
پورابراهیمی در نامه ای به رییس جمهور خواستار شد:

 لزوم تسریع در اجرای طرح انتقال آب 
جهت تامین آب آشامیدنی شهر کرمان
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عرضه اینترنتی کاال در کرمان 
 با »ژین مارکت« آغاز می شود

 مدیرکل تعاون روستایی استان کرمان: سامانه »بازرگام« در کرمان زیرساخت های الزم را ندارد

تولیدکنندگان کرمانی کفش آهنی به پا کنند

استاندار کرمان: 

دسترسی مردم به مراکز 
واکسیناسیون تسهیل شود

استاندار کرمان با اشاره به قرمز شدن ۱۸ شهرستان این 
استان در رنگ بندی کرونا گفت: با توجه به اینکه ویروس 

کرونا فعال تمام شدنی نیست و امکان شیوع سویه های دیگر هم وجود دارد، دسترسی 
مردم به مراکز واکسیناسیون باید تسهیل شود.

تعدادی از ناظران کشاورزی استان کرمان در اعتراض به 
شرایط شغلی خود و با درخواست وضعیت استخدامی روز 

 شنبه مقابل استانداری تجمع و اعالم کردند که مشکل استخدامشان حل نشده است.
این درحالی است که شماری از ناظران کشاورزی مشغول به کار در استان کرمان 
شهریورماه امسال نیز در تجمعی خواهان پیگیری مشکالت استخدام خود شده بودند 
که ذبیح اهلل اعظمی دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همان زمان گفته 
بود:تعیین تکلیف وضعیت استخدامی ناظران بخش کشاورزی حق قانونی و طبیعی 
آنان است لذا پیگیر این موضوع هستیم؛ این طرح در کمیسیون مطرح و کلیات آن نیز 

تصویب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هفت 
نمونه برتر ملی در زیر بخش های کشاورزی ۱۴۰۰ مربوط 

به استان کرمان است.محمد خیراندیش گفت:در راستای برنامه شناسایی و انتخاب 
تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی از ۱۶ شهرستان تحت پوشش استان به تعداد ۱۷۷ 
عنوان رشته بعنوان برتر شهرستانی و ۳۳ عنوان رشته در زمینه های مختلف به عنوان 
برتر استانی انتخاب و برای رقابت کشوری به دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های برتر بخش 

کشاورزی کشور ارسال شد.

هفت نمونه کشاورزی 
برتر ملی کرمانی هستند

ناظران کشاورزی کرمان: 

مشکل استخدام ما 
 حل نشده است

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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مسیر رفع موانع تولید 
 به کجا ختم می شود

سرمقاله

 هفت خوان موانع پیش روی تولید

بیش از ۱۱سال است که رهبر انقالب 
در  را  اقتصاد  به  مربوط  موضوعات 
شعار هرساله انتخاب می کند و سال 
۱۴۰۰نیز با عنوان تولید ، پشتیبانی 
 هاو مانع زدایی ها نام گذاری کردند.
رفع موانع تولید نه تنها در بخش صنعت 
بلکه تمامی بخش ها ازجمله معدن، 
فرهنگ، جهاد کشاورزی را شامل می 
شود برای همین ضرورت همکاری 
اجرایی  های  دستگاه  بین  وتعامل 
استان برای تسهیل ورفع موانع تولید 
توسعه  برای  تولیدی،  واحدهای 
 اقتصادی استان الزم و ضروری است.
تولید در بیشتر واحدها یک فرایند 
چندماهه است، اما پارامترهای اثرگذار در 
این فرایند در کمتر از یک ساعت جابه جا 
می شود لذا در این شرایط چطور می توانیم 
درحالی که مدام بخش صنعت دچار 
تصمیم گیری های لحظه ای می شود، در 
 تولید و قیمت گذاری شاهد ثبات باشیم؟

متأسفانه وضعیت نابسامان در بازار هنوز 
به ساحل آرامش نرسیده و نتوانسته ایم 
حتی وضع بازار مرغ و تخم مرغ را ثابت 
مسئله  اصاًل  موضوع  این  نگه داریم. 
کوچکی نیست زیرا این تالطم و بی ثباتی 
درنهایت موجب کاهش اعتماد عمومی 
 به دولت و مسئوالن کشوری می شود.
خصوصی،  بخش  حاضر  حال  در 
تفکیک شده است و افرادی خاص با توجه به 
روابط و رانت هایی که دارند، در آن فعالیت 
می کنند که حاصل آن همین فسادهایی 
 است که در جامعه شاهد آن هستید.

با وجود اینکه رهبر معظم انقالب هرسال 
شعاری با محور اقتصادی نام گذاری 
می کنند و این شعار به صورت سلسله وار 
و متناوب بانام جهش اقتصادی و یا حمایت 
از تولیدکننده و رفع موانع تعقیب می شود 
اما متأسفانه ارزیابی درستی از طرف 
مسئوالن برای اینکه نتیجه این جهش ها 
و نام گذاری ها به کجا منتهی شده است و 
چه دستاوردی در همان سال داشتیم در 

دستور کار قرار نمی گیرد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مناقصـه 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : ۱۲۹ /ب/۱۱- ۱۴۰۰ م ، موضوع : انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری ، ترمیم و بازسازی 

تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان جیرفت را با برآورد :۱۰۴،۲۷۰،۲۰۷،۳۷۳ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  : ۰۰۰ ، ۵۱۱ ، ۲۱۳ ، ۵ ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد 
شرکت کنندگان ۱ نفر  و به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۱۷۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا از کلیه شرکتهای که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین 
صالحیت ایمنی صادره از ادراه تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند ، دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

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

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir  موجود میباشد. 

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ میباشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

تاریخ تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
زمان بازگشایی پاکتها ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان – بلوار ۲۲ بهمن – شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ۱۲۹ /ب/۱۱- ۱۴۰۰ م

وم
ت د

نوب

آگهی مزایده عمومی        
شماره ۱۴۰۰/۱3/ز 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد " ۶۰ هزار تن گندله سنگ آهن با عيار ۶۵ 
درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق 
مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين 
اطالع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 
به آدرس: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر ۵۰ جاده    ۱۴۰۰/۱۲/۲
شیراز( تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ 

کمیسیون معامالت ۱۴۰۰/۱۲/۳ در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

Analysis %

Fe65.00Min

FeO1.50Ave

P0.04Max

S0.008Max

SiO22.5Max

Al2O30.6Max

CaO0.6Max

MgO2.2Max

CCS(kg/p)Ave 250

8-16 mm%Min 90

A.I%Max 3.9

T.I% Min 95

Prosity%24-19

Reducibility% Min 90

 متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۲  تا تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به آدرس اینترنتی 
www.hrdms.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام اقدام 
 نمایند. )تمامی اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام در آدرس اینترنتی یاد شده قابل مشاهده است( 
داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند از ساعت ٨ تا ١۵ با شماره تلفن 
٠٣۴۴٢٢۵۶١٣٧ داخلی ١٣٣ و یا از ساعت ١۵ تا ١٧ با شماره همراه ٠٩٣٠١٧٢٠٩٢٢ 

تماس حاصل نمایند.

 پیرو فراخوان جذب راننده پایه یک در آذرماه ١۴٠٠ و عدم جذب رانندگان مورد نیاز، 
شرکت حمل و نقل ترکیبی موادمعدنی گهر ترابر سیرجان )سهامی عام( در نظر دارد جهت 
تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و بومی استان کرمان )تمامی 
شهرهای استان کرمان( پس از برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی 

اقدام به جذب نیرو نماید.

روابط عمومی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
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هفت نمونه کشاورزی برتر ملی 
کرمانی هستند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هفت نمونه برتر ملی در 
زیر بخش های کشاورزی ۱۴۰۰ مربوط به استان کرمان است.

محمد خیراندیش گفت:در راستای برنامه شناسایی و انتخاب تولید 
کنندگان برتر بخش کشاورزی از ۱۶ شهرستان تحت پوشش استان 
به تعداد ۱۷۷ عنوان رشته بعنوان برتر شهرستانی و ۳۳ عنوان رشته در 
زمینه های مختلف به عنوان برتر استانی انتخاب و برای رقابت کشوری به 
دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های برتر بخش کشاورزی کشور ارسال شد.

او گفت:پس از بررسی مستندات ارسالی ۷ رشته در شهرستان های استان 
به عنوان نمونه برتر ملی )کشوری( انتخاب و معرفی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:نفرات هفت رشته 
برتر شامل آقای سید جالل الدین هجری از شهرستان انار پرورش دهنده 
برتر گاو صنعتی )گاو شیری( با پرورش ۹۰۰ راس گاو شیری، آقای امیر 
اسماعیل زاده از شهرستان ارزوئیه تولید کننده برترگندم آبی مناطق گرم 
با عملکرد ۱۰/۴ تن در هکتار، آقای ساعد خدادادی از شهرستان ارزوئیه 
تولید کننده برتر ذرت دانه ای با عملکرد ۱۶/۸ تن در هکتار معرفی شدند.

به گفته رییس جهاد کشاورزی استان، آقای مهدی اشرف عسکری از 
شهرستان بردسیر تولید کننده برتر گل محمدی با عملکرد 5 تن در 
هکتار گل تر، آقای مهرداد صالحی از شهرستان سیرجان تولید کننده برتر 
پسته با عملکرد ۱۳/۸ تن در هکتار پسته خشک، آقای رضا میمندی از 
شهرستان شهربابک دامدار نمونه عشایر با پرورش ۷5۰ راس دام و خانم 
طیبه رحمانی از شهرستان زرند مدیر عامل شرکت تعاونی زنان روستایی 
به دلیل اشتغال 2۰ نفر زنان روستایی از دیگر رتبه های برتر معرفی شده 

بودند و این افراد به عنوان نمونه برتر کشوری نیز معرفی شده اند.

پورابراهیمی در نامه ای به رییس جمهور خواستار شد:

لزوم تسریع در اجرای طرح 
انتقال آب جهت تامین آب 

آشامیدنی شهر کرمان
رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای به رییس جمهور خواستار تسریع د اجرای طرح انتقال 
آب از خلیج فارس و تامین آب آشامیدنی شهر کرمان و شهرهای اطراف شد. 
محمدرضا پورابراهیمی در این نامه خطاب به حجت االسالم رییسی رییس 
جمهور آورده است: احتراما؛ همانگونه که مستحضرید وضعیت آب آشامیدنی 
شهر کرمان و شهرهای اطراف آن از شرایط بسیار نگران کننده ای برخوردار 
است.او اضافه  می کند:بر اساس گزارش های منتشر شده توسط وزارت نیرو 
در تقسیم بندی مناطق کشور از لحاظ وضعیت دسترسی به منابع آب پایدار، 
وضعیت آب آشامیدنی استان کرمان در منطقه قرمز کشور قرار دارد و ساالنه 
2 میلیارد مترمکعب تراز منفی )بیالن( آب در استان کرمان و مرکز این استان 
است.او می افزاید:مذاکرات و مکاتبات مکرر قبلی صورت گرفته با وزاری قبلی 
و فعلی نیرو و نیز روسای قبلی و فعلی سازمان برنامه و بودجه منجر به موافقت 
اولیه اخذ شده در خصوص موضوع تامین آب آشامیدنی شهر کرمان از محل 
خط اول انتقال آب خلیج فارس شده و اخیرا استاندار محترم کرمان آقای دکتر 
زینی وند نیز در سفر حضرتعالی به جنوب کرمان در زمان سیل این منطقه، 
گزارش کاملی از وضعیت مذکور ارائه و با تایید حضرتعالی، موضوع به هیات 
دولت نیز منعکس شده است.پورابراهیمی در ادامه این نامه خطاب به رئیس 
جمهور آورده است:با عنایت به سوابق موضوع و لزوم تخصیص آب آشامیدنی 
از خط اول انتقال آب خلیج فارس و نیز با توجه به اینکه مازاد آب خط انتقال 
خلیج فارس که با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی اجرا 
شده و به عنوان تنها گزینه تامین آب اضطراری کرمان شناخته می شود، 
نیازمند اجرای ۱۰۸ کیلومتر خط لوله انتقال با اعتباری به میزان هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان است.او در ادامه تصریح کرده است:با عنایت به شرایط بحرانی 
آب شهر کرمان بویژه در تابستان سال آینده، امید است دستور فرمایید 
جلسه فوری با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و حضور وزرای محترم 
کشور،نیرو، صمت و استاندار کرمان و مدیران عامل محترم شرکت های ملی 
مس، گل گهر و چادرملو تشکیل تا تصمیمات الزم با تسریع زمانی به منظور 

حل این چالش بزرگ برای مرکز استان کرمان اتخاذ شود.

ایرنا| تعدادی از ناظران کشاورزی استان کرمان 
در اعتراض به شرایط شغلی خود و با درخواست 
وضعیت استخدامی روز شنبه مقابل استانداری 

تجمع و اعالم کردند که مشکل استخدامشان حل نشده است.
این درحالی است که شماری از ناظران کشاورزی مشغول به کار در 
استان کرمان شهریورماه امسال نیز در تجمعی خواهان پیگیری 
مشکالت استخدام خود شده بودند که ذبیح اهلل اعظمی دبیر 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همان زمان گفته 
بود:تعیین تکلیف وضعیت استخدامی ناظران بخش کشاورزی 
حق قانونی و طبیعی آنان است لذا پیگیر این موضوع هستیم؛ 
این طرح در کمیسیون مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است.

اما روز گذشته دوباره این ناظران کشاورزی با حضور مقابل 
استانداری کرمان که تعدادشان حدود ۴۰ نفر برآورد می شد اعالم 

کردند همچنان پیگیر حل مشکالت خود هستند.
محسن سمندری نماینده ناظران کشاورزی در حاشیه این تجمع 
گفت: ناظران کشاورزی به امید آینده شغلی مطمئن طی سال های 
فعالیت خود از همه فرصت های شغلی محروم و از سال ۹۸ هم 

عمال از کار بیکار شده اند.
او تصریح کرد: کلیات طرح استخدامی مهندسان ناظر جهاد 
کشاورزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی سال 
گذشته به تصویب رسید اما بررسی جزئیات آن با وجود گذشت 

یک سال و چند ماه به نتیجه نرسیده است.
سمندریان افزود:بنا به اظهار نظر نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، 
منبع تامین بار مالی این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده و امیدواریم 

این مهم هر چه زودتر حل و فصل شود.
شهریورماه امسال و به دنبال تجمع ناظران کشاورزی در کرمان، 
صدیقه بدرآبادی با عنوان جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع 
و مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به 
تعریف مربوط به فعالیت مهندسان ناظر گفت:مهندس ناظر طبق 
تعریف قانونی فردی است که با کلینیک های گیاه پزشکی در 
استان قرارداد دارد و وظایفی که کلینیک های گیاه پزشکی )بخش 
خصوصی( به آنها محول می نماید را به انجام می رساند و این افراد 
در این کلینیک ها نظارت بر روند اجرایی فعالیت های کشاورزان 

استان را بر عهده دارند.

استاندار کرمان با اشاره به قرمز شدن ۱۸ شهرستان 
این استان در رنگ بندی کرونا گفت: با توجه به 
اینکه ویروس کرونا فعال تمام شدنی نیست و امکان 
شیوع سویه های دیگر هم وجود دارد، دسترسی مردم به مراکز 
واکسیناسیون باید تسهیل شود.علی زینی وند در نشست ستاد کرونا 
استان کرمان افزود:در مراکز واکسیناسیون اگر فرمانداران تشخیص 
دادند که دسترسی مردم به مراکز واکسیناسیون سخت است، پایگاه 
های جامع سالمت راه اندازی شود و حتی خانه های مخصوص به این 
کار تجهیز شوند، اما نیاز به تجهیز سالن های بزرگ نیست.او تاکید 
کرد:پیک اصلی کرونا در اسفند ماه اتفاق می افتد و واکسیناسیون 
کودکان باالی پنج سال به باال باید مورد توجه باشد و با توجه به وجود 
مرگ و میر ناشی از کرونا در کودکان والدین به این امر توجه و مراقبت 
کنند.استاندار کرمان اظهار داشت:این استان در وضعیت قرمز قرار 
گرفته و آمار افراد بستری رو به افزایش است و اگر برای واکسیناسیون 

اقدام نشود مرگ و میرهای کرونا باال می رود.
او تصریح کرد:همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند تزریق 
دز سوم واکسن کرونا شرعی و قانونی است تا به جامعه آسیب نرسد.

زینی وند با اشاره به تکمیل شدن 5۰درصد از ظرفیت بستری 
بیمارستان ها افزود: مراکز بهداشتی و سایر ارگان ها باید آمادگی الزم 
را داشته باشند تا غافلگیر نشویم،هر چند در پنج پیک گذشته استان 

کرمان برای کشور مزاحمتی ایجاد نکرد.

ناظران کشاورزی کرمان: مشکل 
استخدام ما حل نشده است

استاندار کرمان: دسترسی مردم به 
مراکز واکسیناسیون تسهیل شود

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی به مردان 
مجرد باالی 2۳ سال این فرجه و فرصت داده 
شده که در مدت زمان 2 سال متاهل شوند و 
بتوانند از امتیازات طرح نهضت ملی مسکن 
برخوردار شوند. مجردان باید تعهد دهند اگر 
در زمانی که پروژه و واحد مورد نظر آماده به 
تحویل شد، متاهل نبوده باشند، واجد شرایط 
نیستند و واحد از آنها گرفته می شود و به واجد 
شرایط دیگر تحویل داده خواهد شد.محمود 
محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با بیان اینکه برای مردان مجرد باالی 2۳ 
سال که به طور قطعی قصد ازدواج دارند، پروژه 
نهضت ملی مسکن یک فرصت بسیار مغتنمی 
است، اظهار داشت: این پروژه و سیاست گذاری 
معضل تاخیر در ازدواج ناشی از مشکل مسکن 

را برطرف می کند.
وی ادامه داد: براساس قانون، واگذاری مسکن 
در طرح های حمایتی به خانوارهای واجد 
شرایط انجام می شود و به غیر از 5 گروه مجردی 
که از ابتدای قانون مستثنی از شرط تاهل 
بودند، قرار بر این شد که در طرح نهضت ملی 
مسکن مردان مجرد باالی 2۳ سال با هدف 
تسهیل گری در تشکیل خانواده و تحقق ازدواج 

آسان جزو مشموالن ثبت نام قرار بگیرند.  
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید توجه 
داشته باشیم که هنوز خانواده های زیادی 
در صف انتظار یا در اولویت واگذاری مسکن 
در طرح های حمایتی هستند، از این رو تنها 
مجردانی که به طور قطعی قصد ازدواج تا 
دو سال آینده را دارند باید در این طرح ثبت 

نام کنند.   

نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران 
گفت: کارکنان و بازنشستگان کشوری و 
لشکری و مراکز درمانی دولتی سرانه درمان 
دریافت می کنند، اما دولت بابت بیمه شدگان 
و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین 

اجتماعی ریالی پرداخت نمی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز احمدی پنجکی 
)نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران( 
با انتقاد از وضعیت نامناسب درمان گفت: دارو و 
درمان بیشترین بخش دستمزد را می بلعند و 
سفره کارگران و بازنشستگان را خالی می کنند. 
احمدی پنجکی با اشاره به اینکه با افزایش 
سن و رسیدن به دوران بازنشستگی، بخش 
قابل توجهی از حقوق، صرف تامین هزینه های 
درمانی و بیمارستانی می شود، گفت: هزینه 
دارو، ویزیت پزشک، عمل های جراحی، 
مراجعات آزمایشگاهی، کلینیکی و پاراکلینیکی 
باعث شده بازنشستگان بخش قابل توجهی از 
حقوق خود را صرف درمان کنند و همین امر 
سفره های بازنشستگان را کوچک کرده است. 

وی با اعالم اینکه در بخش درمان سازمان 
تامین اجتماعی قانون الزام وجود دارد اما به 
درستی اجرا نمی شود، گفت: قرار بر این است 
که سازمان تامین اجتماعی در مقابل حق 
بیمه هایی که در سی سال دوران اشتغال از 
کارگران می گیرد، درمان آنان را در هنگام 
اشتغال و دوران بازنشستگی تامین کند اما با 
کمال تاسف امروزه کارگران و بازنشستگان با 

چالش بزرگ درمان روبرو هستند. 
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با انتقاد از 
اینکه هر کسی برای درمان و معیشت کارگران 
و بازنشستگان تصمیم می گیرد، گفت: متاسفانه 
در مواردی سخن از جابجایی درمان گفته 
می شود که نشان می دهد هیچ درکی از شرایط 
زندگی کارگران و بازنشستگان و حقوق های 

ناچیز وجود ندارد. 

گرانی دردی است که به جان بازار افتاده. مرضی که دولت رئیسی راه عالج 
آن را در عرضه اینترنتی کاال دید. سامانه بازرگام 22آبان با عرضه مرغ و تخم 
مرغ با نرخ مصوب دولتی در پایتخت شروع به کارکرد. یک ماه بعد اما این 
سامانه شهر به شهر ادامه پیدا کرد تا جایی که اکنون شمار شهرهای که به 
این سامانه متصل شده به 2۰ شهر رسیده است و مناطق محرومی چون 
زاهدان نیز از خدمات آن بهره مند شدند. کرمان اما با وجودی که نامش در 
بین استان های متصل به بازرگام آمده، هیچ کاالیی برای عرضه در سامانه  
ندارد. رئیسی ، مدیر تعاون روستایی استان کرمان اما وعده می دهد تا هفته 
آینده عرضه اینترنتی کاالهای اساسی در کرمان نه  با سامانه  بازرگام بلکه 
با ژین مارکت آغازشود.تهران پایلوت طرح عرضه اینترنتی کاال بود. طرحی 
که بنا بود بازار را شفاف کند و جلوی صف های عریض و طویل مردم هنگام 
عرضه کاال را بگیرد. شروع به کار بازرگام صرفا با عرضه دو کاالی مرغ 
منجمد و تخم مرغ بود. بعد از آن اما کاالهای اساسی دیگر مثل برنج و روغن 
نیز به این سامانه اضافه شدند.اکنون بعد از سه ماه این سامانه در تهران به غیر 
از برنج، شکر، روغن، گوشت قرمز و سفید کاالهایی چون آجیل و خشکبار، 

خیار، پیاز، پنیر و خامه و ماکارونی و کره نیز عرضه می کند.
*گوشت قرمز کیلویی 110 هزار تومان

گوشت گوساله در این سامانه در بسته های ۴کیلویی به ۴ شکل، سردست 
۴2۸هزار تومان، قلوه گاو 25۹هزار تومان،گردن گوساله ۴2۰ هزار تومان،  
راسته ۴۴۰هزار تومان قابل عرضه است. البته این قیمت ها مربوط به 
گوشت منجمد وارداتی است. قیمت گوشت گوسفند نیز در بسته های 
۴کیلویی بسته به نوع راسته و ران و گردن بین ۴۴۰ تا ۴۶۰ هزار تومان 
عرضه شده و مرغ منجمد 5کیلویی تنظیم بازار با قیمت ۱۰۰هزار تومان 

موجود است.
*کرمان به سامانه بازگرام وصل نیست

 این سامانه از تهران شروع به کار کرد و بعد هم کالن شهر هایی مثل مشهد 
و شیراز و خراسان رضوی و اصفهان را در برگرفت. بعد از سه ماه از شروع 
به کار این سامانه اکنون اغلب شهرهای ایران به بازرگام متصل هستند.

یزد ۸ اذ رماه به سه قلم کاالی مرغ، تخم مرغ و برنج یه این سامانه وصل 
شد . کرمانشاه به عنوان نهمین استان اواسط آذرماه و بعد هم چهار محال 
بختیاری به سامانه متصل شدند.  حاال تعداد شهرهای متصل 2۰ شهر است 
که نام کرمان هم در میان آن ها دیده می شود. از میان این 2۰ شهر اما تنها 
دو شهر کرمان و یاسوج هیچ کاالیی برای عرضه در سامانه شان موجود 
نیست. پرویز رئیسی، مدیرکل  تعاون روستایی استان کرمان به »کاغذ 
وطن« می گوید که هنوز کرمان به سامانه بازرگام متصل نشده است. او در 
خصوص چرایی این امر توضیح می دهد:»سامانه ملی که به استان کرمان 
معرفی شده پیک بادپا است که ما چندین جلسه با آن ها برای اجرایی 
شدن این امر داشتیم، اما متاسفانه علی رغم اینکه این شرکت یک سامانه 
ملی شناخته شده است اما زیرساخت های الزم را در کرمان ندارد.« تعاون 
روستایی استان کرمان به دنبال این است که با یک شرکت دیگر عرضه 

اینترنتی کاال در کرمان را آغاز کند.
رئیسی در خصوص سامانه ای که تعاون روستایی استان برای عرضه 
اینترنتی کاال در نظر گرفته می گوید:»ما برای اجرایی شدن این امر از چند 
شرکت استعالم کردیم که ۳ یا ۴ شرکت اعالم آمادگی کردند و یک چک 
لیست به ما دادند. بعد از آن دوالی سه  شرکت معرفی شد که از بین آن ها 
یک واحد شرایط کمیته فنی را داشت. «سامانه ای که تعاون روستایی  
استان برای عرضه اینترنتی کاال در نظر گرفته است، سامانه ژین مارکت 
است که به گفته رییسی تا هفته آینده آغاز به کار می کند. برای شروع به 
کار این سامانه نیز ۴قلم کاالی اساسی برای عرضه در نظر گرفته شده که 
شامل، مرغ، شکر، روغن و برنج است.مدیر کل تعاون روستایی استان کرمان 
البته تاکید دارد که در کنار سامانه ژین مارکت، سامانه بازرگام نیز دنبال 
خواهد شد:»ما سامانه بازگرام را حذف نکردیم و هر زمانی که این شرکت 
زیرساخت ها را فراهم کند، قطعا فعالیتش را آغاز خواهد کرد و هر دو سامانه 

عرضه اینترنتی کاال را انجام خواهند داد.«

عرضه اینترنتی کاال در کرمان 
با ژین مارکت آغاز می شود

برگشت پول به مجردهای
 بدقول در نهضت ملی

 مسکن بدون سود است

دولت ریالی بابت مراکزی
 درمانی پرداخت نمی کند

دستاوردهای سفر وزیر صمت به امارات و عمان؛

 امضای ۱۰ سند همکاری با مسقط
سنا

: ای
بع

من

وزیر صمت در رأس هیئت بزرگ تجاری از بخش 
خصوصی و دولتی به منظور گسترش مناسبات تجاری با 

کشورهای همسایه به عمان و امارات سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، وزیر صمت 
کشورمان از ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه مهمان کشور امارات 
بود. سید رضا فاطمی امین ضمن حضور در نمایشگاه 
اکسپوی دبی از پاویون کشورهای روسیه، امارات، قطر 
و فلسطین بازدید و دفتر یادبود این کشورها را امضا 
کرد. فاطمی امین همچنین از غرفه فرش در نمایشگاه 
اکسپوی ۲۰۲۰ دبی بازدید به عمل آورد و در جریان روند 

کاری این نمایشگاه قرار گرفت.
معرفی یکصد برند برتر ایرانی به اماراتی ها

در این سفر نشست های مشترک تجاری )B۲B( بین 
فعاالن اقتصادی و تجاری عضو هیئت همراه با فعاالن 
تجاری و اقتصادی مقیم دبی نیز برگزار شد و زمینه 
توافقات خوبی را برای طرفین فراهم آورد. البته با توافقات 
صورت گرفته، مالقات های تجاری به صورت مجازی نیز 

در آینده ادامه خواهد داشت.
در جریان برنامه ها و مالقات های این سفر، یکصد برند 
برتر ایرانی که تمایل به فعالیت در بازار بزرگ امارات را 
دارند به فعاالن اقتصادی و مقامات این کشور معرفی شد. 
همچنین تجار ایرانی فعال در دبی نیز در مالقات های 
خود مهمترین چالش ها و دغدغه های تجارت با امارات 
را مطرح کردند و وزیر صمت نیز قول پیگری های الزم 

را داد.
برگزاری موفق نشست فعاالن تجاری

 ایران و امارات 
نشست فعاالن تجاری ایران و امارات با بیش از ۱۲۰ 
شرکت کننده با موفقیت برگزار شد که نخستین گام 
عملیاتی برای فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات 
خواهد بود. با توفیقاتی که در سفر اخیر وزیر صمت به 
امارات متحده عربی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی 

صورت گرفت، به زودی شاهد حضور هیئت سرمایه 
گذاری اماراتی در ایران نیز خواهیم بود.

سفرای ونزوئال و قزاقستان در امارات نیز در جریان 
برنامه ها حضور داشتند، همچنین شورای بازرگانی 
سوئیس نیز در جریان این سفر فعال بود. مذاکرات 
وزیر صمت با مقامات اماراتی و جلساتی که با سفرای 
کشورهای مختلف و تجار ایرانی ساکن امارات در 
کنسولگری ایران داشته اند به نتایج خوبی رسیده که 

اثرات آن در آینده مشخص می شود.
همچنین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۱۹ بهمن 
ماه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک جمهوری 
اسالمی ایران و سلطنت عمان در رأس یک هیئت دولتی 
و خصوصی متشکل از بخش های مختلف اقتصادی و 

تجاری، به عمان سفر کرد.
برگزاری نوزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 

دو کشور در جریان نوزدهمین اجالس کمیسیون 
مشترک جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان در 
زمینه های اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، 
مناطق آزاد، کشاورزی و شیالت، حمل و نقل، نفت و گاز 
و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، 
فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب 

پنج کمیته تخصصی، مذاکرات الزم را انجام دادند.
در این اجالس ۱۰ سند همکاری میان دو کشور ایران و 
عمان در حوزه های مختلفی از جمله استاندارد، گمرکی، 
تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد بررسی و توافقات 

الزم قرار گرفت.
همچنین نتیجه مذاکرات در اختتامیه نوزدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری اسالمی 
ایران و سلطنت عمان در قالب یک صورتجلسه همکاری 
به امضای وزیر صمت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و 

توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان رسید.
در این صورتجلسه، طرفین در زمینه های مختلف 
اقتصادی و بازرگانی، امضای نقشه راه همکاری های 
اقتصادی و تجاری در حوزه های استاندارد، گمرکی، 
حمل و نقل، بانکی، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، 

آموزش و فرهنگ، و توسعه گردشگری به توافقاتی 
دست یافتند.

در این اجالس هیئتی از نمایندگان دستگاه های اجرایی 
کشورمان از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت 
امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، سازمان 
هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک 
مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت نفت سید رضا فاطمی 

امین وزیر صمت را همراهی کردند.
این اجالس گام دیگری برای توسعه دیپلماسی اقتصادی 
در دولت سیزدهم بوده است و با نتایج مثبتی که به دنبال 
دارد در آینده شاهد رشد مبادالت اقتصادی و تجاری 

جمهوری اسالمی ایران با سلطنت عمان خواهیم بود.
دیدار با معاون وزیر صنعت

تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در بدو ورود به 
کشور عمان که با استقبال علی نجفی سفیر کشورمان 
در مسقط, »صالح المسن« معاون وزیر صنعت، تجارت و 
توسعهسرمایه گذاری سلطنت عمان همراه بود، بر ارتقا 
و تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور با شناسایی 

ظرفیت ها و زمینه های همکاری متقابل تأکید کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه زمینه های زیادی برای ارتقای 
همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور وجود 
دارد، تصریح کرد: اگر این زمینه ها شناسایی و فعال شود، 
می تواند آینده خوبی را برای دو کشور در پی داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری 
سلطنت عمان نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط 
سیاسی بسیار مستحکمی با جمهوری اسالمی ایران 
داریم، تصریح کرد: روابط دو کشور دیرینه، تاریخی و 

برادرانه در همه عرصه ها است.
اعالم آمادگی مسقط

 برای ارتقای مناسبات تجاری
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار 
با »بدربن حمود البوسعیدی« وزیرخارجه عمان، روابط 
دو کشور را به هم نزدیک دانست و گفت: روابط دیرینه بر 

مبنایدوستی و نزدیکی متقابل با عمان داریم که همین 
روابط دوستانه راهگشای ارتقای مراودات در حوزه 

تجاری نیز خواهد بود.
وزیر خارجه عمان نیز طی سخنانی، سفر وزیر صمت 
کشورمان به عمان را حامل پیامی برای تقویت هر چه 
بیشتر مراودات تجاری میان دو کشور دوست و همسایه 
ایران و عمان دانست و بر تعمیق روابط اقتصادی میان 
دو کشور تأکید کرد. بدربن حمود البوسعیدی ضمن 
خوشامدگویی به وزیر صمت و هیئت همراه، آمادگی 
کشورش را برای ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی با 

جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد.
دیدار با فعاالن اقتصادی ایران در عمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ادامه سفر به 
عمان با فعاالن صنعتی و معدنی کشورمان در عمان دیدار 
کرد و از نزدیک در جریان مهمترین دغدغه ها و مسائل 

آنها قرار گرفت.
در این نشست که در محل سفارت ایران در مسقط 
برگزار شد، علی نجفی »سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
مسقط«، علیرضا پیمان پاک »رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران« و محسن ضرابی »رئیس اتاق مشترک 
ایران و عمان« نیز حضور داشتند و فعاالن اقتصادی به 
بیان مهمترین دغدغه های خود برای صادرات و فعالیت 

تجاری در عمان پرداختند.
دیدار با معاون نخست وزیر عمان در امور کابینه

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ادامه 
برنامه های فشرده سفر به عمان با معاون نخست وزیر این 
کشور دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، معاون نخست 
وزیر عمان در امور کابینه، تقویت روابط با جمهوری 
اسالمی ایران را دارای ماهیت راهبردی برای این کشور 
عنوان کرد و ضمن ابراز امیدواری از نتایج مثبت و سازنده 
جلسات و دیدارهای دو طرف در مسقط، از تالش های 

طرف ایرانی برای تقویت روابط دو کشورتقدیر کرد.
فاطمی امین نیز با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور در 
سطوح سیاسی بر ضرورت تقویت و رشد روابط اقتصادی 

و تجاری همگام با روابط سیاسی تأکید کرد.

ایلنا
گزارش 

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان گزارش 

در ادامه سفر به عمان با فعاالن صنعتی و 
معدنی کشورمان در عمان دیدار کرد و از 
نزدیک در جریان مهمترین دغدغه ها و 
مسائل آنها قرار گرفت.

در این نشست که در محل سفارت ایران 
در مسقط برگزار شد، علی نجفی »سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در مسقط«، 
علیرضا پیمان پاک »رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران« و محسن ضرابی 
»رئیس اتاق مشترک ایران و عمان« نیز 
حضور داشتند و فعاالن اقتصادی به بیان 
مهمترین دغدغه های خود برای صادرات و 
فعالیت تجاری در عمان پرداختند.

   

هفت خوان موانع در حالی در سال »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« پیش روی تولید است 
که فعاالن اقتصادی برای ورود به این عرصه باید 

کفش آهنی به پا کنند.
»تولید« از اساسی ترین کلید واژه های حوزه 
اقتصاد به شمار می رود و با توجه به اهمیت موضوع 
مسئوالن در صحبت هایشان همواره حمایت از 
تولیدکنندگان مورد تاکید قرار می دهند اما در 
میدان عمل فعاالن حوزه تولید با مشکالت بی 

شماری دست و پنجه نرم می کنند.
تامین نقدینگی، دریافت تسهیالت و سخت گیری 
های بانک ها، افزایش قیمت ها، کاهش توان خرید 
مردم، تحریم و مشکالت تامین مواد اولیه از جمله 

هفت خوان های بر سر راه تولیدکنندگان است.
عدم ثبات در تصمیم گیری ها هم به جای کمک به 
تولیدکنندگان باعث ایجاد مشکالتی برای آنها شده 
و به گفته تولیدکنندگان حتی زمینه ورود دالالن را 

فراهم کرده است.
تولید در پیچ و خم مشکالت

یک تولید کننده پروفیل های »z« که خواست نامی 
از او برده نشود اظهار کرد: کار ما در ارتباط با صنایع 
فلزی و فوالد است. نقدینگی مهمترین مشکلی است 
که با آن مواجه ایم. متاسفانه امکان تامین نقدینگی 
مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به سخت گیری 

بانک ها به ویژه در شرایط کنونی وجود ندارد.
او ادامه داد: هر چند راه حل هایی جلوی پای گذاشته 
می شود اما به علت اینکه امکان تامین وثیقه های 
سنگین برای بانک ها را نداریم در زمینه نقدینگی 

دچار مشکل شده ایم.
این تولید کننده گفت: یکی دیگر از مشکالت 
موجود را عدم ثبات در سیاست گذاری وزارتخانه 
های اقتصاد و صمت و سایر نهادهای مرتبط است. 
با بخشنامه هایی که صادر می کنند به من تولید 
کننده یک ثباتی را نمی دهند که بر اساس آن برای 

آینده تصمیم گیری کنم.
ها،  گیری  تصمیم  این  گاهی  کرد:  بیان  او 
غیرکارشناسی به نظر می رسد و این باعث می شود 
پای دالالن به میان بیاید و در نتیجه دیگر تولید برای 

تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد.

این تولید کننده یکی از مشکالت موجود در استان 
کرمان را نبود نیروی کار عنوان و اظهار کرد: ما 
نمی توانیم نیروی بازاریابی پیدا کنیم. یکی دیگر از 
مشکالت باال بودن قیمت است؛ قیمت ها به قدری 

زیاد است که مردم توان خرید ندارند.
او گفت: مثال من در گذشته محصولم را کیلویی 
۲۰ هزار تومان می فروختم اما قیمت طی یک سال 
اخیر به حدود هر کیلو ۳۰ هزار تومان افزایش یافته 
است. مشخصی است با افزایش قیمت به خصوص در 
زمینه آهن آالت توان مالی مردم برای خرید کاهش 
می یابد و این مساله در فروش ما هم تاثیر می گذارد.
این تولید کننده با اشاره به اینکه به دنبال آغاز 
صادرات محصولمان هستیم، افزود: متاسفانه در 
حال حاضر حتی نمی توانیم مواد اولیه را تامین کنیم 
با اینکه کیفیت تولیدمان باالست اما متاسفانه قادر 
به این کار نیستیم. مسئوالن اتاق بازرگانی در این 
زمینه به تولیدکنندگان کمک کنند و راهکارهای 
جدیدی را پیشنهاد بدهند و با همفکری با یکدیگر 
راهی برای تامین نقدینگی در نظر گرفته شود. اگر 
این اتفاق رخ دهد ارزآوری خوبی برای کشور به 

دنبال خواهد داشت.
علی رضایی یکی دیگر از تولیدکنندگان استان 
کرمان است که قوانین دست و پاگیر، نبود نقدینگی 
و تسهیالت بانکی را از جمله مشکالت پیش روی 
تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: هر دستگاهی 
قوانین خاص خود را دارد که در موازات با یکدیگر 
قرار دارند و هیچ راس هرمی وجود ندارد. جلسات 
رفع موانع رونق تولید هم خروجی چندانی ندارد و 

دردی از تولیدکننده دوا نمی کند.
پیش بینی راهکارهایی 

برای رفع مشکالت تولیدکنندگان
رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان صمت استان 
کرمان اظهار کرد: طی امسال برای رفع کمبود 
نقدینگی و تامین مالی بنگاه های مالی رویه های 

زیادی پیش بینی شده است.
حمیدرضا صدیقی ادامه داد: یکی از این روش ها 
که از سال ۹۵ در حال اجراست پرداخت تسهیالت 
از طریق طرح رونق تولید است. نرخ سود تسهیالتی 
که از این محل به واحدهای تولیدی )کشاورزی، 
صنعت یا گردشگری( استان کرمان پرداخت می 
شود برابر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است ولی 
یک مزایایی برای تولیدکنندگان دارد که چنانچه 

تسهیالتی از منابع داخلی بانک ها یا هر جای دیگر 
دریافت کرده و یکسری معوقات باشند، بانک های 
می توانند این موضوع را برای این افراد ندیده بگیرند 

و تسهیالت را به آنها پرداخت کنند.
او روش دیگر را تسهیالت از محل تبصره ۱۸ دانست 
و اعالم کرد: منابع تسهیالت تبصره ۱۸ به صورت 
ترکیبی است که شامل منابع داخلی بانک ها و منابع 
صندوق توسعه ملی است که نرخ سود آن نسبت به 
تسهیالت رونق تولید و منابع داخلی بانک ها پایین 
تر است. دو بانک عامل پرداخت تسهیالت در حال 

حاضر »توسعه تعاون« و »صنعت و معدن« است.
صدیقی ادامه داد: همچنین تسهیالتی از سایر 
محل ها مانند تسهیالت تام، طرح جهش تولید و... 
وجود دارند که هر کدام فرآیندهای خاص خودشان 
را دارند و بوروکراسی اداری آنها بسیار کوتاه تر 

شده است.
رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان صمت استان 
کرمان گفت: سامانه بهین یاب مرجع اولیه برای 
ثبت نام در این زمینه است؛ یک پاالیش اولیه برای 
متقاضیان انجام داده و سپس درخواست فرد 

متقاضی را به بانک عامل ارجاع می دهد.
بانک ها حق درخواست 

وثیقه غیر عرف ندارند
صدیقی در خصوص وثیقه های بانکی اظهار کرد: 
وثیقه های بانکی براساس قوانین بانک مرکزی است 
و هیچ بانکی نمی تواند خارج از چهارچوب قوانین از 

ارباب رجوع وثیقه های غیر عرف درخواست کند.
او با اشاره به دستورالعمل های ابالغی جدید افزود: 
اراضی که واگذاری شرکت شهرک های صنعتی و 
دولت باشند در صورت موافقت مرجع واگذارنده می 
توانند به عنوان وثیقه قبول شوند. تولیدکنندگان 
چنانچه در این زمینه ها دچار مشکل هستند به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه دهند. ما 
این ظرفیت را داریم که در کارگروه رفع موانع 
تولید مسائل را مطرح کرده و با بانک عامل وارد 

مذاکره شویم.
صدیقی اظهار کرد: در شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی چنانچه بخشنامه ای مغایر با قوانین 
یا مانعی برای تولید و جزو قوانین مزاحم باشد، قابل 

پیگیری و اصالح بخشنامه است.
او گفت: اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش 

خصوصی تمامی قوانین مزاحم را شناسایی می 
کند و به مراجع باالستی مرتبط برای اصالح ارجاع 

داده می شود.
او با تایید اینکه با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم 
کاهش می یابد، افزود: در این زمینه باید دید افزایش 
قیمت به دلیل گران شدن مواد اولیه است یا اینکه 
تولیدکننده در حال طی مسیر نادرستی برای تامین 

مواد اولیه هستند.
درج قیمت تولیدکننده 

بر روی کاال باعث کاهش نرخ ها می شود
رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان صمت استان 
کرمان یکی از راهکارها برای کاهش قیمت ها را 
اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها 
گفت: با درج قیمت تولیدکننده قیمت های واقعی به 
اطالع مصرف کننده می رسد و افت قیمت شدیدی 
را در این زمینه شاهد بودیم. به عنوان مثال، تاکنون 
قیمت مصرف کننده آب معدنی ۵۰۰ سی. سی ۴ 
هزار تومان بود اما در آخرین بررسی که انجام دادم 
قیمت تولیدکننده در استان کرمان هزار و ۲۰۰ 
است که نهایتا ۳۰ درصد برای مصرف کننده به آن 

اضافه می شود.
صدیقی بیان کرد: همچنین بحث سهمیه بندی مواد 
اولیه پتروشیمی و محصوالت فوالدی که طی سال 
های گذشته اعمال شده براساس نظر کارشناسی 
)در سطح ملی( مرحله به مرحله حذف می شود تا 
جذابیت برای دالالن از بین برود و قیمت تامین مواد 
اولیه برای تولید کنندگان پایین بیاید. فرآیندهایی 
در دولت آغاز شده و امیدواریم بتوانیم در راستای 

حل مشکالت تولیدکنندگان گام برداریم.
او در خصوص خروجی کارگروه رفع موانع تولید 
گفت: ۷۰ درصد مصوبات این کارگروه طی امسال 
اجرایی شده است و سایر مصوبات هم در دست اجرا 
هستند. طبق تاکید استانداری کرمان در صورتی 
که مصوبه ای اجرا نشود باید مکرر در جلسات تکرار 
و بررسی شود تا مشخص شود مشکل از کجاست و 

آن را رفع کرد.
رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان صمت استان 
کرمان گفت: تمامی درخواست ها در این کارگروه 
مورد بررسی قرار می گیرد و سعی می کنیم 
مشکالت تولیدکنندگان را رفع کنیم مگر اینکه 
موردی خالف قانون باشد و نتوان در خصوص آن 

کاری کرد.
او در خصوص واحدهای تولیدی غیرفعال گفت: 
پیشنهاد شده ارتباطی بین واحدهای صنعتی بزرگ 
و کوچک به ویژه آنها که دچار رکود هستند، برقرار 
شود و با حمایت آنها این واحدها از رکود خارج 
شوند. این کار از زمستان سال گذشته آغاز شده و 
خوشبختانه نتیجه خوبی داشته است. توانستیم 
با ارتباط یکسری واحدهای کوچک با واحدهای 
بزرگ، تعداد زیادی از آنها را از وضعیت نیمه فعال به 

حالت فعال در بیاوریم.
صدیقی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه ها، بازاریابی و 
معرفی و تعریف بازارهای هدف از دیگر اقدامات در 

حال انجام است.
واحدهای اقتصادی در استان کرمان با مشکالت 
متعددی از دریافت تسهیالت تا فروش محصوالت 
مواجه هستند مشکالتی که حتی باعث ورشکستگی 
برخی تولیدکنندگان هم شده است و نیاز است 
دولت حمایت بیشتری از تولیدکنندگان در این 

شرایط اقتصادی دشوار انجام دهد.

اسام محمودی | بازار

گزارش

رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان 
صمت استان کرمان یکی از راهکارها برای 
کاهش قیمت ها را اجرای طرح درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاالها گفت: با درج 
قیمت تولیدکننده قیمت های واقعی به 
اطالع مصرف کننده می رسد و افت قیمت 
شدیدی را در این زمینه شاهد بودیم. به 
عنوان مثال، تاکنون قیمت مصرف کننده 
آب معدنی ۵00 سی. سی ۴ هزار تومان 
بود اما در آخرین بررسی که انجام دادم 
قیمت تولیدکننده در استان کرمان هزار و 
200 است که نهایتا 30 درصد برای مصرف 
کننده به آن اضافه می شود.

هفت خوان موانع پیش روی تولید
 تولیدکنندگان کرمانی کفش آهنی به پا کنند

زار  
: با

س
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بم

آگهی فقدان سند مالکیت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي-برابر راي شماره1007392 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كامبيز قائمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1824 صادره از در ششدانگ يكبابخانه  به مساحت 495 مترمربع پالك 5 فرعي از 2597 اصلي  واقع در خیابان پاسداران بخش 
29 کرمان خريداري از مالك رسمي آقاي/خانم محمد صابر ماهانی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۹- تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۴
شناسه آگهی : ۱۲۶۵۰۹۴

آقای محمدجواد ایزدی فرزند علی نماینده دهیاری روستای سلیمان آباد برابر معرفی نامه شماره 81۶_ 1400/11/21 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک 3755 فرعی از 188۶7 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان 
را نموده است که سند مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکی 139820319008002353 با شماره چاپی 0558۶5 الف 9۶ بنام دهیاری 
روستای سلیمان آباد صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 120 اصالحی  آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این 
اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس 

از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 293
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
 بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی مرحله هجدهم سال ۱۴۰۰) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 

ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هيأت های  حل اختالف  
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از 
اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( 
واقع در بخش های  )1 -4 -8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود 
تا  در صورتی كه  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

492 فرعی از 4۶57 اصلی  - آقای مرتضی ضیاء سیستانی فرزند علی به شناسنامه 
شماره 10004 صادره از کرمان در ششدانگ سه باب دکاکین به مساحت 55 متر مربع 
به آدرس کرمان خیابان کارگر کوچه 13 شرقی 2 پالک شهری 78 خریداری از محل 

مالکیت غالمعلی رئوفی  - ردیف  1497
178۶9 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای رضا بریم نژاد فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
14 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
2 /342 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار فرزانگان جنب ترانس 

برق خریداری از محل مالکیت منوچهر سروشیان  - ردیف  1497
آقای  از 477۶ اصلی  -  از 128 فرعی  از 477۶ اصلی مجزی شده  17898 فرعی 
مجید ایران منش فرزند ماشااله به شناسنامه شماره ۶22  صادره از کرمان و خانم 
منوره ایالقی حسینی فرزند محمد به شناسنامه شماره 20 صادره از کرمان بالمناصفه 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280 متر مربع به آدرس کرمان چهارراه کوهپایه 
جنب پمپ گاز بیست متری امام سجاد کوچه 31 خریداری از محل مالکیت محمد 

رشیدفرخی فرزند رضا  - ردیف  های 1185 و 118۶
آقای  اصلی  -  از 477۶  از 148 فرعی  اصلی مجزی شده  از 477۶  17930 فرعی 

در  میمه  از  صادره  شماره ۶98  شناسنامه  به  جلیل  فرزند  نشین  بادیه  محمدعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3 /112 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای انتهای کوچه 5 سمت چپ خریداری از محل مالکیت غالمحسین بهرامپور 

 - ردیف  0984
17938 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 227 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای 
احمد رشیدفرخی فتابادی فرزند علی به شناسنامه شماره 1878 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25 /271 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی 
امام رضا خیابان آسمان کوچه محبان ابوالفضل خریداری از محل مالکیت سیدعباس 

عمرانی  - ردیف  0۶50
17941 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 130 فرعی از 477۶ اصلی  - خانم نیره 
زحت کش علی آباد فرزند علی به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 3 /184 متر مربع که موازی 38 /7 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد کوچه 37 خریداری از محل مالکیت اکبر 

رشیدفرخی  - ردیف  1441
17942 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 32 فرعی از 477۶ اصلی  - خانم زهره 
ابراهیم آبادی تکابی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 24۶ صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 250 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 

39 خریداری از محل مالکیت شاهپور کیانیان فرزند کیخسرو  - ردیف  039۶
17948 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای میثم چناریان نخعی فرزند علی به شناسنامه 
شماره ۶54۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و چند باب مغازه به مساحت 
09 /1۶7 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان پردیس بیست 
متری علی اصغر نبش کوچه 3 خریداری از محل مالکیت قنبر خدایی  - ردیف  0721

17958 فرعی از 477۶ اصلی  - خانم مریم دیده بان فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
92 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 94 /24 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان فیروزآباد کوچه 15 خریداری از محل مالکیت بهرام کاویانی  - ردیف  

0534
خانم  اصلی  -  از 477۶  فرعی  از 119  اصلی مجزی شده  از 477۶  فرعی   17959
معصومه شریفی سرآسیابی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 1127 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶7 /154 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت 
اله خامنه ای کوچه 31 بلوار امام سجاد آخر کوچه 25 خریداری از محل مالکیت 

سیدعباس عمرانی  - ردیف  0407
179۶2 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای حجت 
طهماسبی فرزند محمد به شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 200 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد 

کوچه فرهنگسرا خریداری از محل مالکیت رستم کیانیان  - ردیف  0508

179۶3 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 34 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای امین 
رضا صنعتی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 10498 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 178 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان 
امام سجاد انتهای کوچه 15 سمت چپ خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی 

فرزند رضا  - ردیف  0494
18240 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای اسماعیل 
مهدوی مقدم فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 1313 صادره از کهنوج در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 4 /17 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 
خیابان امام سجاد بعد از فرهنگسرا خریداری از محل مالکیت رستم و شاهرخ کیانیان 

 - ردیف  0520
18244 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای حسین زارکوئی پور فرزند مرتضی به شناسنامه 
شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 93 خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی 

فرزند رضا  - ردیف  0399
18248 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 148 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای 
محمدحسین عبدالرحمانی کرمانی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 880 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 75 /213 متر مربع 
به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار فرزانگان کوچه کربال غربی 1 خریداری 

از محل مالکیت احمد بهرامپور  - ردیف  09۶0
18250 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 118 فرعی از 477۶ اصلی  - آقای حسین 
در  از کرمان  به شناسنامه شماره 2980200247 صادره  ماشاءاله  فرزند  زاده  دهقان 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75 /197 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه 33 خیابان علی اصغر کوچه 31 خریداری از محل 

مالکیت سیدجالل و بی بی سلطنت عمرانی  - ردیف  0891
18253 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 23۶ فرعی از 477۶ اصلی  - آقای 
علیرضا جعفری زاده فرزند پیری به شناسنامه شماره ۶31 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 2 /233 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی امام رضا 3 
انتهای خیابان آسمان کوچه ابوالفضل خریداری از محل مالکیت سیدجالل عمرانی 

 - ردیف  1230
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

8۶2 فرعی از 2 اصلی  - آقای علیرضا راسخ عسکری فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 
43 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 7 /175 متر مربع که موازی 
02 /93 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان شرف آباد بیست متری شهید مطهری بعد از چهار کوچه دوم خریداری 

از محل مالکیت سهراب بختیاری  - ردیف 0072
8۶4 فرعی از 2 اصلی  - آقای محسن میرزائی باغینی فرزند محمود به شناسنامه 

شماره 1 صادره از کرمان و خانم مهناز اکبری بی بی حیات فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 1191۶ صادره از کرمان و آقای علیرضا شیرازی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
8۶9 صادره از کرمان و آقای حسن حسنعلی پورکهن فرزند عسکر به شناسنامه شماره 
17 صادره از کرمان بالسویه هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 80 /2۶3 متر مربع که موازی 14 /140 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم انتهای کوچه 12 سمت چپ خریداری از محل مالکیت 

بهرام نوذری  - ردیف های 05۶4 الی 05۶7
۶345 فرعی از 10 اصلی  - خانم مریم وهابی فرزند حسین به شناسنامه شماره 171 
صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 47 /۶22 متر مربع که موازی 
47 /107 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه 32 خریداری از محل مالکیت 

حسن ذهاب ناظوری  - ردیف 1355
153۶ فرعی از 12 اصلی مجزی شده از 20 فرعی از 12 اصلی  - آقای مهدی قاسم 
زاده عقیانی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 17 صادره از بردسیر در ششدانگ 
یکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 199 متر مربع که موازی 11 /119 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان خوارزمی کوچه 12 خریداری از محل مالکیت رمضان 

ایالقی  - ردیف 1270
3۶ فرعی از 38 اصلی  - زیارتگاه عباسعلی به نمایندگی اداره اوقاف شهرستان کرمان به 
شناسه شماره 14003507۶88 در ششدانگ زیارتگاه به مساحت 73 /2481۶ متر مربع 

به آدرس کرمان  - زنگی آباد بقعه گذرگاه عباسعلی  - ردیف 1237
59 فرعی از 48 اصلی  - آقای سعید پورزنگی آبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
298002048۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251 متر مربع به 
آدرس کرمان  - زنگی آباد خیابان صاحب الزمان کوچه 8 بن بست اول سمت چپ 

خریداری از محل مالکیت محمد ابراهیمی  - ردیف 0715
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

171 فرعی از 125 اصلی مجزی شده از 157 فرعی از 125 اصلی  - آقای رضا دهقان 
به  بوکند  از کرمان در ششدانگ  به شناسنامه شماره ۶ صادره  اناری فرزند حسین 
مساحت ۶7 /708 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - درب انارستان جنب زمین 

ورزشی خریداری از محل مالکیت رضا دهقان اناری فرزند عبداله  - ردیف 1100
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 10 /11 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 24 /11 /1400
عيسي حافظي فر-رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه ۱ كرمان
شناسه آگهی ۱۲۶۹۳۸۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

فاقد سند رسمی- اراضی و ساختمانهای  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  دوم  هیات   1400/10/13-1400۶0319014004423 رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  وساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدامراد دادگر فرزند ذوالفعلی  بشماره شناسنامه 
182 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1239 متر مربع پالک -فرعی از 21- اصلی 
اباد جیرفت   مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 21-اصلی قطعه یک واقع در اراضی محمدیه جالل 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی خواجوئی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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:۶18-  تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/24 – تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1400/12/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1400۶0319014002924-1400/07/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آرش ابراهیم پور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4۶۶18 صادره از تهران در ششدانگ خانه مشتمل بر تاسیسات انبار و سردخانه به مساحت 1318/80 
متر مربع پالک -فرعی از440- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 440-اصلی قطعه دو واقع در اراضی دهنو فتح 
المبین جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی مهری عزتی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:۶22-  تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/24 – تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3  
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1400۶0319002003430 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید باالور فرزند عباس بشماره شناسنامه 
3150139430 صادره از کهنوج  در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 250 متر مربع پالک 248 فرعی 
از32- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 32- اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان  واقع در ضرغامیه کهنوج خیابان 
پروین اعتصامی   خریداری از مالک رسمی آقای سیروس ضرغام مالکی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:400- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/24- تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319002003۶39 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت موسی زاده کریم آبادی  فرزند بهمن  بشماره شناسنامه 71 صادره 
از فهرج در ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت 125220 مترمربع پالک 
9 فرعی از51- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 51- اصلی قطعه یک بخش 4۶ کرمان  واقع در قوچ 
آباد کهنوج  خریداری از مالک رسمی خانم نصرت موسی زاده  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:399- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/24- تاریخ انتشار 

نوبت دوم :1400/12/08 - اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج
توضیحات :

به علت انتقال اقای ابراهیم امیر سلیمی از این واحد ثبتی به واحد دیگر آقای خالد خادم ریگی به عنوان 
کارشناس جایگزین انتخاب و معرفی میشود.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319002003425 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا ببربیان فرزند رضا  بشماره شناسنامه 5287 صادره از 
قعه گنج  در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 197.13مترمربع پالک 1550 
فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 497- اصلی قطعه 4 بخش 4۶ کرمان  
واقع در نورک آباد قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای دادخدا احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: 394- تاریخ انتشار نوبت اول 

:1400/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319002003373 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد بهرامی مقدم فرزند دادی بشماره شناسنامه 3941 صادره از قلعه 
گنج   در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت 30۶.50مترمربع پالک1551 فرعی 
از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 497- اصلی قطعه 4 بخش 4۶ کرمان  واقع در قلعه 
گنج خیابان شهید حیدری کوچه 4  خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:398- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/24- تاریخ انتشار 

نوبت دوم :1400/12/08
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
واراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400۶0319002003۶70 هیات  موضوع قانون تعیین 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  محمد سلیمانی زاده رودباری فرزند چمل بشماره 
شناسنامه 1071 صادره از منوجان   در یک باب خانه /یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن   به مساحت 
547.7۶مترمربع پالک759 فرعی از۶90- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶90- اصلی قطعه 5 واقع 
در حسین آباد منوجان  خریداری از مالک رسمی آقای محمد دوراندیش محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:40۶- تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/24- تاریخ 

انتشار نوبت دوم :1400/12/08
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

آگهی حصر وراثت- منوجان
خواهان رونوشت حصر وراثت کلثوم محمودی کندر فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت  

شده به کالسه 1400219200007993۶3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان موسی طاهری کندر فرزند احمد  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته  

و ورثه حین الفوت ان منحصر است به :
1- مریم طاهری کندر فرزند موسی ش م 3150119049ت ت 13۶9/7/1)فرزند متوفی (

2- فاطمه طاهری کندر فرزند موسی ش م۶08003433۶ت ت 1372/1/23)فرزند متوفی(
3- فهیمه طاهری کندر فرزند موسی ش م۶0800472۶8ت ت 1372/12/1)فرزند متوفی(

4- محمد طاهری کندر فرزند موسی ش م4۶90381۶58ت ت 1381/8/14)فرزند متوفی(
5- احمد طاهری کندر فرزند موسی ش م۶080093383ت ت 1375/7/۶)فرزند متوفی(

۶- کلثوم محمودی کندر فرزند محمد ش م۶089777498ت ت 1348/8/27)همسر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شهرک شهید بهشتی شهرستان منوجان .
حمیده محمودی نوذر.م الف:27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیات   1400/07/18-1400۶0319014002923 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آرش ابراهیم پور فرزند حسین 
متر   3711 به مساحت  باغچه  و  خانه  باب  در ششدانگ یک  تهران  از  4۶۶18 صادره  بشماره شناسنامه 
مربع پالک -فرعی از 440- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 440-اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی دهنو فتح المبین جیرفت  بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی مهری عزتی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:۶21-   ./م  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و عدم وصول 

اول:1400/11/24 – تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3  
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1399۶0319002004070 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جانعلی ارباب فرزند جان محمد بشماره شناسنامه 72 
صادره از الشار  در یک باب خانه به مساحت 190 متر مربع پالک 101 فرعی از835- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی 
از 835- اصلی قطعه 5 بخش 4۶ کرمان  واقع در قلعه منوجان  خریداری از مالک رسمی آقای فقیر محمد زارعی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:407- تاریخ انتشار 

نوبت اول :1400/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا راستین فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 317۶ صادره از منوجان   در یک باب خانه 
به مساحت 157.5متر مربع پالک5  فرعی از831- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 831- اصلی قطعه 
5 بخش 4۶ کرمان  واقع در نخلستان منوجان خریداری از مالک رسمی شاه پسند شیخی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:408- تاریخ انتشار نوبت اول 

:1400/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/08
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

فراخوان مناقصه عمومی 
یك مرحله ای

اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی   احداث سالن ورزشی قنات ملک رابر به 
شماره   ۳۰۳     را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ  

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت  ۰۷:۳۰ روز چهار شنبه  تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۷  
 الی ساعت ۱۴:۰۰  پنجشنبه  تاریخ   ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت۱۴:۰۰  روز   یک شنبه  تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۰۸:۰۰  روز دو شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شناسه آگهی : 1277237

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمان: سامانه 
بازرگام در کرمان زیرساخت های الزم را ندارد
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
دورکاری برای مادران

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از دورکاری برای مادران و 
تعطیلی یک هفته ای مهدهای کودک  در شــهرهای قرمز خبر 

داد.
به گزارش روز شــنبه ایرنا از وبدا، عباس شــیراوژن در توئیتی 
نوشت: امروز در ستاد ملی کرونا مصوب شد، مهدهای کودک در 
شــهرهای قرمز به مدت یک هفته تعطیل شود و با توجه به این 
تعطیلی، دستگاه های اجرایی زمینه استفاده از دورکاری را برای 

مادران دارای فرزند زیر ۶ سال به مدت یک هفته فراهم کنند.
وی ادامه داد: مدت زمان مرخصی افراد مبتال به سویه امیکرون، 
پنج روز تعیین شــد که با گواهی رسمی پزشــک یا ارائه تست 
مثبت PCR قابل استفاده اســت. معاون دانشجویی و فرهنگی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: براساس 
مصوبه کمیته علمی، امکان واکسیناسیون همه بانوان باردار در 

تمامی سنین فراهم و بالمانع است.
به گزارش ایرنا، تا کنــون ۶۱ میلیون و ۴2۸ هزار و 2۴۷ نفر ُدز 
اول، 5۴ میلیون و ۷۴5 هزار و ۴۰ نفــر ُدز دوم و 2۰ میلیون و 
۹۳۷ هزار و 2۴۷ نفر، ُدز سوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شــده در کشور به ۱۳۷ میلیون و 
۱۱۰ هزار و 5۳۴ ُدز رسید. در شــبانه روز گذشته 2۴۸ هزار و 
۳2۰ ُدز واکسن کرونا در کشــور تزریق شده است. دیروز ۱۴۳ 
بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۳۳ هزار و ۴۳۷ نفر رسید. اکنون  2۴۷ 
شهر قرمز، ۱۱2 شهر نارنجی و ۸۹ شــهر در وضعیت زرد قرار 

دارند و هیچ شهری در شرایط آبی نیست.

دبیر ستاد امر به معروف در نامه ای به رئیس مجلس 
خواستار شد:

فقط حقوق متاهالن به نســبت 
تعداد فرزند افزایش یابد

هاشــمی گلپایگانی با اشــاره به اینکه خانه داری بانوان شغل 
تربیتی است، اظهار داشت: باید حقوق اجره المثل و بیمه مادران 
در فیش حقوقی کارمندان منظور گــردد، لذا جهت تامین این 
مساله، طرح کرامت از همســران خانه دار و حمایت از ازدواج و 
فرزندآوری به مجلس ارائه شــد. به گزارش ایلنا به نقل از اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر کشــور، باعنایت بر لزوم حمایت از نهاد مقدس خانواده و 
تشویق زوجین به فرزند آوری در موسم تصویب بودجه ۱۴۰۱ 
توسط مجلس شورای اسالمی،  دبیرستاد امر به معروف و نهی 
از منکر کشــور طی نامه ای کلیات طرح کرامت همسران خانه 
دار و حمایت از ازدواج و فرزند آوری را با استفاده از پیشنهادات 
صاحبنظران این امر، به رئیس مجلس شورای اسالمی ارائه کرد.
 از آنجا که مهمترین نقش های جامعه شغل ارزشمند و بی بدیل 
همسرداری و مادری اســت و این دو جایگاه معروف و شناخته 
شده نزد عقل و شرع در سالهای اخیر به دلیل بی توجهی و اخذ 
سیاســت های ناصواب و عدم اهتمام در قانون گذاری، تضعیف 
شده است و از طرفی کشور در آستانه گرفتار شدن در منکر تله 
جمعیتی می باشد، پیشــنهاد طرح کرامت همسران خانه دار و 

حمایت از ازدواج و فرزندآوری  ارائه می گردد.
۱-در حال حاضر حقوق یــک کارمند با ســه فرزند فقط چند 
صد هزارتومان باالتــر از یک کارمند هم رتبه مجرد اســت که 
این مبلغ هیچ تناســبی با هزینه های فرزند و همسر ندارد بلکه 
خود، فرهنگســازی و توجیهی برای جواز عدم ازدواج و فرزند 

آوری است.
2-ضروری اســت برای بها دادن به شــغل تربیتی بانوان خانه 
دار که بهترین شغل یعنی همســرداری و تربیت کودک است 
تمهیداتی اندیشیده شــود تا برای اجرت المثل کار در منزل و 
پرورش نسل، حقوقی با این عنوان شغل تربیتی همسر در حقوق 

سرپرست خانواده در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به سهم 
حدود 5۰ درصدی مردم در پرداخت هزینه های 
سالمت و لزوم اقدام در جهت کاهش پرداختی از 
جیب مردم، به بودجه پیش بینی شده برای سال 
آتی این سازمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بودجه 
سازمان بیمه سالمت خوب پیش بینی نشده است 
و تنها حدود هفت درصد رشد بودجه داشته ایم. 
این آسیب جدی به پشتیبانی نظام سالمت می زند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی ناصحی در 
نشست خبری آنالین با خبرنگاران، گفت: بیمه 
سالمت به عنوان بزرگترین بیمه درمانی کشور با 
پوشش ۴2.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در پنج 
صندوق مهم درمانی فعال است. اولین و پرجمعیت 
ترین صندوق  ما صندوق بیمه روستایی، صندوق 
دوم صندوق بیمه همگانی است که حدود ۱۳.5 
میلیون نفر تحت پوشش دارد، صندوق بیمه 
کارکنان دولت 5.5 میلیون نفر تحت پوشش 
قرار دارد و سایر افراد در صندوق های سایر اقشار 
و ایرانیان قرار دارند که تنوع وسیعی جغرافیایی 

و اجتماعی دارند.
پرداخت بیش از ۵0 درصد هزینه های 

سالمت از جیب مردم
وی افزود: عمده منابع ما از بودجه عمومی 
و هدفمندی یارانه ها است و بخشی هم از حق 
بیمه های پرداختی صورت می گیرد. هدف ما در 
سه بعد است. در بعد پوشش جمعیتی خوشبختانه 
موفقیت خوبی داشتیم، در بعد خدماتی هم 
وضع مناسبی داریم و از میانگین جهانی شرایط 
بهتری داریم. در بعد پوشش هزینه ای بیمه ها 
خیلی قوی نیستند و پرداختی از جیب مردم 
نزدیک یا باالی 5۰ درصد است و از وظایف ما این 
است که بتوانیم پرداخت از جیب مردم بویژه در 
بیماری های صعب العالج، مزمن و سرطانی  را بر 
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری کاهش دهیم.

پرداخت ۹0 درصد هزینه های بستری در 
بخش دولتی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در زمینه اعتبارات 
این سازمان بیمه گر اظهار کرد: اعتبارات ما در 
سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده است که ماهانه ۱۶۳۰ میلیارد تومان در 
بخش های مختلف به موسسات پرداخت کردیم. 
در بحث بیماران خاص و دیالیزی ها تقریبا تمام 
هزینه را پرداخت می کنیم. به طور کلی در بخش 
دولتی بستری تا ۹۰ درصد و سرپایی تا ۷۰ درصد 
تحت پوشش بیمه است. در بخش خصوصی هم 

پرداخت ها بر اساس مبالغ دولتی انجام می گیرد.
بیمه سالمت، نیازمند رشد 30درصدی 

اعتبارات در سال آتی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پاسخ به سوال 
ایسنا درباره بودجه این سازمان در سال آتی، بیان 
کرد: متاسفانه بودجه ما خوب پیش بینی نشده 
است و تنها حدود ۷ درصد رشد بودجه داشته ایم. 
این آسیب جدی به پشتیبانی نظام سالمت می زند. 
بودجه درنظر گرفته شده مربوط به ۴2.5 میلیون 
جمعیت کشور است که عمدتا از اقشار آسیب پذیر 
هستند. در صورتی که بودجه متناسب با تعرفه ها 
افزایش نداشته باشد، مطمئن باشید در پرداخت ها 
تاخیر خواهیم داشت. رایزنی های زیادی کردیم 
و امیدواریم قول هایی که دادند محقق شود. ما 
حداقل نیاز داریم تا ۳۰ درصد افزایش اعتبارات 

داشته باشیم تا پاسخ دهی حداقلی داشته باشیم.
یک مصوبه جدید و نیاز بودجه ای بیمه 

سالمت
او در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره بند الف 
تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی که به 
بیمه های پایه تکلیف شده قسمتی از مابه تفاوت 
تعرفه دولتی تا غیر دولتی را هم تقبل کنند، بیان 
کرد: این موضوع پیشنهاد خودمان بود. باالی ۹۰ 
درصد مراجعات سرپایی کشور در بخش خصوصی 
طراحی شده است  و تنها 5 درصد نظام سرپایی در 
بخش دولتی است. از این موضوع دفاع کردیم تا 
بتوانیم بخشی از این هزینه را پرداخت کنیم اما 
این منابع کفایت نمی کند که به این بخش سرپایی  
ورود کنیم. فقط در بخش ویزیت الزم است ۸۰۰ 

میلیارد تومان داشته باشیم تا ۷۰ درصد ویزیت  را 
پرداخت کنیم. این مطالبه ما از دولت و مجلس 

است تا پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم.
۶ تا ۹ میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند

جزییات بیمه رایگان برای ساکنان مناطق 
کم برخوردار

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه های 
سازمان بیمه سالمت این است که هر فرد ایرانی که 
در کشور زندگی می کند حداقل تحت پوشش یک 

بیمه درمانی باشد، بیان کرد:  بین ۶ تا ۹ میلیون 
نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. ممکن است 
افراد در بیماری ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و 
جزو آمار غیرفعال باشند؛ برای همین امر به دنبال 
این هستیم که بیمه رایگان را به خصوص در مناطق 
کم برخوردار اجرا کنیم. بسیاری از افراد در این 
مناطق از حق قانونی خود مطلع نیستند. در مناطق 
مختلفی از کشور از جمله منطقه ۱2 تهران، کرمان، 
اصفهان، مازندران و... این طرح را آغاز کردیم. در 
دو ماه اخیر به صورت فعال و با همکاری نهادهای 

اجتماعی، وزارت کشور، شهرداری ها، هالل احمر 
و کمیته امداد؛ پایگاه هایی درست کردیم و افراد را 
شناسایی می کنیم و کد ملی ارائه شده و افراد بیمه 
می شوند. برای هر فرد، یک پزشک تعریف کردیم 
که شخص بدون هزینه بتواند خدمات سطح یک 
سالمت را دریافت کند و همه هزینه ها در سطح یک 
رایگان است. بیمارستان هایی هم به عنوان سطح 

ارجاعی درنظر گرفته شده است.
نحوه پوشش بیمه ای برای اتباع خارجی مجاز 

و غیرمجاز
ناصحی تاکید کرد: اتباع خارجی که به صورت 
قانونی در کشور زندگی می کنند نیز با همکاری 
کمیساریای عالی تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار می گیرند و برای بیماران خاص این قسمت 
۱۰۰ درصد هزینه ها پرداخت می شود. در مورد 
افرادی که به صورت قانونی وارد کشور نشده اند نیز 
با همکاری وزارت کشور به دنبال این هستیم که 
افراد تا زمانی که مراحل قانونی اقامتشان طی شود، 

تحت پوشش بیمه سالمت باشند.
وی افزود: در زمینه منابع و هزینه ها نیز اقداماتی 
انجام شده و در سال گذشته از نظر مدیریت منابع، 
زیان انباشته سازمان را از 5 هزار میلیارد تومان به 
هزار و 2۰۰ میلیارد تومان رساندیم تا مشکالت 

مالی نداشته باشیم.
درمان  برای  ای  بیمه  جزییات خدمات 

ناباروری
ناصحی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر اهمیت 
پوشش بیمه ای درمان نازایی نیز تصریح کرد: بارها 
اعالم شده که این آمادگی وجود دارد که زوج های 
نابارور تا ۳ بار در سال تحت پوشش قرار گیرند. 
ادارات کل بیمه سالمت در این زمینه آمادگی 
دارند تا موسساتی که طرف قرارداد نیستند نیز 
با بیمه سالمت قرارداد منعقد کنند. در صورت 
مراجعه افراد به مراکزی که طرف قرارداد نیستند 
نیز به ازای ارائه اسناد می توانند این هزینه را تا ۳ 
نوبت در سال دریافت کنند. هر فردی که در کشور 
از هر بیمه ای استفاده می کند، می تواند از اعتبارات 

بیمه سالمت در زمینه درمان نازایی استفاده کند

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در ادامه 
روند پرشتاب آزادسازی بستر رودخانه کرج، صبح 
امروز )شنبه 2۳ بهمن( ساختمان های متعلق به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، وزارت 
راه و شهرسازی و ناجا تخریب شدند. به گزارش 
روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین 
فاضلی هریکندی درباره اقدامات دستگاه قضا برای 
حفاظت از اراضی ملی و طبیعی در حاشیه رودخانه 
کرج اظهارداشت:  با توجه به تاکید رئیس دستگاه 
قضا برای زمانبندی در اجرای کار آزادسازی اراضی 
ملی و طبیعی، دو فاز اجرایی برای آزادسازی 
حاشیه رودخانه کرج تعیین شده است. در فاز 
نخست، قرار است از پل حامی کرج تا آبگیر بیلقان 
به طول ۴ کیلومتر و در فاز دوم از آبگیر بیلقان تا 
سد امیرکبیر به طول ۱۶ کیلومتر آزادسازی شود. 
وی ادامه داد: مقرر شده است کار تخریب ساخت 
و سازها در حاشیه رودخانه کرج از ساختمان های 
متعلق به دستگاه های دولتی و نظامی آغاز شود 

و دستگاه هایی که در حاشیه رودخانه کرج اقدام 
به ساخت و ساز کرده بودند، شناسایی شده اند 
که در اولین اقدام، ساختمان متعلق به قوه قضاییه 

تخریب شد.
تاکنون  اینکه  بیان  با  هریکندی  فاضلی 
ساختمان های متعلق به چند دستگاه حاکمیتی از 
جمله قوه قضاییه، محیط زیست، وزارت نیرو، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تخریب شده است، افزود: امروز هم روند 
تخریب ساختمان های متعلق به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و 
ناجا آغاز شد، که با این اقدام در مجموع از مسیر ۱۶ 
کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد امیر کبیر حدود پنج 
کیلومتر) ۳۰ درصد مسیر( آزادسازی می شود و در 
مراحل بعدی، اقدامات ایمن سازی انجام خواهد 
شد. رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد: تاکنون 
در مسیر چهار کیلومتری پل حامی تا آبگیر بیلقان 
ساختمان های متعلق به سه دستگاه حاکمیتی و در 

مسیر ۱۶ کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد امیرکبیر 
ساختمان های متعلق به ۱5 دستگاه حاکمیتی و 
پنج دستگاه نظامی شناسایی شده است. در مورد 
دستگاه های حاکمیتی سخت گیری بیشتری شده 
و ساختمان هایی که بعد از سد امیرکبیر نیز احداث 
شده، شناسایی شده اند تا نسبت به تخریب آنها 

اقدام شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه به دستگاه های 
حاکمیتی و نظامی تا 25 بهمن ماه فرصت داده 
شده است تا نسبت به تخلیه ساختمان ها اقدام 
کنند، گفت: بعد از این تاریخ، دستگاه قضا نسبت 
به دستگاه هایی که به هشدارها عمل نکرده اند، 
اعمال قانون می کند. وی با بیان اینکه به همه 
متصرفان هشدار های الزم داده شده است، افزود: 
بعد از تخریب ساختمان های دستگاه های حاکمیتی 
نسبت به تخریب ساختمان های متعلق به افراد 
حقیقی اقدام می شود و به افراد حقیقی فرصت دو 
هفته  داده می شود که داوطلبانه نسبت به تخلیه و 

تخریب ساختمان ها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری البرز درباره اقداماتی که قرار 
است در  اراضی تصرف شده در حاشیه رودخانه کرج 
انجام شود، گفت: مقرر شده است در اراضی تصرف 
شده در حاشیه رودخانه کرج، سه اقدام آزاد سازی، 
ایمن سازی و ساماندهی انجام شود. بعد از تخریب 
ساختمان ها تا فاصله ای که آب منطقه ای تعیین 
کرده است باید کار ایمن سازی انجام شود. فاضلی 
هریکندی با اشاره به شناسایی نقاطی که امکان 
ساخت منطقه تفریحی برای عموم مردم وجود 
دارد، افزود: با توجه به مصوبات کمیته تخصصی 
آزاد سازی حاشیه رودخانه کرج، اراضی که تاکنون 
در فاصله بین پل حامی تا آبگیر بیلقان آزادسازی 
شده اند در اختیار شهرداری کرج قرار داده شد تا 
نسبت به ساخت تفرجگاه و استراحتگاه ساحلی 

برای عموم مردم اقدام شود.  
فاضلی هریکندی گفت: در اراضی که خارج از 
محدوده شهری قرار دارند با توجه به مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی باید وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اقدام کنند. 
تاکنون در مسیر ۱۶ کیلومتری آبگیر بیلقان تا سد 
امیرکبیر 2 نقطه برای ساخت تفرجگاه شناسایی 

شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

۶ تا ۹ میلیون ایرانی، فاقد بیمه درمانی

بناهای بنیاد شهید، وزارت راه، ناجا و وزارت کشور در 
حاشیه رودخانه کرج تخریب شد

اسـتفاده روزانه 11 میلیـون کاربر 
از »شاد«

سخنگوی اپلیکیشـن شـاد اعالم کرد: در حال حاضر شاد بیش از 
2۰ میلیون کاربـر دارد و به طور میانگین روزانـه ۱۱ میلیون کاربر 
از شـبکه شـاد اسـتفاده می کنند. بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز 
در حـدود ۱2۸ هـزار مدرسـه، مشـغول دریافت آمـوزش مجازی 
از طریـق شـبکه شـاد هسـتند. حسـین صادقـی در گفـت وگو با 
ایسـنا، با بیان اینکـه در حـال حاضر شـاد در کنـار »آموزش های 
حضوری« و بـه منظور تکمیـل آموزش هـا در مدارس،  بـه عنوان 
بسـتری امن و مطمئن، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد اظهـار کرد: 
نظام تعلیم و تربیت کشـور همواره در تالش اسـت تا ضمن فراهم 
کردن امکان دسترسـی به فرصت هـای برابر آموزشـی برای همه 

دانش آمـوزان، کیفیت آمـوزش را نیز ارتقـاء دهد.
وی افـزود: شـبکه شـاد نیـز در راسـتای تحقـق ایـن هـدف مهم 
در اوایـل شـیوع کرونـا، راه انـدازی شـد و آمـوزش و پـرورش 
توانسـت امـر آمـوزش دانـش آمـوزان را طی 2 سـال گذشـته در 
کنـار آموزش هـای حضـوری و به صـورت ترکیبـی از ایـن طریق 

راهبـری کنـد.
سـخنگوی اپلیکیشـن شـاد با بیان اینکه امسـال نیز همانند سال 
گذشـته، همچنـان تعرفـه اینترنـت مصرفـی شـبکه شـاد بـرای 
معلمان و دانش آمـوزان، رایگان اسـت گفت: البته برای اسـتفاده 
از دو سرویس »شـادبین« و »رمزینه خوان« تعرفه عادی اینترنت 
محاسبه می شـود. صادقی صیانت از اطالعات شخصی و محرمانه 
کاربـران در فضایی امن را از مزیت های مهم شـبکه شـاد دانسـت 
و بـه مخاطبان این شـبکه توصیه اکیـد کرد که جهـت جلوگیری 
از هرگونه سوءاسـتفاده توجه داشـته باشـند که هـر پیامی جهت 
دریافـت »کد تأییـد«، تقلبـی و برای دسترسـی به حسـاب کاربر 
و سـوء اسـتفاده از آن اسـت و هیچ کـس بـه هیـچ عنـوان حتی با 
عنوان پشـتیبان شـاد اجـازه دریافت کد تأیید شـما جهـت ورود 
بـه اکانـت شـاد را نـدارد. کـد تأییـد، شـخصی و صرفـاً متعلق به 
شماسـت و هرگونه پیام برای دریافت آن قطعاً بـرای کالهبرداری 

و سـوء اسـتفاده است.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر شـاد بیـش از 2۰ میلیـون کاربـر 
دارد و به طـور میانگیـن روزانـه ۱۱ میلیـون کاربر از شـبکه شـاد 
اسـتفاده می کننـد. بیـش از ۱۳ میلیـون دانـش آمـوز در حدود 
۱2۸ هـزار مدرسـه، مشـغول دریافت آمـوزش مجـازی از طریق 

شبکه شـاد هسـتند.

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت نحوه برقراری پوشش بیمه ای درمان 

کرونا و سهم بیمار و بیمه را تشریح کرد.
مهدی رضایی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه داروی 
تزریقی رمدسیویر همچنان تحت پوشش بیمه قرار دارد، 
گفت: از سال ۱۳۹۹ این دارو تحت پوشش سازمان بیمه 
سالمت قرار دارد. اخیرا بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، 
حتی پوشش بیمه ای این دارو افزایش یافته است؛ درواقع 
پیش تر در موارد بستری موقت پوشش بیمه ای این دارو 
به شکل ۷۰ درصد سهم بیمه و ۳۰ درصد سهم بیمار بود 
که حتی این پوشش هم به ۹۰ درصد رسیده است. در مورد 
بیماران بستری هم که این پوشش از ابتدا با فرانشیز ۹۰ 
درصد بوده است. وی با تاکید بر اینکه چنین پوشش بیمه ای 
بر اساس پروتکل ابالغی وزارت بهداشت اعمال می شود، 
بیان کرد: اخیرا وزارت بهداشت بر اساس جدیدترین 
دستاوردهای علمی، دستورالعمل جدیدی ) شماره ۱۱( 
تحت عنوان راهنمای تشخیص و درمان کووید۱۹ منتشر 
کرده است و بر اساس این دستورالعمل تعیین شده است 
که دارو چه زمانی تجویز شود، ما نیز بر اساس همین 
دستورالعمل هزینه پوشش دارو را تقبل می کنیم. تعهدات ما 
موارد تجویزی خارج از پروتکل ذکر شده را شامل نمی شود. 
او درباره هزینه  حدودی پرداختی از سوی بیمار برای تزریق 
رمدسیویر، اظهار کرد: بر اساس آخرین قیمتی که سازمان 
غذا و دارو برای هر دز رمدسیویر تعیین کرده است مبلغ آن 
حدود ۳۷۰ هزار تومان است که درمان 5 روزه آن )تزریق 
۶ دز آمپول( با احتساب فرانشیز ذکر شده حدود 222 
هزارتومان برای بیمار هزینه دارد و مابقی هزینه بر عهده 
بیمه سالمت است. البته در آخرین دستاوردهای علمی 
درمان ۳ روزه با رمدسیویر هم قید شده است که بازه زمانی 
درمان را بین ۳ تا 5 روز متغیر می کند. وی با اشاره به اینکه 
میزان هزینه درمان کرونا برای هر بیمار متفاوت است، 
تصریح کرد: هزینه ها برای هر بیمار بسته به شرایطش متغیر 
است و در بیمارانی که نیاز به بستری در بخش مراقبت های 

ویژه داشته باشند، هزینه بیشتر خواهد بود.

شهردار منطقه 2 در مورد آخرین وضعیت 
گودهای معروف به بابک زنجانی، برج میالد و 

دریا توضیحاتی را ارائه کرد.
مهدی صالحی در گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت 
گودهای منطقه 2 با بیان اینکه حدود 2۰ گود در منطقه دو 
وجود دارد که بررسی ها نشان داد از این تعداد 5 گود پرخطر 
هستند، گفت: تمهیدات مختلفی برای ایمن سازی گودهای 
پرخطر منطقه اندیشیده شده است، به گونه ای که گود 
موسوم به "دریا " که سالها رها شده بود و به مرحله پرخطری 
رسیده بود، در پیگیری های انجام شده به سامان رسید و  
حاال پایدارسازی در حال انجام است و آخرین گزارش حاکی 
از پایداری نسبی گود است.وی با بیان اینکه 2 گود نیز پر شد 
از جمله گود "مرزداران" که مدتها رها شده بود، گفت: گود 
"مرزداران" مدتها محل بحث و گفتگو بود که پس از بررسی 
ها تصمیم بر این شده که در راستای ایمن سازی اقدام  شود 
که این مهم اتفاق افتاد و سقف های آن زده شد و دیگر  گود 
پرخطر محسوب نمی شود. صالحی در مورد وضعیت گود 
معروف به "بابک زنجانی" نیز گفت: گود" ایران زمین"که به 
گود "بابک زنجانی" معروف شده در حال حاضر طبق اسناد 
ما تحویل وزارت نفت است که اخطارهایی نیز به ما داده 
شده تا نسبت به تعیین تکلیف گود اقدام کنیم؛ اما نکته قابل 
توجه این است که تا این لحظه گزارش فنی دال بر خطرناک 
بودن گود نداشتیم. گود رها شده یعنی عملیات عمرانی در 
آن انجام نمی شود و باید تعیین تکلیف شود. وی  ادامه  داد: 
گود" ایران زمین" صاحب مشخصی دارد و می بایستی این 
وزارتخانه نسبت به تکمیل ساخت و ساز در گود اقدام کند. 
صالحی در مورد وضعیت گود" برج میالد" نیز با بیان اینکه 
خوشبختانه این گود به شهرداری تهران تحویل داده شد 
و در حال حاضر مسئول مشخص دارد، افزود: این گود در 
دستورکار رفع خطر قرار گرفته و شرکت ها در حال رفع خطر 
از گود هستند و پایدار سازی جداره ها شروع شده است و این 
گود مدام پایش می شود و می توان گفت که این گود به مانند 

گذشته پرخطر نیست.

معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش دربــاره نحوه فعالیت 
مدارس در کشور به ویژه مدارس پایتخت 

در هفته پیش رو توضیحاتی ارائه کرد.
صادق ستاری فرد در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره اظهار کرد: ستاد کرونا حدود 
یک هفتــهـ  ۱۰ روز قبل تصمیم گرفت 
که حسب اقتضائات و شرایط، استاندارها 
درباره بازگشایی ها تصمیم گیری کنند 

که بر این اساس استاندارها حسب شــرایط در این باره تصمیم گیری می کنند که 
کالس ها حضوری و یا ترکیبی و در چه مقاطعی حضوری باشد.

وی افزود: اکنون با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته، استانداری ها با همکاری 
شورای آموزش و پرورش استان ها در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشی مبنی بر وضعیت مدارس تهران 
گفت: در شهر تهران چیزی که اعالم و ابالغ شد، فعالیت ترکیبی بود. مقطع ابتدایی 
که هفته گذشته غیرحضوری بود و مقطع متوســطه که دانش آموزان واکسن زده 

بودند، به صورت حضوری و مجازی آموزش های خود را دنبال کردند.
ستاری فرد ادامه داد: از این هفته هم فعالیت مدارس به همان سبک و سیاق پیش 
می رود؛ مگر آنکه تصمیمات جدیدی اتخاذ شــود. در شهر تهران این هفته، هم در 
دبستان ها و هم دبیرستان ها، آموزش ها به صورت ترکیبِی حضوری - مجازی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشی مبنی بر وضعیت مدارس تهران 
گفت: در شهر تهران چیزی که اعالم و ابالغ شد، فعالیت ترکیبی بود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت 
به کالهبرداری از شهروندان در پوشش 
تخفیف ها یا تبریک های روز پدر هشدار 

داد.
ســرهنگ داود معظمی گــودرزی در 
گفت وگو با ایســنا، با بیــان اینکه افراد 
ســودجو و فرصت طلب از هر مناسبت 
و فرصتی برای اخــاذی، کالهبرداری یا 
هرنوع سواستفاده از مردم اقدام می کنند، 

گفت: یکی از مناسب های پیش رو والدت حضرت امیرالمومنین )ع( و روز پدر است. 
متاسفانه ممکن است افراد سودجو در پوشش تخفیفات شگفت انگیز، پیام تبریک 
و ... از شهروندان کالهبرداری یا به هرنحو از اطالعات آنان سواستفاده کنند که الزم 

است با یکسری از اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا الزم است شــهروندان توجه داشته باشند که فریب 
تبلیغات بی نام و نشــان در کانال ها و فضای مجازی را نخــورده و اگر قصد خرید 
اینترنتی هدیه برای این روز را دارند حتما از فروشگاه های معتبر و تایید شده خرید 
خود را انجام دهند.ا فراد ســودجو با طرح تبلیغات اغوا کننده تحت عنوان تخفیف 
شگفت انگیز و قیمت بســیار کمتر از قیمت واقعی یک محصول تالش می کنند تا 

کاربران را وارد لینک های جعلی کنند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این لینک ها در مواردی به صفحاتی هدایت 
می شود که ممکن است صرفا برای سرقت اطالعات کارت بانکی آنان طراحی شده 

باشد. یا اینکه افراد سودجو مبلغی را دریافت کنند.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اســالمی از رفع مشکل 
اختصاص بودجه به بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایرنا، »رحیم زارع«  روز شنبه 
درباره کاهش بودجه خانواده ایثارگران 
از ۴۰ هزار میلیارد تومــان به 2۰ هزار 
میلیارد تومان بدون تصویب کمیسیون 
تلفیق گفت: بر اساس نشست انجام شده 

کاهش بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از سه منبع برطرف شد و به همان مبلغ 
۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت.

وی ادامه داد: اعتبــار الزم برای تغییر وضعیت دانش آموزان درود زن شهرســتان 
مرودشت و شین آباد پیرانشهر که در حوادث مدارس آسیب دیده بودند  تصویب شد، 

و نیز هزینه عمل  جراحی آنها هم در هیات رییسه تلفیق مصوب شد.
پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه سهم بنیاد شهید از فروش سهام را در سال ۱۴۰۱ 
مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین و تصویب کرده بود و طبق گفته اعضای کمیسیون  
به دلیل همین افزایش مبلغ فروش سهام در بودجه از ۹۰ هزار میلیارد به ۱۳۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت که در نسخه چاپی 2۱ بهمن کمیسیون تلفیق نیز همین 

اعداد و ارقام چاپ شد. 
اما در اقدامی خارج از قاعده، در نسخه جدیدی که روز گذشته بدون تصویب اعضای 
کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی آماده شده بود، سهم خانواده ایثار به نصف 

مبلغ قبلی یعنی 2۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود.

نحوه فعالیت مدارس در هفته جاری اعالم 
شد

هشدار پلیس درباره کالهبرداری از شهروندان 
با لینک های تخفیف و تبریک روز پدر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
مشکل اختصاص بودجه به بنیاد شهید و 

خانواده ایثارگران رفع شد

درمان کرونا در پیک ششم 
چقدر آب می خورد؟

آخرین وضعیت گودهای 
پرخطر »بابک زنجانی«، 

»میالد« و »دریا«

خبر

خبر

خبر

  بین ۶ تا ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. ممکن است افراد در بیماری ها تحت 
پوشش بیمه قرار بگیرند و جزو آمار غیرفعال باشند؛ برای همین امر به دنبال این هستیم که 
بیمه رایگان را به خصوص در مناطق کم برخوردار اجرا کنیم. بسیاری از افراد در این مناطق از حق قانونی 
خود مطلع نیستند. در مناطق مختلفی از کشور از جمله منطقه 12 تهران، کرمان، اصفهان، مازندران و... 
این طرح را آغاز کردیم. در دو ماه اخیر به صورت فعال و با همکاری نهادهای اجتماعی، وزارت کشــور، 
شهرداری ها، هالل احمر و کمیته امداد؛ پایگاه هایی درست کردیم و افراد را شناسایی می کنیم و کد ملی 
ارائه شده و افراد بیمه می شــوند. برای هر فرد، یک پزشک تعریف کردیم که شخص بدون هزینه بتواند 
خدمات سطح یک سالمت را دریافت کند و همه هزینه ها در سطح یک رایگان است. بیمارستان هایی هم 

به عنوان سطح ارجاعی درنظر گرفته شده است.

این گفته ها در حالی مطرح شده که در پیگیری ایســنا گفته شد برخی مهمان ها و دانشجویانی که برای 
شرکت در این نشست ها کارت دارند، از جمله کسانی هستند که در سانس اهالی خبرنگاران و منتقدان هم 
به تماشای فیلم می نشینند ولی از آنجا که اسامی دارندگان کارت ها همانند یکی دو سال قبل منتشر نشده مشخص 

نیست چه تعداد صرفا برای این جلسه ها کارت داشتند. 

رنا
: ای

س
عک

کاغذ فرهنگ و هنرکاغذ جامعه

خبرخبر

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارائه 
طرح کرامت همســران خانه دار به رئیس 
مجلس شورای اسالمی خواستار هدفمندی 
افزایش حقوق کارمندان و کارگران شــد. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر کشور سید محمد صالح 
هاشمی گلپایگانی طی نامه ای به محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی، 
کلیات طــرح کرامت همســران خانه دار و 
حمایت از ازدواج و فرزندآوری را با استفاده 

از پیشنهادات صاحبنظران این امر ارائه کرد.
در نامه رئیس ستاد امر به معروف آمده است: 
از آنجا که مهمترین نقش های جامعه، شغل 
ارزشمند و بی بدیل همســرداری و مادری 
است و این دو جایگاه معروف و شناخته شده 
نزد عقل و شرع در ســال های اخیر به دلیل 
بی توجهی و اخذ سیاست های ناصواب و عدم 
اهتمام در قانون گذاری، تضعیف شده است 
و از طرفی کشور در آستانه گرفتار شدن در 
منکر تله جمعیتی می باشد، پیشنهاد طرح 
کرامت همسران خانه دار و حمایت از ازدواج و 

فرزندآوری ارائه می گردد.
۱- در حال حاضر حقوق یک کارمند با سه 
فرزند فقط چند صد هزارتومان باالتر از یک 
کارمند هم رتبه مجرد است که این مبلغ هیچ 
تناسبی با هزینه های فرزند و همسر ندارد بلکه 
خود، فرهنگسازی و توجیهی برای جواز عدم 

ازدواج و فرزند آوری است.
2- ضروری اســت برای بها دادن به شغل 
تربیتی بانوان خانه دار که بهترین شغل یعنی 
همسرداری و تربیت کودک است، تمهیداتی 
اندیشیده شــود تا برای اجرت المثل کار در 
منزل و پرورش نسل، حقوقی با عنوان شغل 
تربیتی همسر در حقوق سرپرست خانواده در 

نظر گرفته شود.
۳- هزینه فرزندآوری و نگه داری از فرزند نیز در 
حال حاضر هیچ تناسبی با اختصاص مبلغ حق 
اوالد در فیش حقوقی ندارد که ضروری است 
به ازای هزینه های واقعی فرزندان، حقوق و 

دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یابد.
۴- اگر اجرت المثل برای یک خانم خانه دار 
با کمترین حقوق و دستمزد در نظر گرفته 
شود، باید مبلغی حدود پنج میلیون تومان 
باشد که به تناسب تعداد فرزندان نیز مستحق 

افزایش است.
5-برای هر فرزند نیز به عنوان حق اوالد رقم 
واقعی تر به نسبت هزینه ها )فرضاً ماهانه حدود 

یک میلیون تومان( محاسبه شود.

سفیر جمهوری آذربایجان:
تئاتر می تواند نویدبخش 
میان  ارتباطات  افزایش 

کشورها باشد
سفیر جمهوری آذربایجان با حضور در مجموعه 
تئاترشهر و تماشای نمایش تا یک نفس از 
تولیدات هنرمندان این کشور و حاضر در 
چهلمین جشنواره تئاتز فجر گفت: اشتراکات 
فرهنگی کهنی میان ایران و آذربایجان 
وجود دارد و در این میان هنر تئاتر می تواند 
نویدبخش افزایش ارتباطات میان کشورها 
باشد. به گزارش خبرنگار تئاتر ایرنا، نمایش تا 
یک نفس به کارگردانی سمیر غالم اف که از 
کشور آذربایجان در چهلمین دوره جشنواره 
تئاتر فجر شرکت کرده است، با سخنان سفیر 
این کشور در تاالر اصلی مجموعه تئاترشهر 
به صحنه رفت.این نمایش در اولین اجرای 
خود که روز جمعه )22 بهمن ماه( به صحنه 
رفت، میزبان علی علیزاده سفیر جمهوری 
آذربایجان در ایران شد. علیزاده در آغاز به 
نمایندگی از سفارت جمهوری آذربایجان به 
حاضران خیرمقدم گفت و به دو اصل مهم در 
اجرای این نمایش اشاره کرد. سفیر جمهوری 
آذربایجان، همزمانی اجرای نمایش تا یک 
نفس را با سالروز پیروزی انقالب اسالمی به 
فال نیک گرفت و گفت: اجرای این نمایش در 
چهلمین دوره جشنواره تئاتر فجر و نیز حضور 
پررنگ آثار کشورما در دوره های پیشین این 
جشنواره هم به دو دلیل انعکاس فرهنگ 
جمهوری آذربایجان و به خاطر اشتراکات 
فرهنگی دو کشور است. ضمن اینکه اجرای 
نمایش تا یک نفس در سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی نویدبخش افزایش ارتباطات میان دو 
کشور است. تئاتر می تواند نویدبخش افزایش 
ارتباطات میان کشورها باشد علیزاده با اشاره 
به اینکه نمایش تا یک نفس کاری از تئاتر 
دولتی موزیکال جمهوری آذربایجان است، 
افزود: این نمایش روایت گر جنگ ۴۴ روزه 
آذربایجان است. این پیروزی نه تنها متعلق 
به مردم آذربایجان بلکه متعلق به عموم ملل 
مسلمان است. نمایش تا یک نفس نشان گر 
ایثار و رشادت های سربازان و جانبازان جنگ 
است که توسط یک گروه نمایشی به صحنه 
رفته است. ما همیشه پشتیبان سربازان خود 
در جنگ بوده ایم و با روایت رشادت های آنها 
یادشان را زنده نگه می داریم و به نسل های 
بعدی منتقل می کنیم . مطمئنم تماشاگران از 
دیدن این نمایش احساس خوبی پیدا می کنند 

و همراه خواهند شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم 
فجر گفت: من و همکارانم از همین حاال مقدمات دوره چهل و یکم را 
آغاز خواهیم کرد و با تمام ظرفیت خود به سراغ سینمای امیدبخش، 
آگاهی دهنده و اخالق مدار خواهیم رفت. به گزارش خبرنگار ایلنا، 
محمدمهدی اسماعیلی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی( در آیین اختتامیه 
چهلمین جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه دوره چهل و یکم جشنواره از 
فردا برای ما آغاز خواهد شد، گفت: چهلمین جشنواره فیلم فجر امشب 
به پایان می رسد و عدد چهل یک عدد مقدس در فرهنگ دینی ماست. 
من و همکارانم از همین حاال کار دوره چهل و یکم را آغاز خواهیم کرد 
و با تمام ظرفیت خود به سراغ سینمای امیدبخش، آگاهی دهنده و 
اخالق مدار خواهیم رفت.  وی افزود: جشنواره امسال محاسن زیادی 
داشت؛ تالش شد تا عدالت فرهنگی تحقق پیدا کند. در ۳۱ استان و در 
بسیاری از روستاها با سینما سیار مردم را پای این جشنواره نشاندیم، 
کارهای مهمی را در این دوره تجربه کردیم. فیلم هایی از گونه های مختلف 
در این دوره وجود داشت، از چهار نسل سینمای بعد از انقالب در این دوره 
حضور داشتند که این جای مباهات دارد. ما برای آینده سینمای ایران، 
برای آینده ای بهتر، با بررسی همه تجارب به دست آمده در این چهل 
سال، با همه نقاط قوت و ضعف به برنامه ریزی برای آینده می اندیشیم 
و این گام بزرگ را در این دولت برخواهیم داشت. اسماعیلی ادامه داد: 
تالش می کنیم سینمایی متناسب با تراز انقالب داشته باشیم، سینمای 
امروز سقف توقعات ما نیست و باید تالش کنیم تا بهتر شویم، امسال یاد 
و نام سردار بزرگ بر تارک این جشنواره درخشید، جشنواره ما در پی این 
بود که امید و آگاهی را به مردم ایران عرضه کند، امروز باید در آغاز گام 
دوم انقالب اسالمی در جهت تبیین فرهنگ و هنر ایرانی پیشتاز باشیم. 

با سینما می توانیم یک روایت اصیل از ایران به جهانیان نشان بدهیم.

وزیر ارشاد در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر مطرح کرد
پیشنهاد ستاد امر به معروف سینمای امروز سقف توقعات ما نیست

برای کرامت همسران 
خانه دار و  حمایت از ازدواج

عضو اندیشکده اقتصاد سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: 
»کارگزاران نظام همواره باید بین وضعیت موجود و مطلوب، واجد تدبیر 
بوده و سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حاصل تأمل مدبرانه برای اصالح 
مسیر نظام اسالمی است.« به گزارش ایلنا، محمدجواد رضائی به ضرورت 
توجه به ایدۀ پیشرفت اسالمی ایرانی، فراتر از یک سند باالدستی ِصرف 
و تلقی آن به عنوان یک گفتمان تأکید نمود. به بیان وی »اگر بخواهیم 
اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم 
نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می توان نمود یک 
گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره 
عدالت است« عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دربارۀ تدابیر اقتصادی 
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: یکی از ویژگی های 
مثبت سند الگو در عرصه اقتصاد، توجه به ایدۀ مالیات ستانی از جمع 
درآمد خالص افراد است؛ تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می بایست 
مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی قرار گرفته و در مجلس 

شورای اسالمی بستر قانونی آن فراهم شود.

محمدجواد رضائی:
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نمود 

عالمانۀ مطالبات مردم در باب عدالت باشد

چند ساعت از اختتامیه پرحاشیه جشنواره فیلم فجر 
گذشته و هنوز لو رفتن اسامی، پخش غیرقانونی یک 
فیلم و ماجرای آراء مردمی بحثی داغ است و احتماال تا 
چند روز دیگر هم ادامه داشته باشد. البته مدیران مربوط 
وعده پیگیری همه این اتفاق ها را داده اند ولی آنچه پیش 
آمد در تاریخ جشنواره فیلم فجر ثبت می شود و فقط 
باید امیدوار بود در دوره بعدی که قرار است بین المللی 
هم برگزار شود، عزمی جدی برای حفظ اعتبار جشنواره 

وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بامداد 2۳ بهمن ماه رییس سازمان 
سینمایی که در اختتامیه قصد داشت در یک سخنرانی 
کوتاه چند نکته را مطرح کند ، با استقبالی که از این 
جمله اش »می دانم همه منتظر رسیدن به بخش جوایز 
هستید« صورت گرفت حرفهایش را نیمه کاره رها کرد 
تا در بخش تجلی اراده ملی همه را عنوان کند ولی با این 
حال در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره حذف 
سیمرغ مردمی، لو رفتن فهرست جایزه ها و پخش 
یکی از فیلم های جشنواره صحبت کرده و با وجود تمام 
اتفاق های بحث برانگیز جشنواره فجر به این رویداد نمره 
قبولی داده و تاکید کرده که سال بعد با شرایط بهتر به 

صورت بین المللی برگزار خواهد شد.
او درباره آراء مردمی با اشاره به اعتراض عباس نادران - 
تهیه کننده شادوران- و اینکه اولین بار موضوع تخلف را 
او اعالم کرد گفت: طی بررسی های انجام شده، متوجه 
شدیم اینترنت یکسری سینماها در زمان نمایش برخی 
فیلم ها قطع شده است. همچنین بین آراء اعالم شده 
و آرایی که از جریان رای گیری خارج شده اند، تناقض 
وجود داشته است. خیلی ها گفتند اگر جایزه را حذف 
کنیم خودزنی بزرگی انجام داده ایم اما من معتقدم که 
ما از آراء مردمی صیانت کردیم. وقتی تخلف صورت 
می گیرد، باید محکم بایستیم و معتقدم باید تکلیف را 
روشن می کردیم. این ماجرا توسط حراست سازمان 
سینمایی در حال بررسی است که چرا اینترنت چند 

سینما در ساعات مشخصی قطع شده است.
در این باره مسعود نقاش زاده - دبیر جشنواره فجر - هم 
در حاشیه مراسم پایانی گفته است:  تناقض های زیادی 
در داده ها وجود داشت و تعداد آراء قال توجهی برای 
بعضی سانس ها ثبت نشده بود، بنابراین برای حفاظت از 
حقوق صاحبان آثار و رأی مردم تصمیم گرفتیم آنچه را 

مطمئن نیستیم اعالم نکنیم.
خزاعی درباره لو رفتن اسامی برگزیده های جشنواره 
هم بیان کرد: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود 
خبرنگار و سایت مربوطه آمار را از کجا آورده اند؟ این جرم 
است و حراست سازمان در حال پیگیری است. همچنین 
در سینماهایی که تخلف صورت گرفته هم باید مشخص 

شود عمدی در کار بوده یا خیر و در نهایت کسانی که آراء 
را تکثیر کردند باید مشخص شوند.

در این باره مسعود نقاش زاده هم همانند خزاعی تقصیر 
کار را بیشتر متوجه رسانه منتشرکننده دانسته و بدون 
اشاره به اینکه از چه منبعی یک فهرست محرمانه به 
بیرون از جشنواره و هیات انتخاب درز کرده، گفته 
است:  متاسفانه بی اخالقی در حوزه رسانه ای کم نیست.  
هرکسی که در سینما کار می کند می داند رأی هیات 
داوران اطالعات  محرمانه است تا وقتی که روی استیج 
نتایج مشخص شود. از اهالی شریف رسانه درخواست 
داریم این مورد را مدیریت کنند تا ببینیم  چه کسی 
چنین جریانی را دنبال می کند. ما قطعا پیگیر این مورد 
هستیم. اسامی افراد خاطی اگر به اطالعات کافی برسیم 

منتشر خواهد شد.
خزاعی هم در گفت وگوی در برنامه »هفت« به پخش 
شدن بخش هایی از فیلم سینمایی »علفزار« در جریان 
جشنواره فجر هم اشاره کرده و گفته است: این موضوع 
را هم حراست سازمان سینمایی پیگیری می کند چون 
بخش از فیلم »علفزار« روی سه پایه جلوی پرده یکی از 
سینماها ضبط شده است و مشخص می شود که از کدام 

سینما و صندلی اتفاق افتاده است.
رییس سازمان سینمایی درباره اعمال محدودیت ها در 
سازمان سینمایی و ممیزی  و توقیف فیلم های دارای 
پروانه نمایش هم گفت: ما آمده ایم تا محدودیت ها را 
برداریم. فیلمسازها در چند سال اخیر در مضامین خاصی 
محدود شده اند اما آیا همه سینمای ایران به طبقه خاصی 
محدود است و آیا ما اجازه داریم تسری دهنده این فضا 
باشیم؟ بنابراین این مسائل زائد باید حذف شوند تا به 
نقطه اوج برسیم. پرداختن به موضوعات مختلف در 

فیلم ها از راهکارهای ما برای از بین محدودیت هاست؛ 
مردم حق دارند روی پرده، سینمای ملی ببینند. خیلی 
وقت است سینمای ملی تبدیل به سینمای میلی شده 
است، چراکه قرار نیست اگر میل من چیزی را دوست 

دارد، آن را بسازم.
او با اشاره به اینکه »در سایت سازمان سینمایی ۱2 
موضوعی را که به آن ها پروانه ساخت نمی دهیم، به 
صورت شفاف قرار داده ایم که تکلیف فیلمسازان را 
روشن کنیم« ادامه داد:  شوراهای پروانه ساخت و نمایش 
توسط حاکمیت انتخاب شده و وقتی شورای نمایش 

تصمیمی گرفت، دیگر نهادها و سازمان ها حق نظر دادن 
ندارند؛ اگر نظری و دیدگاهی درباره فیلم دارند باید قبل 
از اعطای پروانه نمایش نظرتشان را ارائه دهند. بنابراین 
اگر امضای معاونت مربوطه و شورا، پای مجوز باشد، دیگر 
قرار نیست کسی یا نهادی بتواند جلوی نمایش فیلمی را 
بگیرد. من به شخصه سفت پای فیلم ها می ایستم. چون 
متخصصان فرهنگی آن را برای اکران تایید کردند و بعد 
از آن قرار نیست نظر دیگری اعمال شود. توصیه می کنم 
هر نهاد یک گروه متخصص داشته باشند نه اینکه سه 
گروه با نظرات مختلف و متضاد جلو بیایند و هر کدام 

چیزی بگویند. 

خزاعی در حالی این اظهارات را مطرح کرده که چند 
فیلم به دلیل ممیزی های سازمان سینمایی نتوانستند با 
وجود تایید کیفی از سوی هیات انتخاب به جشنواره راه 
پیدا کنند و رییس سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد 
که این فیلم ها با برطرف کردن مشکل شان دیده شوند. 
همچنین فیلم »چپ راست« حامد محمدی هم با وجود 
داشتن پروانه نمایش بالتکلیف مانده و زمزمه هایی 
درباره وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم های متقاضی 

نوروز هم شنیده می شود.  
نشست های فرهنگی جشنواره که با انگشت شمار 

مخاطب حضوری و تعدادی مخاطب آنالین برگزار 
می شد یکی از بخش های انتقادبرانگیز جشنواره بویژه 
در شرایط کرونایی بود که نقاش زاده درباره آن و شرایط 
برپایی اش در سال آینده گفته است:  جشنواره ای که 
ابعاد بین المللی داشته باشد تعداد افراد شرکت کننده و 
نشست های مختلف آن نیازمند کار رسانه ای است که 
باید به صورت تخصصی به آن پرداخت. جشنواره فیلم 
فجر نباید به سمت گسترش برود و باید با محدودیت 
برگزار شود. به واسطه محدودیت های کرونایی امسال 
فیلم ها را در دو نوبت نمایش دادیم. در جشنواره فیلم 
فجر باید به سمت استاندارد حرکت کنیم و جشنواره 
باید رفتار و عملکرد حرفه ای داشته باشد. نشست های 
بخش بخش فرهنگی منتقدانی دارد ولی مگر می شود 
سینما را بدون فرهنگ تصور کرد؟ علی نصیریان جمله 
کلیدی در اختتامیه گفت که سینما فقط تخصص نبست 
و نیازمند فرهنگ است. از منتقدان می پرسم وقتی 
نشست تخصصی برگزار می شود تعداد کمی متخصص 
در سالن مجزا در حال واکاوی هستند که مزاحم فیلم 
دیدن و برنامه ها نیستند و واقعا آن ها چه ضرری به کسی 
می زنند؟ چرا باید در این زمینه موضع گیری انجام شود.

این گفته ها در حالی مطرح شده که در پیگیری ایسنا 
گفته شد برخی مهمان ها و دانشجویانی که برای شرکت 
در این نشست ها کارت دارند، از جمله کسانی هستند که 
در سانس اهالی خبرنگاران و منتقدان هم به تماشای 
فیلم می نشینند ولی از آنجا که اسامی دارندگان کارت ها 
همانند یکی دو سال قبل منتشر نشده مشخص نیست 

چه تعداد صرفا برای این جلسه ها کارت داشتند. 

پاسخ هایی برای حاشیه های ناتمام یك جشنواره
سنا

: ای
س

عک

فرج علیپور درباره جشنواره موسیقی فجر 
می گوید: جشنواره موسیقی فجر دیگر 
چندان چنگی به دل نمی زند، در شأن 
پیشکسوتان موسیقی نیست و ضعیف 
است. در گذشته جشنواره موسیقی فجر 
کنسرت هایی در تمام سالن ها، با تبلیغات 
گسترده و برنامه ریزی درست داشت و 
خیلی پر هیجان برگزار می شد ولی اکنون 

سوت و کور است.
در سی وهفتمین دوره از جشنواره موسیقی 
فجر، از سه هنرمند موسیقی از جمله 
مرتضی اعیان )نوازنده تمبک(، آذرنوش 
صدر سالک )مدرس هارپ( و فرج علیپور 
ـ نوازنده کمانچه، خواننده و از هنرمندان 
تقدیر  ـ  لرستان  موسیقی  سرشناس 

می شود.
به همین جهت تصمیم گرفتیم با فرج 
موسیقی  پیشکسوت  هنرمند  علیپور، 
مقامی لرستان که تا به حال بارها در 
جشنواره ها و فستیوال های جهانی حضور 
داشته است، درباره جشنواره موسیقی فجر 

گفت وگویی داشته باشیم.
علیپور در ادامه صحبت هایش درباره 
جشنواره موسیقی فجر به ایسنا می گوید: 
در گذشته گروه های زیادی از شهرستان ها 
شرکت  فجر  موسیقی  جشنواره  در 
می کردند که در همان جا با یکدیگر آشنا 
و دوست شده و هر زمان که گروهی اجرا 
داشت، همه به تماشای آن می نشستند و 
بدین ترتیب با موسیقی هم آشنا می شدند. 
ولی امروز می بینیم که جشنواره موسیقی 
فجر دیگر از کیفیت سابق برخوردار نیست؛ 
زیرا هر آنچه را که هزینه بردار بود مانعش 
شدند و اکنون در جشنواره تنها سر و صدا 

است که زیاد است.
این هنرمند ادامه می دهد: در گذشته 
زمانی که گروه های موسیقی در جشنواره 
حضور پیدا می کردند، دستمزد مشخص و 
قابل قبول تری نسبت به اکنون داشتند. 
ولی در دوره های اخیر شرایط به گونه ای 
دیگر شده است. مثال چندی پیش با خود 
من برای برگزاری کنسرت در جشنواره 
تماس گرفتند و بنا بود در یک سالِن ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ نفره که با ظریفت کامل هم پر 
نمی شود، به اجرا بپردازم و در نهایت 
درصدی از فروش بلیط را هم به جشنواره 

بدهم.
این نوازنده کمانچه با بیان اینکه دعوت 
است،  نپذیرفته  را  در جشنواره  اجرا 

توضیح می دهد: زمانی که شرایط حضور 
در جشنواره را به این صورت دیدم، 
نپذیرفتم؛ زیرا ترجیح می دهم اگر بنا بر 
برگزاری کنسرت است خودم این کار را 
با یک شرایط مناسب انجام دهم؛ چون 
می توانم سالنی با ظرفیت باال کرایه کرده و 
قیمت روز را روی بلیط ها بگذارم نه اینکه 
برای یک مبلغ پایین به برگزاری کنسرت 
بنشینم. اگر قرار باشد با سیاست های 
جشنواره کنسرت برگزار کنم در نهایت 
چگونه می خواهم دستمزد اعضای گروهم 
را بدهم؟ از طرفی آن گروه هایی که 
شناخته شده نیستند چگونه می خواهند 
بلیط فروشی و کسب درآمد داشته باشند؟

او درباره حمایت جشنواره از هنرمندان 
برگزارکنندگان  می گوید:  موسیقی 
جشنواره موسیقی فجر هزینه زیادی برای 
پخش بنرها و تبلیغات آن کرده اند ولی 
در آخر باز هم تماشاگر کافی ندارد، پس 
بهتر نیست در شرایطی که دو سال است 
کرونا همه ما را خانه نشین کرده است، 
هزینه های اضافی را به عنوان دستمزد به 
اجرای هنرمندانی بدهند که واقعا احتیاج 
دارند؟ جشنواره بودجه  دارد. این بودجه 
کجا می رود؟ همان را به هنرمندان بدهند 

تا بیایند اجرا کنند.
از این هنرمند درباه پیشنهاد او برای ارتقای 
کیفیت برگزاری جشنواره سوال می کنیم. 

پاسخ می دهد: حرف ما را گوش نمی دهند. 
خیلی سال ها گفته ایم و پیشنهاد داده ایم 
ولی هیچ کدام عملی نشد و تکرار دوباره 
آن حرف ها فایده ای ندارد. چه بگویم؟ 

نگویم بهتر است.
این هنرمند ادامه می دهد: در گذشته 
زمانی که گروه های موسیقی در جشنواره 
حضور پیدا می کردند، دستمزد مشخص و 
قابل قبول تری نسبت به اکنون داشتند. 
ولی در دوره های اخیر شرایط به گونه ای 
دیگر شده است. مثال چندی پیش با خود 
من برای برگزاری کنسرت در جشنواره 
تماس گرفتند و بنا بود در یک سالِن ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ نفره که با ظریفت کامل هم پر 

نمی شود.
پیشکسوت  ننده  خوا این  از  پایان  در 
موسیقی لرستان درباره لزوم برگزاری 
می پرسیم.  فجر  موسیقی  جشنواره 
نم، شاید برگزاری آن  می گوید: نمی دا
برای سر و صدا کردن لزومی داشته باشد 
وگرنه که خیلی سوت و کور است، شور 
و حال قبل را ندارد و اصال معلوم نیست 
جشنواره ای هست یا نیست. به خصوص 
از زمانی که ویروس کرونا در کشور شیوع 
پیدا کرده است، مردم دیگر دل و دماغی 
می ترسند  و  هستند  ناراحت  ندارند، 
در سالن ها به تماشای اجرای کنسرت 

بنشینند.

 

نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما 
پیرامون سریال های سیما در نیمه اول بهمن 
ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد ۷۹.2 درصد مردم 
ین مدت مخاطب برنامه های تلویزیون  طی ا
ز شبکه سه  بودند، »برف بی صدا می بارد« ا
سیما 2۶.5  مخاطب داشته و ۳۱.5 درصد 

بیننده شبکه نمایش خانگی بوده اند.
یرنا از روابط عمومی رسانه ملی،  به گزارش ا
سریال برف بی صدا می بارد از شبکه سه سیما 
با 2۶.5 درصد مخاطب در نیمه اول بهمن ماه 
در صدر سریال های تلویزیون قرارگرفته است.

ه،  ول بهمن ما ر در نیمه ا ین آما بر مبنای ا
سریال های برف بی صدا می بارد و پالک ۱۳ از 
شبکه سه سیما و نوار زرد 2 از شبکه دو سیما 
به ترتیب با 2۶.5 درصد، ۱۸.۳ درصد و ۱5.5 

درصد، بیشترین بیننده را داشته اند.
از بین سریال های بازپخش شده سیما در نیمه 
ز شبکه تماشا با  ۴ ا ، پایتخت ه ول بهمن ما ا
۱۶.5 درصد در صدر پربیننده ترین سریال 
ز شبکه  ها بود. کاله پهلوی و دزد و پلیس ا

آی فیلم نیز با درصد مشترک ۶.۴ در رده های 
رند. سریال های بازپخش شده  ر دا بعدی قرا
نی، 22.2 درصد بیننده در  شبکه های استا
نیمه اول بهمن ماه را داشته اند. در نیمه اول 
بهمن ماه ۳۱.5 درصد بیننده شبکه نمایش 

خانگی بوده اند.
ر  تکرا بیننده  پاسخگویان،  درصد   ۱5.2
ز  ه ا ول بهمن ما سریال های سیما در نیمه ا
طریق سایت ها و اپلیکیشن های )نرم افزارها( 

اینترنتی بوده اند.

میزان مخاطبان »برف بی صدا می بارد« ۲۶ 
درصد؛ شبکه نمایش خانگی 3۱ درصد

فرج علیپور در آستانه تقدیر در جشنواره موسیقی فجر

این جشنواره فقط سر و صدا دارد!
گزارش

ایسنا

سنا
: ای

س
عک

سنا
: ای

س
عک

محمدرحیـم اخـوت، نویسـنده پیشکسـوت در ۷۶ سـالگی از دنیا رفت 
و در بهشـت رضـوان اصفهان به خاک سـپرده شـد.

به گزارش ایسـنا، محمدرحیم اخـوت زاده دهم آذر ۱۳2۴ نویسـنده و 
منتقـد ادبی بود کـه امـروز )شـنبه 2۳ بهمن مـاه( بعد از تحمـل مدتی 
فراموشـی، در اثـر کهولـت سـن و عواقـب آن از دنیـا رفـت. بر اسـاس  
اعالم خانـواده اش پیکـر او امـروز در باغ رضـوان اصفهـان تشـییع و به 

خاک سـپرده شـد.
کتـاب بعـدی اخـوت بـا عنـوان »چهـار فصـل در بازخوانـی شـعر« 
مجموعـه جسـتارها و مقاله هایـی بود کـه در چهـار فصل به شـعرهایی 
از محمـد حقوقـی، ضیـاء موحـد و کیـوان قدرخـواه پرداختـه اسـت. 
کتـاب »نیمه   سـرگردان مـا«ی ایـن نویسـنده نیـز در سـال ۱۳۸۱ به 
عنـوان مجموعه داسـتان برگزیـده  دومیـن دوره  جایزه  ادبی هوشـنگ 

گلشـیری معرفـی شـد.
نـی طوالنـی منتشـر می شـد کـه  و بـا فاصله هـای زما کتاب هـای ا
بخشـی بـه وسـواس او در نوشـتن و بازنویسـی کتاب هـا برمی گذشـت 
و بخشـی بـه انتظـار چـاپ کتاب هایـش تا جایـی که خـود اخـوت گاه 
از ایـن انتظـار خسـته شـده و بـه قـول خـودش خلقـش تنگ می شـد. 
در این بـاره بـه ایسـنا گفته بـود: »مـن کتاب هـای زیـادی را در انتظار 

انتشـار دارم. وقتـی می خواهم درباره شـان حرف 
مـا مـن اساسـا  بزنـم، خلقـم تنـگ می شـود. ا
آدم خوش بینـی هسـتم و امیـدوارم ایـن سـد و 
بندهایی کـه همـه کارها را به بن بسـت کشـیده، 
از بیـن برود، بـه هرحال نشـر بایـد کار خودش را 

بکنـد و نمی توانـد متوقـف شـود. کسـی کـه می نویسـد، بـا امیـد چاپ 
کـردن اثـرش آن را می نویسـد. ما بـرای خودمـان کـه نمی نویسـیم.«
او دربـاره ممیزی کتـاب هم می گفـت: »هیچ وقـت به ممیـزی و حذف 
بخشـی از نوشـته هایم تـن نـداده ام چـون هیـچ گاه بـا ممیـزی کنـار 
نیامـده ام و معتقـدم اگـر قـرار باشـد آثـارم بـا جـرح و تعدیـل بسـیار 
اجـازه چـاپ بگیرنـد همـان بهتـر کـه آن هـا را چـاپ نکنـم. مـن جزء 
آن دسـته نیسـتم کـه بخواهـم بـه هـر قیمتـی کتابـم را چـاپ کنـم 
بنابرایـن اگـر قـرار باشـد چـاپ کتابـم بـا تغییـر و حـذف همراه باشـد 
آن را چـاپ نمی کنـم زیـرا مـن بـه عنـوان نویسـنده مدعـی هسـتم با 
وسـواس جزییـات کتابـم را می نویسـم و بـه کـرات بـر روی آن کار 
می کنـم و آن را چندبـار می خوانـم، بـه همیـن خاطـر تغییـر دادنـش 
برایـم بسـیار سـخت اسـت و حاضـرم از چـاپ کتابم چشـم بپوشـم اما 

آن را تغییـر ندهـم.«

وداع با محمدرحیم اخوت که منتظر مرگ بود

خبر
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کاغذ سیاست

خبرخبر

قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
گفت: نمایندگان قبــل از اینکه در بودجه 
تصمیم گیری کنند، به کف خیابان بیایند 
و با مترو و تاکســی رفت و آمــد کنند و با 
دغدغه های مردم آشنا شوند. فرزانه ترکان 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه 
در بحث شایســتگی نمایندگان در زمان 
انتخابات آنقدر که جنبه سیاسی اهمیت 
دارد، کارآیی این افراد اهمیت ندارد، اظهار 
کرد: در نتیجه شاهدیم افرادی که عضو یک 
کمیسیون می شوند، کمترین اطالعات و 
تخصص را در آن زمینه ندارند و قوانین کشور 
را نمی شناسند، بنابراین نمی توانند تاثیر 
مثبتی در قانونگذاری  و مصوبات مجلس 
داشته باشند. وقتی معاون وزیر یا مدیرکلی 
حداقل اطالعات از حوزه مســئولیت خود 
ندارد، چــه توقعی می توان داشــت که او 
مشکالت معیشــتی مردم را حل کند؟ در 
واقع برخی بالتکلیفی ها در قانونگذاری و 
اجرا ریشه در بی توجهی به شایسته ساالری 
و توان علمی افراد دارد. وی همچنین با اشاره 
به اهمیت تصمیمــات مجلس بر زندگی و 
معیشت مردم، ادامه داد: یک نماینده قبل 
از آنکه بر کرســی مجلس تکیه بزند، باید 
مثل مردم عادی زندگی کرده باشد و مثال 
خود را باید جای یک بازنشســته بگذارد. 
وقتی نماینده ای خبر از قیمت گوشت، مرغ 
و برنج ندارد، آیا می تواند شــرایط مردم را 
درک کند؟ مدیری گفته است که خط فقر 
برای خانواده ۴ نفره، 5 میلیون تومان است 
و این گفته نشان می دهد که او اطالعی از 
هزینه های زندگی ندارد. این فعال سیاسی 
در پایان تصریح کرد: رای و نظر نمایندگان 
در تصویب بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی 
و معیشت مردم دارد. مردم هم اکنون دارای 
مشــکالت متعدد اقتصادی و معیشــتی 
هستند، بنابراین نمایندگان قبل از اینکه در 
بودجه تصمیم گیری کنند، به کف خیابان 
بیایند، با مترو و تاکسی رفت و آمد کنند و 
با دغدغه های مردم آشــنا شوند. نشست و 
برخاســت آنها با مردم موجب می شود که 
آنها درک بهتری نسبت به شرایط مردم پیدا 
کنند و با نگاه بازتری در مجلس برای آنها 

تصمیم بگیرند.

سردار شکارچی : 
دشـمن به دنبال ضربه زدن 
به انقـالب اسـالمی و جبهه 

مقاومت اسـت
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه انقالب اسالمی 
بزرگترین نعمت الهی است، گفت: تحریم 
اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و 
دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان 
برای براندازی نظام مقدس انقالب اسالمی 
بسیج شدند. به گزارش ایســنا به نقل از 
روابط عمومی ارتش، سردار سرتیپ پاسدار 
ابوالفضل شــکارچی با حضور در دانشگاه 
علوم و فنون هوایی شهید ستاری در جمع 
فرماندهان و دانشجویان اظهار کرد: انقالب 
اسالمی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در 
عصر ما است و شکر این نعمت، همه نعمت ها 
را بر ما افزون خواهد کرد سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح ادامه داد: اگر امروز نظام 
مقدس جمهوری اســالمی به سربلندی، 
عزت و افتخار در منطقه و جهان رســیده 
به برکت خون شهدا و رهبری هوشمندانه 
و الهی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  
بوده است ســردار شــکارچی خطاب به 
دانشــجویان دوره معارف جنگ شــهید 
صیاد شیرازی در دانشــگاه هوایی شهید 
ستاری گفت: شــما دانشجویان همچون 
ستارگان درخشــان انتخاب شده اید تا 
جهادگر فی سبیل اهلل باشــید وی اضافه 
کرد: شما دانشجویان نیروی الهی هوایی 
سرباز نائب امام زمان )عج( هستید و این 
نعمت بسیار بزرگی است تا در یک ارتش 
انقالبی و والیی از انقالب و دستاوردهای 
آن دفاع  و زمینه ظهور امــام عصر )عج (
را فراهم کنید معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه دفــاع مقدس یک نعمــت بی بدیل 
برای استحکام بخشی برای اقتدار آفرینی 
و انقالب اسالمی اســت، افزود: جنگ به 
خودی خود چیز خوبی نیست و خسارات 
زیادی بر یک جامعه به بار می آورد اما دفاع 
در هر جای عالم اتفاق بیفتد خوب است. 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر 
اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به انقالب 
اسالمی و جبهه مقاومت است، یادآور شد: 
تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات 
نظامی و دفاعی علیه ایران شــکل گرفته 
و دشــمنان برای براندازی نظام مقدس 
انقالب اسالمی بسیج شــدند. وی با بیان 
اینکه هر لحظه دوران دفاع مقدس برای 
ما عاشورا بود،گفت: بزرگترین، واالترین، 
گسترده ترین و عمیق ترین نعمت الهی در 

دنیای ما انقالب اسالمی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از بررسی 
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر 
داد. بابک نگاهداری در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی 
گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم 
جوان اهوازی به دست همسرش، امری 
غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی 
و اجتماعی جامعه تلقی می گردد. البته 
رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده ای است 
که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت 
رخ می دهد و منحصر به کشور ما نبوده و 
نیست. با این حال جایگاه واالی زنان در 
اسالم و ایران و اثرات مخرب و متعددی 
که پدیده هایی از این دست بر خانواده و 
جامعه برجای می گذارد، ضرورت مداخالت 
مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور 
جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این 
قبیل در قالب فرهنگ سازی، حمایت از 
فرد خشونت دیده و هم چنین مداخالت 
قضایی می طلبد. نگاهداری گفت: اگرچه 
استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در 
تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل 
2۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد 
برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق 
مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و 
نظام حکمرانی باشد و  قوانینی برای حمایت 
از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای 
خشونت آمیز و ناقض کرامت به ویژه در حوزه 
خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما 
برخی از خألهای قانونی از جمله خشونت در 
محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال 
نوین خشونت از جمله تامین امنیت زنان 

در محیط کار، ضرورت توجه به مداخالت 
پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در 
گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را 
دوچندان نموده است. رییس مرکز پژوهش 
های مجلس در ادامه گفت: در این راستا 
طرح »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت« در زمستان ۱۳۹۹ و الیحه 
»حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت« در بهار ۱۴۰۰ اعالم وصول شده 
و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی 
کارشناسی مجلس شورای اسالمی، بررسی 
این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور 
کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی 
مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات 
فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری 
جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، 
قوه قضائیه و فعاالن حوزه زنان و خانواده 
به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این 
الیحه پرداخته است. عالوه بر این مقایسه 
تطبیقی مواد طرح و الیحه، بررسی وضعیت 

موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات 
پیش روی تصویب و بررسی الیحه، بررسی 
ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد 
الیحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصالحی 
برای آن از جمله گزارش هایی است که به 
صورت تخصصی در دستور کارشناسان این 
مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی 
می کند. نگاهداری افزود: آنچه مسلم است 
با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم 
به زن و هم چنین برخی از خالءهای قانونی 
به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت 
ساماندهی به نحوه مداخالت اجتماعی، 
نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید 
کلیات الیحه می باشد اگرچه که مواد آن 
نیازمند برخی اصالحات شکلی، محتوایی و 
ساختاری است. او گفت: امید است با تصویب 
این الیحه همچون قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان، خالء های قانونی در این زمینه 

کاهش یابد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با وقوع انقالب اسالمی، ایران 
ضمن غلبه بر عقب  ماندگی های دوران قاجار 
و پهلوی و عبور از مرزهای دانش و دستیابی به 
پیشرفته ترین فناوری ها، در میان دیگر کشورهای 
با شکل گیری  و  کرد  علم  قد  بزرگ جهان 
جنبش های اسالمی گام های نهایی در تبدیل 
شدن به قدرت منطقه ای را خواهد پیمود. اردشیر 
مطهری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پیش 
از انقالب اسالمی با وجود گذشت حدود ۴۰ سال 
از تاسیس اولین دانشگاه در کشور، در تولید علم و 
فّناوری بسیار ضعیف، در صنعت به  جز مونتاژ و در 
علم به  جز ترجمه از توانمندی دیگری برخوردار 
نبودیم، بیان کرد: پیروزی انقالب اسالمی در 
22 بهمن با پایان دادن به تحقیر 2۰۰ ساله 
ملت ایران، با حرکت در مسیر خودکفایی در 
عرصه های پزشکی، نظامی، فناوری های نوین، 
صنعت فضایی، ارتباطات، نظامی، موشکی و 
دیگر حوزه ها عمق بخشی داخلی را محقق 
ساخت. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: با وقوع 
انقالب اسالمی، ایران اسالمی ضمن غلبه بر 
عقب  ماندگی های دوران قاجار و پهلوی و عبور 
از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته ترین 
فناوری ها، در میان دیگر کشورهای بزرگ جهان 
قد علم کرد و با شکل گیری جنبش های اسالمی 
که در »جبهه مقاومت« تبلور یافت و حرکت در 
جهت تشکیل »بسیج جهانی اسالم« و عمق 
بخشی خارجی گام های نهایی در تبدیل شدن 
به قدرت منطقه ای را خواهد پیمود. مطهری در 
تبیین رشد علمی ایران در جهان گفت: 2۰ سال 

پیش جایگاه علمی ایران در جهان 52 بود که 
امروز به ۱۶رسیده است. در فناوری هسته ای از 
رتبه ۷۷ به ۱2، در هوافضا از ۴5 به ۱۱ و در نانو 
از 5۸ به ۱۶ در دنیا ارتقا یافته و در تمامی موارد 
در سطح منطقه در رتبه اول قرار دارد. وی یادآور 
شد: ۴۰ سال پیش تنها ۷ صدم درصد از مقاالت 
علمی جهان مربوط به ایران بود که امروز به دو 
درصد افزایش یافته؛ همچنین امروز ۳.۱ درصد 
مقاالت پر استناد جهان و نیز 5 درصد مقاالت دنیا 
مربوط به دانشمندان ایران است. رئیس مجمع 
نمایندگان استان سمنان خاطرنشان کرد: در 
سال های بعد از انقالب ایران در موضوع کاهش 
فقر، سالمت و بهداشت، امید به زندگی، شاخصه 
توسعه انسانی، حفظ و ارتقای کرامت زن و کاهش 
ضریب جینی رشد و پیشرفت زیادی داشته 
ایم. مطهری با استناد به گزارش برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد تصریح کرد: امید به زندگی در 
بین ایرانیان در آستانه پیروزی انقالب اسالمی 

جزء پایین ترین رتبه ها در جهان بوده است، در 
حالی که بعد از پیروزی انقالب هر چند ۸ سال 
درگیر جنگ بودیم، اما امید به زندگی در ایران 
در سال ۱۳۶۷ به ۶۱.5 سال رسیده است. وی 
افزود: گزارش بانک جهانی نشان می دهد، امید 
به زندگی مردم ایران از ابتدای انقالب تاکنون 22 
سال افزایش یافته است. نماینده مردم گرمسار 
و آرادن در پایان گفت: به استناد سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ که در 
تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸2 توسط رهبر معظم انقالب 
به سران قوای سه گانه ابالغ شده »ایران کشوری 
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب 
غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و 
کشورهای همسایه، برخوردار از دانش پیشرفته، 
توانا در تولید علم و فناوری با تأکید بر جنبش 
نرم افزاری و تولید علم« که ان شاءاهلل به آن دست 

خواهیم یافت.

ایران بعد از انقالب در سالمت و بهداشت و 
کاهش فقر پیشرفت زیادی داشته است

ورود مرکز پژوهش های مجلس به 
موضوع خشونت علیه زنان

معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه گفت: روابط  چند وجهی 
و دوستانه تهران و مسکو در ابعاد مختلف دوطرفه منطقه ای و بین 
المللی  روز به روز در حال افزایش است . به گزارش ایسنا، ایگور 
مارگلوف، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در مراسم چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران که توسط سفارت 
جمهوری ایران در مسکو با حضور معاون وزیر امورخارجه فدراسیون 
روسیه، سفرا و  مهمانانی از سفارتخانه های خارجی مقیم مسکو، تجار 
و ایرانیان مقیم فدراسیون و جمعی از اندیشمندان دو کشور و ایرانیان 
به صورت مجازی برگزار شد با تبریک جشن چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی  گفت:  روابط  چند وجهی و دوستانه تهران و 
مسکو در ابعاد مختلف دوطرفه منطقه ای و بین المللی  روز به روز در 
حال افزایش است . وی با اشاره به ارتباط مداوم میان روسای جمهوری 
دو کشور در هفته ها و ماه های اخیر و همچنین دیدار اخیر  رئیسی 
و پوتین اظهار امیدواری کرد که نتایج مذاکرات دو  رئیس جمهوری 
به تقویت روابط دو کشور در حوزه های مختلف بیانجامد.  وی افزود : 
وزرای خارجه دو کشور  در تماس دائم هستند  و درباره مسائل منطقه 
داخلی و جهانی تبادل نظر دارند و همکاری های پارلمانی دو کشور 
نیز قابل توجه است.  این مقام روس یکی از اولویت های  دو کشور را 
گسترش همکاری های تجاری دانست و  گفت: ما پروژه هایی مهم 
در زمینه های انرژی و حمل نقل داریم. قرارداد موقت تجاری ایران و 
اوراسیا با تالش های در حال انجام در حال تبدیل به قرارداد تمام عیار 
و دائم خواهد شد و در نتیجه ایران و اوراسیا از منافع بسیار زیاد آن 
برخوردار خواهند شد. مارگلوف گفت: پایه های حقوقی بین دو کشور 
در حال تکامل است و ما امیدواریم موافقتنامه فرهنگی بین دو کشور 
نیز به زودی الزم االجرا شود. این مقام روس گفت دو کشور همچنین 
در زمینه های امنیت منطقه ای از  جمله افغانستان سوریه، خزر و 

قفقاز تعامالت بسیار نزدیکی دارند.

یک مقام روس: 
روابط چند وجهی و دوستانه تهران و 

مسکو روز به روز در حال افزایش است

نمایندگان قبل از 
تصمیم گیری برای بودجه 

به کف خیابان بیایند 
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رئیس جمهور بر ضرورت توجه به ارائه آموزش های عمومی و نظارت و 
کنترل دقیق اجرای مصوبات و شیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری 
از ابتال به بیماری کرونا تأکید کرد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست ستاد 
ملی کرونا با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، ضرورت توجه 
جدی به اقدامات پیشگیرانه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: 
صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی کند و باید کنار آن به موضوع 
ارائه آموزش های عمومی برای اعتالی بهداشت همگانی و رعایت 
فاصله گذاری به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری توجه جدی داشت. 
دستگاه های اجرایی هم به برگزاری اجتماعات و مراسم ها مگر در موارد 

ضروری با رعایت اصول بهداشتی اصرار نکنند.

رئیسی:  
دستگاه های اجرایی هم به برگزاری 

اجتماعات اصرار نکنند

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله 
کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در 
سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. 
به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نماز 
جمعه، سید احسان خاندوزی در بیست و هشتمین 
گردهمایی مجازی ائمه جمعه به ارائه گزارشی از 
وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت 
و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به 
دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت 
بی ثباتی کم سابقه ای قرار داشت، گفت: در سال 
۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد 
قیمت ها قرار داشتیم، که االن هم وضعیت نامطلوبی 
را داریم. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس 
از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین 
دوران تورمی سابقه نداشته است،  تصریح کرد: 
متأسفانه سختی این مشکالت و تورم بر دوش مردم 
و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر 
تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها 
در مسائل دیرینه اقتصادی بود. خاندوزی عنوان کرد: 
ما در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی ای را 
داشتیم که می توانستیم از این تحریم ها درس بگیریم 
و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این 
موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین دلیل 
تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که 

دچار مشکالت اقتصادی زیادی شدیم.
حقوق  و  مردم  اساسی  کاالهای  تامین 
کارمندان؛ دو معضل دولت سیزدهم در شروع 

به کار
خاندوزی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در 
شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله 
مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکالت 
را برای کشور بوجود آورده بود. یکی از آن ها تامین 
نیازها و کاالهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه 
در هر سال دولت ها می توانند بین سه تا چهار دهم 
درصد درآمد ساالنه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، 
یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، 
 همه این درآمدهای ساالنه مصرف شده بود و هیچ 
درآمدی در این زمینه وجود نداشت. وزیر امور اقتصاد 
و دارایی عنوان کرد: عالوه بر این دولت برای تأمین 
کسری بودجه می تواند ۸5 درصد اوراق مشارکت را به 
فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار 

دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای 
مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این 
دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات 

را در کشور ایجاد کند.
بی ثباتی قیمت در بازار ارز؛ معضل دیگر دولت

خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی ثباتی 
و نوسانات قیمت ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ 
داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار  به گونه ای بود 
که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان 
افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تالش 
شبانه روزی ای که انجام داد، توانست در روزهای 
اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه 
تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری 
بی انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو هر دو را 
در حال کنترل هستیم و مدیریت می کنیم تا کسری 
بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال 
حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده ایم. اگر بخواهیم 
به دنبال رشد اقتصادی باشیم،  این موضوع پس از 
ثبات اقتصادی رخ می دهد که در حال رفتن به این 

سمت هستیم.
تغییر رویکرد دولت سیزدهم به وزارت امور 

اقتصاد و دارایی
خاندوزی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت ها به 
وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین 
درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس 
از ۱5 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است 
و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات بنگاه های 
معامالتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به 
اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این 
منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه های معامالتی 

تاثیرگذار است.
پاسخ دولت به خواسته های مردم در خصوص 
صدور مجوزهای اقتصادی و تأمین کاالهای 

اساسی
خاندوزی افزود: یکی از انتقادها و گالیه هایی که 
مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند،  مشکل 
مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این 
موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها 
به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گالیه های 
مردمی، تامین کاالهای اساسی است که از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای این موضوع را تأمین خواهیم 
کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته 

و برنامه های عملیاتی ای تدارک دیده شده است. 
وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را "دسترسی 
آسان مردم به دولت" دانست و تأکید کرد: برای این 
موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه 
و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم افزارهای 
موجود در بانک ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل 

می کند.
برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی برای 

مدیریت بازار سرمایه
خاندوزی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد 
و گفت: حدود ۴۹ میلیون نفر در بورس سهامدار 
هستند که ۳۰ میلیون به صورت غیرمستقیم و 2۰ 
میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت 
دارند. مدیریت  این بازار توسط برخی از سهامداران 
سبب شده تا برخی مشکالت را در بورس شاهد 
باشیم که این مسئله هم قابل حل و کنترل است و در 
این زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است؛ 
از جمله اینکه در دولت جدید اصالح بازار سرمایه را 
در پیش گرفته ایم که در این زمینه پیشنهادی را به 
هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. 
وی ادامه داد: در این طرح به دنبال این هستیم که 
گردش مالی در شهرها و استان ها فعال شود و در 
بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش بینی شده است، 
از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به 

صورت عادالنه تر پیش خواهد رفت. به همین منظور 
"صندوق های پیشرفت توسعه" در استان ها را ایجاد 
کرده ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این 
مسئله خواهد بود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به 
همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می شود، ادامه 
داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند 
به همان میزان و کسانی هم که بیش از 5۰۰ هزار 
تومان سهام دارند،  حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن ها 

سود پرداخت خواهد شد.
رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق ها

خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گالیه های 
مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد 
افزایش یافته،  اما حقوق و دستمزدها متناسب با 
آن افزایش نمی یابد، افزود: از آن جایی که همگان 
می دانند مهم ترین مسئله برای حل این موضوع 
این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت ها و 
تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب 
می دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون 
کارمند دولت نیست،  بلکه بر سایر بخش های کشور،   
حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام 
را برای بخش خصوصی ارسال می کند که شما هم 
باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان 

و کارگران خود را افزایش دهید.   

سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد
خاندوزی:
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یـک کارشـناس مسـایل بیـن الملـل تاکید کـرد: مهم 
اسـت اجـرای توافـق بـر پایـه هایـی محکـم و مطمئن 
دوباره بنا شـود. آمریکایی هـا از همین حـاال می گویند 
بـرای اجرایی شـدن برجـام در دولـت آینـده تضمینی 
نمـی دهنـد امـا مسـاله این اسـت کـه مـا نگرانیـم که 
حتـی در همیـن دولـت بایـدن هم اجـرای تعهـدات به 

درسـتی انجام نشـود. امیرعلـی ابوالفتـح در گفت وگو با 
ایسـنا تاکیـد کـرد: مذاکراتـی که بـه برجام منجر شـد 
یک ویژگی مشـترک بـا مذاکراتـی کـه االن در وین در 
جریان اسـت دارد و آن این اسـت که در هـر دو آنها یک 
متـن تهیه شـده بـود بـا پرانتزهایی کـه مـورد اختالف 
طرفین بـود و مـواردی بوده اسـت که بر سـر یـک بند، 

جمله یـا کلمـه بـه اختـالف خوردنـد. االن هـم در این 
مذاکـرات هر چه زمـان می گـذرد تعـداد پرانتزهای باز 
کاهش مـی یابد امـا به ایـن معنی نیسـت کـه پرانتزی 
باقی نمانـده باشـد و همچنـان ایـن اصـل در مذاکرات 
حاکم اسـت "تـا وقتی بر سـر همـه چیـز توافق نشـود 
بر سـر هیچ چیـز توافـق نشـده اسـت." وی ادامـه داد: 

شـواهد می گوید بسـته شـدن پرانتزها سـرعت گرفته 
اسـت اما هنوز بـرای اینکه بگوییـم کار تمام شـده، زود 
اسـت و از امـروز تـا مـدت زمـان غیرقابـل پیـش بینی 
مذاکـرات مـی توانـد ادامـه داشـته باشـد اما مهـم این 
اسـت کـه در مذاکـرات رونـد رو به جلوسـت و بـا همه 
اختالفات روند متوقف نشـده اسـت و این نکتـه مثبتی 
است. این کارشـناس مسـایل آمریکا در پاسخ به این که 
به نظـر شـما آمریکا دسـت از لجاجت بر سـر برداشـتن 
تحریم های زمان ترامـپ برمی دارد؟ اظهار کرد: سـهم 
آمریکا در برداشـتن تحریم هـا و بازگرداندن شـرایط به 
زمانی که برجـام در حال اجرا بود بیشـتر از ایران اسـت 
هر چنـد که ایـران هم در ایـن رابطـه موثر اسـت. اتفاقا 
ایـران مصر اسـت که زودتـر تحریم ها برداشـته شـود و 
برجام اجرا شـود چـرا کـه تحریم هـا و فشـار اقتصادی 
بـر ایران اسـت نه کشـورهای دیگر عضـو برجـام، از این 
رو اینکه گفته شـود ایـران در حال کارشـکنی یـا تعلل 

در مذاکرات اسـت کامال حرف بیهوده و نادرستی است. 
ابوالفتـح افـزود: در عیـن حـال ایران بـه دنبـال توافقی 
همه جانبـه و اطمینان بخش اسـت که بتواند بـه آینده 
اجرای آن امیدوار باشـد. کامال روشـن اسـت کـه ایران 
برهم زننده توافـق نبود و این میزان حساسـیت و تالش 
بـرای مطمئن شـدن از اجـرای لغـو تحریم هـا طبیعی 
و بـه حـق اسـت. ایـن کارشـناس مسـایل بیـن الملـل 
تصریـح کـرد: بـرای اینکـه ایـران بـه بازگشـت توافـق 
راضی شـود مهـم اسـت کـه ۶۰۰ تـا ۷۰۰ تحریمی که 
مدنظـرش اسـت برداشـته شـود. مسـاله این اسـت که 
وزارت خزانـه داری آمریکا برای اعمـال تحریم در کوتاه 
ترین زمان ممکـن آمادگـی دارد و در این رابطه بسـیار 
ورزیده اسـت؛ کافی اسـت به آنهـا بگویند که کشـوری 
یا فردی را تحریم کند، ظرف ۴۸ سـاعت دسـتورالعمل 
آن اجـرا مـی شـود امـا بـرای برداشـتن تحریم مـاه ها 

طـول می کشـد.

ابوالفتح: 

سهم آمریکا در برداشتن تصمیمات سخت
به مراتب بیشتر از ایران است

وزیـر ورزش در مـورد نامـه هیئـت رئیسـه 
فدراسـیون فوتبـال درخصـوص عـزل عزیزی 
خادم گفت: هیئت رئیسـه اختیارات و وظایفی 
دارد که بـه آنها احتـرام می گذاریم. بـه گزارش 
خبرنـگار ورزشـی خبرگـزاری تسـنیم، حمید 
سـجادی، وزیـر ورزش و جوانـان در اختتامیـه 
نخسـتین لیـگ ورزش همگانـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی اظهـار داشـت: خیلـی ممنونـم از 
دانشـگاه آزاد که بـا یک ابتـکار جالـب، جذاب 
و سـهل الوصول، هـر کسـی کـه عالقه منـد به 
حضـور در لیـگ مجـازی دانشـگاه آزاد بـوده، 
شـرکت داده اسـت. خانـواده ایـن افـراد نیـز 
از ایـن موضـوع اسـتقبال کـرده بودنـد. وزیـر 
ورزش تاکیـد کـرد: ورزش همگانـی در دنیـا 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه و فرهنگ سـازی 
خوبـی هـم پیرامـون آن انجـام شـده اسـت. 
همچنیـن دیدگاه هـای مختلفـی در دنیـا 
پیرامـون ورزش همگانـی مطـرح شـده اسـت. 
بیشـتر جوامـع ورزش همگانی را عاملـی برای 
کاهـش هزینه هـای درمـان می داننـد. برخـی 
معتقدنـد کـه ورزش همگانی می توانـد پایه ای 
بـرای ورزش قهرمانـی باشـد. برخی دیگـر نیز 
می گوینـد کـه ورزش همگانی می توانـد اوقات 
فراغت پربـاری را ایجـاد کنـد. وی افـزود: باید 
در سـبک جدیـد زندگـی مـا، بخشـی از وقـت 
2۴ سـاعته را بـه ورزش همگانـی اختصـاص 
بدهیم که این مسـئله می تواند بـا رویکردهای 
مختلف باشـد. بنابرایـن ورزش همگانی جذاب 
اسـت و همـه می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. 
برنامه امـروز نیـز چنین فلسـفه ای داشـت. در 
چندیـن نوبـت از مسـئوالن مربوطـه تشـکر 
کردم کـه ابتـکار عمل بـه خـرج دادنـد و لیگ 
مجـازی را طراحـی کردنـد کـه بـا اسـتقبال 
خوبـی هـم مواجـه شـد؛ بـه طـوری کـه ۳2 
هـزار نفـر در آن حضـور داشـتند. بهـار سـال 
۱۴۰۱، مرحلـه دوم برگـزار می شـود و کـم 
و کسـری ها نیـز برطـرف و در ادوار مختلـف 
کامل برگزار می شـود. سـجادی درباره اتفاقات 
اخیـر در فدراسـیون فوتبـال و نامـه هیئـت 
رئیسـه فدراسـیون در خصـوص عـزل عزیزی 
خـادم و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وزارت 
ورزش چـه اقدامی در ایـن راسـتا خواهد کرد؟ 
گفـت: شـنیده ایم و هنـوز چیـزی بـه صـورت 
رسـمی و کتبـی بـه مـا منعکس نشـده اسـت. 
هر فدراسـیونی برای خودش اساسـنامه دارد و 
طبق آن نیز هیئت رئیسـه دارد. هیئت رئیسـه 

اختیـارات و وظایفـی دارد و منتظریـم ایـن 
مسـئله به صـورت رسـمی و کتبی به مـا اعالم 
شـود تـا ببینیـم در کجـای کار هسـتیم. به هر 
حال مـا هـم وظایفی داریـم که شـامل وظایف 
نظارتـی و همکاری هایـی اسـت که بایـد انجام 
دهیم. منتظر هسـتیم کـه فدراسـیون فوتبال 
این مسـئله را رسـماً به مـا منعکس کنـد. وزیر 
ورزش و جوانـان در پاسـخ به این سـوال که آیا 
اقدامات عزیـزی خـادم و انتصاب هـای صورت 
گرفته از سـوی او، بـرای وزارت ورزش نیز مورد 
ابهـام قـرار داشـت یـا خیـر؟ تصریـح کـرد: در 
حـال بررسـی هسـتیم و تـا زمانی کـه گزارش 
رسـمی برای ما نیایـد، نمی توانیـم کاری انجام 
دهیـم. 52 فدراسـیون داریـم کـه همـه آنهـا 
دارای اساسنامه هسـتند. به مجمع و اساسنامه 
احتـرام می گذاریـم. از دیربـاز موضـوع تهیـه 
اساسـنامه جدید فدراسیون ها شـروع شده بود 
که ایـن موضوع بـه قبـل از حضور علی نـژاد در 
وزارت ورزش برمی گشت. در زمان او اساسنامه 
جدیـد فدراسـیون ها و آیین نامه هـا و ... ابـالغ 
شـد. وقتی این کارهـای حقوقـی انجام شـده، 
ما بـه داخـل فدراسـیون ها احتـرام می گذاریم 
که آنهـا روی پای خودشـان بایسـتند و بتوانند 
با قوانیـن جدیـد و اساسـنامه، فضـای حقوقی 
محکمـی را دنبـال کننـد و طبـق اساسـنامه و 
طبـق ضوابطی کـه در دنیا هم مرسـوم اسـت، 

پیـش برونـد.

امـکان تغییر برنامه سـفر و یافتـن پرواز 
جایگزین وجود نداشـت

وی در مـورد عـدم مالقاتـش بـا تومـاس بـاخ 
رئیـس کمیتـه بین المللـی المپیـک در چیـن 
اظهـار داشـت: خیلـی عالقه منـد بودیـم کـه 
بـا تومـاس بـاخ دیـدار داشـته باشـیم ولـی به 
دلیـل محدودیت هـای کرونایی، تدابیر بسـیار 
شـدیدی اتخاذ شـده بود. وقتـی وارد فـرودگاه 
پکن شـدیم این فـرودگاه را تعطیـل دیدیم و و 
خدمـات فرودگاهی صرفاً به شـرکت کنندگان 
در المپیـک زمسـتانی ارائـه می شـد. در ایـن 
فـرودگاه امـکان تـردد روزانـه نبـود بـه همین 

خاطر امکان تغییـر برنامه سـفر و یافتـن پرواز 
جایگزیـن وجود نداشـت. سـجادی ادامـه داد: 
روز سه شـنبه قـرار بـود بـاخ را مالقـات کنیم. 
تقاضـا کردیـم مالقـات مـا بـه زمـان جلوتری 
منتقل شـود کـه در نهایت بـه سـاعت ۱۳ روز 
دوشـنبه منتقل شـد. متاسـفانه پرواز ما بامداد 
روز دوشـنبه بود. اگر پرواز بامداد دوشـنبه را از 
دسـت می دادیـم تا روز پنجشـنبه می بایسـت 
در پکـن باقـی می ماندیـم یعنـی حـدود ۸ روز 

خـارج از کشـور بودیـم. از طرفی امـکان تغییر 
برنامـه تومـاس بـاخ وجود نداشـت.

آی دی کارت هـای ما در دقیقـه ۹۹ آماده 
شد

وی در ادامـه گفـت: آی دی کارت هـای مـا در 
دقیقـه ۹۹ آمـاده شـد و به سـختی توانسـتیم 
خودمـان را بـه المپیـک زمسـتانی و مراسـم 
افتتاحیـه برسـانیم. از دو دهکـده و تمرینـات 
بازیکنان بازدیـد کردیم و چند مـکان و رویداد 
تخصصـی را نیـز مشـاهده کردیـم کـه دیـدن 
آنهـا بـرای مـا الزم بـود. محدودیت هایـی کـه 
بـرای کرونـا اتخـاذ کرده ایـم سـهل و آسـان 

اسـت اما در چین، شـرایط بسـیار سـختگیرانه 
بود. اگر قـرار اسـت کنترل جـدی بـرای کرونا 
داشـته باشـیم شـرایط چین به عنوان شـرایط 
اسـتاندارد می توانـد در نظـر گرفتـه شـود. بـا 
وجـود همه ایـن سـختی ها دیـداری بـا رئیس 
کمیتـه ملـی المپیـک کره جنوبـی داشـتیم و 
وزیر ورزش چین و سـه مدیر موثـر توماس باخ 
را مالقـات کردیـم. وزیـر ورزش تصریـح کـرد: 
در نهایـت بـا توجه بـه اینکـه زمـان پـرواز ما و 
سـاعت مالقـات تومـاس بـاخ هماهنگ نشـد، 
مقـرر شـد دیـداری را بـا وی در لـوزان داشـته 
باشـیم و قـرار اسـت در اولیـن فرصـت ممکن 
با دعـوت تومـاس بـاخ در مقـر IOC با ایشـان 
مالقـات کنیـم. سـجادی در مـورد واگـذاری 
باشـگاه های اسـتقالل و پرسـپولیس گفـت: 
امروز جلسـه ای در وزارت اقتصـاد در این مورد 
برگـزار خواهـد شـد. در این جلسـه مشـخص 
می شـود که نمـاد اسـتقالل و پرسـپولیس چه 
زمانـی بـاال خواهـد آمـد. مـا خودمـان هـم به 
ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه کم کـم ایـن اتفاق 
در حال افتـادن اسـت. جلسـه امروز بـا حضور 
من، وزیر اقتصـاد و دارایی، وزیر دادگسـتری و 
سـازمان خصوصی سـازی برگـزار خواهد شـد 
و بـه زودی خبرهـای خـوب را خواهیم شـنید. 
وزیـر ورزش در مـورد عـدم اعـزام تیـم ملـی 
کشـتی به آمریکا اظهـار داشـت وزارت ورزش 
موضع خاصـی در این مـورد ندارد و بـه نظرات 
فدراسـیون کشـتی احتـرام می گذاریـم. در 
فدراسـیون کشـتی یک قهرمان المپیک و یک 
مدیر موفـق ورزشـی حضـور دارد و پشـتیبان 

فدراسـیون ها هسـتیم.

واکنش سجادی به احتمال برکناری عزیزی  خادم:

به اساسنامه فدراسیون فوتبال احترام می گذاریم
گزارش

ملی پوش اسکی:
 در ایران تست گرفتند اما جوابش 

را به ما ندادند
مرتضـی جعفـری مدعـی شـد فدراسـیون اسـکی بـا اصـرار 
ورزشـکاران از کسـانی کـه در مسـابقات انتخابـی المپیک پکن 
شـرکت کرده بودند، تسـت دوپینگ گرفـت اما جـواب آن را به 
ورزشـکاران اعـالم نکرد. به گـزارش خبرگـزاری ایسـنا، آژانس 
بین المللـی کنتـرل دوپینـگ )ITA( روز چهارشـنبه اعالم کرد 
که تسـت دوپینـگ  حسـین ساوه شمشـکی پرچمدار ایـران در 
المپیـک زمسـتانی 2۰22 مثبت شـده اسـت. گفتنی اسـت که 
این تسـت خارج از مسـابقه و روز دوشـنبه در پکن گرفته شـده 
کـه در نمونـه او مـاده اسـتروئید آنابولیـک آندروژنیـک یافـت 
شـده اسـت. ساوه شمشـکی در اعتراض به مثبت شـدن تسـت 
اولیه خـود درخواسـت تسـت B داد کـه اکنـون جـواب آن هم 
مثبت اعالم شـده اسـت. به دنبـال ایـن ماجرا مرتضـی جعفری 
کـه در مسـابقات انتخابـی المپیـک رقابـت نزدیکی با حسـین 
ساوه شمشـکی داشـت در مـورد مثبـت شـدن تسـت دوپینگ 
این ورزشـکار بـه ایسـنا گفت: حسـین ورزشـکار خیلـی خوبی 
اسـت، ۳۶ سـال سـن دارد و دو بـار هـم المپیـک رفتـه اسـت. 
تقریبـا ۱۰ مـاه پیـش ربـاط صلیبـی  خـود را عمـل کـردم و به 
سـختی به مسـابقات انتخابـی المپیک رسـیدم. اولین مسـابقه 
انتخابی مـا در ترکیـه بـود، آنجا هر چـه خوب اسـکی می کردم 
حسـین بهتـر از مـن بـود و نفـر سـوم اختـالف فاحشـی بـا مـا 
داشـت. هر کاری کـه می کردم حسـین باز یـک پله خـودش را 
از من جلوتر می کشـاند. ایـن کمی برایـم عجیب بود که کسـی 
با ۳۶ سـال سـن امسـال و در شـرایطی کـه خیلـی در تمرینات 
هم شـرکت نمی کـرد، اینگونه کار کنـد. او در ادامه مدعی شـد: 
در مسـابقات داخلـی هـم بـاز ایـن رونـد جلو رفـت و حتـی در 
آخریـن انتخابی در پیسـت دربندسـر همچنان حسـین نفر اول 
بـود، یعنـی از ۱۳ مسـابقه در ۱۱ مسـابقه اول شـد. ایـن خیلی 
داسـتان سـوال برانگیـزی بـود. ایـن داسـتان آنقـدر قـوی بود 
که فدراسـیون اسـکی به اصـرار ورزشـکاران مجبور بـه گرفتن 
تسـت دوپینـگ شـد. ۱5 دی ماه تسـت را از مـا گرفتنـد. من و 
بقیـه بچه هـا خیلـی پیگیـری کردیم کـه چـرا جـواب نمی آید. 
می گفتنـد هنـوز کمیته پزشـکی جواب را نفرسـتاده اسـت، در 
صورتی کـه جـواب تسـت دوپینـگ بعـد از ۱5 روز می آیـد. در 

نهایـت هـم جوابی بـه مـا ندادند.
 ماده استروئید از دو هفته تا ۶ ماه در بدن می ماند

او در پاسـخ بـه ایـن مـورد کـه برتـری در مسـابقات انتخابـی 
بـه معنـی دوپینـگ در آن مسـابقات نیسـت، بیـان کـرد: ماده 
اسـتروئید از دو هفتـه تـا ۶ مـاه در بـدن می مانـد. از طرفی تیم 
اسـکی ایـران اختـالف فاحشـی بـا نفـر اول دنیـا دارد و هیـچ 
امکانـی وجود نـدارد که جـزو ۱۰ نفـر اول دنیـا باشـد، یعنی ما 
نفر ۱۳۰۰ دنیا هسـتیم اما چون در المپیک هر کشـور سـهمیه 
محـدودی دارد، می توانیـم جایگاه مـان را تغییـر بدهیـم، یعنی 
از نفر هزار بـه ۳۰ یا ۴۰ برسـیم. پـس فقط شـرکت در المپیک 
برای مـا اتفاق بزرگی اسـت و بـرای نتیجـه گرفتـن در المپیک 
نیـازی بـه دوپینـگ نداریـم. دوپینـگ هـم بکنیـم در بهتریـن 
حالـت از ۳۰ به 2۸ می رسـیم امـا جنگ بـزرگ در ایـران اتفاق 
می افتـد تـا تنهـا سـهمیه را بگیریـم. بنابرایـن تنهـا دلیلـی که 
برای دوپینـگ وجود دارد، انتخاب شـدن در داخل ایران اسـت. 
جعفـری در پایان گفـت: نفر بعد حسـین بـودم  و ۸ امتیـاز با او 

اختـالف داشـتم امـا االن حقم ضایع شـده اسـت.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با طرح 
این پرسش که مسئول بهبود فعالیت های 
بدنی مردم ایران چه شخص یا نهادی است از 
بی توجهی به یک خطر بسیار بزرگ که سالمت ایرانیان را 
نشانه رفته است، انتقاد کرد. به  گزارش ایسنا، افشین مالیی در 
مراسم اختتامیه نخستین لیگ کشوری دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی، با اشاره به اینکه بنا بر آمار ارائه شده توسط مرکز 
ملی آمار ایران جمعیت ورزشکار ایران به ۴۶ درصد کاهش 
یافته است که یک دلیل کاهش آن کرونا بوده است، اظهار 
کرد: کرونا علت اصلی نیست و هم اکنون ۸2 درصد مرگ و 
میر کشور به دلیل بیماری های غیر واگیر است. وی ادامه داد: 
یکی از کارکردهای اصلی ورزش تامین سالمت ملی مردم 
است که این مساله مورد تاکید قانون اساسی نیز قرار گرفته 
و در بند سوم قانون اساسی بر فراهم سازی ورزش رایگان، 
یک تکلیف برای دولت تعیین شده است. رییس فدراسیون 
ورزش های همگانی با طرح این پرسش که به چه علت ۳۰ 
درصد دانش آموزان ایرانی دچار کم تحرکی شده اند؟ گفت: 
سیاست گذاری در حوزه سالمت چگونه پیش می رود؟ ما 
در هر حوزه ای یک متولی داریم، اما متولی بهبود وضعیت 

سالمتی و فعالیت بدنی مردم کیست؟ 

مدیرعامل باشگاه تراکتور از باز شدن پنجره 
نقل وانتقاالت داخلی این باشگاه خبر داد. به 
گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه تراکتور، میر 
معصوم سهرابی، مدیرعامل تراکتور درباره روند باز شدن پنجره 
داخلی این باشگاه اظهار کرد: طی روزهای اخیر پنجره نقل و 
انتقاالت داخلی تراکتور با شکایت چند نفر بسته شده بود که 
با توجه به حساسیت موضوع، شخصا با حضور در تهران امورات 
مربوط را پیگیری کردیم و خوشبختانه با پرداخت مطالبات 
افرادی که با شکایت آنان پنجره تیم بسته شده بود، مشکل 
مرتفع شد و کارهای اداری ثبت قرارداد بازیکنان جدید و صدور 
کارت بازی آنان نیز انجام شده و مشکلی از این بابت نداریم. 
او افزود: در حالی که برخی باشگاه ها ماه ها درگیر یک پرونده 
خارجی می شوند، اما باشگاه تراکتور با درک شرایط موجود و 
نگرانی هواداران، پیچیده ترین پرونده های خارجی و داخلی را در 
اسرع وقت حل و فصل کرد تا فرصت تقویت تیم از دست نرود. 
سهرابی با بیان اینکه تمامی اقدامات باشگاه در راستای تقویت 
تیم در نیم فصل بود، بیان کرد: همان طور که به هواداران قول 
داده بودیم، با پرداخت درصد مقرری از مطالبات اعضای تیم، مانع 

جدایی بازیکنان مورد نیاز در نیم فصل شدیم.

30 درصد دانش آموزان کم 
تحرک هستند!

پنجره داخلی تراکتور باز شد

خبر

خبر

خبر

برخی معتقدند که ورزش همگانی می تواند پایه ای برای ورزش قهرمانی باشد. برخی دیگر نیز می گویند 
که ورزش همگانی می تواند اوقات فراغت پرباری را ایجاد کند. وی افزود: باید در سبک جدید زندگی ما، 
بخشی از وقت 2۴ ســاعته را به ورزش همگانی اختصاص بدهیم که این مسئله می تواند با رویکردهای 
مختلف باشد. بنابراین ورزش همگانی جذاب است و همه می توانند از آن استفاده کنند. برنامه امروز نیز 

چنین فلسفه ای داشت.
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کاغذ ورزش

افقی
 1 - اثری از واسیلی یان - برگ - از 
مخترع   - منچستر2  اسبق  بازیکنان 
یازده،   - خفته  انداز  زیر   - الستیک 
دو یار هم قد - اثر چربی3 - اكسید 
بر مال كردن، فاش  طبیعی، سرمه - 
زنگها  آواز،   - کردن4  آشکار  نمودن، 
بر  دارد،  وجود  آن  طبی  و  آفتابی   -
دروغگو   - می گذارند5  چشم  روی 
در غربت فراوان زند - تکرار حرف - 
خوب و نیکو  - فصل بهار۶ - بافت 

 - سرزنش کردن    - چشم   رنگی 
بجز، مگر، حرف استثناء7 - صورت، 
 - مثبت  پاسخ  بله،   - مهره شطرنج 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - نصف 
قدیمی  نام  تهران،  پادگان   - طرف8 
در  خطی   - قدیم  اصفهان  اصفهان، 
ایران  جنوب  در  کشوری  نام  دایره، 
این  نام   - غوغا9  و  شور  - گرفتن، 
 - فریدون   پسر   - تاریخی  مكان 
خانه  ناخن،  زینت  ناخن،  رنگ 
سنگ پشت10 - موجودی که در آب 
عزیز  عرب،  مادر   - می کند  زندگی 

 -  11 آچار  نوعی   - لغب   - تازی 
مشایعت  آش، حرف  همراهی،  کلمه 
 - دندان  به  انگشت  زده،  شگفت   -
جوان، برنا - گرداگرد لب و دهان12 
زردآلوی  آبله،  بیماری  سرب،   -
پست - تسمه عقب پاالن - اتومبیل 
صحرا13 - ضمیر غائب، وی، ضمیر 
شیرین  میوه   - مفرد  شخص  سوم 
ریز شیرین - صوت14  میوه  بهاری، 
- جمله دستوری - در حال شیون - 
نیر وارونه15 - اثری از ویلیام بلیک 
 - کردن  محکم  ساختن،  استوار   -
چو   - هوا  از  تلفن، گرفتنی  مخترع 

وارونه

عمودی
1 - كیف التین - دیدار - درخشان، 
ضمیر   - قرقیزستان  شهر   - روشن2 
خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره، 
برونته - از توابع دماوند - حرف ندا3 
كاندیدای  بازیگر   - سر  بی  متد   -
و  عیب  بی  تمام،   - دیوار  قلب  فیلم 
نقص4 - مخترع جت - آب منجمد، 
 - الفبا  حروف  از   - درجه  صفر  آب 
برهنه5 - مسافر - خالص - خیس، 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - خشک  ضد 
اخبار،   - شمالی  رود   - انگلیسی۶ 
سازمان  دانستنیها،  و  معلومات 
حشره  سمی،  عنکبوت   - تجسسی7 
ای با زهرخطرناك - جرقه آتش - یار 
لیلی، دیوانه8 - آب دهان - بیسواد، 
درس نخوانده - بزرگ ایل9 - امر از 
فرومایه،  فرومایه،  و  پست   - زدودن 
 - سرسخت10  دشمن   - خسیس 

نیش   - تركستان  در  شهری  داماد، 
خمیدگی  فاصله،  حرف   - زنبور  زدن 
كاغذ، لنگه بار11 - بلند - نخ ابریشم، 
ابریشم خام، جوانه درخت - مالیات 
زوركی، مالیات قدیم - تکبر، غرور12 

تنگی   - ها  ملت   - علفی   - گیاهی 
دادن،  خبر  خبرها،   - سختی13  و 
هوای  هوا،  جابجایی   - ساختن  آگاه 
اربعه، آماس، ورم  از عناصر  متحرك، 
و برآمدگی روی بدن، نفخ - بابا14 - 

بیماری ریوی، نت بیمار - واحد وزن 
درهم15  وای   - المان  در  شهری   -
خدا   - قطعه  چیزی،  از  ای  پاره   -
بی  نه   - بادیه  جنس  از   - شناس 

ادبانه
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین المللی 

 MARUL DE AUR – کارتون و کاریکاتور

BISTRITA رومانی ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
 Marul de“ سی و هشتمین دورٔه مسابقٔه گرافیک طنز
Aur” از همهٔ  هنرمندان گرافیست جهت شرکت در این 

مسابقه دعوت می کند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از 
خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای 

ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 
طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.
https://instagram.com/festivart.services

لینک ها و دانلود ها:
ccsbistrita@yahoo.com :ایمیل ارسال آثار

فراخوان

اینفوگرافیک عکس نوشت

آتش سوزی در تیمچه 
حاجب الدوله بازار تهران

تهران - ایرنا - حادثه آتش سوزی در تیمچه 
حاجب الدوله روز گذشته در بازار کفاش ها رخ 
داده و آتش نشانان با حضور به موقع در محل 

حادثه اقدام به مهار این آتش سوزی کردند.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

مثبت شدن تست تشخیصی کرونای 
۶ هزار و 77 دانش آموز و معلم

صیادان زنده گیری پرندگان وحشی 
به دام قانون افتادند

همزمان با فرارسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی؛

کسب رکوردی دیگر در تولید 
سنگ آهن دانه بندی گهرزمین

خبر

رضـا رضایی مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمـان عصر امـروز در سـتاد مقابله با 
کرونای اسـتان کرمان گفـت: از اول بهمن ماه تا ۲۰ بهمـن ماه چهار هـزار و ۲۲۳ دانش 
آموز در اسـتان کرمان تست PCR آنها مثبت شـده اسـت و همچنین هزار و ۸۵۴ معلم 

نیز تسـت تشـخیصی کرونای آنها مثبت شـده است.
رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان در سـتاد مقابله با کرونای اسـتان 
کرمان گفت:از اول بهمن مـاه تا ۲۰ بهمن مـاه چهار هـزار و ۲۲۳ دانش آموز در اسـتان 
کرمـان تسـت PCR آنهـا مثبـت شـده اسـت و همچنیـن هـزار ۸۵۴ معلم نیز تسـت 

تشـخیصی کرونای آنها مثبت شـده اسـت.
او ادامه داد: ۲۱ هزار و ۷۱۹ دانش آموز مشـکوک به کرونا و همچنیـن ۲ هزار و ۶۴۹ نفر 

معلم دارای عالیـم نیز داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمـان تاکید کرد: تعطیلی گسـترده عمـال کاری را 
برای ما انجام نخواهـد داد و آموزش دانش آموزان در مدارسـی با تراکـم پایین به صورت 

حضوری ادامه دار باشـد و در سـایر مدارس آمـوزش به صورت ترکیبـی انجام دهیم.

رئیس پارک ملی خبر شهرستان بافت گفت: سه قطعه کبک زنده و ادوات شکار و 
صید توسط مامورین یگان حفاظت محیط بانی دهسرد از متخلفان کشف و ضبط شد.

علیرضا تاج پور گفت: ماموران یگان حفاظت محیط بانی دهسرد پارک ملی خبر در 
حین گشت و کنترل مناطق آزاد دهسرد به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری 
مشکوک شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به منظور بازرسی، خودرو را متوقف 
می کنند.به گفته او در جریان این بازرسی سه قفس تله زنده گیری حاوی سه قطعه 
کبک و ده تله از نوع دروک کشف و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی ارجاع شد.

همزمان با فرارسـیدن چهل و سـومین سـالروز پیروزی انقالب اسـالمی واحـد فرآوری 
گهرزمیـن موفق به کسـب رکورد تولید سـنگ آهـن دانه بندی شـد.

به گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن، واحد 
فرآوری این شـرکت در چهل  و سـومین سـالروز پیروزی انقالب شـکوهمند اسـالمی، 

موفق بـه کسـب رکـوردی دیگر شـد.
مهندس حسـین کامجو مدیر فرآوری گهرزمین با اشـاره به کسـب رکورد تولید توسط 
این واحد عنوان کـرد: طـی دوره ۳۲۸ روزه از ابتدای سـال جاری تـا ۲۲ بهمن ماه موفق 

به تولید ۷،۹۳۵،۷۷۵ تن سـنگ آهن دانه بندی شـدیم
که این میزان در مقایسـه با دوره های مشـابه طی ۵ سـال گذشـته باالترین حجم تولید 

بوده اسـت.
او در ادامـه گفـت: این موفقیت حاصـل حمایتهای مدیران ارشـد مجموعه و تالشـهای 

بی وقفـه کارکنان واحد فـرآوری و شـرکت نظم آوران اسـت.
شـایان ذکر اسـت شـرکت سـنگ آهن گهرزمین هم اکنون بـا دارا بودن ۳ خـط تولید 
کنسـانتره هر کدام بـا ظرفیـت ۲ میلیون تـن و یـک کارخانه تولیـد گندله بـا ظرفیت 
۵ میلیـون تن در سـال، توانسـته گامی موثر در راسـتای تولیـد مضاعف و تحقق شـعار 

امسـال بردارد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارگر انبار
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مقطع تحصیلی: دیپلم

آشنایی با نحوه بسته بندی و چیدمان داروها
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی:ویزیتور
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

آشنا به ویزیت فروش، علمی و تلفنی
اعتماد بنفس باال

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

استخدام آدوراطب

استخدام اهورا دارو

کتاب

خبر

محمدرضا علیزاده در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره 
فیلم کرمان اظهارداشت: این جشنواره از ۲۱ اردیبهشت تا 

سوم خرداد ماه سال آینده در شهر کرمان برگزار می شود.
او افزود:نخستین دور این جشنواره سال گذشته برگزار شد 
که نتاج مطلوبی در پی داشت و موجب دیده شده آثار قابل 

قبولی از هنرمندان به خصوص نسل جوان شد.علیزاده بیان 
کرد:این اتفاق هنری ارزشمندی است که در حوزه فیلم 

در کرمان رقم خورده و ثمرات بسیار خوبی خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان گفت:هنوز راه 
زیادی برای رسیدن به اهدافمان در این حوزه داریم اما 

قدمهای اول به خوبی برداشته شده است و از هنرمندان 
کرمانی هم می خواهیم با تمام توان در این جشنواره 

حضور یابند.
او از برگزاری کارگاه تخصصی در حاشیه این جشنواره خبر 
داد و گفت: این رویداد می تواند موجب تعالی هنر سینما در 

استان کرمان شود.
او ابراز امیدواری کرد جشنواره فیلم کرمان موجب معرفی 
استعدادی های جدید و معرفی آنها به سینمای کشور شود.

فرمانده سپاه استان کرمان از احداث ۴۱ کیلومتر سیل بند در سه 
شهرستان سیل زده رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان در جنوب 
استان کرمان خبر داد.سردار حسین معروفی در حاشیه بازدید از 
مکان های احداث سیل بند در جنوب استان کرمان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید 
 سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت:در سیل اخیر در جنوب استان 
کرمان به طور خاص در سه شهرستان رودبار جنوب، قلعه گنج و 
منوجان با هماهنگی با فرمانده کل سپاه پاسداران و نیاز منطقه 
مقرر شد که دستگاه های مهندسی و ماشین آالت سنگین سپاه 
یک ماه در این مناطق فعال هستند.او با اشاره به اینکه در این مدت 
رده های مختلف سپاه در منطقه درگیر کار بودند گفت:قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، قرارگاه قدس، هوافضای سپاه، 
تیپ ۳۸ ذوالفقار،تیپ دوم صاحب الزمان )عج(،سپاه ثارالله، 
بسیج سازندگی و لشکر ۴۱ ثارالله با مسئولیت معاونت مهندسی 
لشکر ثارالله در مناطق سیل زده جنوب استان کرمان حضور دارند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه احداث سیالب و دژ 
در سه شهرستان سیل زده جنوب استان کرمان آغاز شده است 
عنوان کرد:در مجموع ۲۰ دستگاه ماشین آالت مهندسی در این 
سه شهرستان مستقر بوده و تاکنون ۴۱ کیلومتر سیل بند در این 
سه شهرستان احداث شده است.او با اشاره به اینکه در شهرستان 
سیل زده رودبار تاکنون ۲۵ کیلومتر سیل بند احداث شده گفت: 
توسط لشکر ۴۱ و قرارگاه قدس بخش زیادی از این سیل بندها 
ترمیم و بازسازی جاده ها انجام شده است.معروفی با بیان اینکه 
تاکنون ماشین آالت ما حدود ۲۰۰ ساعت در بازگشایی مسیر 
رودخانه ها تالش کردند ادامه داد: در این راستا در این منطقه 
دستگاه های هوا فضا نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی را 

بازگشایی و دو قنات در روستاهای باالدست را الیروبی کردند.
او با اشاره به اینکه در شهرستان منوجان نیز دستگاه های تیپ 
دوم صاحب الزمان)عج( و دستگاه هایی که از مشهد آمده بود 
۱۲ کیلومتر سیل بند را احداث کردند افزود: در شهرستان قلعه 

گنج نیز قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( تا کنون ۳.۵ کیلومتر سیل بند 
احداث کرده و تعریض رودخانه اصلی این شهرستان نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با 
بیان اینکه مقرر شد که دو دستگاه ماشین آالت سنگین نیز به 
شهرستان کهنوج اعزام شده تا مشکالت این مناطق برطرف شود 
گفت:براساس ابالغ فرمانده کل سپاه پاسداران، هماهنگی انجام 
شده با رده های سپاه و نیازی که در منطقه احداث شد تا پایان 
هفته آینده تمام دستگا ه های ما در منطقه فعال است.او با اشاره 
به اینکه با توجه به حضور ماشین آالت سنگین و مهندسی سپاه 
در مناطق سیل زده جنوب استان کرمان خیلی از کارهای سپاه 
و قرارگاه تعطیل شده افزود: در صورت نیاز به حضور بیشتر این 
ماشین آالت در منطقه باید با مسئوالن اجرایی فکر اساسی برای 

این موضوع انجام شود.
معروفی با بیان اینکه از مسئوالن اجرایی استان انتظار داریم که 
پشتیبانی جدی از ما انجام شده تا در مدت باقیمانده اقدامات 
موثرتری را برای مردم منطقه انجام دهیم گفت: از مردم هم انتظار 
داریم نسبت به آزادسازی مسیر و حریم رودخانه ها و اصالح آن 
همکاری الزم انجام شود تا در سیالب ها و بارندگی های آینده 

شاهد وقوع چنین حوادث و این حجم خسارات نباشیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:
جشنواره فیلم کرمان سال آینده برگزار می شود

احداث ۴1 کیلومتر سیل بند در شهرستان های سیل زده 
جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی
طرح آبرسانی به شورآباد شهرستان فهرج را با براورد  ۳۲.۹۲۷.۵۴۲.۲۶۳ ریال و  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : ۱.۶۴۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۵۹۶۳۰۰۰۱۷۸ 

سامانه ستاد ، از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ۲ نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت 
معتبر در رشته آب با حداقل رتبه ۵ از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره  از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی 

آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه : روز یکشنبه تاریخ : ۱۴۰۰.۱۱.۲۴ 

 - مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ : ۱۴۰۰.۱۲.۰۳ 
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۴

 - تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۴ 
 - زمان برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰.۱۲.۱۵

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
  آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: ۰۳۴-۳۳۳۲۲۲۲۸۲ 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱ 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ۱3۱ / الف/ ۱۱ - ۱۴۰۰م  ول
ت ا

نوب

کتاب جنس دوم

نویسنده: سیمون دوبووار
ترجمه: قاسم صنعوی

انتشارات: توس
سیمون دو بوُوآر به فرانسوی نویسنده 
کتاب جنس دوم با نام اصلی سیمون 
لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووار 
و  فمینیست  نویسنده،  فیلسوف، 

اگزیستانسیالیست فرانسوی بود
سیمون دوبووار در کتاب جنس دوم 
به بررسی کاملی از روند شکل گیری 
شخصیت اجتماعی و رتبه بندی زن در 
طول تاریخ می پردازد. نگاه دوبووار در 
این کتاب-مقاله فقط تاریخی محض 
 - از منظر زیست شناسی  و  نیست 
روانشناسی - اجتماعی - فلسفی نیز به 
مسئله چگونگی کهتر شدن مقام زن از 

مرد پرداخته است.


