاه های وزارت نیرو و 
واحدهای صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 

هم آمده است.
فاطمی امین با اعالم اینکه سرمایه گذاری در نیروگاهای باالدستی در 
دستور کار است، گفت: تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی 
با ظرفیت تولید 12 هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.
وی با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، افزود: این موضوع باعث 
از بین رفتن ناکارآمدی ها می شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان 

هست.
وزیر صمت همچنین با اعالم اینکه به دنبال ورود ذغال سنگ به 
بورس کاال هستیم، گفت: از یک طرف به دنبال تأمین مالی زنجیره ای 
و از طرف دیگر به دنبال تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به 

شدت از صادرات حمایت می کنیم.
وی در پایان یادآوری کرد: جلسات با فعاالن اقتصادی رشته 
فعالیت ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعاالن اقتصادی 
حوزه معادن و فرآوری مواد با حضور اکبری تاالرپشتی، رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد. در این نشست فعاالن 
اقتصادی به بیان مهمترین پیشنهادات خود در حوزه معادن و 

فرآوری مواد پرداختند.

وزیر صمت: به دنبال ورود
 زغال سنگ به بورس کاال هستیم

فروش بلیت هواپیما 
در نرخ های پایین ممنوع 

است؛ برخورد می شود

قیمت واقعی بنزین
 2۰هزار تومان است

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام زائران به سوریه در شرایط 
فعلی با توجه به محدودیت های امنیتی فقط به صورت هوایی 

انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان اظهار کرد: بر اساس 
پیگیری دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و سفارت کشورمان 
در عراق در خصوص اعزام زمینی زائران، مسئوالن ذیربط عراقی 
بطور شفاهی قول دادند تا در ماه رجب این امکان فراهم شود اما 

هنوز مکتوب و قطعی نشده و در حال پیگیری هستیم.
وی همچنین در موضوع حج و عمره عنوان کرد: با توجه به 
تصمیمات وزیر حج و عمره عربستان؛ اقدامات آنها در رفع موانع 
زیارت و جهت گیری برای موضوع راه اندازی سفرهای حج و عمره 
مشهود است، لیکن نمی توان به صورت قطعی در این موضوع 

اظهار نظر کرد.
رشیدیان افزود: سازمان حج و زیارت آمادگی کامل اعزام زائران 
به حج و عمره را با توجه به در نظر گرفتن احتماالت مختلف و 

چگونگی توافق با کشور عربستان دارد.

اعزام زائران به سوریه 
تا  اطالع ثانوی به صورت هوایی است

کاغذ اقتصادی

   

اهالـی یـک روسـتا در نزدیکـی شـهر کرمـان 
می گوینـد مالکیـت روسـتای محمودآبـاد بـه 
یکـی از ادارات دولتی منتقل شـده و روسـتاییان 
با مشـکل مواجه شـده اند.روسـتای محمود آباد 
یکی از نزدیک ترین روسـتاهای اطراف کرمان به 
این شـهر و در ابتدای محور گردشگری هفت باغ 
قـرار گرفته اسـت این روسـتا ۲۰۱ نفـر جمعیت 
دارد که شامل ۵۰ خانوار اسـت، اهالی این روستا 
بـه کار پـرورش ماهـی، دامـداری و کشـاورزی و 

زنبورداری مشـغول هسـتند.
امـا مـردم ایـن روسـتا طـی ماه هـای اخیـر بـا 
مشـکلی جـدی و عجیـب مواجـه شـده اند بـه 
طوری که یکی از ادارات شـهر کرمـان با فراخوان 
این افـراد سـندی مبنی بـر واگـذاری زمین های 
ایـن روسـتا از سـوی اداره منابـع طبیعـی را ارائه 
کرده و خواسـتار عـودت زمین هـای این روسـتا 

بـه اداره راه و شهرسـازی شـده اسـت.
روستایی که باید واگذار شود

در صـورت اجرایی شـدن ایـن روند سـاکنان این 
روسـتا بایـد روسـتا را تخلیـه و در اختیـار اداره 

مربوطـه قـرار دهند.
دهیار محمـود آباد در این خصوص اظهارداشـت: 
ایـن روسـتا دارای کـد ۸۰۸۶۵۱ اسـت و 
زمین های روستا در سال ۵۹ از سـوی اداره مرکز 
گسـترش خدمـات تولیـدی و عمرانـی اسـتان 
کرمان بـه مردم واگذار شـده اسـت کاربـری این 
زمین هـای نیز کـوره و کشـاورزی بوده اسـت اما 
بعـد از اینکه تشـخیص داده شـد کوره ها موجب 
آلودگی زیسـت محیطـی می شـوند اکثـر مردم 
بـه کشـاورزی روی آوردنـد و هکتارهـا زمین در 

این روسـتا زیر کشت محصوالت کشـاورزی قرار 
گرفته اسـت.

محمـد نظیری بـا اشـاره به اینکـه صدهـا کارگر 
نیـز در باغ هـا، دامـداری و مراکـز پـرورش ماهی 
در ایـن روسـتا و ۱۵ آبـادی اطـراف مشـغول کار 
هسـتند گفـت: در حالـی کـه ایـن زمین هـا در 
سـال ۵۹ بـه مـردم واگـذار شـده اسـت امـا طی 
ماه هـای اخیـر اخطاریه هایی به روسـتاییان داده 
شـده مبنی بر اینکـه ایـن زمین ها تصرف شـده 
اسـت یعنـی بعـد از سـال ها کار و تـالش و آبـاد 
کردن زمین ها می گویند ایـن اراضی بـه اداره راه 
وشهرسـازی واگذار شده و روسـتاییان باید اینجا 

را تخلیـه و واگـذار کنند.
او افـزود: ظاهـراً در سـال ۷۵ اداره منابع طبیعی 
بـدون توجـه بـه وجـود سـندهای دسـتی و 
فعالیـت روسـتاییان ایـن زمین ها را به مسـکن و 
شهرسـازی واگذار کرده اسـت و مشخص نیست 
در ایـن میـان تکلیـف مـردم و زمین هـا شـأن و 
واگـذاری دولتـی زمیـن در سـال ۵۹ چیسـت؟

پیگیری روستاییان به نتیجه نرسید
دهیار محمود آباد در خصوص توسـعه کشاورزی 
در این روسـتا گفـت: مردم سـال ها عمر خـود را 
برای آبـادی ایـن زمین هـا گذاشـته اند و حاال که 
این زمین هـا مرغـوب و در نزدیکی شـهر کرمان 
قـرار گرفته انـد ایـن حواشـی هـم ایجـاد شـده 
است و سـوال ما این اسـت چگونه منابع طبیعی 
زمین های مردم را به مسـکن و شهرسازی واگذار 

کرده اسـت.
او ادامه داد: این مشـکل فقط مختص محمودآباد 
نیسـت بلکـه ۱۵ پارچـه آبـادی بـا این مشـکل 
مواجه هسـتند و با وجـود اینکـه مراجع مختلف 
را در جریان قـرار داده ایم کسـی اقدامی نمی کند 
و به همین دلیـل از دولـت می خواهیم مشـکلی 

که برای مردم این روسـتا ایجاد شـده را پیگیری 
کند.دهیار محمود آباد تاکید کرد: در این روسـتا 
سـال ها انتخابـات شـورای های دهیاری و شـورا 
برگـزار شـده اسـت و امتیـاز بـرق نیـز بـه مردم 

واگذار شـده اسـت.
نظیـری اظهارداشـت: محمـود آبـاد در ۶ 
کیلومتری شـهر کرمـان در بخش مرکـزی واقع 
شـده اسـت که شـغل اکثـر اهالـی کشـاورزی و 
دامپـروری اسـت در حـال حاضـر بیشـتر از هزار 
و ۵۰۰ راس دام و واحدهـای پـرورش طیـور و 
پـرورش زنبـور عسـل در روسـتا وجـود دارد که 
قسـمتی از نیازهـای شـهر را تأمیـن می کننـد 
متاسـفانه علی رغم اینکـه دغدغه دولـت جدید 
ساخت مسکن می باشـد اما اداره راه و شهرسازی 
قصـد تخریـب منـازل یـک روسـتا حـدود ۵۰ 

خانـواری را دارد.
او ایـن سـوال را مطـرح کرد کـه چگونـه زمینی 
کـه بـه مـردم واگـذار شـده اسـت بعـد از چنـد 
سـال از سـوی منابـع طبیعـی بـه اداره دیگـری 
واگـذار می شـود و در نهایت یک روسـتا با چنین 

سرنوشـتی مواجـه می شـود.
یکی از سـاکنان این روسـتا نیز اظهارداشـت: ۴۰ 
سـال زحمت کشـیدیم بـر مبنـای واگـذاری که 
توسط دولت در سـال ۵۹ انجام شـده بود زمینی 
خشـک را به منطقـه ای سـر سـبز و آبـاد تبدیل 
کردیـم در طول ایـن سـال ها در راسـتای تبدیل 
سـندهای دسـتی به رسـمی اقـدام نکردیـم و از 
همین خـأ نیز اسـتفاده شـد و در نهایـت زمین 

مردم به نـام یـک اداره منتقل شـده اسـت.
اکثر زمین های روستایی در کرمان سند 

دستی دارند
علیرضـا در این خصـوص گفت: اکثر روسـتاهای 
منطقـه و زمین هـا و باغ هـای مـردم فاقـد سـند 

رسـمی و اکثراً دسـتی اسـت که یا از اجدادشـان 
بـه ارث رسـیده اسـت و یـا اینکـه از سـوی 

دسـتگاه های مختلـف واگـذار شـده اسـت.
او افزود: این زمین هـا نیز در ابتـدای انقالب برای 
ایجـاد اشـتغال و آبادانی به مـردم واگذار شـد آیا 
این انصاف اسـت که بعد از سـال ها زندگـی و کار 
و تـالش در ایـن روسـتا، به یکبـاره سـند اراضی 

روسـتا به یـک اداره واگذار شـود.
کشاورزان در معرض بیکاری قرار دارند

او تصریـح کرد: صدها نفـر در این روسـتا در قالب 
سـاکن و یا کارگر در حال فعالیت هستند، چطور 
ممکن اسـت به همیـن سـادگی زمین مـردم به 

یک اداره واگذار شـود؟
محمـد محمـدی یکـی دیگـر از سـاکنان ایـن 
روسـتا نیز می گوید: به مراجـع مختلفی مراجعه 
کرده ایـم امـا تاکنـون کسـی بـه داد ما نرسـیده 
اسـت و خانه و زندگی ما در آسـتانه چالش جدی 
قـرار گرفته اسـت و بعـد از سـال ها صـرف عمر و 
هزینه فـراوان بـه همین سـادگی زمین هـای ما 

دچار این مشـکل شـده اسـت.
او از دسـتگاه قضائـی، اسـتانداری و نماینده های 
مجلـس خواسـت در ایـن زمینـه ورود کننـد و 
دالیـل بـروز چنیـن مشـکلی را شناسـایی و بـه 
مردم اعـالم کنند که چـرا چنین مشـکلی ایجاد 

شـده اسـت؟
او عنوان کـرد: در سـال تولید ملی در یک روسـتا 
کـه مرکـز تولیـد محسـوب می شـود چنیـن 
مشـکلی ایجـاد می شـود و اگـر کسـی بـه داد ما 

نرسـد بسـیاری از مـردم بیـکار می شـوند.
مردم این روسـتا خواستار رسـیدگی مراجع ذی 
صـالح و تعیین تکلیـف اختـالف به وجـود آمده 
در خصوص مالکیت زمین های روسـتای محمود 

آباد هسـتند.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـر 
صنایع دسـتی شهرسـتان فهرج گفت: »فـاز اول 
پارک گردشـگری شهرسـتان فهرج با مسـاحت 
۴ هکتـار بـه زودی بـه بهره بـرداری می رسـد.«

حمیـد وحیـد زاده اظهارکرد:»ایـن پـارک 
گردشـگری با اعتباری بالـغ بر ۱۰میلیـارد ریال 
توسـط شـهرداری فهـرج و همـکاری اداره کل 
میراث فرهنگـی در نزدیکـی سـاختمان پایـگاه 

جهانـی لـوت راه انـدازی شـده اسـت.«
و  میراث فرهنگی،گردشـگری  مدیـر 
صنایع دسـتی شهرسـتان فهـرج بـا اشـاره بـه 
اینکـه سـاخت فازهـای بعـدی ایـن پـارک در 
دسـت اقـدام اسـت افـزود: »بـه زودی بازارچـه 
صنایع دسـتی و مـوزه بومـی محلی ایـن منطقه 
درحاشـیه ایـن پـارک راه انـدازی می شـود کـه 
گردشـگران و مردم این منطقه عالوه بر استفاده 

از فضای این پـارک از بازارچه و مـوزه مذکور نیز 
دیـدن کننـد.«

وحیـد زاده بیان کـرد: »خوشـبختانه مسـئوالن 
ایـن شهرسـتان در حـوزه صنعـت گردشـگری 
ایـن شهرسـتان همکاریهـای خوبی بـا اداره کل 
میـراث فرهنگی دارنـد و امیدواریم بـا تخصیص 
اعتبار از سـوی فرمانـداری این شهرسـتان بیش 
از گذشـته بتوانیـم در ایجـاد زیرسـاخت هـای 

گردشـگری این شهرسـتان موفق عمـل کنیم.«
او خاطرنشـان کرد:»اغلـب شـهرهای مـدرن 
نـد بـا تاسـیس  و مشـهور دنیـا سـعی کرده ا
پارک هـای ایـن  چنینـی بـر جذابیت هـای 
توریسـتی شـهر خـود بیفزاینـد تـا جایـی  کـه 
گاهـی اوقـات دیـدار از یـک پـارک، مـوزه و یـا 
اثری هنـری در آن بـه  دلیـل اصلی سـفر به یک 

شـهر تبدیـل می شـود.«

 مهر 

گزارش

دهیار محمود آباد در خصوص توسعه 
کشاورزی در این روستا گفت: مردم 
سال ها عمر خود را برای آبادی این زمین ها 
گذاشته اند و حاال که این زمین ها مرغوب و 
در نزدیکی شهر کرمان قرار گرفته اند این 
حواشی هم ایجاد شده است و سوال ما این 
است چگونه منابع طبیعی زمین های مردم 
را به مسکن و شهرسازی واگذار کرده است.
او ادامه داد: این مشکل فقط مختص 
محمودآباد نیست بلکه 1۵ پارچه آبادی با 
این مشکل مواجه هستند و با وجود اینکه 
مراجع مختلف را در جریان قرار داده ایم 
کسی اقدامی نمی کند و به همین دلیل از 
دولت می خواهیم مشکلی که برای مردم 
این روستا ایجاد شده را پیگیری کند.

دردسرهای ساکنان روستای محمودآباد کرمان

فاز اول پارک گردشگری فهرج به زودی به بهره برداری می رسد

اهالی محمودآباد خواستار تعیین تکلیف این روستا شدند

هر  
س: م

عک

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن 
موافقت با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
نسبت به اختصاص اعتبارات هنگفت برای 
شرکت های دولتی و بانک ها انتقاد و عنوان 
کرد: دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق 
به بانک ها و شرکت های دولتی است که 
۶۰ درصد این بانک ها و شرکت ها زیان ده 

هستند.
خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه 
علنی روز گذشته )یکشنبه ۱۹ دی ماه( 
مجلس شورای اسالمی در موافقت با 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: 
دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی 
کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه 
تاکنون نمی توانستند اهداف خود را برای 
حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی 
پیاده کنند لذا انتظار داشتیم الیحه تحولی 
دولت مبتنی بر اصالح ساختار اقتصادی 
کشور ارائه شود که این الیحه تحولی در 
قالب الیحه بودجه به مجلس ارسال شد 
البته همه این موارد قید شده در الیحه 
بودجه بخشی از مواردی است که باید در 

حوزه اصالح اقتصاد کشور اعمال شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 

شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به شرایط 
کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی 
خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا 
اصالح ساختار در نهایت استفاده از زمانی 

که دولت دارد، محقق شود.
وی با اشاره به صحبت های خود با رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده 
است و در الیحه آورده بخشی از انجام کار 
بوده و دغدغه هایی که نمایندگان امروز 
مطرح می کنند کامال به حق است. ما 
امروز به کلیات رأی می دهیم اما رأی ما با 

شروطی خواهد بود.
پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی 
برای حمایت از کلیات الیحه بودجه 
گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع 
دارایی های دولت است، آنچه در الیحه 

آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: 
نکته دوم در رابطه با حوزه بهره وری است، 
رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد 
اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در 

الیحه تعیین تکلیف نشده است.
وی موضوع اصالح شرکت های دولتی 
و بانک ها را یکی دیگر از ایرادات الیحه 

بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در 
این حوزه دیده نمی شود در حالی که ۲ 
تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق 
به بانک ها و شرکت های دولتی است که 
۶۰ درصد این بانک ها و شرکت ها زیان ده 

هستند.
مجلس  قتصادی  ا کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی تأکید کرد: موضوع 
دیگر سقف استقراض دولت در الیحه 
بودجه است که این موضوع نیز باید در 
کمیسیون تلفیق اصالح شود. همچنین 
موضوع تعیین تکلیف دارایی های دولت 
یکی دیگر از موضوعاتی است که باید 
روی آن بحث شود، در حال حاضر 
۱۳۰۰ همت طرح های نیمه تمام و 
متوقف شده ای است که باید تعیین 

تکلیف شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: برآورد ما این 
است که حداقل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز 
است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق 
اصالح شود الیحه می تواند به بهبود 
شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا 

خروجی آن به نفع کشور باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه روز 
گذشته  گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی 
صنایع مس ایران را که در کمیسیون صنایع مجلس 
تصویب شده بود را بررسی کردند.در بخشی از این 
گزارش، کمک های بالعوض و پرداخت های نجومی 
شرکت مس مطرح شده است و بر اساس آن شرکت 
مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره 
شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بالعوض در 

اختیار مدیرعامل و مجتمع ها قرار می دهد.
سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران 
شامل سهام عدالت ۳۶.۹۳ درصد، ایمدرو ۱۲.۰۵ 
درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ۶ درصد، 
بانک ملت ۵.۷۴ درصد، شرکت صدر تأمین ۵.۷ 
درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۴.۹ درصد، 
شرکت سرمایه گذاری استان تهران ۳.۷۵ درصد، و 

سایرین جمعًا زیر ۲۵ درصد سهام دارند.
این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس 
شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در 
آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی 

می شود.
با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مطابق با ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی 
تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و 
شرکت های وابسته را با محور های طرح های توسعه، 
قرارداد های پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و 

خارجی، کمک های بالعوض، صندوق بازنشستگی 
مس و فعالیت های خارج از حدود اساسنامه و موارد 

و تخلفات متفرقه را درخواست کرده اند.
در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:

۱- تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه 
مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین 
احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلسی 
شورای اسالمی گزارش گردد برخی از موارد مهم 

عبارتند:
در خصوص طرح های توسعه ای متوقف شده باید 
روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این 
طرح ها کارشناسی و منطقی نبوده و یا تعطیلی به 
عدم همراهی اجرای آن؟ در صورتی که مطالعات 
فنی و اختصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده 

است شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد.
 عدم اجرای مفاد قرارداد های پیمانکاری مخصوصًا 
عدم پیگیری اخذ خسالت از پیمانکاران طرف 

قرارداد علیرغم محرز بودن تخلفات پیمان کار.
بررسی کمک به افراد حقیقی و حقوقی و اشکال 

مختلف.
 عدم لحاظ صرفه و صالح شرکت در خرید 
وفروش های داخلی و خارجی و بعضًا تخلفات 

آشکار.
۲- در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای 
طرح های توسعه ای در شرکت های بزرگ معدنی و 

صنایع معدنی همانند شرکت مس که تأثیر بسزائی 
در حوزه منطقه ای دارد. تمام تصمیم گیری ها 
براساس نقشه راه معدن و استراتژی های مصوب 

باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند.
۳- عملیات اکتشاف مخصوصًا در مورد مس از 
اهمیت باالی برخوردار است و دولت و شرکت های 
بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه ریزی مستمر 
برای انجام آن بداند. به عالوه شرکت ملی صنایع 
مس از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور 
در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نمایند یا به 

عنوان ناظر.
۴ - به نظر می رسید برخی از مشکالت مذکور 
در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته و 
ماهیت سهامداران بوده که تصمیمات مدیریتی 
آن ها توسط دولت صورت می گیرد لذا پیشنهاد 
می شود خصوصی سازی به معنای واقعی صورت 

پذیرد.
تمامی  در  محیطی  زیست  پارامتر های   -  ۵
واحد های فعلی و طرح های توسعه ای رعایت و 

لحاظ گردد.
 مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست 
جلسه علنی را برعهده داشت پس از بررسی گزارش 
در صحن مجلس اعالم کرد که گزارش تحقیق و 
تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه 

قضائیه ارجاع می شود.

پورابراهیمی: ۶۰ درصد بانک ها و شرکت های دولتی زیان ده هستند تخلفات شرکت ملی مس به قوه قضاییه ارجاع شد

خدمات دندان پزشکی، تعرفه پزشکان خصوصی و کمبود نیروی نظارتی در دانشگاه 
علوم پزشکی متهمان اصلی گرانی هزینه های پزشکی در استان کرمان

فقیرترین استان کشور، پزشکانش بیشترین هزینه را برای درمان می گیرند

هزینه های سالمت روی دوش بیماران کرمان

رنا
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کرمان خیال قطب درمان شدن را در سر می پروراند 
اما مردمانش برای درمان راهی یزد و شیراز و تهران اند. 
موضوعی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در آخرین مصاحبه اش با »کاغذ وطن« آن را به  
تودار بودن پزشکان کرمانی و کم حرفی شان با بیمار 
ربطی داده بود. بیمار به هنگام مراجعه به مرکز درمانی 
اطالعات کافی از مریضی اش دریافت نکرده و به این 
باور رسیده که پزشک مورد نظر اطالعات کافی ندارد. 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران اما پرده از واقعیتی 
دیگر بر می دارد؛ کرمان بعد از ایالم باالترین تورم را در 
بخش بهداشت و درمان داشته است. موضوعی که یک 
سر آن به هزینه خدمات دندان پزشکی بر می گردد و 
سر دیگرش هم به تعرفه های باالی  بهداشتی و درمانی 

در مراکز خصوصی.
ثبت تورم ۵۲.۲درصد در بخش بهداشت و درمان، این 
استان را در جایگاه گران ترین استان بعد از ایالم در بخش 
هزینه های درمانی قرارداده. گزارش مرکز آمار ایران در 
۸دی ماه  ۱۴۰۰ نشان می دهد که دومین استان فقیر 
کشور، از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ درصد بر هزینه 

های بهداشتی و درمانی اش افزوده است.
 به طورکلی رتبه اول افزایش قیمت ها در بخش بهداشت 
و درمان مربوط به استان ایالم با افزایش ۵۲.۷درصد 
است و بعد از آن نیز کرمان با افزایش قیمت ۵۲.۵ درصد 
در جایگاه دوم قرار گرفته. به عبارتی ۲۹ استان افزایش 
قیمتی به مراتب کمتر از کرمان تجربه کرده اند.متوسط 
افزایش قیمت در بخش بهداشت و درمان ۴۰.۲درصد 
است که تهران به عنوان یکی از قطب های درمانی 
۳۷.۶درصد افزایش قیمت داشته. یزد ۴۴.۲درصد و 

فارس ۴۸.۴درصد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی: اختالف چندانی 

بین هزینه های درمانی استان ها وجود ندارد
چه آیتم هایی در محاسبه این شاخص لحاظ شده و 

بیشترین افزایش قیمت در کدام بخش ها بوده؟ مرکز 
آمار ایران جزئیات بیشتری در مورد شاخص های 
مورد بررسی در استان ها ارائه نکرده و در اختیار 
استان ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم 
قرار نداده است. جعفر رودری، ریاست این سازمان 
معتقد است که مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری در 
این مورد منتشر نمی کند. پافشاری برای مصاحبه با 
کارشناسی که این آمار را تهیه کرده نیز نتیجه ای ندارد. 
از نگاه  رودری هر نوع پایشی برای موضوع تا وقتی که 
اطالعات سایر استان ها در دسترس نباشد کارایی 
الزم را ندارد. هر چند که از نگاه او فاصله ۲۰درصدی 
افزایش قیمت در کرمان با متوسط کشوری نیز قابل 

توجه نیست.
پیگری های »کاغذ وطن« از دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اما حقایق دیگری را روشن می کند. حمیدرضا 
حسین اسماعیلی، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان معتقد است که این موضوع 
ناشی هزینه های خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی  
است:»ممکن است در تهران برای تشخیص یک 
بیماری صرفا به یک آزمایش اکتفا شود، ولی در کرمان 
برای این موضوع همین آزمایش در کنار سونوگرافی 
یا سایر آزمایش ها لحاظ شود و این مسئله در مجموع 
هزینه های درمانی را برای کرمانی ها بیشتر خواهد 

کرد.«
کرمان همچنان به پرونده الکترونیک دست نیافته 
و هیچ آماری از خدمات پاراکلینیک غیرضروری 
درخواستی، در دسترس نیست. با این حال سه 
سال قبل که آمار سه میلیون آنژیوگرافی صورت 
گرفته در کشور منتشر شد، برخی از صاحب نظران 
حوزه سالمت از غیر ضروری بودن ۷۰ درصد از این 
درخواست ها گفتند.  موضوعی که به سایر خدمات 
پاراکلینیک هم قابل تعمیم است. خارج از این موضوع 
مشکل عمده دیگری که بیماران با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، بحث »سهم خواری« برخی پزشکان است. 
پزشک بدون دلیل موجه و علمی، بیمار را فقط به 

مراکز پاراکلینیک خاصی ارجاع می دهد و بابت ارجاع 
هر مریض هم سهمی از آن مرکز دریافت می کند.

دو ماه قبل مرتضی هاشمیان، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در یک مصاحبه اختصاصی با »کاغذ 
وطن«زیر بار هزینه های گزاف درمانی در کرمان نرفته 
بود.آن زمان او پاسخ این پرسش که  چقدر از هزینه های 
درمانی از جیب مردم پرداخت می شود را این گونه داده 
بود:»پرداخت از جیب بابت هزینه درمان در سطح 
کشور فاکتور های مختلفی دارد؛ ولی وقتی بیماری 
وارد بیمارستان دانشگاهی می شود۹۰درصد هزینه ها 
با بیمه است. البته اگر بیمه پایه داشته باشد که شامل 
بیمه تامین اجتماعی، سالمت و نیروهای مسلح است.«

*بخش بی در و پیکر دندان پزشکی در کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان این بار برای بررسی 
داده های مرکز آمار ایران فرصت چند روزه می خواهد. 
فایل گزارش مرکز آمار ایران  نیز به اسما صابر ماهانی، 
مدیر اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارجاع 
داده می شود. ماهانی در گفت وگو با »کاغذ وطن« 
ریشه این گرانی را در دو مسئله خدمات دندان پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی در بخش خصوصی 
می داند. به گفته او خدمات دندان پزشکی در کرمان 
از سایر شهرها گران تر است:»در بخش دولتی تعرفه 
کل کشور ثابت و یکسان است و مشکلی نیست ولی در 
بخش خصوصی مخصوصا در خدمات دندان پزشکی 
تاکنون تعرفه رسمی  اعالم نمی شده و طبق مستنداتی 
که به ما ارائه شده خدمات دندان پزشکی در کرمان 

گران تر از سایر شهرهاست.«
اینکه چرا خدمات دندان پزشکی در کرمان گران 
تر تمام می شود؟ سوالی است که از دید ماهانی 
عاملش پرداخت بهتر این خدمات در کرمان است.

او می گوید:»فارغ التحصیالن دندانپزشکی شهرهای 
دیگر هم تمایل دارند تا  در کرمان مشغول به کار 
شوند چرا که  کرمانی ها راحت تر پول بابت خدمات 
دندانپزشکی می پردازند. در کرمان یک عده پول دارند 
و این هزینه ها را  به راحتی می پردازند و عده دیگر 

هم به لحاظ فرهنگی چندان مقاومتی در برابر تعرفه 
خدمات دندانپزشکی ندارند.«

*تصویب سقف هزینه های درمانی در کرمان
یک پای دیگر تورم باالی کرمان در بخش بهداشت 
و درمان مربوط به تعرفه های بخش خصوصی است. 
ماهانی در خصوص  نحوه محاسبه تعرفه های این بخش 
می گوید:»تعرفه های بخش خصوصی از طرف وزارتخانه 
و هیات دولت به ما ابالغ می شود و به یک کار گروهی 
در هر استان که متشکل از رئیس دانشگاه، نماینده 
استانداری و نمایندگان بیمه های تکمیلی و پایه است،  
اجازه داده می شود تا سقف تعیین شده این تعرفه ها را 
تعیین کنند« کرمان اما هر ساله مبالغ تعرفه ها را روی 
سقف آن مصوب کرده:»اعضا کارگروه بسته به شرایط 
اقتصادی هر استانی تعرفه بخش خصوصی را تعیین 
می کنند. ممکن است در برخی از استان ها این کارگروه 
ده درصد از کل تعرفه ها را کاهش دهند و یا برای بعضی 
از خدمات خاص مثل تخت های)ICU(درصدی از 
هزینه ها و تعرفه ها را کاهش دهند اما معموال در استان 
کرمان این کارگروه همان مبلغ سقف را مشخص 
می کند. بنابراین در خدمات بخش خصوصی هم یک 
مقداری ممکن است نسبت به بقیه استان ها تعرفه 

هایمان  باالتر باشد.«
*نظارتی بر بخش خصوصی  نیست

مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدعی اند 
که تعرفه های درمانی در بخش خصوصی رعایت 
شده، اما چه سیستمی بر این فرایند نظارت دارد؟ 
پیگیری های»کاغذ وطن« نشان می دهد که این 
دانشکاه صرفا ۴کارشناس برای نظارت بر تعرفه های 
درمانی در محدوده دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارد. 
مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان  در این باره می گوید:» در سیستم نظارتی ما 
۴ نفر نیرو برای نظارت بهداشتی مطب ها و موسسات، 
نظارت تجهیزاتی و تعرفه ای داریم.«شیوه نظارت این 
نیروها به دو قسم است اول مراجعه به مطب ها و پرسش 
از بیماران و پزشک در خصوص ویزیت پرداختی و دوم 
پایش رندم پرونده های بیماران در بیمارستان ها، بخشی 
که به لحاظ عددی بیشترین هزینه درمانی را بر دوش 
خانوارها گذاشته. تعداد پرونده  های رندومی که در سال 
گذشته صرفا برای بررسی انتخاب شده کمتر از ۲۰ عدد 
بوده. موضوعی که اسماعیلی آن را به کمبود نیرو ربط 
می دهد:»فقط بخواهید این پرونده ها را پرینت بگیرید 
کلی وقت می گیرد. ما نیرو کم داریم.«کمبود نیروی 
نظارتی باعث شده تا عمال بخش خصوصی در دریافت 
هزینه از بیماران رها باشد و نظارت نیز صرفا محدود به 
مواردی باشد که بیمار شکایت کرده و تشکیل پرونده 
داده باشد. مسئله ای که اگر چه مدیر نظارت و اعتبار 
بخشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  از گفتن آن پرهیز 
می کند اما مدیر اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان بر آن صحه می گذارد:»چیزی که ما درین 
مدت شنیدیم این است که تا شکایتی از سمت بیمار 
طرح نشود، بخش نظارت ما چندان  مداخله ای در این 

داستان  نمی کند.«

مرضیه قاضی زاده |کاغذ وطن
گزارش 

به گفته مدیر اقتصاد درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان فارغ التحصیالن دندانپزشکی 
شهرهای دیگر هم تمایل دارند تا  در کرمان 
مشغول به کار شوند چرا که  کرمانی ها راحت 
تر پول بابت خدمات دندانپزشکی می پردازند. 
در کرمان یک عده پول دارند و این هزینه ها را 
می پردازند و عده دیگر هم به لحاظ فرهنگی 
چندان مقاومتی در برابر تعرفه خدمات 
دندانپزشکی ندارند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳190۷۸00۸624 هیات دوم مورخه 1400/9/1۳ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی علی دادی سلیمانی فرزند میرزابگ بشماره شناسنامه 62۷ صادره 
از رابر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 12۸/66 متر مربع تحت پالک 615۷ فرعی از ۳9۸2 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۳۳2 فرعی از ۳96۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان شهید نگارستانی کوچه 20 خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدعلی وزیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 141۳
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/10/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/10/20
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳190۷۸00۸۸65 هیات دوم مورخه 1400/9/1۸ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رخساره ابوصالح راینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 15 صادره از 
راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳62/۷ متر مربع تحت پالک 1۷1 فرعی از 6۳5 اصلی بخش 2۸ کرمان 
واقع در کرمان راین خیابان کاشانی کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای شکرهللا دهقانی راینی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1420
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/10/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/10/20
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
245مترمربع  بمساحت  اصلی   -12۳۷ از  فرعی   21 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
به  برنا  حسن  آقای  تقاضای  مورد  دلفاردجیرفت  کلدان  دراراضی  واقع  بخش۳4کرمان 
بشماره1۳9960۳1901400۷14۳مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  ستناد 
اراضی  ثبتی  نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت  1۳96/11/1۸ درمالکیت 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده1۳- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
بدینوسیله  1400/10/19مالک  1454۷مورخ  شماره  درخواست  لذا حسب  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته 
آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 1۳قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۸صبح 
روزچهارشنبه مورخ 1400/11/20در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
بر حدود وحقوق  از مجاورین  و چنانچه کسی  انجام  مالک  معرفی  با  تحدید ی  عملیات  مراجعه مجاورین 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده ۸6- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت ۳0روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
ادعایی  هیچگونه  شده  یاد  مهلت  گذشت  از  وپس  نماید  ارائه  اداره  این  به  دادخواست  و گواهی  تقدیم 

مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/10/20-روز : دو شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:568

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر اراء شمارهای 140060۳190۷۸00۸21۳ و 140060۳190۷۸00۸212 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
بشماره  قاسم  فرزند  پروین صائب  متقاضی خانمها  بالمعارض  مالکانه  دو کرمان تصرفات  منطقه  ثبت ملک 
بالسویه در  از بم  از بم واعظم صائب به شماره شناسنامه 1۸220 فرزند قاسم صادره  شناسنامه 195 صادره 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۸۷ متر مربع تحت پالک 24۷24 فرعی از 2۷۸۷ اصلی بخش ۳ کرمان 
آقای محمودپورزاده حسینی  از مالک رسمی  19 درب دوم سمت چپ خریداری  ابوذرشمالی کوچه  در  واقع 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعترافی 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 1415
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/10/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/10/20
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1900۸002۳۷1 هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترک زاده فرزند رضا به شماره شناسنامه 
 2 از پالک  از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳42.5 مترمربع  مفروز و مجزی شده  ۳01 صادره 
فرعی از ۷566 اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 12 خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
افتخاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت  بدیهی است 

خواهد شد. م/الف 259
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1900۸002504 هیات دوم  موضوع 
ثبتی  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
آباد فرزند عباس  اله  حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب کردعلی 
پالک  از  مترمربع   ۳0۷.۸5 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به 
۷555اصلی بخش 1۳ کرمان واقع در زرند بلوار فردوس خیابان رستگار کوچه 15 خریداری از مالک 
رسمی آقای قاسم اقبالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

260 مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/5
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در میزگرد تلویزیونی مطرح شد؛
افت تحصیلی دانش آموزان در 

دوران کرونا
مطالعات نشــان می دهد که آموزش مجازی دوران کرونا، آسیب 
جدی بر یادگیری و مهارت سواد دانش آموزان به ویژه دانش آموزان 
دوره ابتدایی وارد کرده اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان 
حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با حضور 
در شبکه خبر اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
آموزش حضوری، آموزش ها در نظام های آموزشی سراسر جهان و 
نیز کشور ما، از بستر فضای مجازی پیگیری شد و برای تعدادی از 
دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترســی نداشتند، تدابیری 

اندیشیده شد تا از بسترهای دیگر آموزش ادامه یابد.
وی با اشــاره به انجام پایشــی در زمینه نحوه و میــزان یادگیری 
دانش آموزان در مقایســه با آموزش حضوری، افزود: با بررسی ها و 
تحقیقات به عمل آمده مشخص شــد که دانش آموزان، خصوصاً 
دانش آموزان دوره اول ابتدایی نســبت به 2 سال قبل، دچار اُفت 

چشمگیری در یادگیری و مهارت های سواد پایه شدند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در دوره 
متوسطه شاهد افت پنهان هســتیم. نتایج تحقیقات به عمل آمده 
نشان می دهد، یادگیری واقعی دانش آموزان کمتر از آن چیزی است 
که در امتحانات کسب کرده اند. حکیم زاده تأکید کرد: در مناطق 
روستایی و عشایری که مدارس به دلیل جمعیت کمتر باز بودند و 
آموزش ها به صورت حضوری بود در زمینه اُفت تحصیلی دچار چالش 
کمتری بودیم. مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش 
کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: تعطیلی مدارس و تغییر شیوه 
نظام آموزشی از حضوری به غیرحضوری و مجازی اجبار بدون توجه 
به آمادگی ما انجام گرفته است. وی افزود: در دو سال گذشته نظام 
آموزشی ما در زمینه های مختلف آموزشی، پرورشی و ورزش آسیب 

جدی دیده و از اهداف تعریف شده خود بازمانده است.

مصوبه ای برای نجات زنان بوشهری 
از افسردگی خانه نشینی

به گزارش ایرنا، زندگی شخصی و اجتماعی زنان میهمن ما با اعتقادی 
ریشه دار به شاخصه های فرهنگ ایرانی- اسالمی پیوند خورده است و این 
واقعیت ضرورت ایجاد مقدمات و زیرساخت هایی را برای حضور پررنگ، 
همراه با امنیت روانی آنها در جامعه و بویژه تفریح و نشاط بدیهی ساخته 
است.یکی از این امکانات مراکز تفریحی و رفاه ویژه بانوان است که به 
آنها این امکان را می دهد تا در فضایی امن و همسو با آموزه های دینی و 
اعتقادی شان ساعتی را به فراغت بگذرانند و شادابی الزم را برای انجام 

وظایف فردی و اجتماعی متعددشان کسب کنند.
دست شهرستان بوشهر با وجود گرما و شرجی باال در بیش از هفت ماه 
از شال اما –مانند دیگر شهرستان های استان- برای ارائه چنین فضایی 
به زنان، سخت خالی اســت و در زمان حاضر هیچ پارک یا تفرجگاه 
اختصاصی برای بانوان مرکز این استان ثروتمند مهیا نشده است تا روزانه 
ساعتی را برای رفع خستگی و افسردگی خانه نشینی های طوالنی مدت 

در آن تفریح و گردش کنند.
تنها پالژ اختصاص بانوان که ابتدای دولت نهم در جوار پارک دانشجو 
احداث شد به دلیل تعطیلی های چندباره، فعالیت مقطعی و بریده بریده 
و مشکالت ریز و درشت زیر ساختی، نتوانست این جای خالی را برای 
بانوان بوشهر پر کند؛ اکنون نیز نزدیک به 2 سال از تعطیلی این شناگاه 
می گذرد و حتی در روزهای آبی کرونایی نیز درهای آن به روی زنان 
ساحل نشین بسته مانده است. بانوان بوشهری می گویند: مردان این 
امکان را دارند تا در فصل های گرم سال بدون محدودیتی در شناگاه های 
پارک دانشجو، ریشهر، سیادت، لیان یا دیگر سواحل شهر تن به آب بزنند 
و شنا  کنند، با لباس راحت در ساحل دوچرخه سواری  کنند و در پارک ها 
به اســتراحت یا ورزش بپردازند اما زنان به شکلی نابرابر از این امکان 
برخوردار نیستند. بانوان ساکن بندر بوشهر می افزایند: تقیدات دینی 
و فرهنگی که به آن پایبندند، آنها را از آب تنی در سواحل و شناگاه های 
مختلط باز می دارد و هوای گرم بوشــهر مانع از آن است که بتوانند با 

پوشش کامل در پارک های عمومی براحتی استراحت و ورزش کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 
وضعیت یوزپلنگ های ایرانی بحرانی است، گفت: 
سرشماری ها نشان می دهد 12 قالده یوزپلنگ 
در زیستگاه ها وجود دارد که از این تعداد فقط ۳ 

قالده ماده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین اکبری روز یکشنبه 
در نشست خبری که به صورت آنالین برگزار شد 
افزود: در زمینه جمعیت گونه های جانوری آنهایی 
که بالغ هستند را جمعیت واقعی می دانیم از این رو 
سرشماری ها نشان می دهد که جمعیت یوزپلنگ 
های ایرانی در شرایط بحرانی قرار دارد و این یکی 
از دغدغه های اصلی ما در سازمان حفاظت محیط 

زیست است.
افزایش 2 برابری حیات وحش پارک ملی 

گلستان 
وی ادامه داد: پارک ملی گلستان حدود سه سالی 
است که به روش حفاظتی مشارکتی اداره می شود 
که نتایج سرشماری ها نشان می دهد این روش 
بسیار مطلوب بوده به طوری که در مدت سه سال 
گذشته شاهد افزایش  2 برابری گونه های حیات 

وحش در پارک ملی گلستان بودیم.
وی تاکید کرد: نتایج در پارک ملی گلستان نشان 
می دهد که روش مدیریتی که جوامع محلی در آن 
دخیل باشند بسیار نتیجه بخش تر از این خواهد بود 
که فقط دولتی اداره شود از این رو در نظر داریم تا 

این روش را در سایر مناطق تعمیم دهیم.
عدم تخصیص اعتبار یکی از نگرانی های 

اصلی سازمان محیط زیست 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: مهمترین نگرانی و 
دغدغه ما نبود اعتبار است پول می دهند اما کم 
است، 10 ماه از سال گذشته اما هنوز نقدینگی 
نداشتیم به رغم پیگیری های سازمان هنوز رقمی 
نداده اند ، بخش زیادی از فعالیت های ما وابسته به 
فصل است و ماهیت آنی و فوری دارد، مانند بیماری 
ها و سرشماری حیات وحش که اگر زمان آن بگذرد 
دیگر نمی توان کاری انجام داد ، مثال سرشماری باید 
آخر پاییز و اوایل زمستان انجام شود و اگر این فصول 
بگذرد دیگر زمان از دست می رود که تمام اینها به 

اعتبار نیاز دارد.
اتصال گوزن زرد ایرانی به طبیعت 

اکبری اظهار داشت: گوزن زرد ایرانی بیشتر از نیم 

قرن است که در اسارت به سر می برد باید یک جایی 
بتوانیم این حیوان را با طبیعت وصل کنیم ، برای این 
منظور در صدد انجام یک سری کارها هستیم که 
اجرای آنها نیازمند همکاری بین دستگاهی است تا 
بتوانیم ضریب حفاظتی را در مناطق باال ببریم و از 

طرفی چرای دام در این مناطق کنترل شود.
کاهش 1۰ درصدی جمعیت جانوری در برخی 

استان ها به علت بیماری طاعون 
اکبری درباره وضعیت شیوع بیماری طاعون 
کانون   10 گفت:  کوچک  نشخوارکنندگان 
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در 8 
استان داشتیم اما با توجه به اقداماتی که در زمینه 
واکسیناسیون دام های اهلی صورت گرفته تلفات 
چندانی نداشتیم و نسبت به سال قبل کاهشی بود، 
البته هنوز نتایج سرشماری استان ها جمع بندی 
نشده است و زمانی که جمع بندی این گزارش به 
سازمان محیط زیست برسد می توان نظر  قطعی 

داد که وضعیت چگونه است.
وی اظهار داشت: اما سرشماری در برخی استان 
ها نشان می دهد که به علت شیوع طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک تا 10 درصد کاهش 
جمعیت داشتیم اما برای اظهار نظر قطعی باید تا 

اسفند ماه منتظر بمانیم تا نتیجه مشخص شود.
صدور پروانه شکار در ۴ قرق اختصاصی 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره قرق های اختصاصی 
گفت: دنبال این هستیم که یک بخشی از بار 

حفاظت را به سمت مردم ببریم، سازمان محیط 
زیست برای حفاظت از تمام عرصه ها اعتبار کافی 
ندارد و این باعث می شود نتوانیم درست حفاظت 
کنیم، اینکه بخواهیم تمام تنوع زیستی را با پول 
دولت حفاظت کنیم امکان پذیر نیست، یک بخش 
از حفاظت باید به جوامع محلی سپرده شود این کار 
در تمام دنیا رخ داده است که بخش خصوصی وارد 
عرصه حفاظت شده است، قطعا سازمان محیط 
زیست نمی تواند بخش مناطق آزاد را محافظت 

کند بنابراین در صورتی که استان ها درخواست 
بدهند به سمت قرق های اختصاصی می رویم ، 
البته برای این موضوع کمیته ای تشکیل دادیم و 
درخواست ها در آن بررسی می شود در نهایت آن 
تعدادی که موجه تشخیص داده شود را با سازمان 
جنگل ها هماهنگ می کنیم و در نهایت به شورای 

عالی محیط زیست می بریم.  
کنترل فاضالب به تاالب میانکاله و جلوگیری 
از مرگ پرندگان نیازمند عزم جدی دستگاه 

ها است 
اکبری درباره مرگ و میر پرندگان در میانکاله گفت: 

موضوع مرگ و میر پرندگان در میانکاله مساله 
پیچیده ای شده است، شاید هنوز دلیل کامال 
روشنی برای مرگ و میر پرندگان در میانکاله وجود 
نداشته باشد، اینکه چه علتی موجب گسترش 
بیماری بوتولیسم شده نداریم ، البته دالیلی مانند 
عدم تهویه آب، ورود مواد غذایی به تاالب، عدم 
گردش کافی آب و پسروی دریا برخی از دالیل 
احتمالی است که در بررسی های انجام شده به 
دست امده است که البته معاونت دریایی سازمان 

موظف شده تا مطالعه ای در این زمینه انجام دهد.
کنترل صید پرندگان در میانکاله نیازمند 

عزم جدی دستگاه ها 
وی درباره صید پرندگان در فریدونکنار گفت: 
سالهاست که در این تاالب پرندگان صید می 
شوند بنابراین هر کاری انجام دهیم نمی توانیم 
این کار را به صفر برسانیم اما انچه که این مساله 
را در فریدونکنار به معضل تبدیل کرده برداشت 
بیش از حد با روش های خاصی است که برای زنده 
گیری پرندگان استفاده می شود که به برخورد 
قضایی نیاز دارد، بنابراین در این زمینه باید از محیط  
زیست حمایت ویژه شود ، قصد داریم این موضوع را 
پیگیری کنیم اما اینکه تا چه حد موفق خواهیم بود 
و نتیجه خواهیم گرفت به میزان جدیت مقامات در 

استان ها بستگی دارد.
چرای دام در مناطق کنترل شود

اکبری گفت: عوامل زیادی در تخریب زیستگاه ها 
دخالت دارند اما به نظر من سه عامل جاده کشی، 
فعالیت های معدنی و چرای دام مهمترین عواملی 
هستند که تخریب های اجتناب ناپذیری بر طبیعت 
وارد می کنند ما هم توفیق چندانی در مدیریت انها 
به ویژه در مناطق آزاد نداشتیم ، چون متولی چرای 
دام دستگاه دیگری است و آنها باید این مساله را 
مدیریت کنند، از سوی دیگر تغییر اقلیم ظرفیت 
مناطق را تا حد زیادی کاهش داده است از این رو 
باید چرای دام بازنگری شود، جاده کشی هم عمدتا 
زیستگاه ها را تکه تکه و جزیره ای کرده است و 
چون در قانون چارچوب مشخص و زیرساخت 
حقوقی قابل قبولی در این زمینه نداریم چندان 

موفق نبوده ایم.

رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
ضمن اشاره به ارزش اکولوژیک باغ گیاهشناسی 
تهران نسبت به تاثیر ساخت برج های متعدد در 
حریم این پارک بر تولید آلودگی های صوتی و هوا، 
کاهش سطح آب و از بین رفتن گونه های خاص باغ 
گیاه شناسی هشدار داد و خواستار لغو مجوز ساخت 

و ساز در این محدوده شد.
به گزارش ایسنا، در اواخر دهه 40 خورشیدی 
بخشی از اراضی چیتگر به دلیل دور بودن از شهر 
و همه تهدیدهایش برای احداث باغ گیاهشناسی 
انتخاب شد. عملیات طراحی و احداث این باغ از 
سال 1۳48 توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری 
تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز و نقشه جامع 
باغ طراحی شد تا  در این باغ رویشگاه های ایرانی 
و جهانی طراحی شد که نهالستان و گلخانه های 
تکثیر مواد گیاهی مورد نیاز باغ را تامین می کنند 
اما حاال قرار است در همسایگی شمال باغ ده ها برج 
چند 10 طبقه به عرض یک خیابان فاصله با این 

باغ ساخته شود.
عادل جلیلی در گفت و گو با ایسنا درباره محل در 
نظر گرفته شده برای بلند مرتبه سازی در محدوده 
باغ گیاه شناسی اظهار کرد: زمین منتخب برای 
بلند مرتبه سازی در ضلع شمالی باغ گیاه شناسی 
و در ادامه پارک چیتگر قرار دارد. وی افزود: با گذر 
بزرگراه حکیم از منطقه 22، قسمتی از میدان تیر 
از محدوده باغ گیاهشناسی جدا شد و یک باریکه 
بین بخش شمالی باغ گیاه شناسی و بخش جنوبی 
بزرگراه حکیم به وجود آمد. بر اساس طرح تفصیلی 
منطقه 22 قرار شد که این قسمت را به عنوان بخش 
آموزشی در نظر بگیرند که هم تراکم نداشته باشد و 
هم ساختمان ها کم ارتفاع باشند تا باغ گیاه شناسی 
را تحت تاثیر قرار ندهند اما بعد از مدتی شنیدیم 
که در این محدوده می خواهند برج های بلند مرتبه 
بسازند. با شهرداری منطقه 22 و شورای عالی 
شهرسازی نامه نگاری کردیم که اگر این پروژه در 
این محدوده انجام شود فاجعه به بار خواهد آمد. 

رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با 
اشاره به قدمت باغ گیاه شناسی اظهار کرد:۵0 سال 
پیش که پروژه ساخت باغ گیاه شناسی شروع شد، 
در این منطقه هیچ گونه ساختمانی وجود نداشت 
و باالتر از آن میدان چیتگر بود که به کوه ختم 
می شد و اطراف باغ گیاه شناسی هم پارک چیتگر 
قرار داشت. جلیلی ادامه داد: اولین تاثیر گسترش 
منطقه 22 در این بخش و ساخت ساختمان های 
بلند پایین آمدن سطح آب چاه باغ بود که قبال 
میزان آب برداشتی 200لیتر در ثانیه بود و در حال 
حاضر زیر 90 لیتر در ثانیه است بنابراین کم آبی 
به شدت باغ گیاه شناسی را تهدید می کند. وزارت 
نیرو برای رفع این مشکل جدی در تالش است ولی 
اگر این ساختمان ها در محدوده باغ گیاه شناسی 
ساخته شوند باید فاتحه 90لیتر آب باقی مانده 
را بخوانیم. وی با بیان اینکه باغ گیاه شناسی ملی 
ایران گنجینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور است 
و گونه های گیاهی که در طبیعت در معرض خطر 

انقراض هستند در آن نگهداری و حفاظت می شوند، 
تاکیدکرد:وقتی که ساختمان های بلند در کنار باغ 
گیاه شناسی  قرار می گیرند از نظر محیط زیستی 
منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. وی 
ادامه داد:باغ های گیاه شناسی حریم ساخت دارند و 
هیچوقت در هیچ نقطه از جهان در اطراف باغ های 
گیاه شناسی، اجازه ساختمان سازی داده نمی شود 
تا منظره نامناسب برای شهروندان ایجاد نشود. 
حدود 20 سال پیش ما از داخل باغ گیاه شناسی 
رشته کوه های البرز را می دیدیم و در کل منظره 
زیبا و خاصی وجود داشت ولی امروزه متاسفانه 
ساختمان های بلند مرتبه جایگزین این منظره 
زیبا شده اند. حاال اگر ساختمان های باالی بزرگراه 
حکیم ساخته شوند مردم باید به جای باغ گیاه 

شناسی، ساختمان های بلند را ببینند.
جلیلی با بیان این که پهنه ای که در حال حاضر 
باغ گیاه شناسی در آن قرار گرفته در کنار بلوار 
پژوهش است و بلوار پژوهش مجموعه مهمی از 
پژوهشگاه های معتبر کشور است، اظهار کرد: 
هیچوقت در کنار موسسه های پژوهشی ملی 
ساختمان های بلند نمی سازند. نمی دانم چرا باغ 
گیاه شناسی، موسسات پژوهشی مختلفی که در 

این محدوده قرار دارند مورد توجه قرار نمی گیرند.

معاون زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:

وضعیت یوزپلنگ های ایرانی بحرانی است 

رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هشدار داد

گونه های کمیاب باغ گیاه شناسی در خطر نابودی 

گزارش
ایرنا

معاون وزیر بهداشت: 
برای سفر خارجی هموطنان 

به واکسن خارجی از جمله 
آسترازنکا نیاز دارند

ایرنا نوشت: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: برای تهیه واکسن کرونا، 
مبلغ قابل توجهی ارز به سبد کواکس سازمان جهانی بهداشت واریز 
کرده ایم اما این سازمان متاسفانه نه به موقع و نه به تناسب، واکسن 
در اختیار ما قرار نداده اســت. دکتر بهرام دارایی روز یکشنبه در 
سنندج اظهار داشت: برای مسافرت های خارجی بعضا هموطنان 
به واکسن خارجی از جمله آسترازنکا نیاز دارند که تهیه کرده ایم و 

مصرف شده و باز هم در حال تهیه این واکسن ها هستیم.
وی با بیان اینکه در زمینه تهیه واکسن در دولت سیزدهم توفیقات 
خیلی خوبی داشــتیم، افزود: دولت و وزارت بهداشت، عزم راسخ 
داشــته اند و به هر نحوی چه از طریق تولید داخل و چه واردات، 

واکسن مورد نیاز را تامین می کنیم.
 رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت یادآور شد: واردات دارو 
و واکسن هیچ منعی ندارد اما وقتی نیازمان برطرف شود و تولید 

داخل کفاف کند، واردات را محدود می کنیم.
دارایی با تاکید بر اینکه بحثی به نام حذف ارز در خرید واکســن 
نداریم، ادامه داد: حمایت هــای ارزی دولت بــا ارز ترجیحی از 
داروهای تحــت حمایت، مزمن و صعب العــالج و بیماران خاص 
تا آخر امســال ادامه دارد و برای سال آینده، مجلس هر تصمیمی 

گرفت، باز هم این حمایت ها ادامه خواهد داشت.
وی در مورد قاچاق دارو با ارز ترجیحی نیز اظهار داشــت: برخی 
دچار وسوسه شــده و از طریق ارز ترجیحی و با یک پنجم قیمت، 
دارو را در داخل تهیه و از کشور خارج می کنند از عوارض پرداخت 
ارز ترجیحی این است که می تواند قاچاق معکوس را دنبال داشته 
باشد. رییس ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به آمار تزریق 
واکسن کرونا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر 180 
میلیون واکسن تهیه کردیم که 120 میلیون ُدز آن در قالب نوبت 
های اول، دوم و ســوم تزریق شــده که 10 میلیون ُدز آن مربوط 
به نوبت سوم اســت. دارایی اضافه کرد: از این مقدار تزریق، سهم 
واکســن های داخلی ۳0 میلیون ُدز بوده است اما ظرفیت تولید 
واکسن در داخل خیلی باال است و بســته به نیاز مردم، در اختیار 

آنان قرار می گیرد.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای 
کشور با اشاره به تردد بیش از 12 میلیون 
موتورسیکلت در کشور در سال 1۳99 گفت: از 
میان این موتورسیکلت ها تنها 2۳0 دستگاه برای اخذ معاینه 
فنی به مراکز مراجعه کرده اند. عبداهلل متولی در گفت وگو 
با ایسنا، در تشریح جایگاه و اهمیت اخذ گواهی معاینه فنی 
در ایجاد ایمنی و کاهش آلودگی هوا به ویژه در کالنشهرها 
گفت: معاینه فنی می تواند  در بهبود و ارتقاء تولید خودرو در 
کشور، کاهش آالیندگی و افزایش ایمنی وسایل نقلیه بسیار  
موثر باشد و اطالعات سامانه سیمفا و مراکز معاینه فنی می 
تواند کمک حال صنعت خودروی کشور باشد. در فرآیند 
معاینه فنی به طور صریح ضعف خودروهای مختلف در زمینه 
آالیندگی و ایمنی به تفکیک قطعات مشخص شده و این 
مساله می تواند ضمن بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور 
در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد نیز بسیار موثر 
باشد. وی افزود: مراکز معاینه فنی کشور به صورت مستمر و 
آنالین تحت نظارت هستند، اما از ظرفیت مراکز  معاینه فنی 
که  بیش از 90 درصد در بهبود عملکرد خودروها، افزایش 
ایمنی و کاهش آالیندگی موثر بوده است بهره گرفته نشده 
است. همچنان در خارج از محدوده کاهش آلودگی هوای 
کالنشهرها اغلب شهروندان به جهت عدم ثبت تخلف فقدان 
گواهی معاینه فنی و اعمال قانون از جانب پلیس راهور خود را 
ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی نمی بینند. مدیرعامل اتحادیه 
حمل و نقل همگانی کشور ادامه داد: با توجه به تردد بیش از 
18 میلیون خودروی مشمول معاینه فنی در کشور در سال 
99 تنها برای 11میلیون گواهی معاینه فنی صادر شده که 
این البته به معنای حضور 11 میلیون خودرو در مراکز معاینه 
نیست چرا که بر اساس جدول سن مرز فرسودگی، بعضی 
خودروها  موظف به 2 تا ۳ بار اخذ گواهی معاینه فنی در سال 
هستند و بر این اساس تعداد خودروهای مراجعه کننده جهت 

اخذ معاینه فنی بسیار کمتر از آمار مذکور  است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی 
با اشاره به نگرانی بازنشستگان و بیمه شدگان از 
الیحه بودجه گفت: کسری بودجه و عدم پرداخت 
بدهی دولت به تامین اجتماعی عالمت خطر جدی است. علی 
اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معیشت 
بازنشستگان و همچنین توجه به آن در بودجه سال آتی گفت: 
در بودجه 1401 کل کشور آنگونه که باید به وضعیت شکننده 
و نگرانی های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 

توجه نشده است.
وی با اشاره به عقب ماندگی تکالیف مقرر و قوانینی که چندین 
سال است به بهانه های مختلف بر زمین مانده گفت: بودجه کل 
کشور که نمایانگر نقشه راه یک ساله است، باید امید بخش، 
حامی و ارتقا دهنده وضعیت زندگی آن دسته از افرادی باشد که 
سال های زیادی برای اعتال و پیشرفت این آب و خاک زحمت 
کشیدند و نباید در زمان بازنشستگی دغدغه معیشت و گذران 
زندگی داشته باشند. بیات همچنین گفت: درست است که کشور 
در شرایط سخت تحریمی به سر می برد و با محدودیت های زیادی 
دست و پنجه نرم می کند، اما چرا باید اقشار ضعیف و حداقل 
بگیران بیشترین فشار و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند و بی پناه 
بمانند؟ وی گفت: جمعیت چندین میلیونی مستمری بگیران 
تامین اجتماعی نگران مشکالت فزاینده ای است که امنیت 
خاطر آنها را هدف قرار داده است. واقعاً تأمین امنیت معیشت 
و درمان 44 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی موضوع ساده ای 
است که برخی از مسئوالن به راحتی از کنار آن رد می شوند؟ 
جمعیت چندین میلیونی مستمری بگیران تامین اجتماعی 
نگران مشکالت فزاینده ای است که امنیت خاطر آنها را هدف قرار 
داده است رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
سراسر کشور خاطر نشان کرد: سرنوشت میلیون ها بیمه شده و 
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگان و 
مستمری بگیران به بودجه کل کشور گره خورده است. بیات 
افزود: نمایندگانی که در ایام انتخابات از همه تالش خود برای 
کسب رای و ورود به مجلس شورای اسالمی استفاده کردند و 
گوش شنوا و دیدگان بینایی بازنشستگان بوده اند، در این مقطع 

حساس هم باید پای کار باشند.

اگر احساس می کنید زمان زیادی را در تنهایی 
سپری می کنید یا وقتی در میان افراد هستید 
چیز زیادی برای گفتن نداریــد، این مطلب را 

بخوانید.
به گزارش خبرآنالین، اجتماعی بودن را اینگونه 
می توان تفسیر کرد: کسی که بیشتر وقت خود 
را در اجتماع و با انسان های مختلف می گذراند 
و اغلب خارج از خانه اســت؛ چرا که بسیاری از 
کسانی که خیلی اجتماعی نیستند وقت خود را 

بیش از حِد معمول در خانه به تنهایی سپری می کنند و این باعث افزایش خجالت و کم رویی 
در آن ها می شود. 

1( برون گرایی را تمرین کنید
 فرد برون گرا کسی است که رفتار صمیمی دارد و از بودن در کنار دیگران لذت می برد. این افراد 

به طور طبیعی کنجکاو هستند؛ طرد شدن را دوست ندارند و به سرعت بر آن غلبه می کنند.
2( از خودتان بگویید تا راحت تر ارتباط را ایجاد کنید

خوب نیست که طرف مقابل شما متکلم وحده باشد و فقط او در مورد خودش صحبت کند؛ چرا 
که او هم در مقابل عالقه دارد درباره شما اطالعاتی به دست آورد. برای اینکه دو نفر با هم دوست 

شوند، باید چیزهایی درباره یکدیگر بدانند.
۳( خود را در قالب یک فرد اجتماعی مجسم کنید

هرگاه که قصد معاشــرت با افراد را داشتید، ســعی کنید خود را به عنوان یک فرد شایسته 
اجتماعی تجسم کنید. تجسم کردن، هم می تواند به شما کمک کند از نظر اجتماعی کمتر 

احساس اضطراب کنید و هم شما را در داشتن معاشرتی بهتر یاری می کند.

معــاون اول دســتگاه قضــا، از 
پیگیری ویژه رئیــس قوه قضائیه 
و قول مســاعد دولت برای جبران 
مشــکالت معیشــتی کارکنــان 
دستگاه قضا در ســال جاری خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت 
االسالم محمد مصدق، ضمن ابراز 
تاسف از تصویب نشدن طرح فوق 

العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، گفت: همکاران قوه قضائیه از پر تالش ترین 
و محروم ترین قشر جامعه در مجموعه کارکنان دولت هستند.

وی تاکید کرد: توجه به معیشت کارکنان همواره مورد توجه مسئولین دستگاه 
قضائی بوده و حجت االســالم و المسلمین محســنی اژه ای، از نخستین روز 

مسئولیت خود، همواره بر این موضوع تاکید کرده است.
مصدق با اشــاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضائیه از عدم تصویب طرح طرح 
فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای اسالمی، از پیگیری 
رئیس عدلیه برای جبــران این موضوع خبر داد و گفــت: در روزهای اخیر با 
پیگیری های رئیس قوه قضائیه، هماهنگی هایی در این زمینه با دولت انجام 
شد. به ویژه رئیس جمهور قول مساعد دادند که این موضوع به نحوی جبران 
شود. معاون اول دســتگاه قضا تاکید کرد: به اطالع همکاران قضائی خود در 
سراسر کشور می رســانم که به زودی و با تحقق این وعده ها از سوی دولت، 

خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود.

رئیــس پلیس فضــای تولیــد و تبادل 
اطالعات تهران از دستگیری فروشنده 
داروهای نایاب و کمیاب در یک صفحه 

اینستاگرامی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی 
گودرزی در این باره گفت: در رصدهای 
اطالعاتی توســط کارشناســان پلیس 
فتا تهران مشــخص شــد، یک صفحه 
اینســتاگرامی با بیش از 90 هزار دنبال 

کننده به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب در فضای مجازی می پردازد.
وی عنوان کرد: در ادامه بررســی های پلیس هویت مدیر این کانال و مخفیگاهش 

شناسایی و نتیجه  تحقیقات اولیه به مرجع قضائی منعکس شد.  
رئیس پلیس فتا تهران  ادامه داد: پس از هماهنگی های قضائی متهم در مخفیگاهش  
در یکی از مناطق حاشیه ای تهران دســتگیر و بیش از ۵00 هزار  قلم انواع داروی 

کمیاب و نایاب از این مکان کشف شد.
وی با بیان اینکه متهم در پی جویی های انتظامی به جرم انتسابی اعتراف کرد، افزود: 

کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳0 میلیارد ریال برآورد کرده اند.  
بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ گودرزی با بیان اینکه خرید 
و فروش محصوالت دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: 
با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور 
است، بهتر است تا هرگونه دارو و مواد بهداشــتی را از دارو خانه ها یا مراکز بهداشت 

تهیه و خریداری شود.

می خواهید اجتماعی شوید؟ 
این سه روش به شما کمک می کند

معاون اول دستگاه قضا خبر داد؛
پیگیری ویژه اژه ای برای جبران 

مشکالت معیشتی کارکنان دستگاه قضا

کشف نیم میلیون داروی کمیاب از یک 
فروشنده اینستاگرامی 

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور عنوان کرد

مراجعه تنها 23۰ موتورسیکلت 
از بین 12 میلیون موتور برای اخذ 

معاینه فنی طی سال گذشته

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی 
عنوان کرد؛

نگرانی بازنشستگان
 از بودجه 1۴۰1

خبر

خبر

خبر

پارک ملی گلستان حدود سه سالی است که به روش حفاظتی مشارکتی اداره می شود که نتایج سرشماری 
ها نشان می دهد این روش بســیار مطلوب بوده به طوری که در مدت سه سال گذشته شاهد افزایش  2 

برابری گونه های حیات وحش در پارک ملی گلستان بودیم.
 1۰ کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در 8 استان داشتیم اما با توجه به اقداماتی که در زمینه 
واکسیناســیون دام های اهلی صورت گرفته تلفات چندانی نداشتیم و نسبت به سال قبل کاهشی بود، 
البته هنوز نتایج سرشماری استان ها جمع بندی نشده است و زمانی که جمع بندی این گزارش به سازمان 

محیط زیست برسد می توان نظر  قطعی داد که وضعیت چگونه است.

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

مدیرعامل خانه کتــاب و ادبیات ایران با 
بیان این که امور اجرایی سی وســومین 
دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
در حــال انجام اســت، گفــت: جدول 
زمان بنــدی برگــزاری سی وســومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران آماده 
شده و پس از مشورت با صاحب نظران و 
دست اندرکاران حوزه نشر، نهایی و وارد 
فاز اجرایی خواهد شــد. به گزارش ایسنا 
و به نقل از روابط عمومــی خانه کتاب و 
ادبیات ایران، علــی رمضانی )مدیرعامل 
خانه کتــاب و ادبیات ایران( با اشــاره به 
اقدامات و فعالیت هــای صورت گرفته در 
خصوص برگــزاری سی وســومین دوره 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار 
کرد: بنابر تصمیم معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
خصوص برگزاری سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه 
ســال 1401، نیاز بود تا اقداماتی در این 
زمینه انجام شــده و تدابیری اندیشیده 
شــود. او ضمن بیــان این که بــه دلیل 
همه گیری ویروس کرونا و مشکالت ناشی 
از آن ضرورت داشــت تا هماهنگی های 
الزم بــا قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا و ستاد ملی مقابله با کرونا 
صورت گیرد، بیان کرد: بر همین اساس 
محمدمهدی اســماعیلی )وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی( با احمد وحیدی )وزیر 
کشــور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا( و بهــرام عین الهی 
)وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و عضو اصلی ســتاد ملی مقابله با کرونا( 
مکاتباتی داشتند. پاســخ اولیه قرارگاه 
عملیاتی مبارزه با کرونا این بود که با توجه 
به شرایط همه گیری این بیماری در کشور 
و قابل پیش بینی نبودن آن، از هم اکنون 
امکان صدور مجوز برای برگزاری قطعی 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در اردیبهشت ماه سال آینده قابل 
انجام نیســت. او افزود: در صورت صدور 
مجوز برای برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران به صورت حضوری، شرایط 
سال های گذشته قابل تکرار نخواهد بود 
و برگزاری نمایشگاه با جمعیت سال های 
گذشــته، وســعت و تعداد باالی ناشران 
امکان پذیر نیســت؛ در نتیجــه باید در 
خصوص این مــوارد برنامه ریزی  کرده و 

برای کاهش آن راهکاری ارائه شود.

سرپرســت هیأت باستان شناسی گفت: 
باستان شناســان جوان ایرانی در سواحل 
ُســرخ رود دریــای مازنــدران موفق به 
کشف ُمهر ســنگی با نقش خرگوش و با 
نقوش جانوری همچــون گاو کوهان دار 
و کتیبه پهلوی ساسانی شــده اند که در 
زمره کمیاب ترین و مهمترین کشــفیات 
باستان شناســی شــمال ایران است. به 
گزارش ایرنا از روابط عمومی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری، میثم فالح 
گفت: طی دو فصــل از کاوش های علمی 
باستان شناسی در تپه قالکتی ِگل محله 
ُسرخ رود اســتان مازندران، با کشفیاتی 
مواجه هستیم که در نوع خود در منطقه 
بی نظیــر و در ایران به عنــوان یافته های 
شاخص مطرح می شوند. این باستان شناس 
افزود: کشف نخستین گل مهرها با نقوش 
جانوری همچون گاو کوهان دار )ورزا(، قوچ، 
گوزن و مرغابی و کتیبه پهلوی ساســانی 
با نام اشخاص و القاب حاکمیت و مذهبی 
در دورادور ایــن نقوش در زمره مهمترین 
یافته هــای فصل نخســت کاوش در این 
محوطه بوده است. او با بیان اینکه کاوش 
فصــل دوم در قالکتی، عــالوه بر پیدایی 
نخستین معماری خشتی مربوط به دوران 
اشکانیان، کشــف ُمهری سنگی با نقش 
خرگوش متعلق به دوره ساسانی را نیز در 
پی داشــته تصریح کرد: خرگوش در این 
دوره نماد ماه و باروری و نگهبانی اســت. 
فالح اظهار کرد: این کشفیات، تحلیل ها 
و نگاه های ما را به ســمت و ســویی برده 
که قالکتی را کانونی بســیار مهم و مرکز 
محور در دوران تاریخی )مشخصاً اشکانی 
– ساسانی( شــمال ایران بدانیم. او گفت: 
شــاید قالکتی در مرحله دوران تاریخی، 
باقی مانده نخستین شــهرهای اشکانی و 
متعاقباً ساسانی مازندران با شاخصه های 
مهم اقتصادی، بازرگانــی، نظام طبقاتی 
اجتماعی - فرهنگی و حاکمیت باشد که 
داده های باستان شناسی در آینده می تواند 
فرضیات ما را قوت بخشد. فالح با اشاره به 
اینکه قاِلکتی محوطه ای نزدیک به سواحل 
دریای مازندران اســت که در شهرستان 
محمودآباد، شهر سرخ رود و روستای ِگل 
محله واقع شده تصریح کرد: غیر از مشخص 
شدن عصر آهن و قلعه ماهانه َسر مرعشیان 
دوران اسالمی، مرکز و استقرار بسیار مهمی 
از دوران اشکانی – ساسانی را در خود دارد 
که امیدواریم در پژوهش های آتی اطالعات 

بیشتر و متقن تری بدست آوریم.

 آیین اختتامیه سومین جایزه سال استیکر 21 دی ماه با حضور 
هنرمندان برگزار و نفرات برتر چهار بخش مسابقه معرفی می شوند.
به گزارش ایرنا، مدیر روابط عمومی جایزه سال استیکر درباره اهداف 
سومین دوره این رویداد عنوان کرد: سومین جایزه سال استیکر از 
مهرماه امسال با هدف گسترش استیکرهایی با مولفه های مشترک 
مانند زبان و فرهنگ فارسی و با نگاه اینکه عموم مردم بتوانند استیکر 
را در ارتباطات روزمره خود وارد کنند، آغاز شد.علی محمد کردنایج 
درباره جزئیات آثار و موضوعات این دوره توضیح داد: ما توانستیم 
آثارمان را با حضور 99 هنرمند جمع آوری کنیم و در چهار بخش 
اصلی و ویژه به کار خود ادامه دهیم. بخش اصلی شامل دو موضوع 
ایران فرهنگی، که طبق بیانیه هیات داوران آن را به استیکر ایرانی 
تغییر نام دادیم و همچنین بخش شخصیت های ادبی و سینمایی 
ایران بود. در بخش های ویژه هم محصوالت ایران خودرو و بخش 
اراضی عباس آباد و المان های متناسب آن ها موضوعات مسابقه 
بودند. وی افزود: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه ۷ دی ماه توسط 
بهرام عظیمی رییس هیات داوران، مسعود شجاعی طباطبایی 
دبیر جشنواره و سایر داوران از جمله شهاب جعفرنژاد، امیرحسین 
ایماغیان، امیر یاسمنی و علی رادمند انجام شد. همچنین رای 
مصطفی خوشابی که به دلیل کسالت در جلسه داوری حضور 
نداشت به میثم عسگری رییس جشنواره تنفیذ شد. این هفت 
نفر پس از بحث و بررسی آثار در بخش های مختلف نفرات برتر را 
مشخص کردند. مدیر روابط عمومی جایزه سال استیکر درباره جوایز 
برگزیدگان تشریح کرد: در هر بخش مسابقه سه نفر حایز رتبه شدند 
و فقط در دو بخش ویژه ایران خودرو و اراضی عباس آباد هیات داوران 
نفر سوم را حایز رتبه ندیدند. همچنین یک اثر به عنوان جایزه ویژه 
خانه شعر و ادبیات که از حامیان جشنواره هستند، برگزیده و معرفی 
شد. وی شرح داد: برای بخش های اصلی نفر اول 1۳ میلیون تومان به 
همراه تندیس و دیپلم  افتخار، نفرات دوم 10 میلیون تومان  به همراه 
تندیس و دیپلم افتخار و نفرات سوم  هم ۷ میلیون تومان به همراه 

تندیس و دیپلم افتخار جایزه دریافت می کنند. 

اختتامیه سومین جایزه سال 
استیکر 21 دی ماه برگزار می شود

آخرین خبرها  از سی وسومین 
نمایشگاه کتاب

کشف ُمهر سنگی ساسانیان 
در مازندران

کارگردان فیلم سینمایی –عنکبوت– درباره آخرین وضعیت اکران 
فیلمش گفت: اکران »عنکبوت« بعد از جشنواره چهلم فجر صورت 
خواهد گرفت و از 2۷بهمن ماه روی پرده خواهد رفت. به گزارش ایسنا، 
فیلم سینمایی »عنکبوت« به کارگردانی ایرج زاد و تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی که تیرماه سال 99 مجوز اکرانش را دریافت کرد، با 
توجه به اخبار منتشر شده، بنا بود تا از ابتدای دی ماه امسال روی پرده 
سینماها برود. ایرج زاد در این باره گفت: خوشبختانه سوءتفاهمات و 
سوءبرداشت های پیش آمده برطرف و موانعی که باعث تاخیر اکران 
فیلم شده بود، حل شد. بر این اساس،اکران »عنکبوت« بعد از جشنواره 
چهلم فجر صورت خواهد گرفت و از 2۷بهمن ماه روی پرده خواهد رفت.

جدیدترین رایزنی ها برای اکران فیلمی 
با بازی محسن تنابنده

یک معمار که از پاویون ایران بازدید کرده است، درباره 
طراحی داخلی آن می گوید: طراحی داخلی پاویون 
ایران در اکسپو 2020 در حدی ضعیف بود که اگر آن 
را به دانشجویان سال اول و دوم این رشته می سپردند، 
می توانستند کار بهتری را ارائه دهند. وحید قبادیانـ  
معمارـ  که اخیرا از پاویون ایران در اکسپو 2020 بازدید 
کرده است، به ایسنا می گوید: در بازدید از پاویون ایران 
حدود ۵0 معمار بودیم که به اتفاق نظرمان این بود که 
پاویون ایران حق مطلب را درباره کشور ما ادا نمی کند 
و خیلی تأثیر مثبتی ندارد؛ البته می دانم انتخاب طرح 
و معمار پروژه از طریق یک مسابقه صورت گرفته و 
زحمات زیادی برای ایده پردازی آن کشیده شده 
است ولی گویا برخی از ایده های طراح اجرا نشده و 
مقصر مشکالت پروژه را تا حدی مدیریت آن می توان 
دانست. او ادامه می دهد: آنچه در پاویون ایران در اکسپو 
دیدیم، هشت اتاق بود که در یکی از آنها از بدو ورود 
با چند تا مجسمه  هخامنشی برخورد کردیم که بدل 
این مجسمه ها را همه جا می توان پیدا کرد. همچنین 
در دیگر بخش های پاویون ایران، کاوش معدن، یک 
تلویزیون با پخش آگهی، فروش پسته و تخمه و یک 
رستوران شبیه به رستوران های ضعیف سر راهی وجود 
داشت. راهرویی هم وسط پاویون بود که در آن یک 
آب نما ساخته بودند که هیچ ُحسنی به پاویون اضافه 
نکرده بود و پاویون ایران بدون آن خیلی بهتر بود.او 
همچنین درباره مدیریت پاویون ایران می گوید: به 
نظر می رسد که هدف مدیریت این پاویون بیشتر جنبه 
کسب درآمد از ارگان ها و سازمان های شرکت کننده 
بود. درواقع به جای اینکه پاویون ایران نمایانگر فرهنگ 
و دستاوردهای کشورمان باشد، نمایانگر این بود که 
بخواهد با دریافت پول کاسبی کرده باشد.این معمار 
درباره پاویون دیگر کشورها توضیح می دهد: محتوایی 
که پاویون دیگر کشورها ارائه داده بودند، شامل تاریخی 
از گذشته آنها، دستاوردهای کنونی و دیدگاه شان 
نسبت به آینده و روابط بین الملل بود. ولی در پاویون 
ایران حتی یک راهنما نبود که به بازدیدکنندگان 
بگوید چه خبر است و یا دانه های تسبیحی که روی 
پاویون نصب شده، ماجرایش چیست؟او ادامه می دهد: 

پاویون ایران در مقایسه با پاویون عربستان، امارات، 
پاکستان و مراکش که هم رده ما هستند، بسیار ضعیف 
بود. پاویون آنها از نظر سازه ای، معماری، فناوری های 
نوین چون نورپردازی، صوت و مانیتور بسیار قوی تر 
بود. در این دوره مانیتور حرف اول را می زد و دور تا دور 
برخی غرفه ها در پاویون ها انواع مانیتورها با اشکال و 
ویژگی های مختلف نصب شده بود. در پاویون ایران 
تنها یک تلویزیون معمولی بزرگ وجود داشت که 
گاهی آگهی هایی ضعیف و تصاویری از شهرهای ایران 
را پخش می کرد.قبادیان خاطرنشان می کند: با وجود 
ضعفی که پاویون ایران در ارائه داشت، براساس آنچه که 
شنیده ام برای این دوره وقت و هزینه زیادی صرف شده 
است؛ یعنی تالش شده ولی این تالش ها به ثمر نرسیده 

و نتیجه کار اصال رضایت بخش نیست.
از طرح پاویون ایران چیزی دستگیرمان نشد

از او همچنین درباره معماری پاویون ایران سوال 
می کنیم. می گوید: طراحی پاویون ایران در جریان 
یک مسابقه داوری شد و طراح و داور افرادی فرهیخته 
و صاحب نام هستند. ولی اگر طراح نکاتی را هم مد 
نظر داشته، ما از این طرح چیزی دستگیرمان نشد.

این پرسش را با او مطرح می کنیم که به نظر او چرا 
پاویون ایران تصویر درستی از کشور ارائه نداده است؟ 
پاسخ می دهد: پاویون های اکسپو باید نمایانگر تمدن، 
فرهنگ، گذشته، وضعیت کنونی، دیدگاه کشور شرکت 
کننده نسبت به آینده یا مسائلی که در آن کشور اکنون 
واجد اهمیت است باشد.او در ادامه توضیحات خود، 
پاویون کشور آلمان را مثال زده و می گوید: در بازدید 
از پاویون آلمان از همان ابتدا که در صف ایستاده ای، 
یک سری عکس و تصویر از مناظر این کشور به نمایش 
گذاشته شده است. سپس با مسائلی چون حفاظت 
از کره زمین مواجه می شوید که به خوبی توانسته 
بیننده را درگیر کند. در واقع در پاویون آلمان، شما 
تنها یک ناظر صرف نیستید و در بخش های مختلف 
از نظر ذهنی و فیزیکی شما را درگیر مباحث مختلف 
پایداری و زیست محیطی می کند. این معمار اضافه 
می کند: همچنین پاویون امارات با مانیتور و نورپردازی 
از گذشته، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده خود 
گفته است و افرادی را برای راهنمایی و پاسخ به سوال 
بازدیدکنندگان در آنجا مستقر کرده  است. او تصریح 
می کند: در اکسپو 2020 در مساحتی بسیار وسیع، 

192 کشور ایده های خود را به نمایش گذاشته اند ولی 
زمانی که وارد پاویون ایران می شوید، تنها چند اتاق 
می بینید که صحبت هایی از تاریخ ایران دارد و باقی 
آن مغازه است که آن هم در سطح خیلی ضعیف ارائه 

شده است.
پاویون ایران نسبت به سال های دیگر چگونه 

بود؟
قبادیان در پاسخ به این پرسش می گوید: ایران از زمان 
ناصرالدین شاه تا کنون در این رویداد شرکت کرده 
است. براساس مطالعات من آن زمان پسته و تخمه برده 
بودند و ما هم اکنون پسته و تخمه می بریم. به نظرم، 
موفق ترین پاویونی که ایران در اکسپو داشته است، به 
اکسپو سال 19۶۷ در مونتریال کانادا برمی گردد که 
طراحی آن را آقای عبدالعزیز فرمانفرمائیان برعهده 
داشت. طراحی ایشان طرح خیلی خوبی به شکل یکی 
از کاروانسراهای قدیمی ایران بود. او ادامه می دهد: 
ولی در دوره گذشته که در میالن برگزار شد، بر اساس 
تصاویری که دیده ام و نظر همکارانم، به لحاظ طراحی 
و اجرا پروژه موفقی نبود. اکسپو باید در سطح کشور 
تبلیغ شود؛ چون رویدادی است مانند مسابقات ورزشی 
المپیک. در اکسپو باید برای مملکت خود کسب افتخار 
کرد. پس یا نباید شرکت کرد و اگر شرکت می کنیم باید 
مراقب ذهنیتی که با پاویون خود به بازدیدکنندگان 

می دهیم، باشیم. این معمار درباره حضور ایران در دوره 
بعدی بیان می کند: اکسپو در دوره بعدی در شهر اوساکا 
در ژاپن برگزار می شود و اگر قرار بر شرکت کردنمان 
است، باید از اکنون برای آن برنامه ریزی کرد، مسابقات 

طراحی را برگزار و بودجه اش را کنار گذاشت.
تأثیر اکسپو در معماری؟

قبادیان درباره این نکته می گوید: اکسپو تأثیر باالیی 
در معماری دارد و خود من از زمانی که از بازدید این 
اکسپو در دبی به ایران بازگشته ام، به معمارانی که 
می شناسم پیشنهاد کرده ام که از این رویداد بازدید 
کنند. اکسپوی این دوره میزبان حضور 192 کشور با 
192 محتوا و ایده مختلف است. هر کشور با ایده، دیدی 
متفاوت و فناوری های نوین در این رویداد حضور پیدا 
کرده  است.او ادامه می دهد: به عنوان مثال برج ایفل 
که یکی از دستاوردهای اکسپو است، سازه ای است که 
در زمان خود از فناوری روز بسیار جلوتر بوده است و یا 
قصر بلورین انگلستان در زمان خود یک شاهکار بوده 
است. تمام معماران ما، مهندسین سازه، مکانیک و 
کلیه کسانی که به نوعی در صنعت ساختمان دخیل 
هستد باید از اکسپو بازدید کنند تا بدانند حرف روز 
دنیا به چه نحو در این رویداد پیاده شده است. در این 
صورت متوجه خواهیم شد که برای دوره بعدی به چه 

صورت آماده شویم.

هدف مدیریت پاویون ایران در اکسپو 
»کاسبی« است!

گزارش
ایسنا

سنا
: ای

س
عک

سـامانه مدیریـت و نظـارت هوشـمند 
قرنطینـه کرونـا تحـت عنـوان »امیـد«، 
قرار اسـت به یـاری بخـش گردشـگری و 
ممانعـت از تعطیلـی آن در دوران شـیوع 
سـویه های نوظهـور ایـن ویـروس بیایـد، 
اما هنوز خبر از اجرایی شـدن آن نیسـت. 
به گـزارش ایرنـا، حدود دو سـال شـد که 
کرونـا مهمان دنیـا و ایران اسـت و هر روز 
ایـن ویـروس بـه شـکل سـویه جدیـدی 
نمایـان مـی شـود، کارشناسـان بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده اند کـه راهـکار مقابلـه بـا 
شـیوع ایـن بیمـاری، اعمـال قرنطینـه 
سراسری نیسـت. بسـیاری از کشورهایی 
کـه توانسـته اند مقابله بـا این بیمـاری را 
بـه نحـوی مدیریـت کننـد کـه کمترین 
خسـارت به کسـب و کارهـا وارد شـود، از 
قرنطینه هوشـمند بهـره برده انـد. در این 
روش همـه افـراد قرنطینـه نمی شـوند، 
بلکـه تنهـا افـرادی کـه مبتـال بـه کرونـا 
می شـوند و یـا واکسـن تزریـق نکـرده 
انـد، دارای محدودیـت  هایـی می شـوند. 
در ایـران نیـز از چند مـاه قبل مسـئوالن 
خبـر از آغاز قرنطینه هوشـمند، در بسـتر 
سـامانه ای به نـام امیـد دادند. بر اسـاس 
طـرح مدیریـت هوشـمند کرونـا، قـرار 
اسـت از تردد افرادی که واکسـن نزده اند 
و یـا اینکه مبتـال بـه کووید 19 هسـتند، 
جلوگیـری شـود و در قرنطینـه بماننـد. 
افـرادی که واکسـینه نشـده اند از دریافت 
خدمـات عمومـی محـروم می شـوند و از 
حضـور کارمندانـی کـه واکسـن نزدنـد 
در محـل کار نیـز جلوگیـری شـود. بـا 
اجـرای ایـن طـرح افـرادی کـه بـه هـر 
دلیلـی واکسـن کرونـا دریافـت نکرده اند 
اجـازه ندارند سـفر کنند مگر آنکه تسـت 
PCR منفـی بـا مهلـت ۷2 سـاعت در 
اختیـار داشـته باشـند. محسـن فرهادی 
معـاون فنـی مرکـز سـالمت محیـط و 
کار وزارت بهداشـت، زمـان آغـاز اجـرای 
طـرح قرنطینـه هوشـمند را از 1۵ آذر 
1400 اعالم کـرده و گفته بود: بر اسـاس 
این طـرح، ترددهـا به صـورت هوشـمند 
کنتـرل خواهـد شـد. براسـاس پایـگاه 
اطـالع رسـانی وزارت کشـور، کمیتـه 
امنیتـی، اجتماعـی و انتظامی سـتاد ملی 
مدیریـت بیمـاری کرونـا نیـز در اطالعیه 
شـماره 2 خـود جزئیـات طـرح مدیریت 
هوشـمند بیمـاری کرونـا در بسـتر امیـد 
را تشـریح کـرد. در ایـن اطالعیـه از آغاز 

طـرح خبـر داده و هـدف از اجـرای آن 
مدیریـت، کنتـرل و نظـارت هوشـمند 
بیمـاری کرونا از طریـق تبـادل اطالعات 
برخـط در بسـتر سـامانه امیـد بـه منظور 
ایجاد تعادل در زندگی روزانه شـهروندان 
و صیانـت از سـالمت آنـان عنـوان شـد. 
ایـن طـرح بـه صـورت فازبنـدی شـامل 
دسـتگاه های اجرایـی، حمـل و نقـل 
درون شـهری، واحدهـا و فعالیت هـای 
صنفـی، حمـل و نقـل بـرون شـهری و 
تـردد خودروهـای شـهری خواهـد شـد. 
اما با وجـود اینها هنـوز شـاهد راه اندازی 
این سـامانه در فضای گردشـگری کشـور 
و  فرهنگـی  میـراث  وزارت  نیسـتیم. 
گردشـگری با وجود پیگیری هـای مداوم 
خبرنـگار ایرنـا دربـاره اتصـال یـا عـدم 
اتصـال بـه سـامانه امیـد پاسـخی نداند و 
حرمـت اهلل رفیعـی رئیـس هیئـت مدیره 
انجمـن صنفـی دفاتـر خدمات مسـافرت 
هوایـی و جمشـید حمـزه زاده رییـس 
جامعـه هتـل داران ایـران اعـالم کردنـد 
هنـوز اطـالع دقیقی از زمـان اتصـال این 
سـامانه ندارنـد. رفیعـی بـا بیـان ایـن که 
بارهـا در پیـک هـای کرونایی اعالم شـد 
آژانس های مسـافرتی از اسـامی بیماران 
کرونایـی مطلـع می شـوند تـا بـرای آنها 
بلیط صـادر نشـود، گفـت: تا کنـون هیچ 
دسترسـی به ایـن سـامانه نداشـتیم. هم 

اکنون نیـز در جریان زمان مرتبط شـدن 
به سـامانه امیـد نیسـتیم. وی با اشـاره به 
جلوگیـری از ورود مسـافران بـه هواپیمـا 
در فـرودگاه بـه دلیـل ابتـال بـه بیمـاری 
کرونـا، گفـت: وقتـی بـرای فـردی بلیـط 
صادر می شـود، مسـافر حق سـوار شـدن 
به هواپیمـا را دارد در حالی کـه اگر فردی 
بیمار اسـت بایـد از ابتـدا بـرای وی بلیط 
صادر نشـود. ولی ما تاکنون دسترسـی به 
سـامانه ای برای آگاهـی از افـراد مبتال به 
کرونا نداریم. جمشـید حمـزه زاده رییس 
جامعـه هتلـداران ایـران نیز ضمـن اعالم 
این که پرسـنل هتـل ها صددرصد شـان 
واکسـن کرونا را تزریـق کرده انـد، گفت: 
هتل ها تمـام شـیوه نامه های بهداشـتی 
را رعایـت می کننـد امـا هیـچ اطالعی از 
مسـافران مبتال بـه کرونـا ندارنـد. تجربه 
نشـان داده اسـت کـه پـس از پیـک های 
کرونایـی در کشـورهای اروپایـی ایـران 
نیـز آمـار ابتـال بـه کرونایـش افزایـش 
چشـم گیر پیدا مـی کنـد؛ بر این اسـاس 
راه انـدازی هرچـه سـریع تـر سـامانه و 
عملیاتـی شـدن آن کمـک شـایانی بـه 
بخـش فعـال گردشـگری خواهد بـود. تا 
در صـورت وقـوع پیـک ششـم کرونـا در 
ایران، دوبـاره گردشـگری کامـال تعطیل 
نشـده و تنهـا افرادی کـه مبتال شـده اند؛ 

از سـفر منـع شـوند.

ره سراسری  ز سومین جشنوا دومین روز ا
ز ۵ نمایش  ر آسمانی با میزبانی ا تئاتر سردا
بانی و 2 نمایش رادیویی برگزار شد. به  خیا
گزارش ایرنا، روز یکشنبه )نوزدهم دی ماه(، 
نی، نمایش های سرباز  با تر خیا در بخش تئا
حاج قاسم به نویسندگی و کارگردانی کاظم 
10، سوءقصد  ز بوشهر ساعت  رجمندنیا ا ا
نی مجتبی خلیلی  به نویسندگی و کارگردا
خورشید  به دنبال   ،11 ساعت  اصفهان  ز  ا
نی  به نویسندگی جالل حسنوند و کارگردا
قصه  12؛  تهران ساعت  ز  ا نادری  حسین 
کفش ها به نویسندگی حسام الدین ایران منش 
و کارگردانی روح اهلل آریس از کرمان ساعت 
1۵ و در نهایت نمایش باوان به نویسندگی 
علی  مشترک  نی  کارگردا و  ناطقی  حمید 
ز ساری ساعت  ربیحاوی و سحر محسنی ا
1۶ در میدان گنجعلی خان)داوری( پذیرای 
مخاطبان بود. بنا به اعالم سومین جشنواره 
تر  دیو تئا نی، در بخش را ر آسما تر سردا تئا
نمایشی  بود.  دیویی  را نمایش  دو  میزبان 

رادیویی ژنرال به نویسندگی علیرضا حنیفی 
ه در  نشا ز کرما نی علی زیستی ا و کارگردا
فع عشق  دیویی مدا 1۶ و نمایش را ساعت 
به نویسندگی پیمان قریب پناه و کارگردانی 
بهرام سروری نژاد از تهران در ساعت 19 در 
ئه  را مجموعه تئاترشهر کرمان به مخاطبان ا
شد.سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی در 

تر  تئا نمایشنامه نویسی،  بقه  مسا بخش های 
تر  نجمن تئا تر به همت ا دیوتئا بانی و را خیا
نقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت  ا
فتح و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان از 1۷ تا 21 دی ماه 1400 با دبیری 
در کرمان درحال  فخرموسوی  سیدوحید 

برگزاری است.

اجرای هفت نمایش خیابانی و رادیویی در 
دومین روز »سردار آسمانی«

گردشگری همچنان چشم انتظار 
»امید«

گزارش
ایرنا

رنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

بازیگـر و کارگـردان پیشکسـوت تئاتـر، سـینما و تلویزیـون گفـت: 
بـا وجـود گذشـت دو سـال از شـهادت حـاج قاسـم هنـوز در مرکـز 
سـت  لتی ا یـن رسـا ر دل هـا هسـتیم، ا ا خورشـید شـهادت سـرد
نهـا  رد و حرکـت آ ر دا مـروز قـرا ن ا کـه بـر دوش نسـل های جـوا
تـر و سـینمایی بـا  ثـار هنـری بـه ویـژه تئا یـد در مسـیر خلـق آ با
تـکا بـه مکتـب سـلیمانی باشـد. سـیدجواد هاشـمی در گفت وگـو  ا
رکان فرهنگـی و  م ا شـت: تمـا ر دا ظهـا نـا ا یر تـر ا ر تئا بـا خبرنـگا
هنـری بایـد بر ایـن مهـم اتفـاق نظـر داشـته باشـند کـه آن اتفاقی 
ر  و ز تـر نی بعـد ا سـم سـلیما ج قا م شـهید حا نده نـا تـالن ز کـه قا
شـتند نـه تنهـا محقـق  ا ر نظـر د ر دل هـا د ا د نـه سـر ا د نمر ا جو نا
نهـا کـه گمـان می کردنـد بـا  ر آ نتظـا نشـد کـه درسـت برعکـس ا
تـرور فرمانـده محـور مقاومـت، مسـئله مقاومـت بـه نقطـه پایـان 
ز سـوی عاشـقان  خـود می رسـد، بـا شـور و مجاهـدت بیشـتری ا
فعـان حـرم پیگیـری شـد و  حـاج قاسـم و تمامـی عاشـقان و مدا
یـن مهـم  ر پیـدا کـرد. وی ادامـه داد: درسـت بـه سـبب ا اسـتمرا
م فرهنـگ و هنـر  ن نظـا کا ر م ا لت تمـا سـت کـه تکلیـف و رسـا ا
ر سـلیمانی  کشـور بایـد بـر آشـکار سـاختن مقاصـد قاتـالن سـردا
به هـر نحـوی کـه شـده  اسـتوار باشـد. آنهـا بـه کمـک هنرمندان و 

تولیـدات هنـری چـه در قالـب نمایـش و چـه 
یـد نشـان دهنـد اصـل  در قالب هـای دیگـر با
ومـت در  ماجـرا چیسـت. دشـمنان تفکـر مقا
برابـر اسـتعمار و سـلطه جویی بـه سـبب محقق 
ز تـرور و شـهادت حـاج  نشـدن اهداف شـان ا

قاسـم، حـاال در ناامیـدی بـه سـر می برنـد. کارگـردان نمایش هـای 
مظلـوم اول، غریـب کوفـه و خورشـید غدیـر بـا بیـان آنکه بـا وجود 
گذشـت دو سـال از سـالروز شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی ما هنوز 
در مرکز خورشـید شـهادت سـردار دل ها هسـتیم و خیلی نتوانسـته 
ایـم کارهـای بـزرگ و جریان سـازی داشـته باشـیم، تصریـح کـرد: 
ایـن همـان رسـالتی اسـت کـه بـر دوش نسـل های جـوان امـروز و 
آینده سـازان فـردای فرهنـگ و هنـر کشـورمان قرار دارد. هاشـمی 
با اشـاره بـه آنکه برای شـهادت سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی نباید 
اشـک بریزیـم، ناراحـت و غمگیـن باشـیم تاکیـد کرد: خود سـردار 
از ایـن بابـت خوشـحال بـود. چـون می دانسـت انقـالب و دگرگونی 
بسـیار چشـمگیری در مسـاله مقاومـت نـه تنهـا در کشـورمان کـه 
در جهـان ایجـاد کـرده اسـت. خـود را سـرباز معرفـی کـرد و بارها 

نسـت. شـنیدیم کـه غایـت آرزوی خـود را شـهادت می دا

جواد هاشمی: 

مکتب سلیمانی دستمایه تولید آثار تئاتری و سینمایی قرار گیرد

خبر
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کاغذ سیاست

مذاکرات در وین در حال پیشــرفت است و از میزان 
اختالفات به نســبت یک ماه گذشته بســیار کاسته 
شده است؛ این ها مواضع و سخنانی است که مقامات 
کشــورهای مذاکره کننده در ویــن در یکی دو روز 
اخیر تکرار کرده انــد و به نظر می آیــد گفت وگوها 
بر سر احیای برجام در مســیر منطقی و معقول و به 
دور از فشارهای سیاسی و رســانه ای به نتایج بهتری 
دســت پیدا خواهد کرد.  به گزارش ایسنا، مذاکرات 
وین از هفته پیش تا کنون بــدون وقفه در چارچوب 
دیدارهــای دو جانبه و چند جانبــه میان هیات های 
مذاکره کننــده ایران و 1+4 و نیــز آمریکا و 1+4 در 
حال پیگیری اســت و نســبت به قبل پیشرفت های 

قابل توجهی هر چنــد تدریجی و کم حاصل شــده 
اســت. علی باقری رییس هیات مذاکره کننده ایران 
شنبه شب در پاســخ به این پرسش که چند درصد از 
اختالف ها بر ســر پرانتزهای باز حل شده است؟ و آیا 
این مســاله رو پیشرفت اســت تایید کرد که مسایل 
مورد اختالف و پرانتزها رو به کاهش است. وی گفت 
که مذاکرات رو به جلو و در حال پیشــرفت است. هم 
چنین میخاییل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات 
وین اظهار کرد که فضــای گفت گوهای وین مثبت و 
موثر اســت. ما رو به جلو حرکت می کنیم؛ نه سریع 
اما به صورت تدریجی. عالوه بر این جلســه کارگروه 
کارشناســی رفع تحریم هــا نیز روز شــنبه با حضور 

کارشناسان ایران و گروه 1+4 در محل هتل کوبورگ 
وین برگزار شد. به گزارش ایســنا عصر روز شنبه به 
وقت محلی، هیات هــای مذاکره کننده 1+4 با حضور 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام با نماینده 
آمریکا که در وین به سر می برد دیدار کردند. نماینده 
روســیه در همین ارتباط در توییتی نوشت: موضوع 
دشــوار تضمین عدم تکرار مشــکالت اخیر از جمله 
موارد مورد بحث بود، هیات روســیه پیشنهاداتی را 
در این باره ارایه داد. موضــوع "تضمین" عدم خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام و وارد شــدن خســارات 
ناشــی از این خروج به ایران و کشورهای عضو برجام 
از مهم ترین مســایل و دغدغه هایی است که نه تنها 

ایران بلکه کشــورهای دیگر عضو خواســتار روشن 
شدن این مساله هســتند. با این حال رسیدن به یک 
نتیجه قابل توجه و اتکا در این رابطه مساله ای بسیار 
پیچیده و دشوار است چرا که کشورها بر اساس اصل 
حاکمیت ملی در چارچوب منافع ملی شان هر توافق 
یا معاهده ای را می توانند اجرا نکنند. در هر حال لغو 
تحریم هــای برجامی و آن دســت از تحریم هایی که 
مغایر با اجرای موثر برجام اســت، مهم ترین مســاله 
در مذاکرات بازگشت به برجام اســت و تا طرف ها از 
این مرحله عبور نکنند، توافقی شکل نخواهد گرفت. 
عالوه بر این با توجه به تجربه خروج آمریکا از برجام 
و نیز بدعهدی در اجرای دقیــق و مطلوب تعهداتش 
بعد از 201۵ نیز ایران خواستار دریافت تضمین هایی 
و نیز راســتی آزمایی از لغو عملی تحریم هاســت که 
دستیابی به فرمول هایی در این باره نیز از موضوعات 

مهم و اساسی است.

مذاکرات وین رو به جلو اما کند پیش می رود

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تسلیت 
به خانواده های شهدای حادثه هواپیمای 
اوکراینی گفت: پیگیری مطالبات به حق این 
خانواده های شهدا و شفاف سازی جزئیات 
رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول 
اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی 
چنین تلخ و جانکاه ضروری است.به گزارش 
تسنیم، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی 
روز )یکشنبه 19 دی( قوه مقننه و  در نطق 
پیش از دستور ضمن گرامی داشت فرا 
رسیدن سالروز قیام تاریخی مردم شریف 
شهر قم در روز 19 دی ماه سال ۵۶ گفت: 
حرکتی هوشمندانه و به هنگام که در مقطعی 
سرنوشت ساز از انقالب اسالمی، با هوشمندی 
و درایت مردم قم شکل گرفت و نقش مؤثری 
در وقوع انقالب اسالمی ایفا کرد. وی با بیان 
اینکه طی چند روز گذشته حضور پرشور 
و حماسی مردم عزیز و قدرشناس ایران در 
مراسم دومین سالروز شهادت حاج قاسم 
سلیمانی در شهرها و روستاهای سراسر 
کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات این 
ملت افزود، ادامه داد: ارج نهادن مردم ایران 
بر مجاهدت های قهرمانانی همچون شهید 
سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و 
فداکاری همه شهیدانی که امنیت و افتخار را 
به کشور عزیزمان هدیه کردند، نشان از روحیه 
عزت ملی و یکی از برجسته ترین صفات ملت 
ایران است که تا امروز نقش بی بدیلی در زنده 
نگه داشتن آرمان های اسالمی ایفا کرده است. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
فرا رسیدن سالروز شهادت جمعی از فرزندان 
برومند ایران زمین در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی را به تمامی ملت شریف ایران و 
به خصوص خانواده های داغدار آن عزیزان 
تعزیت و تسلیت می گویم و مراتب همدردی 
عمیق خود و سایر نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی را با خانواده های محترم این 
عزیزان اعالم می دارم. قالیباف اظهار کرد: 
تمام ایران یکپارچه سوگوار این مصیبت 
دلخراش و جانکاه است. پیگیری مطالبات 
به حق این خانواده ها و شفاف سازی جزئیات 
رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول 
اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی 
چنین تلخ و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ 

تدابیر الزم است.

نماینده قم در مجلس گفت: از نکات بسیار 
مهم بودجه ســال 1401 مسئولیت پذیر 
کردن اســتانداران و مقامات اســتانی در 
قبال هزینه کرد بودجه اختصاص یافته به 
استان ها اســت.به گزارش تسنیم، احمد 
امیرآبادی  در موافقت با کلیات بودجه سال 
1401 اظهار داشــت : امروز رئیس جمهور 
قولی به مجلــس دادند مبنی بــر اینکه با 
همکاری آقای میرکاظمی و همکارانشان 
در سازمان برنامه و بودجه ایرادات موجود 
در الیحه بودجــه رفع شــود و تجربه هم 
نشان داده اســت که وقتی ما سال گذشته 
در مجلس بــه کلیات الیحــه دولت رای 
ندادیم  در نهایت اتفاق خاصی نیفتاد و این 
کمیسیون تلفیق بودجه بود که در بسیاری 
از ایرادات بودجه را حل و فصل کرد. او با بیان 
اینکه تجربیات سال های گذشته نشان داده 
که اگر همدلی و همــکاری بین مجلس  و 
دولت اتفاق بیفتد ما بودجه خوبی برای حل 
مشکالت مردم خواهیم داشت، خاطرنشان 
کرد:  بنابراین آنچه که امروز از همکاران عزیز 
خواهش داریم این اســت که در این دو ماه  
فرصت را از دست ندهیم و زمان را برای رفع 
ایرادات الیحه دولت در مجلس اختصاص 
بدهیم و اراده خود را به حل مشکالت مردم 
بگذاریم. نماینده قم در مجلس با اشاره به 
برخی نکات مثبت بودجــه 1401 گفت: 
مسئولیت  پذیر کردن استانداران و مقامات 
استانی در قبال هزینه کرد بودجه اختصاص 
یافته به استان یکی از نکات بسیار مهم بودجه 
سال آینده است. همچنین مسئله صندوق 
عدالت و پیشرفت در استان که  می تواند با 
نظارت نمایندگان استان منابع بانکی را در 
اختیار همان استان قرار دهد از دیگر نکات 
مثبت بودجه به حساب می آید. در بودجه 
1401 نزدیک شدن شاخص های توسعه 
به میانگین کشوری عاملی مهم در جهت 
رفع تبعیض ها خواهد بود. امیرآبادی گفت:  
در این مســئله که عواید ارز 4200 تومانی 
کامل به دســت مصرف کننده نمی رسد 
شکی نیست که به هر حال باید فکر اساسی 
برای این مسئله کرد، یا باید شرایط توزیع و 
مصرف را درست کنیم و یا اینکه با حذف ارز 
ترجیحی مابه التفاوت قیمتی آن برای مردم 

را جبران کنیم.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان 
اینکه پشت طرح اصالحی دولت برای بنزین 
منطق وجود دارد، نتایج و دستاوردهای 
علمی اجرای این طرح را برشمرد. به گزارش 
ایرنا، محمدرضا باهنر با اشاره به طرح پایلوت 
اختصاص سهمیه بنزین به افراد در جزیره 
قشم و کیش اشاره گفت: در بررسی های 
علمی درباره اصالح قیمت بنزین، مشخص 
شده که ساالنه 1۵0 میلیارد دالر در کشور 
انرژی مصرف می شود. انرژی که نه تنها 
تبدیل به تولید و رفاه نمی شود بلکه شهرها 
را هم آلوده می کند و بخش مهمی از آن 
قاچاق می شود. او با منطقی توصیف کردن 
این اقدام از سوی دولت تاکید کرد که با دو 
اهرم قیمتی و مدیریتی در ۵ سال می توانیم 
دست کم ۳0 درصد مصرف انرژی را کاهش 
دهیم بدون اینکه به رفاه مردم و تولید کشور 
صدمه ای وارد شود اما این کار باید بسیار 
مدبرانه و با خرد جمعی انجام شود.دبیرکل 
جامعه اسالمی مهندسین، افزود: اقناع مردم 
نیازمند کار فرهنگی است. گفته می شود 
در جزیره قشم و کیش به شکل پایلوت، 
به جای تخصیص بنزین به خودرو به افراد 
سهمیه داده شده است. در این صورت 
شهروند می تواند انتخاب کند که این بنزین 
را مصرف کند یا بفروشد، اگر قصد مصرف 
بیشتر هم داشته باشد می تواند از بازار آزاد آن 
را تهیه کند.  این تصمیم بدون اشکال است اما 
پشت آن منطقی وجود دارد. بنابراین باید به 
سواالت و ابهامات پاسخ داده شود. این تصمیم 
دست کم می تواند از قاچاق بنزین به عنوان 
ثروت ملی جلوگیری کند. باهنر ادامه داد: در 

بررسی های علمی صورت گرفته درباره اصالح 
قیمت بنزین، مشخص شده است که ساالنه 
1۵0 میلیارد دالر در کشور انرژی مصرف 
می شود. انرژی که نه تنها تبدیل به تولید و 
رفاه نمی شود بلکه شهرها را هم آلوده می کند 
و مشکل آفرین است. قاطعانه می گویم با دو 
اهرم قیمتی و مدیریتی در ۵ سال می توانیم 
دست کم ۳0 درصد مصرف انرژی را کاهش 
دهیم بدون اینکه به رفاه مردم و تولید کشور 
صدمه ای وارد شود اما کار باید بسیار مدبرانه 
و با خرد جمعی انجام شود. حتی اگر بتوانیم 
یک سوم انرژی را ذخیره کنیم با قطعی گاز 
صنایع در زمستان مواجه نخواهیم بود.او 
افزود: در شرایط کنونی که تحریم ها اجازه 
فروش نفت نمی دهد می توان فراورده های 
نفتی را به جمعیت ۶00 میلیونی کشورهای 
همسایه صادر کرد. اگر سالی ۵0 میلیارد دالر 
به درآمدهای صادراتی ایران اضافه شود، 
این موضوع می تواند منشا تحوالت بسیاری 
باشد. او گفت: این تصمیمات ساده نیست و 

باید از ابزارهای مدیریتی استفاده شود. برخی 
کارخانه های داخلی، کاالی تولیدی خود 
را به قیمت جهانی می فروشند اما سوخت 
مصرفی را به قیمت رانتی می گیرند، به همین 
دلیل است که برخی بنگاه ها در انتهای سال 
سودهای کالن هزاران میلیاردی به دست 
می آورند. این سودها از کارآمدی آنها نیست 
بلکه انرژی مجانی می گیرند و تولید خود را 
به قیمت آزاد و جهانی می فروشند. باهنر 
درباره عملکرد ۵ ماهه دولت سیزدهم، گفت: 
طی 42 سال در زمینه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی در کشور 
کار انجام شده است. اگر بخواهیم کارهای 
مثبت را لیست کنیم تومار بلند باالیی است، 
از دفاع مقدس، جهاد سازندگی، خنثی کردن 
توطئه های ضدانقالب گرفته تا مقابله با 
محاصره های سنگین نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی کارهای بزرگی صورت گرفته که 
برخی از آن ها شبیه معجزه است و به گواهی 

شاخص ها عملکردها افتخار آمیز است.  

همایش دولت سیزدهم و صنعت فضایی به همت 
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران  با 
حضور سعید صدیقیان معاون نظارت و توسعه 
راهبردی سازمان فضایی ایران، حسین شهرابی 
خصوصی  شرکتهای  کنسرسیوم  مدیرعامل 
فضایی،  حسن حدادپور، عضو شورای عالی فضایی 
و امیررضا کوثری استاد دانشکده فناوریهای نوین 
دانشگاه تهران در این دانشگاه برگزار شد.  حسن 
حدادپور، عضو شورای عالی فضایی، با اشاره به 
تغییر ساختار صنعت فضایی کشور گفت: شورای 
عالی فضایی به عنوان نهاد باالدست متولی سازمان 
فضایی کشور است. سازمان فضایی به عنوان 
متولی اصلی این حوزه برنامه هایی را طراحی و 
تدوین می کند و به تصویب شورای عالی فضایی 
می رساند و بعد اجرای قسمتهای مختلف آن را 
دنبال می کند. شاید اگر شورای عالی فضایی در 
این سالها تشکیل می شد، بحثهای عدم ثبات 
و تغییر رویکردها در آن حل می شد. وی به 
ناهماهنگی بخشهای مختلف در این صنعت 
به عنوان نقطه ضعف در این بخش اشاره کرد و 
افزود: تشکیل شورای عالی فضایی پس از 11 سال 
به دستور رییس جمهور  اقدام خوبی بود و قرار 
است دومین جلسه هم با فاصله زمانی کوتاهی 

تشکیل شود.
موازی کاری در صنعت فضایی

این عضو شورای عالی فضایی به چالش های این 
صنعت اشاره کرد و گفت: ما برنامه مدون که همه 
به آن قسم بخورند نداشتیم. دیگر آنکه برای انجام 
آن برنامه منابع مالی در نظر گرفته نشده بود و 
چالش بعدی اینکه منابع مالی که در نظر گرفته 
می شد در موازی کاری ها مقداری هدر می رفت 

و محقق نمی شد.  حدادپور در ادامه به حرکت 
قدرتهای فضایی دنیا به سمت چارچو گذاری برای 
  NPT این صنعت و شکل گیری مجمع هایی چون
در حوزه فضا اشاره و هوشمندانه عمل کردن در 
بحث قانون ملی فضا، توجه به شرایط روز و تسهیل 
گرانه بودن این قانون را از مولفه های مورد نیاز آن 
در تدوین دانست. سعید صدیقیان، معاون نظارت 
و توسعه راهبردی سازمان فضایی ایران نیز در 
ادامه نشست تشکیل شورای عالی فضای مجازی 
بعد از 11 سال را کمک کننده به بهبود اوضاع این 
صنعت خواند و بر ضرورت تدوین برنامه بازنگری 
شده ضرب العجلی برای بخش فضایی تاکید 
کرد و افزود: وقتی این برنامه تدوین شود، تمامی 
بازیگران متعهد می شوند در چارچوب برنامه نقش 
های خود را ایفا بکند. وی تصریح کرد: هم پوشانی 
هایی در حوزه فضایی داشتیم و سعی می کنیم 
در گام اول در قالب برنامه بلند مدت ده ساله با 
اولویت برنامه های دولت سیزدهم که همزمان با 

برنامه توسعه هفتم می شود، تالش کنیم تا جای 
ممکن در این خصوص تسریع ایجاد کنیم. معاون 
نظارت و توسعه راهبردی سازمان فضایی ایران 
افزود: اعتبارات جدید تخصیص داده شده و 
توجه به نقش آفرینی بخش خصوصی از دیگر 
اتفاقات مثبت اخیر در این حوزه است. حدادپور 
در ادامه در ارتباط با راهبردها و برنامه های دولت 
سیزدهم برای صنعت فضایی گفت: شتاب بخشی 
به صنعت فضایی در دولت سیزدهم در دستور کار 
است و این توسط شخص رئیس جمهور مطالبه 
شد. وی گفت: شتاب بخشی بدون حضور بخش 
خصوصی امکان پذیر نیست. برای اینکه بخش 
خصوصی بتواند در این زمینه ایفای نقش کند 
یکسری وظایف در خصوص موضوعاتی که برای 
تسهیل گری  و هم پرداختن به یکسری حوزه های 
کاری که از لحاظ اقتصادی هیچ گونه توجیهی 
برای بخش خصوصی کشور ندارد، از مسائلی است 

که دولت باید دنبال کند.

شتاب بخشی به صنعت فضایی در دستورکار 
دولت سیزدهم قرار دارد

دفاع باهنر از طرح بنزینی دولت: 

پشت این کار منطق وجود دارد

نماینده صومعه سرا گفت: اختیاراتی که به استانداران برای بحث 
صندوق توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در الیحه بودجه 
داده شده کار درستی نیست. به گزارش ایرنا درعلنی روز یکشنبه 
)19 دی( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی کلیات الیحه 
بودجه، سیدکاظم دلخوش  اباتری در مخالفت با کلیات الیحه 
بودجه 1401 گفت: رئیس جمهور امروز در مجلس بیان کرد که 
حقوق کارکنان را اصالح کرده، حال اینکه این مصوبه مجلس در 
قانون مدیریت خدمات کشوری است و موضوع جدیدی نیست، 
دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق زیر 10 درصد را پیش 
بینی کرده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با 
اشاره به مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص 
کارکنان قوه قضاییه گفت: رئیس جمهور می گوید که مجلس به این 
طرح رای نداده است، حال اینکه دلیل مخالفت مجلس صحبت های 
رئیس سازمان استخدامی در مجلس و نامه علنی دولت مبنی بر 
مخالفت بود. مجلس براساس نظر دولت با این کلیات مخالفت کرد، 
در غیر این صورت این طرح در مجلس تصویب می شد. نماینده 
صومعه سرا  با اشاره به اظهارات موافقان کلیات بودجه گفت: هیچ 
کدام از نمایندگان موافق به صورت کامل موافقت نکردند، بلکه 
گفتند که در تلفیق اصالحات صورت گیرد، حال اینکه بودجه ای 
که ۷0 درصد آن مشکل دارد را چطور می خواهید اصالح کنید، 
نمونه آن افزایش ۷0 درصدی مالیات در بودجه است. وی افزود: 
امروز دامداران و مرغداران نمی توانند علوفه مورد نیاز برای دام خود 
را تامین کنند، شما باید به دنبال واردات گوشت یخ زده باشید، 
تزریق پول کم به مردم با افزایش  فزاینده تورم یعنی دست کردن 
در جیب مردم و نابودی تولید.با این وضعیت قیمت نهاده های 
کشاورزی ۵ برابر افزایش پیدا می کند، از طرف دیگر اختیاراتی 
به استانداران برای بحث صندوق توسعه و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی داده شده که کار درستی نیست. با کلیات مخالفت کنید 

تا دولت اصالحات الزم را در بودجه اعمال کند.

انتقاد از افزایش اختیارات 
استانداران در الیحه بودجه

قالیباف: 
جزئیات رسیدگی به 

پرونده هواپیمای اوکراینی 
شفاف سازی شود

امیرآبادی: 
مسئولیت  پذیر کردن 

استانداران در قبال 
هزینه کردها از نکات مثبت 

بودجه است
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سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه با رد برخی مطالب 
مطرح شده در خصوص فعالیتهای آینده سفارت افغانستان در 
تهران، اظهار داشت: فعالیتهای دیپلماتیک سفارت افغانستان در 
تهران همانند تمامی سفارتخانه های خارجی در چارچوب  اصول 
و قواعد تعریف شده کنوانسیون 19۶1 وین در خصوص روابط 
دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن 
نیست. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری آوا همزمان با 
ورود مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به 
تهران، برخی رسانه ها با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه 
مهرآباد و استقبال از آن، به نقل از منابع نامعلوم گزارش دادند که 

دولت ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل طالبان می دهد.

توضیح خطیب زاده درباره فعالیت 
سفارت افغانستان در تهران

به گـزارش ایرنـا، حضـرت  آیـت اهلل خامنـه ای امروز 
یکشـنبه در دیـدار تصویـری بـا مـردم قـم کـه بـه 
مناسـبت سـالروز قیـام 19 دی انجام شـد،   فرمودند: 
صحبت امروز دربـاره حادثـه مهم و تاریخـی 19 دی 
ماه 1۳۵۶ اسـت. بعضی از حوادث تاریخـی که دارای 
مضمون هـای عمیق هسـتند پیام هـای بلنـدی را به 
مردم نسـل های بعـد می رسـانند، بایـد زنـده بمانند 
و دربـاره اینهـا بایـد بحـث و صحبـت شـود و نبایـد 
بگذاریـم غبـار فراموشـی روی ایـن حـوادث بـزرگ 
بنشـیند که حادثـه 19 دی از این قبیل اسـت.   رهبر 
انقالب اسـالمی افزودند: البته حادثه 19 دی را وقتی 
بحـث می کنیـم در واقـع ایـن حادثـه و دنباله هـای 
ایـن حادثـه اسـت. ایـن حادثـه منشـا یـک حرکـت 
سلسـله واری شـد که همان حرکـت هم بـه پیروزی 
انقـالب انجامیـد. بنابرایـن نـگاه صرفا به یـک حادثه 
محدود و یکـی یا دو روز نیسـت. این حادثـه به عنوان 
سرمنشـاء یک تحول بزرگی اسـت. حضـرت  آیت اهلل 
خامنه ای فرمودنـد: این حادثه و دنباله های آن نشـانه 
عمق دینی مردم اسـت. این نکته را مـا روی آن تاکید 
می کنیم جـزو واضحـات و بینات انقالب اسـت منتها 
تبلیغات کسـانی کـه کینه انقـالب همچنـان در دل 
آنها اسـت، بـه تدریج منجر بـه این می شـود که حتی 
بینات انقالب هـم مورد تردیـد قرار بگیرد. ایشـان در 
بخـش دیگـری از بیاناتشـان فرمودند: یک شـخص و 
آدم بـا نفوذ ممکـن اسـت بتواند تعـدادی از مـردم را 
در جایـی وادار بـه تحرک بکنـد، لکـن حرکت عظیم 
مـردم و تـکان دادن و به مـوج درآوردن ایـن اقیانوس 
عظیم فقـط کار عالم دینی و مرجع روحانی اسـت و از 
اینجا می شـود راز دشـمنی قدرت های مستکبر عالم 
را بـا علمـای دین، علمـای سیاسـی، با دین سیاسـی 
فقـه سیاسـی و عالم سیاسـی فهمید که چرا دشـمن 
هسـتند. چـون حضـور اینها حضـور ضد اسـتکباری 
و ضـد اسـتعماری اسـت و ایـن قضایـای بـزرگ را به 
وجود آوردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشـان 
کردند: اینهـا می دانند لذا بـا عالم سیاسـی و با مرجع 
دینـی مخالفنـد، با فقـه سیاسـی، بـا دین سیاسـی، 
اسـالم سیاسـی صریحا می گویند که مخالفنـد و این 
حقیقتـی اسـت که بایـد توجـه داشـت و دشـمنی و 
کینه ورزی عمیق آمریـکا با نظام جمهوری اسـالمی 
ایران هـم از همین جـا فهمیده می شـود. مقام معظم 
رهبـری فرمودنـد: نظـام جمهـوری اسـالمی مظهـر 

اعتقاد دینی مـردم و ناشـی از نگاه انقالبی برخاسـته 
از دین به مسـائل جاری جهان و کشـور اسـت. از این 
جهـت راس اسـتکبار کـه آمریکاسـت بـا جمهـوری 
اسـالمی مخالف اسـت. اینکه بعضی ها می گویند چرا 
شـما با آمریـکا مخالف هسـتید و می گوییـد مرگ بر 
آمریـکا اینها به نظـر مـا ظاهربینانه و سـطحی نگری 
اسـت. عمق قضیه این اسـت کـه طبیعت اسـتکبار با 
پدیده ای مثل جمهوری اسـالمی که همه چیـز آن از 
دین اسـت مربوط به تفسـیر علمـای دین اسـت، که 
یک حرکـت دینی اسـت، مخالفنـد. ایشـان در ادامه 
گفتند: شـخصیتهای دینی غالبـاً دارای عقالنیت باال 
هستند. نمونه اش شـخص امام بزرگوار که اوج غیرت 
دینی بود.  واقعاً هیـچ کس را ما ندیدیم و نشـناختیم 
که از لحاظ غیرت نسـبت بـه دین و فرهنـگ دینی و 
زندگـی دینی و سـبک زندگی دینـی و احـکام دینی 
مثل امام بزرگوار باشـد در عین حـال در اوج عقالنیت 
بود، خردمند، عاقل و دانشـمند بود. حضـرت  آیت اهلل 
خامنـه ای گفتند: خـوب اسـت در این مناسـبت یاد 
کنـم از فقیه و فیلسـوف معاصرمـان مرحـوم آیت اهلل 
مصبـاح یـزدی کـه ایشـان هـم همیـن جـور بودند. 
ایشـان هـم انصافـاً شـاگرد شایسـته امـام بـود و هم 
در غیـرت دینـی در اوج بـود هـم در عقالنیـت یـک 

فیلسـوف به معنـای واقعی کلمـه بود.
محاسبه غلط آمریکایی ها ادامه دارد

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی فرمودنـد: محاسـبه 
غلط آمریکا در دسـتگاه محاسباتی شـان ادامـه دارد. 
االن هـم همین جـور اسـت. االن هـم درباره مسـائل 
گوناگون یک محاسـبه ای می کننـد. نمونه اش همین 
مسئله تازه باقیمانده شهادت شـهید عزیزمان شهید 
سـلیمانی اسـت. چی فکـر می کردنـد چی شـد. آنها 
فکـر می کردنـد بـا از بیـن بـردن شـهید سـلیمانی 
نهضـت و حرکـت عظیمـی کـه او نماینـده اش بـود 
نمـودارش بـود و نمـادش بـود ایـن خامـوش خواهد 
شـد. می بینیـد کـه بیشـتر شـده اسـت. امسـال در 
سـالگرد دوم شـهادت شـهید سـلیمانی این حرکت 
عظیـم، ایـن کار کی بـود دسـت کی بـود ایـن را کی 
می تواند ادعا کنـد که ایـن کار را من کـردم ما کردیم 
جز کار قدرت الهی و دسـت قدرت الهی نبود در ایران 
و در کشـورهای غیر از خارج از ایران. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش دیگری از بیاناتشـان گفتند: یکی 
از کارهایـی که امـروز به شـدت در برنامـه ریزی های 

دشـمنان انقالب و دشـمنان نظام جمهوری اسالمی 
مطرح اسـت، عبارت است از  حساسـیت زدایی نسبت 
به اصـول و بینـات و مبانـی انقـالب. مردم نسـبت به 
مسـائل اساسـی انقـالب حساسـند و کسـی تعرضی 
به ایـن مبانـی کند، مـردم موضـع می گیرند. ایشـان 
گفتنـد: می خواهنـد این حساسـیت را بـه تدریج کم 
کنند این هم باز از راه همین تبلیغات وسـیعی اسـت 
در فضـای مجـازی در رسـانه های جمعـی بیگانـه به 
انحـاء مختلـف انجـام می گیـرد. گاهـی آدم هایی که 
خیلی ارزشـی هم ندارند-نه حرفشـان و نه فکرشـان 
- آنها را برجسـته می کننـد و افراد کم مایـه و پر مدعا 
هسـتند که همین مبانـی انقـالب و اصول انقـالب را 

زیـر سـوال می برند.
 در مقابل حساسیت زدایی باید ایستاد

 رهبر معظم انقالب اسـالمی یادآورشـدند: مقابل این 
حساسـیت زدایی بایـد ایسـتاد. اهـل فکر، اهـل قلم، 
اهل بیـان، اهـل فعالیـت هـای گوناگـون اجتماعی، 
اهل فعالیـت در فضای مجازی، کسـانی که می توانند 
و دستشـان در این زمینه باز است مسـئولیت دارند و 
نگذارند دشـمنان به تدریج این حساسـیت و حمیت 
مردمی را کمرنـگ کنند.  حضرت آیـت اهلل خامنه ای 
تاکید کردند: ایـن را هم ضمنا بدانیم کـه تصور اینکه 
ایـن اصـول بـرای مـردم، بـرای کشـور و بـرای آینده 
سـودمند نیسـت، تصور بسـیار غلـط، خـالف واقع و 
بی انصافی محض است. ما در کشـورمان در این چهل 

و سـه سـال هرجایی که پیشرفتی داشـتیم و حرکت 
موفقـی داشـتیم و دسـت بـاز داشـتیم آنجایـی بوده 
اسـت که افـراد انقالبی بـا روحیـه و مجاهـدت فعال 
شـده وارد میـدان شـدند کار کردنـد و پیـش رفتیم. 
ایشـان گفتنـد: مـا در زمینـه پیشـرفت های علمـی، 
پیشـرفت های صنعتی و فنی،  پیشرفت های سیاسی 
و بخش هـای گوناگـون آنجایی کـه افراد مومـن آگاه 
وارد و انقالبی وارد میدان شـدند، توانسـتیم پیشرفت 
کنیم. حضـرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشـان کردند: 
البته برخی هسـتند به طور طبیعـی در مقابل انقالب 
می ایسـتند انقالب چاره ای ندارد کـه در مقابل آن ها 
بایسـتد اما اگر بحث بر سـر اختـالف نظـر و اختالف 
سـلیقه و دیدگاه اسـت، این اختالف هـا نباید موجب 
شـود انسـجام ملـی خدشـه ببینـد. یعنـی تصمیـم 
جمعی بـرای دفـاع از کشـور، برای پیشـرفت کشـور 
و بـرای امیـد بخشـیدن بـه جوانـان در کشـور بایـد 
باقی بماند. دشـمنان هسـتند و باید همیشـه در نظر 
داشـته باشـیم در میـان جبهـه دشـمن مـا در دنیـا، 
دشـمنانی هسـتند کـه تخصصشـان ایجـاد اختالف 
اسـت. تخصصشـان در تفرقـه بیانـداز و حکومـت و 
سـیادت کن، این چیزهای قدیمی اسـت کـه مربوط 
بـه بعضـی از همین هاسـت. ایـن ها بلدنـد کـه کار را 
انجـام دهند انسـان می بینـد و حتـی توانسـتند این 

کار را هـم انجـام دادند.

رهبر معظم انقالب:
قیام ۱۹ دی مردم قم منشاء حرکت سلسله واری شد 

که به پیروزی انقالب اسالمی انجامید
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باشگاه اســتقالل در واکنش به حذف این تیم 
از فصــل پیش رو رقابت های لیــگ قهرمانان 
آسیا، بیانیه ای منتشر کرد.متن بیانیه باشگاه 
استقالل را که به دلیل حساسیت مسابقه این 
تیم مقابل مس رفسنجان با تاخیر منتشر شده 
است را در زیر می خوانید: باعث تاسف باشگاه 
اســتقالل اســت که خبر تایید نشدن مجوز 
حرفه ای بــرای حضور در فصــل جاری لیگ 
قهرمانان آسیا را اعالم کند. متاسفانه 1۷ دی 
ماه برابر با هفتم ژانویه نامه ای از بخش کنترل 
عضویت کنفدراســیون فوتبال آسیا دریافت 
کردیم که تقاضای نامه 22 دسامبر این کمیته 
را تایید کرد و این موضوع را به اطالع باشــگاه 

استقالل رساند. 
بر همین اساس الزم است به چند نکته اشاره 
شــود. 1- فرآیند حرفه ای ســازی که از چند 
سال گذشته مورد تاکید ای اف سی قرار گرفته 
نیازمند تصمیمات مهم در سطح کالن ورزش 
بوده که متاســفانه در دوره های گذشــته به 
درســتی انجام نشــده و همین موضوع باعث 
مشــکالت ســاختاری در فوتبال کشور شده 
است. از همین رو ســامانه حرفه ای سازی به 
عنوان تراز توسعه و پیشــرفت فوتبال باید در 
فرآیندی بلندمدت و با اتکا به حل مشــکالت 
ســاختاری تکمیل شــود که متاســفانه به 
اندازه الزم در فوتبال کشــور جــدی گرفته 
نشده اســت.به اطالع هواداران عزیز باشگاه 
استقالل می رسانیم؛ با توجه به اهمیت موضوع 
اقدامات الزم برای نــگاه بلندمدت و جدی به 
حرفه ای ســازی انجام خواهد گرفت و باشگاه 
با تشکیل کمیته ای ویژه و دائمی فعالیت های 
خود برای کسب مجوز حرفه ای لیگ قهرمانان 
202۳ را از اکنون آغاز خواهــد کرد و اجازه 
نخواهد داد تجربه دوره پیشین در این بخش 
تکرار شــود. مدیریت جدید باشگاه در حالی 
فعالیت خود را آغاز کــرد که زمان مفید برای 
اقدامات الزم سپری شده بود و تقریبا سه روز 
از وقت اضافه مانده بود که اتفاقا در همین سه 
روز صفحات بسیار زیادی در سامانه بارگذاری 
شــد. باعث تاســف اســت که اعالم کنیم از 
مهلت طوالنی مدت اسفندماه 1۳99 تا پایان 
شهریور 1400 جهت آماده ســازی تکمیل و 
ارسال مدارک در باشگاه اســتقالل استفاده 
نشــده اســت که در این میان حتما مقامات 
ســابق وزارت ورزش و باشــگاه باید پاسخگو 
باشند. الزم است این واقعیت به صورت صریح 

گفته شــود که فرآیند حرفه ای سازی نیازمند 
برنامه ریزی بلند مدت و حداقل یک ساله است 
که بخش های مختلف زیرســاختی، ورزشی، 
مالی، حقوقــی و پرســنلی را دربرمی گیرد. 
2- مجموعه ای از سواالت و ابهامات پیرامون 
عملکرد فدراسیون فوتبال، کمیته های صدور 
مجوز و نوع رابطه آن با کنفدراســیون فوتبال 
آسیا در موضوع حرفه ای سازی وجود دارد که 
اکنون زمان مناســبی برای پاسخ به آنهاست. 
الف: درباره کمیته بدوی: اکنون که مشخص 
شــده رای کمیتــه بدوی درخواســت مجوز 
حرفه ای دلیل حذف باشگاه استقالل از لیگ 
قهرمانان آســیا بوده اســت، مهم ترین سوال 
این اســت که چرا این کمیته، امســال رویه 
متفاوتی را پیش گرفت و درخواســت باشگاه 
اســتقالل برای صدور مجوز حرفــه ای را رد 
کرد؟ چه تفاوتی نســبت به سال های گذشته 
به وجود آمد که ماهیت رای این کمیته تغییر 
کرد؟ آیا این کمیته نمی توانســت با توجه به 
نداشتن بدهی قطعی، با لحاظ جریمه ، مجوز 
یا فرصت الزم را به باشگاه استقالل بدهد؟ این 
کمیته در سال های گذشته با چه استانداردی 
مــدارک را تایید می کرد کــه اکنون متفاوت 
شده است؟ این کمیته چه تعاملی با باشگاه ها 
در طول سال دارد و آیا اعضای آن اجازه دارند 
تا درباره حکم کمیته اســتیناف نظر دهند و 
آن را مرتبط به فشار برخی نهادها بدانند؟ آیا 

چنین ســخنانی در حیطه اختیارات اعضای 
این کمیته قرار دارد؟ چرا قبل از رد درخواست 
باشگاه استقالل از مسئوالن این باشگاه توضیح 
درباره مدارک خواسته نشد و تنها خبر رد این 
درخواست به صورت رســمی ابالغ گردید؟ و 
سوال مهم تر اینکه اکنون پس از روشن شدن 
نقش رای کمیته بدوی، فدراسیون فوتبال به 
عنوان نهاد باالدســت با این رای موافق بوده؟ 
اگر موافق بوده چرا تا کنون مســئولیت آن را 
نپذیرفته و اگر مخالف بوده چرا در عمل با این 
رای همراهی کرده است؟ ب: کمیته استیناف: 
درباره کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای، 

ســوال اصلی این اســت که اگر اقدام کمیته 
اســتیناف مجوز حرفه ای در تایید مشــروط 
مجوز حرفه ای قانونی بوده فدراسیون فوتبال 
چه اقداماتی درباره دفاع از این حکم در مقابل 
ای اف ســی انجام داده اســت؟ چرا که پس از 
حکم کمیته استیناف، باشگاه استقالل بنا به 
زمان ســه ماهه، اقدامات خود درباره صورت 
حساب مالی و حسابرســی و مسائل مالیاتی و 
حقوقی و ســایر موارد را انجام داد و در تاریخ 

2۷ دسامبر مدارک الزم را که این اقدامات را 
تایید می کرد به ای اف ســی ارســال کرد. اگر 
ای اف ســی هم چنان دو کمیته صدور مجوز 
فدراسیون فوتبال را به رســمیت می شناسد 
اکنون وقت مناسبی است که درباره عملکرد 
این کمیته ها بحث و بررســی شود و اگرغیر از 
این است و ای اف ســی اعتباری برای کمیته 
استیناف صدور مجوز داخلی قائل نیست زمان 
مناسبی است که باشــگاه های ایرانی خود با 
نهاد صدور مجوز کنفدراســیون فوتبال آسیا 
مرتبط شــوند. اگر حکم کمیته استیناف نافذ 
است، چرا فدراسیون فوتبال ایران از این حکم 

به صــورت قانونی دفاع نمی کنــد و اگر حکم 
این کمیته نافذ نیســت چرا ایــن حکم صادر 
شد و به باشگاه ها فرصت ســه ماهه همراه با 
جریمه تعلق گرفت؟ و ســوال آخر اینکه چرا 
در جلسه مسئوالن صدور مجوز و فدراسیون 
با دو باشــگاه تهرانی در روز 28 آذر نسبت به 
نبود مشکل در صدور مجوز به این دو باشگاه 
اطمینان داده شــد؟ و باشــگاه استقالل هم 
بر همین اســاس نظر ایشــان را منتقل کرد. 
آیا فدراســیون از واقعیت ماجــرا باخبر بود 
که اگر چنین باشــد این ســوال پدید می آید 
که چرا با وجــود احاطه فدراســیون به اصل 
موضوع، باشــگاه ها در جریان قــرار نگرفتند 
و عکــس واقعیت به آن ها گفته شــد؟ اکنون 
زمان مناسبی اســت تا فدراســیون فوتبال 
صریح و روشــن درباره نقش کمیته بدوی به 
عنوان زیرمجموعه خود در صادر نشدن مجوز 
حرفه ای باشگاه اســتقالل و میزان نافذ بودن 
حکم کمیته استیناف سخن بگوید. ۳- باشگاه 
اســتقالل همان  گونه که در الیحــه دفاعیه 
2۷ دســامبر خود بر حکم مهلت ســه ماهه 
کمیته اســتیناف و صداقت و حســن نیت در 
ارسال مدارک و نداشــتن بدهی قطعی تاکید 
نمود بالفاصله از ای اف ســی درخواست اعالم 
جزییات حکم صــادره در ۷ ژانویه را خواهد 
کرد تا شــکایت خود را بــه دادگاه حکمیت 
ورزش اعالم کند. مبنای الیحه دفاعیه باشگاه 
استقالل، حکم کمیته استیناف مجوز حرفه ای 
است که بر مبنای آن ســه ماه به این باشگاه 
فرصت داده شده و باشــگاه توانسته اقدامات 

الزم را در این زمان انجام دهد. 

واکنش رسمی باشگاه استقالل به حذف این تیم 
از لیگ قهرمانان آسیا

گزارش
ایسنا

صالحی امیری:
تحریم المپیک زمستانی از سوی 
آمریکا ترویج استبداد در جهان 

است
رئیس کمیته ملی المپیک در نامه ای خطاب به همتای چینی خود 
نوشــت که تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی پکن 
توسط آمریکا نمونه بارز اســتفاده ابزاری از رویداد المپیک برای 
دستیابی به مقاصد قدرت طلبانه، افزایش تنش ها و ترویج استبداد 
در جهان است. به گزارش ایرنا، سیدرضا صالحی امیری در بخشی 
از این نامه به ژونگ ون گو  که امروز )یکشنبه( در تارنمای کمیته 
ملی المپیک منتشر شده اســت با اعالم حمایت ایران از برگزاری 
بازی های المپیک زمستانی 2022 نوشــت: بیانیه دولت آمریکا 
و تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک زمســتانی پکن 2022، 
اقدام خصمانه و دخالت آشــکار جهت تضعیف روند برگزاری این 
بازی هاست که بیانگر موضع گیری آن دولت و برخی کشورهای 
همسو به منظور منتسب کردن تحریم ها و تعمیم آن به بازی های 
المپیک زمستانی اســت. تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک 
زمســتانی پکن و حضور نیافتن مقامات سیاسی ایاالت متحده، 
شــرکاء و متحدان در مراســم افتتاحیه و اختتامیه این بازی ها، 
نمایانگر افزایش تحریم های مستبدانه آمریکا با هدف ایجاد اخالل، 
نیل به خواســته ها و اهداف شوم آن دولت اســت. اقدام عامدانه 
و جانبدارانه دولتمردان آمریکا بیانگر ســوء اســتفاده از جنبش 
المپیک به منظور آسیب رســاندن و کمرنگ کردن حلقه اتحاد 
ملت ها است که نظیر آن در سال های 1980 و 1984 نیز رخ داد. 
تحریم دیپلماتیک اخیر این بازی ها از سوی دولت آمریکا نمونه بارز 
استفاده ابزاری از رویداد المپیک برای دستیابی به مقاصد قدرت 
طلبانه، افزایش تنش ها و ترویج اســتبداد در جهان است. کمیته 
ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران مخالف تحریم دیپلماتیک 
دولت آمریکا بر بازی های المپیک زمســتانی 2022 پکن اســت 
زیرا این اقدام منجر به نقض روح المپیک و در تناقض با اصول آن 
است. بازی های المپیک زمستانی پکن سومین رویداد جهان در 
سال 2022 است که چهارم فوریه )1۵ بهمن ماه( برگزار می شود 
و پایتخت چین اولین شــهری که میزبان المپیک تابستانی و هم 
زمستانی بوده  است. اما کاخ ســفید آذرماه امسال اعالم کرد که 
دولت جو بایدن با ادعای نقض حقوق بشــر و در راستای افزایش 
فشــار بر چین در ارتباط با این ادعا، این رویداد ورزشی را تحریم 
دیپلماتیک می کند اما کاروان ورزشــی این کشور به چین سفر 
خواهند کرد. پکن ادعاهای آمریــکا و تحریم های دیپلماتیک را 
رد کرده اســت. همچنین دولت آمریکا به تازگی از چین خواسته 
تا روادید ســه ماهه برای 18 تن از نیروهــای اعزامی خود به این 
بازی ها صادر کند. چن جنینگ، شهردار و رئیس اجرایی کمیته 
ســازماندهی پکن 2022 که میزبان بازی های المپیک تابستانی 
و زمستانی بوده، می گوید: هدف ما این است که مردم در سراسر 
جهان همبستگی خود را تقویت، از یکدیگر حمایت و برای آینده ای 
بهتر با یکدیگر همــکاری کنند. پیش تر ایــران تحریم المپیک 
زمستانی پکن توسط غربی ها را محکوم کرد و سعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی توئیتری نوشــت »چه 
بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن2022 باشد و چه محروم 
کردن تیم های ایرانی از دسترسی به منابع مالی، همه باید سیاسی 
کردن ورزش را نکوهش کنند. مشتاق مشارکت در این مسابقات 
هستیم و همبستگی خود را با چین که هدف کارزار تخریبی قرار 

گرفته، ابراز می داریم.«

رییـس فدراسـیون ناشـنوایان بـا بیـان ایـن 
که شـرایط سـختی بـرای برگـزاری اردوهای 
آمـاده سـازی تیم هـای اعزامـی بـه المپیـک 
برزیـل داریـم، گفـت: در صـورت عـدم تامیـن اعتبـارات، 
احتمـال دارد فوتبـال و والیبـال سـاحلی به المپیـک اعزام 
نشـوند. مهران تیشـه گران روز گذشـته 19 دی مـاه 1400 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ایـن که 
کمتـر از 4 مـاه بـه برگـزاری المپیـک ناشـنوایان زمـان 
داریـم، نبود اعتبـارات شـرایط را بـرای برگـزاری اردوهای 
آماده سـازی تیم هـای اعزامـی به المپیک سـخت کـرده و 
واقعـا نمی دانیم با دسـت خالـی چـه کار کنیـم. وی گفت: 
میزبانی مسـابقات جهانـی تکوانـدو ، کاراته و اعـزام تیم ها 
بـه تورنمنت هـای بـرون مـرزی، هزینـه زیـادی را بـه مـا 
تحمیل کـرد و بدهکار هسـتیم. از سـوی دیگر چـون هنوز 
اعتبارات سـالیانه خود را نیـز دریافت نکردیم واقعا شـرایط 
سـختی بـرای برگـزاری اردوهـا داریـم و همچنـان منتظر 
واریـز اعتبـارات از سـوی وزارت ورزش و جوانـان هسـتیم. 
رییس فدراسـیون ناشـنوایان تصریـح کرد: در حـال حاضر 
شـرایط به گونه ای اسـت که اگر اعتبـارات به موقـع فراهم 
نشـود، برای کاهش تعداد نفـرات اعزامی به المپیک شـاید 
فوتبـال و والیبـال سـاحلی را بـه مسـابقات اعـزام نکنیم و 
تنهـا در رشـته هایی سـرمایه گـذاری کنیـم کـه شـانس 

زیـادی بـرای کسـب مـدال دارند.

قهرمـان وزنـه بـرداری المپیک لنـدن اعالم 
کـرد کـه پنـج ملـی پـوش تیـم او مصـدوم 
بودنـد و ایـن مسـئله روی امتیـازات کسـب 
شـده تیـم در هفتـه دوم لیـگ تاثیـر گذاشـت.  بهـداد 
سـلیمی در گفتگو با ایسـنا دربـاره وضعیت تیـم فوالدین 
ذوب آمـل در هفتـه دوم لیگ برتـر وزنه بـرداری که صدر 
جـدول را به تیـم ذوب آهـن واگذار کـرد، گفـت:  ما هفت 
نفـر از ورزشـکاران اصلـی خـود را نداشـتیم یـا اگـر هـم 
داشـتیم مصـدوم بودنـد.  تسـت کرونـای دو ورزشـکار ما 
مثبت شـد.  پنج ورزشـکار ملی پـوش  هم مصـدوم بودند. 
کسـانی هم که در بیـن آنها توانسـتند وزنه بزننـد به دلیل 
مصدومیـت نتوانسـتند امتیـاز الزم را بـرای  تیـم کسـب 
کننـد ماننـد محمـد زارعی و آیـت شـریفی. او ادامـه داد: 
اگر ملی پوشـان ما مصدوم نبودنـد می توانسـتیم در هفته 
دوم هم امتیـازات الزم را کسـب کنیـم. مرتضـی بیگلری 
و امیـر عزیـزی را بـه دلیـل مصدومیـت نداشـتیم. محمد 
زارعـی هـم کـه همیشـه در لیـگ اول مـی شـد در هفته 
دوم به دلیـل مصدومیـت در رده چهارم قـرار گرفت. آیت 
شـریفی در هفته اول مقام نخسـت را کسـب کـرده بود اما 
در هفته دوم بـه دلیل دیسـک کمر و در رفتگـی لگن دوم 
شـد. ایوب موسـوی نیز  در هر دو هفته اول و  دوم مصدوم 
بـود. اگـر نفـرات مـا آمـاده بودنـد می توانسـتیم شـرایط 

بهتری داشـته باشـیم.  

اعزام تیم های ناشنوایان به 
المپیک برزیل در گرو تامین 

اعتبار

لشکر ملی پوشان مصدوم در 
تیم بهداد سلیمی

خبر

خبر

خبر

 با توجه به اهمیت موضوع اقدامات الزم برای نگاه بلندمدت و جدی به حرفه ای سازی انجام خواهد گرفت و 
باشگاه با تشکیل کمیته ای ویژه و دائمی فعالیت های خود برای کسب مجوز حرفه ای لیگ قهرمانان 2۰23 
را از اکنون آغاز خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تجربه دوره پیشــین در این بخش تکرار شود. مدیریت 
جدید باشگاه در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که زمان مفید برای اقدامات الزم سپری شده بود و تقریبا 
سه روز از وقت اضافه مانده بود که اتفاقا در همین سه روز صفحات بسیار زیادی در سامانه بارگذاری شد.

کنا
س: ر

عک

کاغذ ورزش

افقی
 1 - از بنادر روسیه - بارانداز کشتیها، 
و  ثابت   - لنگرگاه  لنگرگاه،  بندرگاه 
محکم، ثابت فرنگی، محکم فرنگی2 
واحد   - اینه  از  حالتی  خمیده،   -
 - دانه  یك  شده،  خرد  قند  شمارش 
قصد   - تبریزی۳  من  مذهبی،  شهر 
ملكه   - نماز  اصلی  رکن  آهنگ،  و 
حرف   - زئوس  همسر  و  آسمان 
استثنا4 - آمیزش و آمیختن ، شهد 
 - مخلوط کردن  و  اختالط  عسل،  و 

عظیم  آفریقا،  تناور  درخت   - اغما 
بلم    - زمین5  روی  درخت  ترین 
قلم   - باستان  یونان  حکمای  از   -
مان  آنتونی  از  فیلمی   - انگلیسی6 
همنشین  نامرئی،  موجود   - حقه   -
انس۷ - سیب مازندرانی  - درك - 
مفعولی،  نشانه   - نیم صدای ساعت 
بله   - واسطه۸  بی  مفعول  عالمت 
تهرانی، وسیله درودگری - دو نفر كه 
به یك زبان صحبت كنند - نرم شدن 
9 - خواب کودکانه - زمینه موسیقی 
- قسمت سخت افزار رایانه10 - قوت 

الیموت، برکت سفره، محصول خبازی 
قیمتی،  سبز  سنگ   - ساده  برنج   -
رنگهای  به  عقیق  شبیه  است  سنگی 
سفید . كبود و سبز تیره - هزار كیلو، 
 - شكاف   - ماهی كنسروی11  بدن، 
بالگرد12 - نشانه جمع، بله شیرازی، 
بله بی ادب - قشون و سپاه، سپاه، 
جند - آب بند - رشته باریك، دنباله 
رو سوزن، واحد سیگار1۳ - پیکر، تن 
نامدار  و  اسبق  بازیكنان  از   - بدن  و 
 - شهرها14   - بخارست  استوا  تیم 
گناه، بزه - بریدن شاخه های اضافه 
درخت - مردسنگ انداز - خود رأی، 
ضمیر  تو،  و  من   - تازی15  فردای 
جمع، آب تازی - قبول كردن، پاسخ 
خالص،  زر   - ناتمام  هکر   - دادن 

کنی تیز  چاقو  سنگ 

عمودی
1 - سقف دهان - مکیدن چیزی را - 
جد رستم - كلمه پرسش - نکوهش2 
- از الیه های جو زمین - بیگانه۳ - 
سیلی، آدم بد حساب بی محل آنرا می 
كشد - گستاخ، جسور - مردن در اثر 
حادثه - خوب مختصر4 - ذره باردار، 
ضمیر   - غالت  از  - گندم،  زین  نمد 
اشاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 
- سارق و دزد5 - قطره باران - ساده 
تر، آسان تر - خود آرایی  - تحریک 
آبدار،  بوسه   - خرمافروش   - کردن6 
همان بوس است - مار خطرناك۷ - 
حس وارونه - آراسته و پیراسته - از 
شاهان کیانی ۸ - نخوت - همسر مرد 
- ازالقاب حضرت فاطمه)ع(9 - زیر پا 

مانده - رایحه - كامل و تمام، همبازی 
جری - آسان10 - کاشف واکسن وبا 
ها  لهجه  از   - لجوج11  ازآدم  - كنایه 
درخت   - میز  جعبه   - چربی  اثر   -
انگور12 - سازمان نفتی، سازمان صادر 

رنگی1۳  نفت - مخترع عکس  كننده 
مسابقه   - ریشه   - ومساوی  برابر   -
اتو مبیل رانی، مخفف ریسمان - دانه 
گیاه، بذر14 - دختر مازندرانی - روح، 
روان - خیس، ضد خشک - سیم و 

زر خالص15 - خوار و حقیر  - قطار، 
از وسایل حمل و نقل، زوزه كش آهنی 

- اثری از علی دشتی
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 مردى در تبعید ابدى
نویسنده: نادر ابراهیمی

انتشارات: روزبهان
مردی در تبعید ابدی روایت زندگی بزرگ مردی است که چون 

دیگر ستارگان پرفروغ راه دانش، نه تنها توسط مردمان هم 
عصرش فهمیده نشد بلکه رنج ها کشید از بهر شناساندن پایه 

هاى دین، اندیشیدن بی بدعت و تفکر نقادانه و آزاد.
محمد صدراى شیرازى، پسر یکی از با نفوذترین مردان شیراز بود؛ 

ابراهیم صدر شیرازی که از مقربان دربار صفوى بود.

فراخوان هفتمین رقابت بین المللی عکس 
و فیلم هوایی SkyPixel 2۰22 منتشر شد.

مهلت: ۲ اسفند ۱۴۰۰
 SkyPixel و DJIتوسط SkyPixel رقابت عکس و فیلم هوایی

برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات 
ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز 

و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، 
پوستر و … استفاده کنید.

خفاش سبیل  دار
یکی از کوچک ترین خفاش های ایران است. گوش ها متوسط و 

باریکند، گوشک از نصف طول گوش بلندتر است و نوک تقریبًا تیزی دارد. پرده بالی 
تیره رنگ است و کمی باالتر از قاعده انگشت شست به پا وصل می شود. رنگ موهای 

پشت خاکستری متمایل به قهوه ای، شکم روشن تر و متمایل به زرد است.
 اندازه ها:طول سر و تنه ۳۸ تا ۵۰ میلی متر، دم ۳۰ تا ۴۰ میلی متر، ساعد ۳۱ تا ۳۷ 
میلی متر، وزن ۴/۵ تا ۱۳ گرم.زیستگاه:غارها، سقف خانه ها، سوراخ درختان و شکاف 

سنگ ها.
پراکندگی: در ایران تا کنون از گرگان تا آذربایجان، کرمانشاه و تهران گزارش شده 

است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.
عادات: اوایل غروب و حتی در روشنایی روز در ارتفاع دو تا پنج متری شروع به پرواز 
می کند. پروازهای آهسته دارد که گاهی با بال بال زدن همراه است. اغلب به صورت 

کلنی زندگی می کنند. معمواًل در زمستان مدتی به خواب می روند. 
غذا: از حشرات تغذیه می کند. معمواًل در باالی سطح آب و اطراف درختان به شکار 

می پردازد.تولید مثل: شبیه خفاش گوش موشی بزرگ، طول عمر حدود ۲۰ سال./
گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اظهارداشت: استان کرمان با خشکسالی بی 
سابقه دست به گریبان است و بارندگی های 
مقطعی هفته گذشته مشکل افت شدید 
سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن 
چاه ها، قنوات و منابع آبی را رفع نکرده است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: این استان هر 
سال همزمان دچار مشکل خشکسالی و سیل 
می شود و استحصال این آب ها و جلوگیری از 

هدر رفتن منابع آبی و سر ریز شدن آب های 
به کویر بسیار مهم است.

او بر اجرای طرح های انتقال آب به کرمان 
تاکید کرد و گفت: اجرایی و عملیاتی شدن 
انتقال آب خلیج فارس به شمال استان 
کرمان برای رفع مشکل تامین آب شرب 

اهمیت باالیی دارد.
او همچنین بر عملیاتی شدن طرح استفاده 
از آب های ژرف نیز تاکید کرد و گفت: باید 

مهمترین مشکل استان که کمبود آب است 
به صورت راهبردی در دستور کار قرار گیرد و 

در این خصوص چاره اندیشی شود.
او بر اجرای طرح باروری ابرها در استان 
کرمان تاکید کرد و گفت: این فن آوری بومی 
سازی شده و باید در استان کرمان اجرا شود 
تا شاهد کاهش چالش های ناشی از کمبود 

بارندگی در تابستان باشیم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان کرمان از خسارت بیش از ۱۴ میلیارد 
تومانی سیل اخیر به مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در جنوب این استان خبر 

داد.
یحیی صادقی با اشاره به اینکه ۸۱۰ خانوار 
تحت حمایت این نهاد در جنوب کرمان بر 
اثر بارندگی های اخیر و جاری شدن سیالب 
خسارت  دیده اند افزود: به دلیل جاری شدن 
این سیل ۱۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان 

به منازل و طرح های اشتغال مددجویان 
خسارت وارد شده است.

او ادامه داد: ۲۰۰ طرح اشتغال دامپروری 
و کشاورزی مددجویان جنوب کرمان در 
رودبار، زهکلوت، چاه دادخدا، منوجان و قلعه 
گنج بر اثر سیل پنج میلیارد تومان خسارت 

دیده است.
صادقی خاطرنشان کرد:همچنین سیل اخیر 
به منازل و وسایل ضروری منازل مددجویان 
رودبار، زهکلوت، چاه دادخدا، منوجان و قلعه 

گنج بیش از ۹ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان 
خسارت وارد کرده است.

او از توزیع بسته های غذایی بین مددجویان 
سیل زده جنوب کرمان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: همچنین به منظور حمایت از طرح های 
اشتغال مددجویان کمیته امداد ۲۱۰ هزار 
کیلوگرم نهادهای دامی رایگان به ارزش یک 
میلیارد تومان بین مجریان طرح های اشتغال 
دامداری خسارت دیده براثر سیل اخیر در 

جنوب کرمان توزیع شد.

ایجاد اشتغال 
با احیا صنایع دستی

بنیاد علوی )وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی( 
جهت توسعه و توانمندسازی روستائیان کارآفرین 

شهرستان محروم و مرزی مراوه تپه استان گلستان با 
اهدا دستگاه حالجی پشم و مواد اولیه گامی برای ایجاد 

اشتغال پایدار و حمایت اقتصاد خانواده و همچنین 
گسترش هنر نمدمالی برداشته است. نمد از دیر باز 

یکی از صنایع دستی زیبا و اصیل ترکمن محسوب می 
شود./تسنیم

عکس: تسنیم

سنا
: ای

بع
من

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تامین اعتبار طرح های انتقال آب در کرمان ضروری است

خسارت بیش از ۱۴ میلیارد تومانی سیل 
به مددجویان کمیته امداد در جنوب کرمان

۶۰درصد از مساحت 
تاالب جازموریان آبگیری شد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی کشور عنوان کرد:

مرمت بیشتر بناهای تحت تملک وزارت 
میراث فرهنگی در استان کرمان

خبر

بررسی های  نقشه های ماهواره ای توسط کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط زیست 
استان کرمان گویای آبگیری بیش از ۵۰درصد تاالب جازموریان در بارش های اخیر است.

آنگونه که مرجان شاکری، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان به کاغذوطن می 
گوید ورودی  آب به تاالب از دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده. آخرین پایش های 
صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره نشان می دهد که از محدوده هزار و ۸۰کیلومتری 
که در سال های قبل آبگیری می شده، حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع آبگیری شده است. شاکری 

البته این نکته را هم اضافه می کند که ورود آب به تاالب همچنان ادامه دارد.
به گفته مرادی کارشناس این حوزه؛آخرین آبگیری تاالب جازموریان مربوط به سال ۹۸ 

بود که آن زمان بیش از ۸۰ درصد سطح جازموریان آبگیری شده بود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه بیشتر بناهای 
در تملک این وزارتخانه در استان کرمان مرمت شده اند گفت: »اگر بنایی در استان کرمان وجود 

دارد که مرمت نشده است مالکیت آن در اختیار سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی است.«
علی اصغر شالبافیان در نشست جمع بندی سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی به رفسنجان با تاکید بر اینکه بیشتر بناهای تاریخی تحت مالکیت وزارت 
میراث فرهنگی از طریق صندوق حفظ و احیا بناهای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده 
است اظهار کرد: »اگر هر بنای تاریخی سرمایه گذار داشته باشد میراث فرهنگی آمادگی اعطای 
تسهیالت و تامین زیرساخت ها را دارد.«معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با اشاره به بسته بودن درب های خانه تاریخی حاج آقا علی رفسنجان افزود: 
»خانه حاج آقا علی در مالکیت اوقاف است که خوشبختانه با هماهنگی انجام گرفته با مدیران 

این دستگاه درب های این خانه به روی گردشگران باز می شود.«
او با اشاره به اینکه انتظار می رود با حمایت یکی از شرکت های صنعتی و معدنی منطقه مشکالت 
پیش روی خانه تاریخی حاج آقا علی رفسنجان برطرف شود بیان کرد: »وزارت میراث فرهنگی 

آمادگی دارد از محل تبصره ماده ۱۸ به بهره بردار جدید این بنا تسهیالت اعطا کند.«
شالبافیان خواهان مرمت سایر بناهای جانبی خانه حاج آقا علی رفسنجان شد و خاطرنشان 

کرد: »امیدواریم اوقاف نیز در این زمینه همکاری کند.«

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر فروش
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

لیسانس مدیریت و گرایش های مرتبط
3 سال سابقه مفید
خالق و ایده پرداز

آشنا به برنامه ریزی، کنترل و سازماندهی
تسهیالت و مزایا

بیمه پورسانت

اطالعات تماس
موبایل ۰992۰119۰33- واتساپ ۰992۰119۰33

موقعیت شغلی:کارشناس فروش
شرایط احراز

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

word، excel آشنا به نرم افزارهای
مجرد و مجرب

بازه سنی بین 2۵ تا 3۵ سال
دارای سابقه کار

دارای روابط عمومی باال با فن بیان قوی و تسلط در امر فروش
دارای انگیزه باال و پیگیری در امر فروش

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

موقعیت شغلی: کارشناس بازرگانی
جنسیت: خانم و آقا

نوع همکاری: تمام وقت
سابقه کار: مهم نیست

شرایط احراز
آشنا به زبان انگلیسی

آشنا به کامپیوتر
منظم

تسهیالت و مزایا
بیمه

سایر مزایا
حقوق ثابت- اضافه کار

اطالعات تماس: واتساپ ۰9131۴2۰3۴۶

استخدام عقیق شیمیاستخدام ارتباط گستر نخل جنوباستخدام ماهان تیک خودرو

خبر

بیان  با  رییس جمهور  مجلس  امور  معاون 
اینکه نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دولت 
هماهنگ  نظام  گفت:  می شود  ساماندهی 
پرداخت که سال ها قبل تنظیم و بتدریج تغییرات 
و استثنائاتی یافته اینک به نظام ناهماهنگ تبدیل 
شده است و نیازمند بازنگری جدی است.سید 
محمد حسینی تاکید کرد: ساماندهی نظام 
پرداخت حقوق ضرورت دارد تا بر اساس استحقاق 
کارمندان هر دستگاه، پرداخت متناسب با کار و 
کارآیی آنان صورت گیرد.او بیان کرد:از آنجا که 
انواع و اقسام مختلف شیوه به کارگیری نیروها در 
دستگاه ها از جمله شرکتی،قراردادی، پیمانی، 
رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، برنامه ای و 
ساعتی شکل گرفته است، سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور مامور شده با بررسی جوانب 
موضوع نظام هماهنگ پرداخت را عادالنه 

ساماندهی و اجرا کند.
برون رفت از مشکالت 

اولویت دولت مردمی
معاون امور مجلس رییس جمهور در ادامه اولویت 
نخست دولت را یافتن راه های برون رفت از 
مشکالت برشمرد و گفت:دولت مردمی و انقالبی 
در خدمت مردم است و تمامی سعی و تالش 
خود را به کار گرفته تا مشکالت مردم روز به روز 

کاهش یابد.
او افزود:در وضعیتی دولت سیزدهم کار خود 
را شروع کرد که کشور با چالش های مختلف 
اقتصادی رو به رو بود و این شرایط باید به نفع مردم 

متحول و تغییر کند؛ بر این اساس سند تحول 
دربردارنده ۳۷ موضوع مهم کشور، آماده و تدوین 
شده است.حسینی گفت:با این رویکرد وضع 
موجود به اختصار تبیین و راه حل های مناسب 
برای تحول در بخش های صنعتی، کشاورزی، 
انرژی، صادرات، بانک ها، سیاست خارجی و 
غیره در قالب سند تحول، طراحی و آماده اجرا 

شده است.
او بیان کرد:در تدوین سند تحول نظر بسیاری 
از صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران 
اندیشکده ها اخذ و از نتایج نظرسنجی ها نیز 
بهره گرفته شده است؛همچنین وزارتخانه ها و 
دستگاه ها نیز نظرات اصالحی و تکمیلی خود را 
ارائه کرده اند.معاون رییس جمهور گفت:سند 

تحول دولت برای بازه زمانی چهار ساله تدوین 
شده و در هر موضوع،وظایف دستگاه های متولی 

مشخص شده است.
بودجه اولین ریل گذاری

حسینی ادامه داد:برای عملیاتی شدن سند 
تحول دولت سیزدهم، نیاز به گفتمان واحد و 
همگرایی در سطوح نخبگانی و مسئوالن اجرایی و 
نمایندگان مردم داریم تا همه کمک کنند شرایط 

مناسبی برای کشور رقم بخورد.
او گفت:در همین زمینه و در بحث مالی، دولت 
سیزدهم اولین سند مهم مالی یعنی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کرده که در دستور کار است؛ 
این الیحه براساس سند تحول تنظیم شده که 
امیدوارم روز یکشنبه)۱۹ دی( کلیات آن در 

مجلس رای بیاورد.
حسینی ضمن اظهار امیدواری نسبت به حمایت 
مجلس و تصویب بودجه افزود: این اولین 

ریل گذاری مهم دولت برای برنامه ها و اقدامات 
آینده در کشور است که اینک کلیات آن در دستور 

کار مجلس قرار دارد.
ساخت ۴ میلیون مسکن ملی 

و خروج این صنعت از رکود
معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه با تشریح 
اقدامات در بخش های مختلف با هدف رونق 
تولید، رفع موانع و اشتغالزایی تصریح کرد: در بحث 
صادرات و تعامل با کشورهای مختلف نیز اقدامات 

موثری در کوتاه مدت انجام شده است.
او درباره ساخت مسکن ملی هم اظهار کرد: برخی 
کارها کلید خورده ولی تا به نتیجه نهایی برسد نیاز 
به زمان است؛ به طور مثال ساخت چهار میلیون 
مسکن ملی که دولت می خواهد انجام دهد و 

کمک می کند تا این صنعت از رکود خارج شود.
حسینی ادامه داد: اگر این ساز و کار الزم شکل 
گیرد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم فراوانی در 

دسترس جویندگان کار قرار می گیرد.

معاون رییس جمهور: 

نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق ساماندهی می شود


