
افتتاح ۳۴ طرح  راهداری 
 استان کرمان
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بانک های خسیس
شش ماه فقط نیمی از سپرده ها صرف تسهیالت شد

پیک ششم شروع شده است

اوایل اسفند به قله 
موج کرونا می رسیم

رییس اداره حفاظت از محیط زیســت جیرفت از معرفی 
کارخانه مس کاتد ســبزواران به مراجع قضایی به دلیل 

فعالیت بدون مجوز خبر داد.

کارخانه مس کاتد سبزواران 
 به مراجع قضایی معرفی شد

دبیر انجمن بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: با توجه به موارد افزایش 
مبتالیان در این دو هفته موج ششم شروع شده است و احتماال تا آخر بهمن 

ماه و اوائل اسفند به قله این موج خواهیم رسید.آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن بیماری های عفونی و 
گرمسیری در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: ما ۱۴ روز است که به صورت 

پی در پی با افزایش موارد ابتال مواجه هستیم و حتی موارد ابتال از موارد بهبود یافته مان بیشتر است.
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رنا
س: ای

عک

توسعــه ،  
سیاست راهبردی 

گهرزمین 
معادن مـی تواننـد از طریـق ایجاد ظرفیـت هـا و موادخام 
بـرای تولیـد، ایجـاد اشـتغال، ارزش افـزوده و درآمد هـای 

مالیاتی رشـد و توسـعه کشـور ها را سـرعت بخشـند. این امر با سیاسـتگذاری های صحیح 
در این بخـش و ارزیابی اثـرات آن روی سـایر بخش های اقتصادی ممکن اسـت. بـا افزایش 
سـرمایه گذاری و تولید در این بخـش از طریق افزایـش بازدهی سـرمایه در بخش معدن و 

صنایـع معدنـی، میتوانید باعـث افزایش سـرمایه گـذاری در این بخـش گردد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 8 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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تومــان  500 قیمــت          1400 بهمــن   6 چهارشــنبه         1161 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کشاورز صادرکننده کشاورز صادرکننده 
چوب زیرساخت چوب زیرساخت 

 را می خورد  را می خورد 
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پل ارتباطی پلیس با افراد ناشنوا و سخت گویش ساداتی نژاد: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱ درصد است
در کرمان راه اندازی شد

استقرار ۱۱ دستگاه راهسازی در ریگان برای بازگشایی 
محورهای خسارت دیده از سیل

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد:

جان باختن دختر پنج ساله با احتمال گازگرفتگی

برگزاری جشن 
گلریزان در 

بیت الزهرای حاج قاسم
 وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ســهم بخــش 
ــدود 11  ــی ح ــص داخل ــد ناخال ــاورزی از تولی کش
ــرمایه  ــن س ــه باالتری ــی ک ــت در حال ــد اس درص
ــه بیــان  ــوده و ب گــذاری در کشــور چهــار درصــد ب
ــدازه  ــه ان دیگــر ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش ب

ــت. ــور نیس ــادی کش ــد اقتص ــهم آن در رش س
ســیدجواد ســاداتی نــژاد در آییــن افتتاحیــه 
ــن  ــی و ســومین کنگــره بی ــن کنگــره مل هفدهمی
ــران در  ــات ای ــوم زراعــت و اصــاح نبات ــی عل الملل
ســخنانی کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس انجــام 
شــد، ســرمایه گــذاری کشــاورزی را از محورهــای 
مهــم دیگــر در ایــن زمینــه دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــن  ــاورزی ای ــش کش ــا در بخ ــکات م ــتر مش بیش
ــذاری در  ــرمایه گ ــی س ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــت ک اس

ــت.  ــده اس ــده و کار نش ــام نش ــش انج ــن بخ ای
او بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاران راغــب هســتند 
ــد:  ــادآور ش ــم نیســت، ی ــن کار فراه ــتر ای ــا بس ام
ــرای  ــوزه را ب ــن ح ــذاری ای ــرمایه گ ــت س جذابی

ــم. ــن نکردی ــذاران روش ــرمایه گ س
ــد  ــاهد فاس ــد ش ــی بای ــه زمان ــا چ ــه داد: ت او ادام
ــان باشــیم یعنــی  ــر درخت شــدن ســیب هــا در زی
مــا عاجزیــم کــه یــک صنعــت تبدیلــی در آنجــا راه 

ــم؟  ــدازی کنی ان
ــاد کشــاورزی دیپلماســی کشــاورزی را  ــر جه وزی
ــه دانســت و گفــت:  از اولویــت هــای ایــن وزارتخان

حضــور مــا در تامیــن غذایــی کشــورهای دیگــر به 
ــه همراه  خصوص کشــورهای همســایه امنیــت را ب

خواهــد داشــت.
ســاداتی نــژاد افزود:سروســامان دادن بــه 
دیپلماســی غــذا مهــم اســت و امیدواریــم بــا 
ــکات را  ــن مش ــئوالن ای ــاش مس ــکاری و ت هم

حــل و فصــل کنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی خطــاب بــه شــرکت 
ــار  ــی اظه ــن الملل ــش بی ــن همای ــدگان در ای کنن
داشــت:از همه شــما درخواســت کمــک داریــم که 
ــه مــا در حــوزه جهــاد کشــاورزی کمــک کنیــد،  ب
ــدات کشــاورزی بســیار مهــم و جــز  ســامت تولی
ــت.  ــاورزی اس ــاد کش ــای وزارت جه ــرورت ه ض

ــدات  ــی از تولی ــت: برخ ــان داش ــژاد بی ــاداتی ن س
کشــور ایــران بــه نــام کشــورهای دیگــر صــادر می 

شــود کــه ایــن موضــوع یــک معضــل اســت. 
ــه دیپلماســی  او تصریــح کــرد: سروســامان دادن ب
غــذا مهــم اســت و امیدواریــم بــا همــکاری و تاش 
مســئوالن ایــن مشــکات را حــل و فصــل کنیــم. 

او بــا اشــاره بــه نداشــتن ســند تــک بــرگ رســمی 
برخــی از زمیــن هــای کشــاورزی در کشــور، اظهار 
داشــت: یکــی از مشــکات بزرگ مــا در کشــاورزی 
ایــن اســت کــه برخــی از زمیــن هــای کشــاورزی 

ــد.  ســند ندارن
ایــن مســئول ادامــه داد: نداشــتن ســند بــه معنــی 

بــه رســمیت شــناخته نشــدن توســط بانــک اســت 
ــه  ــد ک ــت کنن ــد تســهیات دریاف ــذا نمــی توانن ل
مشــکات زیــادی در ایــن زمینــه رخ خواهــد 
ــاورزی  ــی کش ــت اراض ــد هوی ــن بای داد و بنابرای

ــود.   ــخص ش مش
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه ایجــاد فرصــت 
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــی مزرع مطالعات
راســتا از ظرفیــت دانشــگاه هــا اســتفاده خواهیــم 
ــاورزی  ــاد کش ــان جه ــه معاون ــن و هم ــرد، م ک
ــا تمــام دانشــگاه هــا همــکاری  موظــف هســتند ب
ــرای مــا مهــم اســت.  کننــد و حــل ایــن مســائل ب
ــاورزی را  ــاوری کش ــز فن ــدازی مرک ــد راه ان او نوی
در کشــور داد و افــزود: نــگاه مــا بــه توســعه بخــش 
خصوصــی اســت و این بخــش مــی توانــد در زمینه 
کشــاورزی نقــش آفرینــی بســزایی داشــته باشــد.

ــن  ــی و ســومین کنگــره بی ــن کنگــره مل هفدهمی
ــا  ــران ب ــات ای ــوم زراعــت و اصــاح نبات ــی عل الملل
۷50 مقالــه و هــزار شــرکت کننــده مجــازی و 
ــر  ــهید باهن ــته در دانشــگاه ش حضــوری روز گذش
کرمــان آغــاز بــکار کــرد و تــا روز پنجشــنبه ادامــه 

ــت.  ــد داش خواه
در ایــن کنگــره موضوعــات مهــم کشــاورزی 
و چالــش هــای کشــاورزی مــورد بررســی، 
کارشناســی و هــم اندیشــی قــرار خواهــد 

گرفــت. 

ــامانه  ــت: س ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــراد  ــنوایان و اف ــاط ناش ــرای ارتب ــی 110۳4 ب پیامک
ــاح  ــان افتت ــس 110 در کرم ــا پلی ــش ب ــخت گوی س

ــد. ش
ــه  ــامانه 110 ب ــت: س ســردار عبدالرضــا ناظــری گف
صــورت شــبانه روزی آمــاده خدمــات رســانی و 
رســیدگی بــه نیاز هــای حــوزه نظــم و امنیــت عمــوم 
مــردم اســت و بــا توجــه بــه اینکــه درصــدی از افراد 
جامعــه ناشــنوا و یــا ســخت گویــش هســتند از 
ــا افتتــاح ســامانه پیامکــی 110۳4 ظرفیتی  امــروز ب
در تمــام اســتان و کشــور ایجــاد شــد کــه ایــن افــراد 
ــا 110 تمــاس و  ــه صــورت پیامکــی ب هــم بتواننــد ب

ــد. ــاط بگیرن ارتب
ــا  ــنوا ی ــرد ناش ــر ف ــه ه ــن رابط ــه او در ای ــه گفت ب
ــه حضــور  ــاز ب ــوع نی ــه هــر ن ســخت گویشــی کــه ب
ــا ارســال  ــد ب پلیــس و امدادخواهــی داشــت می توان

ــی 110۳4  ــامانه پیامک ــه س ــود ب ــورد و آدرس خ م
ــز  ــران 110 نی ــه کارب ــد ک ــک بخواه ــس کم از پلی
بــا جدیــت و تــاش مضاعــف بــرای رســیدگی 
بــه نیاز هــای امنیتــی ایــن امدادخواهــان عمــل 

ــرد. ــد ک خواهن
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
افتتــاح همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر انجــام شــد.
او مــی گوید:هــر ســاله بیــش از ۲ میلیــون تمــاس با 
110 برقــرار و مــورد رســیدگی قــرار می گیرنــد کــه 
امیدواریــم بــا افتتــاح ایــن ســامانه پیامکــی بتوانیــم 
ــخت  ــنوا و س ــراد ناش ــت اف ــش در خدم ــش از پی بی
گویــش نیــز باشــیم؛ چــرا کــه ایــن افــراد؛ همچــون 
بســیاری از دیگــر شــهروندان بســیار قانونمنــد 
هســتند و مــا نیــز بــه نوبــه خــود در تــاش هســتیم 
ــان  ــا خادم ــراد را ب ــن اف ــه مشــارکت بیشــتر ای زمین

ــم. ــم کنی ــت فراه نظــم و امنی

طی ایام دهه فجر ۳4 طرح حوزه راهداری، راه های روستایی 
و بخش حمل و نقل جاده ای شمال استان با صرف مجموع 
 اعتباری بالغ بر هزارو۹00 میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.
 احسان عراقی زاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمان گفت: در حوزه نگهداری راه، تعداد ۹ طرح شامل اجرای 
روکش بزرگراه محور سیرجان-بندرعباس، اجرای روکش بزرگراه 
محور بردسیر- سیرجان، کرمان- بافت، بافت - رابر می باشند که با 

صرف اعتباری معادل 400 میلیارد ریال انجام شده است.

نیمـی از سـپرده های اسـتان بلوکـه شـده یـا حداقـل صـرف پرداخـت تسـهیات بـه اسـتان نشـده اسـت. رویـه ای 
کـه از مهرمـاه 1400 تـا 6مـاه قبلـش وجـود داشـته. هـر مـاه بانکـداران کرمانـی درهـای خزانـه خـود را بـه انـدازه50 
تـا 60درصـداز منابـع خـود بـرای سـرمایه گـذاران و تسـهیات بگیـران بـاز گذاشـته اند. آخریـن گـزارش ثبـت 

شـده در بانـک مرکـزی مربـوط بـه مهـر 1400 اسـت. مقابـل سـپرده  هـای کرمـان پـس از کسـر سـپرده قانونـی 
،عـدد  ۹5۲هـزار میلیـارد ریـال ثبـت شـده و میـزان تسـهیات نیـز 561هـزار میلیـارد ریال.41درصـد از منابـع 
 اسـتان صـرف پرداخـت تسـهیات و سـرمایه گـذاری بـه اسـتان نشـده تـا از آنجـا مسـتقیم بـه پایتخـت رود.

فرمانــدار ریــگان گفــت: 11 دســتگاه راهســازی 
بــرای بازگشــایی محورهــای مســدود شــده و 
خســارت دیــده از ســیاب در ایــن شهرســتان 

اســتقرار یافــت.
ــک  ــودر، ی ــتگاه ل ــه دس ــزود: س ــری اف ــن باق امی
گریــدر، ۲ بولــدوزر، چهــار کامیــون و یــک دســتگاه 
ــدود  ــای مس ــایی محوره ــی کار بازگش ــل مکانیک بی

ــد. ــرده ان ــاز ک ــگان را آغ ــده ری ش
ــایی راه  ــا بازگش ــت م ــه اولوی ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
هــای مناطــق کوهســتانی ریــگان اســت بیــان 
ــه مناطــق  ــی ب ــی و زمین داشــت: امدادرســانی هوای

ســیل زده در ایــن شهرســتان ادامــه دارد.
فرمانــدار ریــگان از تخریــب ۳50 کیلومتــر راه در 
ــیاب  ــدن س ــاری ش ــل ج ــه دلی ــتان ب ــن شهرس ای
ــتر  ــت: بیش ــر داد و گف ــر خب ــای اخی ــی ه و بارندگ
ز ســیل در مناطــق  راههــای آســیب دیــده ا

کوهســتانی ریــگان قــرار دارنــد.
ــگان،  ــای ری ــان داشــت:طغیان رودخانه ه ــری بی باق
بازگشــایی راه هــای مســدود شــده ایــن شهرســتان 

را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
ــرق تمــام مناطــق ســیل زده  او عنــوان کــرد: آب و ب

شهرســتان ریــگان اکنــون وصــل شــده اســت.

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری کرمـان، از جان باختـن دختر پنج سـاله با 
احتمـال گازگرفتگـی و مصدومیت مادر ۳0 سـاله در 

یـک منزل مسـکونی خبـر داد.
یـی گفـت: سـاعت 11:۹ دقیقـه روز  رضـا میرزا
تمـاس  دریافـت  بـا  بهمن مـاه  پنجـم  سه شـنبه 
تلفنی مبنـی بر پاسـخگو نبودن سـاکنان یـک واحد 
مسـکونی واقـع در بلـوار »معلـم« بـا سـامانۀ 1۲5 
سـازمان آتش نشـانی، بافاصلـه اکیـپ امدادونجات 
از ایسـتگاه شـماره »۲« بـه محـل حادثـه اعـزام و 
بـا توجـه بـه فوریـت موضـوع، دِر منـزل مسـکونی 

بـاز شـد .
او ادامـه داد:آتش نشـانان در بـدو ورود بـا خانمـی 
تقریبـاً ۳0 سـاله و دختـری پنج سـاله مواجه شـدند 

کـه بـه تاییـد عوامـل اورژانـس، دختربچـه قبـل از 
رسـیدن اکیـپ اعزامی،بـا احتمـال گازگرفتگی جان 
خود را از دسـت داده بود و شـخص حادثه دیدۀ دیگر 
توسـط عوامل اورژانس بـه بیمارسـتان منتقل شـد .
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری کرمان افزود:علت دقیق وقـوع این حادثه 
منـوط بـه نظـر پزشـکی قانونـی اسـت، اما شـواهد و 
بررسـی های اولیـۀ صحنـۀ حادثـه، نشـان از احتمال 

گازگرفتگـی دارد.
میرزایـی بیـان کـرد:از شـهروندان خواهشـمندیم 
نسـبت بـه بازدیـد مجـدد وسـایل گرمایشـی خـود 
اقـدام کننـد و در صورت نیـاز بـه هرگونـه راهنمایی 
و مشـاوره بـا کارشناسـان سـازمان آتش نشـانی بـا 

شـمارۀ 1۲5 تمـاس بگیرنـد.

ــتان  ــه اس ــتاد دی ــددکاری س ــئول م مس
کرمــان گفــت: هشــتمین جشــن گلریزان، 
ویــژه محکومــان جرائــم غیرعمــد زن 
صبــح امــروز در بیــت الزهــرای حــاج 

ــد. ــزار ش ــم برگ قاس
 فریبــا بهرامــی گفــت: ایــن مراســم 
ــوان  ــژه بان ــزان وی ــن گلری ــتمین جش هش
در ســطح اســتان کرمــان اســت کــه 
طــی برگــزاری جشــن های قبلــی، ۳۸ 
مددجــوی زن از ســطح زندان هــای اســتان 
کرمــان  بــا پرداخــت مبلــغ یــک میلیــارد و 

۲۸0 میلیــون تومــان آزاد شــدند. 
ــه او در حــال حاضــر ۹ مددجــوی  ــه گفت ب
ــان  ــتان کرم ــای اس ــطح زندان ه زن در س
تحمــل حبــس می کننــد کــه بــرای آزادی 
آنــان، حــدود ۲ میلیــارد تومــان نیــاز 

ــت. اس
در ایــن مراســم بهرآســمانی، مدیــر کل 
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری کرمــان  
گفــت: بــه فرمــوده پیامبــر اکــرم )ص( 
ــدگان  ــده ای از بن ــره از کار بن ــس گ ــر ک ه
ــاز  ــد گــره از کار او ب ــاز کنــد، خداون خــدا ب
می کنــد؛ بنابرایــن بایــد بــرای داشــتن 
ــا  ــود ت ــاش ش ــالم ت ــه ای س ــک جامع ی
یــک زن یــا مــادر کــه ســتون اصلــی 
ــته  ــورت ناخواس ــه ص ــت و ب ــواده اس خان
وارد زنــدان شــده بــا حمایــت و کمــک 
خیــران خصوصــا بانــوان از زنــدان آزاد و به 

ــردد. ــاز گ ــود ب ــواده خ ــوش خان آغ
ــت:  ــی گف ــم طباطبای ــن مراس ــه ای در ادام
ــواده  ــک خان ــان ی ــه و بنی ــن پای ــم تری مه
ــرد  ــن زن م ــت و  از دام ــادر اس ــامی م اس
ــد ایــن مهــم  ــه معــراج رســید؛ پــس نبای ب
تریــن اصــل خانــواده از بیــن بــرود یــا 
تخریــب شــود کــه تبعــات اجتماعــی زیان 

ــر دارد. ــه در ب ــرای جامع ــاری را ب ب
ــی زن طــی ســال هــای  او گفــت: ۳۸ زندان
ــتان  ــه اس ــتاد دی ــک س ــا کم ــته ب گذش
ــران از  ــک خی ــت و کم ــا حمای ــان و ب کرم

ــدند.  ــدان آزاد ش زن
اســتاد حــوزه و دانشــگاه مــی گویــد: 
ــی  ــی و روان ــت روح ــامت و امنی ــد س بای
یــک مــادر در جامعــه تامیــن شــود و ایــن 
موضــوع، نیــاز بــه آمــوزش و برنامــه ریــزی  
ــتگاه ها  ــا و دس ــی نهاد ه ــت تمام ــه هم ب

ــه دارد.  ــک جامع ــطح ی در س
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آیا 40 درصد معدن مس 
سرچشمه به مردم رفسنجان 

واگذار می شود؟
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلس شـورای اسـامی با 
اشـاره به مصاحبه هفته گذشـته وزیر صمـت در حاشـیه افتتاح 
معدن کـرور عنبرآبـاد مبنی بـر اینکه معـادن حتمـا از نیروهای 
بومـی اسـتفاده کننـد، ابـراز کرد:دسـتور وزیـر صمت بـه منزله 
یک بخشـنامه و اباغیه اسـت و از مدیـران مس مـی خواهم این 

دسـتور وزیر را جـدی بگیرند.
حجت االسـام دکتر حسـین جالی اظهار کرد:خدا را شـاکریم 
که تاش های بـی وقفـه در خصـوص بومی سـازی مجتمع مس 
رفسـنجان جـواب داد و برنامـه ای کـه طـی دو سـال نمایندگی 
داشـتم، محقق شـد و تـاش زیـادی شـد کـه مجتمع مـس به 
نـام رفسـنجان ثبـت شـود و الحمـدهلل ثبـت شـد و در خصوص 

اسـتقال مـس برنامه هـا در حال اجراسـت.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس با اشـاره بـه بومی 
سـازی نیروهـای مجتمـع مس کـه در حـال تحقق اسـت، ادامه 
داد: بیش از 14 هـزار جوان بیکار جویای کار در شهرسـتان های 
رفسـنجان و انـار داریم امـا متأسـفانه از اسـتان ها و شهرسـتان 
هـای دیگـر در مجتمـع مس رفسـنجان مشـغول بـه کارنـد، ما 
مخالف ایجاد اشـتغال برای دیگـران نیسـتیم اما اولویـت باید با 

نیروهـای بومی باشـد.
او در خصـوص صحبـت دیگـر وزیر صمـت مبنـی بـر اینکه 40 
درصد از معـادن به مـردم مجاور معدن واگذار شـود، بـا ذکر این 
سـوال از وزیر که آیا این مسـئله شـامل مردم رفسـنجان هم می 
شـود یا مربوط بـه معادن تازه تاسـیس اسـت، تصریـح کرد:باید 
این موضـوع شـفاف سـازی شـود که مـا هـم بـه مـردم بتوانیم 
پاسـخ دهیـم و اگر شـامل مردم رفسـنجان می شـود، سـازوکار 

این موضوع مشـخص شـود.

کارخانه مس کاتد سبزواران 
به مراجع قضایی معرفی شد

سمیه خدیشــی- رییس اداره حفاظت از محیط زیست جیرفت از 
معرفی کارخانه مس کاتد سبزواران به مراجع قضایی به دلیل فعالیت 
بدون مجوز خبر دادمطهره قریشی محل استقرار کارخانه مس کاتد 
امید سبزواران را برخاف ضوابط استقرار طرح های تولیدی و صنعتی 
دانست و گفت:علی رغم مخالفت محیط زیست به دلیل قرار گرفتن 
محل این کارخانه در حریم شهر و نوع فرایند تولیدی آن که صراحتاً 
در تاریخ اسفند ۹۸به سازمان صمت جنوب کرمان اعام گردید، اما از 
طریق کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک به ریاست معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری و با توجه به این که کارخانه در مرحله بهره 
برداری بوده و تمامی تجهیزات آن نصب  شده بودند با حمایت سازمان 
صمت و صرفاً به دلیل حمایت از تولید و اشتغال،مصوبه ای برای ادامه 
فعالیت واحد که قبًا اســتقرار پیدا کرده بود  توسط سازمان صمت 

جنوب و به صورت مشروط صادر شد. 
او افزود :این مصوبه مشــروط به این بود که محیط زیست می تواند 
هر زمان کارخانه از برنامه مدیریت زیست محیطی واحد عدول کرد 
فعالیت واحد را متوقف نماید.قریشی می گوید:متاسفانه در پایش های 
اخیر کارشناسان این اداره متوجه شــدیم بدون هر گونه استعام و 
هماهنگی اقدام به اجرای هیپ جدید با هدف افزایش ظرفیت تولید در 

زمین مجاور کارخانه فعلی کرده است. 
رییس اداره حفاظت محیط زیســت جیرفت با ابراز تاســف از نحوه 
واگذاری زمین در شــهرک صنعتی بیان داشت : واگذاری زمین هم 
برخاف ضوابط جاری بدون استعام از محیط زیست از طرف شرکت 
شهرک های صنعتی به کارخانه جهت طرح توسعه صورت گرفته است 
و این اداره حسب وظیفه ذاتی خود در شناسایی,کنترل, پایش, ممانعت 
و جلوگیری از آلودگی منابع آب,خاک و هوا اخطاریه ای را جهت توقف 

عملیات اجرایی صادر  و تحویل مسئوالن کارخانه گردید. 
قریشی اظهار داشت:مجتمع مذکور پس از گذشت مهلت مقرر و به 
دلیل عدم توقف عملیات اجرایی به اســتناد مواد 6۸۸ و 6۹0 قانون 
مجازات های اسامی به دلیل تهدید جدی علیه بهداشت و سامت 
عمومی شهروندان و اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوز از محیط زیست 
در هشتم دی ماه  به مراجع قضایی معرفی شده است و منتظر دستور 
دادســتان محترم در خصوص توقف عملیــات اجرایی هیپ جدید 

هستیم. 
رییس اداره حفاظت از محیط زیست ضمن ابراز امیدواری از اینکه با 
دستور مرجع قضایی بتوانیم جلوی اقدامات خاف ضوابط و مقررات را 
بگیریم گفت:منابع ملی در حکم انفال و متعلق به عموم مردم می باشد 
و محیط زیست شهرستان جیرفت با حمایت مدیر کل اداره محیط 
زیست با تمام قدرت در مقابل اقدامات خاف ضوابط ایستاده و اجازه 

نمی دهد سامت مردم تهدید شود.

طی ایام دهه فجر ۳4 طرح حوزه راهداری، راه های 
روستایی و بخش حمل و نقل جاده ای شمال استان 
با صرف مجموع اعتباری بالغ بر هزارو۹00 میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسند. احسان عراقی زاده مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: در حوزه نگهداری 
راه، تعداد ۹ طرح شامل اجرای روکش بزرگراه محور سیرجان-

بندرعباس، اجرای روکش بزرگراه محور بردسیر- سیرجان، 
کرمان- بافت، بافت - رابر می باشند که با صرف اعتباری معادل 400 
میلیارد ریال انجام شده است.به گفته او اجرای آسفالت حفاظتی 
میکروسرفیسینگ محور کرمان- راور، اجرای لکه گیری با دستگاه 
بلوپچر و درزگیری در سطح استان، اصاح طرح هندسی و رفع 
نقطه حادثه خیز پیچ های بیدران ورودی شهرستان بم، اصاح طرح 
هندسی و رفع نقطه حادثه خیز ورودی بزنجان و همچنین احداث 
راهدارخانه مرکزی رابر با صرف اعتباری معادل 160 میلیارد 
ریال آماده افتتاح است.عراقی زاده می گوید:حدود 1۳ هزارو 1۷0 
کیلومتر طول راه های آسفالته، استان ما راه در جایگاه دوم کشوری 
قرار داده است.او گفت: در بخش سامانه های هوشمند جاده ای نیز 
تعداد ۳ سامانه با صرف اعتبار ۲۷ میلیارد ریال که از محل اعتبارات 
ملی )سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور( تامین شده 
است افتتاح خواهند شد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان می گوید: در حوزه فنی و زیربنایی نیز، ساختمان 
قانون تردد، نمازخانه بین راهی گدارخراسانی و همچنین پاسگاه 
پلیس راه باغین با هزینه ای بالغ بر ۳50 میلیارد ریال آماده افتتاح 
هستند.عراقی زاده گفت: طی این ایام همچنین، تعداد 1۲ طرح 
در حوزه راه های روستایی با صرف اعتباری معادل ۷10 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات استانی افتتاح می شوندکه در حوزه راه های 
روستایی شهرستان های انار، بافت، شهربابک، سیرجان، فهرج، 
بردسیر و راور قرار دارند.به گفته او آسفالت راه های دسترسی تعداد 
6 مجتمع خدماتی رفاهی بین، راهی در شهرستان های شهربابک، 
رفسنجان، سیرجان، ریگان و بم از دیگر طرح های آماده افتتاح اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای شمال استان کرمان هستند که 
با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۸0 میلیارد ریال در دهه فجر امسال 

مورد بهره برداری قرار می گیرند.

رئیس اداره توسعه مهندسی ومقررات ملی 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 
از اعام نتایج آزمون  مرداد ماه 1400 برای اشتغال 
به کار مهندسی، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی 
خبرداد گفت : زمان مراجعه براي تحویل مدارک جهت صدور 
پروانه اشتغال به کار از ۲0 بهمن 1400خواهد بود. نسیم راسخ 
در این باره بیان داشت: با توجه به اعام نتایج آزمون ورود به حرفه 
مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی که آزمون 
آن در مورخ 1۳، 14 و 15 مردادماه 1400 برگزار شد قبول شدگان 
این آزمون می توانند از ۲0 بهمن 1400 با همراه داشتن مدارک 
خود نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند.او اظهار داشت:افراد 
پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال بکار را دارا 
مي باشند، الزم است برای اطاع از مدارک و انجام سایر مراحل جهت 
دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسي به اداره کل راه و شهرسازی 
جنوب کرمان واحد دفتر توسعه و کنترل مقررات ملی و متقاضیان 
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی و معماران تجربی به سازمان 
استان محل عضویت خود از تاریخ  ۲0 بهمن 1400 مراجعه کنند.

راسخ تاکید کرد:صرفاً قبولي شرکت کنندگاني که شرایط شرکت 
در آزمون را مطابق با راهنماي ثبت نام آزمون های مذکور احراز 
نموده اند و سنوات کارآموزی آنها تا 15 مردادماه 1400 تکمیل 
گردد، مورد تأیید خواهد بود . داوطلباني که تاریخ اخذ مدرک 
تحصیلي درج شده در هنگام ثبت نام با تاریخ مدرک تحصیلي شان 
متفاوت مي باشد و به هر دلیل، شرایط شرکت در آزمون را مطابق با 
دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت نام آزمون احراز ننموده باشند، 
کان لم یکن تلقي مي شود.او بیان کرد: گواهی قبولی در آزمون  صرفاً 
یکی از مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال بکار است.سایر 
مدارک مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد 
شد.  صرف قبولی در آزمون، بدون احراز سایر شرایط تعهدی برای 
صدور پروانه اشتغال به کار ایجاد نمی کند.او اشاره کرد:با توجه به 
دستورالعمل شماره 11۸۷۸۲/400 مورخ  6  آذر 1۳۹۷ قبولي 
آزمون با رعایت شرایط و ضوابط دستورالعمل مذکور و تأیید آن 
توسط اداره کل راه وشهرسازی حداکثر به مدت ۳ سال و تا تاریخ 
15مرداد 140۳ اعتبار دارد.الزم به ذکر است:زمان صدور پروانه 

اشتغال به کار در رشته طراحی معماری متعاقبا اعام خواهد شد.

افتتاح 34 طرح راهداری
 استان کرمان

20 بهمن ماه زمان مراجعه برای 
تحویل مدارك جهت صدور 

پروانه اشتغال مهندسان است

خبر

خبر

خبر

   

تولید در بخش کشاورزی به دلیل شرایط خاص خود با 
معضالتی همراه است اگرچه این تولید وقتی در مسیر 
درست و راه هموار قرار گیرد، می تواند با صنایع دیگر 
رقابت کند و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی کشور 
را به خود اختصاص دهد، اما تاکنون نتوانسته بیش از 

20 درصد از این  میزان را از آن خود کند.
جنوب کرمان به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود سهم 
ویژه ای در تولید محصوالت  کشاورزی کشور دارد و 
از آنجا که شغل اکثر مردم این منطقه مرتبط با این  
بخش است  چالش های این بخش هم تاثیر مستقیم 

در زندگی و اقتصاد مردم جنوب کرمان دارد.
 در حالی که در اکثر نقاط کشور کشاورزی در حال 
گذران سرمای زمستان است، جنوب کرمان با تکیه 
بر اقلیم خاص خود فصل پویایی و تولید در کشاورزی 
را می گذراند.مدتی است خبر برگشت محموله 
محصوالت کشاورزی از بازارهای صادراتی  در صدر 
اخبار قرار گرفته است اتفاقی که کام صادرکننده های 
این بخش باالخص در جنوب کرمان را تلخ کرده است. 
گفته می شود تغییر استانداردهای واردات برخی 
محصوالت کشاورزی در کشورهای مقصد مسبب این 
موضوع است دولتمردان در حال چانه زنی هستند، 
برای همسو شدن با قوانین بین المللی وزارت جهاد 
کشاورزی در اواخر ماه گذشته به همه تولید کنندگان 
اعالم کرده که برای صادرات محصوالت خود گواهی 

سالمت از سازمان غذا و دارو دریافت کنند.
این ابالغ به نظر راه حل پایان مشکالت صادرات 
باالخص در کشور مقصد روسیه است اما اینطور 
نیست، آغاز مشکالت جدیدی در راه بازرگانان جنوب 
کرمان است. تنها آزمایشگاه های تایید گواهی سالمت 
در دو شهر قشم و تهران است، به دلیل فساد پذیری 
زود هنگام محصوالت کشاورزی در عمل این مورد راه 

بی سرانجام جلوی پای صادر کننده گان است.
روند طوالنی دریافت گواهی سالمت محصول 

را فاسد می کند
یکی از صادرکنندگان این منطقه بسیار نگران و 
سردرگم از روند دریافت گواهی سالمت می گوید 
منطقه باید آزمایشگاه مرجع داشته باشد که متاسفانه 
طبق قولی که داده بودند هنوز راه اندازی نکردند و 
نمونه آزمایشگاهی برای آزمایش و دریافت جواب 
باید به قشم یا تهران فرستاده شود.نادری می گوید 
ارسال نمونه آزمایشگاهی تا حصول نتیجه 5 روز طول 
می کشد و بعد از گذشت این مدت و گرفتن گواهی 
سالمت، چند روز تا رسیدن تره بار به مقصد نیاز است 

که عمال محصول فاسد و خراب می شود.
او ادامه داد: دانشگاه علیرغم قول هایی که داده بود 
نتوانست آزمایشگاه مرجع منطقه را راه اندازی کند و ما 

مجبور به گرفتن گواهی سالمت هستیم که کارشناس 
معاونت غذا و دارو در جیرفت نمونه برداری از محصول 

را انجام می دهد .
نادری که صادرکننده بادمجان است افزود: از ما تعهد 
محضری گرفته شده و بر طبق آن خسارت مالی و 
مشکالت احتمالی بوجود آمده بر عهده خود ما است. 
اما کارشناس نمونه بردار این همکاری را ندارد و اگر 
تمام بار آماده ارسال نباشد، اقدام به نمونه برداری 
نمی کند و این باعث تاخیر و فساد بار می شود. این 
صادرکننده تقاضای نمونه گیری در محل تولید را دارد 

که باعث تسریع در روند ارسال بار می شود.
با صادرکننده دیگری در رابطه با روند گرفتن گواهی 
سالمت صحبت کردیم ،او اما نظری متفاوت از نفر 
قبلی داشت.جاللی می گوید: برای تسریع در روند 
کار و جلوگیری از اتالف وقت هنگامی بار در محل 
سورت و بسته بندی و یا مرحله پیش سرما قرار 
دارد کارشناس معاونت غذا و دارو اقدام به نمونه 
برداری کند. وی که بار آماده ارسال خود را از تعداد 
زیادی از گلخانه های کوچک تهیه کرده است روند 
نمونه برداری از محل تولید را طوالنی و منجر به ضرر و 

زیان به محموله خود می داند. 
تعیین، تدوین و اعالم استانداردها، ضوابط، ویژگي ها و 
مقررات مربوط به واردات، صادرات و همچنین تعیین 
میزان باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی  از 
وظایف سازمان غذا و دارو است. برای مشخص شدن 
موضوع و روند گرفتن گواهی سالمت به معاونت غذا و 

داروی شهرستان جیرفت مراجعه کردم.
مدیر نظارت بر موادغذایی آرایشی و بهداشتی معاونت 
غذا و داروی علوم پزشکی جیرفت با عنوان اینکه 
نام گواهی صادره گواهی انطباق آفت کش هاست 
نه گواهی سالمت بیان داشت: در استان آزمایشگاه 
نداریم و آزمایشگاه های مربوطه در خارج از استان 
هستند که نمونه باید به صورت فیزیکی به آزمایشگاه 
برسد و منتظر جواب آزمایش باشیم تا اقدام به صدور 

مجوز کنیم، که این زمان بر است.
فاطمه سعیدی اظهار داشت: گلخانه ها باید شناسه 
دار شوند و این کار با همکاری جهاد کشاورزی و اداره 
استاندارد صورت می گیرد که البته تعداد محدودی از 
گلخانه های جنوب کرمان شناسه دار هستند و این 

خال  در این برهه زمان احساس می شود .
 سعیدی با اشاره به اینکه در گلخانه های عمده که 
دارای واحد های سورت و بسته بندی  مجوزدار 
هستند و یا اینکه تولید کننده خود صادر کننده باشد 
ارزیابی راحت تر انجام می شود که این تعداد  گلخانه 
خیلی محدودند افزود: متاسفانه  بعضی از افراد،حق 
العمل کار هستند که با خرید محصول از گلخانه های 
متفاوت جهت صادرات اقدام می کنند که ردیابی و 

تضمین کیفیت این موارد سخت است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو با اعالم 

اینکه برای صدور این گواهی الزم است نمونه برداری 
به صورت روزانه انجام بگیرد،بیان داشت: این حجم 
از نمونه برداری روزانه نیازمند به نیروی انسانی و 

پشتیبانی مالی است که روند کار را مشکل می سازد.
سعیدی که از جلسات متعدد برای رفع مشکالت 
پیش روی صدور مجوز خبر می دهد، گفت: تعدادی از 
صادرکنندگان درخواست نمونه برداری از محل تولید 
را دارند و تعدادی دیگر خواستار انجام آن در مراحل 
سورت و بسته بندی هستند. و علیرغم اینکه شرایط 
مناسب برای صدور مجوز را نداریم زمان بیشتری برای 

رصد نیاز است .
مالك اصلی دقت و صحت 

نمونه برداری است
او ادامه می دهد: مالک اصلی دقت و صحت در نمونه 
برداری است و نمونه باید کامال علمی و بر اساس اصول 
و به صورت تصادفی از مکان گلخانه گرفته شود و 
نمی توان به سلیقه افراد آن را تغییر داد زیرا در صحت 
عمل تاثیر می گذارد که عواقب آن به صادرکننده بر 
می گردد.فاطمه سعیدی در جواب اینکه دلیل تعهد 
محضری متقاضی چیست بیان داشت: ایراد کار از 
آنجاست که محصول بارگیری شده از گلخانه های 
متعدد و مختلفی است به همین دلیل وجود خطای 
احتمالی باال می رود و صادرکننده تعهد می دهد که 
الزاما از گلخانه هایی که به معاونت غذا و دارو معرفی 
شده اند و نمونه گیری از آنها انجام گرفته است، 
محصول بارگیری گردد. و هرگونه دخل و تصرفی  در 

محصول بر عهده خود صادر کننده است .
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
معاونت غذا و دارو به این مورد هم تاکید کرد که با توجه 
به درخواست متقاضی از گلخانه در محل تولید و یا 
پس از پایان بسته بندی و سورت نمونه گیری انجام 
می گیردو جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه تهران 

ارسال می گردد.
  سوپرایز روسیه در دقیقه ۹0

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان با ذکر این مورد که بیش از 
سه سال است که کنترل کیفی و راه اندازی آزمایشگاه 
مرجع در حال بررسی و اقدام است و این اطالع 
رسانی به گلخانه داران انجام گرفته که به سمت 
استاندارد سازی محل تولید و بسته بندی گلخانه برود 
افزود:با برگشت محموله های صادراتی مواجه شدیم و 
صادرات به کشور روسیه ممنوع شد، در ابتدا گفته شد 
باید گواهی قرنطینه دریافت شود که با وجود کلینیک 
آزمایشگاهی مرجع مربوطه در محل شهرستان این 
کار انجام می گرفت. اما یکباره اعالم شد که برای صدور 
محموله گیاهی به کشور روسیه آنالیز آزمایشگاهی 
سموم و فلزات سنگین وباقی مانده آنها نیز پیوست 
گواهی سالمت باشد تا اینکه حفظ نباتات بتواند 

گواهی بهداشتی مورد نیاز را صادر کند. 

حسین صالحی افزود: در این رابطه چندین جلسه با 
معاونت غذا دارو، صادرکنندگان ومسووالن مربوطه در 
جهت اتخاذ راهبرد اصولی برگزار شد. در محصوالت 
گلخانه ای این امکان وجود ندارد که از محموله بار که 
در پایانه قرار دارد اقدام به نمونه برداری شود چرا که 
با توجه به فاصله مکانی تا آزمایشگاه مرجع در قشم 
و تهران به دلیل طوالنی شدن روند دریافت مجوز و 

احتمال فساد محصول باال می رود. 
صالحی پایش و نمونه برداری تصادفی از محل تولید 
و گلخانه و گرفتن تعهد محضری از صاحب بار که بار 
صادراتی از محلی که نمونه گیری انجام گرفته است 
بارگیری شود را تنها راه برای کاستن فاصله زمانی 
بوجود آمده دانست و افزود: باری که در این محل 
مجوز الزم را کسب می کند مجدد در محل مقصد 
مورد آزمایش قرار می گیرد و نباید صحت این گواهی 

زیر سوال برود.
صادرات به کشورهای دیگر غیر روسیه 

محدودیتی ندارد
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان بیان داشت طبق رایزنی سازمان حفظ نباتات 
کشور محدودیت ارائه مجوز باقی مانده سموم فعال 
در کشور مقصد صادراتی روسیه است ،واین شامل 
کشورهای دیگر مانند قرقیزستان و ارمنستان و 
قزاقستان نمی شود . او در پایان گفت: جهت کاهش 
خطا و با توجه به اینکه  شرایط آزمایشگاه مرجع 
منطقه را در دانشگاه جیرفت داریم مسووالن مربوطه 

در حال راه اندازی آن به فوریت هستند. 
راه اندازی آزمایشگاه مرجع 

در اولویت قرار دارد
رییس دانشگاه جیرفت در رابطه با راه اندازی 
آزمایشگاه مرجع در جیرفت گفت : به ضرورت 
پیگیر تکمیل آزمایشگاه هستیم قبال چهار نمونه سم 
ممنوعه بود و االن هفت سم را ممنوعه اعالم کردند که 
یکی از این سموم به نام استامی پراید دستگاه خاصی 

می خواهد که به دنبال تهیه این دستگاه هستیم. 
حسین شکفته اظهار داشت: راه اندازی آزمایشگاه با 
فوریت در اولویت کاری قرار گرفته است و انتظار داریم 
ظرف مدت یک ماه آینده  به متقاضیان در جنوب 

کرمان خدمات مربوطه ارائه شود.
 حاال که گلخانه هایمان اصولی نیستند، وعده افتتاح 
پایانه صادراتی را هر سال می شنویم ، چوب نبود 
زیر ساخت را می خوریم. صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی به طور خاص صادرکنندگان به مقصد 
روسیه فعال راهروهای جهاد کشاورزی ، معاونت غذا و 
دارو و دفترخانه های رسمی را  طی می کنند و چشم به 
راه جواب آزمایش نمونه ارسالی محصول خود از تهران 
می مانند و دل دل می کنند که محصول شان در این 
گیرودار و کش و قوس ها نگندد و دل خوش می شوند 

به وعده هایی که می شنوند.

 سمیه خدیشی| کاغذ وطن 

گزارش

با صادرکننده دیگری در رابطه با روند 
گرفتن گواهی سالمت صحبت کردیم 
،او اما نظری متفاوت از نفر قبلی داشت.
جاللی می گوید: برای تسریع در روند 
کار و جلوگیری از اتالف وقت هنگامی 
بار در محل سورت و بسته بندی و یا 
مرحله پیش سرما قرار دارد کارشناس 
معاونت غذا و دارو اقدام به نمونه برداری 
کند. وی که بار آماده ارسال خود را از 
تعداد زیادی از گلخانه های کوچک تهیه 
کرده است روند نمونه برداری از محل 
تولید را طوالنی و منجر به ضرر و زیان به 
محموله خود می داند. 

کشاورز صادرکننده، چوب زیرساخت را می خورد 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: جهت صدور محموله گیاهی به روسیه مجوز باقی مانده سموم و 

فلزات سنگین باید پیوست گواهی سالمت باشد
مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو علوم پزشکی جیرفت: دراستان آزمایشگاه مرجع صدور مجوز نداریم و نمونه محصول باید 

به آزمایشگاه تهران ارسال شود  
رییس دانشگاه جیرفت : راه اندازی آزمایشگاه را به فوریت دنبال می کنیم

رنا  
: ای

س
عک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۰۱ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مطهره پورسهرابی زرندی فرزند درعلی به شماره شناسنامه ۱۳۶۷ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۴۹.۱۰ مترمربع از پالک ۱۷۷۸ اصلی واقع در زرند _ اکبرآباد 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین نیک نفس محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
چون اقای محمد آسوبار مالک ششدانگ پالک ۴۳۹فرعی از ۴۹۲-اصلی واقع در بخش۴۵کرمان 
با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر 
که قبال ذیل ثبت ۲۷۲۳۳صفحه ۲۱۱دفتر۱۵۳امالک محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت 
جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست 
نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می 
باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی 
)۱۰روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف:606

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۰۲ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ملکی باب هویزی فرزند علی به شماره ملی 
۳۰۸۰۱۴۵۵۶۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۴۱۴.۳۵ مترمربع از پالک ۱۷۷۸ اصلی واقع 
در زرند _ اکبرآباد خیابان شهید زمانی  خریداری از مالک رسمی آقای یداله ابراهیمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۲۸ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس محسنی باب عبدانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۱۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۷۵ مترمربع از پالک ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند _ خیابان 
شهید بهشتی کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی خانم پروین طهرانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
شماره  دادخواست  ۲۱۷بشرح  شناسنامه  دارای  فرزندنظر  اوژند  صغری  خانم 
جانی  فرزند  اوژند  احمد  شادروان  داده  ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۳۰۴۲۷۶۱مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳توضیح 
بشناسنامه  ۴۸۳۷در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷در شهرمنوجان فوت شده و وراثت منحصر حین 

الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-امیر علی اوژند فرزند احمد  ت ت ۱۳۹۱/۸/۸ ش م ۶۰۸۰۳۰۹۵۶۴

۲-ناهید اوژند فرزند احمد  ت ت ۱۳۹۱/۸/۸ ش م ۶۰۸۰۳۰۹۵۵۶
۳-نرگس اوژند فرزند احمد  ت ت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ ش م ۶۰۸۰۲۴۲۰۲۸)فرزندان متوفی(

۴-صغری اوژند فرزند نظر  ت ت ۱۳۶۴/۳/۱ ش م ۳۱۶۱۱۲۹۵۷۱)همسر متوفی(
۵-جانی اوژند فرزند شعبان  ت ت ۱۳۳۶/۱۰/۱۰ ش م ۶۰۸۹۷۳۰۱۴۹)پدر متوفی(

 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
 دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . م الف :26

آگهی فقدان سند مالکیت:

آگهی فقدان سندمالکیت

زاده  محمدعلي  نصرت  خانم  اینکه  به  نظر 
 34 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  ماهاني 
سهم  جز  با  ملی  شماره  دارای  تولد  تاريخ 
دانگ  شش  مالک  بعنوان   6 سهم  کل  از   6
 139577 مالکيت  مستند  شماره  با  اعيان 
مالکيت  سند  موضوع  تاريخ1386/02/05 
سری   778143-83 چاپی  بشماره  اصلي 
جلد  امالک  دفتر   220 صفحه  در  که  سال 
است. گرديده  ثبت  شماره43905  159ذيل 
مالک ششدانگ پالک 2771  فرعی از  2942 
درخواست  بموجب  کرمان   3 بخش  اصلی 
وارده بشماره  1102/23008 مورخ 1400/10/26  
ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق 
پالك  مالكيت  سند  است  مدعي  شده  امضا 
در  و  مفقود  انگاری  سهل  بعلت    مزبور 

لذا  نموده  المثني   مالكيت  سند  خواست 
باستناد اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120 
نوبت  يك  در  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئين 
شود  مي  آگهـــي  ذيل  در  مندرج  تاريخ  در 
نسبت  معامله  انجام  مدعي  چنانچه كسي  تا 
مالكيت  سند  وجود  با  الذكر  فوق  ملك  به 
نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهي به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان 
ارائه  كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
تسليم  معامله  سند  يا  مالكيت  سند  اصل 
نمايند در غیر این صورت پس از مدت مذكور 
اقدام  المثني  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت 

خواهد شد. شناسه آگهی 1265001
تاريخ انتشار:1400/11/06

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(

بابهویزی  مسعودملکی  آقای  اینکه  به  نظر   
باسند مالکیت اصلی بشماره چاپی219232   
مالکيت  مستند  شماره  با  گردیده  ثبت 
دفترخانه  تاريخ1398/08/30   36792
استان  كرمان  رسمي شماره 82 شهر  اسناد 
رنجبرکبوترخاني   / فاطمه  خانم  به  كرمان  
تاريخ   16 شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند 
دارای  رفسنجان  از  صادره  تولد1320/07/17 
شماره ملی 3052074288 با جز سهم 0.75 
از کل سهم 6 بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم 
اعيان  و  عرصه  دانگ  از شش  مشاع  دانگ 
که فوت ورثه اش طبق انحصاروراثت بشماره  
 1400/10/27 140021390006111335مورخ 
شهرستان   22 شماره  اختالف  حل  شورای 
رنجبرکبوترخاني   / احسان  اقای  و   کرمان  
 2175 شناسنامه  شماره  محمدعلي  فرزند 
كرمان  از  صادره  تولد1358/06/13  تاريخ 
دارای شماره ملی 2992202266 با جز سهم 
0.75 از کل سهم 6 بعنوان مالک هفتاد و 
پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
2984اصلی  از  3168فرعی  پالک  اعيان  و 
رنجبرکبوترخاني   / احمد  3کرمان   بخش 
 445 شناسنامه  شماره  محمدعلي  فرزند 
تاريخ تولد1342/05/15 صادره از كرمان دارای 

شماره ملی 2992447684 با جز سهم 1.5 از 
کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان ، 
زهرا / رنجبرکبوترخاني فرزند محمدعلي شماره 
تولد1345/06/08  تاريخ   575 شناسنامه 
ملی  شماره  دارای  كرمان  از  صادره 
کل  از   0.75 سهم  جز  با   2992479233
سهم 6 بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مريم / 
رنجبرکبوترخاني فرزند علي شماره شناسنامه 
377 تاريخ تولد 1350/06/01 صادره از كرمان 
دارای شماره ملی 2992530700 با جز سهم 
0.75 از کل سهم 6 بعنوان مالک هفتاد و 
پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعيان  منتقل گردیدهبموجب درخواست وارده 
بشماره  1102/20026 مورخ 1400/09/16ضمن 
تصديق  محلي  استشهاد  دوبرگ  تسليم 
امضا شده مدعي است سند مالكيت  پالك 
مزبور قبل از صدورسندمالکیت  مفقود ودر 
علي هذا ضمن  نموده  آنرا  المثني  خواست 
اعالم موضوع چون در نظر است المثني سند 
مالكيت صادر شود ودر صورت ارائه سند اوليه 

عين آنرا به اين اداره ارسال فرمائيد. 
شناسه آگهی 1265061
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چهارشنبه  6 بهمن 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

وزیر صمــت دولت ســیزدهم گفت: در 
اسرع وقت ســهام های سازمان گسترش 

به سهامداران خصوصی واگذار می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید رضا 
فاطمی امین وزیر صمت در نشست علنی 
روز گذشته  )سه شنبه 5 بهمن( مجلس 
در جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط 
کریم و بهارســتان، گفت: بنگاه داری را 
برای دولت آفت می دانــم و تمایل ندارم 
که وزارت صمت در ایــن زمینه اقداماتی 

داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شــرکت 
ایران خودرو ۸ درصد بانک ها) صادرات، 
تجارت و ملــت(، 5,۷ درصد ســازمان 
گسترش، ۲5 درصد شرکت کروز، ۳ درصد 
صندوق بازنشستگی فوالد، 5 درصد آتیه 
صبا، 5 درصد ســرمایه گذاری ملی ، ۲5 

خود سهام داری، سهامدار هستند.
وزیر صمت بیان کرد: ترکیب هیات مدیره 
ایران خودرو براســاس سهام ها مشخص 
شده است و به آرای این ترکیب خدشه ای 
وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان 
بورس ورود می کرد. بــا این حال با تعلق 
گرفتن دو صندلی به ســازمان گسترش 
مخالف هســتم چرا که حضور دولت در 

شرکت ها را زیبنده نمی دانم.
فاطمی امیــن درخصوص ســهام های 
شرکت ســایپا گفت: 1۷ درصد سازمان 
گســترش، 15,6 درصــد صنــدوق 
بازنشستگی فوالد و 40 درصد خود سهام 
داری داریم کــه ترکیب هیات مدیره این 
شرکت نیز قانونی اســت و خدشه ای به 
آن وارد نمی شــود، با این حال به دنبال 
واگذاری سهام های دولت به صورت بلوکه 
به سرمایه گذاران هستیم، چرا که با حضور 
سرمایه داران خرد، مدیریت شرکت های 

خودروساز با مشکل مواجه می شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: در 
اسرع وقت ســهام های سازمان گسترش 

به سهامداران خصوصی واگذار می شود.
فاطمی امیــن تاکید کرد: مــا به عنوان 
دولت با سهامداری در شرکت ها و بنگاه 
ها مخالف هســتیم، این آفتی است که از 
گذشته شکل گرفته است که در اسرع وقت 
از آن خارج خواهیم شد و تمرکز وزارتخانه 
را بر روی کارهای مدیریتی می گذاریم، 
چرا که نمی خواهیم مشکات این بنگاه 

ها برگردن دولت بیفتد.

کاهش 5 درصـدی و ۹.۳ درصدی ارزش 
بیـت کویـن و اتریـوم در یـک روز، 1۳0 
میلیـارد دالر از ارزش کل بـازار ارزهـای 

مجـازی را کـم کرده اسـت.
به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم بـه نقـل 
از راشـاتودی، بیـت کویـن، ارز مجـازی 
شـماره یـک دنیـا در روز دوشـنبه 5 
درصـد از ارزش خـود را از دسـت داد و 
تـا حـدود ۳۳ هـزار دالر سـقوط کـرد. 
اتریوم، دومیـن ارز مجـازی محبوب دنیا 
هم بـا ۹,۳ درصـد کاهش طی یـک روز، 

بـه ۲0۲0۹ دالر رسـید.
ارزش این دو ارز مجازی در روز دوشـنبه 
بـه پایین تریـن رقـم از مـاه ژوئیه رسـید 
و هـر کـدام بیـش از 50 درصـد از ارزش 
خـود را نسـبت به اوج قیمـت خـود از 

دسـت دادنـد.
ایـن کاهش قیمـت حـدود 1۳0 میلیارد 
دالر از ارزش کل بازار ارزهـای مجازی را 
کم کـرد و بـه بـازار سـهام هـم راه یافت. 
بـازار سـهام بدتریـن عملکـرد خـود را از 

مارس ۲0۲0 نشـان داد.
افزایـش تنش هـای ژئوپلیتیکـی مربوط 
بـه درگیـری بیـن روسـیه و اوکرایـن و 
همچنین سـخت تر شـدن سیاسـت های 
مالـی توسـط فـدرال رزرو آمریـکا، باعث 
شـده سـرمایه های مخاطره آمیزتـر مثل 
سـهام بخش فناوری و ارزهـای دیجیتال 

کاهـش قابل توجهی داشـته باشـند.
به عاوه، سـرمایه گذاران در حال بررسی 
تاثیـر اقدامـات نظارتـی بیشـتر درمورد 
بـازار ارزهـای مجـازی در سراسـر دنیـا 
هسـتند. بانـک مرکـزی روسـیه هفتـه 
گذشـته ممنوعیت اسـتفاده و اسـتخراج 
ارزهای دیجیتـال را اعام کـرد. مقامات 
چین در سـال گذشته اسـتخراج ارزهای 
مجـازی در »سـیچوان ولـی« را ممنـوع 
کرده و بـازار را با مشـکل مواجـه کردند.

تحلیلگـران عقیـده دارنـد بـا توجـه بـه 
عکس العمـل شـدیدتر بیـت کویـن و 
ارزهـای مجـازی بـه شـرایط حاضـر 
به خاطـر ماهیـت آن هـا، احتماالً شـاهد 
قیمت ۳0 هزار تـا ۳۲ هـزار دالری برای 

بیـت کویـن خواهیـم بـود.

رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه ارز 4۲00 تومانی 
نکار نیست گفت: بر اساس تجارب  تبعاتی داشته که قابل ا
موجود در دنیا شوک درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا 
حذف ارز ترجیحی را از کاالهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم.

 علی نصیری گفت: اگر دولت می خواهد واقعا مساله کشور را 
حل کند باید بگوید که واقعاً چقدر از ارز 4۲00 تومانی تبدیل 
رانت شده و چقدر به مردم رسیده است. گفته می شود که 
ثروتمندان بیش از دهک های پایین جامعه از ارز 4۲00 تومانی 
استفاده کردند. این مسئله از نظر تئوری غلط است. برای آنکه 
بفهمیم تفاوت این دو چقدر بوده باید بررسی کنیم که سهم ارز 
4۲00 در سبد کاالی خانوارهای دهک پایین تر چقدر بوده و در 

سبد کاالی دهک های باال چقدر بوده است.
ینکه مسئله بعدی این است که دولت چگونه  وی با بیان ا
می خواهد سیاست های حمایتی را در نظر بگیرد، گفت: 
نقدی  نه  یارا اعطای  دولت  سیاست  مهمترین  متاسفانه 
است. بنده با این موضوع مخالف هستم چرا که ما از زمان 
هدفمندسازی یارانه ها وارد یک راه بی بازگشت شدیم. ما رابطه 
دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه چیز مبتنی بر 

نوعی رشوه دهی شده است.
این اقتصاددان در ادامه گفت: این یک خطر است چرا که دولت 
نمی تواند هیچ اصاحی انجام دهد مگر این که جیب مردم را 
پیش از آن شارژ کند. با این کار دولت راه اصولی کمک به فقرا را 
فراموش می کند. چند سال است که بر دریافت مالیات بر اساس 
نظام درآمد افراد تاکید می شود. بر این اساس گفته می شود که 
دولت از پردرآمدها بگیرید و به فقرا بدهد و این همان کاری 

است که در تمام دنیا انجام می شود.
نصیری تاکید کرد: در حال حاضر گفته می شود که به 60 
میلیون نفر یارانه بدهیم اما به این موضوع نیز قانع نیستیم 
نه بدهیم چرا که  و می گوییم باید به تمامی جمعیت یارا
نیم دهک های پایین را به درستی شناسایی کنیم.  نمی توا
مسئله اصلی در واقع همینجاست و همین مشکل را در زمان 

هدفمندی یارانه ها نیز داشتیم.

 رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد: 

یارانه نقدی در حکم
 نوعی رشوه است

فاطمی امین: به زودی
 سهام های دولت در
 ایران خودرو و سایپا

 واگذار می شود

سقوط ۱30 میلیارد
 دالری ارزش بازار 

ارزهای مجازی در ۱ روز

در زمان اوج بورس ارزش سبد سهام عدالت 5۳۲ هزار تومانی 
حدود ۲0 میلیون تومان بود. اکنون رقم سهام عدالت در سبد 
سرمایه گذاری مردم به 11 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. 

یعنی سهامداران سهام عدالت بیش از 40 درصد زیان کرده اند.
افرادی که به طور غیرمستقیم سهام عدالت خود را آزاد کرده اند 
هم شرایط بدی تجربه می کنند. بر اساس آمار بیش از ۲5 میلیون و 
500 هزار نفر سهامدار صندوق های سرمایه گذاری استانی هستند.

از تابستان امسال خالص ارزش دارایی های سهامداران بیش از 
106 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. این یعنی هر سهامدار 
تنها در این مدت به طور میانگین بیش از چهار میلیون تومان ضرر 

کرده است.

زیان 40 درصدی سهامداران
 سهام عدالت

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار خاطر نشان 
کرد: هزینه خرید این نهاده ها از سوی واحدهای تولیدی 
۱۱ آذر پرداخت شده است اما هنوز نهاده ای دریافت 
نکرده اند، ما دلیل این تاخیر را از مسئوالن وزارتخانه جویا 
شدیم و حتی با وزیر نیز نامه نگاری کردیم در پاسخ به ما 
گفتند هنوز ارز برای واردات نهاده ها تخصیص داده نشده 
است و ما نمی توانیم نیاز این بخش را تهیه و تامین کنیم.

ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشاره به میزان تولید تخم مرغ، گفت: روزانه حدود 3 هزار 
تن تخم مرغ در کشور تولید می شود. هم اکنون تخم مرغ 

زیر نرخ مصوب کیلویی ۱8.5 هم به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه 52 روز است که که واحدهای 
تولیدکننده مرغ تخم گذار نهاده دریافت نکرده است، 
تصریح کرد: هزینه خرید این نهاده ها از سوی واحدهای 
تولیدی ۱۱ آذر پرداخت شده است اما هنوز نهاده ای 
دریافت نکرده اند، ما دلیل این تاخیر را از مسئوالن 
وزارتخانه جویا شدیم و حتی با وزیر نیز نامه نگاری 
کردیم در پاسخ به ما گفتند هنوز ارز برای واردات نهاده ها 
تخصیص داده نشده است و ما نمی توانیم نیاز این بخش را 
تهیه و تامین کنیم.این فعال اقتصادی تصریح کرد: هنوز 

زمان دقیق حذف ارز ۴200 تومانی به تولیدکنندگان 
اعالم نشده است اما با توجه به شنید ه های می توان 
گفت که احتمال حذف این ارز با آغاز سال جدید بسیار 
زیاد است. تردید نداشته باشید با حذف این ارز ظرفیت 
تولید نصف خواهد رسید و چراکه تولیدکننده توان 
نقدینگی حاصل از آزادسازی را ندارد و قیمت نهاده ها 5 
تا 6 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.نبی پور با اشاره کاهشی 
نشدن مصرف تخم مرغ، افزود: در حال حاضر تخم مرغ 
ارزان ترین پروتئین سبد خانوارهاست. دهک های 
آسیب پذیر جامعه برای تامین پروتئین مورد نیاز خود 
چاره ای جز مصرف تخم مرغ ندارند.رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار با بیان اینکه نرخ تخم مرغ در 
روزهای پایانی سال افزایش نرخ را تجربه نخواهد کرد، 
افزود: تجربه نشان داده است که قیمت مرغ در آستانه 
سال جدید باال می رود و قیمت تخم مرغ نوسان های 
قیمت نخواهد داشت. ماه رمضان در نیمه دوم فروردین 
آغاز می شود و قیمت تخم مرغ در این ماه نیز کاهش پیدا 
می کند چراکه مصرف کنندگان در این ماه بیشتر مرغ و 
گوشت قرمز خریداری می کنند.وی با بیان اینکه روند 
واردات تخم مرغ با وجود مازاد تولید همچنان ادامه دارد، 

افزود: مازاد تولید تخم مرغ داخلی که زیر نرخ مصوب 
عرضه می شود از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
خریداری نمی شود اما از سوی دیگر روزانه تخم مرغ از 
کشورهای چون ترکیه با ارز ۴200 تومانی وارد می شود. 
باید مسئوالن به این پرسش پاسخ بدهند که با چه هدفی 
تخم مرغ وارد کشور می شود؟ اجازه واردات خودرو با این 
منطق که صنعت داخلی نابود می شود داده نمی شود 
اما چرا اجازه واردات تخم مرغ را می دهند؟ آیا واردات 
تخم مرغ در شرایطی که مازاد تولید داریم به بدنه تولید 
داخلی آسیب وارد نمی کند؟وی با بیان اینکه دولت 
اعالم کرده است که نهاده به مرغ های تخم گذار باالی 90 
هفته نخواهد داد، گفت: این تصمیم درست است و این 
مرغ باید به کشتارگاه برود اما در حال حاضر کشتارگاه و 
سردخانه ای وجود ندارد که بتوان آنها را ذبح و ذخیره کرد. 
هم اکنون کشتارگاه ها بر کشتار مرغ گوشتی متمرکز 
شده اند.به گفته این فعال اقتصادی، نرخ مرغ تخم گذار 
کاهش چشم گیری داشته است مرغ تخم گذار 3 ماه 
پیش کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده است اما امروز آن را 
کیلویی 3 هزار تومان هم خریداری نمی کنند چراکه 

کشتارگاهی برای ذبح آنها وجود ندارد.

دبیر انجمن بیماری های عفونی و گرمسیری 
گفت: با توجه به موارد افزایش مبتالیان در این 
دو هفته موج ششم شروع شده است و احتماال 
تا آخر بهمن ماه و اوائل اسفند به قله این موج 
خواهیم رسید.آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن 
بیماری های عفونی و گرمسیری در ارتباط با 
وضعیت شیوع کرونا در کشور به خبرنگار ایلنا 
گفت: ما ۱۴ روز است که به صورت پی در پی 
با افزایش موارد ابتال مواجه هستیم و حتی 
موارد ابتال از موارد بهبود یافته مان بیشتر 
است. این مساله باعث شده که به نظر برسد 
احتماال در شروع موج ششم باشیم.او تصریح 
کرد: اگر این مساله به پیک ششم مربوط 
نبود، پشت سر هم و پی درپی اتفاق نمی افتاد. 
بعید به نظر می رسد که این افزایش موارد ابتال 
نسبت به موارد بهبود یافته اتفاقی باشد و به 
نظر می رسد از الگویی تبعیت می کند. البته 
این افزایش نه با شیبی تند بلکه با شیبی مالیم 
درحال رخ دادن است.دبیر انجمن بیماری 
های عفونی درادامه گفت: البته ما پیک شدید 
پنجم را پشت سر گذاشتیم و ایمنی طبیعی 

جمعی مان باال بوده است و از طرفی به طور 
ناگهانی حجم باالیی از جامعه را واکسینه 
کرده ایم. در نتیجه مجموع این ایمنی طبیعی 
و ایمنی ناشی از واکسن، باعث شده است که 
ترکیبی هیبریدی از دو ایمنی ایجاد شود 
که بهترین نوع ایمنی محسوب می شود. به 
عالوه دز بوستر را نیز شروع کرده ایم. درست 
است که میزان موارد بوستر باال نیست اما به 
هرحال کمک کرده است که شاید این پیک 
را با سرعت کمتر، شیب مالیم تر و تاخیر 
برایمان پیش بیاید.رمضانی در ادامه گفت: 
قطعا در هفته آینده همه چیز روشن کننده 
خواهد بود. با توجه به موارد افزایش در این دو 
هفته موج ششم شروع شده است و احتماال تا 
آخر بهمن ماه و اوائل اسفند به قله این موج 
خواهیم رسید. ورود به پیک ششم اجتناب 
ناپذیر است و حتی کشورهایی مانند نیوزیلند 
که موارد اومیکرون در آن ها صفر است هم در 
نهایت باتوجه به سرایت فوق العاده زیادی که 

این سویه دارد، وارد این پیک خواهند شد. 
دبیر انجمن بیماری های عفونی افزود: البته 

این را باید درنظر گرفت که 80 درصد موارد 
ابتال به امیکرون بدون عالمت هستند و در 
ده درصد باقی مانده ابتال بسیار  خفیف و در 
حد سرماخوردگی است، به همین دلیل 
تنها موارد شدید بیماری به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. از این رو موارد مثبت بیماری 

می تواند بسیار بیش از آمارهای فعلی باشد. 
او در پاسخ به این سوال که به چه دلیل 
باوجود جهش سریع موارد ابتال آمار مرگ 
و میر در کشور با تغییرات خاصی مواجه 
نشده است، گفت: االن انتظار نداریم که 
آمار مرگ و میر افزایش پیدا کند و همیشه 
آمار مرگ و میر با تاخیر دو یا سه هفته ای 
خودش را نشان می دهد. آخرین مطالعاتی 
که در کشورهای دیگر صورت گرفته نشان 
می دهد از نوامبر امسال که اولین موارد ابتال 
به اومیکرون شناسایی شد تا آخر ماه مارچ 
که برابر با فروردین ماه است، نصف کره زمین 
به امیکرون مبتال می شوند و این عدد بسیار 
بزرگی است، بنابراین احتماال تعداد بسیار 

باالیی از افراد جامعه مان بستری می شوند. 

تولیدکنندگان تخم مرغ ۵2 روز نهاده دریافت نکردند
ادامه واردات تخم مرغ با ارز ترجیحی از ترکیه

پیک ششم شروع شده است

اوایل اسفند به قله موج کرونا  می رسیم

شش ماه فقط نیمی از سپرده ها صرف تسهیالت شد
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نیمـی از سـپرده های اسـتان بلوکه شـده یـا حداقل 
صـرف پرداخـت تسـهیالت به اسـتان نشـده اسـت.  
رویـه ای کـه از مهرمـاه ۱۴00 تـا 6ماه قبلـش وجود 
داشـته. هـر مـاه بانکـداران کرمانـی درهـای خزانـه 
خود را بـه انـدازه50 تا 60درصـداز منابع خـود برای 
سـرمایه گذاران و تسـهیالت بگیران باز گذاشـته اند. 
آخرین گـزارش ثبت شـده در بانک مرکـزی مربوط 
به مهر ۱۴00 اسـت. مقابل سـپرده  های کرمان پس 
از کسـر سـپرده قانونی ،عدد  952هزار میلیارد ریال 
ثبت شـده و میزان تسـهیالت نیز 56۱هـزار میلیارد 
ریال.۴۱درصـد از منابـع اسـتان صـرف پرداخـت 
تسـهیالت و سـرمایه گـذاری به اسـتان نشـده تـا از 

آنجا مسـتقیم به پایتخـت رود.
 لیسـت جـداول بانـک مرکـزی نشـان می دهـد که 
تقریبـا هر ماه بیشـترین میزان تسـهیالت در تهران 
پرداخت شـده اسـت. میزان سـپرده های تهران بعد 
از کسـر سـپرده های قانونـی 236۴2هـزار میلیارد 
ریـال اسـت و میـزان تسـهیالت پرداخـت شـده د 
رمهرمـاه 225۴0هزار میلیـارد  ریال اسـت. به طور 
کلـی بیشـترین  مبلـغ سـپرده ها مربوط به اسـتان 
تهـران بـا مانده236۴2هزار میلیـارد ریال اسـت و 

کمتریـن هـم مربـوط بـه اسـتان کهگیلویـه و بویر 
احمد با ۱2۷.8میلیـارد ریال . روایـت بانک مرکزی 
از وضـع مانـده تسـهیالت و سـپرده های بانک ها در 
پایـان مهـر امسـال بیانگـر دسـت بـاالی تهرانی ها 
در وام گیـری از بانک هـا دارد؛ به گونـه ای کـه سـهم 
تهرانی هـا از کل سـپرده های بانکـی 5۴ درصـد 
ارزیابـی شـده اسـت. همچنیـن   6۴ درصـد از کل 
مانده تسـهیالت بانکی به اسـتان تهـران اختصاص 
دارد.امـا بگذاریـد تـا قـدری بیشـتر این موضـوع را 
واکاوی کنیـم و نسـبت سـپرده های هـر اسـتان به 
تسـهیالت پرداخت شـده در آن اسـتان را بسنجیم، 
موضوعـی کـه مـی توانـد قـدری روشـنگر فضـای 

سـرمایه گذاری در اسـتان باشـد.
ر  ۴839۴ هـزا مانـده کل سـپرده ها بالـغ بـر
میلیـارد ریـال گردیده اسـت که نسـبت بـه مقطع 
مشـابه  سـال قبل ۴5درصد رشـد بیشـتر را نشان 
می دهـد. محاسـبه نسـبت کل مبلـغ سـپرده  ها 
ز مجمـوع کل  ز کسـر سـپرده قانونـی ا پـس ا
تسـهیالت پرداخت شـده در کشور نشـان می دهد 
که به طـور میانگیـن 8۱.۴درصـد از سـپرده های 

صـرف تسـهیالت شـده اسـت.
 *کرمان در جمع ۵استان آخر 

در تسهیالت دهی
نسـبت میـزان تسـهیالت بـه سـپرده هـا) منظور 

مبلغ سـپرده پـس از کسـر سـپرده قانونی اسـت( 
در کرمـان  امـا بسـیار کمتـر از میانگین کشـوری 
بـوده و عـدد 58.9درصـد را ثبـت کـرده اسـت. 
از ایـن نظـر فقـط ۴ اسـتان اصفهـان بـه نسـبت 
56.9درصد، فـارس بـا 52.8درصد، خوزسـتان با 
50.8درصد و بوشـهر با 36.۷درصـد وضعیت بدتر 

از کرمـان را دارنـد.
بـه طـور کلـی یـک سـوم از اسـتان  های کشـور 
میزان تسـهیالت پرداخت شـده به کل سـپرده ها 
ز کسـر سـپرده  ) منظـور مبلـغ سـپرده پـس ا
قانونـی است(بیشـتر از میانگیـن کشـوری بـوده 
اسـت. ایـن اسـتان ها شـامل: خراسـان جنوبـی، 
بویراحمـد،  و  کهگیلویـه  شـمالی،  خراسـان 
ایـالم، چهارمحال و بختیـاری، زنجـان، قزویـن، 
لرسـتان، سـمنان، گلسـتان و تهـران  در میـان 
ایـن ۱۱اسـتانی که نسـبت تسـهیالت به سـپرده 
هایشـان)منظور مبلغ سـپرده پس از کسـر سپرده 
قانونـی اسـت(باالتر از میانگیـن کشـوری اسـت، 
۴ اسـتان خراسـان شـمالی بـا ۱09.2درصـد، 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـا ۱06.2 درصـد، ایـالم 
بـا ۱09.9درصـد و چهارمحال و بختیـاری بـا 
۱0۱.۷درصـد بیشـتر از منابع شـان تسـهیالت 
پرداخـت کرده انـد. مجموع رقـم پرداختـی این۴ 
اسـتان قریـب بـه 6۴0هـزار میلیـارد ریال اسـت 

کـه تقریبـا یـک سـوم مبلـغ تسـهیالت پرداختی 
بـه اسـتان تهـران اسـت.  

*80درصد از کل تسهیالت پرداختی
 سهم ۷ استان

80 درصـد از کل تسـهیالت پرداختـی بانک هـا 
در پایـان مهـر امسـال بـه مشـتریان بانک هـا در 
اسـتان های تهـران، اصفهـان، خراسـان رضـوی، 
مازندران، فـارس، خوزسـتان و آذربایجان شـرقی 
اختصـاص دارد و 20 درصـد باقی مانـده بیـن 
2۴ اسـتان دیگـر تقسـیم می شـود.بانک مرکـزی 
همـواره تأکیـد می کند کـه یکـی از علل مهـم باال 
بودن رقم تسـهیالت و سـپرده ها در اسـتان تهران 
اسـتقرار دفاتر بسـیاری از شـرکت ها و مؤسسـات 
تولیـدی سـایر اسـتان ها در اسـتان تهران بـوده و 
عمـده فعالیت هـای بانکـی آن هـا ازطریـق شـعب 
بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری اسـتان مذکـور 
انجام می شـود. اما آیـا بانـک مرکزی قادر نیسـت 
جلـوی تمرکـز تسـهیالت در اسـتان تهـران را 
بگیـرد؟ آیـا نباید یـک نسـبت منطقی بین سـهم 
هـر اسـتان از مانـده تسـهیالت و سـپرده ها ایجاد 
شـود؟ این وسـط تکلیـف اسـتان هایـی  همچـون 
کمـران کـه در کنـار داشـتن منابـع دستشـان 
ازگرفتن تسـهیالت بـرای سـرمایه گـذاری کوتاه 

اسـت چـه می شـود؟

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

80 درصد از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ها در پایان مهر 
امسال به مشتریان بانک ها در 
استان های تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، مازندران، 
فارس، خوزستان و آذربایجان 
شرقی اختصاص دارد و 20 
درصد باقی مانده بین 24 استان 
دیگر تقسیم می شود.

آگهی فقدان سند مالکیت
سمیه  خانم  اینکه  به  نظر 
فرزند  اباد  بیژن  رستمی 
عیسی به شماره شناسنامه 
۵۳۶۹۹۵۵۲۳۹صادره  ملی  ۳۵۷وشماره 
یک  ششدانگ  مالک  جنوب   رودبار  از 
باب خانه دارای پالک ۲۳۸فرعی از ۲۲-
اصلی واقع در حسین  آباد کهنوج ،قطعه 
مالکیت  سند  که  ۴۶کرمان  بخش  یک 
۳۶۳دفتر  ۳۶۵۳صفحه  ثبت  ذیل  آن 
۸۴۰۷۰۸سری  به شماره چاپی  ۲۴محلی 
ب سال ۷۳صادر وتسلیم گردیده ،ضمن 
محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
سند  نموده که  اعالم  امضاءشده  تصدیق 
ودر  شده  مفقود  فوق  پالک  مالکیت 
با  ،لذا  است  نموده  المثنی  سند  خواست 
استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آیین 
آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه 
انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت 
خود  واعتراض  مراجعه  شهرستان کهنوج 
یا سند  مالکیت  سند  اصل  ارائه  را ضمن 
مدت  از  پس  واال  نماید  تسلیم  معامله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور 

المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد وامالک 
کهنوج .م الف:397

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 
13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان راور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  به منظور  زیر  به شرح 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرا اعالم شده  اعتراض داشته باشند بایداز 
تاریخ انتشار آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل  
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسیداخذنمایند، معترض بایدظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،مبادرت به تقدیم  دادخواست 
تقدیم  نمایدوگواهی  محل  عمومی  دادگاه  به 
دهددراین  تحویل  محل  ثبت  اداره  رابه  دادخواست 
قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت 
دادگاه است. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض یاعدم ارائه گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل اداره ثبت  طبق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد کرد 
.صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 

نیست. 
بخش ۸ کرمان:

و   ۴۵۵ شماره  شناسنامه  به  آماده  مریم  ۱-خانم 
فرزند  زرند   صادره   ۳۰۹۰۷۳۴۸۹۳ ملی  شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  علی 
۲۳۳ مترمربع پالك شماره ۷۱ فرعي مفروز از ۲۸ 

فرعی  از۳۷۲-اصلي واقع در راور بخش کوهساران 
روستای هجدک بخش ۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( زاده مع  رسمی حسن عباس 

محرزگردیده است.
۲- آقای رمضان حیدری به شناسنامه شماره ۴ و 
فرزند  کرمان   صادره   ۲۹۹۳۴۰۵۰۹۸ ملی  شماره 
محمد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۱۰ 
از ۱۱ فرعی   مترمربع پالك شماره ۷۲ فرعي مفروز 
از۳۷۲-اصلي واقع در راور بخش کوهساران روستای 
رسمی  ازمالک  خریداری  ۸ كرمان  بخش  هجدک 
حسن عباس زاده  هجدکی مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
۳- آقای مسعود عباس زاده هجدکی به شناسنامه 
شماره ۲ و شماره ملی ۲۹۹۳۴۱۱۷۹۹ صادره کرمان 
فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
از ۴۰  ۳۱۷ مترمربع پالك شماره ۷۳ فرعي مفروز 
فرعی  از۳۷۲-اصلي واقع در راور بخش کوهساران 
روستای هجدک بخش ۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( زاده مع  رسمی حسن عباس 

محرزگردیده است.
بخش ۱۸ کرمان

۱-آقای محمود نخعی ده علی به شناسنامه شماره ۵ 
و شماره ملی ۳۲۱۹۸۵۰۹۲۸ صادره راور فرزند عباس 
مساحت۹۰.۵۰  به  مغازه   باب  یک  ششدانگ  در 
مترمربع پالك شماره ۸ فرعي از۵۲۰-اصلي واقع در 
راور خیابان امام خمینی )ره( بعد از چهار راه قدس 
عبداله  رسمی  ازمالک  خریداری  ۱۸ كرمان  بخش 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  کمساری  

است.
۲-آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره 

در  عباس  فرزند  راور  صادره   ۳۲۱۰۰۴۲۱۳۶ ملی 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت ۵۷ مترمربع 
راور  در  واقع  از۷۷۹-اصلي  فرعي   ۱۳ شماره  پالك 
خیابان اربعین غربی جنب کوچه تل علیرضا بخش 
۱۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده  

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
۳-آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره 
در  عباس  فرزند  راور  صادره   ۳۲۱۰۰۴۲۱۳۶ ملی 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت ۶۰ مترمربع 
راور  در  واقع  از۷۷۹-اصلي  فرعي   ۱۴ شماره  پالك 
علیرضاجنب  تل  غربی جنب کوچه  اربعین  خیابان 
ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش  صافکاری 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  استوارزاده   احمد  رسمی 

محرزگردیده است.
شناسنامه  به  راوری  زاده  یزدی  احسان  ۴-آقای 
شماره ۲۱۳۱ و شماره ملی ۳۲۱۹۹۷۰۰۵۲ صادره راور 
فرزند احمد در ششدانگ ساختمان  به مساحت ۲۸ 
مترمربع پالك شماره ۴ فرعي از۱۳۵۱-اصلي واقع 
در راور خیابان امام رضا )ع( روبروی تکیه ابوالفضل 
محمد  رسمی  ازمالک  خریداری  ۱۸ كرمان  بخش 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  پور  رحیمی 

است.
به شناسنامه  آبادی  برهان  احمدی  ۵-آقای مهدی 
صادره   ۳۲۱۹۸۵۰۰۸۱ ملی  شماره  و   ۲۴۶ شماره 
راور فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب خانه  به 
فرعي   ۱۱۵ شماره  پالك  مترمربع   ۳۱۲ مساحت 
از۱۶۲۸-اصلي واقع در راور خیابان گلزار کوچه شماره 
رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش   ۳۳
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  ابراهیمی  هنرمند  موسی 

محرزگردیده است.

شناسنامه  به  فوزی  جعفری  رضا  علی  ۶-آقای 
فرزند  راور  صادره   ۳۲۱۰۰۳۳۷۱۴ ملی  شماره  و 
به مساحت  خانه   باب  یک  در ششدانگ  محمد 
-۱۸۱۸ از  فرعي   ۲ شماره  پالك  مترمربع   ۲۴۷
مسجد  کوچه  گلزار  خیابان  راور  در  واقع  اصلي 
ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش  میالنی 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  اعتماد   علی  رسمی 

است. محرزگردیده 
۷-آقای اسداله یوسفی کهنوجی به شناسنامه  شماره 
فرزند  راور  صادره   ۳۲۱۹۹۲۰۲۱۷ ملی  شماره  ۱۶و 
یک  کل ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در  محمد 
باب خانه  به مساحت ۲۸۶ مترمربع پالك شماره ۶ 
فرعي از۱۸۴۷-اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی 
یک راه ده شیب بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  مظفری  حسین  رسمی 

محرزگردیده است.
شناسنامه   به  فوزی  پور  شریفی  ملیحه  ۸-خانم 
راور  صادره   ۳۲۱۹۹۸۶۷۲۲ ملی  شماره  و   ۶ شماره 
فرزند عسکر در دو دانگ مشاع از کل ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۲۸۶ مترمربع پالك شماره ۶ 
فرعي از۱۸۴۷-اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی 
یک راه ده شیب بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  مظفری  حسین  رسمی 

محرزگردیده است
روز سه شنبه مورخ ۱۰/۲۱ اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

                           ۱۴۰۰/
مورخ  چهارشنبه  روز  دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ 

      ۱۴۰۰/۱۱/۶
مرتضی کاربخش راوری
         رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

متن آگهی مزایده-
منقول  غیر  اموال  مزایده  اگهی 
کالسهای  اجرایی  پرونده  موضوع 
۹۹۰۰۱۷۷                     متعهدله: 
دهقانیان       :عباس  راهن  جیرفت  سپه  بانک 
متعهد: محمد رودباری             به موجب پرونده 
اجرائی کالسهای فوق له بانک سپه شعبه جیرفت 
عليه محمد رودباري اعالم میدارد به موجب به سند 
خانه  مورخه۱۳۹۷.۱۲.۷دفتر  شماره ۵۰۹۴۷  رهنی 
۶۹ جیرفت ، که به دلیل عدم ایفای تعهدات بدهکار 
در این اداره تشکیل ، پس از جری تشریفات قانونی 
امالک  ارزیابی  در مرحله  و  رسیده  مزایده  بمرحله 
 ، مستحدثات  و  متعلقات  و  منصوبات  تمامی  با 
: ١- ششدانگ یک  ارزیابی گردیده  به شرح ذیل 
از  فرعی   ۱۰۲۰ ثبتی  پالک  تحت  خانه  باب  قطعه 
حوزه   ۰۰ ناحیه   ۴۵ بخش  در  واقع   ، اصلی   ۴۹
 ثبت ملک شهر عنبرآباد استان کرمان به مساحت

و  صادر  دهقانيان  عباس  بنام  مربع  متر   ۲۹۰.۵۷
۶۳ ک  شماره  گزارش کارشناسی  برابر  تسلیم که 
۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  به   مورخه ۱۴۰۰.۰۳.۰۳ جمعا 
فوق  ملک  مشخصات  گردیده  ارزیابی  ریال 
عبارتند  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  طبق 
به  عرصه  مربع  متر   ۲۹۰.۵۷ ارزش   -۱ از 
گردیده  محاسبه  ریال  مبلغ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰  
مبلغ به  اعیانی  مربع  متر   ۱۴۰ ارزش   -۲ 

۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 
حیاط  ٣-ارزش  گردیده  محاسبه  ریال 
بهداشتی  سرویس  و  کشی  دیوار  و  سازی 
مبلغ به  برق  و  آب  امتیاز  و   محوطه 

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 

و  خریداران  اطالع  به  لذا  گردیده  محابه  ریال 
مورد  ملک  بازدید  جهت  میرساند  متقاضیان 
به نشانی عنبرآباد خیابان رسالت  مزایده میتوانند 
و پس  مراجعه  راست  دوم سمت  درب  کوچه ۱۳ 
الی   ۹ ساعت  از  آن  و کیف  کم  از  اطالع کامل  از 
۱۲ روز شنبه مورخ۱۴۰۰.۱۲.۰۱ در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان عنبراباد واقع در بلوار شهید بهشتی 
 . نمایید  مزایده شرکت  در جلسه  جنب شهرداری 
شروط ملک مورد مزایده ۱- متقاضیان شرکت در 
از  درصد   ۱۰ مزایده  شروع  از  قبل  بایستی  مزایده 
قیمت شروع مزایده را به حساب اداره ثبت عنبرآباد 
مزایده  انجام  جهت  پایه  ۲-قیمت  نمایند  واریز 
قیمت  باالترین  به  و  شروع  قیمت کارشناسی  به 
فروخته  نقدی  صورت  به  متقاضیان  پیشنهادی 
میشود ۳-بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و با حق اشتراک و مصرف در صورتی 
آنها باشد و نیز بدهی های  که مورد مزایده دارای 
مالیاتی و عوارض شهرداری و کلیه حقوق دولتی تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد  فوق 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد۴- 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده در 
اولین روز کار ادارات در همان ساعت و همان مکان 
برگزار خواهد شد ۵- خریداران جهت کسب اطالع 
بیشتر میتوانند در وقت اداری از ساعت۷:۳۰الی ۱۴ 
با شماره  یا  عنبراباد جنب شهرداری  ثبت  اداره  به 

تلفن ۰۳۴۴۳۲۹۴۸۰۸ تماس حاصل نمایید.
رئیس اداره ثبت اسناد عنبراباد.مصیب حیدریان
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مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی:

کمیته سنجش توانایی معلوالن برای 
استخدام تشکیل شود

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
چالش سنجش توانایی برای استخدام افراد دارای معلولیت گفت: 
الزم است کمیته سنجش توانایی معلوالن برای استخدام تشکیل 
شود. محمدرضا شهبازی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سنجش توانایی انجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده 
است و امکان دارد به فرد معلولی گفته شود که او توانایی انجام کار 
را ندارد و او را رد کنند. وی ادامه داد: براساس آیین نامه اجرایی 
بند ز ماده 4۲ قانون مدیریت خدمات کشور، آیین نامه ای از سوی 
هیات دولت تصویب شــده که این آیین نامه سنجش توانایی کار 
را بر عهده دستگاه مجری گذاشــته که البته نظر بهزیستی را نیز 
می گیرند و ما همکاری الزم را داریم اما مرجع قانونی نیســتیم 
بنابراین پیشنهاد می شود کمیته ای متشــکل از سازمان اداری 
استخدامی، سازمان بهزیســتی و دستگاه مجری برای تشخیص 
توانایی کار تشکیل شــود که این اقدام نیاز به طی کردن مراحل 
اصاح آیین نامه را دارد که تاکنون در این زمینه موفق نبوده ایم. 
شهبازی با قدردانی از دستگاه های دولتی در رعایت قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت یادآور شد: البته در زمینه استخدام 
افراد دارای معلولیت، شرایط مناسب تر شده و دستگاه های اجرایی 
دولتی نهایت همکاری را با ما می کنند و نقطه نظرات کارشناسی و 

رشته شغل های پیشنهادی بهزیستی را می پذیرند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: 
از طریق کمیته نظارت و هماهنگی قانون حمایت از افراد دارای 
معلولیت، پیگیر رعایت سهمیه استخدام سه درصد از موسسات 

عمومی، نهادهای انقابی و شرکت های دولتی هستیم.

خزعلی: 
حضور فعــال بانــوان در عرصه 
اهــدای خون در گــرو فرهنگ 

سازی است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: فرهنگسازی 
الزم برای حضور فعال و بیشتر بانوان در عرصه انتقال خون صورت 
نگرفته و بانوان باید بدانند که با اهدای خون مشکلی برای سامتی 
آنها ایجاد نمی شود. به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، 
انسیه خزعلی روز دوشنبه با شرکت در پویش »اهدای خون بانوی 
ایرانی« که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن در سازمان انتقال 
خون برگزار شد، ضمن تبریک میاد حضرت زهرا )س( و روز زن 
اظهار داشت: به مناسبت هفته زن، پویش زنان برای زنان در همه 
جنبه های مختلفی که جامعه نیاز دارد راه اندازی شــده از جمله 
این نیازها، اهدای خون است. وی یادآور شد: از آنجا که بسیاری از 
مصرف کنندگان و نیازمندان خون، زنان هستند پس چه بهتر که 
زنان به این عرصه ورود کنند و نشان دهند همانطور که در عرصه 
های مختلف از جمله دفاع مقدس توانمندی های خود را نشان داده 
اند در این مورد هم توان خود را برای کمک به زنان و همه جامعه 
بکار بندند. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در حال 
حاضر درصد اهدای خون بانوان کم است، درباره چرایی استقبال 
اندک زنان از مشــارکت در امر اهدای خون توضیح داد: فرهنگ 
سازی الزم در این مورد انجام نگرفته، یعنی اگر شرایط اهدای خون 
را برای زنان تشریح کنند و بدانند که مشکلی برای سامتی آنها 
ایجاد نمی شود، به طور حتم همانطور که در زمان جنگ با درصد 

باالیی برای اهدای خون کمک می کردند به میدان خواهند آمد.
وی در مورد اقدامات و تمهیدات دولت برای پررنگ شدن حضور 
بانوان در عرصه اهدای خون یادآور شد: تا کنون به صورت مساوی 
و به طور خاص برای بانوان کاری انجام نشــده و تاش می کنیم 
بتوانیم این کار را برای بانوان کلید بزنیم و حضور بیشتر آنان را در 

همه استان ها شاهد باشیم.  

رییس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه ۳0 
درصد مرگ ها در کشور ما با دود مرتبط است، 
گفت: از سال گذشته با وزارت نیرو فلزات سنگین 
در آب را بررسی کردیم و نمونه آب را در تابستان 
را گرفته ایم. زمستان و بهار سال آینده را نیز 
بررسی می کنیم. اما مقدمات آن این است که 
وضع ما از نظر فلزات سنگین در آب خوب نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، »محمداسماعیل 
اکبری«، رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در نشستی خبری در 
ارتباط با وضعیت سرطان در ایران گفت: تقریبا 
چهل درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند 
به شرطی که برنامه مدون حاکمیتی برای آن 
داشته باشیم. بیست درصد سرطان ها منجر به 
مرگ می شوند. سرطان در ایران و دنیا دومین 
دلیل مرگ مردم است. بیماری های قلبی عروقی 
سرجمع اولین دلیل مرگ است و اگر این نوع 
بیماری ها را از هم تفکیک کنیم سرطان اولین 

دلیل مرگ است.
او افزود: سرطان ها بسیار پرهزینه هستند اما 
می توانیم مانند همه جای دنیا بار مالی آن را کم 
کنیم. برای کم کردن هزینه سرطان باید هر رفتار 
جامعه پزشکی به نفع بیمار باشد. اگر رفتاری به 
نفع مریض نباشد، کاری خاف و غیراخاقی 
است. برای مثال در سرطان پستان »ام آر ای« 
باید در موارد محدودی انجام شود، درحالی 
که تا ۹0 درصد تشخیص اولیه در کشور با ام آر 
ای انجام می شود و عاوه بر هزینه باال، تخلفات 
اجباری علمی دیگر اعم از جراحی برای بیمار 

ایجاد می کند.
اکبری گفت: این مسائل متاسفانه باعث گرفتاری 
بخشی از مردم شده است. بهره وری درمان و 
کاربرد و آزمایش برای مردم مورد عنایت قرار 
نمیگیرد. انتظار داریم راهنمای بالینی مشخصی 
از سوی وزارت بهداشت در زمینه بیماری های 
پرهزینه منتشر شود که تا امروز با وجود اینکه 
این دستورالعمل ها مکتوب شده اما بیمار محور 
و کم هزینه نیستند. آخرین دستورالعمل وزارت 
بهداشت درزمینه سرطان پستان از نظر ابعاد 
علمی بسیار ضعیف بود. گروه پزشکی مکلف به 
ارزان سازی خدمات است. ارزان سازی کاری 
علمی است و هرکاری باید سودی برای بیمار 

داشته باشد.

او در ادامه گفت: درمانهای سرطان پستان در 
مرکز ما گاهی تا یک سوم درمانهایی است که 
در جاهای دیگر انجام میشود و باالترین بقا را در 
بیمارانمان در کشور داریم. در درمان های بالینی 
شانه به شانه کشورهای اروپایی و آمریکایی 
هستیم زیرا چارچوب های علمی را رعایت کرده 
ایم اما اگر همین موارد که در ایران انجام می شود 
در آنجا انجام شود می گویند شما اصا پزشک 

نیستید.
او افزود: در شمال ایران سرطان معده با رقم 
باالیی وجود دارد و 45 تا 50 نفر به ازای صد 
هزار نفر در این استان ها سرطان می گیرند. در 
اردبیل، گیان و مازندران و خراسان شمالی 
میزان سرطان معده باالست. در اردبیل تقریبا 
۲1 درصد همه سرطان ها را فقط معده تشکیل 
میدهد. همین سرطان در بندرعباس ۹.5 درصد 
است که در اردبیل حدود 50 در صد هزار نفر 
است. یعنی مدارهای جغرافیایی نیز در بروز 
سرطان تاثیرگذار است. اردبیلی ها چهار برابر 

بوشهری ها سرطان میگیرند.
اکبری گفت: سالها قبل سرطان معده و مری در 
گلستان یکی از شایع ترین سرطان ها بود. در آن 
سالها گلستان استان پایلوت در بررسی وزارت 
بهداشت شد. متوجه شدیم که در گلستان سبزی 
فروشی و میوه فروشی به غیر از شهر گرگان 
بسیار کم است. اما با تغییراتی که ایجاد شده االن 

وضعیت مانند گذشته نیست.

او در ادامه گفت: آلودگی هوا از ریزفاکتورهای 
مهم تهران است و افرادی که در ماشین ها هستند 
از افرادی که سر چهارراه ها هستند کمتر دچار 
سرطان میشوند. آب تهران از بدترین آبهاست 
درحالی که قبا از بهترین آب ها از نظر فلزات 
سنگین بود. االن بیماری میکروبی در تهران 
نداریم اما فلزات سنگین ناشی از فاضاب های 
صنعتی باعث آلودگی آب میشود. در دشت 
ورامین بسیاری از آبهای رودخانه که سبزی های 

مارا مشروب میکنند فلزات سنگین دارند.
اکبری افزود: به نظر من برگشت محصوالت 
کشاورزی ایرانی خاف نبوده است. ما االن 
استاندارد کود را تازه در کشور شروع کرده ایم. 
کودهای ما استاندارد نیست و میزان مصرف آن 
نیز مناسب نیست. کود هم فلزات سنگین دارد و 
در مواد غذایی و خاک باقی میماند و در آینده نیز 
خاک را برای کشاورزی نامناسب میکند. در دنیا 
کار ارزیابی انجام میشود، نه اینکه به هر میزانی 

کود بدهیم که آفت کشی کنیم.
او در ادامه گفت: در مردان سرطان معده تا سال 
قبل شایع ترین سرطان بود. این سرطان کشنده 
ترین سرطان بین زن و مرد در ایران است. در 
مردان امسال کمی پروستات جلو زده است. 
پروستات در کشور ۷500 مورد در سال ثبت 
شده و سرطات معده ۷150 مورد بود. بنابراین 
معده سرطان دوم مردان کشور است. این یعنی 
میشود از سرطان معده پیش گیری کرد. سرطان 

روده بزرگ سرطان سوم در مردان است و نشان 
می دهد سبک زندگی تغذیه ما در حال غربی 

شدن است.
اکبری افزود: در ایران در خانم ها سرطان سینه 
اولین سرطان است. عدد این سرطان به حدی 
باالست بیشترین سرطان میان زن و مرد نیز 
هست و حدود 16 هزار مورد سرطان سینه 
در سال داریم. خوشبختانه به دلیل توانایی 
ایران در درمان این بیماران بقای آنها طوالنی 
شده است و همین دلیل هم زیاد موارد سرطان 
پستان میبینیم که 16 مورد نیز ساالنه به آن 
افزوده میشود. در خانم ها دومین سرطان، 
سرطان روده است. سومین سرطان زنان ایرانی 

تیروئید است.
او در ادامه گفت: در مردان نیز دهمین سرطان 
سرطان تیروئید است. علت آن این است که 
سونوگرافی ها دقیقتر شده و مردم حساس تر 
شده اند. غربالگری تیروئید استاندارد علمی 
ندارد. سران معده سرطان چهارم در زنان است. 
سرطان پستان در اردبیل قریب ۲5 در 100 هزار 
نفر است. این سرطان در مازندران و گلستان 
حدود چهل در 100 هزار مورد است. در اینجا 
سبک زندگی تاثیر دارد. در زنجان بسیار کمتر 
سرطان پستان دارند. این تفاوت ها به سبک 
زندگی وابسته است. سبک زندگی در نسل های 
بعدی هم تاثیرگذار است و اصطاحا تا هفت نسل 
میرود. بنابراین مسئولیت خودمان مسئولیت 

نسبت به آیندگان نیز هست.  

معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
صنعتی شریف گفت: در حال حاضر نزدیک به 
۷00 نفر در خوابگاه ها ساکن هستند و بیش از 
1500 نفر از دانشجویان تحصیات تکمیلی از 
آزمایشگاه ها استفاده می کنند."محمود سعادت 
فومنی" معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی 
دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در خصوص اقدامات انجام شده جهت برگزاری 
آموزش حضوری از ترم آینده توضیح داد: الزامات 
پروتکل های بهداشتی اعام شده، مانع از آن می شود 
که دانشگاه ها بتوانند روی برخی تصمیمات قبلی 
خود تجدیدنظر کنند. درصورت تداوم شرایط 
فعلی یا بهبود آن، بخشی از کاسهای آموزشی ما از 
ابتدای ترم آتی حضوری خواهد بود و در طول ترم 
به تدریج بخش های حضوری را افزایش می دهیم. 
وی افزود: در این باره اطاعیه هایی از سوی دانشگاه 
به دانشجویان اعام شده و فعالیت های الزم برای 
آماده سازی فضای دانشگاه برای شروع کاس های 

حضوری در حال انجام است.  سعادت خاطرنشان 
کرد: فعالیت های دانشگاه در راستای اباغیه های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و تا جایی که 
من می دانم در حال حاضر یکی از مهمترین نیازها 
برای تغییر وضعیت آموزش حضوری، بروزرسانی 
پروتکل های بهداشتی است که ویرایش جدیدی از 

آن از شهریور ماه تاکنون اعام نشده است. 
معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
صنعتی شریف درباره برنامه ریزی برای آموزش 
حضوری دانشجویان خارج از استان تهران، توضیح 
داد: مطابق روال گذشته دانشجویان می توانند 
در خوابگاه ها مستقر شوند. وضعیت سکونت در 
خوابگاه ها نیز بر اساس آخرین پروتکلی است که 
وزارت بهداشت اعام کرده است.  وی درباره اینکه 
آموزش مجازی برای برخی بخش ها کماکان مورد 
استفاده خواهد بود، گفت: آن بخشی از دروس که 
امکان حضوری شدن آنها فراهم نشده را به شکل 
مجازی برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه پژوهشی 

در دانشگاه تعریف شده تا قسمت هایی از آموزش 
غیرحضوری که باعث افزایش کارایی و بازدهی 
کاس های حضوری می گردد را حفظ کرده و در 

کنار آموزش حضوری از آنها استفاده کنیم. 
سعادت بیان کرد: از ابتدای تابستان حضور 
دانشجویان در دانشگاه افزایش چشمگیری یافته 
و دانشجویان تحصیات تکمیلی که پایان نامه ها و 
رساله هایشان نیاز به آزمایشگاه، کارگاه و فعالیت های 
تجربی داشته در مراکز مختلف دانشگاه حاضر شده 
و این امور به تدریج افزایش یافته است.  معاون 
آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه صنعتی 
شریف گفت: در حال حاضر نزدیک به ۷00 نفر 
در خوابگاه ها ساکن هستند و بیش از 1500 نفر 
از دانشجویان تحصیات تکمیلی از آزمایشگاه ها 
استفاده می کنند. انشااهلل در ترم بعد جمعیتی بالغ 

بر دو هزار نفر به این تعداد افزوده خواهد شد. 
معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
صنعتی شریف درباره برنامه ریزی برای آموزش 

حضوری دانشجویان خارج از استان تهران، توضیح 
داد: مطابق روال گذشته دانشجویان می توانند 
در خوابگاه ها مستقر شوند. وضعیت سکونت در 
خوابگاه ها نیز بر اساس آخرین پروتکلی است 
که وزارت بهداشت اعام کرده است.  وی درباره 
اهمیت واکسیناسیون دانشجویان برای شرکت 
در کاس های حضوری بیان کرد: از ابتدا موضوع 
واکسیناسیون دانشجویان جهت شرکت در 
کاس های حضوری برای ما حائز اهمیت بود. 
اکنون نیز دانشجویانی که قرار است در کاس های 
حضوری ثبت نام کنند باید واکسیناسیون خود را 
انجام داده باشند.  سعادت گفت: معاونت دانشجویی 
دانشگاه واحدهایی در دانشگاه مستقر کرد تا 
اساتید، کارکنان و دانشجویان واکسیناسیون خود 
را انجام دهند. اکنون نیز با کمک »مرکز بهداشت 
غرب تهران« یک مرکز واکسیناسیون وجود دارد 
که اساتید و کارکنان و دانشجویان با نوبت ویژه 

می توانند در آنجا واکسن تزریق کنند. 
وی در پاسخ به این سوال که اگر دانشجویی واکسن 
نزده باشد، باید تست منفی کرونا به همراه بیاورد 
تا بتواند در کاس درس شرکت کند؟ گفت: برای 
کاس های حضوری دانشجویانی که واکسن تزریق 

نکرده باشند را نمی پذیریم. 

رییس مرکز تحقیقات سرطان:

سرطان پستان شایع ترین سرطان در کشور است

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
عدم پذیرش دانشجویان واکسن نزده در کالس درس

گزارش
ایلنا

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی:
کمیته ســنجش توانایی معلوالن 

برای استخدام تشکیل شود
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشــور با اشاره به 
چالش سنجش توانایی برای استخدام افراد دارای معلولیت گفت: الزم 
است کمیته سنجش توانایی معلوالن برای استخدام تشکیل شود. 
محمدرضا شهبازی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
سنجش توانایی انجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده است و 
امکان دارد به فرد معلولی گفته شود که او توانایی انجام کار را ندارد و او 
را رد کنند. وی ادامه داد: براساس آیین نامه اجرایی بند ز ماده 4۲ قانون 
مدیریت خدمات کشور، آیین نامه ای از سوی هیات دولت تصویب شده 
که این آیین نامه سنجش توانایی کار را بر عهده دستگاه مجری گذاشته 
که البته نظر بهزیستی را نیز می گیرند و ما همکاری الزم را داریم اما 
مرجع قانونی نیستیم بنابراین پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از 
سازمان اداری استخدامی، سازمان بهزیستی و دستگاه مجری برای 
تشخیص توانایی کار تشکیل شــود که این اقدام نیاز به طی کردن 
مراحل اصاح آیین نامه را دارد که تاکنون در این زمینه موفق نبوده 
ایم. شهبازی با قدردانی از دستگاه های دولتی در رعایت قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت یادآور شد: البته در زمینه استخدام افراد 
دارای معلولیت، شرایط مناسب تر شده و دستگاه های اجرایی دولتی 
نهایت همکاری را با ما می کنند و نقطه نظرات کارشناسی و رشته 

شغل های پیشنهادی بهزیستی را می پذیرند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی ســازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: 
از طریق کمیته نظــارت و هماهنگی قانون حمایــت از افراد دارای 
معلولیت، پیگیر رعایت سهمیه استخدام ســه درصد از موسسات 

عمومی، نهادهای انقابی و شرکت های دولتی هستیم.
وی گفت: از نحوه استخدام موسسات عمومی، نهادها و شرکت های 
دولتی تقریبا هیچ اطاعی نداریم و چون ســازمان امور استخدامی 
دخالتی در مجوزهای آنها ندارد در نتیجه از اینکه آیا استخدام سهمیه 
سه درصد معلوالن را رعایت می کنند، اصا خبردار نمی شویم تا با آنها 
هماهنگ کنیم. شهبازی اظهار داشت: با مکاتبات انجام شده از طریق 
کمیته هماهنگی بر اجرای قانون حمایت از معلوالن که ریاست آن بر 
عهده معاون اول رئیس جمهور است، پیگیری می کنیم که چطور این 
شرکت های دولتی این قانون را اجرا کنند. همچنین بر اساس بند ز 
ماده 4۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام در دستگاه 
اجرایی، داشتن سامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری 
که استخدام می شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به 

تصویب هیات وزیران می رسد، الزم است.

روانشناس شخصیت و عضو مرکز مشاوره 
دانشگاه تهران معتقد است، شروع آموزش 
برخی دانش آموزان مصادف با شیوع کرونا و 
تعطیلی مدارس بود و این امر هویت دانش آموزی را تضعیف 
کرده است. عطاءاهلل محمدی روز دوشنبه در گفت  وگو با 
خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص تاثیر آموزش مجازی که 
طی پاندمی کرونا اتفاق افتاد، اظهار داشت: همه گیری کرونا 
طی دو سال اخیر همه جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار 
داد. برای برخی دانش آموزان و دانشجویان، پذیرش در مدارس 
و دانشگاه ها مصادف با پیدایی کرونا بود و این قشر نتوانست 
محیط حقیقی آموزش )حضور در کاس درس، حیاط مدرسه 

و...( را تجربه کند.
وی افزود: این جمعیت در حقیقت »هویت دانش آموزی و 
دانشجویی« را کسب نکرد، محیط مدرسه و دانشگاه را ندید. 
نتوانست ارتباط چهره به چهره با معلمین و مدرسین و دیگر 
دانش آموزان را تجربه کرده و نقش معلم، دانش آموز و دانشجو 
را در یک جامعه بیاموزد. محمدی تاکید کرد: برخی مهارت ها 
همچون ارتباط با همساالن باید در فضای واقعی )در مدارس 
و دانشگاه ها( حاصل شود. آموزش مجازی این فرصت را نیز از 
دانش آموزان و دانشجویان گرفت و بالتبع مهارت های ارتباطی 
تضعیف شد.روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران ادامه 
داد: یادگیری در منزل، دخالت های خانواده، پدر و مادر و نوع 
برگزاری امتحانات مجازی و... نیز تاثیرات مخربی داشته و 

مانع از دستیابی به ثمرات ارزشمند هویت نقش شده است.
محمدی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیرات کرونا 
بر کودکان زیر سه سال اظهار داشت: تولد برخی کودکان نیز 
مصادف با شیوع این بیماری بود، این کودکان هم در بدو تولد 
با قرنطینه خانگی، کاهش رفت آمدهای خانوادگی و ارتباطات 
اجتماعی حضوری روبه رو شدند و هر یک از این مسائل 
می تواند نتایج متعددی همانند تضعیف مهارت های ارتباطی 
داشته باشد. وی توضیح داد: بررسی تاثیر یک پدیده بر انسان، 
جامعه، فرهنگ و تمامی عناصر کره زمین مستلزم تحقیق 
و پژوهش توسط دانشگاه ها و مراکز علمی است. روشنگری 
تاثیرات یک واقعه نباید صرفا از طریق بیان عقاید و نقطه نظرات 

کارشناسان اتفاق بیفتد.

مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازگشت 
مجدد رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور خبر 
داد. به گزارش ایرنا از وبدا، روابط عمومی وزارت بهداشت، با 
استناد به اپلیکیشن ماسک که روز یکشنبه چهارم بهمن 
انتشار یافته، تصریح کرد: با افزایش موارد بستری، ۳۲ 
شهرستان از وضعیت آبی کرونا خارج شدند و در وضعیت 
زرد قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر یک 
شهرستان نارنجی، ۲4 شهرستان زرد و 40۳ شهرستان آبی 
است و هیچ شهری قرمزی در نقشه کرونای کشور وجود 
ندارد. به گزارش ایرنا، روز شنبه ۲۷ آذر ماه برای نخستین بار 
و پس از شیوع کرونا در کشور، تعداد شهرستان های قرمز و 

نارنجی کرونا در کشور به صفر رسید.
کرونا از اوایل اسفند ۹۸ در کشور شیوع یافت و تا کنون 1۳۲ 
هزار و ۲۳0 نفر از هموطنان بر اثر ابتا به این ویروس جان 

باخته اند.
واکسیناسیون سراسری نیز از ۲۲ بهمن سال گذشته در 
کشور آغاز شد و تا کنون 60 میلیون و 465 هزار و 45۲ نفر ُدز 
اول، 5۳ میلیون و 51۷ هزار و 5۷۳ نفر ُدز دوم و 14 میلیون و 
۲6۹ هزار و ۷۹۹ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 1۲۸ میلیون 

و ۲5۲ هزار و ۸۲4 ُدز رسیده است.
تلفات کرونا طی هفته های اخیر و پس از عبور خیز پنجم 
کرونا از کشور با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در افزایش 
واردات واکسن و واکسیناسیون حداکثری روندی کاهشی 

داشته است.
روز جمعه 1۷ دی ماه تعداد فوتی روزانه کرونا به 1۹ نفر و پس 
از ۲۲ ماه رسید. همچنین روز شنبه ۲5 دی ماه شمار تلفات 

کرونا به 1۸ نفر رسید.
آخرین بار 16 اسفند سال ۹۸ شمار فوتی کرونا زیر ۲0 نفر و 

1۷ نفر اعام شده بود.
همچنین 1۸ دی ماه پس از 614 روز شمار موارد مبتایان 

شناسایی شده سه رقمی شد و به ۷01 نفر رسید.
اما روز یکشنبه 1۹ دی ماه تا کنون موارد شناسایی افزایشی 

شد و به مدار چهار رقمی بازگشت.

مدیرکل مشــاوره و امور روانشــناختی 
سازمان بهزیستی کشور از پاسخ به بیش 
از ۳ میلیون و 1۸۹ هــزار تماس با خط 
مشــاوره تلفنی 14۸0 از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تا اول دی ماه سال جاری 
خبر داد و گفت: از این تعــداد 6۹ هزار 
و 560 تماس مربوط به مســائل کرونا و 
۳۳۳۲ تماس مربوط به کادر درمان در 

تهران بوده است.
بهزاد وحیدنیا در گفت وگو با ایسنا، به ارائه آماری از وضعیت تماس های سال جاری 
با خط مشاوره تلفنی 14۸0 پرداخت و گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری در کل کشور 

به یک میلیون و 1۸۹ هزار و ۳۳4 تماس پاسخ داده شده است.
به گفته وحیدنیا، بیشتر تماس ها در حوزه مشکات خانوادگی، اختاالت خلقی و 
مشکات مرتبط با کودکان و نوجوانان بوده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد 
تماس ها به دلیل اتمام قرنطینه خانگی، افزایش سازگاری و باز شدن کسب و کارها، 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است، این را هم گفت که مردم 

جهت مشاوره از مراکز حضوری بیشتر استفاده می کنند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: تاثیرات 
جهانی کرونا بر عموم و گروه های خاص قابل انکار نیست و به نظر می رسد توجهات 
ویژه ای به تامین نیازهای روانی اجتماعی مردم الزم اســت و بهبود فضای کسب و 
کار، توجه و وضعیت رفاه عمومی جامعه، تسهیل دسترسی به خدمات پیشگیرانه و 

نیازهای درمانی از الزامات هستند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
با بیان اینکه یکی از طرح های اخیر این 
معاونت به منظور جلوگیری از آســیب 
طاق طراحی شده اســت که با کمک 
مشــاورین مجرب در ســال های اول تا 
چهارم ازدواج که بیشترین طاق ها اتفاق 
می افتد، اجرا می شود گفت: امید است 
جوانان ما از پشــتیبانی های مشورتی و 
تربیتی بهره مند شوند و از انتشار برخی 

آسیب ها جلوگیری و شاهد کاهش آنها باشیم.
به گزارش ایسنا، انســیه خزعلی در همایش بانوی خردمند که به مناسبت والدت 
حضرت زهرا )س( و بزرگداشت روز زن و مقام مادر در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان برگزار شد، با بیان اینکه انشــاهلل بتوانیم در مسیر تحقق اهداف گام دوم 
انقاب و در مســیر اهل بیت و امام خمینی گام های بزرگی برداریم گفت: توجه به 
کمبودها، نقص ها و مشکات جامعه و بی تفاوت نبودن نســبت به آنچه در جامعه 
می گذرد به عبارتی مسئولیت اجتماعی داشتن بسیار حائز اهمیت است. حضرت زهرا 
گاه آن چیزی که مورد عاقه دختران است یعنی لباس عروسی اش را انفاق می کند، 

گاه آن چیزی را که به آن احتیاج دارد می بخشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه رهبر معظم انقاب بر این ویژگی 
حضرت زهرا تاکید می کنند، انفاق ضرورت فعلی جامعه را نشان می دهد گفت: زنان 
نیازمند و زنان سرپرست خانواری داریم که وظیفه داریم در تاسی به سیره و سنت 

حضرت زهرا به ایشان توجه کنیم.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
با تاکید بــر اهتمام دولت ســیزدهم به 
منظور حمایــت از مــادران، گفت: در 
دولت ســیزدهم اتفاق نظر وجود دارد 
که بیشترین حمایت از مادران به نسبت 
تعداد فرزندانی که دارند انجام شود و در 
این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده 
خواهد شد به نسبت تعداد فرزندانی که 
دارند و به دنیا می آورند، بیشتر از گذشته 

خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، حجت اهلل عبدالملکی در مراسمی که به منظور بزرگداشت روز زن 
برگزار شد، با تبریک میاد حضرت فاطمه )س(، اظهار کرد: تاکید ما در وزارت تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی حفظ جایگاه بانوان اســت. بانوان همکار ما در این وزارتخانه 
توانمندی های ویژه ای دارند؛ در این مدت پنج ماه خدمت تعدادی از این خواهران با 
توانمندی ویژه شناسایی شده اند.   وی ادامه داد: تاکید ما در این وزارتخانه به انتصاب 
خواهران انقابی توانمند متخصص است و تا کنون تعدادی از این بانوان منصوب و در 
آینده نیز انتصاب تعداد بیشتری از زنان در رده مدیریتی خواهیم داشت. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: قطعا اگر بخواهیم شان 
و کرامت جنس زن را با جنس مرد مقایسه کنیم شأن و کرامت جنس زن باالتر است 
چرا که هیچ مرد موفق و قهرمان و تاریخ سازی را نداریم که نشانی از یک مادر قهرمان 
و تاریخ ساز نداشته باشد و شاید مادر اســت که اگر در قید حیات باشد تا دم مرگ 

فرزندش دلسوزترین و خیر خواه ترین است. 

»مشکالت خانوادگی«؛ صدرنشین علت 
تماس ها با خط مشاوره ۱480

معاونت زنان به دنبال طرحی برای 
جلوگیری از آسیب های »طالق«

عبدالملکی خبرداد: 
حمایت دولت از »مادران« برحسب تعداد 

»فرزند«

تضعیف »هویت دانش آموزی« 
ذیل سایه همه گیری کرونا

بازگشت مجدد رنگ نارنجی به 
نقشه کرونایی کشور

خبر

خبر

خبر

اکبری در انتها گفت: سرطان در حال افزایش است. هنوز به عدد کشورهای غربی نرسیده ایم و یک پنجم 
کشورهای غربی سرطان داریم. آنها زمانی آب و مواد غذایی آلوده داشته اند و آن را پشت سر گذاشته اند 
و االن اثر آن را میبینند. بیشتر بودن سرطان در آنها چند دلیل دیگر هم دارد. یکی اینکه میانگین سن 
جمعیت آنها نیز باالتر از ماست. در کشور ما دخانیات متاسفانه به ۱۶ درصد در افراد بالغ رسید. دخانیات 
زمانی در کشورهای غربی به چهل درصد هم رسید اما االن آن را به ده درصد رسانده اند. 30 درصد مرگ 

ها در کشور ما با دود مرتبط است.
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چهارشنبه  6 بهمن 1400
کاغذ فرهنگ و هنر

خبرخبر

تئاتر  مسابقه  بخش  منتخب  نمایش   6
جشنواره  هفتمین  و  بیست  خردسال 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، 
معرفی شدند.  به گزارش ایرنا از بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان، هیات انتخاب آثار بخش 
مسابقه تئاتر خردسال جشنواره بیست و 
هفتم، متشکل از آناهیتا غنی زاده، الکا هدایت 
و هادی حسنعلی پس از ارزیابی ۲5 اثر 
متقاضی این بخش، 6 نمایش را برای حضور 
در این دوره از جشنواره معرفی کردند. این 
بخش با رویکرد تاثیر نمایش در آموزش، برای 
گروه سنی زیر 6 سال و با ایده اجرای نمایش 
در مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی و 
آموزشگاه ها با حداقل امکانات فنی برگزار 
خواهد شد.  دبیرخانه بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان، آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه 
نمایش خردسال را به ترتیب حروف الفبا به 

این شرح اعام می کند:
نمایش اتاق بازی به نویسندگی و کارگردانی 

آرین ناصری مهر از تهران )مشروط (
نمایش دینگ، دینگ، دنگ به نویسندگی 
فاطمه  کارگردانی  و  زحمتکش  حامد 

خدابنده لو از شهر ری
نمایش ساکت به نویسندگی سمیه منجم و 

کارگردانی امیر تنها از الهیجان
نمایش مبارک و آه به نویسندگی و کارگردانی 
پگاه معصومی از همدان )بر اساس طرح و ایده 

حسین فدایی حسین(
نمایش مهمان ناخوانده به نویسندگی و 

کارگردانی زهرا مریدی از تهران
نمایش همه در یک قاب به نویسندگی و 
کارگردانی شراره طیار از پردیس )بر اساس 

قصه ای از مسرور وکیلی(
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان، با هدف تقویت 
مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان 
ایران زمین از طریق نمایش، در اسفندماه 
سال جاری به دبیری امیر مشهدی عباس و 
با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان همدان، اداره کل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، انجمن 
هنرهای نمایشی ایران و دیگر سازمان ها و 
نهادهای استان همدان، با شعار »تئاتر، پرواز 
پروانه های خیال« در شهر تاریخی همدان 

برگزار می شود.

منوچهر بدیعی:
عامه پسـند ترجمه نمی کنم 

اما پیشـنهاد می کنم
منوچهر بدیعی با بیان این که برای مخاطب 
عام ترجمه نمی کند، معتقد است ادبیات 
عامه زیربنای ادبیات جهان است و می گوید: 
خوشحالم که کتاب های عامه پسند بیشتر 
شــده و من به ناشران پیشــنهاد می دهم 
کتاب های پلیسی ترجمه کنند. این مترجم 
در گفت وگو با ایسنا درباره کتاب هایی که 
برای ترجمــه انتخاب می شــوند و به نظر 
می رسد به ســمت کتاب های عامه پسند 
و پرفــروش رفته اند، گفت: مــن مترجم 
حرفه ای نیستم؛ مدت ها قبل فرق مترجم 
حرفه ای و آماتور را توضیح داده ام که یک 
حرف تکنیکی است. مترجم حرفه ای کسی 
است که بیش از 50 درصد درآمدش از راه 
ترجمه باشد. هادی شفائیه، نخستین کسی 
که عکاسی جدی را در ایران ایجاد کرد و در 
فرانســه درس خوانده بود، می گفت وقتی 
در فرانسه می خواســتند اتحادیه عکاسان 
آماتور را تشــکیل دهند در تعریف عکاس 
آماتور  گفتند که عکاس آماتور کسی است 
که کمتر از 50 درصــد از درآمدش را از راه 
عکاسی به دست بیاورد. من مترجم آماتور 
هستم. چند وقت پیش به یکی از مترجمان 
جوان می گفتم، چرا مِن آماتور با شــمای 
حرفه ای درباره مســائل ترجمه خودمان 
صحبت کنیم زیرا ما در دو دنیای جداگانه 
زندگی می کنیــم، من به راحتــی درباره 
ترجمه های آینده ام، کارهایی که می خواهم 
انجام دهم و برنامه هایی که دارم و کارهایی 
که نمی خواهم بکنم، می توانم صحبت کنم 
اما شــما همه چیز را باید پنهان نگه دارید 
تا یک دفعه کار خود را عرضــه کنید زیرا 

می خواهید از این راه پول دربیاورید.
منوچهر بدیعی بــا بیان این که آن طور که 
دیگران به ادبیات عامه نگاه می کنند، نگاه 
نمی کند، اظهار کرد: ادبیات عامه را زیربنای 
ادبیات جهــان می دانــم و دو ردیف قائل 
نیستم؛ یک ردیف برج بلند ادبیات جدی 
و اختصاصی و یک  طــرف فاضابی به نام 
ادبیات عامه. از ابتدا با ایــن طرز برخورد 
مخالف بودم. خودم دنبــال این نرفتم که 
برای عوام چیــزی را ترجمه کنم و هرچه 
ترجمه کردم برای مخاطبانی اســت که 
سوادشــان کمی بیشــتر از دیپلم باشد و 
بتواننــد بخوانند حتی ترجمه داســتان 
پلیسی »ماه  الماس« را که تی.اس.  الیوت 
معتقد است نخســتین و بهترین داستان 

پلیسی است.

دبیرخانه  جایزه  کتاب سال شعر ایران به انتخاب »خبرنگاران« 
فراخوان شانزدهمین دوره این جایزه را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، 
شانزدهمین دوره  جایزه  کتاب سال شعر ایران به انتخاب »خبرنگاران«، 
همچون دوره های گذشته، در سه بخش »کتاب سال«، »ویژه« 
)شاعران بدون کتاب شعر( و »تجلیل« )از یک عمر فعالیت شعری(، 
با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه  در حوزه فرهنگ و 
ادبیات، برگزار می شود. دبیرخانه  این دوره از جایزه  کتاب سال شعر 
خبرنگاران با دبیری علیرضا بهرامی، از شاعران و ناشرانی که در سال 
1۳۹۹ مجموعه شعر منتشر کرده اند، دعوت کرده است تا با توجه به 

این شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:
- کتاب در سال 1۳۹۹ منتشر و در شناسنامه  آن درج شده باشد.

- چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.
- برگزیده  اشعار یا مجموعه  گروهی نباشد.

عاقه مندان به شرکت در این بخش، باید یا پنج نسخه از اثر خود را تا 
تاریخ ۳0 بهمن ماه 1400 به نشانی تهران، صندوق پستی 1۳۳551۸۷ ، 
دبیرخانه  جایزه  کتاب سال شعر خبرنگاران، بفرستند، یا یک نسخه از کتاب 
خود را به همین نشانی بفرستند و در عین حال، فایل پی دی اف کتاب را در 
سامانه  »واشه« )سامانه  مدیریت جشنواره ها و رویدادهای ایران - سمجرا( 
در نشانی vasheh.ir بارگذاری کنند. در بخش ویژه هم که برای کشف 
استعدادهای شعری برگزار می شود، آن دسته از شاعرانی که در هر سنی، 
تاکنون مجموعه  شعر در ایران منتشر نکرده اند، آثار خود را با توجه به شرایط 

زیر - تنها - از طریق سامانه »واشه« و نه پرینت شده، می توانند بفرستند:
  - شرکت کنندگان در این بخش نباید تاکنون )چه در سال های 
گذشته و چه در سال جاری( کتاب مجموعه  شعر در ایران منتشر کرده 

یا در نوبت نشر داشته باشند.
- شرکت عاقه مندانی که قبا کتابی غیر از »مجموعه شعر« منتشر 

کرده اند، یا در دست انتشار دارند، در این بخش، منعی ندارد.
- مجموعه  شعرها باید به زبان فارسی باشد.

- تعداد شعرها دست کم بین  40 تا 50 قطعه بوده، یا تعداد صفحه های 
مجموعه  شعرها دست کم بین ۸0 تا 100 صفحه باشد.

جایزه کتاب سال شعر 
»خبرنگاران« فراخوان داد

معرفی آثار خردسال 
جشنواره بین المللی 
تئاتر کودك و نوجوان

مریم بحرالعلومی بهترین فیلمساز زن داکا شد
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه ای، بیستمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم داکا از 15 تا ۲۳ ژانویه ۲0۲۲ )۲5 دی تا ۳ بهمن 1400( 
در شهر داکای بنگادش برگزار شد و مریم بحرالعلومی جایزه بهترین 
 Lady فیلمساز زن این جشنواره را برای فیلم »شهربانو«  با عنوان جهانی
of the City  از آن خود کرد. فیلم سینمایی »شهربانو« به کارگردانی 
مریم بحرالعلومی و تهیه کنندگی پگاه احمدی در بخش مسابقه این 
دوره از جشنواره با آثاری از ایران و جهان رقابت می کرد که از جمله آثار 
ایرانی این بخش »آتابای« به تهیه کنندگی نیکی کریمی  بود.  »شهربانو« 
پیش از این در بخش مسابقه سینمای سعادت سی و هشتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر و جشنواره بین المللی زردآلوی طایی ارمنستان حضور 
داشت و مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. مریم بحرالعلومی 
پیش از این دیپلم افتخار بخش فیلمسازان زن هجدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم داکا را نیز برای فیلم »پاسیو« دریافت کرده است.

محمد خزاعی، در حالی حدود چهارمین ماه 
سکانداری خود بر سینما را پشت سر می گذارد 
که کم با حاشیه دست  به گریبان نشده؛ هرچند 
نتقادها ترجیحش بیشتر بر سکوت  در پاسخ به ا
بوده است. او که هنوز نتوانسته احیاء شورای عالی 
سینما را عملی کند، این روزها در تدارک برگزاری 
جشنواره ای است که 10 سال قبل خودش دبیر 

آن بود.
به گزارش ایسنا، حدود 1۲0 روز از حضور محمد 
سینمایی  سازمان  مدیریت  مسند  بر  خزاعی 
می گذرد و او در این مدت بیشتر مهره های خود 
بسته  ز موسسه های وا را در بخش های مختلف ا
تا شوراها انتخاب و منصوب کرده است. یکی از 
مهم ترین کارهایی که خزاعی در تاش بود هر 
چه سریع تر اتفاق بیفتد و حتی به نظر می رسید 
گفت وگو با رسانه ها هم به قطعی شدن آن منوط 
شده است، احیاء شورای عالی سینما بود؛ شورایی 
که در سال 1۳۹5 بنا به گفته ی وزیر وقت فرهنگ 
و ارشاد اسامی )علی جنتی( منحل شد چرا که 

راه اندازی آن از اساس اشتباه دانسته می شد.
احیاء این شورا یکی از رویکردهای خبری روزهای 
ابتدایی فعالیت خزاعی در سازمان سینمایی بود و 
وعده داده شد که نخستین جلسه با حضور رییس 
جمهوری در آذرماه برگزار می شود.  آذر تمام شد 
و اتفاقی نیفتاد. پس از آن مدیر روابط عمومی و 
مشاور رییس سازمان سینمایی در یک برنامه ی 
تلویزیونی اعام کرد که »در دی ماه براساس 
برنامه ریزی های انجام شده، شاهد برگزاری اولین 
جلسه شورای عالی سینما با حضور آیت اهلل رییسی 
خواهیم بود.« اما دی ماه هم تمام شد و هنوز خبری 

از جلسه نیست.
پیش از ادامه ی  بحث، باید به این نکته اشاره شود 
که ابتدا قرار بود گزارش پیش رو در  روزهای پایانی 
آذر ماه منتشر شود تا مروری باشد بر مدیران 
تفاق های  منصوب شده ی سازمان سینمایی و ا
مهم سه ماه اول مدیریت جدید، که با اعام تعویق 
جلسه ی نخست شورای عالی سینما، گزارش ایسنا 
هم به پایان دی ماه موکول شد تا نتیجه ی جلسه ی 
احیاء شورای عالی در آن درج شود اما از آنجا که 
فعا اتفاقی نیفتاده،  بر مهم ترین اتفاق این روزهای 
سینما یعنی جشنواره فجر و نیز انتصاب های رییس 

سازمان سینمایی مروری خواهیم داشت. 
پرتکاپوی  روزهای  به  و  فرارسیده  بهمن  ماه 

جشنواره فجر نزدیک می شویم که از قضا امسال 
از چند جنبه با دوره ای خاص روبه رو هستیم؛ 
نخست آنکه به چهلمین دوره ی جشنواره ی فجر 
رسیده ایم و توقع ها از دوره ای که عدد آن نشانگر 
کمال و پختگی است، باالتر از هر زمانی است؛ دوم 
آنکه هنوز در دوران پاندمی هستیم و اگرچه با 
واکسیناسیون گسترده، شرایط نسبتا ایمن تری در 
مقایسه با سال قبل پیش بینی می شود، اما گسترش 
سویه ی اُمیکرون سبب بروز نگرانی های زیادی 
شده که در قالب توصیه  و اخطار گوشزد می شود، و 
سوم آنکه این دوره از جشنواره ی فیلم فجر اگرچه 
به دبیری مسعود نقاش زاده برگزار می شود، اما به 
نظر می رسد بیشتر، جشنواره ی "محمد خزاعی" 
است؛ چهره آرام و خوشنام عرصه رسانه و سینما 
در دو دهه گذشته که جشنواره ی پیش رو، به نوعی 
و در  متفاوت ترین سنگ محک برای مدیریت ا

سینما محسوب می شود.
البته باید یاداوری کرد که خزاعی پیش تر با عناوین 
مختلف در جشنواره فجر حضور داشته، مثا سال 
1۳۸۳ در بیست وسومین دوره ی جشنواره با فیلم 
»پشت پرده مه« نامزد دریافت بهترین فیلم بود 
و در دوره های دیگر با تهیه کنندگی فیلم هایی 
همچون »امپراتور جهنم« و »به وقت شام« در این 

رویداد حضور داشت.
ین تهیه کننده سابق و مدیر فعلی سینما، سال  ا
مین دوره  1۳۹0 در مقطعی حساس دبیر سی ا
ینکه هنوز  ره فجر شد. آن زمان به جز ا جشنوا
لتهاب های سیاسی به نحوی ادامه داشت، تنها  ا
نه سینما  ره، خا ز شروع جشنوا ه پیش ا چند ما
بسته شد و یک دعوای اساسی در سینما به راه 
، چهره هایی  فتاده بود. با وجود همه حاشیه ها ا
عضو  نعمت اهلل  حمید  و  رفیعی  علی  همچون 
هیات انتخاب و داود رشیدی، یداهلل صمدی، داود 
نتظامی و  میرباقری، علیرضا رییسیان، مجید ا
احمدرضا معتمدی عضو هیات داوران جشنواره ی 
بین المللی سال ۹0 شدند و خزاعی جشنواره را با 
شعار »اخاق - آگاهی - امید« برگزار کرد و برای 
استقبال از عوامل فیلم های حاضر در جشنواره، 
فضایی به نام »کوچه انقاب« راه انداخت. دبیر 
جشنواره در آن سال یک حاشیه مهم سینمایی 
هم در جشنواره داشت که آن هم فیلم »قاده های 
طا« خودش بود. او می خواست این فیلم را در 
بقه شرکت دهد ولی وقتی دبیری را  بخش مسا
پذیرفت، برای جلوگیری از هرگونه شائبه، آن را 
از داوری در تمام بخش ها خارج کرد. »قاده های 
طا« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در هشتمین 

روز جشنواره فجر، حوالی ساعت یک بامداد در 
ده شد  برج میاد و در فضایی خاص نمایش دا
تا »ملتهب ترین شب زندگی خزاعی تا آن تاریخ 

سپری شود.«  
او حاال پس از 10 سال در جایگاهی قرار گرفته 
که باید به فکر سامان دادن جشنواره ای باشد که 
جنجال هایش چند هفته زودتر آغاز شدند و البته 
این تنها حاشیه ی این هفته های خزاعی نبوده؛ زیرا 
او در این مدت جدا از اتفاق های مربوط به جشنواره 
امسال، مثل استدالل های پربحث حذف فیلم »قاتل 
ره و رد شدن برخی فیلم ها  و حشی« از جشنوا
نتخاب، درگیر ماجرای فیلم های  توسط هیات ا
دارای پروانه ی نمایش و بررسی مجدد یا توقیف 

غیررسمی آن ها نیز شده است.
از جشنواره که بگذریم، بد نیست نقبی بزنیم به 
تفاق ها و تصمیم هایی که کمی عقب تر اجرایی  ا
شدند. رییس سازمان سینمایی در همان سه ماه 
ابتدایی شروع کار خود، تقریبا تمام مدیرانش را 
منصوب کرد و تیم جدید مدیریتی در سازمان 
سینمایی به طور کامل مستقر شد. در این بین مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، موزه سینما و 
فیلمخانه ملی ایران سه مجموعه ی مهمی هستند 
لبته  که در مدیریت آن ها نغییری ایجاد نشد و ا
براساس صحبت هایی که خراعی در اختتامیه ی 

جشنواره سینما حقیقت داشت و نیز مسئولیت های 
سپرده شده، به نظر می رسد احتمال کمی برای 
جابه جایی محمد حمیدی مقدم وجود داشته باشد.

و  اهالی سینماست  ز  ا اگرچه خودش  خزاعی 
حضورش در این پُست، بسیاری از سینماگران را 
در مقایسه با گزینه های دیگر راضی نگه داشته بود، 
اما تقریبا انتخاب ها و انتصاب هایش یا شاید هم 
بیشتر آن هایی که با اسم و امضای او پست گرفتند، 
با حاشیه همراه بودند. این حاشیه ها گاهی فقط در 
حد یک تیتر و نقدهای رسانه ای در فضای مجازی 
بوده، گاهی در حد اظهارات تند برخی سینمایی ها 
در دیدار با مسئوالن از جمله با وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی، گاهی هم در حد خط و نشان کشیدن  
همان افرادی که مسئولیت به آن ها داده شده و 
چندی قبل به صورت کاما علنی با ابراز ناامیدی از 

وضعیت آینده سینما نمود پیدا کرده است. 
در ادامه ی تغییر مدیران سینمایی، خزاعی سراغ 
انجمن سینمای جوانان رفت؛ جایی که سید صادق 
موسوی پنج سالی بود که در آنجا مدیریت می کرد. 
رییس سازمان سینمایی در اختتامیه جشنواره فیلم 
کوتاه تهران در واکنشی اعتراضی به پخش تیزرهای 
متعدد از »مکان« برگزاری جشنواره، پشت تریبون 
رفت و بابت این کار با صراحت و به تندی از موسوی 

انتقاد کرد.

روزهای پرچالش سینماگر دیروز و مدیر امروز
گزارش

ایسنا

سنا
: ای

س
عک

شـب نمایشنامه نویسـی کودک و نوجوان 
در مرکـز تولیـد تئاتـر و تئاتـر عروسـکی 
کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان 
همراه با رونمایی از نمایشـنامه های جدید 

کـودک برگزار شـد.
بـه گـزارش ایلنـا، ایـن برنامـه بـه همـت 
کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان، 
بنیـاد نمایـش کـودک، انجمـن صنفـی 
سراسـری تئاتـر کـودک و نوجـوان و 
انتشـارات آماره و بـا حضـور داوود کیانیان 
پیشکسـوت تئاتـر کـودک و نوجـوان، 
مهـدی قلعـه رئیس انجمـن صنفـی تئاتر 
کودک و نوجوان و جمعی از پیشکسـوتان، 
هنرمنـدان و عاقه منـدان تئاتر در سـالن 
مرکز تولید تئاتـر و تئاتر عروسـکی کانون 
پرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان واقع 

در پـارک اللـه تهـران برگزار شـد.
در این مراسـم داوود کیانیان با بیان اینکه 
چقـدر خوشـحال کننـده اسـت کـه آرم 
کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان 
را در کنـار کانـون تئاتر کودک خانـه تئاتر 
می بینیـم، گفـت: ایـن دو آرم در کنـار 
»بنیـاد نمایـش کودک« نشـانه آن اسـت 
کـه ایـن نهادهـا را اهـداف مشـترکی بهم 
پیونـد می دهـد. البتـه جـای نهادهـای 
دیگـر نیـز خالی اسـت. ایـن پیشکسـوت 
تئاتـر کـودک و نوجـوان افـزود: کاش 
دسـت از فعالیت هـای مـوازی برداریـم و 
همـه بـا هـم از توانمنـدی یکدیگـر بـرای 
پیشـبرد اهداف مشـترک اسـتفاده کنیم. 
به طور مثـال مرکـز تئاتـر کانـون امکانات 
گسـترده ای دارد کـه کانـون تئاتـر و بنیاد 
نمایـش کودک نـدارد. کانـون تئاتـر خانه 
تئاتـر امکاناتی نظیـر تولید گسـترده تئاتر 
دارد، که مرکز تئاتر کانـون و بنیاد نمایش 
ندارنـد، همچنیـن بنیـاد نمایـش کودک 
امکاناتـی بـه جهـت نمایشنامه نویسـی، 
مسـائل نظری، ترجمه و تدریـس دارد که 
مرکـز تئاتـر کانـون و کانـون تئاتـر ندارند 
بنابرایـن، ایـن مسـائل نشـان می دهد که 

ما بـا هـم کامـل می شـویم.
وی تصریـح کـرد: امکانـات مـا وقتـی 
تجمیـع شـود می توانـد مجموعـه  کاملی 
از فعالیت هـای تئاتـر کودکان مـا را به ثمر 
برسـاند. همین جـا پیشـنهاد می کنـم که 
اگـر ایـن نشسـت و دورهـم گردآمـدن را 
مفید یافتیـد نمایندگانـی از این سـه نهاد 
برای هـر مـاه برنامـه ای تـدارک ببینند تا 

کارهـای مشـترک مان ببـار بنشـیند.
کیانیـان در بخش دیگـری از صحبت های 
خـود بـا بیـان اینکـه نمایشنامه نویسـی 
کودک به زودی صد سـالگی خود را جشن 
می گیـرد، افـزود: نمایشنامه نویسـی برای 
کـودکان در سـال 1۳0۷ از سـوی زنده یاد 
جبار باغچه بان آغاز شـد و برای نخسـتین 
بـار نمایشـنامه »خانـم خـزوک و یـا خود 
انتخـاب رفیـق« از سـوی خـود باغچه بان 
تالیـف و بـا نقاشـی های خـود مصـور و در 
شـیراز به چاپ  رسـید. از آن سـال تاکنون 
۹ دهـه یعنـی حـدود ۹۳ سـال می گذرد.

کیانیان در ادامـه گفت: تا سـال ۹6 امتیاز 
اول در تالیـف بیشـترین نمایشـنامه از آن 
»حسـن دولت آبادی« با ۲0۷ نمایشـنامه 
اسـت، منوچهـر اکبرلـو بـا 114 و افسـانه 
شـعبان نژاد بـا ۳0 عنـوان نمایشـنامه بـه 

ترتیـب رتبـه دوم و سـوم را دارند.
ایـن نمایشـنامه نویس کـودک افـزود: 
در ایـن دوره ۹0 سـاله نمایشـنامه های 
تالیفـی زنـان 1۸۳ و نمایشـنامه های 
تالیفی مـردان ۳۳۲ اثر اسـت و انتشـارات 
سـوره مهـر بـا ۹0 عنـوان در رتبـه اول و 
انتشارات موسسـه فرهنگی منادی تربیت 
بـا ۷۸ عنـوان و کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانـان بـا 5۹ عنـوان رتبـه 
دوم و سوم را کسـب کرده اند. وی در ادامه 
با بیـان اینکـه مـا در طـول این صد سـال 

کـه از عمـر تئاتـر کـودک ایـران می گذرد 
دو فـراز مهـم داشـته ایم، تصریـح کـرد: 
فـراز اول را زنده یـاد جبـار باغچه بـان بـا 
نوشـتن نمایشـنامه ها، اجـرا و انتشـار آنها 
ایجاد کـرد کـه در نوع خـود چـه در ایران 
و بـه لحـاظ تاریخـی در منطقـه بی نظیـر 
اسـت. او نخسـتین اجـرای تئاتـر کـودک 
را در سـال 1۲۹۸ بـا نمایـش »ُخرُخـر« 
در مرنـد کلیـد می زنـد و سـپس بـه مدت 
14سـال در تبریـز و شـیراز ایـن حرکـت 
فرهنگـی و هنـری را دنبـال می کنـد و 
گسـترش می دهـد. او نمایشـنامه هایش 
را بـا کـودکان بـه صحنـه می بـرد، آنهـا 
را منتشـر می کنـد و بـرای آنهـا تصویـر 
می کشـد و ایـن آثـار را فقـط بـرای اجـرا 
منتشـر نمی کنـد بلکـه مطالعـه نوآموزان 

را هـم مـد نظـر قـرار می دهـد.
کیانیان فـراز دوم کـه دوران طایـی تئاتر 
کـودکان ایـران را رقـم می زنـد را مرکـز 
تولید تئاتر کانون پـرورش فکری کودکان 
و نوجوانـان می دانـد کـه حـدود نیـم قرن 
بعـد در سـال 1۳50 اتفـاق می افتـد. وی 
در ایـن بـاره می گویـد: تحـول گسـترده 
و همه جانبـه در تئاتـر کـودک بـه لحـاظ 
تولید، آموزش، اجـرا و تشـکیل گروه های 
تئاتری حرفـه ای، کـودکان و نوجوانان در 
تهران و سراسـر ایـران در ایـن دوره اتفاق 

افتاده اسـت.

ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران درباره تعرفه های پستی ارسال کتاب از 
سوی ناشران به خریداران کتاب اطاعیه ای 
یلنا، ستاد برگزاری  منتشر کرد. به گزارش ا
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره 
تعرفه های پستی ارسال کتاب از سوی ناشران 

به خریداران کتاب اطاعیه ای منتشر کرد.
در متن این اطاعیه آمده است:

ناشران  تمامی  اطاع  به  »بدین وسیله 
ه  نمایشگا دومین  در  شرکت کننده 
حسب  ند؛  می رسا تهران  کتاب  مجازی 
پستی  تعرفه های  قبلی،  اطاع رسانی های 
برای ارسال کتاب به خریداران به شرح ذیل 
بوده و تغییری در میزان و مبلغ تعرفه ها 

صورت نگرفته است:
دومین  در  سفارشی  سرویس  خدمات 
کیفیت  با  ن  تهرا کتاب  مجازی  نمایشگاه 

سرویس پیشتاز پستی ارائه خواهد شد.
حمل ونقل پستی بسته های با قیمت فاکتور 
ر ریال(  ر تومان )پانصد هزا کمتر از 50 هزا

رایگان است.
هزینه حمل بسته های تا وزن دو کیلوگرم، 

ر ریال(  ر تومان )هفتاد هزا مبلغ هفت هزا
تعیین شده است.

ز دو  یه پستی بسته های با وزن بیش ا کرا
درصدی   10 تخفیف  مشمول  کیلوگرم 
خواهد بود. تأکید می شود؛ ارسال کتاب برای 
کشور  سراسر  به  ه  نمایشگا ین  ا مخاطبان 
ز  ا هزینه  نوع  هر  دریافت  و  بوده  یگان  ا ر

ران با عناوین مختلف طبق آیین نامه  خریدا
اجرایی نمایشگاه تخلف محسوب می شود.

ران دومین نمایشگاه مجازی کتاب  خریدا
تخلفات  مشاهده  صورت  در  نیز  تهران 
می توانند از طریق تماس با مرکز پاسخگویی 
و سایر مسیرهای ارتباطی اعام شده  با ستاد 

نمایشگاه در میان گذاشته و پیگیری کنند.

اطالعیه دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران:
تعرفه های پستی ارسال کتاب برای خریدار تغییر 

نکرده است

داوود کیانیان: 
کانون پرورش فکری دوران طالیی تئاتر کودکان 

ایران را رقم زد
گزارش
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هوشـنگ جاویـد دربـاره الالیـی می گویـد: الالیـی موسـیقی مشـترک 
مـادران در تمـام نقـاط گیتـی اسـت؛ ایـن مـادران دارای هـر فرهنگی 
باشـند، بـا نغمـه الالیـی آشـنا هسـتند کـه در گـوش کـودکان حالتی 
ایجـاد می کنـد کـه او را بـه خوابـی آرام فـرو می بـرد و بـه آرامـش 

. ند سـا می ر
بـه گـزارش ایسـنا، هوشـنگ جاویـدـ  پژوهشـگر موسـیقیـ  الالیی ها 
را مضامینـی عاشـقانه خوانـد کـه می تـوان بـه درون مایـه و میـزان 

مهـرورزی هـر قـوم پـی برد.
او گفـت: آنچـه اقـوام نسـبت بـه فرزنـد خـود متصـور هسـتند، از روی 
ثیـر باورهـای قومـی و  بـد؛ هرچنـد تحـت تا الالیی هـا بـروز می یا
نگرش هـای اقتصـادی و فرهنگـی نیـز هسـت ولـی گلـه و شـکایت و 

اعتـراض و داسـتان نیـز در الالیـی دیـده می شـود.
جاویـد در مصاحبـه بـا برنامـه »اینجـا چراغـی روشـن اسـت« از رادیو 
گفت وگـو، افـزود: گاه الالیی ها بـرای کودکان سـاخته نشـده؛ بلکه درد 
دل زنـان از جور زمانه اسـت کـه گهـواره کودک بـرای این زنان سـنگ 
صبـوری اسـت کـه درد دل خود را بـاز گـو می کننـد. الالیی کـودک را 
بـه آرامش دعـوت می کنـد و به یـک ارتبـاط عاطفـی ژرف می رسـاند و 
در ایـران راز و رمـزی در الالیـی نهفتـه اسـت که بـه سـادگی نمی توان 

از کنار آن گذشـت.
همچنیـن علیرضـا شـریفی یـزدی، مشـاور و 
نشـناس بـا حضـور در اسـتودیوی پخـش  روا
برنامـه »اینجا چراغی روشـن اسـت« با اشـاره به 
مفهـوم الالیی ها گفـت: این روزهـا که متاسـفانه 

موسـیقی مشـکاتی را بـرای نسـل نـو ایجـاد کـرده، کودکانـی کـه بـا 
الالیـی آشـنا می شـوند، در سـال های بعد بـه موسـیقی سـنتی گرایش 
بیشـتری پیـدا می کننـد. مادرهـا عـاوه بـر اینکـه الالیـی می گفتنـد، 
غـم، غصـه، خواسـته ها، آرزوهـای فروخـورده و نگرانی هـا را بیـان 

. نـد د می کر
وی بـا بیـان اینکه الالیـی به شـدت بـه جغرافیـا وابسـته اسـت، گفت: 
در اسـتان کرمان نوعـی از الالیـی وجـود دارد کـه وقتی مـادر در حال 
نـوازش کـودک اسـت، سـخن از داد و سـتد و معاملـه بـا هندوسـتان 
بـه میـان مـی آورد؛ در حالـی کـه وقتـی یـک الالیـی را در کردسـتان 
بررسـی می کنیـم، الالیی بـه شـرایط آب و هوایی زمسـتانی و سـرد باز 
می گـردد و یـا زیبایی هـای بهـاِر زاگـرس را در آن می بینیـم. همچنین 
الالیی هـای مناطـق گرمسـیر، گرمـای مـردم جنـوب را به خوبـی بروز 

و ظهـور می دهـد.

الالیی  فقط برای کودك نیست!

خبر
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خبرخبر

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برای 
کاهش اثرات گازهــای گلخانه ای به لحاظ 
اخاقی و تکلیف شــرعی ملزم هستیم با 
اســتفاده از نیروی انرژی هسته ای در این 
زمینه فعالیت کنیم. به گزارش ایسنا، محمد 
اســامی، معاون رئیس جمهــور و رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران روز  دوشــنبه 
در حاشــیه دیدار با خانواده شــهید صالح 
پورحمــزاوی در آبادان اظهار داشــت: در 
چند سال گذشته اســتفاده از نیروگاه برق 
اتمی بوشهر باعث صرفه جویی ۸0 میلیون 
بشکه نفت شده است. با برنامه ریزی دقیق 
تولید 1۷ هزار مگاوات بــرق تا افق 14۲0 
در مدار قرار خواهد گرفت وی افزود: تولید 
برق از نیروگاه های اتمی کمک شــایانی به 
کمبود برق در کشــور کرده است. اسامی 
اظهار داشت: توسعه ظرفیت های تولید برق 
در نیروگاه های اتمــی یکی از اهداف دولت 
سیزدهم است که سایت دارخوین یکی از 
ســایت های مدنظر در این خصوص است 
تا از این طریق بتوانیم کمبود برق کشور را 

جبران نماییم.
وی گفت: امروزه پاک ترین، پایدارترین، قابل 
اعتمادترین و اقتصادی ترین ظرفیت تولید 
برق در جهان استفاده از نیروگاه های اتمی 
است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
در خصوص تولید 1۷ هزار مگاوات برق در 
کشور از طریق انرژی هسته ای تولید 10 هزار 
مگاوات در بودجه 1401 در نظر گرفته شد 
که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق تایید 
شده اســت. معاون رییس جمهور و رییس 
ســازمان انرژی اتمی گفت: با برنامه ریزی 
دقیق تولیــد 1۷ هزار مــگاوات برق تا افق 
14۲0 در مدار قرار خواهد گرفت و باید تمام 
تاشمان را برای رفع نیاز آیندگان نسبت به 
تولید انرژی برق به کار ببریم. شهید صالح 
پورحمزاوی از شهدای نیروگاه اتمی بوشهر 
می باشد که در بمباران این نیروگاه در سال 

1۳66 به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی روز دوشنبه 4بهمن 1400 به استان 
خوزستان سفر کرد و از سایت اتمی دارخوین 

شادگان بازدید کرد.

اسحاقی:
 اتاق بازرگانی و حیاط 
خلوت های اقتصادی 

دولت یازدهم و دوازدهم 
باید پاسخگو باشند

نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: اتاق 
بازرگانی و حیاط خلوت های اقتصادی دولت 
یازدهم و دوازدهم مصونیــت ندارند و باید 
پاســخگو باشــند. به گزارش ایرنا،در ادامه 
جلسه علنی روز سه شنبه 5 بهمن  مجلس 
شورای اسامی سلمان اســحاقی در تذکر 
شفاهی گفت: امروز مبارزه با فساد و دفاع از 
حق ملت در فضای کشور تحریف می شود، 
مخاطب من مردم هستند ، مردم عزیز؛ جان 
ناقابل ما فدای شما و اندک آبرویی که داریم 
که آن هم به لطف خداوند شما به ما داده اید، 
فدای شما. بعضا می گویند این صحبت ها را 
برای انتخابات مطرح می کنند، ما نمایندگان 
اعتقاد داریم آنقدر شب اول قبر به ما نزدیک 
اســت که انتخابات دور بعد مجلس نزدیک 
نیست. عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســامی مطرح کرد: چه 
شده است که امروز لرزه بر پیکره اقتصادی 
دولت یازدهم و دوازدهم افتاده است؟ چند 
ماه گذشته موضوع تحقیق و تفحص از اتاق 
بازرگانی مطرح شــد، در قانون هزینه های 
اتاق های بازرگانی ایران مصوب سال 1۳۷۲ 
تغییراتی انجام شد و آقایان اتاق آمدند تا با 

نمایندگان مذاکره کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان را نتوانستند به نفع 
خودشان مصادره کنند و نمایندگان از موضوع 
تحقیق و تفحص کوتــاه نیامدند  و از تغییر 
قانون و هزینه های اتاق بازرگانی، به نفع مردم 
کوتاه نمی آیند، به دلیل که وظیفه ذاتی ما 
مبارزه با فساد است و با مردم عهد می بندیم. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره 
به موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی 
در ادامه افزود: نایب رئیس مجلس گفتند که 
دیروز از اتاق بازرگانی برای چاره اندیشــی و 
عذرخواهی آمده بودند، آقایان؛ عذرخواهی 
شــما مگر می تواند جان آن مــردی که به 
دلیل وضعیت اقتصادی خودکشی کرده و یا 

کلیه اش را فروخته است، برگرداند؟
اسحاقی با اشاره به صحبت های زنگنه درباره 
مافیای زعفران گفــت: آقای زنگنه نماینده 
تربت حیدریه و مه والت و زاوه دیروز گفت که 
با مافیای زعفران مبارزه می کنیم، همشهری 
من آن کشاورزی است که رئیس شورای ملی 
زعفران است و اموال خود را فدای ملت کرده 

و در اختیار ملت گذاشته است.

دادستان کل کشور در راستای صیانت از 
حقوق عامه و حفظ سرمایه های بلند مدت و 
بین نسلی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی 
مخالفت کرد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه 
قضاییه، صندوق توسعه ملی مدیریت کننده 
و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی 
کشور در مسیر توسعه و پیشرفت است به 
نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین 

شکل لحاظ شود.
در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی 
که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و 
کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف 
اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، 
توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل 
44 و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی 
و سند چشم انداز و برنامه های توسعه، نقش 
آفرین و بسترساز است. بحث دریافت مالیات 
از صندوق توسعه ملی طی سال های گذشته 
یکی از چالش های میان این صندوق و 
سازمان امور مالیاتی بوده است. اواخر سال 
۹۸ بود که دولت وقت 1۸00 میلیارد تومان 
از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان 
مالیات از این صندوق برداشت نمود که با 
اعتراض شدید مسئولین صندوق توسعه 

همراه شد.
رئیس وقت هیات عامل صندوق توسعه 
ملی اخذ مالیات 1۸00 میلیارد تومانی از 
صندوق را خاف قانون دانسته و به رئیس 
هیات نظارت صندوق و دیوان محاسبات 

شکایت کرد.

همواره  ملی  توسعه  مسئوالن صندوق 
استدالل می کنند که سود ناشی از تسعیر 
نرخ ارز هم جزو منابع صندوق به حساب 
می آید و چون درآمد نیست نمی توان از آن 
مالیات گرفت و از سوی دیگر تاکید مواد 
قانونی مختلف مبنی بر مستثنی بودن 
صندوق از پرداخت مالیات و لزوم باقی 
ماندن این سرمایه کشور برای امور مهم و 
آیندگان، نشان می دهد که نباید مالیاتی از 
صندوق اخذ و در امور جاری کشور هزینه 
شود.براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، 
منابع ارزی ورودی به این صندوق در حساب 
های آن در بانک مرکزی نگهداری می شود، 
اما این صندوق می تواند معادل ریالی آن را 
برای پرداخت تسهیات به سرمایه گذاران، 

در بانک های عامل سپرده گذاری کند. 
در ماده 1۳6 قانون محاسبات عمومی کشور 
مصوب سال 66 تاکید شده است: سود و 
زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های 

ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه 
تلقی نمی شود؛ مابه التفاوت حاصل از تسعیر 
 دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب 
» ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی« 

منظور شود. 
در پی همین اختافات، دادستانی کل کشور 
در جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ منابع 
ارزشمند ملی به موضوع مذکور ورود و 
بررسی های الزم در این خصوص را انجام 
داد.  پس از انجام بررسی های کارشناسی، 
راستای حفظ  دادستان کل کشور در 
سرمایه های بلند مدت، اقدامات عمرانی 
و توسعه بین نسلی و از آنجایی که کارکرد 
اصلی این صندوق ایجاد تولید و اشتغال و 
امور زیربنایی برای آینده کشور است و در 
واقع صندوق برای تامین درآمدهای مالیاتی 
دولت ایجاد نشده است، در نامه ای به وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با اخذ مالیات از 

صندوق توسعه ملی مخالفت کرده است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای 
اسامی از پاسخ وزیر صمت در مورد واگذاری 
سهام دو شرکت ایران خود به بخش خصوصی، 
قانع شد. به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز 
-سه شنبه- مجلس شورای اسامی سوال 
ملی حسن نوروزی نماینده  مردم رباط کریم 
و بهارستان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
مورد علت عدم تعیین مدیران عامل شرکت 
های ایران و خودرو و سایپا توسط سهامداران، 
در مجلس قرائت شد.روح اهلل عباسپور سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن گفت: سهام دولت در  
شرکت ایران خودرو 6 درصد است و در سایپا 
هم 1۷ درصد است و بقیه سهام ها متعلق به 
بخش خصوصی است و اینکه دولت و وزرات 
صمت هیات مدیره را انتخاب می کنند وجاهت 

قانونی ندارد.
نماینده مردم بویین زهرا با بیان اینکه در اقتصاد 
مقاومتی سیاست بر این است که اقتصاد به مردم 
واگذار شود گفت: دولت باید سیاستگذاری، 
نظارت و حمایت را در این زمینه داشته باشد و 
طبق اصل 44 قانون اساسی  باید سیاستگذاری و 
حمایت  از تولید داشته باشد و تصدی گری را به 
مردم واگذار کند. وزیر صمت هم قبول دارد که  
تصدی این دو شرکت باید به سهامداران واگذار 

شود تا خودشان تصمیم گیری کنند.
حسن نوروزی مجلس شورای اسامی در جریان 
بررسی سوالش از فاطمی امین گفت: وزیر صمت 
قول داد مدیران عامل ایران خودرو و سایپا توسط 

سهامداران واقعی تعیین شوند و نه دولت.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس 

شورای اسامی ادامه داد: در این پروژه در 
وهله اول با ایجاد هماهنگی بین بنگاه های 
خودروسازی، نقش و وظایف دولت و بخش 
خصوصی در حوزه مورد نظر تبیین شده و تقسیم 
کار مشخصی در این خصوص صورت می گیرد 
تا دولت بتواند با پرهیز از تصدی گری به نقش 
هدایت، حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب 
بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف 

خود را ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه دولت کًا 5 درصد از سهام 
ایران خودرو و بین 16 تا 1۷ درصد از سهام سایپا 
را در اختیار دارد،گفت: چه کسی گفته است شما 
می توانید مدیرعامل این دو خودروسازی را 
تعیین کنید، در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1401 ، روز گذشته بحث بود که اگر مالیات کلیه 
کارکنان دولت 10 درصد تعیین شود، بین ۲5 تا 
۳0 هزار میلیارد تومان بودجه کاهش می یابد. 
شما امسال 1۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشته 

اید که با گران کردن خودرو 6 هزار میلیارد تومان 
از آن را از جیب مردم برداشتید!

نوروزی گفت: آیا خدا و خلق خدا از ما به عنوان 
نمایندگان مردم می پسندد که بنشینیم و به شما 
نگاه کنیم و شما خودروسازی ها را در اختیار عده 
ای از نورچشمی ها و افراد خاص قرار دهید؟ 
شرعاً، عقًا و وجداناً اگر سهامداری خودروسازی 
ها به بخش خصوصی تعلق دارد، چرا آن را واگذار 

نمی کنید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به 
اینکه مدیران ایران خودرو و سایپا هزاران میلیارد 
تومان بدهی برجای گذاشته اند و این رقم در سال 
جاری به 1۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، 
ادامه داد: اگر خودروسازی ها زیانده هستند، چرا 
آنها را به مالکان اصلی واگذار نمی کنید؟ مالکانی 
که اعام می کنند اگر خودروسازی ها یک سال 
به آنها تحویل داده شود و نتوانند آنها را سودده 

کنند، تمام سهام خود را واگذار می نمایند.

نوروزی از پاسخ های وزیر صمت در مورد 
واگذاری ایران خودرو و سایپا قانع شد

دادستان کل کشور با وصول مالیات از 
صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه مدت اجرای 5 ساله،قانون 
برنامه ششم توسعه تمام شده و یک سال دیگر نیز تمدید شده است، 
گفت: در ماده )۸0( قانون برنامه دولت مکلف به ارائه الیحه برنامه 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است اما هنوز این الیحه ارائه نشده 
است. به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف در نشست علنی امروز- سه 
شنبه- مجلس شورای اسامی در مورد گزارش کمیسیون اجتماعی 
درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان گفت:  طی جلسه ای که 
در محضر رهبر انقاب بودم ایشان خطاب به مسئوالن فرمودند که ما 
۲0 سال نسبت به موضوع زنان و آسیب های اجتماعی کوتاهی کردیم  
و بخشی از این غفلت و کوتاهی متوجه دولت و مجلس است. رئیس 
مجلس شورای اسامی اضافه کرد: حدود 5میلیون نفر زن سرپرست 
خانواده وجود دارد که 5۲ درصد این افراد فاقد بیمه و مستمری هستند  
و ۳۸ درصد  هم جزو سه دهک پایین جامعه هستند و غریب به یک 
میلیون نفر از زنان سرپرست خانواده هم تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند. قالیباف افزود: باید به موضوع مهم زنان سرپرست خانواده 
توجه شود، مجلس شورای اسامی ،دولت،توده های مردم ،سازمان ها 
و نهادهای مردمی و خیریه ها و سمن ها باید دست به دست هم دهیم 
تا مشکات زنان سرپرست خانواده حل شود. رئیس مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه و وظایفی که وجود 
دارد کار هماهنگی و تدوین شاخص ها  بر عهده معاونت رییس جمهور 
است که مسائل این حوزه را آماده کند  و فعالیت سازمان های متعدد 
دولتی، نهادهای عمومی و ثمن های را سازماندهی کند تا از حالت 
سردرگمی موازی کاری بیرون آیند و جهت دار شوند. قالیباف بیان کرد:  
از این همه قوانین و اعتباراتی که به این امر اختصاص داده شده است 
آثار مورد نظر دیده نمی شود، خروجی که باید گرفته شود، وجود ندارد، 
خواهش می کنم حتماً وزیر کشور در شورای اجتماعی این موضوعات 
را دنبال کند، مجلس شورای اسامی نیز آمادگی دارد در حوزه اصاح 

قوانین اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

قالیباف: 
دولت مکلف به ارائه الیحه »توانمندسازی 

زنان سرپرست خانوار« است

رئیس سازمان انرژی اتمی:
با برنامه ریزی دقیق 

تولید ۱۷ هزار مگاوات 
برق تا افق ۱420 در مدار 

قرار خواهد گرفت

رنا
: ای

س
عک

رنا
س: ب

عک

رنا
: ای

س
عک

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی، تاکید کرد: 
دغدغه در خصوص نتایج حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم وجود 
دارد و قطعا مجلس تا زمانی که به یک راهکار جایگزین مناسب 
نرسد، بی محابا در این زمینه گام بر نخواهد داشت. به گزارش ایسنا 
اسماعیل حسین زهی، با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکاری جایگزین 
قبل از حذف ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی در بودجه 
سال آتی، بیان کرد: دولت در الیحه بودجه سال 1401 با توجیهاتی 
به حذف ارز ترجیحی اقدام کرده است و امروز این دغدغه در کف 
جامعه و بین نمایندگان مجلس و دولتمردان در خصوص نتایج 

حذف ارز ترجیحی وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران:
مجلس بی محابا نسبت به حذف ارز 

ترجیحی اقدام نمی کند

سخنگوی دولت با تاکید بر تداوم حمایت دولت از 
سرمایه، از تشکیل کارگروهی با عضویت معاون اول 
رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت برای 
تدوین بسته پیشنهادی10 بندی برای ساماندهی 

بورس خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه 
در نشست خبری با تبریک میاد حضرت زهرا و روز 
زن به همه بانوان به ویژه بانوان خبرنگار و اصحاب 
رسانه، گفت: در امتداد سیاست توسعه متوازن 
لمللی با کشورهای جهان و سیاست  روابط بین ا
متنوع سازی و متوازن سازی حوزه سیاست خارجی 
با اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه ای 
که مباحث اقتصادی از اولویت برخوردار است، پس 
از سفر رییس جمهور به تاجیکستان و ترکمنستان، 
آیت اهلل رئیسی به همراه برخی وزرا سفری دو روزه 

به روسیه داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی موجود در 
روسیه که بیش از ۷00 کشته در روز وجود داشت، 
شرایط برگزاری سفر چندان مساعد نبود اما به دلیل 
برنامه از قبل طراحی شده و جلوگیری از تأخیر در 
حصول اهداف و نتایج، این گونه طراحی شد که سفر 
با رعایت پروتکل هایی مبتنی بر حفظ احترام متقابل 

انجام شود.
سفر  خواندن  پربار  با  دولت  سخنگوی 
رییس جمهوری کشورمان به مسکو، خاطر نشان 
کرد: جلسه رسمی کاری در کاخ کرملین بدون 
محدودیت زمانی برگزار شد و احترام متقابل کامًا 

در جلسه حکمفرما بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: عاوه بر این به دعوت 
رسمی مجلس دوما جلسه ای در دوما برگزار شد که 
با سخنرانی کم نظیر رییس جمهور همراه بود و دیدار 
با فعاالن علمی در دانشگاه دولتی مسکو و همچنین 
فعاالن اقتصادی روسیه و جوامع دینی و فرهنگی از 

دیگر برنامه های این سفر بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مردم به زودی 
شاهد آثار و نتایج سفر رییس جمهور به روسیه 
خواهند بود، تصریح کرد: در این سفر موضوعات دو 
جانبه و چند جانبه در تمامی حوزه ها مطرح شد و 
توافقات گسترده و اشتراکات عمیقی به وجود آمد 
و قراردادهایی نیز در حوزه نفت و راه آهن بین دو 

کشور منعقد شد.
وی افزود: این حجم از جلسات کاری، احترامات 
متقابل و برنامه های تدارک دیده شده در این بازه 
زمانی کوتاه به نوعی کم نظیر بود و تقریباً در تمامی 
موضوعات اقتصادی و تجاری که محور اصلی 
مباحث سفر بود، و همچنین مسائل سیاسی، علمی 

و فرهنگی، نظامی و دفاعی بحث و تبادل نظر شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: برخی توافقات هم پس 
از نشست رؤسای جمهور که جلسه کامًا کاری و 
نتیجه محور و عمل گرایانه بود به مقامات ذی ربط دو 
کشور اباغ شد و جلسات هماهنگی برای اجرای تمام 
توافقات در زمینه توسعه تجارت خارجی دو طرف، 
توسعه صادرات ایران به روسیه، تسهیل و کمک هایی 
که در حوزه تعرفه های وارداتی در حوزه کاالهای 
اساسی صورت می گیرد و همکاری های مشترک 
به ویژه در حوزه های ترانزیتی و تکمیل کریدورهای 

موجود نیز بافاصله آغاز شد.
انتشار جزییات قراردادها در شرایط جنگ 

اقتصادی به صالح نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره 
آمار فروش نفت گفت: در شرایط جنگ اقتصادی 
جزئیات قراردادها و نحوه فروش و استردادها به 

صاح نیست.
وی در عین حال متذکر شد: رییس جمهور بارها 
تأکید کرد که دولت اجازه نخواهد داد تحریم ها مانع 

فروش نفت و توسعه صادرات شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه آمار فروش نفت و 
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت در وضعیت قابل 
قبولی قرار دارد، ادامه داد: دولت در مسأله تامین ارز 
با مشکلی مواجه نیست و برای اطاع از اینکه فروش 
نفت وجود دارد یا نه، خواهش می کنم این موضوع از 

خود مسئوالن مربوطه در دولت پرسیده شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در 
پاسخ به سؤالی درباره دستاوردهای سفر به روسیه و 
اینکه برخی تاش می کنند دستاوردهای دولت در 
سایه تنازعات سیاسی و جناحی مکتوم بماند، گفت: 
برای ارزیابی سفر شاخص های اصلی استقبال گرم، 
انجام برنامه های سفر و تحقق آن اهداف سفر است 

که هر سه شاخص در سفر روسیه روشن بوده است.
وی افزود: تکثر برنامه ها، شرکت در جلسه رسمی 
دوما،   جلسه رسمی با رییس جمهوری روسیه در 
کاخ کرملین و  شرکت در دانشگاه دولتی در کنار 
جلساتی با فعاالن اقتصادی، دانشگاهی و مقامات 

دینی در زمانی کمتر از دو روز، نشان دهنده استقبال 
گرم و مناسب برای سفر در این شرایط کرونایی حاد 

در روسیه است.
سخنگوی دولت گفت: بخشی از دستاوردهای سفر 
رییس جمهور به روسیه اعام شده که بهره برداری 
از خط اعتباری موجود و توافق برای افزایش خط 
اعتباری 5 میلیاردی به 10 میلیارد دالر در گام 
نخست از جمله آنهاست که یک دستاورد قابل 

توجهی به حساب می آید.
بهادری جهرمی ادامه داد: عاوه بر این توافقات، 
در تمامی حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری 
توافقاتی داشته ایم که برای نمونه در حوزه صادرات 
برای توسعه صادرات صیفی جات تا بیش از سه برابر 
وضع موجود توافق شده است و توافقاتی هم برای 
حل برخی مشکات موجود در فرایند صادرات برخی 
محصوالت صورت گرفته که کمیته ای از طرف 
روس ها به ایران اعزام خواهد شد و  سفری را هم 
مقامات مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی به روسیه 

خواهند داشت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حوزه راه آهن و 
کریدور هم توافقات بسیار خوب اجرایی حاصل 
شده و حتی قراردادهایی در این زمینه منعقد شده 
و برخی رایزنی ها هم در مرحله مقدمات برای انعقاد 
قرارداد در حال انجام است. بهادری جهرمی ادامه 
داد: برخی که اصرار دارند در حوزه بین الملل نگاه 

محدودی به برخی کشورهای خاص داشته باشند و 
دنبال حاشیه ها هستند اما سیاست و شعار این دولت 
بر اساس وعده ای که به مردم داده است؛ نگاه متوازن 
و متعادل به کشورهای مختلف جهان برای توسعه 

حوزه تجارت خارجی و روابط بین الملل است.
مردم در دهه فجر منتظر خبرهای خوش باشند
بهادری جهرمی افزود: چندین خبر خوب هم در 
دهه مبارک فجر برای مردم داریم که در بخش های 
مختلف به اطاع مردم خواهد رسید اما دو خبر خوب 

و مهم را امروز در حوزه اقتصادی داریم.  
سخنگوی دولت گفت: خبر خوب اول در حوزه 
اقتصادی اینکه وعده های رئیس جمهور برای تسهیل 
پرداخت وام به مردم محقق و عملی شد و تمامی 
 B، B متقاضیان تسهیات خرد که رتبه اعتباری آنها
و B است، می توانند تا سقف 50 میلیون تومان بدون 
ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای 
دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون 
نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه 

یک سفته یا چک، اقدام کنند.
وی افزود: خبر خوب دوم اینکه وعده رئیس جمهور 
برای استرداد سود مازاد بانکی به نقطه عملیاتی و 
اجرایی رسید و اگر نرخ سود تسهیات بانک ها باالتر 
از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، بانک ها 
مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند 

برگردانند.

تدوین بسته 1۰ بندی دولت برای حمایت از بازار بورس
بهادری جهرمی خبر داد:

گزارش
ایرنا

رنا
  ای

س:
عک

نماینده مردم اراک با بیان اینکه ملت ایران اهل مذاکره و 
گفت و گو هستند، گفت: ایده توافق موقت مجهول است 
و زوایای آن برای ما مشخص نیست و نمی توان به چنین 

توافقی اعتماد کرد.
»محمد حسن آصفری« در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا در مورد مطرح کردن ایده توافق موقت در مذاکرات 
وین گفت: موضوع توافق ایران با غرب باید شفاف باشد و 
طرح ایده توافق موقت معلوم نیست چه نتیجه ای برای 
کشور در برداشته باشــد و نمی تواند مورد اعتماد ملت 

ایران واقع شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: 
غربی ها باید از طریق مذاکره صادقانه، مسائل و مشکات 
خود را با ایران در میان بگذارند و ما عاقمند هستیم که 
موارد و مسائل کشور را در قالب گفت و گو و مذاکره حل 
و فصل کنیم البته به شرط اینکه پشــت این توافقات و 

مذاکرات پای بندی و اجرای تعهدات طرف مقابل باشد.
 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه 
ملت ایران با تمدنی چندین هزار ساله اهل مذاکره و گفت 
گو هستند و از مذاکرات و تهدیدات هیچ ترس و واهمه ای 
ندارد تاکید کرد: آمریکایی ها باید متوجه باشند با تهدید 

و فشار بر ملت ایران نمی توانند به اهداف خود برسند و اگر 
حرفی برای گفتن دارند باید در قالب مذاکره مطرح کنند.
وی با اشــاره به مذاکرات برجامی و خروج آمریکا از این 
توافق نامه گفت: هنوز تکلیف آمریکا در توافق نامه پیشین 
مشخص نشده اســت باید تکلیف مذاکرات گذشته ما 
با آمریکایی ها روشن شــود و اقداماتی که آمریکایی ها 
باید بعد از امضــای توافق به آن عمل کننــد، اجرایی و 

عملیاتی شود.
نماینــده مردم اراک با اشــاره به ایده توافــق موقت در 
مذاکرات گفت: توافق باید دائمی باشد و بتواند مسائل و 

مشکات کشور را در قالب مذاکره حل کند.
وی افزود: آمریکایــی بدانند که ملت ایــران در مقابل 
تحریم ها مقاوم هستند و  جمهوری اسامی  هم از همه 
زمان ها مقاوم تر و توانمندتر است و هیچ تهدید نظامی 

هم نمی تواند علیه جمهوری اسامی تاثیرگذار باشد.
آصفری اضافه کرد: آمریکایی ها دست از رفتار های سلطه 
طلبی و فشارهای خود علیه ملت ایران بردارند و بدانند 
با عنوان محکوم کردن ایران در قطعنامه های ســازمان 
ملل  که شیوه ای نخ نمای شده است نمی توانند تاثیری 
در رفتار جمهوری اســامی برای دفــاع از حقوق  ملت 

خود بگذارند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسامی موضوع 
ضرب االجل در مذاکرات وین را نوعی فشار طرفین برای 
رسیدن به اهداف مورد نظرخود عنوان کرد و گفت: ضرب 
االجل در مذکرات به هیج وجه برای ایران پذیرفته نیست، 

حفظ منافع ملی ایران اولویت ما در مذاکرات است.

نماینده اراك:

توافق موقت»ایده ای مجهول« است
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مهاجم پیشــین تیم فوتبال استقال با اشاره 
به دربی جنجالی سال 1۳۷۳ گفت: احمدرضا 
عابدزاده گفت که خیلی بچــه ای و به همین 

دلیل ترسیدم.
ادموند اختر در گفت وگو با خبرنگار ورزشــی 
خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد استقال در 
نیم فصل اول لیگ برتر اظهار داشت: استقال 
رفته رفته نتایج خوبی گرفــت. برای این تیم 
مهم گرفتن امتیازهای بازی بود که نتیجه اش 
قرار گرفتن در صدر جدول اســت. هر چند به 
قهرمان نیم فصل جام نمی دهند اما همین که 
شــخصیت تیمی را حفظ کردند و توانستند با 
بازی های منطقی امتیازها را بگیرند، اهمیت 
زیادی دارد. شاید این تیم در برخی از دیدارها، 
زیبا بازی نکرد، ولی هدف کادرفنی و مدیریت 
گرفتن سه امتیاز مســابقات بود. امیدوارم در 
دیدارهای نیم فصل دوم هم امتیازهای الزم را 
بگیرند. استقال سال هاست که قهرمان شده 
و دوســت داریم در پایان فصل قهرمان و دل 

هواداران شاد شود.
استقالل بیشتر از هر تیم دیگری از کرونا 

ضرر می کند
وی در مــورد ابتــای بســیاری از بازیکنان 
اســتقال به کرونا و تأثیــر آن در روند تیمی 
تصریح کرد: دو ســال اســت که دنیا درگیر 
ویروس کرونا اســت و چیزی نیست که دست 
بازیکنــان باشــد. امیــدوارم هر چــه زودتر 
بازیکنان خوب شوند و به تمرینات بازگردند. 
تیمی که از این مســئله ضرر کرده، استقال 
اســت چون روند رو به رشــدی داشت و اگر 
بازی می کرد به ســود این تیم بود. استقال 
باید هر چه زودتر شرایط عادی را پیدا کند و با 
بازی های خوب امتیاز بگیرد و فاصله اش را با 
رقبا زیاد کند. امسال چند تیم مدعی هستند 
و استقال باید قدر لحظات را بداند و در نهایت 

قهرمان شود.
بازیکنان اســتقال قدر پیراهن تیم شــان را 

بدانند
بازیکن پیشین استقال در پاسخ به این سؤال 
که کدام بازیکــن به ســبک دوران بازی اش 
در اســتقال نزدیک اســت، گفت: هر دوره 
و هر ســال، شــرایط خاص خودش را دارد. 
همانطور که یک روز دوست داشتیم ستاره ها 
را از نزدیک ببینیم، خیلی ها هم آرزو داشتند 
هم دوره ای هــای ما را ببینند. شــاید برخی ، 
بازی های ما را به یاد نیاورند. بازیکنان جوانی 
که به اســتقال آمده اند باید قــدر این تیم و 
پیراهنی که تن شان اســت را بدانند و بتوانند 
از کنار اســتقال به درجات باالتــر مثل تیم 

ملی و لژیونر شدن برســند و استقال هم از 
حضورشان سود ببرد.

دربی های زمان ما مثل جنگ بود
ســی ام دی ماه مصادف با دربی سال ۷۳ بود 
و این بــازی در حالی که با نتیجــه ۲ بر ۲ در 
جریان بود به دلیــل هجوم هواداران به داخل 
زمین نیمه تمام مانــد و کمیته انضباطی رأی 

به ۳ بر صفر دادن نتیجه بازی به سود استقال 
داد. اختر که یکی از بازیکنان حاضر در ترکیب 
استقال بود درباره خاطراتش از این بازی به 
تســنیم گفت: ابتدا بگویم تا زمانی که بازیکن 
در دربی بازی نکند، نمی تواند حس و حال این 
بازی را درک کند، مخصوصا دربی های زمان 
ما. دربی که ُکری خوانی و بزن بزن نداشــته 
باشد، دربی نیست! ُکری خوانی های االن بیشتر 
در صفحات مجازی اســت تا داخل زمین. اگر 
زمان ما ُکری خوانی وجود داشت داخل زمین 
بود و همه دنبال برد بودند. دربی های زمان ما 
مثل جنگ بود. امــروز دربی نمی بینیم، چون 

کیفیت پایینی دارد و همه می خواهند نبازند و 
بروند خانه های شان.

تیم فوتبال استقال , دربی پایتخت , فوتبال , 
عابدزاده به من گفت خیلی بچه ای!

او ادامــه داد: در دربــی معروف ســال ۷۳، 
پرسپولیس ســتاره های زیادی داشت. نیمه 
اول بازی متعادل بــود و نیمه دوم با دو گل از 

پرسپولیس عقب افتادیم. همه انتظار داشتند 
بازی با نتیجه ای خوب به ســود پرسپولیس 
تمام شود. وقتی رضا شــاهرودی با خطا روی 
محمد تقوی اخراج شد، روند بازی تغییر کرد. 
جواد زرینچه هم تغییر پست داد و توانستیم 
بازی را در دســت بگیریم. گل اول ما از روی 
پنالتــی به ثمر رســید. پنالتــی زن ما صادق 
ورمزیار بــود که خیلی خــوب پنالتی می زد. 
وقتی پنالتی شد چون در کورس آقای گلی با 
مدیرروستا بودم، توپ را برداشتم و از ورمزیار 
اجازه گرفتم که پنالتی را بزنم. از من پرســید 
می توانی پنالتــی بزنی که گفتــم بله. دربی 

اولم را پشت سر می  گذاشــتم و جو ورزشگاه 
با حضور بیش از صد هزار نفر وحشتناک بود. 
احمدرضا عابدزاده یکی از بهترین دروازه بان 
تاریخ فوتبــال ایران اســت و ُکری خوانی در 
ذاتش بود؛ به من گفت »خیلی بچه ای و نباید 
پنالتی بزنی«. به من گفــت »ابتدای فوتبالت 

است و چطور می خواهی پنالتی بزنی«؟
اگر محرمی و قلعه نویی درگیر نمی شدند، 

پرسپولیس را می بردیم
بازیکن پیشــین اســتقال یادآور شد: وقتی 
عابدزاده ایــن حرف ها را زد از جو ورزشــگاه 
ترســیدم و دوباره توپ را به ورمزیار دادم. او 
خیلی راحــت گل زد و برای عابــدزاده ُکری 
خواند! عابدزاده هم که اولین دربی با پیراهن 
پرســپولیس را تجربه می کرد، خیلی ناراحت 
بود. یک گل هــم زدیم که نفهمیــدم به چه 
علت مردود اعــام شــد. روی گل دوم، علی 
اکبریان ضربه ســر را زد که پس از برخورد به 
مجتبی محرمی به من رسید و گل مساوی را 
زدم. بعد از گل دوم، بازی کا دست استقال 
بود و اگر درگیری ها پیش نمی آمد قطعا برنده 
می شدیم. اواخر بازی امیر قلعه نویی و مجتبی 
محرمی درگیر شــدند و هواداران پرسپولیس 
به زمین هجوم آوردند. چنــد بازیکن محروم 
شدند و کمیته انضباطی هم رأی سه بر صفر به 
سود استقال داد. به خاطر این اتفاقات، دربی 
برگشــت در بندرعباس برگزار شد. اکبریان 
مهاجم خیلــی خوبی بود و امیــدوارم هر چه 

زودتر گرفتاری هایش حل شود.

خاطره مهاجم پیشین استقالل از دربی جنجالی؛ 

"عابدزاده گفت خیلی بچه ای"
گزارش
کرمان نو

مســابقات گراپلینگ قهرمانی 
کشور 2۹ بهمن در تهران برگزار 

می شود
 رئیس کمیته گراپلینگ  ایران با بیان اینکه رشــته فوق جایگاه 
ویژه ای  در ســطح جهان دارد گفت: مســابقات قهرمانی کشور 
۲۹ بهمن ماه  در سالن شــهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود. 
به گزارش ایرنا، نشست خبری »حسین خان هنرمند« بنیانگذار 
و رییس  کمیته گراپلینگ روز دوشــنبه در نشست خبری اظهار 
داشت: امیدوارم بزودی با ریشــه کن شدن ویروس کرونا شرایط 
کشــور و ورزش به حالت عادی برگردد. بســیار خوشحالم یک 
فرد ورزشــی بعنوان وزیر ورزش فعالیت می کند و کمبودهایی 
که وجود دارد را برطــرف خواهد کرد. وی گفــت: گراپلینگ از 
رشته های تحت پوشش، اتحادیه جهانی کشتی و به کشتی رزمی 
هم معروف است. رشته فوق به کشتی یونان باستان نزدیک بوده 
که در المپیک قدیم در آن رقابت می کردند. اکنون، در ایران زیر 
مجموعه فدراســیون انجمن های ورزش های رزمی هستیم. این 
ششمین دوره مسابقات کشوری است و برای نخستین مرتبه در 
آن کمربند طایی اهدا می شود. به دلیل محدودیت های کرونایی 
پیکارها تنها در بخش بزرگســاالن مردان انجام می شود. وی در 
مورد نحوه حضور ورزشــکاران در این مسابقات، گفت: نسبت به 
فعالیتی که استان ها دارند، ورزشکار دعوت خواهد شد و بیش از 
یکصد نفر در این رویداد به میدان می روند. مسابقات در ۲ استایل 
و هر اســتایل در هشت وزن انجام می شــود. در پایان مسابقات، 
مقام استانی نخواهیم داشــت و به برترین ها مدال اهدا می شود 
و قهرمانان نیز کمربند خواهند گرفــت. رییس گراپلینگ ایران 
با بیان اینکه مســابقات ۲۹ بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر 
تهران برگزار می شود، افزود: در جریان مسابقات از خانواده شهید 
مدافع حرم حسن عبداهلل زاده که از شــاگردان خودم بود تقدیر 
خواهیم کرد. خان هنرمند همچنین یادآور شد: باید مسابقات را 
در سطح نیروهای مسلح فعال کنیم، چرا که در ارتش های بزرگ 
جهان این رشته حضور فعالی دارد. حتی با روسای کشورهای دیگر 
آســیایی رایزنی می کنیم و قصد داریم نخستین دوره مسابقات 
کشورهای اســامی را میزبانی کنیم.  وی در خصوص اینکه چرا 
این رشته زیر مجموعه فدراسیون کشــتی ایران نیست؟ عنوان 
کرد: زیر مجموعه اتحادیه جهانی تنها کشتی آزاد و فرنگی نیست 
و سایر رشته ها و کشتی های سنتی می توانند مستقل باشند. در 
زمان »رسول خادم« در فدراسیون کشــتی بودیم اما اکنون زیر 
مجموعه فدراسیون رزمی فعالیت می کنیم. وی در خصوص داوری 
مسابقات توضیح داد: اتحادیه جهانی کتابچه قوانین گراپلینگ را 
هر ۲ سال به روزرسانی می کند. ترجمه شده این قوانین در اختیار 
داوران قرار داده  شــده و مسابقات امســال هم با همین قوانین 
برگزار خواهد شــد. خان هنرمند تصریح کرد: تاکنون سه دوره 
مربیگری و همچنین داوری برگزار کردیم و دعوت از مدرســین 
جهانی را هــم در برنامه داریم. حدود 1۳ اســتان فعال داریم اما 
کرونا بسیاری از باشگاه ها را تعطیل کرد. وی در مورد شرایط تیم 
ملی نیز توضیح داد: تاکنون ســه اعزام بین المللی به کشورهای 
ترکیه، باروس و جمهوری آذربایجان داشــتیم و در پیکارهای 
جهانی نیز روی  سکو رفتیم. قطعا تیم ملی خواهیم  داشت اما در 
خصوص شرایط تیم ملی شورای فنی تصمیم گیری خواهد کرد. 
رییس کمیته گراپلینگ در مورد فعالیت زنان در این رشته گفت: 
تیم زنان به مســابقات بین المللی اعزام شده اند و عاقمند به این 

ورزش هستند.

تست کرونای احمد نوراللهی مثبت شده و این 
بازیکن اردوی تیم ملی فوتبال ایران را ترک کرد.
به گزارش ایسنا، محمود رضایی، مدیر رسانه ای 
تیم ملی فوتبال ایران از مثبت شــدن تســت کرونای احمد 
نوراللهی خبــر داد و اعام کرد این بازیکن اردوی شــاگردان 
دراگان اسکوچیچ را ترک کرده است. تست سایر بازیکنان حاضر 
در اردوی تیم ملی شامل بازیکنان شاغل در ایران و همینطور 
مهدی قایدی - که هم تیمی نوراللهی در االهلی امارات است - 
منفی است و بدون هیج مشکلی، تمرین خود را برگزار کردند. 
همچنین شایعاتی درباره مثبت شــدن تست کرونای سردار 
آزمون وجود دارد که به گفته مدیر رسانه ای تیم ملی هنوز باشگاه 
روسی هیچ ایمیل و نامه  رسمی در این ارتباط ارسال نکرده و در 
انتظار استعام از این تیم هستند. به گفته او فعا آزمون در لیست 
بازیکنانی است که قرار است بامداد سه شنبه خود را به تهران 
برسانند.با خروج نوراللهی از اردوی تیم ملی، کمال کامیابی نیا 
از فهرست انتظار خارج شد و به اردوی اصلی دعوت شد. اردوی 
تیم ملی فوتبال ایران از روز قبل آغاز شده و رفته رفته با حضور 
بازیکنان لژیونر تکمیل خواهد شد. تیم ملی ایران خود را برای 
دو دیدار با عراق و امارات در هفتم و دوازدهم بهمن در ورزشگاه 

آزادی آماده می شود.

دختر تنیس باز ایران گفت: هیچ کسی باور نداشت 
من بتوانم در گرند اسلم بازی کنم و االن به جوانان 
می گویم از رویاهایتان دست نکشید و به تاش 
کردن ادامه دهید. به گزارش ایسنا، مسابقات گرند اسلم جوانان 
استرالیا در این دوره شاهد حضور متفاوت نماینده سه کشور است. 
مشکات الزهرا صفی از ایران، آنجا اوکوتویی از کنیا  و کانر هانری 
از نامیبیا برای اولین بار در این رویداد شرکت کرده اند. صفی دختر 
تنیس باز ایران در مورد حضور در این مسابقات گفت: این یک 
قدم  بزرگ برای من بود. برای رسیدن به این نقطه، واقعاً روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتم. من برای حضور در مسابقات، زمان 
بسیار زیادی را صرف گرفتن ویزا کردم و بارها حامی مالی نداشتم. 
رسیدن به این موفقیت، واقعاً بزرگ است و امیدوارم بتوانم آن را 
ادامه دهم.  او ادامه داد: اگر پیامی برای جوانان دیگری مثل خودم 
داشته باشم، فقط می گویم، از رویاهایتان دست نکشید. وقتی 
شروع کردم، همه در ایران می گفتند این غیرممکن است و من 
نمی توانم در گرند اسلم بازی کنم، به همین دلیل است که من 
هرگز رویای خود را به کسی نگفتم، فقط به تاش کردن ادامه دادم. 

وضعیت آزمون مبهم،  کرونای نوراللهی مثبت
کامیابی نیا به اردوی تیم ملی 

دعوت شد

دختر تنیس باز ایران پس از حضور در گرند اسلم:
از رویاهایتان دست نکشید

خبر

خبر

خبر

بازیکن پیشین استقالل در پاسخ به این سؤال که کدام بازیکن به ســبک دوران بازی اش در استقالل 
نزدیک است، گفت: هر دوره و هر سال، شرایط خاص خودش را دارد. همانطور که یک روز دوست داشتیم 
ستاره ها را از نزدیک ببینیم، خیلی ها هم آرزو داشتند هم دوره ای های ما را ببینند. شاید برخی ، بازی های 
ما را به یاد نیاورند. بازیکنان جوانی که به استقالل آمده اند باید قدر این تیم و پیراهنی که تن شان است 
را بدانند و بتوانند از کنار اســتقالل به درجات باالتر مثل تیم ملی و لژیونر شدن برسند و استقالل هم از 

حضورشان سود ببرد.

یم
سن

س: ت
عک

کاغذ ورزش

فقی ا
طبی،  کمربند   - الشرب  حق   -  ۱ 
 - بازی۲  وسیله   - طبی  بند  شکم 
های  امپراطوری  از  قدیم،  ایتالیای 
 - فارس  تاریخی  آثار  از   - باستان 
 - حماسی   - وارونه  عر   - رایحه۳ 
و  دست   - رنگارنگ۴  رنگ،  دارای 
هنوز   - باشند  حركت  بی  پایی كه 
 - جعلی  مصدر  عالمت  التین، 
دردآور  دردناك،   - اسرار۵  محرم 
ثروتمند  بیگانه،  خداحافظی   -

سوم  ضمیر  وی،  غائب،  ضمیر   -
شخص مفرد - سخن بی پرده۶ - 
بابكان  اردشیر  وزیر   - ها  لهجه  از 
بدگمانی  مورد   - دهنده۷  ندا   -
 ۸ نبی  ادریس  پدر   - دریا  الهه   -
شدن۹  بیهوش   - ستیز  و  جنگ   -
مرد   - - كجاست؟  وراثت  عامل   -
رطوبت،   - مفقود۱۰  ناپیدا،   - تازی 
میان   - امید  نا   - ناچیز  رطوبت 
اشتروم  فوتبال  تیم   -  ۱۱ تهی 
 - دارد  قرار  شهر  این  در  گراتس 
بازی،  در  زدنی  - کشیدن،  خبر  بی 

گریزحیوان،   - نزاع۱۲  و  کشمکش 
شهر  دفاع،  بی  شهر  ایتالیا،  مرکز 
نفی  موسیقی،  ششم  نت   - فراری 
توان،  نیرو،   - چیزی  درون  عرب، 
شمارش  واحد  شماره،   - توانایی 
قلم۱۳ - سر پوش خانمها - نوعی 
نان - هزارو صدو یازده۱۴ - سوپ 
ایرانی  غذای  نذری،  غذای  وطنی، 
آبستن  زن  میل  بارداری،  هوس   -
به  آگاه  جاده،  راهنمای  شهر،   -
بین  سابق کمیته  رییس   - امور۱۵ 
دلداده عاشق،   - المپیک  المللی 

عمودی
شن   - لب كلفت   - برقی  مته   -  ۱
از   - ای۲  رایانه  موش   - وارونه 
بد  اسالم - خشمگین،  شهدای صدر 
میوه،  آغوش،   - بندگی۳   - خوی 
پیامبری، رشته کوهی  نام  خشكی - 
در پاکستان - بی اسم و نشان۴ - 
ورود،  محل   - سایه   - بزرگ  مار 
مروارید درشت، درون صدف - نماز 
 - پنجگانه۵  نمازهای  از  واپسین، 
مادگی گل  باالی  بخش    - عهد  هم 
۶ - هنوز التین، عالمت مصدر جعلی 
در  پرتغال  معتبر  های  باشگاه  از   -
تعجب،  حرف   - اروپائی  های  جام 
- كنده كاری  زنانه، گشوده۷  تعجب 
نفرسوم  مدال  جنس   - چوب  روی 
مس  از  آلیاژی  ورزشی،  مسابقات 
خاک  سفالگری،  خاک   - قلع  و 
عداوت۸   - عتیق  عهد  خاک  سرخ، 
كشاورزی،  وسیله   - ته  بی  گام   -
یكی  درویدن،  ابزار  كن،  درو  گندم 

 - عقل   - ها  عامل  انواع سیستم  از 
واحد  و متاع، رخت۹ -  متاع، رخت 
جنوب  در  شهری   - شتر  شمارش 
تهمت   -  ۱۰ وفا بی   - ایران  غربی 
از   - الیوت۱۱  جورج  از  اثری   -

نشین،  باال  عضو   - یونانی  حروف 
راز - زوج، گاو زراعت كننده - حرف 
نوعی خرما   - فقدان۱۲  نداری، كالم 
حرف   - گورکی  ماکسیم  آثار  از   -
آخر  رمق   - عرب۱۳  هزار  نخستین، 

کاغذ   - گرفتن۱۴  خو   - نشانه   -
اصفر    - ای  رایانه  شبكه  کاهی، 
 - مرغ  كاكل   - منفصل۱۵  سوا،   -
اوستا  نام   - مكر  نیرنگ،  و  خدعه 

معاصر شاعر 

جدول شماره ۱۱۶۱



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۱۶۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ بهمــن   ۶ چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فراخوان دومین جشنوارۀ مّلی شعر 
کوتاِه »آن« منتشر شد.

مهلت: 30 بهمن ۱۴00
بخش های جشنواره

شعر کوتاه سّنتی
رباعی - دوبیتی  - شعر کوتاه نو  - نیمایی )حداکثر ۱0 سطر(  - 

آزاد )حداکثر ۱0 سطر(
 راه های ارتباطی

sarcheshmeh.nicico.com/aan  :نشانی صفحۀ جشنواره
T.me/aan_award  :تلگرام

کویر نمک استبرق، شهر بابک
کویر نمک اســتبرق در اســتان کرمان واقع است. کویر استبرق 

بیش از 200 ســال پیش دریاچه کم عمقی بوده که به دلیل تغییرات اقلیمی 
خشــک شده اســت و در حال حاضر شرایط کویری به خود گرفته است. این کویر 

در ۱6 کیلومتری جنوب شــهربابک، در محدوده روســتای استبرق قرار گرفته است 
و جالب آنکه در فاصله 2 کیلومتری از  آن آب شــیرین و گوارا، تفاوتی جالب را 
برای گردشــگران رقم می زند. به نظر می رســد این دریاچه ادامه ناپیوسته کفه 

نمک ســیرجان باشــد. ارتفاع کویر از سطح دریا در حدود ۱۷5۴ متر است و گستره 
ای شــمالی جنوبی دارد. طول کویر در حدود ۴ کیلومتر و عرض آن در بیشــترین 
حالت ۱.5 کیلومتر اســت. به دلیل وجود دیواره ای طبیعی در ســمت شرق کویر، 

ســیالبهای فصلی و هرزآب های ورودی از شــمال و جنوب کویر در این مکان جمع 
شــده و به دلیل شــوری خاکهای باال دســت حالت کویری و نمکزار به این منطقه داده 

اســت. از ارتفاعات مهم این منطقه می توان به کوه کالغون در 8 کیلومتری شــمال 
شــرقی و هفت کوه در ۱6 کیلومتری شــرق آن اشاره کرد.در داخل کویر استبرق 

هیچ گونه پوشش گیاهی قابل مشاهده نیست. تنها در حاشیه کویر گیاهان هالوفیت 
و شور پسند همچون اشنان و گز قابل مشاهده هستند. در خارج از منطقه کویر در 
زمینهایی که شوری خاک کمی کاهش می یابد می توان پوشش گیاهی شامل تاغ، 
گون، اسفناج وحشی، تره تیزک، کاکوتی، فرفیون، گل گندم، شقایق کوهی، انغوزه، 

زنبق صحرایی،ملیکا،خارشتر، کاله 
میرحسن، کاروانکش، افدرا، اسکنبیل، 

تاغ، قیچ، پرند، گز، گل کتانی، بابونه ای، 
شب بوی صحرایی، تلخک، اسفند،علف 

شور،کلپوره، شیرینک مشاهده کرد. 
همچنین در حاشیه کویر نخلستانهای 

فراوانی قابل مشاهده است.
دسترسی به این کویر از طریق جاده 

ارتباطی شهرستان شهر بابک به روستای 
استبرق )مزرا(  امکانپذیر است/گروه 

کویرها و بیابان ها ایران

اتحادیه ی 
ابلهان

نویسنده: جان کندی تول    
ترجمه: پیمان خاکسار

انتشارات: چشمه
کتاب اتحادیه ی ابلهان رمانی از جان 
کندی تول، نویسنده آمریکایی است 

که در سال ۱۹8۱ توانست جایزه 
پولیتزر را به دست آورد. این رمان 

یکی از محبوبترین آثار داستانی امریکا 
محسوب می شود. 

فراخوان
زیستمند

کتاب

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

فرآیند ارزیابي ملی شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر بر اساس مدل تعالي 
سازماني ۱۴00، صبح امروز با برگزاری 
آیین افتتاحیه و با حضور مدیرعامل، 

معاونین و مدیران شرکت آغاز شد.
مهندس محیاپور در این جلسه با تاکید 
بر اهمیت تعالی سازمانی گفت:مدل های 
تعالی سازمانی چارچوبی نظام مند برای 
ارزیابی عملکرد سازمان ها هستند و این 

مدل ها بر اساس مفاهیم آموخته های 
مدیریت کیفیت جامع، سازمان ها را در دو 
حوزه توانمندسازها و نتایج حاصل از پیاده 
سازی این توانمندسازها، ارزیابی نموده و 
نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود آن ها را 

مشخص می کنند.
او افزود: مدل تعالی سازمانی از یک سو، 
ساختار و راهکارهای الزم را برای راهبران و 
مدیران سازمان های متعالی جهت تدوین 

خط مشی، راهبرد و اهداف سازمان بر 
اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده 
ذی نفعان ارائه می دهد و از سوی دیگر 
برنامه ها و اقدامات کارکنان سازمان های 
متعالی را برای مدیریت هدفمند فرایندها، 
استفاده مطلوب و بهینه منابع سازمان و 
دستیابی به اهداف اقتصادی آن را مطرح 

می سازد .
فرایند ارزیابی ملی شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر بر اساس الگوي تعالي 
سازمانی ۱۴00 پس از جلسه افتتاحیه آغاز 
شده است و تا چهارشنبه با ارزیابی معیارها 
و زیرمعیارهاي الگوی تعالی سازمانی ادامه 

خواهد داشت.

معـادن مـی تواننـد از طریـق ایجـاد ظرفیـت 
هـا و موادخـام بـرای تولیـد، ایجـاد اشـتغال، 
ارزش افـزوده و درآمد هـای مالیاتـی رشـد و 
توسـعه کشـور ها را سـرعت بخشـند. ایـن امـر 
بـا سیاسـتگذاری های صحیـح در ایـن بخـش و 
ارزیابی اثرات آن روی سـایر بخش های اقتصادی 
ممکن اسـت. با افزایش سـرمایه گـذاری و تولید 
در این بخش از طریـق افزایش بازدهی سـرمایه 
در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، میتوانیـد 
باعـث افزایـش سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش 

گـردد.
حـوزه معـدن یکـی از مهمتریـن بخش هـای 
اقتصـادی کشـور های دارای وفـور منابـع اسـت 
کـه از ارتباطات پیشـین و به ویژه پسـین زیادی 
برخـوردار میباشـید. ارتباطـات پسـین شـامل 
فعالیت هـای پاییـن دسـتی بخش معـدن مانند 
ذوب، پایـش و فـرآوری میباشـید؛ بنابرایـن 
رشـد ایـن بخـش میتوانـد بـه عنـوان یکـی از 
محرکه هـای اقتصـادی، نقـش انکارناپذیری در 

توسـعه اقتصـادی ایـران داشـته باشـد.
کشـور ما در حـال حاضر با داشـتن بیـش از ۱2 
نـوع مـاده معدنـی غیرنفتـی بـا ذخایـر حـدود 
۴9 میلیـارد تـن، جـزء 6۱ کشـور اول دنیـا در 
کانی هـای فلـزی و غیرفلـزی اسـت وجـود این 
ذخایـر عظیـم و همچنیـن امـکان دسترسـی 
بـه انـرژی هـای، ارزان قیمـت و نیروی انسـانی 
مناسب، موقعیت استراتژیک و رقابت پذیر بودن 
محصـوالت آن در بازار های منطقـه ای و جهانی 
اقتضـا میکند کـه تمام اقدامـات و امکانـات الزم 
در جهت سـهیم شـدن این بخـش در تجـارت و 

بازار هـای جهانـی بـه عمـل آید.
شـرکت گهرزمین در راسـتای تحقق شعار سال 
۱۴00 مبنـی بـر “تولیـد، پشـتیبانی هـا، مانـع 

زدایـی هـا” توانسـته از ابتدای امسـال تـا پایان 
آبان ماه سـال جـاری با تولیـد 3 میلیـون و ۱۷5 
هـزار و ۷6۴ تـن کنسـانتره، نقش بسـزایی را در 

چرخه فـوالد کشـور ایفـا نماید.
اثـرات افزایـش سـرمایه گذاری و بهـره وری 
بخـش معـدن بـر ارزش افـزوده وصـادرات 
بخش هـای مختلف اقتصـادی ایران با اسـتفاده 
از مدل تعـادل عمومی قابل محاسـبه پویا مورد 
بررسـی قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه فرصت هـای 
نسـبی موجـود در بخـش معـدن و لـزوم تنـوع 
بخشـیدن بـه اقتصـاد کشـور در جهـت کاهش 
وابسـتگی به نفت و رشـد صـادرات غیـر نفتی، 
درک بهتـری از نقـش معـدن در اقتصـاد 
کشـور میتوانـد سیاسـتگذاران کشـور را در 
تعییـن و تصویـب برنامه هـای توسـعه ای یاری 
دهـد. در ایـن راسـتا چگونگـی تاثیـر افزایـش 
سـرمایه گذاری و بهـره وری بخـش معـدن بـر 
ارزش افـزوده و صـادرات بخش هـای مختلـف 

اقتصـادی کشـور
از  کـه  گهرزمیـن  آهـن  سـنگ  شـرکت 
شـرکت های بـزرگ معدنی و صنعتی محسـوب 
می شـود عـالوه بـر تولیـد مضاعـف محصوالتی 
نظیـر کنسـانتره و گندلـه، سـهم قابـل توجهی 
از اشـتغالزایی را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

از جمله طرح های توسـعه ای شـرکت گهرزمین 
می توان بـه پـروژه افزایـش کنسـانتره و گندله، 
پروژه انتقال خـط 2 آب خلیج فـارس، احداث 3 
کارخانه آهن اسـفنجی هـر یک بـا ظرفیت ۷/۱ 
میلیـون تـن، احـداث کارخانـه ذوب بـا ظرفیت 
تولیـد 3 میلیـون تـن، احـداث کارخانه نـورد با 
ظرفیـت 3 میلیون تـن و احـداث نیـروگاه 500 

مگاواتـی اشـاره نمود. 

عملیـات اکتشـاف و پـی جویی سـنگ آهـن را 
در منطقه ای در جنوب غرب سـیرجان )اسـتان 
کرمـان( در سـال ۱3۴8 آغاز و سـپس شـرکت 
ایروسـرویس در محدوده ای به وسـعت ۴5000 
کیلومتـر مربـع درفاصلـه بیـن آبـاده فـارس تـا 
جازموریـان، برداشـت های ژئوفیزیـک هوایـی 
را انجـام و آنومالی هـای متعـددی کـه دارای 
پتانسـیل های باالیـی از سـنگ آهـن بودنـد را 

مشـخص نمـود.
فعالیت شرکت:

• اکتشـاف و اسـتخراج و بهـره بـرداری از معادن 
سـنگ آهن و تولیـد کنسـانتره، گندلـه و فوالد 

از آن.
• نصـب و راه انـدازی، تعمیـرات، نگهـداری، 
بازرسـی، سـرویس تجهیـزات و ماشـین آالت 

مـورد نیـاز شـرکت.
• خریـد و تهیـه انـواع و اقسـام ماشـین آالت و 
تجهیـزات و تاسیسـات و مصالح مورد نیـاز برای 

انجـام موضوع شـرکت
• انجـام خدمات مهندسـی، مشـاوره، مدیریت و 
فراهـم نمـودن دانش فنـی از داخـل و یـا خارج 

بـرای تحقـق موضوع شـرکت.
• مشارکت و سـرمایه گذاری در سـایر شرکت ها 
انعقـاد  صنعتـی،  و  معدنـی  طرح هـای  و 
قرارداد هـای پیمانـکاری بمنظور ارائـه خدمات 

فنـی و مهندسـی
• مبادرت بـه کلیه امور بازرگانـی از قبیل خرید و 
فروش، صـادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی 
کـه بطـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم در جهت 

اجرای موضوع شـرکت ضرورت داشـته باشـد.
• اکتشـاف، اسـتخراج و بهـره بـرداری از معادن 
سـنگ آهـن و تولیـد در 3 خـط کنسـانتره و ۱ 

خـط گندلـه

ظرفیت های تولید:
• بزرگ تریـن سـنگ شـکن خاورمیانه بـا ظرفیت 

۱5 میلیـون تن 
• خـط یـک کنسـانتره بـا ظرفیـت 2 میلیـون تن 

در سـال 
• خط دو کنسانتره با ظرفیت 2 میلیون تن در سال 

• خـط سـه کنسـانتره بـا ظرفیـت 2 میلیـون تـن 
در سـال

در حـال حاضر سـه خـط کنسـانتره هـر کـدام به 
ظرفیـت 2 میلیـون تـن و جمعـا 6 میلیـون تـن 
کنسـانتره در سـال در حـال بهـره بـرداری اسـت. 
خـط ۱ گندله سـازی با ظرفیـت سـاالنه 5 میلیون 
تـن و تولیـد ۱6 درصد گندله کشـور در حـال بهره 

بـرداری اسـت.
طرح های توسعه ای گهرزمین

شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در برنامـه ریزی 

کالن خـود فعالیت های بسـیاری را در راسـتای 
توسعه اقتصادی کشـور در دسـتور کار قرار داده 

اسـت کـه بخشـی از آن در ادامـه می آید.
۱-احـداث کارخانـه ذوب بـا ظرفیـت تولیـد 3 

میلیـون تـن
2-پروژه خط 2 انتقال آب خلیج فارس 

3-پـروژه افزایـش ظرفیت کنسـانتره بـه میزان 
2 میلیـون تن

۴-پـروژه افزایش ظرفیـت گندله به میـزان 5/2 
میلیـون تن

5-احـداث 3 کارخانه آهن اسـفنجی بـا ظرفیت 
هریـک ۷/۱ میلیون تن

6-احداث نیروگاه 500 مگاوات بردسیر
۷-پـروژه اکتشـاف و توسـعه ذخایـر معـادن: 
پهنه هـای نهبندان و جبـال بارز و معـادن جانجا 

و خونیـک
8-پروژه IPCC انتقال پیوسته

9-پروژه بازیابی آب از سد های باطله
۱0-پروژه انتقال خط ریلی

۱۱-مشـارکت در احداث پایانه و اسـکله مکانیزه 
تخلیـه و بارگیری مـواد معدنی -اسـکله شـهید 

یی- رجا
۱2-مشـارکت در تولید السـتیک ماشـین آالت 

معدنـی کرمان
۱3-پروژه اجرای راه های دسترسـی سـاختمان 

اداری
در  زیرسـاخت ها  و  سـازی  ۱۴-محوطـه 
سـاختمان(  ۱3( توسـعه ای  سـایت های 

۱5-پروژه نمک گیری از PIT معدن شماره 3،
۱6-راه اندازی پروژه خط استاکر و ریکالیمر

امید اسـت همت و تالش متخصصین، مهندسین 
و کارگـران مجموعـه سـنگ آهـن گهرزمیـن 
همچون همیشه گام های موثری در مسیر اعتالی 
اهداف واالی این مرز و بوم و توسـعه هرچه بیشـتر 
شـعار "ما خاک پـاک ایـن سـرزمین را گهرزمین 

کرده ایم" بـه ارمغـان آورد.

ایران زیباست؛ 
کویر »کوه سرخ« سمنان

کویر »کوه  سرخ« در جنوب شهرستان سرخه و روستای 
تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد. کوه سرخ، به 

علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک 
و آب هستند بسیار دیدنی است و از آن جمله می توان 

به صخره ی »همای سعادت« اشاره کرد. 

عکس: ایسنا

سنا
: ای

بع
من

آغاز ارزیابِی ملی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
بر اساس الگوی تعالی سازمانی

توسعه،  سیاست راهبردی گهرزمین 

بازسازی سیل بند ها در جنوب کرمان آغاز شد
خبر

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری کرمان گفت: هم اکنون گروه های فنی و مهندسی 
ارتـش و سـپاه در جنـوب کرمـان در حـال مطالعـه و اجـرای طرح هـای مهـار سـیل و 
استحکام بخشـی سـیل بند ها هسـتند.مجید سـعیدی از آغاز ترمیم و بازسـازی سیل 
بند ها و سـازه های آبـی در جنـوب کرمان خبـر داد و گفـت: با توجـه به اینکـه بارش ها 
کرمـان عمـال در ماه هـای اسـفند و فروردیـن روی می دهـد، بازسـازی سـیل بند های 

جنـوب کرمان بـرای جلوگیـری از بروز سـیل مجدد بسـیار مهم اسـت.
او افزود:هم اکنـون گروه های فنی و مهندسـی ارتش و سـپاه در جنوب کرمـان در حال 
مطالعه و اجرای طرح های مهار سـیل هسـتند و اسـتحکام بخشی سـیل بند ها،شامل: 
بازسـازی سـیل بند های تخریب شـده و یا احداث سـیل بند های جدید در دسـتور کار 
قـرار دارد.به گفته سـعیدی بـا فروکش کـردن آب در جنـوب، منطقه از حالـت اضطرار 

خارج شـده و در حـال فرود به فاز بازسـازی هسـتیم.
سـعیدی افزود: ارزیابی خسـارت به احشـام و لـوازم خانه نیز صـورت گرفته اسـت و در 

کوتاه تریـن زمان ممکـن خسـارت های مـردم در این بخـش پرداخت می شـود.

خبرخبر

حوزه معدن یکی از مهمترین 
بخش های اقتصادی کشور های دارای 
وفور منابع است که از ارتباطات 
پیشین و به ویژه پسین زیادی 
برخوردار میباشید. ارتباطات پسین 
شامل فعالیت های پایین دستی بخش 
معدن مانند ذوب، پایش و فرآوری 
میباشید؛ بنابراین رشد این بخش 
میتواند به عنوان یکی از محرکه های 
اقتصادی، نقش انکارناپذیری در 
توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

تئاتر "خرگدن" از چهارشنبه 
ششم بهمن ماه در تئاتر شهر کرمان روی 

صحنه می رود.
تئاتر "خرگدن" کاری از گروه نمایش 
ایران به نویسندگی، طراحی و  شهر 
کارگردانی  "جلیل امیری" برداشتی 
آزاد از نمایش کرگدن "اوژن یونسکو" 
است که در درون مایه ی خود نگاهی 

دارد به نمایشنامه ی کرگدن اثر "اوژن 
یونسکو" ولی در قصه و فرم کامال مستقل 
عمل می کند و موسیقی آن از ملل و 
فرهنگ های گوناگون جهان گزینش  و 
همخوان با فرم اجرایی اثر تنظیم و اجرا 

شده است.
نمایش  این  داستان  خالصه  در   
آمده:بحرانی که با یک بیماری در خاندان 

عبدالغنی خان واال آغاز شده است، توسط 
بلعیده  بزرگ تر  و  بزرگ  بحران های 

می شود .
از  خرگدن  تئاتر  است  ذکر  به  الزم 
چهارشنبه ششم تا جمعه هشتم بهمن 
هر روز از ساعت ۱8 در سالن اصلی تئاتر 
شهر کرمان واقع در چهارراه طهماسب 

آباد به روی صحنه می رود.

پیش  مرکز  رئیس 
بینی هواشناسی کرمان از بروز 
تندباد و طوفان شن در روزهای 

آینده در کرمان خبر داد.
حمیده حبیبی اظهارداشت: وزش 
باد و گرد و غبار پدیده غالب روزهای 
آینده در استان کرمان به خصوص 

در شرق و شمال استان می باشد.

او تصریح کرد: از امروز روند افزایش 
وزش باد در کرمان آغاز می شود و 
شدت طوفان در روزهای پنجشنبه و 
جمعه به اوج می رسد و منجر به بروز 
طوفان شن در شرق استان و ریزگرد 

طی روزهای بعد می شود.
حبیبی ادامه داد: دمای هوا نیز از 
امروز روند افزایشی می یابد و کمی از 

روزهای ابتدایی هفته گرم تر می شود 
امکان سرمازدگی  اما همچنان 

محصوالت کشاورزی وجود دارد.
او در خصوص بارندگی در استان 
نیز گفت: تا هفته پایانی بهمن ما در 
استان شاهد ورود هیچ موج بارندگی 
نخواهیم بود. در مناطق سیل زده نیز 

پدیده غالب وزش باد خواهد بود.

طوفان کرمان را فرا می گیرد”خرگدن« در تئاتر شهرکرمان روی صحنه می رود


