
مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

نیاز به ۳۰میلیارد ریال اعتبار برای 
 راه اندازی موزه دست بافته های سیرجان
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هر ماه حساب شهرداری 
توقیف و پول برداشت می شود

شعرباف شهردار کرمان از ۹۰۰ پرونده حقوقی شهرداری خبر داد 

 استاندار کرمان:

هیچ محدودیتی در تامین زمین 
نهضت ملی مسکن قائل نباشید

مخبر معاون اول رییس جمهور:

اقدامات انجام شده 
در سیل مثبت است

مدیر گروه سالمت روانی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اطالع رسانی نادرست 
می تواند عوارضی بدتر از 
ویروس کرونا داشته باشد

2

برگزاری نخستین 
همایش توسعه 
پایدار در معادن

نخستین همایش توسعه پایدار 
در معادن و صنایع معدنی 2۸ 

و 2۹دی ماه برگزار می شود.

 نجات ۳۵ خودروی 
گرفتار در برف و سیالب 

توسط راهداران 
جنوب کرمان

گزارش  به 
 ، طن و غذ کا

معدنکاری و صنایع معدنی همواره منجر به 
تغییرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی 
در جوامع و مناطق میزبان خود می شوند. 
بنابراین کنترل و کاهش آثار منفی این ها 
لزومه توسعه پایدار و جلب رضایت جوامع 
محلی است. در این راستا نخستین همایش 
توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی ۲۸ و 

۲۹دی ماه برگزار می شود.

در بحران های اپیدمی بیماری باید 
کمک کنیم تا افراد آسیب دیده 
زودتر به سطح قبل از ابتال برگردند 

و برای جبران آسیب های ناشی از بیماری آماده شوند.

صفحه ۸را 
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صفحه 2 را 
بخوانید
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استاندار کرمان گفت:محدودیتی نباید در تامین زمین 
برای متقاضیان با توجه به قانون جهش مسکن ایجاد 

شود.علی زینی وند در ششمین جلسه شورای مسکن استان کرمان گفت: در این 
راستای باید زمین مورد نیاز به ترتیب از زمین های واقع در محدوده شهر، گرفتن 
زمین های بالاستفاده دستگاه های اجرایی،زمین های واقع در حریم شهرها تامین 

شود و در صورت نبود زمین در این بخش ها باید شهرک های جدید ایجاد کنیم.

معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کرمان 
گزارش وضعیت مناطق سیلزده این استان را جویا شد و 

ضمن مثبت خواندن اقدامات انجام شده بر بسیج امکانات برای اهالی درگیر آبگرفتگی 
تاکید کرد. محمد مخبر ضمن مثبت خواندن اقدامات انجام شده در مناطق سیلزده 
کرمان و با توجه به گزارش استاندار کرمان بر رسیدگی به خانواده هایی که منازلشان 

دچار آبگرفتگی شده و بسیج امکانات در این حوزه تاکید کرد.

صفحه1 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

بحران اطالع رسانی بحران اطالع رسانی 
در مدیریت بحراندر مدیریت بحران
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مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

علیرغم اهمیت نقش اطالع رسانی در روزهای بحرانی 
مدیریت بحران برنامه مشخصی برای این مهم ندارد

 استاندار کرمان:

هیچ محدودیتی در تامین زمین 
نهضت ملی مسکن قائل نباشید

مدیر دفتر پژوهش نهضت سوادآموزی کشور:

سوادآموزی موضوعی بین المللی و در 
شاخص های توسعه یافتگی موثر است

استاندار کرمان گفت:محدودیتی نباید در تامین زمین برای متقاضیان با توجه به قانون جهش 
مسکن ایجاد شود.علی زینی وند در ششمین جلسه شورای مسکن استان کرمان گفت: در این 
راستای باید زمین مورد نیاز به ترتیب از زمین های واقع در محدوده شهر، گرفتن زمین های 
بالاستفاده دستگاه های اجرایی،زمین های واقع در حریم شهرها تامین شود و در صورت نبود 
زمین در این بخش ها باید شهرک های جدید ایجاد کنیم.او ادامه داد:ممکن در یک شهر هزار نفر 
متقاضی مسکن داشته باشد اما برای 500 نفر آنها در محدوده شهر زمین داشته باشید باید این 
موضوع را طبق اولویت های فوق الذکر حل کنید اما حتی المقدور زمین ها مورد نیاز را از داخل 
محدوده شهرها تامین کنید.استاندار کرمان بیان کرد:دستگاه های خدمت رسان نهایت همکاری 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام دهند.او با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در بحث 
نهضت ملی جهش مسکن گفت: دستگاه های خدمت رسان باید ظرف دو هفته آینده یا باید پاسخ 
دقیق قانونی منفی دهند منفی و در غیر اینصورت سکوتشان را نشانه اعالم مثبت استعالم بدانید و 
کار را ادامه دهید.علی حاجی زاده مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان کرمان نیز در این جلسه 
به عملکرد نهضت ملی مسکن استان کرمان پرداخت و گفت:در حال حاضر 150هزار و 850 نفر 
در شمال استان کرمان ثبت نام کرده اند که تاکنون 55 هزار و ۹۶5 نفر آنها حائز شرایط هستند 

که از این تعداد 11 هزار و ۹28 نفر آنها تایید نهایی شده اند.

 مدیر دفتر پژوهش و تولید محتوای سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به اهمیت سواد و 
سوادآموزی در تعالیم دین مبین اسالم گفت: سوادآموزی یک موضوع بین المللی و در شاخص 
های توسعه یافتگی کشور موثر است. حمیدرضا مشهدی عباسی در دیدار با مدیرکل آموزش 
و پرورش کرمان ضمن اشاره به اهمیت سواد و سواد آموزی در تعالیم دین مبین اسالم با اشاره 
به دغدغه های مختلف آموزش و پرورش در حوزه های مختلف آموزشی، نیروی انسانی، مالی و 
فرهنگی افزود: توجه به سواد و سوادآموزی و تالش در راستای ریشه کنی بی سوادی نیز ضرورتی 
انکار ناپذیر است.او با اشاره به تاکید و نگاه خاص مقام معظم رهبری به سوادآموزی و ریشه کنی 
بی سوادی در کشور بر انسداد مبادی بی سوادی در مناطق مختلف کشور تاکید و تصریح کرد: 
ریشه کنی بی سوادی نیازمند عزم ملی و تعامل و همکاری تمام نهادهای دولتی و غیردولتی با 
آموزش و پرورش است.مدیر دفتر پژوهش و تولید محتوای سازمان نهضت سواد آموزی کشور با 
بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در 2 سال اخیر متاسفانه بر اساس بررسی های صورت 
گرفته تعدادی از دانش آموزان پایه اول به دالیل مختلف ثبت نام نکرده اند که به چرخه بی سوادان 
اضافه خواهد شد خاطر نشان کرد: شناسایی افراد بی سواد و انسداد مبادی بی سوادی ضرورتی 
انکار ناپذیر است.مشهدی عباسی بیان کرد: سوادآموزی به افراد بی سواد در رده سنی 10 تا 4۹ 

سال اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سوادآموزی کشور است.

هر
س: م

عک

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

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

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

562،000،000اجرای ساختمان تجاری سایت مسکن مهر سیلو شهر جیرفت132/ج1400/3
ضمانت 

نامه بانکی 
)مطابق با 
فرمت ارایه 
شده در 
اسناد( _ 

اصل فیش 
واریز وجه  

نقد

11،234،688،234
فهرست بهای ابنیه سال 
1400 و بخشنامه سرجمع

133/ج1400/3
احداث وجمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت جهت آزادسازی 
پروژه باند دوم جیرفت- بافت )محدوده ساردوئیه تا سه 

راهی سربیژن( )تجدید2(
289،000،0005،772،195،263

بر اساس فهرست بهای 
توزیع نیروی برق سال 
1399 و فهرست بهای 
خطوط هوایی انتقال 

وفوق توزیع نیروی برق و 
ابنیه سال 1400

134/ج1400/3
احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلو ولت جهت آزادسازی 
پروژه باند دوم محور جیرفت-کهنوج-رودان محدوده سه 

راهی منوجان )تجدید2(
127،000،0002،536،176،259

فهرست بهای ابنیه سال 1،240،000،00024،790،572،928تکمیل سالن ورزشی جازموریان رودبار جنوب )تجدید(135/ج1400/3
1400 و بخشنامه سرجمع 969،000،00019،373،933،943تکمیل و سرپوشیده کردن استخر شنا روباز رودبار جنوب )تجدید(136/ج1400/3

نوبت اول

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/10/30 تا تاریخ 1400/11/06.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 1400/11/18.

o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1400/11/19.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در نظر دارد نسبت به طراحی، تامین تجهیزات و اجرای تعداد 1070 واحد 

مسکونی شامل 13 بلوک 7 طبقه )سازه بتن آرمه ( با زیر بنای غیر مفید با مشاعات حدود 120 متر مربع و زیربنای 
مفید حدود 90 متر مربع قیمت هر مترمربع چهل و پنج میلیون ریال )45،000،000( ریال واقع در شهر سیرجان 

)پالک ثبتی :5665 فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 4 کرمان ( اقدام نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

برگزار کننده مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی – رو به روی سه راه فارابی – کد پستی 7617899596- 

شناسه ملی 14000275775

شماره قطعه زمینشماره فراخوان
مساحت 

زمین )متر 
مربع(

تعداد واحد تقریبی 
احداثی

زیربنای تقریبی 
ناخالص 
)مترمربع(

مدت )ماه(

200000350100003365325181972024

20000035010003466328882984024

200000350100035673536881056024

200000350100036683570891068024

200000350100037693600901080024

200000350100038703380841008024

20000035010003971306576912024

20000035010004072320380960024

20000035010004173320380960024

20000035010004274320380960024

20000035010004375320380960024

20000035010004476320380960024

20000035010004577320380960024

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

ازآخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت ده روزمهلت

گشایش پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول
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سه شنبه  28 دی 1400
کاغذ استان

 نجات ۳۵ خودروی گرفتار
 در برف و سیالب توسط 
راهداران جنوب کرمان

مدیر کل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان گفت:با توجه به افزایش سیالب و جاری شدن روان آبها 
در شهرستانهای جنوبی اســتان کرمان راهداران در شهرستانهای 
جیرفت ،رودبار،فاریاب، ساردوئیه و منوجان ۳5 دستگاه خودروی 
گرفتار در سیالب و برف را با استفاده از توان ماشین آالت راهداری 
نجات دادند.مهندس محمودی افزود :ایــن خودروهای گرفتار در 
سیالب در جاده های فرعی و در بستر رودخانه گرفتار سیالب شده 
بودند که خوشبختانه با حضور بموقع راهداران و بیرون کشیدن این 
وسایل نقلیه از دل سیالب هیچ آسیبی به رانندگان و خانواده های 

آنان وارد نشد.
او از تالش 48 ساعته نیروهای راهداری در مناطق سیل زده جنوب 
کرمان خبر داد و گفت : 4 دستگاه خودرو گرفتار در برف و خارج شدن 
از جاده  که بعلت خرابی و فرو رفتن در گل و الی متوقف شــده بود 
توسط عوامل راهداری ساردوئیه آزادسازی در راهدارخانه سربیژن 

اسکان داده شدند.
محمودی با بیان اینکه سیالب ناشی از بارندگی های شب گذشته 
همچنان در حــال ورود به حــوزه راههای جنوب کرمان اســت 
افزود:رانندگان در مناطق و شهرستانهای جنوبی همچنان جوانب 

احتیاط را رعایت کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت:با 
توجه به خسارت سیالب به راهها در جنوب کرمان رانندگان در محلی 
که راهدران حضور دارند و توصیه بر عدم تردد از بستر آبنماها و جاده 
های در معرض خطر سیالب دارند با راهدران همکاری و از اصرار بر 

تردد خودداری کنند.

مخبر معاون اول رییس جمهور:

 اقدامات انجام شده 
در سیل مثبت است

معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کرمان گزارش 
وضعیت مناطق سیلزده این استان را جویا شد و ضمن مثبت خواندن 
اقدامات انجام شده بر بسیج امکانات برای اهالی درگیر آبگرفتگی تاکید 
کرد. محمد مخبر ضمن مثبت خواندن اقدامات انجام شده در مناطق 
سیلزده کرمان و با توجه به گزارش استاندار کرمان بر رسیدگی به خانواده 
هایی که منازلشان دچار آبگرفتگی شده و بسیج امکانات در این حوزه تاکید 
کرد.براساس این گزارش علی زینی وند استاندار کرمان نیز در گزارش خود 
به تشکیل ستاد مدیریت بحران در روز گذشته و انجام اقدامات پیشگیرانه 
در مناطق مختلف استان کرمان در راستای کاهش خسارات ناشی از 
بارندگی ها اشاره کرد.او از تداوم آماده باش فرمانداران و مدیران، فراخوان 
تمام دستگاههای دولتی و خصوصی و حضور نیروهای امدادی و خدماتی 

در مناطق سیلزده استان کرمان خبر داد.
ستاد مدیریت بحران استان کرمان با اتکا به پیش بینی هواشناسی هشدار 
سطح قرمز و اعالم ناپایداری شامل بارش باران، برف و وزش باد به نسبت 
شدید تا اواخر هفته جاری صادر کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه مدیران 
و شهروندان شد.گفتنی است،هواشناسی کرمان هفته گذشته هشدار 
نارنجی صادر کرده بود اما روز گذشته سطح و رنگ هشدار را تغییر داد و 
خواستار افزایش اقدامات پیشگیرانه و مراقبت ها شد.این هشدار درحالی 
است که در سیل چندروز پیش در جنوب استان شاهد خسارت های به 
نسبت زیادی به زیرساخت های مختلف بودیم و میزان خسارت ها افزون بر 
2 هزار و 200 میلیارد تومان اعالم شده بود.براساس پیش بینی هواشناسی 
بارش ها تا عصر چهارشنبه هفته جاری )2۹ دی( تداوم خواهد داشت و 
باتوجه به شدت بارش ها و باعنایت به رطوبت خاک و گل و الی باقیمانده از 

بارش های قبل، احتمال جاری شدن سیالب وجود دارد.
مناطق تحت تاثیر سامانه جدید بارشی از روز یکشنبه در غرب و جنوب 
استان شامل شهرستان های جیرفت، کهنوج، منوجان، فاریاب، رابر، بافت 

و پاره ای از مناطق شمال و شرق استان خواهد بود.
براساس این پیش بینی اثر مخاطره این سامانه نیز بارش باران و برف، وزش 
باد به نسبت شدید، آبگرفتگی معابر، جاری شدن آب از باالدست و سیالبی 
شدن مسیل ها در برخی نقاط استان بویژه در نیمه جنوبی،اختالل در تردد 
راه های مواصالتی و لغزندگی سطح جاده های کوهستانی خواهد بود.ستاد 
مدیریت بحران توصیه کرده که شهروندان از ترددهای غیرضرور در راه های 
مواصالتی بپرهیزند و همچنین کار الیروبی رودخانه ها و مسیل ها با هدف 
محدود کردن اثرات سیالب، دیواره سازی بستر رودخانه ها نیز انجام شود.

براساس این گزارش توصیه موکد شده که شهروندان از اسکان یا تردد و 
چرای دام در حاشیه رودخانه ها بپرهیزند؛ پاکسازی راه جریان آب مزارع و 
باغات نیز انجام شود.همچنین شهروندان درصورت الزام به سفر تجهیزات 
مورد نیاز و شرایط خودرو از نظر کاربرد برف پاک کن،زنجیر چرخ، ضدیخ و 
الستیک های خودرو را کنترل کنند و درصورت امکان از تردد در جاده های 

درگیر بارش بویژه در مناطق کوهستانی اجتناب کنند.    

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمان از 
برگزاری رزمایش اهدا 58۶ سری جهیزیه به زوج های 
نیازمند تحت حمایت این نهاد در جنوب و شرق 

کرمان در آستانه والدت حضرت زهرا )س( خبر داد.
 یحیی صادقی در این رزمایش که با حضور امیر غالمعلیان فرمانده 
قرارگاه منطقه ای جنوب ارتش، حجت االسالم حقانی مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان کرمان و جمعی از مسئوالن برگزار شد با 
بیان اینکه این نهاد در طول سال برنامه های مختلفی برای حمایت از 
خانواده محروم دارد گفت: یکی از سرفصل های مهمی کاری کمیته 
امداد تامین جهیزیه زوج های نیازمند و فراهم کردن زمینه ازدواج 
آن ها است.او به رزمایش اهدا 58۶ سری جهیزیه به زوج های نیازمند 
اشاره و تصریح کرد: این تعداد جهیزیه به ارزش هر سری 20 میلیون 
تومان تهیه و با همکاری مجموعه فرماندهی آماد و پشتیبانی قرارگاه 
منطقه ای جنوب شرق ارتش در استان کرمان به زوج های نیازمند 
جنوب و شرق اهدا خواهد شد.صادقی ادامه داد: طوری برنامه ریزی  
شده این تعداد جهیزیه از کرمان بارگیری و در روز والدت حضرت زهرا 
)س( تحویل زوج های نیازمند در شهرستان های جنوبی و شرقی این 
استان شود.امیر غالمعلیان،فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق 
ارتش نیز در این آیین گفت: در راستای کمک های مؤمنانه که با 
همکاری کمیته امداد کرمان و قرارگاه منطقه ای جنوب شرق انجام 
می شود 20 و ششمین مرحله توزیع اقالم شامل 58۶ سری جهیزیه 
به ارزش حدود 12 میلیارد تومان است که توسط کمیته امداد این 
استان تهیه و با استفاده از ظرفیت ترابری ارتش به مناطق جنوبی و 

شرق استان کرمان ارسال و تحویل زوج های نیازمند می شود.
او افزود:ما بارها اعالم کرده ایم ظرفیت ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و نیروی زمینی در استان کرمان یک ظرفیت بی نظیر است که ما 
همه امکانات را در خدمت مردم و مسئوالن گذاشتیم که در صورت 
احساس نیاز از این ظرفیت ها استفاده کنند.امیر غالمعلیان ادامه 
داد:ما ظرفیت های موجود خود در سطح ارتش جمهوری اسالمی 
را در اختیار مردم و مسئوالن می گذاریم و این اقدام تا زمانی ادامه 

دارد که ان شااهلل هیچ محرومی در سطح استان وجود نداشته باشد.
او در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تالش های مدیرکل کمیته امداد 
این استان در محرومیت زدایی و خدمت به محرومان گفت: مدیرکل 
کمیته امداد کرمان یکی از مدیران توانمند و پرتالش است که همیشه 

در صحنه خدمت رسانی به محرومان حضور فعال دارد.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر کل 
صنایع دستی استان کرمان گفت: »برای راه اندازی 
موزه دست بافته های داری سیرجان به ۳0میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.«
 فریدون فعالی در نشست مشترک با نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی و معاون فرماندار، شهردار و 
تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و شرکت های معدنی و 
صنعتی شهرستان سیرجان در خصوص مسایل پیرامون شهر 
ثبت جهانی سیرجان با اشاره به اینکه برای راه اندازی موزه 
دست بافته های داری این شهرستان به ۳0میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است افزود: »این اعتبار برای فعالیت هایی همچون انجام مطالعات 
و طرح محتوایی و همچنین خرید اموال این موزه در نظر گرفته 
شده است که امیدواریم با همکاری مسئوالن محلی این شهرستان 
تامین شود.«مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان به دبیرخانه شهر جهانی سیرجان اشاره کرد و 
گفت: »به زودی فردی توانمند برای ریاست این دبیرخانه معرفی 
می شود که کمیته های مختلفی همچون کمیته آموزش، تحقیق و 
پژوهش، تولید و حمایت از هنرمندان صنایع دستی این شهرستان 
را تشکیل می دهد و بر توسعه این کمیته ها تاکید خواهد داشت.«
او خواهان اختصاص ردیف اعتباری جداگانه ای به مبلغ 10میلیارد 
ریال برای فعالیت های مرتبط با دست بافته های داری و غیرداری 
این شهرستان از سوی مسئوالن این شهرستان شد و گفت: 
»پژوهش، تحقیق، اجرای نمایشگاه های ملی و سایر اهداف 
حوزه صنایع دستی این شهرستان نیازمند بودجه کافی است که 
امیدواریم این موضوع در اولویت برنامه های شهرستان سیرجان 

قرار گیرد.«
فعالی به برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی در اسفندماه 
سالجاری در شهرستان سیرجان اشاره کرد و گفت: »با توجه به 
ظرفیت های این شهرستان در زمینه دست بافته های داری و 
غیرداری می توان نمایشگاه باشکوهی برپا کرد و از هنرمندان 
سراسر کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد.«

رزمایش اهدا ۵۸۶ سری 
جهیزیه به زوج های نیازمند 

در کرمان برگزار شد

نیاز به ۳۰میلیارد ریال 
اعتبار برای راه اندازی موزه 

دست بافته های سیرجان
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شهردار کرمان، هفته گذشته در صفحه شخصی 
اینستاگرامش اعالم کرد که در تهران پیگیر 
پرونده های پیچیده حقوقی شهرداری کرمان بوده 
است که برخی از آن ها حدود ۳۰ سال قدمت دارند 
و به علت ترک فعل مدیران شهری ده ها میلیارد 
تومان به بیت المال ضرر زده است. برای پرس وجوی 
بیشتر درباره این پرونده های حقوقی به سراغ سعید 
شعرباف تبریزی، شهردار کرمان رفتیم، شعرباف به 
»کاغذوطن« گفت: شهرداری کرمان ۹۰۰ پرونده 
حقوقی دارد که ۱۰ فقره از این پرونده ها بار مالی 

سنگینی دارند.
شهردار کرمان در خصوص یک پرونده حقوقی ۳۰ 
ساله توضیح داد که به دلیل توافقنامه ی مبهم رقم 
دقیق بدهی شهرداری مشخص نیست و هر ماه 
حساب شهرداری کرمان توقیف می شود. او اشاره 
کرد که عمده ی این پرونده ها سابقه ای بیش از ۴ 
سال دارند و مربوط به ادوار گذشته مدیریت شهری 

هستند. مشروح این گفت وگو را بخوانید:
هر ماه حساب شهرداری توقیف می شود و از حساب 

پول برداشته می شود
-آقای شعرباف، پرونده های حقوقی شهرداری 
کرمان که به آن اشاره کردید، چه پرونده هایی 
هستند و چقدر بار مالی دارند و مربوط به چه 

دوره ای از مدیریت شهری هستند؟
در شهرداری کرمان، قریب به ۹۰۰ پرونده حقوقی 
داریم، بیشتر این پرونده ها، پرونده های معمولی و 
کم اثری هستند که شاید در بیشتر شهرداری ها 
یافت شود؛ اگرچه تعداد این پرونده ها در شهرداری 

کرمان به نسبت بزرگی شهرداری، رقم باالیی است. 
بر اساس اسنادی که تا به حال برای ما مشخص 
شده و با علم به اینکه تعدادی از اسناد مالکیتی 
برای ما مشهود نیست، از این ۹۰۰ پرونده حدود 
۱۰ پرونده، پرونده های سنگین مالی هستند که 
هر کدام بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قیمت 
امروز برای شهرداری کرمان، تعهد ایجاد کردند. 
البته برخی از این پرونده ها هنوز شکایت نکردند اما 
امکان این را دارند که شکایت کنند و از شهرداری 
خواستار تملک یا گرفتن پروانه رایگان شوند. 
اغلب این پرونده ها، پرونده هایی هستند که عمری 
بیش از ۴ سال دارند یعنی مربوط به ادوار گذشته 

شهرداری هستند.
-پرونده های مهمی که بیشترین بار مالی را 

دارند، چه پرونده هایی هستند؟
از میان این پرونده ها یکی دو مورد پرونده های بسیار 
حادی هستند که به صورت روزشمار شهرداری 

کرمان را متضرر می کند.
برای مثال پرونده مشهوری وجود دارد که عمر 
۳۰ ساله ای دارد و مربوط به سال ۱۳۷۰ است. 
این پرونده یک تهاتر ساده، مربوط به اراضی 
میدان کربال بوده که بخاطر آزادسازی میدان 
کربال، شهرداری کرمان از یک واحد صنعتی 
بخشی از زمین میدان کربال را می گیرد و در ازای 
آن چند قطعه زمین که آن زمان داخل محدوده 
شهر نبوده را می دهد. البته این اتفاق می توانست 
همان زمان با دادن قیمت کارشناسی یا مابه ازای 
آن تمام شود، اما به دلیل اینکه زمین هایی که 
شهرداری تهاتر کرده در محدوده شهرداری 
نبودند، معامله تمام نشده و فرد هم یا عامدانه یا 
غیر عامدانه، که بنده فکر می کنم عامدانه بوده 

است، در طول این مدت مراجعه نکرده و هرچند 
وقت یکبار مراجعه داشته و بخشی از این بدهی 
را به قیمت روز از شهرداری گرفته، امروز کار 
به جایی رسیده برخی حساب های شهرداری 
مسدود می شود و پولی از حساب برداشته 
می شود. تا امروز چیزی حدود ۴۳ میلیارد تومان 
از حساب های شهرداری برداشت شده و حدود 
۳۰ میلیارد تومان هم از شهرداری زمین گرفته 
شده و البته مشکل بزرگ دیگر هم این است که 
بخشی از اراضی شهر بخاطر این پرونده قفل شده 
و وقتی مردم برای تفکیک مراجعه می کنند، 

زمین ها بخاطر این پرونده توقیف هستند.
-برای حل این پرونده چه اقداماتی انجام 
دادید و جمع بدهی شهرداری در این پروژه 

چقدر است؟
تیم حقوقی شهرداری تالش می کند که این پرونده 
را حل کند اما احتماال روند طوالنی و پیچیده ای 
خواهد داشت که فقط به علت نوشتن یک توافقنامه 
مبهم و قابل مناقشه مابین شهرداری و آن شخص 
است؛ تا حدی که دادگستری کرمان را هم با مشکل 
مواجه کرده و یکی از مقام های قوه قضاییه به ما گفت 
این پرونده یکی از قدیمی ترین پرونده های قوه 

قضاییه کرمان است.
حال نکته عجیب این پرونده این است که جمع 
بدهی شهرداری به این شخص معلوم نیست و اساسا 
تالش و خواسته ما از قاضی اجرای حکم این است 
که بفهمیم چقدر بدهکاریم، در حالی که میزان 
بدهی مشخص نیست، چند وقت یکبار از حساب 

شهرداری برداشت هایی صورت می گیرد.
-پرونده های دیگری هم از این دست داریم؟

پرونده ی دیگری مربوط به حدود ۱۰ سال پیش 

و میدان باغ ملی است، که برای تعریض میدان 
بخشی از زمین توسط شهرداری گرفته شده اما 
ملک خریداری نشده است. امروز برای تملک آن 
ملک که وظیفه شهرداری هم هست باید بیش از 
۵۰ میلیارد تومان هزینه کرد یا مجوز تجاری سازی 
داده شود که به دلیل وجود معبر عمومی امکانش 
وجود ندارد. از این دست موارد در میدان های 
اصلی شهر هم زیاد داریم که اگر در زمان خودشان 
تملک می شدند مشکالت پیچیده ی امروز به 

وجود نمی آمد.
-این کوتاهی در عقد قرارداد و تضییع اموال 
عمومی، تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید 

مقصران این اتفاقات جوابگو باشند؟
قصد ندارم به کسی اتهام بزنم و شاید بخشی از این 
اشتباهات عامدانه نیست، مثال در مساله میدان 
کربال، شاید مسئول وقت فکر کرده برای شهرداری 
بهتر است که بخشی از پول را بدهد و بخشی از آن 
را به آینده موکول کند و وظیفه اش را کامل انجام 
ندهد، لذا اگر غیر عمد هم باشد غیرکارشناسی 
و اشتباه بوده است، هرچند در برخی موارد بعید 
می دانیم که چنین توافقنامه ای غیرعامدانه نوشته 
شده باشد اما اگر خوش بین باشیم باید بگوییم به 
دلیل نداشتن دانش حقوقی و حتی دانش مالی، 
افراد در بدنه کارشناسی شهرداری و مدیران، چنین 
توافقاتی که حتی مبلغ قرارداد در آن مشخص 
نیست، را می نوشتند. به هر حال اهمال و ترک 
فعل به معنای دقیق کلمه انجام شده که باعث 
افزایش روزافزون بدهی شهرداری شده است. 
امیدوارم فضای عالمانه ای ایجاد شود که در این دوره 
و دوره های آینده شهرداری چنین ترک فعل هایی 

اتفاق نیفتد.

مدیر گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اطالع رسانی سالم در 
دوران اپیدمی ویروس کرونا گفت: وظیفه همه ما و 
رسانه ها مدیریت و اطالع رسانی سالم در رابطه با 
این ویروس است لذا گاهی اطالعات غلط می تواند 
عوارضی بدتر از کرونا داشته باشد.علی بهرام نژاد 
افزود: در بحران ها بهم ریختگی در شرایط اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و غیره را می بینیم و باید تاب آوری 
جامعه را افزایش دهیم و هرچه میزان تاب آوری کمتر 

باشد، آسیب در جامعه بیشتر می شود.
او تاکید کرد: در بحران های اپیدمی بیماری باید کمک 
کنیم تا افراد آسیب دیده زودتر به سطح قبل از ابتال 
برگردند و برای جبران آسیب های ناشی از بیماری 

آماده شوند.

مدیر گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: در دوران کرونا افراد 
دچار استرس می شوند که باید از عوارض دراز مدت 

ناشی از استرس پیشگیری کنیم.
او تصریح کرد: انسان ها به دلیل استرس از ارزش های 
خود فاصله می گیرند و مسائلی مانند نوع دوستی، 
همکاری و غیره کاهش پیدا می کند که اگر نتوانیم 
این پیامدهای منفی را مدیریت کنیم، اتفاقاتی مانند 

خشونت در جامعه بیشتر می شود.
بهرام نژاد افزود: باید دست به دست هم بدهیم تا 
استرس های ناشی از بیماری کووید ۱۹ را به حداقل 
برسانیم و عوارض ناشی از کرونا را که می توان بسیار 
آسیب پذیر باشد را به حداقل برسانیم.او تاکید کرد: 
در بحران ها نبایدها بسیار مهمتر از بایدها هستند لذا 

اغلب باید در دوره درمان و پس از آن به دستورات و 
توصیه هایی که ما را از انجام کارهای اشتباه و پرخطر 

آگاه می کنند، بیشتر توجه کنیم.
بهرام نژاد با بیان اینکه در زمان بحران باید ساز و کار 
سازگاری را بیشتر و واکنش ها را کمتر کنیم تصریح 
کرد: باید تالش کنیم تا افراد کمتری دچار بیماری 
کرونا شوند زیرا برخی از افراد مبتال دچار اختالل روان 
پزشکی می شوند به طور مثال یک سوم افراد بستری 

در ICU دچار این اختالل می شوند.
او اظهار داشت: برای پایان دادن به اپیدمی کرونا 
مسئولیت اجتماعی را افزایش دهیم و در این میان 
نقش رسانه ها، مصلحین، فرهنگیان و غیره از 
سازندگان واکسن مهمتر است، زیرا این قشرها فکر 
مردم را تغییر می دهند و می توانند با بیان مطلبی 

مردم را ترغیب به تزریق یا تزریق نکردن واکسن 
بکنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان نیز گفت: 
یکی از ماموریت های ما حفظ سالمت بهداشت 
روان جامعه و اطالع رسانی در نحوه ارائه خدمات 

بهداشتی است.
احمد دهقانی با بیان اینکه امروز افراد در مسائل روانی 
نیز به نوعی دچار ویروس کرونا شده اند افزود: خدمات 
بهداشت روانی افراد در دوران کرونا هم اکنون برای 
افراد در دسترس است که به راحتی می توانند با 

مراجعه به نزدیکترین مرکز از آن استفاده کنند.
او تاکید کرد: در دوران کرونا سبک بهداشت روان 
را بسیار جدی بگیریم و زیرا با ارتقای آن مشکالت 

کمتر می شود.

 کوثر منک شناس| کاغذوطن 

گزارش

شهردار کرمان می گوید بر اساس اسنادی 
که تا به حال برای ما مشخص شده و با علم 
به اینکه تعدادی از اسناد مالکیتی برای ما 
مشهود نیست، از این ۹۰۰ پرونده حدود 1۰ 
پرونده، پرونده های سنگین مالی هستند 
که هر کدام بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به 
قیمت امروز برای شهرداری کرمان، تعهد 
ایجاد کردند. البته برخی از این پرونده ها 
هنوز شکایت نکردند اما امکان این را دارند 
که شکایت کنند و از شهرداری خواستار 
تملک یا گرفتن پروانه رایگان شوند

هر ماه حساب شهرداری توقیف و پول برداشت می شود

مدیر گروه سالمت روانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اطالع رسانی نادرست می تواند عوارضی بدتر از ویروس کرونا داشته باشد

شعرباف شهردار کرمان از ۹۰۰ پرونده حقوقی شهرداری خبر داد 

م  
سنی

س: ت
عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014004194-1400/09/30هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه تناورفرزند موسی بشماره شناسنامه 
17504صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 311/60متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 19فرعی از 579-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای نوروز فرخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014003507-1400/08/23هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا نخعی بهرامی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
798صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک-فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف:536
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014003942-1400/09/22هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
202صادره  بشماره شناسنامه  یدهللا  رضا ساویزفرزند  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 250متر مربع پالک -فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی 
بخش  جیرفت   جبالبارز  مسکون  اباد  محمد  دراراضی  واقع  یک  قطعه  از1-اصلی  8فرعی  پالک  از  شده 
34کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سکینه حسام عارفی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  فاصله 15روزآگهی می شود  به  نوبت  دردو  مراتب 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد .م الف:548
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  اول  شماره140060319014003829-1400/09/14هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
بشماره  فرزند محمدیار  مطلق  تراب سنجری  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت  
-فرعی  پالک  مربع  410متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  222صادره  شناسنامه 
دهنوفتح  دراراضی  واقع  دو  قطعه  440-اصلی  از  -فرعی  پالک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از440- 
المبین جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن ابراهیم پور محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف:534
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک جیرفت  

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

نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 

شماره140060319014003582-1400/08/30هیات 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
بالمعارض متقاضی اقای مهران داودی  فرزند نجات  
در ششدانگ  ازجیرفت  بشماره شناسنامه 52صادره 
یک باب خانه  به مساحت 227/16متر مربع پالک 
-فرعی از79- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
دراراضی  واقع  یک  قطعه  79-اصلی  از  فرعی   22
سقدر جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای سیاوش صفوی  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  و پس 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

مالکیت صادر خواهدشد .م الف:545
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  1400603219002003189هیات  
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اسما ء چکین فرزندشعبان   بشماره شناسنامه 106صادره ازکهنوج  
درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان به مساحت 263.11مترمربع 
پالک 758فرعی از690- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 690- اصلی قطعه 5 بخش 
46کرمان  واقع در حسین اباد  منوجان کوچه مسجد  خریداری ازمالک رسمی آقای 
محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:391 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫10٫8-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫11٫12

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

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

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319078008392 هيات دوم مورخه 1400/09/08موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهديه 
عبداللهي خبيصي فرزند رمضان بشماره شناسنامه 3791 صادره از شهداد در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 100 مترمربع تحت پالك 16717فرعي از 3968 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان شهرک امام 
حسن)ع(بلوارشهیدان محمدی کوچه22 خريداري از مالك رسمي آقاي رضا رشیدفرخی 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی : 1253923
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 - تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/10/28

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر راي شماره 140060319005000661مورخ 27/09/1400هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سید اکبر قوامی سیرچی فرزند سید عبداله بشماره 
شناسنامه 1487 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 317 مترمربع  پالك 1620 فرعی مفروز و مجزی از 435 فرعی از 47-اصلي 
واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ-خیابان ولیعصر خريداري از مالك رسمي ماشاهللا صادقی نژاد کرمانی محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1260981
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28- تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/12

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک شهداد
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سه شنبه  28 دی 1400
کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

در طول 20 ســال گذشــته بیشترین 
میزان ســرمایه گــذاری خارجی ایران 
در فاصله ســال های 1۳۹0 تا 1۳۹1با 
حدود 4.4 میلیارد دالر در هر سال اتفاق 

افتاده است.
بررسی جریان ســرمایه گذاری خارجی 
ایران در آمار رســمی مرکــز آمار ایران 
از این حکایت دارد که مجموع ســرمایه 
گذاری خارجی که شامل سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و ســرمایه گذاری در 
اوراق بهادار است، از 805 میلیون دالر 
در ســال 1۳80 به 1.۳88 میلیارد دالر 
در سال 1۳۹۹ رسیده اما در این فاصله 
با صعود و سقوط هایی مواجه بوده است.

ســال 1۳۹1 باالترین میزان ســرمایه 
گذاری خارجــی ایران طی 20 ســال 
گذشته به ثبت رسید که 4.152 میلیون 
دالر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
و ۳۳۶ میلیــون دالر آن در اوراق بهادار 

گزارش شده است.
از سال 1۳۹2 به بعد عمال افت سرمایه 
گذاری خارجی برای ایران ثبت شــده 
یعنی ســال هایی که هــم توافق برجام 
انجام شد و هم در ادامه شدت تحریم ها 

بیشتر بوده است.
براساس این گزارش در این سال ۳.۳28 
میلیــارد دالر مجموع ســرمایه گذاری 
خارجی ایران بوده کــه ۳.2۶1 میلیارد 
دالر در سرمایه گذاری مستقیم و ۶۶.8 
میلیون دالر در اوراق بهادار است. اما در 
سال 1۳۹4 افت قابل توجهی در سرمایه 
گذاری خارجی ایران ثبت می شود و به 

۹45 میلیون دالر می رسد.
بار دیگر در ســال 1۳۹5 یعنــی بعد از 
توافق برجام، ســرمایه گذاری خارجی 
ایران بــه ۳.22۳ میلیارد دالر رســیده 
ولی مجدد در ســال 1۳۹۶ بــا ریزش  
مواجه می شود؛ به طوری که در این سال 
ســرمایه گذاری خارجی ایران 2.4۳0 
میلیارد دالر و در سال 1۳۹۷ به 2.۷0۹ 

میلیارد دالر رسیده بود.
سال 1۳۹8 نیز مجموع سرمایه گذاری 
خارجی کشــور یک میلیــارد دالر بوده 
و در سال گذشــته 1.۳88 میلیارد دالر 
رســیده که 1.224 میلیــارد دالر آن 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 1۶4 

میلیون دالر در اوراق بهادار است.

ابراهیم رییســی، رییس جمهوری دولت 
سیزدهم روز گذشته  با اشــاره به برخی از 
تخلفات بدحســاب های بانکی و همچنین 
سختگیری با مردم و متقاضیان تسهیالت 
بانکی، پنج فرمان صادر کرد و بانک ها را ملزم 

به اجرای این فرمانها دانست.
این فرمان که شامل پنج بند است به مواردی 
از جمله تسهیل پرداخت تسهیالت بانکی به 
مردم، برخورد جدی با بدحساب ها، راه اندازی 
یا واگذاری واحدهای تملیکی و... اشاره دارد. 
ابراهیم رییســی در ادامه این پنج فرمان را 
تشــریح کرده و گفت: بانک ها به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر 

کنند و دستشان را قطع کنند.
رییس دولت ســیزدهم خطاب به بانک ها 
ادامه داد: در تسهیالت خرد به مردم به جای 
وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید. از طرفی 
هم سریعا واحد های تملک شده تولیدی را یا 

راه اندازی کنید یا واگذار شوند. 
وی با اشاره به ســود مازاد دریافتی توسط 
برخی از بانک ها عنوان کرد: بانک ها باید سود 
مازاد دریافتی از نرخ اعالمی بانک مرکزی را 

هرچه زودتر پس بدهند.
رییس جمهــوری در پنجمین بنــد از این 
فرمان نیز تاکید کرد: بانک ها با همکاری بانک 
مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای 
شناسایی و رفع مشکالت درونی نظام بانکی 
تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به 
رفع تعارض ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر 
فعالیت های بانکی در زمینه ارتباط مردم و 

تولیدکنندگان با بانک ها اقدام کنند.
گفتنی اســت برخی از گزارشات مبنی بر 
خودداری بانک ها از ارائه تسهیالت خرد به 
متقاضیان بوده که حاکــی از وعده بانک ها 
برای پرداخت این تسهیالت در سال 1401 

است.
رییس جمهور بازنگری در عملکردها را در 
کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید 
قرار داد و افزود: هــدف تحول و بازنگری در 
نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در 

کشور با احکام اسالمی است.
رییسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی 
سرمایه ای ارزشمند است که به ایجاد تحول 
واقعی در نظام بانکی کمک می کند. در عین 
حال مدیران بانک ها بدانند که شرط موفقیت 
در ایجاد تحول در نظام بانکی آن اســت که 
همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد 

نظر مقید و متعهد باشند.

دادستان دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی معادن پرداخت 
و گفت: با توجه به ورود دیوان محاسبات به وصول حقوق دولتی 
معادن افزون بر 12 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت محقق 

شد.
علی کامیار،دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه رویکرد 
ما ضد فساد است تصریح کرد: با هماهنگی دولت، مجلس و دیوان 
محاسبات اقدامات مهم و موثر برای فساد زدایی و همفکری خوبی 

ایجاد شده است.
وی با اشاره به قدردانی رئیس جمهور از دیوان محاسبات در تفریغ 
بودجه گفت: با تغییر مدیریتی در دیوان محاسبات رویکردهای آن 
مردم پایه شده و در این راستا سامانه 1۹8 برای اطالع رسانی مردم 

تعیین شده است.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و توجه ویژه به درآمدهای 
مالیاتی به وصول حقوق دولتی معادن پرداخت و بیان کرد: با توجه 
به ورود دیوان محاسبات به  وصول حقوق دولتی معادن افزون بر 

12 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت محقق شد.
کامیار با اشاره به پیگیری و بررسی دو ماه و 4 ماه از عملکرد 
دستگاه ها تصریح کرد: با شناسایی نواقص و نارسایی ها در 
دستگاه ها این مهم سبب پیشگیری از مشکالت و وقوع هرگونه 

تخلفات مالی می شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور بیان کرد: نظارت 2 و 4 ماهه به 
دستگاه ها کمک می کند تا بودجه های مصوب برگشت نخورد و در 

استان ها به صورت صحیح هزینه شود.

12 هزار میلیارد تومان حقوق
 دولتی از معادن وصول شد

روند سرمایه گذاری
 خارجی کشور

پنج فرمان رییس جمهور؛
اتمام حجت رییسی 

با  بانک  ها

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه عدم توجه به 
تخصیص از تهدیدهای جدی در دستگاه های اجرایی است خاطر 
نشان کرد: باید جلو جابجایی ردیف های اعتباری به عنوان یک 

تخلف جدی گرفته شود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ۹5 درصد تخلفات به سبب عدم 
آگاهی مدیران از قوانین مالی است تصریح کرد: در این راستا الزم 
است افراد پیش از گرفتن مسئولیت ها تحت آموزش های الزم در 

این خصوص قرار گیرند.

علی بهادری جهرمی به فارس گفت: با اشاره به جلسه رئیس جمهور 
با مدیران عامل بانک ها،  اظهار داشت: با دستور رئیس جمهور احتماال 
نوع وثیقه گذاری وام های زیر 100 میلیون تومان تغییر می کند و کلید 
واژه ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که »تسهیالت تضییقات 
)سختگیری( نشود«  تا مردم بتوانند تسهیالت خرد را آسان دریافت کنند.

سخنگوی دولت گفت:  رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در 
سال جاری محقق شود.وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان 
تسهیالت دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت 

است طبیعتا می تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
صبح دیروز  سخنگوی دولت در توییتر خبر داده بود: »    تغییر به نفع مردم 
محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل 

کلیه بانک های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.«

۹۵ درصد تخلفات به سبب عدم آگاهی 
مدیران از قوانین مالی است

تغییروثیقه گذاری 
وام های زیر 1۰۰ میلیون تومان 

پــس از چنــد روز ریــزش مقطعــی قیمــت 
دالر در بــازار،روز گذشــته اتفــاق مهمــی در 
ــت و دالر  ــوع پیوس ــه وق ــی ب ــای بانک صرافی ه
و یــورو در صرافی هــای بانکــی همزمــان کانــال 

عــوض کردنــد.  
ــای  ــا روزه ــروز ب ــازار دی ــان در ب ــار صراف  رفت
ــه  ــی ک ــاوت شــد و در حال گذشــته کمــی متف
در روزهــای گذشــته معامــالت بــزرگ در بــازار 
جریــان نداشــت دیــروز بــار دیگــر معامــالت از 

ــد.   ــه ش ــر گرفت س
 قیمــت دالر در صرافی هــای بانکــی ۲۵ هــزار و 
۹۸۰ تومــان اعــالم شــد. هــر چنــد قیمــت دالر 
کاهشــی انــدک را نســبت بــه روز قبــل داشــت 
ــش  ــن کاه ــال ای ــر کان ــطه تغیی ــه واس ــا ب ام

ــود.   ــی می ش ــم تلق ــیار مه بس
ــی،  ــای بانک ــت دالر در صرافی ه ــش قیم  کاه
ــازار آزاد  ــرای کاهــش بهــای دالر در ب زمینه را ب
نیــز مهیــا کــرد و در نتیجــه بهــای دالر در بــازار 
ــید  ــان رس ــزار توم ــال ۲۷ ه ــف کان ــه ک آزاد ب
ــی در  ــه قیمت ــازار ب ــر دالر در ب ــه ه و در نتیج
محــدوده ۲۷ هــزار  و صــد تومــان فروخته شــد.

 خالی فروشان بیکار شدند 
ــی  ــر خال ــای اخی ــی روزه ــه ط ــی ک  در حال
ــروش  ــرای ف ــترده ای را ب ــالش گس ــان ت فروش
دالر بــه قیمت هــا باالتــر و تعییــن نــرخ در بازار 

بــه کار بســتند، متوقف شــدن معامــالت بزرگ 
ــد.   ــا ش ــت آنه ــذاری فعالی ــع از اثرگ مان

ــادی  ــت ع ــز وضعی ــازارروز گذشــته  ارز نی  در ب
گــزارش شــده و بازگشــت خریــد و فــروش بــه 
ــازار ســبب شــده اســت صرافانــی کــه پیــش  ب
ــت  ــدم فعالی ــه ای ع ــب اطالعی ــا نص ــن ب از ای
ــی  ــی م ــروش ارز را گواه ــد و ف ــود در خری خ
ــه ایــن نکتــه اذعــان کننــد کــه  ــد حــاال ب دادن
ــه  ــد. نکت ــه ان ــر  گرفت ــروش را از س ــد وف خری
ــنامه  ــاس بخش ــر اس ــه ب ــت ک ــم اینجاس مه
اعالمــی دولــت، فــروش دالر تنهــا بــرای 
مصــارف ۲۵ گانــه ای مجــاز اســت که از ســوی 
بانــک مرکــزی اعالم شــده و در دســت داشــتن 
پاســپورت و همچنیــن در دســت داشــتن بلیت 
ــرای خریــد ارز مســافرتی مجــاز اعــالم  ســفر ب

ــت.   ــده اس ش
 قیمت دالر کاهش می یابد؟

ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس صراف
ــی  ــر؟ م ــا خی ــد ی ــش می یاب ــت دالر کاه قیم
گوینــد بهــای هــر دالر می توانــد تــا کــف 
کانــال ۲۵ هــزار تومــان نیــز عقب نشــینی کند 
ــال هســته  ــن کان ــه ای ــه اینجاســت ک ــا نکت ام
ســخت مقاومتــی بــرای دالر در صرافــی بانکــی 
تلقــی مــی شــود. احتمــال ورود دالر بــه کانــال 
۲۶ هــزار تومــان در بــازار آزاد نیــز باالســت امــا 

صرافــان بــه واســطه اســتناد بــه بودجــه ســال 
ــزش قیمت هــا بیــش از  آینــده مــی گوینــد ری
ــه نظــر می رســد،  ــن میــزان کمــی دشــوار ب ای

ــر شــود.   مگــر معــادالت دســتخوش تغیی
ــازار در ســال آینــده ۲۳  ــرخ تســعیر دالر در ب  ن
ــواره  ــت و هم ــده اس ــن ش ــان تعیی ــزار توم ه
فاصلــه ای دو تــا چهــار هزارتومانــی در وضعیت 
عــادی میــان ایــن نــرخ و بــازار آزاد دیــده مــی 

ــود.   ش
حساسیت دالر به مذاکرات کاهش یافت؟

ــون  ــبق کان ــس اس ــمیعی، ریی ــر س علی اصغ
ــا  ــه آی ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس صراف
حساســیت بــازار ارز به مذاکــرات کاهــش یافته 
اســت یــا خیــر؟ گفــت: نــگاه بــازار ارز معطــوف 
بــه مذاکــرات اســت و همیــن کــه قیمــت 
دالر در ایــن مــدت افزایــش نداشــته اســت 
نشــان می دهــد کــه بــازار واکنــش مثبتــی بــه 

ــت.   ــان داده اس ــر نش ــات اخی اتفاق
 مدیــر صرافــی دیگــر در منطقــه فردوســی نیــز 
گفــت: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دالر مــداوم 
رونــد افزایشــی قیمــت را تجربــه مــی کــرد امــا 
در شــرایط فعلــی ایــن رونــد متوقــف و ســپس 
کاهشــی شــد، امــا طبیعــی اســت کــه شــاهد 
ــازار  ــوی ب ــی از س ــی و هیجان ــش چکش واکن

ــیم.   نباش

این که  از  قبل  اقتصادی  بحران های 
دولت ها را زمین گیر کند روی شانه های 
مردم پا می گذارد، در این میان مردمی 
که آسیب پذیرتر هستند زودتر از سایرین 
فشارهای اقتصادی را احساس می کنند، 
افراد دارای معلولیت جزو همین گروه ها 
هستند، نیازهای معیشتی آن ها در کنار سایر 
موارد سبب شده در روزهایی که اقتصاد روی 
خوشی به مردم ایران نشان نمی دهد این گروه 
۱۵ درصدی از جامعه مشکالت شان بیشتر 
شود، مخصوصًا برای افراد دارای معلولیت 

شدید و خیلی شدیداند.
 ماده ۲۷ قانون حمایت از معلوان که اسفند 
سال ۱۳۹۶ تصویب شد از مایت دولت از 
معلوالن گفته بود . در ماده ۲۷ این قانون آمده 
»دولت مکلف است کمک هزینه معیشت 
افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید 
فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد 
ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین 

بودجه سنواتی کشور منظور نماید.«
ما به نظر می رسد این بند از قانون هیچ وقت 
به خوبی اجرا نشده است. حاال جامعه معلوالن 
کشور برای اجرای کامل مفاد این قانون 
به ویژه ماده ۲۷ آن با هشتک »کمک معیشتی 
معلوالن« یک کارزار تشکیل داده اند. کارزاری 

که در آن خطاب به رئیس جمهور، رئیس  
قوه مقننه و رئیس سازمان بهزیستی کشور 
نوشته اند: »امضاکنندگان این کارزار، پیشنهاد 
می کنیم مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 
سال ۱۳۹۷، کمک هزینه معیشت مددجویان 
فاقد شغل و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومان به 
۲٫۲۴۶٫۸۰۰ تومان )حداقل دستمزد سالیانه( 
افزایش یابد. این تصمیم کمک بزرگی به 
افزایش رفاه این قشر خواهد بود.« تا لحظه 
تنظیم این گزارش ۳۰ هزار و ۷۲۲ نفر این 
کارزار حمایتی را امضا کرده اند تا شاید صدای 

معلوالن رساتر به گوش مسئوالن برسد.
اما نتیجه گرفتن این کارزار به بودجه ۱۴۰۱ 
بستگی دارد، بودجه ای که باید ابتدا درست 
پیش بینی شده باشد، بعد مجلس بتواند 
بودجه مورد نظر را تایید یا تصحیح کند و 
درنهایت بودجه تخصیص داده شده وصول 
و هزینه شود. اما به نظر می رسد برای اجرای 
ماده ۲۷ قانون حمایت از معلوالن کار درهمین 
ابتدا با مشکل مواجه شده است، طوری که 
دولت برای این قانون، بودجه ای حدود ۲ 
هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی پیشنهاد داده که 
بسیاری از فعاالن حوزه معلوالن معتقدند این 
بودجه ی پیش بینی شده با بودجه مورد نیاز 

بسیار فاصله دارد. از این روی کمپین حمایت 
از معموالن با ارسال نامه ای به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نسبت به بودجه 
پیش بینی شده اعتراض کرده است، در بخشی 
از این نامه آمده که »در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوالن اختصاص 
یافته درحالی که بودجه پیش بینی شده 
برای اجرای این قانون در سال آینده ۳۱ هزار 

میلیارد تومان است.«
آن طورکه مشخص است اختالف بودجه 
میان ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۱ 
هزار میلیارد تومان زیاد است. درهمین باره 
باور  انجمن  مدیرعامل  معینی،  سهیل 
و فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت 
به خبرآنالین گفته: » از زمان تصویب این 
قانون که می توانست تحول خوبی در کیفیت 
زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند 
انتظار می رفت دولت ریل گذاری درستی 
درخصوص بودجه ی مورد نیاز این قانون 
انجام دهد که متاسفانه از سالی که این 
قانون تصویب شده میان بودجه تخصیصی 
و بودجه مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد 
و ترمیم های چند درصدی هرساله هم 

نمی تواند این فاصله را جبران کند.«

دالر باالخره وارد کانال 2۵ هزار تومان شد بودجه معلولین در الیجه دولت جاماند
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عین یک ظرف آش که روی زمین بریزد همه چیز در هم 
ریخته است. آمار دقیقی از آخرین راه های مسدود شده و 
تعریف راه های جایگزین نیست. حتی مشخص نیست 
کدام منطقه شرایط بحرانی تری دارد و نیازمند چه کمکی 
است. این وضعیت حتی به اخبار وقایع نیز سرایت کرده،  
صبح روز گذشته فرماندار ریگان گفته بود که سیالب دو 
کودک ریگانی را با خود برده است. عصر همان روز نیز مدیر 
کل بحران از نبود بارش در همان منطقه گفته بود:»در 
منطقه ای که دو کودک ریگانی مفقود شدند بارندگی 

نداشتیم.«
سایت اداره کل بحران پس از سیالب همچنان خواب 
است. آخرین خبر مربوط به برگزاری جلسه اضطراری 
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران و تعطیلی ادارت شهرستان به علت طوفان است. 
حتی یک خبر از وضعیت مناطق در سیالب اخیر در این 
سایت بارگذاری نشده است. این وضعیت نه تنها در سایت 
اداره کل بحران بلکه در سایت راهداری و حمل و نقل 
جنوب استان کرمان هم به چشم می خورد. آخرین خبر 
این سایت مربوط به ۱۲دی ماه است. خبری با تیتری که 
چندان با استانداردهای خبرنویسی مطابقت ندارد:» استان 
کرمان میانه دار کریدور شمال جنوب و شرق به غرب 
کشور در حمل و نقل جاده اي نقش اساسي دارد.«سایت 
هالل احمر از نجات ۶ معلم و یک  راننده جرثقیل گرفتار 
در سیل شامگاه ۲۶دی ماه خبر می دهد. بنا به اطالعات 

این خبر در این حادثه مدیر آموزش و پرورش عشایری 
ریگان با همراهی ۵ معلم و راننده جرثقیل در سیل گرفتار 
شده بودند.  این معلمان جهت ارسال کانکس جهت 
آموزش دانش آموزان راهی مناطق کوهستانی شدند 
اما  بارش باران وسیالبی شدن رودخانه ها در منطقه 
گرفتار شدند. خبر دیگر نیز از تالش نیروهای هالل 
احمر برای جست وجوی مفقودین قلعه گنج می گوید. 
مطابق این خبر ساعت ۱۰:۲۰دقیقه دیروز منتشر شده 
۲ نفر سرنشین خودرو پژو پارس در روستای شریک آباد 
و چلپایی از توابع دهستان سرخ قلعه که قصد عبور از 
رودخانه را داشتند دچار حادثه شدند. تالش های هالل 
احمر تا  ساعت ۱:۵۴دقیقه نیمه شب ۲۶ ادامه داشته 
یک نفر از سرنشینان پیدا شده و به اورژانس منتقل شده 
اما سرنشین دیگر همچنان مفقود است. مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان نیز هیچ خبری در 
رابطه با سیالب اخیر و بستری شدگان و خدمات رسانی به 

آسیب دیدگان در سیالب منتشر نکرده است. 
*مدیریت اطالعات سیالب 

دست کانال های مجازی
عمال مدیریت اطالعات در بحران سیل را کانال های 
مجازی و سایت های خبری بر عهده گرفتند. تسنیم 
طی مصاحبه ای که صبح گذشته با مدیرکل مدیریت 
بحران داشته وضعیت راه های جنوب را این گونه شرح 
داده:»۸روستای قلعه گنج در محاصره سیالب قرار دارند. 
در برخی از نقاط استان آبگرفتگی منازل را داشتیم که 
ساکنان آنها جابه جا شده و در حسینیه  ها و مدارس اسکان 
داده شدند تا آبگرفتگی این منازل برطرف شود. برق بعضی 

از مناطق همچنان قطع است و تردد در برخی از مسیرها تا 
فروکش کردن سیالب امکان پذیر نیست.« در قلعه گنج 
اما وضعیت بحرانی تر است . مطابق این گزارش سیالب 
روستا های از جمله دوالب، حاجی آباد شهید چاه نصیری، 
چراغ آباد، جنگل آباد، رستم آباد را تخریب کرده و باعث 

هجوم سیالب به منازل مسکونی شده است .
خبرگزاری ایسنا گزارش تولیدی در رابطه به سیالب اخیر 
منتشر نکرده اما طی یک مصاحبه با مجتبی  محمودی، 
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان اعالم کرده که این اداره در حالت آماده باش 
است. خبرگزاری ایرنا اما از انسداد ۱۷۵ راه روستایی در 
۶شهرستان خبرداده. این خبر در طی یک مصاحبه با 
مدیر کل بحران استان است و در متن خبر نیز اشاره ای 
به راه های مسدود شده و یا نام روستاها نشده. مطابق این 
خبر اسکان اضطراری در روستای کروچان شهرستان 
رودبارجنوب آغاز شده اما وضعیت فعلی این روستا و یا 

روستاهای مشابه آن مشخص نیست. 
این خبرگزاری در خبری دیگر از انسداد جاده ریگان- 
ایرانشهر به علت طغیان رودخانه و شکستن ۲ دهانه پل، 
خبر داده است. خبرگزاری فارس نیزبه اخبار مفقودی 
۲کودک ریگانی در سیالب و مسدود شدن ۴۵ راه 
روستایی ریگان  و نجات ۳۵ خودروی گرفتار در برف و 

سیالب جنوب کرمان بسنده کرده است. 
 شمار خبرهای منتشر شده در رابطه با سیالب در 
خبرگزاری مهر به ۹ خبر می رسد. مطابق این خبرها 
۵۰روستای ریگان تا روز گذشته در محاصره سیالب قرار 
داشتند و در این بین برق ۳۲ روستای ریگان به دلیل 

افتادن تیرهای برق قطع شده است. 
این خبرگزاری از وضعیت بحرانی شهرستان رودبار و 
پناهنده شدن مردم به پشت بام  ها در روستاهای کوچان و 
پنگ در شهرستان رودبار خبر می دهد.  مطابق خبرهای 
منتشر شده  بیشترین درگیری سیالب در روستاهای 

ریگان، رودبار جنوب و قلعه گنج است.
اطالعات در سیالب اخیر محدود است. در این آشفته 
بازار مدیریت اطالع رسانی را کانال های مجازی در دست 
گرفتند. فضای مجازی از طغیان رودخانه گمرکان عنبرآباد 
خبر می دهد. مردم تشنه اطالعات  اند و ویدیو برای مردم 
همچون آب گوارایی است که همچون آب حیات در بین 
کانال های مجازی دست به دست شده.  یک کانال در 
فضای مجازی از انسداد محور رودبار-زهکلوت و زهکلوت- 
ایرانشهر می گوید. کانالی دیگر محور فرعی مظفرآباد- بیژن 
آباد و آبسردوئیه در رودبار جنوب را هم مسدود اعالم کرده 
و پیشنهاد داده که مردم از مسیر جایگزین بزرگراهی 

خلیج فارس استفاده کنند. 
در یک ویدیو سیالب روستای کروچان زهکلوت را در 
برگرفته. مردم به اجبار تن به سیالب زدند تا دام های 
باقی مانده را از دل سیالب بیرون آورند. پشت بام تنها 
پناهگاه مردمانی است که مشخص است پیش از این 
بایستی روستایشان را تخلیه می کردند. مردم سرگردان 
و دنبال پناهگاه می گردند. ویدیو های منتشر شده در 
فضای مجازی می گوید که علی رغم آتش به اختیار بودن 
فرمانداران دستور تخلیه هیچ روستایی داده نشده تا موقع 
بحران که مردم به ناچار جانشان را کف دست گرفتند و از 
رودخانه در حال طغیان گذشتند تا به مکان امنی بسند.  

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

سایت اداره کل بحران پس از سیالب همچنان 
خواب است. آخرین خبر مربوط به برگزاری جلسه 
اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران و تعطیلی ادارت شهرستان 
به علت طوفان است. حتی یک خبر از وضعیت 
مناطق در سیالب اخیر در این سایت بارگذاری 
نشده است. این وضعیت نه تنها در سایت اداره کل 
بحران بلکه در سایت راهداری و حمل و نقل جنوب 
استان کرمان هم به چشم می خورد. آخرین خبر این 
سایت مربوط به 12دی ماه است. خبری با تیتری که 
چندان با استانداردهای خبرنویسی مطابقت ندارد:» 
استان کرمان میانه دار کریدور شمال جنوب و شرق 
به غرب کشور در حمل و نقل جاده اي نقش اساسي 
دارد.«سایت هالل احمر از نجات ۶ معلم و یک  
راننده جرثقیل گرفتار در سیل شامگاه 2۶دی ماه 
خبر می دهد. بنا به اطالعات این خبر در این حادثه 
مدیر آموزش و پرورش عشایری ریگان با همراهی ۵ 
معلم و راننده جرثقیل در سیل گرفتار شده بودند.  

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابررای شماره139960319014002939-99/07/02هیات  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
عباس کمالی سراب فرزند حسین  بشماره شناسنامه 374صادره ازجیرفت در ششدانگ 
از581- اصلی مفروز و مجزی  یک باب خانه  به مساحت 280متر مربع پالک -فرعی 
شده از پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 
است.لذا  محرزگردیده  زاده   منشی  آقای کیومرث  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان 
صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:290
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابررای شماره140060319014004000-1400/09/23هیات  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
آذرمحمدی انائی  فرزند رسول بشماره شناسنامه 9صادره ازرابر در ششدانگ یک باب خانه 
مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 429/80متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 16 فرعی از 579-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت 
آقای امرهللا گیالنی   محرزگردیده است.لذا  از مالک رسمی  بخش 45کرمان خریداری 
صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:544
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابررای شماره140060319014004001-1400/09/23هیات  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
رحیم راینی زاده  فرزند کرم بشماره شناسنامه 17149صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
و مجزی  مفروز  اصلی  از581-  -فرعی  پالک  مربع  148/90متر  به مساحت  خانه   باب 
شده از پالک - فرعی از 581-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 
است.لذا  محرزگردیده  زاده   منشی  آقای کیومرث  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان 
صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:550
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره14060319014003568-1400/08/29هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
احمد امیرمحمدی دولت آباد  فرزند امید علی بشماره شناسنامه 1113صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 446/5متر مربع پالک -فرعی از564- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از 564-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس غزنوی  محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:516
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/28

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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نرخ موالید سال ۹۹ چگونه بود؟
درصد تغییر در تعداد والدت های ثبت شده در سال 1۳۹۹نسبت 
به متوسط 5 ســال قبل آن یعنی متوسط تعداد والدت های ثبت 
شده در ســال های 1۳۹4 تا 1۳۹8 در حدود 22 درصد کاهش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، برپایه  اطالعات سالنامه آماری سال 1۳۹۹ ثبت 
احوال کشور، تعداد والدت های ثبت شده طی سال های 1۳۹0 تا 
1۳۹5 نسبت به متوسط 5 سال ماقبل آن روندی افزایشی داشته 
است و پس از آن تعداد والدت های ثبت شده در سال های 1۳۹۶ 
تا 1۳۹۹ نسبت به 5 سال ماقبل آن ســیر کاهشی خود را شروع 

کرده است.
در سال 1۳۹۹ از هر هزار زن ایرانی واقع در سنین 15 تا 4۹ سال 
بدون در نظر گرفتن وضع ازدواج آنها نزدیک به 4۷.8 فرزند زنده به 
دنیا آمده است. در مقیاس استانی باالترین تعداد فرزندان زنده به 
دنیا آمده به ازای هر یکهزار زن ایرانی واقع در سنین باروری با رقم 
11۳.1 مربوط به استان سیستان و بلوچستان و کمترین آن با رقم 

2۹.2 مربوط به استان گیالن است.
روند میزان عمومی باروری در سال های 1۳۹0 تا 1۳۹۹ نیز گواه 
روند کاهشی تعداد والدت های ثبت شــده از سال 1۳۹4 به بعد 
است. مقایسه میزان عمومی باروری ســال های 1۳۹۹ و 1۳۹8 
نشان می دهد بیشــترین کاهش در میزان عمومی باروری سال 
1۳۹۹ مربوط به اســتان های البرز، مازندران، اردبیل، قم و ایالم 
)به ترتیب با 15.۶، 11.۳، 10.۶، 10.4 و ۹.5 درصد کاهش نسبت 
به ســال 1۳۹8( و کمترین در میزان عمومی بــاروری مربوط به 
استان های اذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، همدان 
و کردستان )به ترتیب با 4.۶، 5.5، 5.۶، ۶.1 و ۶.2 درصد کاهش 

نسبت به سال 1۳۹8( است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند ســازمان حفاظت محیط 
زیست:

پسماند در دوران کرونا 2 برابر شد 
مدیرکل دفتر مدیریت پســماند سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: با شیوع ویروس کرونا شاهد تغییر الگوی مصرف در جامعه 
بودیم و مصرف ماسک و دستکش افزایش یافت به طوری که در 

سال اول شیوع این ویروس میزان تولید پسماند دو برابر شد.
به گزارش ایرنا، حسن پســندیده روز یکشنبه در نشست خبری 
آنالین افزود: ســاالنه حدود 1۷5 هزار تن پســماند پزشکی در 
کشور تولید می شود که با شــیوع کرونا دو برابر افزایش یافته و 
جزو پسماندهای عفونی هســتند که با توجه به اهمیت موضوع 
شــیوه نامه های مدیریت آن تدوین شــد که باید بر اساس این 
پســماندها ابتدا بی خطر سازی و ســپس به مراکز دفن منتقل 
شوند و در سایت های جداگانه ای به صورت بهداشتی دفن شوند.

وی تاکید کرد: مدیریت پسماند به ویژه در زمان کرونا بسیار حائز 
اهمیت است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی 
این بخش است که باید مراکز بیمارستانی، درمانگاهی، کلینیک 
ها و مطب ها پسماندهای تولیدی خود را مدیریت کنند که طبق 

شیوه نامه ها عمل کنند.
پسندیده ادامه داد: ماسک و دســتکش در زمان شیوع کرونا به 
چالش تبدیل شده است؛ سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی دستورالعمل ها را 
مشخص کردند و مقرر شــد در اماکن پرتردد ظروف مخصوص 

برای ماسک و دستکش تعبیه کنند.
وی گفت: باید مدیریت سنتی پســماندها ساماندهی شود، ۶5 
درصد پسماندها عادی و ۳5 درصد خشک هستند که می توانند 
دوباره به چرخه اقتصاد کشــور برگردند، متولی آن هم سازمان 
شهرداری و دهیاری ها اســت سازمان محیط زیست هم نظارت 
می کند. پســندیده درباره ســاز و کارهای طراحی شده برای 
ساماندهی پسماند کشور گفت: قانون مدیریت پسماند تصویب 
شده و همه دستگاه ها مکلفند آن را رعایت کنند، سازمان محیط 
زیست هم نظارت بر حســن اجرای این قانون را بر عهده دارد، 
اجرای آن در زمینه پســماندهای عادی بر عهده شهرداری ها و 

دهیاری ها و پسماندهای ویژه بر عهده تولید کننده است.

در پی سیالب اخیر مناطق جنوبی کشور که 
منجر به آسیب های بسیاری به منازل مسکونی، 
زیرساخت ها و تخلیه برخی روستاها شد، 
امدادگران جمعیت هالل احمر به موقع و از همان 
ساعات اولیه به مردم گرفتار سیالب با تمام امکانات 

زمینی، دریایی و هوایی خدمت رسانی کردند.
جاری شدن سیالب به تاسیسات زیر ساختی، 
عمرانی و کشاورزی استان های هرمزگان، کرمان، 
فارس و سیستان و بلوچستان خسارت های 
زیادی وارد کرد و باعث جان باختن تعدادی از 
هموطنان مان شد که به دنبال وقوع این حادثه 
رئیس جمهور به معاونان و وزرای خود دستور داد 
تا در سفر به این استان ها ضمن بازدید میدانی از 
مناطق سیل زده گزارشی از آخرین اقدامات انجام 
شده برای کمک و امدادرسانی به مردم ارائه کنند 
و از همه ظرفیت ها برای کمک به سیل زدگان 
بهره گیرند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
نیز به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب 
و رفع مشکالت موجود وارد استان کرمان شد و 
در بدو ورود به فرودگاه جیرفت تاکید کرد: پس 
از جمع بندی میزان خسارت ها در استان های 
سیل زده، نتایج در دولت مطرح و با کمک نهادهای 
مختلف در حداقل زمان ممکن مشکالت این 
منطقه را حل می کنیم. رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور نیز در همان ساعات اولیه در کنار مردم سیل 
زده کنارک )از مناطق سیل زده( واقع در سیستان و 
بلوچستان قرار گرفت و درباره وضعیت این منطقه و 

امدادرسانی به افراد حادثه دیده توضیح داد.
پیرحسین کولیوند با تاکید بر حضور نیروهای 
جمعیت هالل احمر در کنار مردم افزود: برای 
اسکان اضطراری کسانی که منازل شان در سیل 
آسیب دیده و نمی توانند در آن ها سکونت داشته 
باشند اردوگاه هایی برپا شده و این عزیزان در این 

اردوگاه ها مستقر شده اند.
وی ادامه داد: گروه های جهادی با همراه نیروهای 
جمعیت مشغول امدادرسانی به مردم هستند و 
حادثه دیدگانی که در وضعیت خاص قرار دارند 
مانند زنان باردار توسط آمبوالنس های جمعیت 
یا از طریق امداد هوایی به مکان های امن منتقل 

شده اند.
دو هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود 
۴ درصد به کشاورزان مناطق سیل زده 

پرداخت می شود
 در جلسه هیأت وزیران به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی اعضای دولت با اختصاص اعتبار 
و تسهیالت بانکی الزم برای جبران خسارات 
ناشی از سیل به بخش های مسکونی، کشاورزی 
و تأسیسات زیربنایی در برخی استان های جنوبی 

کشور موافقت کردند.
با تصویب هیأت دولت، به ترتیب مبلغ ۶081 

میلیارد و 800 میلیون ریال، مبلغ ۷12۳ میلیارد 
ریال، مبلغ 5۶۳۹ میلیارد ریال و مبلغ ۹151 
میلیارد و ۶00 میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای برای جبران خسارات وارده 
به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی 
از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان های 
استان های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و 

بلوچستان اختصاص یافت.
همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل 
و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های 
استان های یاد شده، به ترتیب مبلغ 1545 میلیارد 
ریال، 12۷5 میلیارد و ۹00 میلیون ریال، 825 
میلیارد ریال و ۳۹۳0 میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی )با سود 4 درصد روستایی و 5 درصد شهری( 
و بازپرداخت 15 ساله برای تسهیالت بازسازی )۳ 
سال دوران مشارکت مدنی و 12 سال دوران فروش 
اقساطی(، بازپرداخت 5 ساله برای تسهیالت 
تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیالت 
معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای 
پرداخت می شود و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مربوطه 
موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام 
بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در 
مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه 

کشور ارسال کنند.
هیأت وزیران همچنین به منظور جبران خسارات 
به کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و 
آب گرفتگی در برخی استان های کشور از جمله 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، 
بوشهر و خراسان جنوبی، با امهال تسهیالت 

دریافتی کشاورزان آسیب دیده از سیل به مدت 
سه سال و به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال و پرداخت 
تسهیالت بانکی به میزان 20 هزار میلیارد ریال 
با سود 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله با ضمانت 

زنجیره ای موافقت کرد.
امدادرسانی هالل احمر به 1۷ هزار و ۷۳۵ نفر 

متاثر از حادثه سیل در کشور 
مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات از 1۳ 
دی ماه  امدادرسانی به 1۷ هزار و ۷۳5 نفر متاثر از 
حادثه سیل در کشور خبر داد و تشریح کرد: از این 
تعداد 22۹1 نفر در چادرهای هالل احمر اسکان 
اضطراری یافته اند. همچنین ۶۹ نفر به نقاط امن و 

4 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

او افزود: 15۳ خودرو محصور در برف یا سیل 
رهاسازی شدند و 15۷ منزل مسکونی نیز توسط 

امدادگران از آب تخلیه شدند. 
از  متاثر  کشور  استان   28 گفت:  ولی پور 
بارش های اخیر بوده است که 14 استان دچار 
سیل و آب گرفتگی شده اند. این 14 استان 
شامل آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، 
فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، 
خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد است.  او ادامه داد: 
تاکنون عملیات امدادرسانی به سیل زدگان در 
۷۶ شهرستان از استان های مذکور انجام شده که 

شامل  2۳1 منطقه شهری، روستایی، عشایری و 
یا محورهای کوهستانی بوده است. ولی پور تاکید 
کرد: امشب و فردا نیز عملیات امدادرسانی در 55 
شهرستان در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان و 
خراسان جنوبی ادامه دارد.  رئیس سازمان امداد 
و نجات گفت: تا کنون 1۶۷ چادر، 1018 تخته 
موکت، 1488 پتو، 1251۷ کیلوگرم نایلون، 
1042 ست بهداشتی و شست وشو، 28۶ بسته 
غذایی، 2۷55 کیلوگرم برنج، 2415 آب معدنی، 
80۳ قوطی کنسروجات و 41 کیلوگرم خرما در 

میان آسیب دیدگان توزیع شده است.
امدادرسانی به حدود 12 هزار نفر با افزایش 

شمار مناطق متاثر از سیل  و آبگرفتگی
 پیرحسین کولیوند نیز در همان روزهای اولیه 
با اشاره به اینکه تا ساعت 1۳ دی ماه، 28 استان 
کشور، متاثر از برف و کوالک و سیل و آبگرفتگی 
بودند، افزود: ۶۶ شهرستان در 14 استان آذربایجان 
غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان 
جنوبی، هرمزگان و یزد به خدمات امدادی نیازمند 
بودند و در این استان ها در مجموع به 11 هزار و 

81۷ نفر امدادرسانی شده است.
نجات 12 شهروند از سیالب استان فارس/

امدادرسانی به 1۹۳۹ نفر حادثه دیده
به گفته حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان فارس در پی وقوع سیل در شهرستان 
های جنوبی استان و درخواست امداد رسانی فوری 
شبانه در پنج شهرستان المرد، الر، گراش، مهر 
و اوز، نیروهای امدادی این جمعیت که از قبل در 
حالت آماده باش کامل قرار داشتند به مناطق درگیر 

سیل اعزام و نسبت به امداد رسانی اقدام کردند.
وی با بیان این که در پی طغیان رودخانه فصلی 
المرد سه خودرو همراه با ۹ سرنشین در سیل 
گرفتار شده بودند، افزود: نیروهای امدادی هالل 
احمر از دو شهرستان المرد و مهر فورا به منطقه 
اعزام و پس از تالش مستمر موفق به نجات جان 
هشت تن از هم استانی ها شدند که در این بین یکی 

از سرنشینان خودروهای گرفتار فوت شده بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس 
همچنین از نجات ۶ خودرو گرفتار در سیالب در 
شهرستان المرد خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع 
سیل در داراب نیز یکی از شهروندان این شهرستان 

جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر در 18 
استان کشور، ۳4 موبایل ون یا مرکز سیار با هدف 

ارائه خدمات کاهش اعتیاد فعالیت دارند.
فاطمه رضوان مدنی روز دوشنبه در گفت وگو با 
 Mobile( خبرنگار ایرنا افزود: مرکز گذری سیار
Center( مرکزی است که در ساعات معینی از 
روز در منطقه تحت پوشش خود، خدمات کاهش 
آسیب اعتیاد از جمله آموزش تزریق سالم و رفتار 
جنسی سالم، ارائه سوزن و سرنگ، کاندوم، غذا و 
پوشاک را با استفاده از ماشین ون یا مینی بوس 
در مناطق آلوده و پرخطر به معتادان تزریقی ارائه 
می دهد. این مراکز هم خدمات سیاری دارند اما 
از تیم های سیار از امکانات بیشتری برخوردارند 
و یک ون تجهیز شده در پاتوق های مختلف و در 
زمان های مختلف می تواند به ارائه خدمات پردازد.  
 Harm( وی به فعالیت ایستگاه های کاهش آسیب

reduction station( در کشور اشاره کرد و 
گفت: این ایستگاه، مرکزی است در قالب کانکس با 
قابلیت جابجایی که خدمات کاهش آسیب در ابعاد 
کوچکتر از مرکز گذری و مشابه آن ارائه می دهد و 
به صورت روزانه فعالیت دارد. این مراکز در مکان 
هایی که نیاز به خدمات کاهش آسیب وجود دارد 
و راه اندازی مرکز گذری به خاطر شرایط منطقه 

بسیار مشکل است.
رضوان مدنی ادامه داد: یکی از گزینه های مناسب، 
ایستگاه کاهش آسیب یا کانکس های کوچک 
است که حدود 20 - 15 متر مربع است. این ایستگاه 
ها )کانکس ها( به تازگی راه اندازی شده و در کل 
کشور در حال حاضر 24 کانکس در 15 استان شروع 
به فعالیت کرده اند. در این ایستگاه ها هم مشابه 
تیم های سیار به افراد پرخطر و در معرض خطر 

در پاتوق ها خدمات کاهش آسیب ارائه می دهند.
نحوه خدمات دهی برنامه کاهش آسیب 

اعتیاد
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: راهبرد 
و اقدامات کاهش آسیب یکی از اساسی  ترین 
راهبردها در زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری 
های عفونی و واگیر مانند بیماری های ایدز و 
هپاتیت است. از آنجا که این بیماری ها با فقر 
ارتباط بسیار نزدیکی دارند و افراد درگیر در آنها 
عمدتاً از نیازمندان و در طبقات و دهک های پایین 
درآمدی هستند یا پس از ابتالی به بیماری های 
مذکور به گروه های فرودست اجتماعی نزول می 
یابند، بنابراین حمایت های همه جانبه اقتصادی، 

اجتماعی از آنان یک ضرورت است.
رضوان مدنی افزود: از همین رو سازمان بهزیستی 
کشور هم به سبب مسئولیت هایی که در زمینه 
اعتیاد بر عهده دارد و هم به علت ضرورت حمایت از 
اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب )آسیب پذیر(، 

در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل اچ آی وی/
ایدز و حمایت از افراد مبتال و خانواده های آنان 

فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه برنامه های کاهش آسیب در 
سازمان بهزیستی به منظور کاهش عوارض مصرف 
مواد و پیشگیری از اچ ای وی اجرا می شود، تصریح 
کرد: جامعه مخاطب اصلی این برنامه ها، مصرف 
کنندگان مواد که رفتارهای پرخطر دارند مانند 
مصرف کنندگان تزریقی مواد و مصرف کنندگان 
بی خانمان و زنان با رفتار پر خطر هستند. خدمات 
و برنامه های کاهش آسیب شامل آموزش، توزیع 
اقالم کاهش آسیب مانند سوزن و سرنگ، کاندوم، 
اقامت شبانه، ارائه تغذیه و وعده ی غذایی، درمان 
نگهدارنده با متادون، حمایت های اجتماعی، 
خدمات ارجاع و پیگیری، آزمایش سریع اچ آی 

وی، مشاوره و خدمات سیار است.
رضوان مدنی یادآور شد: از سال گذشته خدمات 
پیشگیری از کرونا شامل توزیع اقالمی مانند ماسک 
و ضدعفونی کننده دست و سطوح  و ... هم اضافه 
شده است. خدمات کاهش آسیب و پیشگیری از اچ 
آی وی در مراکز سیار موبایل ون، تیم های سیار، 
ایستگاه های کاهش آسیب و باشگاه های مثبت به 

گروه های هدف ارائه می شوند. 

امدادرسانی نجات گران هالل احمر به مردم سیل زده جنوب کشور

فعالیت ۳۴ موبایل ون در ۱۸ استان با هدف ارائه 
خدمات کاهش آسیب اجتماعی

سازمان اورژانس کشور خبر داد:
افزایش ۳۰ درصدی تماس با شماره 

اضطراری 11۵ در ۹ ماه گذشته
رئیس سازمان اورژانس کشــور گفت: از ابتدای فروردین تا پایان 
آذر سال جاری بیش از 1۹ میلیون تماس با شماره اضطراری 115 
برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳0 درصدی 
داشته است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وبدا، نشست ارتقای کمی و 
کیفی خدمات سازمان اورژانس کشور با حضور علی دل پیشه رییس 
دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور، جعفر میعادفر 
رییس و محمد سرور معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور و 

نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد.
رئیس سازمان اورژانس کشــور در این نشست با بیان اینکه اکنون 
اورژانس یکی از مطالبات جدی مردم محســوب می شود، به ارائه 
تاریخچه اورژانس و آمار خدمات اورژانس کشور از ابتدای فروردین 
تا آذر ســال جاری پرداخت و عنوان کرد: دســتیابی به موثرترین 
الگوی ارائه خدمات فوریت های پزشکی و پیشگیری از مرگ و میر، 
مصدومیت ها و عوارض ناشــی از حوادث از جمله اهداف سازمان 
اورژانس است. میعادفر خاطر نشان کرد: از ابتدای فروردین تا آذر 
ســال جاری بیش از 1۹ میلیون تماس با شــماره اضطراری 115 
برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳0 درصدی 
برخوردار بوده و طی همین مدت، تعداد ماموریت های اورژانس پیش 

بیمارستانی رشد 15 درصدی داشته است.
نظام خدمات دهی اورژانس باید بازبینی شود

رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور نیز در 
این نشست ضمن تشکر از تالش های ارزنده سپید پوشان سازمان 
اورژانس کشور خاطر نشان کرد: ارائه خدمات اورژانس در دنیا جزو 
خدمات بنیادی محسوب شده و حکومت ها وظیفه دارند بهترین 
ســرویس ها و خدمات را برای مردم تامین کنند و اجزای حکومت 
باید جهت خدمت رسانی هر چه بهتر به افراد حادثه دیده، همکاری 

و همیاری داشته باشند.
علی دل پیشه اظهار کرد: باتوجه به اینکه همه ما به نحوی در ارتباط 
با خدمات اورژانس هســتیم و جهت ادامه زندگی مطلوب ملزم به 
استفاده از این خدمات هســتیم، از این رو باید نظام خدمات دهی 
اورژانس مورد بازبینی قرار گرفته و نقایص و مشکالت احتمالی ارائه 
خدمت احصا و آسیب شناسی شود تا با همکاری و هماهنگی تمامی 
نهادها، ارگان ها و وزارتخانه های مرتبــط، ارائه خدمات مربوط به 

سالمت به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

تهران- ایرنا-سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به سهم 
باالی منابع متحرک موتوری در انتشار آالینده 
ها، پیشنهاد شد بخشی از درآمد ناشی از اجرای تکالیف 
بند»ب« ماده »2۹« در زمینه پایش،کاهش، کنترل آلودگی 
هوا و اجرای برنامه های بهبود کیفیت هوا به حساب صندوق 
ملی محیط زیست واریز شود. به گزارش ایرنا از سازمان 
حفاظت محیط زیست،  اعمال ابزارهای اقتصادی از جمله 
عوارض آالیندگی بر محصوالت و خدماتی که به طور مستقیم 
و غیرمستقیم منجر به اثرات سوء بر محیط زیست می شود، 
می تواند موجب سازگاری صنعت با معیارها و شاخص های 
محیط زیستی شود که در ادامه بهبود محیط زیست را به 

دنبال خواهد داشت.
به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به سهم 
باالی منابع متحرک موتوری در انتشار آالینده ها، تمامی 
خودروهای داخلی و وارداتی باید مشمول پرداخت عوارض 
آالیندگی شوند و با هدف حمایت از تولید خودروهای کم 
مصرف، عوارض متعلقه به نسبت کاهش مصرف سوخت، 
کاسته شود.سازمان حفاظت محیط زیست در تالش است 
که در سال های آتی، الیحه اصالحی ماده )2۹( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده که به عوارض آالیندگی منابع متحرک اشاره 
دارد، را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کند تا مورد بازنگری قرار گیرد چرا که منابع متحرک 
موتوری، سهم بسزایی در انتشار آالینده های هوا دارند، تمامی 
خودروهای داخلی و وارداتی فارغ از محل شماره گذاری و 
شهرهای آلوده، باید مشمول پرداخت عوارض آالیندگی 
شوند.  داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست در این باره گفت: به منظور دریافت 
عوارض آالیندگی وسائط نقلیه موتوری با توجه به سهم باالی 
منابع متحرک موتوری در انتشار آالینده ها، پیشنهاد شده 
است بخشی از درآمد ناشی از اجرای تکالیف بند " ب" ماده 
" 2۹ " در زمینه پایش، کاهش، کنترل آلودگی هوا و اجرای 
برنامه های بهبود کیفیت هوا به حساب صندوق ملی محیط 

زیست واریز شود.

معاون رییس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اشتغال ایثارگران را مهمترین مسئله 
در خدمات رسانی به جامعه ایثارگری دانست 
و گفت: تأمین مسکن خانواده شهدا با استفاده از ظرفیت ها 
پیگیری می شود. به گزارش ایرنا از »ایثار«، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی شب گذشته)یکشنبه( و یکشنبه همزمان با 
سالروز وفات حضرت ام البنین)س(، روز تکریم مادران و همسران 
شهدا با حضور در منزل شهیدان »مهرداد و مهدی ملکی« با خانم 
»عصمت خسروانی طهرانی« مادر مکرمه این شهیدان واالمقام 

دیدار و از مقام واال و ایثارگری شهدا و ایثارگران تجلیل کرد.
وی دیدار با خانواده معظم شهدا را توفیق و وظیفه خادمان شهدا 
دانست و گفت: در سالروز وفات حضرت ام البنین )س( که به نام 
روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده، خدمت شما 
آمده ایم تا از حضورتان کسب فیض کنیم و ادای وظیفه خدمت و 
تکریم مقام واالی شهدا را به جای آوریم. معاون رئیس جمهوری 
در این دیدار در جریان وضعیت این خانواده معزز شهید قرار 
گرفت و گفت: در حال حاضر اشتغال ایثارگران مهمترین مسئله 
در خدمات رسانی به جامعه ایثارگری است که باید با استفاده 
حداکثری از برنامه های ملی و ورود به عرصه های کارآفرینی 
زمینه تعالی جامعه ایثارگری و حل مشکالت این عزیزان را 
فراهم کنیم. وی تأکید کرد: مشکل مسکن خانواده معظم شهدا 
به خصوص عزیزانی که تاکنون از تسهیالت مسکن استفاده 
نکرده اند، به صورت ویژه با استفاده از ظرفیت همه دستگاه های 
حاکمیتی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، 
شهرداری ها، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
در دستور کار قرار می گیرد. قاضی زاده هاشمی در این دیدار 
صمیمی خطاب به مادر مکرمه شهیدان ملکی گفت: دعا کنید 
و از شهدای عزیز بخواهید تا بتوانیم گره از مسائل ایثارگران باز 
کنیم. در این دیدار جانباز ۷0 درصد بصیر »امیر نظام اسالمی« 
از راویان دفاع مقدس و »حجت االسالم والمسلمین احمد حاجی 
آبادی« برادر شهید و امام جماعت مسجد چهارده معصوم)ع( 
شرق تهران و »علی محمدی« جانباز 15 درصد و ذاکر اهل بیت 

)ع( حضور داشتند.

 رئیس شــورای عالی استان ها همزمان 
با فرا رســیدن ســالروز مقاومت مردم 
ســتمدیده غزه، پیشــنهاد داد تا یکی 
از معابــر و خیابان های هر شهرســتان 
در اســتان های کشــور به نام " غزه " 

نامگذاری شود.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا از شورای 
عالی اســتان ها؛  پرویز سروری، در نامه 
به روسای شوراهای استان سراسر کشور 

خواست که همزمان با فرا رسیدن سالروز مقاومت مردم ستمدیده غزه، یکی از معابر 
و خیابان های هر شهرستان در استان های کشور به نام " غزه " نامگذاری شود.

در این نامه آمده اســت: با توجه به اینکه 2۹ دی ماه " روز غزه "  نماد مقاومت ملت 
ستمدیده و مظلوم فلســطین یادآور کشتار بی ســابقه کودکان معصوم و جنایت 
های فجیع تاریخ معاصر بشــریت به دســت رژیم منحوس، اشغالگر و کودک کش 

صهیونیستی است.
 سکوت در برابر نادیده گرفتن حقوق انسانی و کرامت های پایمال شده ملت مظلوم 
فلسطین در مقابل رژیم غاصب صهیونیســت، وجدان و فطرت پاک نهاد و دیدگان 

بینای مردم آزادیخواه جهان را بر نمی تابد.
بنابراین پیشــنهاد می شود با ســرلوحه قرار دادن ذات حقیقت طلب و سلطه ستیز 
خویش اقدام به نامگذاری یکی از خیابان ها، معابر و ... هر شهرستان در استان های 
کشور به نام "غزه" باشیم تا همزمان با فرارســیدن 2۹ دی ماه " روز غزه " صدای 

رسای زنان و مردان آواره و مردم بی پناه غزه باشیم.

خســرویان در بازدید از دانشکده فنی و 
حرفه ای انقالب اســالمی تهران مطرح 
کرد: دانشــگاه فنی و حرفه ای می تواند 

بصورت زود بازده خلق ثروت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط 
عمومی، عرفان خســرویان سرپرســت 
دانشگاه فنی و حرفه ای با همراهی جمعی 
از معاونین و مدیران کل حوزه ستادی با 
حضور در محله یافت آباد از دانشکده فنی 

و حرفه ای انقالب اسالمی تهران بازدید کردند.بنابراین گزارش، خسرویان در بازدیدی چهار 
ساعته از کارگاه های مکانیک خودرو، صنایع چوب و مدل سازی، ماشین ابزار و قالب سازی، 
تاسیسات، جوشکاری، آسانسور، عمران و نقشه برداری، برق و کامپیوتر، هنر و معماری، 
لوازم خانگی گلدیران، آزمایشگاه ملی احتراق و حرارت مرکزی و مجموعه خوابگاهی، سلف 
سرویس، سالن تربیت بدنی و سالن آمفی تئاتر از نزدیک با فعالیت های آموزشی، پژوهشی 

و فرهنگی آشنا شدند.
استفاده از خرد جمعی در اداره دانشگاه

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای در این دیدار ضمن تجلیل از اقدامات پرتالش اساتید و 
کارکنان و پیشکسوتان در پایان نیمسال تحصیلی عنوان داشت: در دوره جدید مدیریتی در 
دانشگاه فنی و حرفه ای از نظرات و پیشنهادات و استفاده از خرد جمعی در اداره دانشگاه بهره 
مند خواهیم شد. از همه اساتید و خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای می خواهیم کلیه 
نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی دانشگاه فنی و حرفه ای اعم از سازمان 

مرکزی و مراکز شهرستانی را تجمیع نموده و به حوزه ریاست دانشگاه منعکس نمایند.

رییس ســازمان هواشناسی ضمن 
بیــان اینکــه بارش هــای دی ماه 
18درصد باالتر از حــد نرمال بوده 
است، گفت: دمای کشــور تا پایان 
زمســتان حداکثر نیم تا یک درجه 
باالتر یا پایین تر از حد نرمال خواهد 
بود.سحرتاج بخش در گفت و گو با 
ایسنا با اشاره به نرمال بودن میزان 
بارش ها در فصل جاری اظهار کرد: 

از ابتدای سال آبی جاری )اول مهرماه ســال1400( بارش ها حدود 1۹.8 درصد 
زیر حد نرمال قرار دارد اما از ابتدای فصل جاری )ابتدای دی ماه( بارش ها حدود 
18درصد باالتر از حد نرمال بوده و فقط میزان بارش پنج استان خراسان جنوبی، 
سیستان وبلوچستان، قم، هرمزگان و یزد باالتر از حد نرمال و در باقی استان ها  کمتر 
از حد نرمال گزارش شده است. وی افزود: اصلی ترین سدهای کشور در استان های 
غربی یعنی استان های ایالم، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند که آب کشاورزی، آب شرب و سایر کاربری ها را 
تامین می کنند. رییس سازمان هواشناسی افزود: از ابتدای سال آبی بارش کرمانشاه 
حدود1۳0میلی لیتر زیر حد نرمال، ایالم حدود 112میلی لیتر زیر حد نرمال و 
لرستان۷5 میلی لیتر زیر حد نرمال  بوده است.وی با بیان اینکه در فصل پاییز میزان 
بارش ها 40درصد زیر حد نرمال بود، افزود: ما سال گذشته بارش برف نداشتیم،این 
کمبود بارش در سال ۹۹ مزید بر علت شــد تا شرایط منابع آبی مناسب نباشد و 

ذخیره باالدستی در ارتفاعات نتواند آب پشت سدها را تامین کند .

رئیس شورای عالی استان ها:
یکی از معابر هر شهرستان به نام "غزه" 

نامگذاری شود

دانشگاه فنی و حرفه ای می تواند بصورت زود 
بازده خلق ثروت کند

بارش های دی ماه 1۸درصد باالتر
 از حد نرمال

سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد:
بخشی از عوارض آالیندگی وسایل 

نقلیه موتوری به صندوق ملی 
محیط زیست واریز شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
تامین مسکن خانواده شهدا با استفاده 

از ظرفیت ها پیگیری می شود

خبر

خبر

خبر

 2۸ استان کشور متاثر از بارش های اخیر بوده اســت که 1۴ استان دچار سیل و آب گرفتگی 
شده اند. این 1۴ استان شــامل آذربایجان غربی، اصفهان، بوشــهر، قزوین، فارس، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، 
هرمزگان و یزد است.  تاکنون عملیات امدادرسانی به سیل زدگان در ۷۶ شهرستان از استان های مذکور 

انجام شده که شامل  2۳1 منطقه شهری، روستایی، عشایری و یا محورهای کوهستانی بوده است. 

رنا
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مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی 
گردشگری از برنامه ریزی برای تشکیل 
شورای راهبری روستاهای هدف گردشگری 
ذیل طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی این 

روستاها خبر داد.
به گزارش ایرنا از میراث آریا زاهد شفیعی 
گفت: در نشست مشترکی که بین نمایندگان 
معاونت گردشگری و حوزه مدیریت روستایی 
وزارت کشور در مرکز مطالعات راهبردی 
سازمان  روستایی  و  شهری  آموزش  و 
شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شد 
چارچوب استقرار مدل شاخص های ارزیابی و 
جزئیات فرآیند انجام طرح شناسایی، ارزیابی 
و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری 
تشریح و با اجماع نظر مورد استقبال و تایید 
قرار گرفت. مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش 
و برنامه ریزی گردشگری افزود: در این 
نشست به منظور استفاده از ظرفیت همکاری 
مشترک و هم افزایی با دستگاه های مرتبط 
حوزه روستایی در موضوعات آموزش، اشتغال 
و کارآفرینی و پروژه های زیرساخت روستایی 
موضوع تشکیل شورای راهبری روستاهای 
هدف ذیل طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی 
روستاهای هدف گردشگری تبیین و مقرر 
شد شیوه نامه اجرایی آن با محوریت معاونت 
گردشگری تدوین و با همکاری وزارت کشور 
به مدیران استان و مقامات محلی ابالغ شود. 
شفیعی با برشمردن اثرات این طرح در 
روستاهای هدف گفت: ارتقای تاسیسات و 
خدمات گردشگری در روستاها و اصوال تعریف 
مقاصد روستایی و پروژه های پیشران آن ها از 
مهم ترین خروجی این رتبه بندی است. وی 
یادآور شد: در این نشست سامانه آموزش 
مجازی مدیریت شهری و روستایی وزارت 
کشور با نام اختصاری سام شهر که به همت 
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور راه اندازی شده است به عنوان ظرفیتی 
مناسب برای آموزش و توانمندسازی دهیارها 
در حوزه گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.  
شفیعی با اعالم آمادگی دفتر مطالعات، 
آموزش و برنامه ریزی گردشگری برای اجرای 
طرح آموزش و توانمندسازی دهیاری ها و 
اعضای شوراها در روستاهای هدف، گفت: 
قرار است در زمینه تهیه عناوین و محتوای 
آموزشی در قالب سرفصل های مورد نیاز، با 
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور همکاری شود.

چرا ناشر قدیمی  به 
نمایشگاه مجازی نمی آید؟

سیدمحمدباقر کتابچی می گوید که انتشارات 
و کتابفروشی »اسالمیه« امکانات آمدن به 
نمایشگاه مجازی کتاب را ندارد و همچنین 
بیان می کند: اقبال مردم به کتاب و کتابخوانی 
به شــدت کاهش پیدا کرده است.مسئول 
انتشارات و کتابفروشی »اسالمیه« به عنوان 
قدیمی ترین کتابفروشی تهران در گفت وگو با 
ایسنا در خصوص برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب و تاثیر آن بر صنعت نشر و همچنین 
وضعیت کتابفروشی ها گفت که چون در این 
رویداد شرکت نمی کند، نمی تواند درباره آن 
نظر بدهد. او در عین حال در توضیح بیشتر در 
خصوص علت این ماجرا اظهار کرد: امکاناتش 
را نداشتیم. جلو کاغذی که به ما داده می شد 
گرفته شــده و چاپ کتاب با کاغذ آزادگران 
درمی آید که جــرات نمی کنیم مبلغ کتاب 
را به مشــتری بگوییم که بخواهیم از او پول 
بگیریم. خزانه ما هم که به خدا وصل نیست. 
مقدار محدودی کتاب داشتیم که خودمان 
آن ها را می فروشــیم. به همین خاطر، اصال 
در نمایشگاه مجازی کتاب شرکت نکرده ایم. 
کتابچی همچنین در پاســخ به پرسشــی 
درباره این که برای دوام فعالیت خود چه کار 
می کنند، بیان کرد: اقبــال مردم به کتاب و 
کتابخوانی به شدت کاهش پیدا کرده است 
و دیگر این که کتاب هــای ما هم کتاب های 
مذهبی اســت و اقبال مردم به مذهب هم 
کاهش پیدا کرده. این است که روی پیلوت 
آمدیم؛ فقط در حدی کــه بتوانیم زندگی 
خودمان را بچرخانیم، به کارگران مان جوابگو 
باشیم، آن ها را بیرون  نکنیم تا زندگی شان از 
هم نپاشد، ادامه می دهیم تا شاید گشایشی 
شــود. او افزود: مــواد اولیه، به ویــژه کاغذ، 
مرکب و... به قدری گران شــده که خیلی از 
کتابفروشی ها کارشان را متوقف کرده اند یا 
به کتاب های دیجیتالی روی آورده اند. قبال 
تیراژ کتاب های ما حدودا دوهزار نسخه بود. 
اما االن درمورد کتاب های پرمصرف به هزار یا 
500 و در مورد کتاب های کم مصرف تر به 5، 
10 و 20 نسخه یا بعضا نسخه های دیجیتالی 
رسیده ایم.  سیدمحمدباقر کتابچی پیش تر 
در دیداری همزمان با نخستین روز »هفته 
کتاب« با حضور علیرضا نادعلی، نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران از این که سنگ فرش کردن خیابانی 
که کتابفروشی اش در آن واقع شده، موجب 
سخت شدن عبور و مرور و به دنبال آن تعطیلی 

چاپخانه آن ها شده گفته بود.

بهروز غریب پور ادامه حیات جشنواره تئاتر فجر را به نفع خانواده تئاتر 
می داند و می گوید اگر خبر می رسید که جشنواره، به دالیل متعدد، 
امسال برگزار نخواهد شد بسیار قابل تامل و تاسف بود. به گزارش ایلنا، 
بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان تئاتر و موسس و سرپرست اپرای 
عروسکی مکتب آران با ابراز خوشحالی از برگزاری جشنواره با وجود 
تغییر مدیران و شرایط تئاتر می  گوید: »ما نمی توانیم نیت خوانی کنیم 
که مدیران چه تصمیمی برای آینده جشنواره ها در ذهن دارند و اساسا 
نگاه شان به جشنواره های پیش رو چگونه است اما نکته مهم این است 
که روال چندین ساله موجود در خصوص تئاتر که جشنواره ای برای 
آن برگزار شود در حال ادامه پیدا کردن است و این خود، خبری خوب 
است و نشان دهنده این که اتفاقات به روال قبل رخ خواهند داد.« او با 
بیان این که »ما از این نظر اطمینان خاطر پیدا کرده ایم که این روال 
ادامه پیدا خواهد کرد، تماشاخانه ها کار خواهند کرد و جشنواره 
برگزار خواهد شد« می افزاید: »ان شااهلل مدیران از این درک و دریافت 
برخوردار باشند که خانواده تئاتر چه در تهران و چه در دیگر استان ها 
به بلوغ رسیده است و تعامل با آن ها و اعمال سیاست های فرهنگی باید 
به گونه ای صورت بگیرد که اهالی تئاتر احساس آزادی نسبی کنند.« 
غریب پور با تاکید بر این که ادامه حیات جشنواره به نفع خانواده تئاتر 
است می گوید: »حال تصور کنیم خبر می رسید که جشنواره تئاتر 
فجر، به دالیل متعدد، امسال برگزار نخواهد شد، این خبر بسیار قابل 
تامل و تاسف بود و همین که این خبر هست که سازوکار جشنواره 
مجددا راه خواهد افتاد و سالن ها تحرکی پیدا می کنند مسرت بخش 
است آن هم در شرایطی که حقیقتا کرونا بنیه و توان جماعت اهل تئاتر 
را بسیار ضعیف کرده است. تئاتری ها اگر کارهای دیگری در دوران 
کرونا انجام نمی دادند قطعا دچار خسرانی بزرگ می شدیم و هر دقیقه 
می شنیدیم که یا مهاجرت کرده اند و یا مشکالت دیگری داشتند و 

فضای یاس می توانست ما را با چنین اخباری مواجه کند.

بهروز غریب پور:
ادامه حیات جشنواره به نفع 

خانواده تئاتر است

روستاهای هدف 
گردشگری رتبه بندی 

می شوند

فیلم سینمایی »من یوسفم مادر« به کارگردانی محمدرضا فرطوسی 
از 2۹ دی ماه در سینماهای »هنروتجربه« اکران می شود. به گزارش 
ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه »هنروتجربه«، همزمان با آخرین 
روزهای اولین ماه زمستان 1400، فیلم سینمایی »من یوسفم مادر« 
به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی و تهیه کنندگی رزاق 
موسی پور و محمدرضا فرطوسی در سینماهای »هنروتجربه« روی 
پرده می رود. زهره الربیعی، عباس غزالی، حمیده موسوی، احمد 
حیدری و حمید حمیدی از جمله بازیگران »من یوسفم مادر« هستند. 
در خالصه داستان »من یوسفم مادر« آمده است: »تصور کن که مجبور 
به شرکت در جنگی بشوی که به آن ایمان نداشته باشی. این داستان 
واقعی یوسف جوان بغدادی است که برای اینکه در جنگ صدام علیه 

ایران شرکت نکند مجبور می شود خودش را 21 سال مخفی کند.

فیلم سینمایی »من یوسفم مادر« در 
سینماهای هنر و تجربه اکران می شود

مدیر خانه موزه سیمین و جالل می گوید: به دلیل 
مخالفت با حضور گروهی فیلم ساز در این خانه  
مطابق با مقررات و ضوابط، حاال آن گروه فیلم سازی 
جوسازی هایی را علیه خانه موزه سیمین و جالل راه 

انداخته است.
رضا توسلی با اشاره به "درخواست خارج از ضابطۀ 
یک گروه  فیلم ساز برای حضور در این خانه موزه با 
هدف ساخت فیلمی داستانی درباره سیمین دانشور و 
جالل آل احمد و جوسازی هایی که علیه این مجموعه، 
پس از مخالفت با حضور آن ها راه افتاد" در گفت وگو 
با ایسنا، ماجرا را این گونه شرح داد: یک گروه فیلم ساز 
از صدا و سیما که قصد ساخت فیلمی داستانی درباره 
سیمین و جالل را داشت به این مجموعه مراجعه کرد 
و درخواست داشت در فضای داخلی این خانه، فیلمش 
را بسازد. تاکید شد با توجه به ضوابط و مقررات موجود، 
این اقدام ممنوع بوده؛ چرا که سبب تعطیلی موزه و 
آسیب رسانی خواهد شد، بنابراین با حضور آن ها در 

فضای داخلی خانه مخالفت کردیم.
او یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
در سال 1۳۹۶ ضوابطی را تعیین کرده که مطابق آن، 
ساخت فیلم های داستانی و سینمایی در مجموعه های 
تاریخی و موزه ها ممنوع است. ما هم به این ضابطه 

استناد کردیم.
توسلی ادامه داد: آن گروه فیلم ساز پس از مخالفت 
ما، سعی کرد از مبادی دیگری راه را تسهیل کند. به 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران مراجعه 
کردند که خوشبختانه با خردمندی این معاونت، 
در نامه ای خطاب به خانه موزه سیمین و جالل 
نوشته شد "طبق ضوابط اقدام شود". هرچند این 
گروه فیلم سازی ابتدا به ما گفتند معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران با استقرار آن ها در خانه موزه 
سیمین و جالل موافقت کرده است، اما پس از پیگیری 
متوجه شدیم در نامه تاکید شده است "طبق ضوابط 
اقدام شود". ما هم طبق ضوابِط موجود به این گروه 
فیلم سازی اجازه ندادیم از فضای داخلی خانه استفاده 

کند.
او بیان کرد: اصال خوب نیست وقتی اقدامی خالف 
قانون است و ضابطه ای برای آن وجود دارد، از راه ها و 

منابع دیگر برای دور زدن ضوابط استفاده شود.
توسلی در ادامه گفت: گروه فیلم ساز سپس اصرار 
کرد که از تِراس خانه به دلیل نوستالژی ای که دارد 
برای برداشت یک سکانس در فیلم استفاده کند 
که چون تراس در فضای بیرونی خانه قرار داشت و 
آسیب رسانی نداشت، موافقت کردیم. بعد که گروه 

فیلم ساز مستقر شد درخواست های دیگری را مطرح 
کردند، مثال از آشپزخانه استفاده کنند برای برداشت 
سکانسی که سیمین چای می ریزد و یا مثال اتومبیلی 
را که متعلق به جالل آل احمد بوده داخل حیاط خانه 
بیاورند و همین طور درخواست های دیگر، که ما با 
ادامه کار آن ها مخالفت کردیم. عوامل گروه گفتند 
چطور می شود از تراس و حیاط فیلم گرفت، اما نمایی 
از داخل خانه نداشت. پیشنهاد کردیم لوکیشن آن را 
در جای دیگری اجاره کنند و شبیه سازی کنند، اما 
گفتند برای این کار باید 200 تا ۳00 میلیون تومان 
پول بدهد،  درحالی که برای استفاده از خانه موزه 
سیمین و جالل هیچ هزینه ای پرداخت نمی کردند. 
ما هم برای حفاظت از این خانه موزه ضابطه ای داریم و 

اصرار داریم به آن متعهد بمانیم.
او افزود: وقتی ما به گروه فیلم ساز اجازه ورود به 
خانه موزه را ندادیم، جوسازی آن ها هم شروع شد 
و با این محتوا فیلمی گرفتند که "سیمین و جالل 
را به خانه خودشان راه نمی دهند". برخی از عوامل 
هم در برابر مخالفت و مقاومت ما گفتند "قانون برای 
شکستن است". یا مثال می گفتند در چند کشور 
سابقه فیلم برداری از موزه ها را دارند و هیچ کجا چنین 
محدودیتی نداشتند. ما که از مقررات آن کشورها 
و موزه های آن اطالع نداریم، اما این جا خودمان 
آیین نامه و ضابطه مشخصی درباره عکس برداری و 
فیلم برداری در موزه ها داریم که باید به آن متعهد 

باشیم.
مدیر خانه موزه سیمین و جالل گفت: تا جایی که 
ضابطه و مقررات اجازه می داد با آن گروه فیلم سازی 
به  آسیب رسانی  بیم  از  ولی  کردیم،  مساعدت 
فضای داخلی خانه و با توجه به مقررات و ضوابط، 

نمی توانستیم چنین اجازه ای به آن ها بدهیم.   
جوسازی علیه خانه موزه سیمین و جالل؟!

احمد محیط طباطباییـ  رییس ایکوم ایران )کمیته 
ملی موزه ها(ـ  که پیش تر نسبت به حضور پرشمار 
گروه های فیلم سازی خارج از ضوابط و مقررات 
معترض شده و این اقدام را اکیدا ممنوع و غیرضروری 
دانسته بود، درباره ماجرای تازه گروه فیلم سازی 
در خانه موزه سیمین و جالل به ایسنا گفت: این 
مجموعه یک خانه موزه است که اتفاقا یکی از بهترین 
خانه موزه های ایران به شمار می آید، همه آن چه 
در این خانه وجود داشته به همان شکل حفظ شده 
و در جای خود قرار گرفته است، بنابراین حضور 
بازدیدکننده زیاد و یا گروه های فیلم ساز آسیب رسانی 
زیادی دارد. حاال برخی جوسازی می کنند و یا بهانه 

می آورد که "در کاخ گلستان و سعدآباد هم گروه های 
فیلم سازی مستقر می شوند و این جا که خانه سیمین 
و جالل است"،   به هیچ وجه حرف و قیاس درستی 
نیست. ارزش یک کتاب در خانه سیمین و جالل 
کمتر از کوچکترین اشیای موجود در کاخ سعدآباد 

و گلستان نیست.
او ساخت فیلم های داستانی در موزه ها و مجموعه های 
تاریخی را خالف ضوابط دانست و تصریح کرد: 
براساس شیوه نامه کلی ایکوم جهانی )کمیته موزه ها( 
و همین طور آیین نامه ای که سال 1۳82 در ایران 
تهیه شد، ضوابط عکس برداری و فیلم برداری در 
موزه ها و مجموعه های تاریخی کامال مشخص است. 
هرچند در دوره ای این ضوابط به محاق برده شد، اما 
همچنان وجود دارد و قابل استناد است و برای حفاظت 
از این بناها باید به آن متعهد بود. بنابراین آن چه 
درباره خانه موزه سیمین و جالل گفته شده فقط 
یک جوسازی است که به هیچ وجه اقدام تاییدشده 
و درستی نیست؛ چرا که در مرحله نخست، حضور 
این گروه ها حق مردم را برای بازدید از این مجموعه 
تاریخی ضایع می کند و بدون آسیب رسانی به بنا هم 

نخواهد بود.
 Simin & Jalal خانه موزه جالل و سیمین )
Museum House( خانه شخصی این زوج 
نویسنده بوده که به دست جالل آل احمد و هنگامی 
که همسرش سیمین در حال تحصیل در رشته 
زیباشناسی دانشگاه استنفورد بود، ساخته شد. روایت 

شده جالل آل احمد با بودجه کلی 5 هزار تومان که 
۳ هزار تومان آن را هم قرض گرفته بود، این خانه را 
ساخت. گفته شده جالل مستقیما در کار ساخت 
خانه مشارکت داشته است. او در نامه هایی که برای 
همسرش می فرستاد، از درد دست هایش در هنگام 
سنگ تراشیدن و آسیب هایی که به جسمش وارد 
شده، تعریف کرده بود. تزئینات این خانه هنوز هم مثل 
زمانی است که صاحبان اصلی در آن زندگی می کردند.

خانه سیمین و جالل سال 1۳8۳ در فهرست آثار ملی 
ایران ثبت شد و شهرداری تهران این خانه را به قصد 
تبدیل به موزه در سال 1۳۹۳ خرید. درحال حاضر 
وسایل زندگی، تمام آثار این دو نویسنده و همچنین 
مدارک شخصی آن ها در این خانه نگهداری می شود 
که حضور گروه های فیلم سازی و حتی تعداد پرشمار 
بازدیدکننده، حفاظت از این آثار را دچار چالش 

خواهد کرد.
تولید و ساخت فیلم های سینمایی و داستانی در امکان 
تاریخی طبق ضوابط سال 1۳۹۳ ممنوع شده است. 
این اتفاق پس از آن رخ داد که ساخت سریال »معمای 

شاه« به کاخ گلستان خساراتی را وارد کرد.
رییس وقت اداره امور فرهنگی روابط عمومی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ 
سال 1۳۹۶ درباره حضور گروه های فیلم سازی در 
این سال ها با وجود ممنوعیت، تصریح کرده بود: 
متقاضیان در موارد استثنا اگر از هر مرجعی مجوز 

بگیرند، خالف دستورالعمل ابالغی عمل کرده اند.

جوسازی علیه خانه موزه سیمین و جالل؟!
سنا

: ای
س

عک

عضو شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره 
»عمـار« از جزئیـات برگـزاری ایـن 
جشـنواره و دالیـل حضـور ایـن رویـداد 

. گفـت
بـه گـزارش ایسـنا، مسـعود ملکـی عضو 
شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره عمار و 
مدیـر مدرسـه سـینمایی مهـر بـا حضور 
در برنامـه »بـی چارچـوب« دربـاره 
دوازدهمیـن جشـنواره فیلم عمـار که به 
تازگی برگـزار شـد، بـه ارائـه توضیحاتی 

پرداخـت.
وی دربـاره دلیـل برگـزاری »جشـنواره 
عمـار« و هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد 
گفـت: جشـنواره عمار تنهـا یـک رویداد 
نیسـت کـه بگویـم یـک رویـداد مقطعی 
اسـت، بلکـه یـک جریـان اسـت و بـا 
جشـنواره هـای دیگـری کـه برگـزار می 

شـود، متفـاوت اسـت.
وی افـزود: جامعـه ایـران پـر از داشـته و 
سـرمایه اسـت و این داشـته ها و سرمایه 
ها جایی رصد نمی شـوند؛ یکـی از اهداف 
جشـنواره »عمـار« این اسـت که داشـته 
های سـاالنه مـردم در جامعه ایرانـی را از 
هر تیـپ و قشـری رصد کنـد تـا از آن ها 
تقدیـر شـود. مدیوم مسـتند هـم نزدیک 
تریـن مدیوم بـرای بیان این روایت اسـت 
کـه راحـت تریـن و در دسـترس تریـن 

مدیوم اسـت.
ملکـی بـا اشـاره بـه آثـار رسـیده بـه 
جشـنواره در ایـن دوره بیان کرد: امسـال 
بیـش از ۳ هـزار اثـر بـه جشـنواره آمده و 
مـی شـود گفـت جشـنواره عمـار محلی 
اسـت برای جمع شدن داشـته ها که البه 
الی روزمرگـی ها گم می شـود. عـالوه بر 
آن جشـنواره عمـار ماهیـت انتقـادی هم 
دارد که عـالوه بر داشـته هـا، به نداشـته 
هـا هـم مـی پـردازد و آن هـا را هـم ذکـر 
می کنـد. مـا بـه دنبـال امیـد هسـتیم 
و داشـته هـا و نداشـته هـا را بـه چالـش 

. می کشـیم
ایـن عضـو شـورای سیاسـتگذاری در 
پاسـخ به سـوال مجـری مبنـی بـر تاکید 
مردمـی بـودن جشـنواره عمـار توضیـح 
داد: ایـن موضـوع هم به آسـیب شناسـی 
بر می گـردد؛ مردمی بـودن در جشـنواره 
عمـار از چنـد جهـت ضریـب دارد، یکـی 
از آن هـا خـود سـوژه اسـت که شـناخته 
شـده بودن آن هـا برای مـا معیار نیسـت 
و هرچـی ناشـناخته تـر باشـند بـرای مـا 

مهـم تر اسـت.

وی ادامـه داد: مـورد بعد در سـازماندهی 
اسـت؛ مـا در جشـنواره عمـار چـون 
خودمـان را نهضـت تعریـف کردیـم، 
گفتیم کسـانی کـه در کل کشـور فعالیت 
فرهنگـی می کنند سـتاد جشـنواره عمار 
هسـتند و مـی تواننـد همزمـان بـا ایـن 
جشـنواره در شـهر و روسـتای خودشـان 
افتتاحیـه و اختتامیـه برگـزار کننـد و 
ایـن نشـان از سـهیم بـودن افـراد در این 
جشـنواره اسـت. اینکـه کسـانی بیایند با 
اسـتاندارهای مـا و در فضـای محتوایـی 
ما فیلـم های مـا را توزیـع و اکـران کنند، 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. مـا در ایـن 
سـال ها سـه یا چهـار هـزار نقطـه اکران 
در کشـور داشـتیم و فیلـم هایمـان در 
مسـجد، مدارس و پایـگاه ها اکران شـده 
و بازگشـت مالی هـم برای صاحبـان اثر با 

فـروش بلیـت هـا داشـت.
ملکـی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد توسـعه 
مخاطـب داشـته باشـیم، افـزود: بـا ۳00 
سـالن در کشـور فیلـم هـای سـینمایی 
موفـق نمی شـوند و مـا بایـد توسـعه 
مخاطب داشـته باشـیم که اکران مردمی 
زاویـه جـدی آن توسـعه مخاطب اسـت.
او دربـاره ازدیاد جوایـز جشـنواره عمار و 

سـازوکاری بـرای کـم کـردن ایـن جوایز 
نیز بیان کـرد: بحث مـا در جشـنواره فرم 
نیسـت و مسـاله اسـت؛ به طـور مثـال ما 
مـی خواهیـم سـالی 4 قهرمـان را نشـان 
دهیم و پس از آن اسـت که به فـرم توجه 
مـی کنیـم. عـالوه بـر آن جشـنواره عمار 
تنهـا جشـنواره ای اسـت کـه در آن نقـد 
درون گفتمانـی اتفـاق مـی افتـد و انتقاد 
به شـرایط، دولت، حاکمیـت و مردم برای 
این جشـنواره مساله اسـت و اگر بخواهیم 
ایـن موضـوع را در بحـث فرمـی بررسـی 
کنیم، ممکن اسـت بحث هـای راهبردی 
و جـدی آن بـه طور کلـی فراموش شـود. 
پـس ما طبقـه بنـدی هـای کلـی داریم و 
پس از آن اسـت که آثـار را فرمی بررسـی 

می کنیـم.
وی در پایـان دربـاره حمایـت از افـرادی 
که در ایـن جشـنواره ها دیده می شـوند، 
گفت: حمایت بـرای یک هنرمنـد فقط از 
بعد مالی نیسـت، ما سـعی می کنیم پس 
از جشـنواره آثار ایـن هنرمنـدان را نقد و 
تحلیـل کنیـم و حتی بـرای آن هـا کتاب 
هـم منتشـر مـی کنیـم و از ایـن زاویـه 
حمایـت خودمـان را از آن هـا خواهیـم 

داشـت.

برنامه رادیویـی »فرمانـده« با هدف رشـادت ها 
و مجاهدت هـای سـردار سـلیمانی در ایـران 
و منطقـه میزبـان نرجـس سـلیمانی فرزنـد 
ارشـد شـهید سـلیمانی اسـت و به پرسش های 
مخاطبان پیرامون این سـردار شـهید و موضوع 

مقاومـت پاسـخ خواهـد داد.
بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومـی رادیـو 
مقاومـت، نرجـس سـلیمانی فرزنـد سـردار 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، امـروز )دوشـنبه 
2۷ دی ماه( سـاعت 1۳ با حضور در اسـتودیوی 
برنامـه فرمانـده میهمـان ویـژه رادیـو مقاومت 
خواهنـد بـود. سـیده فاطمـه شـعار مسـئول 
روابط عمومی رادیـو مقاومـت، در رابطه  حضور 
دختـر شـهید سـلیمانی در ایـن برنامـه گفـت: 
ایـن شـبکه رادیویـی در دومیـن سـال فعالیت 
خود کارش را بـا همراهـی ویژه خانواده سـردار 
سـلیمانی آغاز کرد و در این مسیر سـرکار خانم 
نرجس سـلیمانی دختر ارشد سـردار سلیمانی، 
همـکاری بسـیار نزدیکـی بـا مـا داشـتند بـه 
نحوی که پیـش از آغـاز بـه کار رادیو، جلسـات 

مسـتمری برگـزار و از وی نظرخواهـی و کمـک 
گرفتـه شـد. مسـئول روابـط عمومـی رادیـو 
مقاومـت تصریـح کـرد: برنامـه فرمانـده امـروز 
به صـورت ویـژه تقدیم مخاطبـان خواهد شـد. 
ایـن برنامـه بـه تهیه کنندگـی عبـاس پیـری و 

گویندگـی فاطمـه عباسـی در مـدت فعالیـت 
رادیـو مقاومت هر روز از سـاعت 12 تـا 15 روی 
آنتـن رفته و هـدف آن نیـز یادآوری رشـادت ها 
و مجاهدت هـای سـردار سـلیمانی در ایـران و 

منطقـه بوده اسـت.

دختر شهید سلیمانی از رشادت های پدر 
می گوید

یک عضو شورای سیاستگذاری مطرح کرد:

جشنواره فیلم عمار تنها یک رویداد نیست

گزارش
ایرنا
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بازیگـر »پـدر سـاالر« و »شـب دهـم« گفـت: خطـری کـه سـریال های 
تلویزیونـی را تهدیـد می کنـد این اسـت کـه نویسـنده  بعضی اوقات شـب 
متـن را می نویسـد و صبـح آن را به دسـت بازیگـر می رسـاند و ایـن ماجرا 

بسـیار خطرنـاک اسـت.
محمـود پاک نیت کـه در حـال حاضـر در سـریال مناسـبتی تب و تـاب به 
نویسـندگی و کارگردانـی داریوش مختاری برای عید مشـغول کار اسـت و 
سـریال نـوار زرد از او در تلویزیون پخش می شـود، در گفت وگو بـا خبرنگار 
تلویزیونـی ایرنـا بزرگتریـن ضعـف سـریال های تلویزیونـی را نبـود متن و 
نویسـنده خوب دانسـت و گفت: ما نویسـنده های بسـیار خوبـی داریم اما 
متاسـفانه چون حمایت نمی شـوند، خانه نشین شـده اند. وی افزود: مشکل 
دیگر این اسـت کـه تلویزیون مـا وقتی بـرای ایام ویـژه ای مثل عیـد، دهه 
فجر، محرم یـا رمضـان کار می کند متاسـفانه انقـدر همه چیـز را عجله ای 
انجام می دهـد که بعضی اوقات نویسـنده شـب متـن را می نویسـد و صبح 

آن را بـه دسـت بازیگر می رسـاند و ایـن خیلی خطرناک اسـت.
پـاک نیـت ادامـه داد: اعتقـادم بـر ایـن اسـت که یـک متـن باید بـا خیال 
راحت توسـط نویسـنده نوشـته شـود، صاحب نظران آن را بخواننـد و نظر 
بدهنـد، نویسـنده تصحیـح کنـد و سـپس در اختیار یـک کارگـردان قرار 

بگیرد تـا بتواند با خیـال راحت و فراغ بـال بازیگران 
و عوامـل خـود را انتخـاب کند چـون اوسـت که در 
راس کار قـرار دارد. ولی متاسـفانه آنقـدر همه چیز 
سـریع انجـام می شـود کـه هیچکـدام آنطـور کـه 
بایـد و شـاید نمی تواننـد کارشـان را درسـت انجام 

بدهنـد.
ایـن بازیگر که جشـن سـربرون و گیلدخت را در صـف پخـش دارد، درباره 
سـختی های کار در دوران کرونـا گفـت: کرونـا خیلـی از عزیـزان مـا را که 
از هنرمنـدان خوب کشـورمان بودنـد گرفت. متاسـفانه گـروه بازیگر چون 
از صبـح کـه سـرکار حاضر می شـود بایـد گریـم داشـته باشـد و نمی تواند 
ماسـک بزنـد بیشـتر در معـرض خطـر اسـت. عزیزانی کـه پشـت دوربین 
هسـتند ماسـک می زننـد و امنیت بیشـتری دارنـد. در تمـام مـدت کرونا 
متاسـفانه کار کـردم و خداروشـکر اتفاقـی نیفتـاد ولی خیلی وحشـتناک 
بود چـون همه با دلهـره کار مـی کردند، هیچکس سـر صحنـه راحت نبود 
چون همه وحشـت داشـتند کـه مبـادا خودشـان ناقل باشـند یا از کسـی 
کرونا بگیرند و این بسـیار وحشـتناک اسـت که همیشـه دلهره و اسـترس 

سـر صحنه وجود داشـته باشـد.

محمود پاک نیت: 

سریالی که شب متن آن نوشته و صبح به دست بازیگر می رسد 
خطرناک است

خبر
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کاغذ سیاست

خبرخبر

یک استاد دانشگاه گفت: محکومان و به ویژه 
متهمان صرفاً باید از حق آزادی و رفت و آمد 
آزادانه محروم باشند و سایر حقوق انسانی 
آنها مورد احترام و رعایت قرار بگیرد. به 
گزارش ایسنا عباس تدین درباره بخشنامه 
سازمان زندان ها در رابطه با حقوق زندانیان 
و بازداشت شدگان و رعایت جنبه های 
اسالمی، اخالقی و انسانی در برخورد با 
آنان، گفت: هر چند در قوانین عادی و 
اساسی ما، موضوع احترام به شهروندان و 
همچنین رعایت حقوق متهمان و محکومان 
به ویژه آن دسته از اشخاصی که آزادی 
آنها سلب شده است، تاکید شده و در این 
راستا ضمانت اجراهای خاص کیفری و 
انتظامی نیز دیده می شود، اما قطعاً تبیین 
و تعیین مصادیق حقوق افراد زندانی و 
محروم از آزادی و نحوه رفتار و برخورد با 
آنان  در قالب آیین نامه ها و بخشنامه های 
مکمل قانون امکان پذیر خواهد بود. وی 
افزود:  بخشنامه سازمان زندانها در رابطه 
با حقوق زندانیان در زمره این مقررات 
تکمیلی است اما هیچ تردیدی وجود ندارد 
که مصداق یابی حقوق زندانیان و بیان آن، 
گام نخست در احترام به حقوق زندانیان 
است و تحول  این راه در قالب پیاده سازی 
و اجرای صحیح این مقررات مقدور خواهد 
بود. این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: 
مهمترین و اصلی ترین گام در توفیق در 
این راه، نظارت مستمر بر اجرای مقررات، 
رفع ایرادات و معایب احتمالی و تکمیل 
ضوابط و مقررات الزم در این خصوص است. 
نظارت و پایش مستمر زندان ها و مکان 
های نگهداری اشخاص محروم از آزادی 
و ارائه گزارش های دوره ای به مقامات 
ذی صالح قضایی و حتی غیرقضایی صالح 
در این خصوص و برخورد با ناقضان مقررات 
و متخلفان احتمالی در این چارچوب می 
تواند به اجرای صحیح و کارآمد و موثر این 
مقررات کمک کند. این وکیل دادگستری 
تصریح کرد: محکومان و به ویژه متهمان 
صرفاً باید از حق آزادی و رفت و آمد آزادانه 
محروم باشند و سایر حقوق انسانی آنها 

مورد احترام و رعایت قرار بگیرد.

غرضی: 
مسئوالن برای مبارزه با 
فساد تعارف و مصلحت 

را کنار بگذارند
یک فعال سیاســی با بیــان اینکه اگر 
قوای ســه گانه به دنبال مبارزه با فساد 
هســتند باید تعارفــات، مصلحت ها و 
فرق  قائل شدن ها را کنار بگذارند، اظهار 
کرد: اگر اینگونه باشد می توان با فساد 
مبارزه کرد وگرنه ما برخورد با فساد را 
در همه دولت ها مشاهده کرده ایم، اما 
برخورد با اجرای تبعیض آمیز قوانین را 
نه. به گزارش ایسنا محمد غرضی اظهار 
کرد: من ســابقه حضوری 28ساله در 
دولت دارم و باید بگویم ریشه فسادهای 
جامعه در زیرمجموعه های همین قوای 
ســه گانه اســت که البته برای رفع آن 
راه حل هایی هم وجــود دارد، اما پیش 
از آن باید علل بروز فســاد و گسترش 
آن در یک دهه اخیر را بررسی کرد که 
شــاید بتوان آن را با این مثل قدیمی 
توضیح داد که می گفتند با سیاســت 
»یک شــهر و دو نرخ« نمی توان انتظار 
درهم ریختگی بازار را نداشت. وی افزود: 
از آن روزی که مجلــس تصویب کرد 
ارز رایج در مملکت 2 یا ۳ نرخ داشــته 
باشد، فساد وارد زیرمجموعه های قوای 
مختلف کشور شد که تبعات آن به بازار 
ارز هم محدود نماند و به حوزه های دیگر 
کشیده شد و شرایط امروز شکل گرفت. 
حاال خروج از این وضعیت هم صرفاً با 
سامان دهی به بازار ارز میسر نمی شود؛ 
چراکه ریشه های فساد به سایر بازارها 
و به دیگر روندهای پولی و مالی کشور 
هم رسیده اســت. این فعال سیاسی با 
تاکید بر اینکه تمامی تاثیرات فساد بر 
پیکره اقتصادی کشــور ناشی از وجود 
تبعیض اســت، یادآور شد: چه اجرای 
تبعیض آمیز قوانین و چه اجرای قواعد 
تبعیض آمیز هر دو منجر به گســترش 
فساد و رشد و نمو آن در ساختار بخش 
اجرایی کشور شده است. پس از دولت 
فعلی که به دنبال مبارزه با فساد است 
انتظار می رود این قوانین تبعیض آمیز 
یا اجرای تبعیض آمیــز آن را از صحنه 
تصمیم گیری ها حــذف کند و به چپ 
و راست نگاهی یکســان داشته باشد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مواضع 
رییس قوه قضاییــه در قبال برخورد با 
فساد قابل قبول است، گفت: قوه قضائیه 
با وجــود همه تالش ها تنهــا با عوامل 
فساد برخورد کرده اســت وامیدوارم 
این روند با موفقیت به برخورد با آمران 

هم برسد.

اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک در جلسه اصلی این کمیسیون، با 
الیحه اصالح ماده )۶۳( قانون جامع خدمات 
رسانی به ایثارگران درخصوص ترکیب اعضای 
»شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
و شهادت« موافقت کردند به گزارش ایسنا، 
در این جلسه، پیشنهاد بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در خصوص الیحه اصالح ماده )۶۳( 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع 
الحاق وزیر ورزش و جوانان، رئیس شورای عالی 
استان ها و رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
به ترکیب اعضای شورای »ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت« مورد بررسی قرار 
گرفت و اعضای کمیسیون به بحث و بررسی 
و بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. 
به موجب ماده )۶۳( قانون جامع خدمات 
رسانی به ایثارگران، »شورای عالی ترویج و 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت« با هدف توسعه، 
ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و 
شهادت، با شرح وظایف و ترکیب مندرج در 
این ماده تشکیل شده است. در این خصوص، 
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره 
به بند )ب( ماده )۳( و ماده )4( قانون اهداف، 
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و 
با بیان اینکه این وزارتخانه به عنوان متولی 
ساماندهی امور جوانان بوده و ارتقای هویت 
دینی، انقالبی و ملی جوانان، ارتقاء و تقویت 
سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیر، هویت و 
مشارکت همه جانبه جوانان، بهبود و اصالح 
سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزش های 
اسالمی-ایرانی، توسعه مشارکت داوطلبانه 
مردمی در امور جوانان و اتخاذ سیاست های 

حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان از 
وظایف وزارت مذکور می باشد، موافقت خود را 
با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان به ترکیب 
اعضای شورای یاد شده را اعالم کرده بود. 
سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین 
در اعالم نظر خود در خصوص الحاق رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین، با این استدالل 
که هدف تشکیل واحد بسیج مستضعفین 
ایجاد توانایی های الزم در کلیه افراد معتقد 
به قانون اساسی و اهداف انقالب اسالمی به 
منظور دفاع از کشور، نظام جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین کمک به مردم هنگام بروز 
بالیا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع 
ذیربط می باشد، اضافه شدن رئیس سازمان 
مذکور به ترکیب شورای یاد شده را نیز بالمانع 
دانسته بود. در ادامه، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح نیز ضمن اعالم نظر و هماهنگی 
این وزارتخانه در مورد پیشنهاد بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، به این نکته اشاره داشت که 
با توجه به تصویب سند راهبردی خدمات 

رسانی به رزمندگان و ابالغ آن به مبادی ذی 
ربط جهت اجرا، دبیرخانه شورای هماهنگی 
خدمات رسانی به رزمندگان براساس سند 
راهبردی مذکور، در وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح مستقر است و به استناد این 
سند، تکالیفی از جمله سیاست اجرایی بند )۳( 
آن که اشعار می دارد پیشنهاد تدوین منشور 
اجتماعی، اخالقی و اداری از سوی شورای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای صیانت از 
جایگاه و منزلت اجتماعی رزمندگان به عهده 
این وزارتخانه واگذار گردیده است، درخواست 
اضافه شدن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به ترکیب اعضای »شورای عالی ترویج 
و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت« را متناسب با 
موضوعات مرتبط با رزمندگان مطروحه در این 
شورا و هماهنگی مقتضی در این خصوص، ارایه 
کرد. الزم به ذکر است، تصمیم جلسه اصلی 
کمیسیون یاد شده، به منظور تصویب هیئت 
وزیران، به زودی در دستور کار جلسه دولت 

قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، سفر رییس جمهور به 
روسیه را در راستای خنثی سازی تحریم ها و بهبود 
روابط با کشورهای همسایه ارزیابی کرد و گفت: 
ایران و روسیه در یک دهه اخیر همکاری های 
خوبی در حوزه های مختلف داشته اند و چشم 
انداز خوبی برای توسعه بیشتر این روابط وجود 
دارد. »جواد کریمی قدوسی« در گفت وگو با ایرنا 
درباره سفر رییس جمهور به روسیه که قرار است 
در روزهای آینده انجام شود، گفت: بعد از انتخاب 
آیت اهلل رییسی به ریاست جمهوری اسالمی ایران، 
آقای پوتین نخستین رییس جمهور در سطح دنیا 
بود که انتخاب ایشان را با پیام شفاهی، کتبی و 
تلفنی تبریک گفت. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در یک دهه اخیر، روابط روسیه با جمهوری 
اسالمی ایران بسیار عمیق تر شده است، گفت: 
تحوالت فدراسیون روسیه و تحوالتی که در 
جمهوری اسالمی با انقالب اسالمی به وجود آمد، 
دست به دست هم دادند تا روابط این دو کشور 
و ملت همسایه روزبه روز عمیق تر شود. نماینده 
مردم مشهد و کالت افزود: البته جریانی در داخل 
کشور که غربگرا و هدایت یافته است، با گسترش 
روابط ایران با روسیه و شرق  همیشه مخالفت کرده 
و در مسیر آن سنگ اندازی می کند که دلیل آن 
هم نگاهی است این جریان به غرب دارد. بهانه آنها 
هم مسائل دوران های گذشته ای است که تزارها 
و بلشویک ها در منطقه قفقاز شکل دادند و مدعی 
بودند که روس ها قابل اعتماد نیستند و بیش از این 

حرفی برای گفتن ندارند.
جریان غربگرا در یک دهه گذشته سعی 
کرده روابط ایران و روسیه توسعه پیدا نکند

کریمی قدوسی با بیان اینکه جریان غربگرا در 
یک دهه گذشته سعی کرده روابط ایران و روسیه 
توسعه پیدا نکند، عنوان کرد: حتی وزیر خارجه 
و رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم هم به 
دنبال توسعه روابط با غرب بودند و برخوردهای 
بسیار سردی با چین و روسیه و کشورهای همسایه 
داشتند و با سیاستی که در پیش گرفتند، عماًل 
نه از غرب و نه از شرق دستاوردی کسب نکردند. 
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توازن را در 
سیاست خارجی دنبال می کند، افزود: در عین 
حال که روابط با کشورهای همسایه به خصوص 
دو بلوک قدرت یعنی چین و روسیه در دست اقدام 
است، نباید هست و نیست خود را به این روابط گره 
بزنیم و توازن در سیاست خارجی، مورد تاکید 
دولت آیت اهلل رییسی است. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: سفرآیت اهلل رئیسی بنابر دعوت آقای 
پوتین و در شرایط بسیار خوبی صورت می گیرد. 
چرا که دو طرف درهمکاری های بین المللی و 

منطقه ای و بخش های امنیتی، دفاعی، نظامی، 
اقتصادی و سیاسی بهره خوبی از یکدیگر برده اند 
و چشم انداز خوبی در توسعه روابط دو کشور 

دیده می شود.
سازی  خنثی  سیزدهم،  دولت  راهبرد 

تحریم ها است
نماینده مردم مشهد و کالت با بیان اینکه راهبرد 
دولت سیزدهم، خنثی سازی تحریم ها است، 
افزود: هدف و راهبرد دولت های پیشین دور 
زدن تحریم ها و لغو تحریم ها بود ولی راهبرد 
دولت سیزدهم خنثی سازی تحریم هاست که با 
ارتباطات خوبی که با کشورهای همسایه در حال 
انجام است، این موضوع در حال محقق شدن است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره اثرگذاری سفر رییس جمهور به 
مذاکرات هسته ای گفت: این سفر به نحوی نماد 
خنثی سازی تحریم ها است و طرف غربی هم 
متوجه شده که جمهوری اسالمی تحریم ها را 

خنثی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سنگ اندازی غربگراها در روابط ایران با شرق
موافقت با الیحه اصالح قانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 مجلس شورای 
اسالمی گفت که برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی، پرداخت 
یارانه نقدی و یارانه معیشتی است. به گزارش ایسنا، رحیم زارع گفت: 
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به بانک های دولتی مجوز داده شد تا 
کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، 
خالص صادرات و فرآورده های نفتی دولت شود. همچنین با مجوز 
مجلس، دولت می تواند دو درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در 
منابع بودجه عمومی استفاده کند. وی ادامه داد: به منظور پشتیبانی و 
تدارک مناسب کاالهای اساسی به سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از 
تسهیالت نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند. 
عالوه بر این به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از 
تسهیالت تأمین مالی خارجی برای طرح های عمرانی تا سقف ۳0 
میلیارد یورو استفاده کند. زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه 
ای به دولت اجازه داد تا سقف دو میلیارد یورو کمک های بالعوض از 
سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی 
مثل زلزله و سیل و اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی دریافت کرده 
و صرف هزینه های مرتبط کند. همچنین اصل و فرع سرمایه گذاری 
مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی 
معاف از مالیات شدند. وی گفت: در مصوبه دیگری، به شرکت های 
دولتی اجازه داده شد تا سقف 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 
ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند. 
همچنین برای تامین مالی مصارف بودجه خود تا سقف 8۶ هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسالمی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه منتشر کند. 
به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها جهت توسعه 
حمل و نقل و زیرساخت های شهری اجازه داده شد با تایید وزارت کشور 
8000 میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خودشان و 

بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری منتشر کند.

زارع: 
در صورت حذف ارز ترجیحی یارانه 

نقدی و معیشتی پرداخت می شود

محکومان و متهمان 
صرفاً باید از رفت و آمد 

آزادانه محروم باشند
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علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با گروه 1+4، صبح 
دوشنبه برای ادامه رایزنی ها عازم وین، پایتخت اتریش شد. به گزارش 
ایرنا، علی باقری کنی رییس هیات مذاکره کننده ایرانی که از روز 
جمعه به تهران بازگشته بود، بامداد روز دوشنبه برای ادامه گفت 
و گوها با نمایندگان گروه 1+4 عازم وین شد. مذاکره کننده ارشد 
کشورمان در دو روز اقامت در تهران در قالب یک برنامه سنگین و 
فشرده با همه مقامات ذیربط باالدستی، فنی و تخصصی نشست های 
هماهنگی و مشورتی داشت. از صبح دیروز در وین مجددا نشست های 
رسمی و کارگروه های مختلف مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران و 
تیم همراه با نمایندگان 1+4 و هماهنگ کننده اتحادیه آغاز شده است.

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات 
هسته ای عازم وین شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره 
دوباره  استقرار  و  وین  مذاکرات  برگزاری  به 
مذاکره کنندگان ارشد کشورها برای ادامه مذاکرات 
وین در محل انجام برگزاری مذاکرات گفت: گفت وگو 
در مسیر درستی قرار گرفته است و بن بست الینحلی 
نداریم. در مورد برخی از موضوعات کلیدی باقی 
مانده باید تصمیمات خاص سیاسی گرفته شود 
و این موضوع نیازمند این است که تصمیمات در 
پایتخت کشورها گرفته شود. به گزارش ایسنا، سعید 
خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی 
برگزار شده بود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین 
روند مذاکرات وین اظهار کرد: مذاکره کنندگان ارشد 
طبق توافق صورت گفته برای انجام مشورت ها و 
همچنین انجام تنفس پس از چند روز گفت وگوهای 
فشرده به پایتخت ها بازگشته بودند و اکنون شاهد 
بازگشت مجدد مذاکره کنندگان به وین هستیم. البته 
در این چند روز جلسات کارشناسی برگزار شده و 
تمرکز جلسات بر روی چهار متن اصلی در خصوص 

موضوعات مختلف بوده است. 
وی ادامه داد:  در راستای گفت وگوهایی که تاکنون 
انجام شده بسیاری از جداول آماده شده است. 
ستون های این جداول نیز آماده است. بخشی از 
پرانتزها پاکسازی شده اند. در مورد ایده ها نیز تا حدود 
بسیار زیادی توافقاتی انجام شده است و در حال تبدیل 
شدن به جمالت و کلمات هستند. البته موضوعات 
باقی مانده، موضوعات کلیدی هستند که نیاز به اخذ 
تصمیمات خاص سیاسی دارد به خصوص از طرف 
واشنگتن و آن ها باید تصمیمات خود را در مورد 
مسائل باقی مانده به خصوص موضوع رفع تحریم ها 
اعالم کنند. این دیپلمات ارشد کشورمان گفت:  اگر 
این اتفاقات در بازگشت تیم های مذاکره کنندگان 
کشورها به وین رخ دهد می توان گفت با سرعت خوبی 
به سمت رسیدن به یک توافق پایدار و قابل اتکا در 
حال حرکت هستیم. خطیب زاده همچنین در پاسخ 
به سوال دیگری در مورد سفر اخیر وزیر امور خارجه 
به پکن و موضوع اجرایی شدن تفاهم 25 ساله بین 
ایران و چین اظهار کرد:  منطق این تفاهم نامه ایجاد 
یک نقشه راه برای همکاری های بلندمدت بین ایران 
و چین و ارتقای روابط دو کشور در حوزه های مختلف 
به سطح مشارکت جامع راهبردی است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه در پنج ماه گذشته 

پس از امضای این تفاهم نامه وزارتخانه های مختلف 
مسئول شده اند که روی بخش های مختلف این 
تفاهم نامه جهت اجرایی کردن آن کار کنند، افزود:  
این تفاهم نامه نیازمند اجرایی شدن بندهای مختلف 
در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پارلمانی و... 
بود که کار جدی احتیاج داشت و همان طور که اشاره 
شد در پنج ماه گذشته در دولت، وزارتخانه های مختلف 
مسئول این شدند که روی قراردادهای مختلف کار 
کنند و از این زمان این تفاهم نامه باید وارد فاز اجرایی و 
قراردادی می شد و با تمرکز ویژه ای که دولت گذاشت 

این اتفاق افتاد.
 وی با اشاره به گفت وگوهای وزیران امور خارجه ایران 
و چین در روز جمعه گفت:  وزرای خارجه دو کشور 
بعد از چندین ساعت گفت وگوهای تفصیلی در چین 
تفاهم کردند که مشترکا آغاز اجرایی شدن این تفاهم 
را اعالم کنند. معاون بانک مرکزی،  معاون وزارت نفت 
و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه نیز در این 
سفر حضور داشتند و در مورد ابعاد مختلفی که آغاز 
شده گفت وگو و رایزنی داشتند. خطیب زاده تصریح 
کرد: امیدواریم قراردادهایی که مذاکرات اجرایی شدن 
آن آغاز شده بتواند افق جدید همکاری ها را در روابط 
راهبردی دو کشور ایران و چین باز کند. سخنگوی 
وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران 
در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی 
بر اینکه به زودی سفارتخانه های ایران و عربستان 
بازگشایی می شوند خطاب به خبرنگار پرسش کننده 
با بیان اینکه مناسبت در مورد این اظهارات از خود 
نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده است بپرسید 
و من اظهارات ایشان را به طور کامل ندیده ام،  اظهار 
کرد: آنچه که در حال حاضر مطرح است تمرکز بر 
آغاز فعالیت نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری 
اسالمی در جده است و دیپلمات های ما در این زمینه 

ویزا گرفته اند.
 وی ادامه داد: همان طور که آقای رئیسی رئیس 
جمهور در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از 
انتخاب شان به این سمت اظهار کردند ایران آمادگی 
گشایش سفارت خود در عربستان را دارد و البته این 
بستگی به طرف سعودی دارد که چه اقدامات عملی 
را انجام دهد و ما تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید 
که این مسیر به سمت اجرایی شدن حرکت کند. 
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر اینکه به تازگی 110 قانون گذار 

آمریکایی در نامه ای به دولت این کشور خواستار این 
شده اند که واشنگتن میز مذاکرات وین را ترک کند، 
تأکید کرد: سیاست داخلی آمریکا مربوط به خودشان 
است و ما در مورد سیاست داخلی آمریکا اظهار نظر 
نمی کنیم. ما یک حاکمیت بیشتر در ایاالت متحده 
نمی شناسیم و آن هم مسئولیت قطعی آمریکا در عمل 
به تعهداتش در برجام و قطعنامه 22۳1 شورای امنیت 
سازمان ملل است. وی افزود: متأسفانه آمریکا تا به 
امروز گردن کشانه از انجام تعهدات ذیل این قطعنامه 

سر باز زده است. 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری در ارتباط با اشغال قسمتی از سرزمین های 
سوریه توسط ترکیه و آیا در جریان سفر نماینده 
سازمان ملل در امور سوریه به تهران در این ارتباط 
رایزنی و گفت وگویی انجام شده است، گفت:  ما بر 
این موضوع تأکید داریم که حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی سوریه باید توسط تمامی کشورها به رسمیت 
شناخته شود. وی با اشاره به سازوکار روند آستانه 
که بین ایران،  ترکیه و روسیه وجود دارد، گفت: در 
چارچوب این روند رایزنی ها بین سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه در مورد موضوعات مختلف مربوط به 
سوریه انجام می شود.در خصوص موضوعات سخت 
اختالفی نیز در آن سازوکار گفت وگوهای خود را 
چه به صورت دوجانبه و چندجانبه انجام می دهیم. 

خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در 
مورد سفر رئیس جمهور به روسیه اظهار کرد:  سفر 
آقای رئیسی به روسیه به دعوت رئیس جمهور این 
کشور صورت می گیرد. چندین بار این دعوت انجام 
شده است. سفر حائز اهمیتی است و در ادامه مسیر 
سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم انجام می شود. 
طبق برنامه ریزی انجام شده آقای رئیسی در این سفر 
مالقات و گفت وگوی مفصلی با همتای روس خود در 
مسکو خواهد داشت و رایزنی در حوزه های مختلف 
فرهنگی،  سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و... در دستور 
کار این دیدار قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوال دیگری در مورد برگزاری کارگروه 
ترتیبات اجرایی در جریان برگزاری مذاکرات وین 
تصریح کرد:  اختالفات مهمی در وین باقی مانده که 
مهمترین اختالف سرعت نامناسب حرکت طرف های 
مقابل به ویژه آمریکا در ارائه ابتکارات است. ایران در 
موضوعات مختلف ابتکارات خوبی داشته است. در 
موضوعات فنی مذاکرات پیشرفت های خوبی داشته 
است ولی در بحث رفع تحریم ها،  گفت وگوها منوط به 
تصمیمات سیاسی شده که در طرف مقابل هنوز اتخاذ 
نشده و معطل مانده است. ابتکاراتی از سوی آن ها دیده 
نمی شود و بیشتر شنونده بوده اند. ایران در این مدت 
تالش کرده ابتکارات خوبی ارائه دهد و براساس این 

ابتکارات پیشرفت هایی حاصل شده است.

در وین بن بست الینحلی نداریم
خطیب زاده:
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نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی گفت: کسانی به دنبال القای 
مغایرت رویکرد سیاســت خارجی دولت ســیزدهم با 
شعار »نه شرقی و نه غربی« هستند که در شعارهایشان 
می گفتند ما حتی باید با دشمنان خود گفت وگو کنیم. 
به گزارش ایسنا، علی خضریان اظهار کرد: جریان غربگرا 
به دلیل دســتپاچگی از آغاز تعامل با کشورهای جهان و 
در آستانه شکست کارزار حداکثری شیطان بزرگ علیه 
ملت مظلوم ایران با توسل به شعار »نه شرقی و نه غربی« 

در تالش جهت القای مغایرت رویکرد سیاست خارجی 
دولت سیزدهم با این شعار است. وی افزود: امروز کسانی 
در حال طرح شائبه و شبهه افکنی در افکار عمومی نسبت 
به تعامل با جهان هستند که 8 سال گذشته با شعار تعامل 
با دنیا روی کار آمدند، اما ملت ایران تجربه کرد که تمام 
ظرفیت خود و کشــور را تنها خرج باز کردن درز پنجره 
تعامل با کدخدا و چند کشــور اروپایی کردند که نه تنها 
بی نتیجه ماند، بلکه با رویکرد غلط دروازه تعامل با عموم 
کشورها را بستند و تنها در  رویای آن درز پنجره تعامل با 

کدخدا و دو - سه کشــور اروپایی بودند و ظرفیت مهمی 
همچون همسایگان، منطقه غرب آسیا، آمریکای التین، 
آفریقا و کشورهای شرق را نادیده گرفتند و بدتر از همه 
اینکه این ها غرب را هم فقط در کدخدا و آن ســه کشور 
اروپایی دیدند. رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی 
کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کسانی بلندگوی طرح 
این شائبه ها شده اند که در شعارهایشان می گفتند ما حتی 
باید با دشــمنان خود گفت وگو کنیم. آن هم با دشمنی 
که ســال ها و به صورت علنی از براندازی نظام جمهوری 

اسالمی سخن گفته و در میدان عمل نیز بارها اقدام کرده 
است؛ حتی پس از اینکه یک مقام رســمی و عالی رتبه 
کشورمان را در حالی که به صورت رسمی مهمان کشور 
عراق بود، به صورت ناجوانمردانه ترور کردند و در عالی ترین 
سطح سیاسی هم رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت آمریکا 
بالفاصله به این ترور و صدور دستور آن اذعان کردند، این 
جریان همچنان پالس مذاکره و توافق با دشمن می داد. وی 
با اشاره به سابقه اقدام خالف قواعد روابط بین الملل جریان 
غربگرا در امتیازدهی به کسانی که بیشتر ابراز دشمنی با 
کشور کردند، گفت: این جریان با طرح شعار مذاکره حتی با 
دشمنان، باعث شد که پس از برجام نیز بیشترین امتیازها 
را در زمان انعقاد قراردادها بــه پلیس بد مذاکرات یعنی 
فرانسه بدهند و شرکت های فرانسوی )توتال، پژو، ایرباس 
و...( ســهم عمده پس از برجام را از آن خود کردند. و این 
در شرایط جهانی منجر به ارسال پیام بدی به کشورهایی 
گردید که در سختی ها و تحریم ها دشمنی نکردند. خب 

آیا این رویکرد به نتیجه مطلوبی ختم شد؟! ملت ایران دید 
که چطور همان شرکت های فرانسوی پس از خروج آمریکا 
از برجام دست دولت قبل و نیز حامیان غرب را در پوست 

گردو گذاشتند و رفتند.

انتقاد خضریان از مخالفان رویکرد سیاست 
خارجی دولت
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علیرضا دبیر در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه، با تسلیت درگذشت محمدرضا یزدانی 
خرم، گفت: او سال های زیادی برای کشتی 
زحمت کشید و امیدوارم جایگاه عالی داشته 
باشد. به خانواده او و جامعه ورزش تسلیت 

می گویم.
رییس فدراسیون کشتی افزود: روز اول وعده 
دادم انتخابی تیم ملی را جدی می گیرم. در 
نید  لمپیک و جهانی هم یک نفر را نمی توا ا
بگویید بدون انتخابی به تیم ملی رسیده باشد. 
در کشتی فرنگی هم همین طور. من به قبل 
کاری ندارم و به دوره خودم کار دارم. آقای 
درستکار از اول چرخه را محکم گرفت و از 
قهرمانی کشور شروع کرد. چند سال بود این 
مسابقات به این خوبی برگزار نشده بود. آقای 
بنا از جام تختی کارش را شروع می کند و از 
مرحله سوم کارش را آغاز می کند. باور دارم 
انتخابی خوب و دقیق باعث رونق کشتی می 
ما این ها همه بخواهند مثل قدیم در  شود ا

خرداد انتخابی بگیرند درست نیست.
او خاطرنشان کرد: وقتی حسن یزدانی قهرمان 
ز دو  و فرجه بدهیم ا اول دنیاست باید به ا
مرحله جلوتر کارش را شروع کند و بر اساس 
آورده کشتی گیران رفتار کنیم. ما منصور 
خان برزگر از دو کیلومتری ما می آید همه 
به احترامش بلند می شویم. اکبر آقای فالح 
هم نسبت به من نقد دارد اما به خودم اجازه 
نمی دهم حرفی بزنم. امیدوارم حرمت آقای 
بنا حفظ شود و از همه این را می خواهم. نقد 
را می توانیم درست مطرح کنیم و امیدوارم 
رعایت شود. قاسم رضایی و امید نوروزی برای 
ما عزیز هستند و این جا خانه خودشان است. 
به خودم تذکر می دهم و امیدوارم حرمت 
بزرگتر و مخصوصا آن ها که مربی مان بودند 

را حفظ کنیم.
تفاقات کشتی آزاد قهرمانی  دبیر درباره ا
کشور، گفت: من در ایران نبودم و وقتی آمدم 
متوجه این سر و صداها شدم. فیلم کشتی 
بذری را به 8 داور بین المللی مان دادم. 5 نفر 
از آن ها گفتند فیروزپور برنده است و ۳ نفر 
گفتند بذری برنده است. به کادر فنی هم گفتم 
امیدوارم حقی از کسی ضایع نشود و کادر 
فنی طوری برنامه ریزی کند که حقی از کسی 
خورده نشود. از احمد بذری تشکر می کنم و 
یک بار نشد او اعتراض کند. این بچه یک بار 
حرف نزد و سعی می کنیم از او تجلیل کنیم. او 

می بازد و سکوت می کند. این ها موارد قشنگ 
کشتی است و باید دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: از روز اول که به کشتی 
آمدم یک حرف زدم و اینکه آمدم آبرویم را 

بگذارم که کشتی باال برود.
رییس فدراسیون کشتی درباره تشکیل دو تیم 
برای بازی های آسیایی و جهانی گفت: باید 
با مسئوالن وزارت ورزش و کمیته المپیک 
بنشینیم و ببینیم چکار باید بکنیم. نگاه بچه 
های تیم ملی هم باید برای ما مهم باشد. من 
خودم این شرایط را طی کرده ام و هزینه آن 

را داده ام.
برای ما تصمیم  ند  لمپیک نمی توا ا کمیته 

بگیرد
دبیر در پاسخ به این سوال که آقای فخری 
گفته تیم اول به بازی های آسیایی برود، گفت: 
نند برای ما تصمیم بگیرند.  آن ها نمی توا
سرمربی تیم ملی و بچه ها و خودمان باید 
تصمیم بگیریم. کمیته ملی المپیک نمی تواند 
برای ما تصمیم بگیرد. هر چقدر پول می دهند 

باید مدال بخواهند.
می گویند دبیر باج می خواهد

وی ادامه داد: انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
مهندسی شده بود. آقای صالحی امیری که 
احترام زیادی برایش قایلم و صوت صحبت 
و گفتم حمید سوریان  رم به ا و را دا های ا
پرمدال ترین است و هم نایب رییس است 

از سهمیه 4 نفر کمیسیون ورزشکاران به 
فقم و  و بدهید که گفت من صد درصد موا ا
حمایت می کنم اما او را معرفی نکردند. من 
هنوز گله مندم. دوستان می گویند علی دبیر 
باج می خواهد. کدام باج؟ اینکه حق کشتی را 
می خواهم باج است؟ دوستان باید حق کشتی 
را بدهند. اسفند ماه کامل درباره کمیته ملی 
المپیک و پول دادن های شان صحبت می کنم. 
بودجه قهرمانی را درست ندادند و درباره 
بودجه های متفرقه شان صحبت می کنم. 
درباره همه این ها صحبت می کنم. ما قهرمانان 
چند مداله زیادی داشتیم. همه این ها روی هم 
کشتی ۳00 یا 400 تا مدال جهانی و المپیک 

دارد. سیروس پور، خادم و حاجی طالقانی را 
چطور برداشتند. من را هم می خواهند کاری 
کنند بروم. حرفم این است آیا کشتی بار 

ورزش را می کشد یا نه؟ 
درباره بودجه کمیته المپیک و پخش 
کردن آن به ریز در اسفندماه صحبت 

می کنم
دبیر ادامه داد: ما دنبال دعوا و جنگ نیستیم. 
درباره کمیته همین قدر بسنده می کنیم. 
درباره بودجه و پخش کردن آن به ریز در 
اسفندماه صحبت می کنم. ببینم چه کسانی 
می آیند اسفند ثبت نام کنند آن وقت مفصل 

صحبت می کنم.
وی درباره حواشی سفر به آمریکا گفت: 
داستان از موضوع حاج قاسم سلیمانی شروع 
شد. حتما باز هم از او تعریف می کنم. این کار 

را با من می کنند تا ورزشکاران دیگر حرف 
نزنند. اگر عکس او را در اتاقم زدم حتما درباره 

او صحبت می کنم.
مسابقه با آمریکا صرفا دوستانه است

دبیر ادامه داد: این دیدار صرفا یک دیدار 
دوستانه است. ما واقعا یک دیدار دوستانه را 
دیدیم. کشتی ما از روس و آمریکا عقب است 
و هر چه مسابقه بدهیم به نفع ماست. ما اگر 
اینجا ببازیم بهتر از این است که در المپیک 

ببازیم. چرا باید بترسیم؟
 ۷ سال پیش گرین کارتم باطل شده است

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در این 
کنفرانس خبری مطرح شد بحث پخش شدن 
یک عکس گرین کارت به نام علیرضا دبیر 
دامه رئیس فدراسیون کشتی  بود که در ا
توضیحاتی را به صورت اینفوگرافیک در مورد 
این گرین کارت تقلبی ارائه داد. در تصویری 
که ارائه شده، مشخص است که از گرین کارت 
فرد دیگری استفاده شد و عکس و نام علیرضا 
دبیر بر روی آن جعل شده است. ماجرا وقتی 
جالبتر می شود که سن علیرضا دبیر در این 
ینکه  گرین کارت 80 سال عنوان شده و ا
این گرین کارت متعلق به یک خانم است. 
همچنین کشور صاحب دارنده گرین کارت 

فرانسه است.

۷ سال است گرین کارتم باطل شده
رییس فدراسیون کشتی با اشاره به این که ۷ سال است گرین کارتم باطل شده گفت: به یک نفر هم ویزا ندهند به 

آمریکا نمی رویم
گزارش

ایسنا

رویاپردازی بزرگ با تیمی که خیلی جوان شده؛
زنان فوتبال ایــران و جام جهانی؛ 

چقدر امیدوار باشیم؟
رویای جدید فوتبال زنان ایران، بعد از رسیدن به جام ملت ها، حاال 

جام جهانی است.
شاید اگر به اردیبهشت 1400 برگردیم، درست زمانی که تیم ملی 
فوتبال زنان در اغما بود و 2 ســال تعطیلی باعث حذف نام فوتبال 
زنان ایران از رنکینگ فیفا شده بود، تصور چنین تحولی دور از ذهن 
و غیرقابل تصور بود اما حاال این اتفاق رخ داده و دستاوردی تاریخی 

نصیب زنان ایران شده است.
به گزارش "ورزش سه" بعد از شکل گیری دوباره تیم ملی با هدایت 
مریم ایراندوست و حمایت خوب فدراسیون فوتبال، ملی پوشان فوتبال 
زنان ایران در تاشکند تاریخ سازی کردند و برای نخستین بار صعود به 
جام ملت های آسیا را تجربه کردند. اردوی خارجی و برنامه ریزی منظم 
و تدبیر کادرفنی در کنار حمایت های مسئوالن پازل موفقیت تیم ملی 
را شکل دادند. اما این حمایت ها بعد از صعود به جام ملت ها، کمرنگ تر 
شد؛ بازی بین المللی و اردوی خارجی برگزار شد تا شاگردان مریم 
ایراندوست با گذراندن اردوهای آماده سازی در تهران و کیش خود را 
برای یک تورنمنت تاریخی آماده کنند. البته در این عدم هماهنگی 
برخی باشگاه ها برای ایراندوســت و همکارانش حاشیه ساز شدند و 
باعث چالش برای تیم ملی. اما همه این حرف ها و اقدامات و چالش ها 
گذشته، کمتر از 2۷ ساعت دیگر تیم ملی فوتبال زنان ایران، تهران را به 
مقصد بمبئی ترک می کند و آماده سه مسابقه حساس و سرنوشت ساز 
است؛ ابتدا مقابل هنِد میزبان و سپس چین و چین تایپه. رقبایی که 
همگی تجربه حضور در جام ملت ها را دارند و حتی چین و چین تایپه 

به لحاظ قهرمانی جزو پرافتخارترین تیم های قاره اند.
ملی پوشان فوتبال زنان اما با یک رویای بزرگ به هند سفر می کنند، 
آن هم درست بعد از تحقق رویای رسیدن به جام ملت ها؛ این بار هدف 
شاگردان مریم ایراندوست تصاحب سهمیه در جام جهانی 202۳ 
استرالیا-نیوزلند است. یک رویای بسیار بزرگ و تاریخی که می تواند 
تحولی شگرف در فوتبال زنان ایران را رقم بزند اما رسیدن به این رویا، 
کار فوق العاده سختی برای تیم جوان شده فوتبال زنان ایران است؛ چرا 
که مریم ایراندوست 2۳ بازیکنی را برگزیده که میانگین سنی آن ها 
24.2 سال است که نشان از جوانی و کم تجربگی دارد. البته که این 
نکته هم مهم است که تیم ملی فوتبال زنان ایران تنها تیم بدون تجربه 
جام ملت های آسیا 2022 است که اولین حضورش را در این رقابت ها 
دارد. رسیدن به جام جهانی 202۳، شاید کمی فراتر از رویا و تصور 
باشد اما باید چشم انتظار ۳ مسابقه سرنوشت ساز و سپس در صورت 
موفقیت، بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی ماند؛ چرا که پیروزی 

در این مرحله، حکم صعود به جام جهانی را امضا می کند.
آیا اتفاق تاریخی صعود تیم فوتبال مردان ایران به جام جهانی 1۹۷8 
آرژانتین برای نخستین بار، بعد از 44 سال برای فوتبال زنان ایران تکرار 
می شود و این بار زنان ایرانی می توانند مسافر جام جهانی 202۳ شوند؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سوال، باید حدود 20 روز دیگر صبوری کرد.

برنامه بازی های تیم ملی فوتبال زنان )به وقت ایران(:
 پنجشنبه ۳0 دی ماه

هند – ایران / ساعت 1۷:۳0 – ورزشــگاه دی وای پاتیل شهر ناوی 
مومبای

یکشنبه ۳ بهمن ماه
ایران – چین / ساعت 1۳:۳0 – ورزشگاه مومبای شهر بمبئی

چهارشنبه ۶ بهمن ماه
چین تایپه –  ایران / ساعت 1۷:۳0 – ورزشگاه دی وای پاتیل شهر 

ناوی مومبای

رییس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: مجلس 
و فوتبال بــرای تغییرات اساســنامه و اصالح 

برخی موارد نیاز به تعامل دارند.
به گزارش ایرنا؛ »علی کفاشــیان« روز دوشنبه در خصوص 
کناره گذاشته شدن استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا، اظهار داشت: اگر بخواهیم مثل گذشته عمل کنیم بازهم 
حذف می شویم. یکســری موارد مثل اساسنامه فدراسیون 
فوتبال و این موارد را باید دولــت و مجلس پا پیش بگذارند 
و قوانین را اصالح کنند. وی با اشاره به شرایط فعلی فوتبال 
ایران گفت: از رکود کرونایی بیــرون آمده ایم و تیم ملی که 
دغدغه اصلی فدراســیون اســت، وضعیت خوبی دارد. باید 
تدارک خوبی داشته باشــیم و بهترین تیم آسیا بمانیم تا در 

جام جهانی نتیجه بگیریم.
کفاشیان درباره بند یک اساسنامه فدراسیون فوتبال )نهاد 
عمومی غیر دولتی( و اختالف این فدراسیون با مجلس برای 
اصالح این بند، توضیح داد: این بند از 1۶ سال پیش که خودم 
در فدراسیون بودم باید اصالح می شــد. بارها این مساله را 
به مجلس ارائه کردیم اما اقدامی نشــد. مجلس باید تعامل 
داشته باشد. نماینده مجلس نماینده مردم است و این تغییر 
اساسنامه به نفع فوتبال اســت. اساسنامه می تواند در سطح 
جهانی مشکالتمان را حل کند. مجمع فدراسیون یک دولت 

فوتبالی است و می تواند خودش را اداره کند.

رییــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیگ 
فوتبال ایران گفت: با توجه به در پیش بودن 
برنامه های مختلف، احتمــاالً اواخر خرداد یا 

اوایل تیرماه لیگ برتر را به اتمام برسانیم.
به گزارش ایرنا، سهیل مهدی درباره قرعه کشی رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشــت: برنامه لیگ قهرمانان 
آســیا به طور ناگهانی یک ماه جابه جا شــد و ما هم برای 
اینکه تیم ها با شرایط بهتری وارد این رویداد شوند، برنامه 
لیگ را تغییر دادیم. نمایندگان ایــران در لیگ قهرمانان 
آسیا، خط قرمز ما هستند. چه در رده ملی و چه باشگاهی، 
اولویت برنامه ریزی ما آنها هستند. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: اکنون برنامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان چهار روز 
طوالنی تر از برنامه قبلی شده و نزدیک به تعطیالت نوروز 
و فیفادی اســت که این برنامه، تعطیالت زیادی را در این 

فصل برای ما ایجاد می کند.
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین بیان داشت: 
پس از تعطیالت در فیفادی پیش رو، ســعی خواهیم کرد 
پنج یا ۶ هفته از مســابقات لیگ را برگزار کنیم. 18 بهمن 
ســوپرجام را خواهیم داشــت و 2۳ بهمن هم لیگ از سر 
گرفته می شود که تا اواخر اسفند لیگ ادامه دارد. بعد از آن 
وارد تعطیالت فیفادی می شویم که تیم ملی مقابل لبنان 

و کره جنوبی بازی دارد.

کفاشیان:
مجلس و فوتبال نیاز به 

تعامل دارند

مهدی:
لیگ برتر فوتبال اواخر خرداد یا 

اوایل تیر به اتمام می رسد

خبر

خبر

خبر

دبیر گفت: 
متاسفانه اتفاقاتی افتاد که من واقعا ناراحت شدم. یکسری آدم ها دروغ هایی را نوشتند مثال گفتند  گرین 
کارت دارم. ما پس از المپیک سیدنی مانند بسیاری از ورزشــکاران گرین کارت گرفتیم تا شاید درس 

بخوانیم. خیلی ها در دهه ۷۰ و ۸۰ گرین کارت گرفتند. 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

مرگ قسطی
دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 

بزرگ فرانسوی است که در سال ۱۹۳۶ 
منتشر شد. سلین اولین رمان خود را  کتاب سفر به انتهای شب  

در ۳۸ سالگی نوشت که جامعه ادبی را انگشت به دهان کرد.
در اولین جمله از کتاب لویی فردینان سلین صحبت از تنهایی، 

فضای سنگین و غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را 
در کتاب مشاهده کرد. فردینان، شخصیت اصلی کتاب، پزشکی 
است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به زمین و 

زمان فحش می دهد. 

فراخوان جایزه بین المللی طراحی جهانی 
SEGD 2۰22 منتشر شد.

مهلت: 25 بهمن 1400
از سال 1۹8۷، رقابت بین المللی SEGD، استانداردهایی برای 

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

و وادار کردن به تجربه در فضاهای عمومی به مکان پیوند 
می دهند، تعیین کرده است. 

عقاب صحرایی
مشخصات ظاهری:این پرنده، ۷۵سانتی متر طول دارد. پرنده بالغ 

به رنگ قهوه ای تیره، با پوشش متنوع زیر بال، شبیه قسمت های دیگر بدن با 
کمرنگ تر از آن دیده می شود. زیر بال ها یکدست، با پرهای پروازی کمرنگ تر یا 
پررنگ تر از آن،و نوارهای تیره پهن در حاشیه انتهایی بال ها، که حاشیه سرشانه و 

پیش بال تیره رنگ است، دیده می شود. از باال، روتنه غالبا در سطح بال ها کمرنگ 
تر است با رگه های تیره که تا شاهپرهای کمرنگ تر ادامه دارند. دم خاکستری مایل 
به قهوه ای و قاعده و انتهای آن تیره تر است. پرنده ی جوان قهوه ای کمرنگ است 
که نوارهای مشخص سفیدی در زیر بال ها، لکه بزرگ شاهپرها ا زبال و دمگاه تیره 

اش آن را از پرنده ی جوان شاه باز متفاوت می سازد. معموال پرنده ی تازه بالغ تا 
کامل شدن پشش رنگی بدنش، تیره تر از پوشش زیر بال ها است و شباهت بسیار 
با نابالغ عقاب خالدار کوچک دارد، با این تفاوت که نوارهای سفید زیر بال، پرهای 
انتهایی مشخص بال و منقار بزرگترش او را متمایز می کند. لکه ی زرد رنگی در 

انتهای منقار این پرنده دیده می شود که تا زیر چشم امتداد دارد. پروازی سنگین، 
همراه با بال باز روی با بال های پهن، که به حالت خمیده در می آید، دارد.

زیستگاه: این پرنده در استپ های باز و نواحی نیمه بیابانی و کوهپایه ها، نزدیک 
تاالب ها و نزدیک زباله دانی شهرهای 

درون بیابان به سر می برد. در ایران 
، در مناطق جنوب شرقی، به صورت 

مهاجر دیده شده است.
حفاظت: این پرنده در زمره ی 

پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، 
ضمن بررسی دقیق مناطقی که در آنها 
به سر می برد،باید برای حفاظت از این 

مناطق اقدامات جدی صورت گیرد../
گروه کویرها و بیابان ها ایران

کتاب

فراخوان

زیستمند

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

و  معدنکاری  کاغذوطن،  گزارش  به 
صنایع معدنی همواره منجر به تغییرات 
محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در 
جوامع و مناطق میزبان خود می شوند. 
بنابراین کنترل و کاهش آثار منفی این ها 
لزومه توسعه پایدار و جلب رضایت جوامع 
محلی است. در این راستا نخستین همایش 
توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی ۲۸ و 

۲۹دی ماه برگزار می شود.
برگزار کندگان این همایش شرکت »پایش 
معدن هوشمند پاسارگاد« موسسه فعال در 
زمینه بهبود استانداردهای معدن کاری و 

صنایع معدنی و موسسه مطبوعاتی پیام آوران 
ناشر روزنامه »پیام ما« هستند.

این همایش می کوشد بستری فراهم کند 
تا مسائل پیش روی فعالیت معادن و صنایع 
معدنی در حوزه های مرتبط با توسعه پایدار از 
سوی کارشناسان، تسهیلگران جوامع محلی 
و مدیران معادن و صنایع مرتبط مورد بررسی 

و تحلیل قرار گیرد.
همایش اصلی طی دو روز در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر به دو شیوه حضوری )به صورت 
محدود( و آنالین برگزار می شود. روز اول 
همایش سخنران های کلیدی سخنرانی 

می کنند، و روز دوم پنل های تخصصی 
برگزار می شود.

با توجه به اینکه یکی از چالش های برگزاری 
همایش های تخصصی در ایران کم اثر بودن 
آن ها در حوزه سیاست گذاری و بهبود رفتار 
مخاطبان اصلی است، برای رفع این چالش و 
تقویت اثرگذاری همایش مجموعه مقاالت و 
سخنرانی ها در قالب ویژه نامه مکتوب از سوی 
برگزارکنندگان منتشر خواهد شد. همچنین 
یک ویدیوی خبری از همایش منتشر شده و 
خالصه سیاستی نشست  ها برای مسئوالن 

فرستاده خواد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان، جلسه 
ای با حضور مروجی فرد رئیس سازمان 
و کارشناسان حوزه معدن، رشیدی 
اکتشافات  و  شناسی  زمین  مدیرکل 
معدنی استان کرمان و نمایندگان شرکت 

خاتم االنبیاء برگزار شد.
رئیس سازمان صمت جنوب کرمان در 
این خصوص گفت: این جلسه به منظور 
بررسی اقدامات انجام شده در پهنه 
معدنی ساردوئیه، سال گذشته به شرکت 

خاتم االنبیا واگذار شده بود، تشکیل شد.
نمایندگان  جلسه  این  در  افزود:  او 
شرکت خاتم االنبیا گزارشی از اقدامات 
و اکتشافات انجام شده در پهنه معدنی 

مذکور را  ارائه کردند.
مروجی فرد تصریح کرد: این پهنه معدنی 
به طول ۱۳۷۰ کیلومترمربع در شهریور 
ماه سال گذشته طی برگزاری مزایده 
عمومی به شرکت خاتم االنبیا واگذار شد 
و شرکت ۸ محدوده امیدبخش مستعد 
اکتشافات خود  را طی  معدنی  ماده 

شناسایی کرده است.
او ادامه داد: ۲۵۰ کیلومتر مربع در قالب 
درخواست  مورد  معدنی  محدوده   ۵
شرکت مذکور برای واگذاری می باشد 
و ۳ محدوده مابقی نیز از طرف شرکت به 
سازمان برای واگذاری از طریق مزایده 

عمومی پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان صمت جنوب کرمان 
همچنین گفت: بیشترین ماده معدنی 
مشخص شده در اکتشافات مواد معدنی 

مس و آهن می باشد.

تخلیه روستاهای پایین 
دست سد استقالل میناب

در پی بارش های شدید باران در صبح روز دوشنبه وضعیت 
خطرناک و بحرانی برای روستاهای مازغ پایین و مازغ باال و 

تمبک در شهرستان میناب صادر شد.
اهالی روستاها با کمک فرمانداری ویژه میناب و قرارگاه 

منطقه ای مدینه منوره نیروی زمینی سپاه و سپاه شهرستان 
میناب در حال انتقال به اماکن امن هستند./مهر

عکس: مهر
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برگزاری نخستین همایش توسعه پایدار در معادن
نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی 2۸ و 2۹دی ماه برگزار می شود.

جلسه بررسی پهنه معدنی ساردوئیه
در اکتشافات انجام شده ۸ محدوده امیدبخش معدنی از پهنه ساردوئیه شناسایی شده است.

تغییر در کمیسیون های تخصصی 
پس از ۶ ماه از شروع به کار شورای شهر: 

کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری 
از عمران و شهرسازی جدا شد

تئاتر »بیست وهفت« در شهر کرمان 
به روی صحنه می رود

خبر

کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری در نشست علنی شورای شهر از کمیسیون 
عمران و شهرسازی جدا شد.

به گزارش کاغذوطن در نشست عمومی شورای شهر کرمان، سیدمحمد صادق تقوی، عضو 
شورای شهر کرمان از جدا شدن کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری از کمیسیون عمران و 

شهرسازی با رای اکثریت اعضای شورای شهر خبر داد.
تقوی اضافه کرد به زودی جلسات تخصصی این کمیسیون با شرکت اعضا برگزار خواهد شد.

پیش از این ریاست کمیسیون میراث فرهنگی، عمران و شهرسازی شورای شهر، منصور 
ایرانمش بود اما هنوز ریاست کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری مشخص نیست.

ادغام موضوعاتی مثل میراث فرهنگی، عمران و شهرسازی در یک کمیسیون پیش از این 
انتقادهایی را به عملکرد شورای شهر توسط فعالین میراث فرهنگی و شهرسازان را در پی 

داشته است.
تعداد کمیسیون های تخصصی شورای شهر کرمان ، پس از این تصمیم به ۷ کمیسیون افزایش 

پپیدا کرده است. 

تئاتر »بیست وهفت« نمایش منتخب دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان و 
راه یافته به جشنواره کشوری فجر تا پنجم بهمن ماه هر شب ساعت ۱۸ در پالتو موج نو شهر 
کرمان به روی صحنه می رود.تئاتر بیست وهفت رتبه دوم بازیگری مرد، رتبه دوم کارگردانی و 

جایزه ویژه طراحی صحنه را در جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان کسب کرد.
بیست وهفت به روابط اجتماعی و درونی افراد می پردازد با اینکه تمام حوادث این نمایش در 
یک آزمایشگاهی واقعه در باغ وحش رخ می دهد؛ هدف این نمایش دفاع از حیوانات بوده و 

نمایشی ضد باغ وحش است.
سالن موج نو شهر کرمان تا ۵ بهمن ، هرشب ساعت ۱۸ میزبان نمایش بیست وهفت به 

نویسندگی و کارگردانی محمد مهدی بحرآسمانی است.
ستار سنجری، زهرا نخعی و مهدی بحر آسمانی از شهرستان جیرفت در این نمایش ایفای 

نقش می کنند.
سایر عوامل این نمایش به شرح زیر است:

طراح و مجری صحنه: مهران سیفعلی پور ،دستیار صحنه: کیان کمالی
نور : میالد شاهی نژاد، موسیقی: محمد حسین سیفی , مرصاد محمدی نیا، منشی صحنه : امین 
افشاری، صحنه گردان : ایلیا چلیپا ، طراح پوستر : عارف نادری ، روابط عمومی : حدیث قنبرنژاد، 

امور رسانه : علیرضا سهرابی
دکتر کیوان دامپزشکی است که عاشق تشریح کردن حیوانات مرده بوده و شغلش علت یابی 
مرگ حیوانات باغ وحش است. همزمان که چند مرگ مشکوک در باغ وحش اتفاق می افتد 

یک زن نیز وارد زندگی کیوان می شود…

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مهندس عمران
جنسیت: اقا

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار

شرایط احراز
حداکثر 1۰ سال سابقه کار در دفتر فنی

آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
حداکثر سن ۴۵ سال

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

موقعیت شغلی:کارشناس بازاریابی تجاری
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

قوه بیان و توان مذاکره باال
مسلط به نرم افزار آفیس

روحیه کار تیمی باال
صنعتی/بازرگانی،  مدیریت  های  رشته  لیسانس  حداقل 

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

موقعیت شغلی:حسابدار
جنسیت: آقا و خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
دارای سابقه کار 

شرایط احراز
مدرک تحصیلی مرتبط

حداقل سه سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار سپیدار

حقوق مکفی
اطالعات تماس
gmail.com@۲۰۲۰.omranbeton ایمیل

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

 استخدام ساختمانی گسترش
و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

استخدام فرآورده های 
لبنی رامک

یک شرکت معتبر تولید بتن 

خبر

خبر

فاطمه استادحسینی / هم زمان با سالروز 
شهادت حضرت ام البنین )س( و دومین 
سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی ۲۵۰ شهید گمنام در سراسر کشور 
تشییع و خاکسپاری شدند که رفسنجان 
میزبان یک شهید گمنام ۲۳ ساله  در شهرک 

یادگار امام )ره( بود. 
 شاید حکمت باران رفسنجان ؛ آب و جاروی 
کوچه  پس کوچه های شهر بود تا آسمان 
هم سهمی در مراسم استقبال از میهمان 
عزیز شهرمان با  قطره های با طراوت باران 

داشته باشد. 

آری در سالروز وفات حضرت ام البنین)س(؛ 
مادر شیر مردان و روز تکریم مادران و همسران 
شهدا، مسئولین و مردم شهید پرور شهرستان 
رفسنجان در زیر بارش رحمت الهی در مراسم 
استقبال ، تشییع  و تدفین شهید گمنام 
شرکت کردند که حضور خانواده های معظم 
شهدا ، ایثارگران و جاویداالثرها زینت بخش 

این مراسم بود. 
مادران شهیدی که آمده بودند برای شهید 
مادری کنند همچون حضرت ام البنین )س( 
که ذکر لبش" حسین مادر ندارد"  بود .آری 
مادران شهیدان دیار فاتحان اروند امروز نشان 

دادند همچون حضرت ام البنین )س( رهروان 
خوبی برای دفاع از حریم والیت و شهادت 
هستند وبا شایستگی جای خالی مادر شهید 

گمنام را پرکردند. 
پس ای شهید گمنام یا بهتر بگویم ای شهید 

خوشنام برخیز و به مادرانت خوش آمد بگو. 
الزم به توضیح است شهید گمنام ۲۳ ساله 
در تاریخ ۱۹ اسفند سال ۶۳ در منطقه شرق 
دجله، در عملیات بدر به شهادت رسیده است 
. این شهید تازه تفحص شده از دوران هشت 
سال دفاع مقدس پس از چهار روز مراسم 
استقبال و تشییع در روستاها و بخشهای 
شهرستان رفسنجان ؛روز یکشنبه با حضور 
پرشور مسئولین ومردم شهید پرور شهرستان 
رفسنجان از میدان شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی تا شهرک یادگار امام)ره( با شکوه 
خاصی تشییع و در جوار مسجدالرسول)ص( 

به خاک سپرده شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری 
در برخی مناطق این شهرستان به صفر رسیده 
است گفت: »در آینده ای نه چندان دور سیرجان 

به شهرستان بدون بیکار تبدیل خواهد شد.«
شهباز حسن پور در نشست مشترک با مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان و معاون فرماندار، شهردار 
و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی 
و شرکت های معدنی و صنعتی شهرستان 
سیرجان در خصوص مسایل پیرامون شهر ثبت 
جهانی سیرجان اظهار کرد: »امروز سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به عنوان اسوه مقاومت و 

الگوی همه آزادی خواهان در سطح جهان مطرح 
است.«نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به معرفی کرمان 
به عنوان پایتخت مقاومت افزود: »در آینده 
نزدیک راهیان نور سردار سلیمانی راه اندازی 
می شود تا امکانات و شرایط حضور زائران سردار 

دل ها در کرمان فراهم شود.«
او با تاکید بر اینکه در بیشتر ایام سال ضریب 
اشغال مراکز اقامتی سیرجان تکمیل است بیان 
کرد:»به زودی با افتتاح فاز اول هتل ۵ ستاره 
سیرجان ظرفیت اقامتی این شهرستان افزایش 
می یابد.«حسن پور از امکان اعطای تسهیالت 
به همه سرمایه گذاران صنعت گردشگری 

استان کرمان از محل تبصره ۱۸ خبر داد و 
تاکید کرد:»با پیگیری انجام شده دیگر هیچ 
محدودیتی برای در اختیار قرار دادن این نوع از 
تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در این 
صنعت در خطه کریمان وجود ندارد.«او خواهان 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شهرستان های 
سیرجان و بردسیر در محل مجلس شورای 
اسالمی و صدا وسیما در تهران شد و افزود:»باید 
بیش از پیش ظرفیت ها و توانمندی های این 
استان در حوزه های مختلف به هموطنان 

معرفی شود.« 
در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه 

فرمانداری، شهرداری و سایر شرکت های 
معدنی و صنعتی همچون گذشته آماده 
مشارکت در بازسازی پروژه های مرمتی و 
بناهای تاریخی شهرستان سیرجان هستند 
گفت:»باید در تهیه طرح بازسازی و تعبیه 
معبرعبور زیرساخت های آب ، برق و گاز بازار 
تاریخی سیرجان تسریع تا پروژه بهسازی 
آن آغاز شود.«او با اشاره به ثبت جهانی گلیم 
شیریکی پیچ سیرجان خاطرنشان کرد:»در 
حال حاضر در بسیاری از نقاط شهرستان 
سیرجان از جمله منطقه بلورد بیکاری به صفر 
رسیده است که می توان با ایجاد کارگاه های 
در  در رشته های مختلف  صنایع دستی 
کاهش نرخ بیکاری به ویژه در بین بانوان این 

شهرستان بیش از گذشته گام برداشت.«

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از افتتاح ۱۲ پروژه ورزشی به 
مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در این استان خبر داد.

 میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به بیان گزارشی 
از پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: به 
مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر ۱۲ پروژه ورزشی با اعتبار 
۱۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در زیربنای ۱۱ هزار و ۱۵۰ مترمربع در 
استان کرمان به بهره برداری می رسند.او زمین چمن مصنوعی روستای 
علی آباد محمد قاسم خان ریگان، زمین چمن مصنوعی روستای شهاب 
آباد ریگان، زمین چمن مصنوعی روستای اکبرآباد گنبکی ریگان، زمین 
چمن مصنوعی روستای جواران رابر، زمین چمن مصنوعی روستای هلیل 
رود رابر، زمین چمن مصنوعی بخش هنزا رابر، زمین چمن مصنوعی 
روستای دهکهان کهنوج، زمین چمن مصنوعی روستای دهنو جعفر آباد 
سیرجان، زمین چمن مصنوعی روستای خواجوشهر سیرجان، زمین 

تشییع شهید گمنام همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین )س( 
مادر شیر مردان شهید در دیارفاتحان اروند

چه زیباست میزبانی از شهیدانی که خوشنام زیستند و گمنام  پر کشیدند 

نرخ بیکاری در برخی مناطق سیرجان به صفر رسیده است

بهره برداری از 12 پروژه ورزشی 
در استان کرمان


