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خانهی مجردها جور شد ،فقط ازدواج کنید
ســال چهــارم

یکشــنبه  30آبــان 1400

شــماره پیاپــی 1113

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه :اگر در زمان تحویل واحد مسکونی خود متاهل نباشند خانه به آنان تحویل داده نمیشود.

قفل ثبت نام مسـکن مجردها شکسـته شـد ،با این اهرم که تا قبل از تحویل واحـد ،تمامی متاهل
باشـند .روز گذشـته معاون مسـکن و سـاختمان وزیر راه و شهرسـازی این موضوع را اعلام کرد و
گفت کـه این اقـدام صرفا بـا هـدف ازدواج مجردها و حل مشـکل پیـری جمعیت ،صـورت گرفته

 .موضوعی کـه البته هنوز جزییات آن منتشـر نشـده اما پیـش شـرط آن ازدواج تا قبـل از تحویل
واحد اسـت به طوری کـه حتی تاکید شـده کـهدر صورت عـدم تاهل خانـهای به ایـن متقاضیان
تحویل داده نمیشـود۲۰ .روز پیش از این فقط سـه گروه از مجـردان امکان ثبت نـامدر این طرح

راداشـتند .بانوان مجرد باالی  ۳۵سـال ،گـروهدوم معلوالن باالی  ۲۰سـال و گـروهدیگر نخبگان
علمی کـه از سـوی معاونت علمی ریاسـت جمهـوری معرفی شـدهاند کـهدر این مـورد هم بحث
جنسـیت و سـن و تاهل مطرح نیست.
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امام جمعه جیرفت :

مشکل آب شرب
و کشاورزی شهرستانهای
حوزه هلیلرود حل شود
امام جمعه جیرفت خواستار حل مشــکل آب شرب و
کشاورزی شهرستانهای حوزه هلیلرود از سوی دولت
سیزدهم شد.حجت االسالم میثم تارم اظهار کرد :هلیلرود یکی از رودخانههای
معروف منطقه جیرفت و استان کرمان است؛ این رود از سرشاخههای رابر و بافت
شروع میشود و به جیرفت و رودبار و کهنوج میرسد و به تاالب جازموریان میریزد.
صفحه  2را
بخوانید

احتمال افزایش
دوباره قیمت سیمان

اختصاص  ۱۵هزار هکتار
از مزارع کرمان به کشت گندم
عكس :ایرنا

عضو انجمن سیمان با بیان اینکه گاز سیمانیها  از هفته پیش قطع شده است ،گفت:
وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل  ۲۰تا  ۵۰درصد گران تر از گاز تحویل واحدها می
شود قطعا روی قیمت تمام شده اثر می گذارد.
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استاندار کرمان در واکنش به حادثه دلخراش پیست ماشینسواری:

اجازه نمیدهم در مکانهای غیراستاندارد جان جوانان به خطر بیفتد
اسـتاندار کرمـان با اشـاره به حادثـهدلخـراش روز
جمعهدر پیسـت ماشین سـواری مسـجد صاحب
الزمـان گفـت :روز جمعه تخلیـه هیجانـات جوانی
با خودروهـای غیراسـتاندارد و با این شـیوه صحنه
بسـیاردلخراشـی را رقم زد و نبایـد ایـن کارها رها
شـوند و اینگونـه مـکان هایی که مـردم قرار اسـت
در آنجـا بـه شـادی و نشـاط بپردازند بایـد حداقل
استانداردها راداشته باشـند و به فرمانداراندستور
میدهم که چهارچوب و اسـتانداردهای این مکان
ها را بررسـی کنند و اجازه نمیدهـمدر مکان های
غیر اسـتاندارد جان جوانان اسـتان بـه خطر بیفتد.
علی زینی ونددر یکصد و هشـتمین جلسـه سـتاد
مقابله بـا کرونای اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه
آمار روزانه واکسیناسـیون شهرسـتان هـا راداریم،
گفت:در شـرق اسـتان واکسیناسـیون شهرستان
های بم ،فهـرج و ریـگان پاییـن اسـتدر حالی که
آمار واکسیناسـیون شهرسـتان نرماشـیر بـاال ودر

حد نرم اسـتان اسـت.
او ادامهداد:در حوزهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت
هرچند که شهرسـتان رودبـار جنوب بـه میانگین
اسـتان نزدیک است اما شهرسـتان جیرفتدر بین
شهرسـتان های جنوبی آمـار واکسیناسـیون قابل
توجهـی نـدارد .همچنیـن سـطح واکسیناسـیون
شهرسـتان های شـهربابک و راور براسـاس نمودار
قابـل قبـول نیسـت و حتمـا بایـد فرمانـداران،
روحانیون ،بسـیج ،ائمه جمعـه و …در اقناع سـازی
بیشـتر تلاش کنند.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به گسـتردگی اسـتان
و تاثیرپذیـری از اسـتان هـایدیگـر اظهـار کـرد:
فرمانداران بایـد اقدامات مداخله کننده ایداشـته
باشـند و وضعیت شهرسـتان خود را به حـد نرمال
برسـانند.
او در ادامه تاکید کرد :سـالگرد شـهید سلیمانی را با
برنامه هـای مدون اجرا کنیـد و اقدامـات الزم برای

برگزاری هـر چه بهتر این مراسـم صـورت گیرد.
زینـی وند بـا بیـان ایـن مطلب کـه سـخت گیری
ها را به سـمت رعایـت پروتکل ها و واکسـن سـوق
میدهیـم ،افـزود:در مراکـز تجمعی باید واکسـن
و فاصلـه فیزیکـی حتمـا رعایت شـود و اگـر جایی
رعایـت نشـد حتمـا آن مـکان را تعطیـل خواهیم
کرد.او بـا یـادآوری حادثـه دلخـراش روز گذشـته
پیسـت ماشـین سـورای مسـجد صاحـب الزمـان
کرمان گفت :روز گذشـته تخلیه هیجانـات جوانی
با خودروهـای غیراسـتاندارد و با این شـیوه صحنه
بسـیاردلخراشـی را رقم زد و نبایـد ایـن کارها رها
شـوند و اینگونـه مـکان هایی که مـردم قرار اسـت
در آنجـا بـه شـادی و نشـاط بپردازند بایـد حداقل
استانداردها راداشته باشـند و به فرمانداراندستور
میدهم که چهارچوب و اسـتانداردهای این مکان
ها را بررسـی کننـد و بدانیـد بـا ارزش تریـن چیز،
حفـظ جـان جوانـان اسـت و اجـازه نمیدهـمدر

مکان هـای غیر اسـتاندارد جـان جوانان اسـتان به
خطـر بیفتد.
اسـتاندار کرمـاندر ادامـهدسـتور کار تیـم هـای
واکنـش سـریع را مدیریـت صحنـه ای و اقتضایی
دانسـت و تصریح کرد :تیم هـای واکنش سـریع از
امروزدر کل اسـتان تشکیل شـود و این تیم بایددر
کانون های مبتلا حضور پیدا کننـد و اقدامات الزم
را بـرای کنتـرل انجام مـیدهند.
او خطـاب بـه همـه مسـئولین و مـردم گفـت:در
حوزه مقابلـه با کرونا همـه باید عملیاتـی کار کنند
و متاسـفانه کرمـان جـزو اسـتان هـایدارای روند
صعـودی ابتال اسـت.
زینـی ونـد بـر لـزوم اقنـاع سـازی مـردم بـه
واکسیناسـیون بـه صـورت خانه بـه خانـه و محله
به محلـه تاکید کـرد و افـزود :همـه مدیـران تعداد
کارکنانشـان که هنوز واکسینه نشـده اند راداشته
باشـند.

تاکنوندر اسـتان کرمان  ۲۸هزار و  ۲۲۶هکتار کش 
ت
پاییـزه انجام شـده کـه از ایـن میـزان  ۱۵هـزار و۵۰۰
هکتار آن گندم اسـت .فریـدون آهنگـری ،مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه محصـوالت گندم ،جو ،کلـزا ،گلرنـگ و تریتیکاله
در استان کرمان کشـت میشـود ،گفت :کشـت گندم از  ۱۵مهرماه آغاز میشود و
تا اواخر آذر مـاه انجام و برداشـت آن از اول اردیبهشـت ماه تا اوایل مرداد ماه اسـت.
ادامه مطلب رادر
صفحه  3بخوانید

سخنگوی شورای نگهبان :

با مصوبه خودرویی مجلس
مشکلی نداریم
سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره
مصوبه مجلـس پیرامـون واردات خودرو
گفـت :هنـوز مصوبه بـه مجلس ارسـال
نشـده اسـت؛ امـا بایـد بگویـم ما بـا این
مصوبـه مشـکلی نداشـتیم ،بلکـه ابهـام
داشـتیم .بایـد بگوییم مـا بهدنبـال حل
مسـاله هسـتیم و بایـد ابتـدا مصوبـه
را دریافـت کنیـم ،چـون مـا نامـهای از
هیـات نظـارت بـر سیاسـتگذاری کلـی
نظـام مبنی بـر مغایـرت ایـن مصوبـه با
سیاسـتهای کلـی نظـام داشـتیم.
هادی طحان نظیف ،سـخنگوی شورای
نگهبـان در نشسـت خبـری بـا اصحاب
رسـانه با اشـاره بـه مصوبات اخیـری که
در شـورای نگهبـان مـورد بررسـی قرار
گرفـت ،اظهـار کـرد :طـرح حمایـت از
خانـواده و جوانـیدر طی یک مـاه اخیر
در شـورا بررسـی و مـورد تصویـب قـرار
گرفـت و مطلع شـدم کـه رئیسجمهور
نیـز آن را ابلاغ کرده اسـت.
وی افـزود :امیدواریـم بـا توجه بـه اصل
 ۱۰قانـون اساسـی ،شـاهد هـدف قـرار
گرفتـن محوریـت خانـواده در همـه
برنامههـای کشـور باشـیم.
سـخنگوی شـورای نگهبـان با اشـاره به
بررسـی طـرح پشـتیبانی و حمایـت از
بخـش کشـاورزی در شـورای نگهبـان
تصریح کرد :مـادر این راسـتا ،نامهای به
مجلس ارسـال کردیـم و منتظـر جواب
مجلـس هسـتیم.
طحـان نظیـف دربـاره برداشـتن قانون
معافیـت آزمـون وکال و و قضـات
خاطرنشـان کـرد :ایـن قانـون بـه قبـل
از انقلاب برمیگـردد؛ از ایـن روی،
اصالحاتـی بایـد در آن انجـام شـود و
مـوارد اصالحـی را بـه مجلـس ارسـال
کردیـم و جلسـهای نیـزدر این راسـتا با
نماینـدگان داشـتیم.
وی با بیـان اینکـهدر این مدت شـانزده
نامه اسـتعالمی ازدیـوان عدالـت اداری
به مجلس شـورای ارسـال شـده اسـت،
تاکید کرد :مـا تمامی موارد را بررسـی و
به دیـوان عدالـت اداری موارد را ارسـال
کردیـم.
سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا بیـان
اینکـه افـرادی کـهدر انتخابات شـرکت
میکننـد ،مرحلـهای بـرای تجدیدنظـر
پیشبینـی میشـود تـا حقـی از افـراد
ضایـع نشـو د ،گفـت :طبـق قانـون
اساسـی ،مرجـع رسـیدگی بـه حـق

مـردمدر مقابله بـا مراجعدولتـیدیوان
عدالـت اداری اسـت و این امـر علیرغم
افزایش پروندههـایدیـوان باید صورت
گیـر د.
وی بـا بیـان اینکـه مـا درصـدد کاهش
رفـت و آمـد مصوبـات بیـن مجلـس و
شـورای نگهبـان هسـتیم ،اظهـار کـرد:
رویههـا و صالحیتهـای شـورای
نگهباندر چهل سـال گذشـته مشخص
و روشـن اسـت .از ایـن روی ،مـا انتظـار
داریـم نها دهـای مرتبـط بـه مجلـس
اقدامـات الزم را انجامدهند تـا این رفت
و آمدهـا کاهـش پیـدا کنـد.
سـخنگوی شـورای نگهبان با بیان اینکه
ابتکار قانونگـذاری در حیطـه اختیارات
شـورای نگهبـان نیسـت ،افزود :مـا تنها
نهادی هسـتیم که نسـبت بـه اظهارنظر
دربـاره مصوبـات ده روز وقـت داریـم و
اگردر ایـن فرصت قانونـی اقدامات الزم
را انجـام ندهیـم ،آن مصوبـه یـا الیحـه
تبدیـل به قانـون میشـود؛ از ایـن روی،
اینکـه چـه موضوعـی در دسـتور کار ما
باشد ،بسـته به ارسـال مصوبات از سوی
مجلـس دارد.
طحـان نظیـف دربـاره تصویـب طـرح
حمایـت از خانـوادهدر شـورای نگهبان
تصریح کـرد :ما این طـرح را بـا جزئیات
بررسـی کردیم .باید اشـاره کنـمدرباره
این طرح جلسـات کارشناسـی بسیاری
در شـورای نگهبان برگزار و یک سـیری
طی شـد تـا ایـن طـرح تصویب گشـت.
سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره
مصوبـه مجلـس پیرامـون وار دات
خودرو خاطرنشـان کـرد :هنـوز مصوبه
بـه مجلـس ارسـال نشـده اسـت ،امـا
بایـد بگویم مـا بـا ایـن مصوبه مشـکلی
نداشـتیم ،بلکـه ابهـام داشـتیم .بایـد
بگوییم ما به دنبال حل مسـاله هسـتیم
و بایـد ابتـدا مصوبـه رادریافـت کنیـم؛
چـرا کـه مـا نامـهای از هیـات نظـارت
بـر سیاسـتگذاری کلـی نظـام مبنـی بر
مغایـرت ایـن مصوبـه بـا سیاسـتهای
کلی نظـام داشـتیم که ایـن مـوارد باید
بررسـی و سـپس نظـر اعلام شـود.
طحـان نظیـف بـا بیـان اینکـه مـا بیش
از ده روز نمیتوانیـم مصوبـات را در
شـورای نگهبان نگهداری کنیـم ،تاکید
کرد :بـه محـض دریافت مصوبـه واردات
خـودرو آن را بررسـی و نظـر شـورا را
اعلام خواهیـم کـرد.

قیمــت  500تومــان

قاعده فشنگ ژ۳
محسن جاللپور
یادداشت مهمان

مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی،
عموما سه خاستگاه سیاسی،
اقتصادی و اقتصادسیاسی دارد .به
همین ترتیب ،حلقه اول مخالفان را
سیاستمدارانی تشکیل میدهند
که نگرانی اجتماعی و سیاسی
دارند .دسته دوم اقتصاددانانی
هستند که درباره تبعات
قیمتی این سیاست ابراز نگرانی
میکنند و دسته سوم ،ذینفعان
تداوم این سیاست هستند.
جز دسته سوم که نفوذ گستردهای
در سیاستگذاری دارند ،مخالفان
عموما سه دلیل مطرح میکنند:
یا نسبت به افزایش قیمت
کاالهای مشمول دریافت ارز
ترجیحی نگرانی دارند یا به تشدید
فشار به اقشار ضعیف جامعه
میاندیشند یا به تبعات اجتماعی
و سیاسی آن فکر میکنند.
شکی نیست که حذف ارز اختصاص
داد هشده به برخی اقالم که در
زندگی دهکهای پاییندرآمدی
جامعه اهمیت زیادی دارد ،میتواند
در کوتا همدت به افزایش قیمت
این کاالها منجر شود؛ اما از آن
طرف اگر مسیر تجارت هموار
باشد ،دیری نمیگذرد که بازار
به تعادل میرسد .ارز ۴۲۰۰
تومانی جز فساد گسترد های که
به دنبال دارد ،چند ایراد اساسی
دیگر هم دارد؛ از جمله اینکه منجر
به خروج بخش خصوصی واقعی
از چرخه تجارت سالم میشود.
بدیهی است وقتی قرار باشد عده
محدودی از عامالن اقتصادی از
رانت ارز ترجیحی برخوردار شوند،
اکثریت که فاقد ارتباط سیاسی
هستند از چرخه تجارت خارج
میشوند .این روند ،انحصار را
تحکیم میبخشد و رقابت را از بین
میبرد .وقتی موتور تولید رانت -ارز
ترجیحی -خاموش شود ،انحصار
از بین میرود و رقابت بهوجود
میآید و عامالن بخش تجاری
مجال فعالیت پیدا میکنند.
به این ترتیب اگر فضای مناسب
برای کسبوکار ایجاد شود و
موانع تجاری برداشته شود ،دیری
نمیپاید که بازارها تنظیم میشود
و قیمتها به تعادل میرسد.
در پاسخ به دلواپسان اقتصادی
حذف ارز ترجیحی ،اگرچه ممکن
است با وجود ارز  ۴۲۰۰تومانی
چند قلم کاال ارزانتر دست مردم
برسد ،اما کسری قابل توجهی
که برای تامین مابهالتفاوت ارز
ترجیحی به وجود میآید ،تورمی
ایجاد میکند که گریبان همه
جامعه را میگیرد .البته تنها همین
موضوع نیست ،ما در شرایط تورم
۲۰درصدی نیستیم که سیاستمدار
ریسک کند و بر التهاب موجود
ل پرخطر
بیفزاید ،تورم ما وارد کانا 
شده و شرایط نگرانکنندهای پیدا
کرده است که ظرفیت تبدیل شدن
به بحرانهای بزرگتر را دارد که
میتواند کل جامعه را گرفتار کند.
میدانم اکنون بهترین زمان
برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
نیست؛ اما نمیدانم زمان خوب
کی فرامیرسد .پس در نظر داشته
باشیم که به تعویق انداختن این
جراحی ،به معنی پرتاب بحران
به آینده است و مخالفان سیاسی
و اقتصادی این اصالح باید به
این پرسش پاسخ دهند که زمان
مناسب اصالح این سیاست زیانبار
کی فرا میرسد و اینکه چه زمانی
مد نظر آنهاست که هزینههای
این جراحی ،کمهزینهتر از
میزان درد فعلی بیمار یا متاستاز
آن به کل بدن بیمار باشد؟
ژاندار مهای قدیم میگفتند
گلوله اسلحه ژ  ۳وقتی وارد
بدن کسی میشود ،سوراخی
کوچک به اندازه خودکار بیک
ایجاد میکند؛ اما وقتی خارج
میشود ،حفر های بزر گتر از
کف دست بهجا میگذارد.
ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ایران
دست کم از گلوله اسلحه ژ ۳ندارد،
نباید وارد بدن این اقتصاد میشد؛
اما حاال که وارد شده است ،باید
اجازه بدهیم خارج شود که اگر
خارج نشود جراحت و عفونتی
شدید ایجاد میکند.
| دنیای اقتصاد
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

بادگیرها ارثیه معماری گذشتگان

ترویج محصوالت کشاورزی متنوع
در شهرستان محروم کرمان
امیدی که برای خروج از تکمحصولی
در ریگان کاشته میشود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنو 
ب
خبر
کرمان گفت :کشاورزان در خرید کود سولفات
آمونیوم وارداتی دقت کنند.
فرامرز رستگاری با یادآوری خسارات وارده به کشاورزان به علت
استفاده از نهادههای کشاورزی وارداتی اظهارکرد :افراد سودجو
با جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی کشور ازبکستان اقدام
به توزیع کودهای تقلبی و بی کیفیت در کشور نمودهاند که
ضرورت دارد کشاورزان از خرید این نوع کود تقلبی که نمک طعام
است،جدا ًخودداری نمایند.او با اشاره به ضرورت مصرف متعادل
کود و تولید محصول سالم و با کیفیت افزود :حفظ حاصلخیزی و
باروری خاک های کشاورزی ،پایداری تولید ،عرضه محصول سالم
و با کیفیت ،افزایش ضریب اطمینان مصرف کنندگان ،حفظ و
پایداری محیط زیست و سالمتی جامعه ،مستلزم تغذیه متعادل
محصوالت کشاورزی با مواد کودی سالم و با کیفیت استاندارد
است.رستگاری با اشاره با تازه خوری محصوالت کشاورزی بیان
کرد :از آنجایی که بیش از ۷۰درصد محصوالت تولیدی زراعی در
جنوب کرمان ماهیت تازه خوری دارند ،حد مجاز عناصر غذایی
موجود در محصوالت تولیدی از اهمیت باالیی برخوردار است که
در این راستا ضرورت ایجاب میکند کشاورزان در مصرف مواد
کودی مورد نیاز به ویژه کودهای ازته نهایت دقت و اهتمام را داشته
باشند.مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت:
کود سولفات آمونیوم از جمله کودهای ازته پرمصرف و مورد توجه
کشاورزان در محصوالت زراعی و باغی است که بر اساس اعالم
موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ،برخی از افراد سودجو با بسته
بندی حاوی نمک طعام و جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی
کشور ازبکستان اقدام به توزیع آن در کشور نموده اند.
او با بیان خسارات کودهای وارداتی تقلبی افزود :مصرف این کود
تقلبی عالوه بر خسارت شدید به گیاه و نابودی محصول تولیدی،
موجب شور شدن خاک زراعی ،نابودی ریز موجودات خاک و تولید
ریزگردهای خطرناک می شود.رستگاری به کشاورزان منطقه
توصیه کرد :در زمان خرید کود شماره گواهی ثبت ماده کودی را
از طریق شماره پیامک  ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴استعالم نمایند و هنگام
خرید کود ضمن اطمینان از وجود لیبل و برچسب موسسه
تحقیقات خاک و آب بر روی کیسه های کود ،از فروشندگان
فاکتور فروش دریافت کنند.

نامنویسی  ۱۳۰۸نفر از اهالی
جنوب کرمان در طرح آموزش
رایگان هنر

بادگیرهای کرمان زیربار بی تدبیری ها ،تاریخ را به باد می دهند

گرچه برخی از بادگیرها در
کرمان مرمت شدند و زیبایی
خاصی به شهرها دادند؛ اما
برخی دیگر از بادگیرها با
وجود متفاوتتر بودن از
دیگر بادگیرها،زیر باد بی
تدبیرها ذره ذره تاریخ را به
باد میدهند و به انتظار حضور
مسئوالن کمر خم میکنند
و تکه تکه  بی صدا نابود می
شوند.
عکس :باشگاه خبرنگاران

هشدارجهادکشاورزی
بهکشاورزان

خبر

معصومه یحیی زاده |باشگاه خربنگاران جوان

گزارش

آنچه پس از قرار دادن مرمت بادگیر خانه لطفعلی
زاده در مسیر اداری ،باقی میماند ،خاکهایی
است که از بی تدبیری نشات میگیرند و بادی که
میوزد ،به جای ورود به این بادگیر بر ویرانه آن
گذر میکند.
در برخی از شهرها که قدم بزنی ،شاید برای
نسل امروز جدید باشد که این نماهای باال رفته
بر فراز ساختما نهای قدیمی چه بوده که این
چنین با معماری زیبا بر روی ساختمانها خوش
درخشیده و جلوه زیبایی به آنهاداده است.
شاید به نظرشان بیاید که این بناها صرفا برای
نماسازی ساختمان و برای زیبایی به کار رفته
است؛ اما ما از آ نها میخواهیم کمی بیشتر به
آنها و کاربردشان دقت کنند .کاربردی که اگر
امروز نیز مورد استفاده قرار می گرفت؛ کمی از
دغدغهها برای کاستن از مصرف باالی انرژی
کاسته میشد.
تدبیر پیشینیان ،تنظیم کننده خنکای هوا
برای ساختمان ها
امید ابراهیمی ،فعال میراث فرهنگی با بیان
اینکه پیشینیان ما در گذشته سعی میکردند
از همه انرژ یهای طبیعی ،مثل باد و خورشید
به بهترین نحو بهره ببرند و با ساخت بادگیر از
انرژی باد استفاده میکردند ،گفت:معموال زیر
بادگیر ،حوضچههای آبی وجود داشت که تقریبا
کار کولرهای امروزی را انجام می داد و بادی را
که بهداخل هدایت میشد ،خنک می کرد و البته
درون بادگیر کانالهایی بود که باد را به سمتها
و اتاقهای مختلف هدایت میکرد.
او با بیان اینکه ارتفاع بادگیرها تقریبا  ۲متر از بام
هر ساختمان تا ارتفاع باالتر اجرا میشده است،
افزود :مصالح این بادگیرها خشت ،آجر و چوب
بوده و در موارد مختلف تزئینات و گچ بریهایی
نیزداشته اند.
ابراهیمی علت وجود چو بهای داخل بادگیر
را هدایت با د به قسمتهای مختلف شرقی و
غربی عنوان کرد و بیان داشت :درون بادگیر
دریچههایی بوده است که آنها رادر فصل پاییز
میبستند تا باد به پایین منتقل نشود.
مجتبی شفیعی ،معاون میراث فرهنگی ا داره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان کرمان گفت :با دگیر یکی از عناصر و
شاخصههای معماری مناطق گرم و خشک و
کویری مثل کرمان است که عالوه بر کارکرد
عملکردی ،یک عنصر زیباشناسی در معماری
هم محسوب می شود.
او با بیان اینکه بادگیر تهویهای را در فضایی که

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۳۸۸مورخ  1400/06/22هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضااسمعیلی سیرچی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 436/50مترمربع پالک  ۱۶۱۰فرعی مفروز و مجزی از ۴۵۹
فرعی از -۴۷اصلی واقع در بخش  ۲۶کرمان به آدرس سیرچ  -محله باغ زمق خریداری از مالک رسمی آقای
احمد اسماعیلی سیرچی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین 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 1040
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/30 :
ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۰۱۲هیات دوم مورخه  1400/06/25موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف شیری کهنوئی فرزند احمد بشماره شناسنامه
 ۳۱صادره از ماهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 270/3مترمربع تحت پالک  ۱۵۷۱۸فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۹۹فرعی از 3968
اصلی واقع در بخش  ۲کرمان به آدرس خیابان شهید دستغیب کوچه  ۱۶خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده
اهورایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
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 1118
تاریخ انتشار نوبت اول  :یکشنبه 1400/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/09/14
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

از آن منشعب میشود ،ایجاد میکند و در واقع
فضا و محیط را به لحاظ تهویه برای ساکنان آن
در حد آسایش تامین میکند ،افزود :در واقع
این مجموعه ،شرایطی را فراهم میکند که
تهویه به صورت طبیعی انجام شود و این یکی
از شاخصههای معماری پایدار است که بتوان
بدون اتالف انرژی از هوای طبیعی استفاده کنیم
و آسایش ودمای محیط را به حدی برسانیم که
بتواند ضریب آسایشی را برای ساکنان فراهم
کند.
ساختمان سازی جدید ،بی بهره از
انرژیهای تجدیدپذیر!
با توجه به مزایای مطلوبی که بادگیر می تواند
برای ساکنان ساختمان ها ایجاد کند و از سویی
نمای زیبایی که برای شهر به وجود آورد .چه قدر
این مجموعه توانسته جای خودش را در میان
معماری جدید و ساختمانهای امروزی باز کند؟
ورزنده ،عضو نظام مهندسی استان کرمان و
مهندس معمار گفت:معماران مهندس قدیم
با بهره گیری از شرایط اقلیمی ،آنچه را که
مناسب شرایط زیست و اقلیم منطقه است شکل
میدا دند به عنوان مثال با دگیرها برگرفته از
اتفاقات اقلیمی منطقه بوده و مادر مناطق کویری
یزد ،کرمان و هرمزگان به وفور این بادگیرها را
میبینیم و عملکردی را که در گذشته به عنوان
سیستم خنک کننده فضاها از آن انتظارداشتیم،
استفاده میشده است.
او به نقش موثر بادگیرها در مصرف انرژی که
امروزه بسیار با آن روبرو هستیم اشاره کرد و
افزود:بادگیرها ارثیهای است که از معماری
گذشته به ما رسیده و در گذشته در مناطق
کویری به عنوان آیتم و المان شاخص یک بنا،
جزو نمادهای شهری قلمداد میشده است.
ورزنده بیان کرد:ما در ساخت و سا زهای
جدیدمان میتوانیم با رعایت تمهیدات،بررسیها
و شرایطی که می خواهیم از این بادگیرها استفاده
کنیم اما صرف اینکه بگوییم ما میتوانیم دقیقا
با دگیر را با همان عملکر د و شرایطی که در
معماری گذشته بودهدر معماری به روز و امروزی
خودمان استفاده کنیم ،شاید مطلب دور از ذهنی
باشد؛زیرا ما باید مجموعه شرایط را بسنجیم.
این مهندس معمار با اشاره به بادگیرهای سنتی
کهدر شهرها و به ویژه استان کرمان وجوددارد،
گفت :حفظ با دگیرهای سنتی ،جزو میراث و
هویت معماری مادر گذشته هستند و باید حفظ
و به آنها پرداخته شود و نباید مورد بی مهری
قرار گیرند.
بادگیرها ،مامن وزش بادهای کرمان
گرچه شهر یزد به شهر بادگیرها معروف است؛
اما استان کرمان هم از این بناهای ارزشمند بی

نصیب نیست.
مجتبی شفیعی ،معاون میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،گر دشگری و صنایع
دستی استان کرمان گفت :در استان کرمان
در شهرهایی کهدر منطقه کویری قرار گرفتند،
تعدادی از بادگیرها را از دوران های مختلف به
ویژه دوران قاجار داریم که تعدادی از آن ها
مرمت شدند و هم اکنون کارکرد اصلی خودشان
رادارند.
او گفت :در سایر مناطق کویری ،مثل راور،
سیرجان و رفسنجان این بادگیرها وجود دارند؛
اما بادگیری که در استان کرمان شاخص است
و برند شهر سیرجان محسوب می شود ،بادگیر
چپقی است.
او با بیان اینکه از بادگیر چپقی برای تهویه و
خنکی انبار دارو استفاده می شده و سازنده
آن برای ساختش از شکل و فرم دودکشهای
کشتی الهام گرفته است ،ادامه داد :در شهر
کرمان از جمله بادگیرهایی که بیشتردر معرض
دید هستند و شهرت دارند ،می توان به بادگیر
مدرسه ابراهیم خان و کاروانسرای وکیل اشاره
کرد که خوشبختانه در دورههای متناوب مورد
مرمت قرار گرفتند و در وضعیت مناسبی قرار
دارند.
شفیعی با اشاره به اینکه عموما بادگیرهایی که
در سطح استان داریم،چهار طرفه هستند که
در مسیر باد مناسب قرار گرفتند ،ادامه داد :در
تیغههایی که در تنوره بادگیر ایجاد شده ،یک
مکندگی به وجود آمده است که باد و هوای
خنک را به سمت داخل و فضاهای زیر بادگیر
هدایت میکند.
او افزود :اغلب این ورود هوا را به سمت سردابی
که زیر بادگیر در زیرزمین تعبیه میشده است،
داریم و از آنجا هوایی که با آب سرداب برخورد
میکر ده در فضاهای پیرامونی با دگیر پخش
میشده است.
شفیعی بیان کرد :نمونههای دیگر بادگیرها در
استان کرمان به صورت مستقیم باد را از طریق
تنوره به داخل فضا منتقل میکرده و سردابی
وجود نداشته که اکثر بادگیرهایی که در کرمان
وجوددارند از همین نوع هستند.
بادگیری منحصر به فرد که زیر باد بی
تدبیرها ،تاریخش را به باد میسپارد!
گرچه برخی از بادگیرهادر کرمان مرمت شدند
و زیبایی خاصی به شهرهادادند؛ اما برخیدیگر
از با دگیرها با وجو د متفاو تتر بو دن از دیگر
بادگیرها،زیر باد بی تدبیرها ذره ذره تاریخ را به
باد میدهند و به انتظار حضور مسئوالن کمر
خم میکنند و تکه تکه بی صدا نابود می شوند.
ابراهیمی ،فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه

مدیرکل میراثفرهنگی استان کرمان:

اعطای بیش از  ۱۱۳میلیارد ریال
تسهیالت به طرحهای پشتیبان
صنایعدستی استان کرمان
مدیـرکل میراثفرهنگی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی اسـتان کرمـان از
تصویب اعطـای  ۱۱۳میلیـارد و ۵۰۰
میلیـون ریال تسـهیالت بـه  ۱۸طرح
پشـتیبان صنایعدسـتی در ایـن
اسـتان خبـر داد.
فریـدون فعالـی اظهـار کـر د« :بـا
توجـه بـه شـیوع کرونـا و تعطیلـی
نمایشـگا هها و لـزوم حمایـت
از هنرمنـدان شـاغل در حـوزه
صنایعدسـتی و هنرهـای سـنتی بـه
ویـژه در حـوزه مشـاغل خانگـی و بـر
اسـاس برنامهریز یهـای انجا مشـده
پرداخـت تسـهیالت مشـاغل خانگـی
در دسـتور کار ایـن ادار هکل قـرار
گرفت».مدیـرکل میرا ثفرهنگـی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان
کرمـان افـزو د« :رویکـر د معاونـت
صنایعدسـتی در حـوزه مشـاغل
خانگـی حمایـت از افـرا د پشـتیبان

بـه منظـور ارتقـای سـطح توانمنـدی
هنرمنـدان صنایعدسـتی اسـت».او
بیـان کـر د« :بایـد نـگاه کالن در
حوز ههـای مختلـف تجـارت،
تولیـد و آمـوزش صنایعدسـتی در
دسـتورکار قـرار بگیـر د کـه حضـور
و حمایـت از طر حهـای پشـتیبان
یکـی از مهمتریـن اقدامـات در
ایـن زمینـه خواهـد بو د».فعالـی
اظهـار کـرد« :ایـن ۱۸طـرح شـامل
تـراش سـنگهای قیمتـی و نیمـه
قیمتـی ،تولیـدات چـرم ،پتـهدوزی،
ابریشـمدوزی ،صحافـی سـنتی ،گلیم
شـیریکیپیچ ،زیـورآالت سـنتی و …
میشـو د کـه بـرای  ۳۰۰نفـر شـغل
ایجـاد میکنـد».او خاطرنشـان کـرد:
«در حـال حاضـر  ۷۰هـزار هنرمنـد
چیر هدسـت کرمانـی در  ۱۰۰رشـته
و زیـر رشـته صنایعدسـتی فعـال
هسـتند » .

بادگیر خانه لطفعلی زاده از یادگاران دوره قاجار
و از لحاظ شکل متفاوت است ،گفت :ارتفاع آن
متفاوتتر از اکثر بادگیرهایی است که در شهر
کرمان وجود دارد و از لحاظ اندازه و تناسبات
فرق میکند و یک حالت مستطیلی بزرگی
دارد که زیر آن حوضچههایی که در گذشته
بوده موجود است و میشود به آن کاربری
گذشته راداد.
او ادامه داد :این بادگیر ،یک بادگیر منحصر به
فرد در یک خانه منحصر به فرد است که متاسفانه
آسیب دیده و حال خوبی ندارد و اگر مرمت
نشود ،متاسفانه وضعیت بدتری برایش اتفاق
خواهد افتاد.
شفیعی ،معاون میراث فرهنگی ،اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان با بیان اینکه بادگیر خانه لطفعلی زاده به
لحاظ ارتفاعی ،ارتفاعش کوتاهتر است و فضای
زیر بادگیر را خنک میکند و ارتباطی به سایر
فضاها ندار د ،گفت :نسبت طولی این با دگیر
نسبت به عرضش بیشتر است.
او افزود :مالکیت خانه لطفعلی زاده که بحث
مرمتش طی یک سال اخیر رسانهای و داغ
شد،در اختیار یکی از شرکتهای تابعه وزارت راه
و شهرسازی ،شرکتهای مادر تخصصی عمران
و شهرسازی است.
شفیعی ادامه داد :با توجه به اینکه این شرکت،
بنا به دالیلی توانایی انجام مرمت خانه لطفعلی
زاده را ندارد ،تصمیم بر این شد که این کار را
از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی انجام
دهند که الزمه اش این بود کهدر کمیته نفایس
و تعیین کاربری هم شان اثر در وزارتخانه این
موضوع مطرح شود که این کار با پیگیریهایی
که ما انجام دادیم ،انجام شد و مصوبه را از آن
کمیته گرفتیم و به این ترتیب اینجا میتواند
در قالب یک کاربری که هم شان اثر باشد ،احیا
شود.
شفیعی بیان کر د :مجوز فروش خانه لطفعلی
زاده به دستگاهی که هم اکنون مالکیتش را
دارد ،داده و قرار بر این شد که آنها مالکیت را به
بخش خصوصی منتقل کنند که آن بخش بتواند
با نظارت و طرحی که ما برای آنجادر نظرداریم،
کار مرمت و احیای این بنا را انجامدهد.
او با بیان اینکه علی رغم ظاهر این بادگیر که
نشان میدهد ،مقداری آسیب دیده است؛ اما
طبق بررسیهای انجام شده خوشبختانه به
لحاظ سازه ای ،مشکلی ندارد ،افزود :البته باید هر
چه سریعتر اقدامات اضطراری مرمتی روی این
بادگیر انجام شود که در تالش هستیم از طریق
بخش خصوصی که شرکت مادر تخصصی به آن
واگذار میکند ،بتوانیم این کار را انجامدهیم.

شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت برنامهریزی مناسب
برای ورزش و تفریح کودکان

به مناسـبت روز جهانی کودک ،شـهردار
کرماندر جمـع کودکان مؤسسـه خیریۀ
«امیدسـرای نیکان» حضـور یافت.
سـعید َشـعرباف تبریـزی ،بـا اشـاره بـه
ضـرورت برنامهریـزی مناسـب بـرای
ورزش و تفریح کـودکان ،ازدر اختیار قرار
دادن تمـام امکانـات فرهنگـی و ورزشـی
شـهرداری بـه کـودکان موسسـه خیریـۀ
«امیدسـرای نیـکان» و دیگـر خیریههـا
خبـر داد.
وی ضمـن تقدیـر از تال شهـا و
مسـئولیتپذیری مدیـران موسسـه
خیریـۀ «امیدسـرای نیکان» گفـت :از هر
کمکـی کـه بهصورت شـخصی و از سـوی
شـهرداری کرمـان بتوانیـم بـه موسسـه
خیریـۀ «امیدسـرای نیـکان» و دیگـر
خیریههـای فعـال در ایـن حـوزه ارایـه
کنیـم ،دریـغ نخواهیـم کـرد.
شـهردار کرمان ارایـۀ خدمت بـه کودکان
تحـت پوشـش خیریههـا را وظیفـۀ
شـهرداریدانسـت و گفت :تمام امکانات
شـهرداری کرمـان ازجملـه امکانـات و
سالنهای ورزشـی شـهرداری،در اختیار

بچههـای خیریـه خواهـد بـود.
شـعرباف تبریـزی برباز دیـد بچههـای
موسسـه خیریـۀ «امیدسـرای نیـکان» از
نقـاط گردشـگری شـهر و اسـتان کرمان
تأکیـد کـرد و گفـت :شـهرداری کرمـان
امـکان بازدیـد بچههـای ایـن خیریـه را
از نقـاط گردشـگری فراهـم خواهـد کرد.
او افـزود :همچنیـن شـهرداری کرمـان
در قالـب بنیـاد خیریـه بناهـای مانـدگار
شـهرداری ،هر کمکی کهدر توانداشـته
باشـد ،بـه موسسـه خیریـۀ «امیدسـرای
نیـکان» ارائـه خواهـد کرد.
شـهردار کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه
انتصـاب عبدالرضا شیخشـعاعی ،بهعنوان
معـاون شـهردار و سرپرسـت سـازمان
فرهنگی،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
کرمـان گفت:یکـی از اولویتهـای
آقـای شیخشـعاعی ،پر داختـن بـه
حـوزۀ کـودک بهویـژه کـودکان تحـت
پوشـش خیریههـای مختلـف خواهـد
بـو د .در حاشـیۀ ایـن ویژ هبرنامـه ،از
پوسـتردبیرخانـه شـهردوسـتدار کودک
شـهرداری کرمـان نیـز رونمایـی شـد.

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیجنوبکرمانبابیاناینکهیکهزارو۳۰۸
نفر از اهالی این منطقهدر طرح آموزش رایگان هنر نامنویسی کردهاند
گفت:این طرحدر ۱۰استان کشور و منطقه جنوبکرمان اجرا میشود.
حسین اسحاقی افزود:طرح آموزش رایگان هنردر استانهای خراسان
شمالی،خراسانجنوبیسیستانوبلوچستان،بوشهر،آذربایجانغربی،
جنوبکرمان،هرمزگان،ایالم،کهگیلویهوبویراحمد،خوزستانولرستان
اجرا میشود.او افزود:این طرح را در ۲بخش شامل آموزش رشتههای
مختلفهنریوکمکبهراهاندازیموسساتفرهنگی،هنری،کانونهای
فرهنگی،هنریمساجد،آموزشگاههایهنریوهنرستانهایهنرهای
زیبادر مناطق محروم و مرزی است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
جنوبکرماناظهارداشت:عالقهمندانمیتوانندبابرقراریتماستلفنی
با این اداره کل یا ادارات ارشاد شهرستانهای جنوبی کرمان،مراجعه
حضوری و یا از طریق سامانه http://amoozesh.azmoonehonar.ir
به منظور ثبت نامدردورههای آموزش رایگان هنر اقدام کنند.او آخرین
مهلت ثبتنام مرحله نخست متقاضیان را ۱۵آذر ماه سال جاری اعالم
کرد و گفت:برنامههای آموزشی بر اساس نوع رشته و تعداد متقاضی
بصورت حضوری و یا آموزش از راهدور (آنالین) است.اسحاقی از جوانان
و نوجوانان و عالقمندان برای شرکتدردورههای آموزش رایگان هنر
دعوت کرد و افزود:شروع برگزاریدورههای آموزش از اولدی ماه
سالجاریبهبعدبرنامهریزیشدهکهبرایتمامشرکتکنندگاندرپایان
دوره گواهی شرکتدردوره صادر میشود.اسحاقی ارائه آموزشهای
فرهنگی و هنری برابردر راستای عدالت آموزشی را از اهداف مهم طرح
آموزش رایگان هنر برشمرد و گفت:برخورداری فرزندان ایران اسالمی
از امکان برابردر آموزشهای فرهنگی و هنری،رویکرد و شعار تحول
و عدالتمحوریدردولت سیزدهم و صیانت از هنرهای ملی،بومی و
محلی ازدیگر اهداف و رویکردهای این مهم است.او با بیان اینکه طرح
آموزش رایگان هنردر راستای تقویت عدالت آموزشی با مشارکت
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمیدر مناطق محروم جنوب کرمان اجرا
میشود،افزود:برنامههایویژهایدرحوزهفرهنگوهنربرایعملبهاین
شعاردرمناطقمحروموکمترتوسعهیافتهومرزیازجملهجنوبکرمان
طراحی شده که به تدریج اجرا میشود.او تصریح کرد:جاماندگان از
ادامه تحصیلدردوره متوسطه با شرکتدر ایندورهها و پس از کسب
مهارت الزم میتواننددر آزمونهای ادواری ثبتنام و شرکت ودر صورت
قبولی،گواهینامه مهارتیدریافت و برای اخذدیپلم کاردانش به وزارت
آموزش و پرورش ارائه کنند.

طرح پاییزه کتاب
در کرمان آغاز شد
طرح پاییزه کتاب همزمان با سراسر کشــور از امروز به مدت پنج
روزدر استان کرمان آغاز شده و تا چهارشنبه سوم آذر  ۱۴۰۰ادامه
خواهدداشت.
به گزارش کرمان نو ،محمد جواد حســین زاده ،معاون فرهنگی و
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اعالم
این خبر افزود:این طرح در شهرهای کمتر برخوردار از کتابفروشی
 ۱۰روز اســت؛ بنابراین روز پایانی طرحدر این شهرها پایان روز
دوشنبه هشتم آذر خواهد بود.
وی ادامهداد :در طرح پاییزه کتاب خریداران میتوانند کتابهای
تالیفی را با یارانه ۲۰درصدی و کتابهای ترجمه شده را با یارانه
۱۵درصدی از کتابفروشــیهای عضو طرح  -تا سقف  ۳۰۰هزار
تومان  -خریداری کنند.
لیست کتاب فروشی های استاندر طرح پاییزه : 1400
پاتوق کتاب کرمان  -پیام اندیشــه  -ترنجســتان  -زمزم هدایت
 شهر کتاب کرمان  -طوبی  -فرهنگ  -فرهنگ  - 2فرهنگ نوین -فرهنگستان سیرجان  -ماهور  -کتاب خوب  -کتاب تابش  -کتاب
خوب  - 2کتاب سرو کرمان  -کتاب میعاد  -کتابرسان
پدربزرگ(بردسیر)

امام جمعه جیرفت :

مشکل آب شرب
و کشاورزی شهرستانهای
حوزه هلیلرود حل شود
امام جمعه جیرفت خواستار حل مشــکل آب شرب و کشاورزی
شهرستانهای حوزه هلیلرود از سوی دولت سیزدهم شد.
حجت االسالم میثم تارم اظهار کرد :هلیلرود یکی از رودخانههای
معروف منطقــه جیرفت و اســتان کرمان اســت؛ ایــن رود از
سرشاخههای رابر و بافت شروع میشــود و به جیرفت و رودبار و
کهنوج میرسد و به تاالب جازموریان میریزد.
او سرسبزی منطقه و آب تاالب جازموریان را حاصل پرآبی رودخانه
هلیلرود توصیف کرد و افزود :ساخت سد صفارود نزدیک رابر در
سرشــاخههای این رودخانه میتواند مضرات و مشکالت فراوانی
داشته باشد؛ این کانال جدید االحداث باعث خشک شدن بسیاری
از قناتهای روستاها می شود.
تارم حقابه تاالب جازموریان را مورد اشاره قرار داد و گفت :اگر این
آب خشک شود ،جنوب کرمان و بخشی از سیستان و بلوچستان و
هرمزگان تحت تأثیر ریزگردها و مشکالت ناشی از آن قرار خواهد
گرفت.
امام جمعه جیرفت خرده گرفتن بسیاری از مسئوالن فعلی و سابق
دولتی و غیردولتی را به ساخت سد بر هلیلرود را مورد توجه قرار
داد و گفت :اهالی جنــوب در این خصوص علیــه آب منطقهای
کرمان طرح شــکایت کردند و دادگاه حکم صادر کرد که این کار
متوقف شود.
امام جمعه جیرفت با اشاره به متوقف بودن ساخت سد بر رودخانه
هلیلرود ،ابراز کرد :متاســفانه مدتی پیش خبر دادند که مجدد
مشغول کار هستند و البته دادستانی جلوی این کار را گرفت .اما
کماکان به فکر انجام این کار هستند ،این در حالی است که در آینده
منطقه جنوب که قطب کشاورزی کشور است و از نظر محصوالت
زراعی و باغی هند کوچک ایران به شمار می آید از این مشکل رنج
خواهد کشید.
او اظهار کرد :با توجه به اینکه به بســیاری از مناطق و روستاهای
حوزه جازموریان آبرســانی نشــده و در بعضــی از مناطق حوزه
هلیلرود و جازموریان آب آشامیدنی شور و تلخ و یا دچار کمبود
است ،مستدعیست مســئوالن با نگاه ویژه جهت آبرسانی و رفع
مشکالت مردم این حوزهها اقدام کنند.

خانهی مجردها جور شد ،فقط ازدواج کنید

اخبارشرکتها

 ۴۰۰هزار میلیارد تومان
کسری بودجه داریم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق برآوردها حدود۴۰۰
هزار میلیارد تومان کسری بودجه  ۱۴۰۰است ،گفت :دولت ناچار
است نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی را برای برخی از اقالم اساسی همچنان در
بودجه سال آینده حفظ کند.جعفر قادری ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس درباره تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه۱۴۰۱
اظهار کرد :بعید است که دولت بتواند تمام ارز ۴۲۰۰تومانی را از بودجه
 ۱۴۰۱حذف کند .دولت ناچار است نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را برای برخی
از اقالم اساسی همچنان در بودجه سال آینده حفظ کند.
وی با اشاره به اقالمی که در بودجه سال آینده شامل ارز  ۴۲۰۰تومانی
میشوند ،ادامه داد :ارز  ۴۲۰۰تومانی برای نان یعنی گندم و دارو در
بودجه سال آینده حفظ میشود اما نکته مهم این است که حذف
بخشی از ارز  ۴۲۰۰تومانی منوط بر این است که دولت بتواند ماب ه ازای
آن را در قالب یارانه به مردم بازگرداند تا آثار آن برای بخشی از گروههای
کمدرآمد قابل تحمل باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود :اینکه دولت تا چه حد
میتواند با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برنامه پرداخت یارانه به
مردم را به اجرا برساند ،بحث دیگری است که باید دولت برنامههای خود
در این باره را اعالم کند تا مورد بررسی قرار بگیرد .اما در نهایت دولت
مجبور است فعال یارانه دارو و نان را در نظر بگیرد.
قادری با اشاره به آخرین تصمیمات درباره نرخ تسعیر ارز گفت :نرخ
تسعیر ارز یک نرخ برآوردی است و بر روی بازار ارز اثرگذار نخواهد بود
و تعیین این نرخ به احیای برجام بستگی دارد .در صورت احیای برجام
این اعداد و ارقام کاهش پیدا میکند اما صرفا یک نرخ محاسباتی است
که در براساس آن درآمدهای ارزی به ریال تبدیل میشود و در بودجه
در نظر گرفته میشود و نمیتواند در بازار ارز مبنا قرار بگیرد.
وی افزود :دولت به نرخ روز نرخ تسعیر را تعیین میکند و یک نرخ
شناور خواهد بود و نرخ تسعیر فقط برای تعیین حقوق گمرکی مبنا
قرار میگیرد.

احتمال افزایش
دوباره قیمت سیمان
عضو انجمن سیمان با بیان اینکه گاز سیمانیها از هفته پیش قطع شده
است ،گفت :وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل ۲۰تا ۵۰درصد گران تر
از گاز تحویل واحدها می شود قطعا روی قیمت تمام شده اثر می گذارد.
شهریار گراوندی در مورد وضعیت قطع گاز واحدهای تولیدکننده
سیمان ،اظهار کرد :از روز سه شنبه هفته گذشته گاز کارخانجات سیمان
در شمال ،غرب ،مرکز و جنوب غرب کشور قطع شده و فقط کارخانجات
در جنوب به دلیل پایین بودن مصرف گاز در آن بخش از کشور ،قطع
نشده است.او افزود :هزینه حمل مازوت باالست و واحدهایی که از مراکز
پخش فرآورده های نفتی و پاالیشگاه ها دور هستند به میزان قیمت
مازوت باید هزینه حمل بپردازند.وقتی مازوت به واسطه هزینه حمل۲۰
تا  ۵۰درصد گران تر از گاز تحویل واحدهای سیمانی می شود قطعا این
موضوع روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد.

اختصاص  ۱۵هزار هکتار
از مزارع کرمان به کشت گندم

ت پاییـزه انجام
تاکنوندر اسـتان کرمـان  ۲۸هزار و  ۲۲۶هکتار کشـ 
شده که از این میزان  ۱۵هزار و ۵۰۰هکتار آن گندم است.
فریـدون آهنگـری ،مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه محصـوالت گنـدم ،جـو ،کلـزا ،گلرنگ و
تریتیکالـهدر اسـتان کرمان کشـت میشـود ،گفت :کشـت گنـدم از
 ۱۵مهرماه آغاز میشـود و تـا اواخر آذر مـاه انجام و برداشـت آن از اول
اردیبهشـت مـاه تـا اوایل مـرداد ماه اسـت.
او پیـش بینـی کـرد ،سـطح زیـر کشـتهای پاییـزه اسـتان بـه ۵۵
هـزارو ۳۰۰هکتـار برسـد کـه  ۳۴هـزار هکتـار آن گنـدم اسـت.
آهنگـری افـزود:در اسـتان کرمـان تاکنـون  ۲۸هـزارو ۲۲۶هکتـار
ت پاییزه انجام شـده که از ایـن مقـدار  ۱۵هـزارو ۵۰۰هکتار آن
کشـ 
گندم اسـت.
او تصریح کرد :طی امسـال  ۱۶۳هـزارو ۲۰۰تن گندم از مزارع اسـتان
کرمان (به جز منطقه جنوب) برداشـت می شـود.

کرمانرکورددارزلزله

حهای حمایتی برای ترغیب
تصویب طر 

جوانان به ازدواج در حالی صورت گرفته

که حتی قانون تسهیل ازدواج مصوب سال
 ۸۴هم اجرایی نشده است .در ماده دوم

این قانون آمده بود که دولت مكلف است
عالوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي

پيشبینی شده ،از محل «صندوق اندوخته

ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به
اجاره مسكن ،حسب تشخيص كميته

سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق

وام وديعه مسكن پرداخت كند.

کاغذ وطن

گزارش

قفــل ثبــت نــام مســکن مجردهــا شکســته شــد ،با
ایــن اهــرم کــه تــا قبــل از تحویــل واحــد ،تمامــی
متاهــل باشــند .روز گذشــته معــاون مســکن و
ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی ایــن موضــوع
را اعــام کــرد و گفــت کــه ایــن اقــدام صرفــا بــا
هــدف ازدواج مجردهــا و حــل مشــکل پیــری
جمعیــت ،صــورت گرفتــه  .موضوعــی کــه البتــه
هنــوز جزییــات آن منتشــر نشــده امــا پیــش
شــرط آن ازدواج تــا قبــل از تحویــل واحــد اســت
بــه طــوری کــه حتــی تاکیــد شــده کــهدر صورت
عــدم تاهــل خان ـهای بــه ایــن متقاضیــان تحویــل
داده نمیشــود.
۲۰روز پیــش از ایــن فقــط ســه گــروه از مجــردان
امــکان ثبــت نــامدر ایــن طــرح راداشــتند .بانوان
مجــرد بــاالی  ۳۵ســال ،گــروه دوم معلــوالن
بــاالی  ۲۰ســال و گــروهدیگــر نخبــگان علمــی
کــه از ســوی معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
معرفــی شــدهاند کــهدر ایــن مــورد هــم بحــث
جنســیت و ســن و تاهــل مطــرح نیســت.
۲۱آبــان مــاه امــا اخبــاری مبنــی بــر اضافــه
شــدن مــردان مجــرد بــاالی  ۴۵ســال بــه ایــن
گــروه منتشــر شــد .محمــود محمــودزاده  ،معاون
وزیــر راه و شهرســازیدر ایــن بــاره گفتــه بــود:
بــا تصویــب هیــات وزیــران امــکان ثبــت نــام
مــردان مجــرد بــاالی  ۴۵ســال و بیمــاران خــاص
مجــرددر طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن
فراهــم شــد؛ پیشــنهاد ثبــت نــام ســایر مجردهــا
کــه ســن کمتــریدارنــد نیــز بــه شــرط تاهــلدر
زمــان تحویــل ارائــه شــده کــه بــه زودی نتایــج
آن اعــام میشــود .بــا اضافــه شــدن ایــندو
گــروه ســرجمع ۵گــروه از زیــر تیــغ شــرط تاهــل
گــذر کردنــد.
*امکان ثبت نام تمامی مجردین باالی
۱۸سال
از روز گذشــته امــا امــکان ثبــت نــام مجــردان
بــاالی ۱۸ســال هــم فراهــم شــد .معــاون وزیــر

راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه رشــد جمعیــت
کاهــش زیــادی یافتــه و مــا اکنــوندر طرحهــای
مســکن بــه دنبــال ایجــاد مکانیزمــی بــرای
تشــکیل خانــواده و حــل پیــری جمعیت هســتیم،
گفت:امــکان ثبــت نــام کلیــه مجردیــن فراهــم
شــد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرســازی بــا اشــاره بــه موافقــت شــورای عالــی
مســکن بــا کلیــات ثبتنــام ســایر مجردهــا
در طــرح نهضــت ملــی مســکن ،گفــت :ایــن
پیشــنهاد هنــوز وارد بررســی جزئیــات نشــده و
در حــال تهیــه آن هســتیم ،امــا ثبتنــام ســایر
مجردهــا در نهضــت ملــی مســکن مشــروط
اســت بــه ایــن معنــی کــه موقــع تحویــل واحــد
مســکونی بایــد متاهــل باشــند.
ویدر پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مجردهــادر
کــدام مرحلــه از ثبتنــام واحــد مســکونی بایــد
تاهــل خــود را بــهدولــت اثبــات کننــد ،گفتــه:
ایــن گــروه بایــد هنــگام تحویــل مســکن متاهــل
باشــند و اگــردر زمــان تحویــل واحــد مســکونی
خــود متاهــل نباشــند خانــه بــه آنــان تحویــل
دا ده نمیشــو د.
*ترغیب به ازدواج میانساالن
بــه گفتــه او تصمیــم بــرای ورود مــردان مجــرد
 ۴۵ســاله بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن نیــزدر
راســتای همیــن سیاســت اســت .بــا ایــن وجــود
بــه نظــر مــی رســد کــه حتــی مجردیــن بــاالی
 ۴۵ســال هــم فقــطدر صورتــی مــی تواننــد
صاحــب خانــه شــوند کــه قبلــش ازدواج کــرده
باشــند.دولت و مجلــس بــهدو طریــق ســعیدر
ترغیــب افــراد بــه ازدواج دارد .طریقــه اول قانــون
جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده و طریقــه
دوم بازگذاشــتن طــرح هــای مســکندولتــی
بــرای مجردیــن و الــزام آن هــا بــه ازدواج بــرای
تحویــل واحدهــا.
بــا ایــن حــال طبــق گفتــه مدیــرکل دفتــر
برنامهریــزی و توســعه اجتماعــی جوانــان وزارت
ورزش در  ۱۵مــرداد مــاه  ۳۳درصــد جوانــان
تمایلــی بــه ازدواج ندارنــد .اعظــم کریمــیدر این

همسـایه بوده که ۶۲درصد وزن و ۵۲درصد ارزش کل
تجارت را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
وی افزود:در ایـن مدت  ۴۷میلیـون و  ۸۸۵هزار و ۳۰۶
تـن کاال بـه ارزش  ۱۴میلیـارد و  ۷۸۲میلیـون و ۷۳۶
هـزار و ۴۵۴دالر به  ۱۵کشـور همسـایه صادر شـد که
۶۴درصـد وزن و ۵۵درصـد ارزش کل صـادرات هفـت
ماهـه کشـور بوده اسـت.
لطیفـی در خصـوص میـزان صـادرات بـه کشـورهای
همسـایه تصریح کرد :عراق بـا  ۱۹میلیـون و  ۷۴۰هزار
و  ۲۰۸تن بـه ارزش پنج میلیـارد و  ۴۸۲میلیون و ۶۲۰
هـزار و ۲۹۳دالر ،ترکیـه بـا  ۱۰میلیـون و  ۹۹۵هزار و

 ۵۵۶تن بـه ارزش سـه میلیـارد و  ۳۹۷میلیـون و ۲۷۸
هـزار و ۲۵۰دالر ،امـارات بـا  ۶میلیـون و  ۶۰۱هـزار و
 ۵۸۹تـن بـه ارزش  ۲میلیـارد و  ۵۸۹میلیـون و ۵۶۰
هـزار و ۴۸دالر ،افغانسـتان بـا  ۲میلیـون و  ۷۸۹هزار و
 ۹۸۱تن بـه ارزش یک میلیـارد و  ۱۲۵میلیـون و ۵۰۱
هـزار و  ۹۵۵دالر و پاکسـتان بـا یـک میلیـون و ۵۹۰
هـزار و  ۳۲۹تـن بـه ارزش  ۶۵۵میلیـون و  ۱۵۴هزار و
۹۳۰دالر ،پنـج مقصد اول صـادرات کاالهـای ایرانی به
همسـایگان بـود.
وی افـزود :عمـان بـا  ۳۲۷میلیـون و  ۴۲هـزار و ۴۸۴
دالر ،روسـیه با  ۳۱۷میلیـون و  ۳۵۸هـزار و ۵۳۹دالر،

رابطــه گفتــه اســت :براســاس نظرســنجیهای
انجــام شــده بــر روی جوانــاندر آســتانه ازدواج،
۳۳درصــد جوانــان حتــی بــا وجــود پیــدا شــدن
فــرد مناســب و فراهــم بــودن شــرایط اقتصــادی
تمایلــی بــه ازدواج ندارنــد.
طبــق گفتــه او  ۹ .۳۴درصــد از جوانــان بــه
علــت بــاال بــودن هزینههــای ازدواج۳۰ ،درصــد
جوانــان بــه علــت نداشــتن شــغل۳ .۲۶ ،درصــد
جوانــان نیــز تــرس از ازدواج ناموفــق را ازدالیــل
تاخیــر در ازدواج عنــوان کردهانــد.
*خانواده ها تمایلی به بچه دار شدن ندارند
گــزارش نشــریه وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی
ایــران کــه از ســمت مرکــز آمــار ایــران منتشــر
شــده گویــای کاهــش ادامــهدار فرزنــد آوری
اســت .براســاس نتایــج ایــن نشــریه در بهــار
 ،١٤٠٠تعــداد  ٢٦٩٧٤٨والدت بــه ثبــت رســیده
اســت کــه در مقایســه بــا فصــل قبــل از آن
(زمســتان  ١٢٧٤٤ )١٣٩٩مــورد افزایــش و فصل
مشــابه ســال قبــل (بهــار  ١٠٨١٦ )١٣٩٩مــورد
کاهــش یافتــه اســت.
تصویــب طر حهــای حمایتــی بــرای ترغیــب
جوانــان بــه ازدواج در حالــی صــورت گرفتــه
کــه حتــی قانــون تســهیل ازدواج مصــوب ســال
 ۸۴هــم اجرایــی نشــده اســت .در مــاده دوم
ایــن قانــون آمــده بــود کــهدولــت مكلــف اســت
عــاوه بــر اســتفاده از منابــع بودجــه ســنواتي
پيشبینــی شــده ،از محــل «صنــدوق اندوختــه
ازدواج جوانــان» بــه مزدوجيــن نيازمنــد بــه اجاره
مســكن ،حســب تشــخيص كميتــه ســامان ازدواج
بــا توجــه بــه امكانــات صنــدوق وام وديعه مســكن
پرداخــت كنــد.
در مــاده ســه ایــن قانــون نیــز از الــزامدولــت
بــه فراهــم کــردن مســکن موقــت بــرای زوج
هــای جــوان حداکثــر تــا ســه ســال گفتــه بــود.
در ایــن مــاده آمــده اســت«:دولت مكلــف اســت
عــاوه بــر بهــره منــدي از تســهيالت متــداول و
رايــج فعلــي از طريــق نهادهــاي عمومــي نظيــر
شــهرداري و اوقــاف و امــور خيريــه و بــا بهــره
گيــري از همــكاري و امكانــات وزارت مســكن

آذربایجـان بـا  ۲۷۲میلیـون و  ۹۵۸هـزار و ۳۷۲دالر،
ارمنسـتان بـا  ۱۸۰میلیـون و  ۴۲۵هـزار و ۷۶۵دالر،
ترکمنسـتان بـا  ۱۷۴میلیـون و  ۱۶۳هـزار و ۸۹دالر،
قزاقسـتان بـا  ۹۵میلیـون و  ۲۰۹هـزار و  ۷۶۵دالر،
قطـر بـا  ۸۵میلیـون و  ۳۷هـزار و  ۳۲دالر ،کویـت بـا
 ۷۶میلیـون و  ۲۴۶هـزار و ۶۶۹دالر ،بحریـن بـا چهار
میلیون و  ۱۳۸هزار و ۲۴۷دالر و عربسـتان سـعودی با
 ۴۱هـزار و ۱۸دالر به ترتیـب مقاصد ۱۵گانـه صادرات
کشـور به همسـایگاندر هفت مـاه سـال  ۱۴۰۰بودند.
سـخنگوی گمرک گفت :در میان  ۱۴۳مقصد صادراتی
کشـور ،عـراقدر جایـگاهدوم ،ترکیـهدر جایگاه سـوم،
امـاراتدر رتبـه چهـارم ،افغانسـتاندر جایـگاه پنجم،
پاکسـتان در جایـگاه هفتـم ،عمـان در جایـگاه دهـم،
روسـیهدر جایـگاه یازدهـم ،جمهـوری آذربایجـاندر
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بازار و بورس

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه :اگر در زمان تحویل واحد مسکونی خود متاهل
نباشند خانه به آنان تحویل داده نمیشود

نیمی از کاالهای ایران به همسایگان فروخته شد
بـه گفتـه سـخنگوی گمـرک میـزان تجـارت بـا
همسـایگاندر هفـت مـاه گذشـته  ۶۱میلیـون و ۴۶۶
هزار تن بـه ارزش  ۲۸میلیارد و  ۳۰۰میلیـوندالر بوده
که ۶۲درصـد وزن و ۵۲درصـد ارزش مجموع مبادالت
تجـاری کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
«سـید روح اللـه لطیفـی» اظهـار داشـت :از مجمـوع
تجـارت  ۹۸میلیـون و  ۶۸۷هـزار و  ۵۸۱تنی کشـور به
ارزش  ۵۴میلیـارد و  ۸۱۲میلیون و  ۴۵۰هزار و ۴۹دالر
در هفت مـاه نخسـت امسـال ۶۱ ،میلیـون و  ۴۶۵هزار
و  ۹۶۴تن بـه ارزش  ۲۸میلیـارد و  ۳۱۹میلیون و ۲۶۱
هـزار و ۳۰۵دالر ،مربـوط بـه تبـادل کاال با  ۱۵کشـور

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

منبع :برنا

برنامه کاشت محصوالت متنوع که در شهرستان
خبر
محروم ریگان در شرقیترین نقطه استان کرمان
جوابگو باشد و بتواند این منطقه را از تک محصولی
خارج کند در دستور کار مدیران و اهالی قرار
گرفته است.شهرستانریگان با خاکی حاصلخیز با وجود آنکه
طی سالهای گذشته انواع محصوالت با کیفیت را تولید و صادر
میکرده،خیلی وقت است که درگیر تک محصولی و آن هم خرما
شده است؛خرمایی که به قیمت پایین از باغداران میخرند و هزینه
هایشان را هم کفاف نمیدهد.طی روزهای اخیر موضوع کاشت
سیر در این شهرستان برای تبدیل این منطقه به یکی از قطبهای
این محصول در دستور کار قرار گرفت و امیدها را روشن کرد تا
زمینه خروج ریگان از تک محصولیرا فراهم آورد.
اما در اقدامی اخیرا با هدایت جها دکشاورزی ریگان،طرح
کاشت سیر در این منطقه امکانسنجی و اجرایی شد و برای
شروع سه هکتار از مزارع منطقه زیرکشت سیر رفت.این اقدام با
مشارکت یکی از کشاورزان ریگانی و مشاوره کارشناسان مدیریت
جهادکشاورزی و یکی از سیرکاران منطقه شهدادکرمان شروع
شد تا با انتقال تجربه سیرکاران شهداد به ریگان بتواند سرمنشا
تحوالت خوبی در این بخش کشاورزی ریگان باشد.
اشتغال و خروج از تک محصولی
این کشاورز بااشاره به اینکه با کاشت این محصول در زمینهایش
زمینهاشتغال۱۰نفرفراهمشدهگفت:بسیارخوشحالمکهکمکی
برای خروج شهرستان ریگان از تکمحصولی انجام دهم؛ضمن
اینکه خودمان هم از این اقدام نفع میبریم.
امیر نعمتی بیانکرد:زمینهای مستعد کشاورزی زیادی در
ریگان وجود دارد که با برنامهریزی و مشاوره میتوان بهخوبی از
آنها استفاده کرد.بهزادپناه دیگر کشاورز ریگانی که در این زمینه
مشغول به کار شده گفت:امیدوارم با بهرهگیری از مشاورههای
علمی و نیز تجهیزات بتوانیم نهایت بهرهوری را در زمینهایمان با
محصوالت متنوع داشته باشیم.
مدیر جهادکشاورزی ریگان نیز در این زمینه گفت:کشت سیر به
صورت الگو در سه هکتار از مزارع شهرستان ریگان آغاز شده و
پیشبینی میکنیم از هر هکتار ۲۵تن محصول برداشت شود.
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و شهرســازي و بنيــاد مســكن انقــاب اســامي
و اســتفاده از زمينهــايدولتــي يــا زمينهــاي
اهدايــي خيريــن ،واحدهــاي ســاختماني بــه
عنــوان «مســكن موقــت» احــداث كــرده و آنهــا
رادر اختيــار زوجهــاي جــوان بــا اجــاره مناســب
قــرار دهــد .مــدت اســتفاده هــر زوج متقاضــي
از ايــن واحدهــا حداكثــر ســه ســال اســت ».بــا
ایــن حــال ایــن قانــون تــا ۱۶ســال بعــدش اجــرا
نشــد.موضوعی کــه کریمــی ،مدیــرکل دفتــر
برنامهریــزی و توســعه اجتماعــی جوانــان وزارت
ورزش آن را بــه تشــکیل نشــدن ایــن صنــدوق
ربــط داده و گفتــه بود:بــا پیگیــری نماینــدگان
مجلــس و وزارت ورزش و جوانــان پــس از ۱۵
ســال ،وزارت اقتصــاد متقاعــد شــد کــه بایــد
ایــن صنــدوق را تشــکیلدهــد ودر نهایــتدر ۱۹
اســفند مــاه  ۹۹پیــش نویــس صنــدوق اندوختــه
جوانــان بــرای تصویــبدردولــت آمــاده شــد
و بــا تصویــب اساســنامه صنــدوق عمــا پیــش
بینــی منابــع اجرایــی قانــون اتفــاق میافتــد و
دســتگاهها ملــزم بــه اجــرای قانــون تســهیل
ازدواج میشــوند.
حــاالدر شــرایطی کــه بــه گفتــه جعفــر قــادری،
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس مــا
۴۰۰هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه داریم
دولــت طــرح هایــی بــر رویدوش خــود گذاشــته
کــه اساســا هنــوز منابــع آن مشــخص نیســت.
در طــرح نهضــت ملــی مســکن نیــز اگرچــه
بانــک مرکــزی اعطــای تســهیالت  ۳۶۰هــزار
میلیــارد تومانــی را بــه بانــک هــا ابــاغ کــرده ،امــا
همچنــان زمزمــه هــای تهاتــر نفــت بــا ســاخت و
ســاز بــرای تأمیــن مالــی ایــن طــرح شــنیده مــی
شــود .موضوعــی کــه فرهــاد بیضایــی ،کارشــناس
اقتصــاد مســکن  ۲۶آبــان مــاهدربــارهاش گفتــه
بود:یکــی از راه هــا ایــن اســت کــه پیمانــکار ،مــا
بــه ازای نفــت وارداتــی خــود مصالــح ســاختمانی
وارد کشــور کنــد کــه ضمــن تعطیلــی کارخانجات
داخلــی هزینــه ســاخت را بــه علــت افزایــش
هزینــه حمــل و نقــل بیشــتر خواهــد کــرد و
عقالنــی نخواهــد بــود.

جایـگاه دوازدهـم ،ارمنسـتان در جایـگاه پانزدهـم،
ترکمنسـتاندر جایگاه شانزدهم ،قزاقسـتاندر جایگاه
بیسـت ودوم ،قطردر جایگاه بیسـت و سـوم ،کویتدر
جایـگاه بیسـت و ششـم ،بحریـندر جایـگاه هفتـادم و
عربسـتان در جایـگاه  ۱۲۱قـرار گرفتـه اند.
ویدر خصـوص واردات از کشـورهای همسـایه گفـت:
از مجمـوع واردات  ۲۳میلیون و  ۵۸۰هـزار و  ۶۵۸تنی
کاال بـه ارزش  ۲۷میلیارد و  ۷۳۸میلیـون و  ۶۲۳هزار و
۲۴۲دالری کشـوردر هفـت ماهه نخسـت ۱۳ ،میلیون
و  ۵۸۰هزار و  ۶۵۸تن کاال بـه ارزش  ۱۳میلیارد و ۵۳۶
میلیـون و  ۵۲۴هـزار و ۸۵۱دالر مربـوط بـه واردات از
کشـورهایدارای مـرز زمینـی ودریایـی با ایـران بوده
اسـت که ۵۸درصد وزن و ۴۹درصـد ارزش کل واردات
را شـامل می شـود.

رکود در بازار طال

پیش بینی روند نزولی دالر

ریزش شاخص بورس در روز سرخ لیدرها

اونس جهانی طال در باالترین نرخ  ۱۸۴۷دالر و در پایینترین قیمت  ۱۸۴۵دالر را ثبت کرد.
قیمت طال  ۱۸عیار در باالترین نرخ بازار دیروز یک میلیون و  ۲۳۲هزار تومان و در کمترین
قیمت به یک میلیون و  ۲۳۰هزار تومان رسید.
قیمت سکه در بازار روز گذشته با یک نوسان نسبی همراه بود و به قیمت  ۱۲میلیون و ۳۹۰
هزار تومان رسید .قیمت نیمسکه در ســایت اتحادیه طال تهران شش میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان اعالم شد .قیمت ربع سکه سه میلیون و  ۷۰۰هزار تومان اعالم شد.
فروشندگان طال میگویند بازار طال راکد است و طال با حجم اندک بین معاملهگران خرید
و فروش میشود.
در همین مورد نایب رئیس اتحادیه طالی تهران میگوید :تقاضایی در بازار وجود ندارد .داد
و ستدها نسبت به هفتههای گذشته کاهش زیادی داشته است.
به گفته محمد کشــتیآرای در ابتدای هفته به دلیل نوسان قیمت دالر و انس جهانی ،طال
گران شد اما در آخرین معامالت به دلیل افت قیمت دالر و انس جهانی طال به یک باره روند
کاهشی گرفت.

دالر روز گذشـته  ۳۰تومـان باال رفـت اما نتوانسـت سـطح حمایتـی  ۲۸هزار
و  ۲۰۰تومانـی را پـس بگیـرد .سـریال ریزشهـای دالر ادامـه دارد .قیمـت
دالر آمریـکا عصر روز پنجشـنبه گذشـته سـطح حمایتـی حسـاس  ۲۸هزار و
 ۲۰۰تومانی را از دسـت داد و در محـدوده  ۲۸هزار و  ۱۵۰تومـان قرار گرفت.
شکسـت سـطح حمایتـی دالر از نـگاه برخـی از بازیگـران ارزی میتوانـد
زمینهسـاز افزایـش فشـار فـروش معاملهگـران فنـی در ابتـدای امـروز شـود.
رضا زنگویـی ،کارشـناس اقتصادی نزدیک شـدن بـه  ۸آذر که در واقـع تاریخ
مذاکرات وین اسـت،را ماننـد مانعی مقابـل روند صعودی دالر دانسـت.
به گفتـه او احتمال افزایـش نرخ دالر تـا حداقـل  ۸آذر کم اسـت و پیش بینی
میشـود بـازار متعادل شـود و رونـد رو بـه نزولی را شـاهد باشـیم .بـه صورت
کلـی باید منتظـر نتیجـه مذاکـرات  ۲۹نوامبر بـود تـا تکلیف دالر تـا حدودی
مشـخص شود.

بورس روز گذشته در حالی کانال  ۱٫۴میلیون را ازدستداد که لیدرهای بازار قرمزپوش بودند.
در آخرین شنبه آبان ،شاخص کل بورس بیش از  ۲۷هزار واحد ریخت و وارد کانال  ۱٫۳میلیون واحد شد.
در این روز شاخص کل و هموزن به ترتیب  ۱٫۹و  ۰٫۸۴درصد افت را ثبت کردند .فوالد ،فارس ،پارسان و
شستا امروز بیشترین تاثیر منفیدر شاخص کل راداشتند.
ارزش معامالت نیز در این روز بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود که نســبت به چهارشنبه هفته قبل
افتداشت.
با اینکه بازار سهام آخرین روز از هفته گذشته را با رشد اندک پشت سر گذاشته بود ،روز گذشته با حجم
پاییندر عرضه و تقاضا ودر نهایت افت شاخص کل مواجه بود.
گروه شــیمیایی ،اداره بازارهای مالی و فلزات اساســی برترین گروههای صنعتی امروز بودند .پاالیش،
فوالد و شستا بیشترین ارزش معامله و خبهمن ،پترول و خگســتر بیشترین حجم معامالت را به خود
اختصاصدادند.
فرآوردههای نفتی ،شرکتهای چندرشتهای صنعتی و بانکها امروز تماما قرمز پوش بودند .سایر لیدرهای
بازار نیز وضعیت بهتری نداشتند .به طور کلی روز گذشته وضعیت سهمهای کوچک بهتر از لیدرها بود.

یک متخصص ژئومورفولوژی درباره اینکه
بیشترین زلزلههای ایران در کدام استانها
رخ میدهد؟ گفت :بر اساس آخرین آمار و
اطالعات و پایشها ،بیشترین زمین لرزههای
کشور در سه استان کرمان ،فارس و هرمزگان
حوادث میشود.
علیاصغر هدایی با اشاره به اینکه ایران
کشوری زلزله خیز است و با توجه به حرکت
صفحه عربستان وارد دوره افزایش زمین
لرزه در ایران شدهایم ،گفت :در حال حاضر
بیشتر استا نهای کشور زلزله خیز بوده
و بسته به نوع گسلهای موجود در آنها
شاهد زلزله در آ نها هستیم .بر اساس
آخرین آمار و اطالعات و پایشها ،بیشترین
زمین لرزههای کشور در سه استان کرمان،
فارس و هرمزگان رخ میدهد .استان کرمان
دارای زمین لرزههایی با قدرت ضعیف و
متوسط است و رتبه اول زلزله خیزی کشور
را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره به
اینکه بیشتر زمین لرزههایی که در ایران رخ
میدهد بین ۳تا ۵.۵ریشتر است ،افزود :البته
ممکن است گاهی به دالیل مختلف از جمله
وارد شدن فشار به مناطق زمین شناسی
گاهی در برخی گسلها زمین لرز ههای
بزرگ رخ دهد که نمونه آن را در سرپل ذهاب
و اخیرا منطقه خورگو آن را شاهد بودیم.به
گفته هدایی ،وقتی زلزلههایی با قدرت باال رخ
میدهد باید منتظر پس لرزههای آن تا مدتی
باشیم ،اما در منطقه زمین شناسی زاگرس
به علت ساختار ممکن است پس لرزههایی
با قدرت  ۴یا حتی  ۵ریشتر تا مدت دو ماه رخ
دهد ،اما هرچه از زمان زمین لرزه میگذرد،
پس لرزهها هم قدرت کمتری خواهند داشت.
این متخصص ژئومورفولوژی با بیان اینکه
زمین لرزه گاهی باعث تخریب کامل نشده
و خسارتهایی را به ساختمانها وارد کرده
و آنها را ناایمن میکند ،افزود :در مناطقی
که زمین لرزههای شدید باعث ایجاد زلزله
میشوند ممکن است به بافت خانه آسیب
وارد شود .این مناطق بعد از زلزله اصلی
ناایمن بوده و ممکن است با یک پس لرزه
 ۵یا حتی  ۴ریشتری دچار خسارت بیشتر
و خرابی شود ،برای همین بهتر است افراد تا
زمانی که پس لرزهها ادامه دارد از اقامت در
این خانهها پرهیز کرده و در اولین فرصت به
مقاوم سازی آن بپردازند.

حقوق۵۰۰دالری
برایچوپانانایرانی
درارمنستان
چند روز پیش خبر اسـتخدام چوپان ایران
در ارمنسـتان در فضـای مجازی دسـت به
دسـت میشـود و بـرای بسـیاری سـؤال
اسـت که ایـن چه نـوع اسـتخدامی اسـت
و چـرا بایـد چوپـان از ایـران به ارمنسـتان
بـرود؟ مسـأله دوم اینکـه گفتـه میشـود
ایـن چوپانهـا بایـد بـه زبـان عربـی بایـد
مسلط شوند و این سـؤال دیگری را در ذهن
مخاطبـان ایجـاد کرده اسـت.
منصـور پوریـان رئیس شـورای تامیـن دام
کشـور  ،گفت :اوال این آگهی فقـط در ایران
توزیع نشـده بلکـه در کشـورهای همجوار
و همسـایه نیـز چنین آگهـی وجـود دارد و
تقریبـا از اکثـر کشـورهای منطقـه چنین
درخواسـتی شـده است.
پوریـان همچنیـن گفـت :واژ ه چوپـان بـه
همـان معنایـی کـه در کشـور مـا رایـج
اسـت ،به کار بـرده نمیشـود بلکـه منظور
کارشناسـان و متخصصان امور دام هستند
کـه بـه تجـارت و هـم امـور پـرورش دام
آشـنایی کامـل داشـته باشـند.
رئیس شورای تامین دام کشـور در پاسخ به
این سـؤال که چرا نوشـته شـده مسـلط به
زبان عربی باشـند ،گفت :بیشـتر مشتریان
دام ارمنسـتان کشـورهای عربی هسـتند،
بنابراین بایـد به زبان عربی مسـلط باشـند
تـا بتواننـد بـا مشـتریان کـه عمدتـا عربی
هسـتند ارتباط برقـرار کنند.
بـه گفتـه ایـن مسـئول ایـن آگهـی در
اسـتانهای آذربایجـان غربی و خوزسـتان
توزیع شـده و اعالم شده اسـت به چوپانانی
که به زبان عربی مسـلط هسـتند  500دالر
و اگـر مسـلط نباشـند  400دالر پرداخـت
میشـود.
پوریـان دربـاره دالیـل این اقـدام از سـوی
ارمنسـتان گفت :این کشـور مزیت بسـیار
خوبـی در پـرورش دام دارد بـه علاوه برای
جـام جهانـی قطـر هـم برنامههایـی دارد،
قصـد دارد صـادرات دام سـبک را بـه یـک
میلیون راس افزایش دهد و بازار کشورهای
عربـی را فرصـت بسـیار مناسـبی میداند،
این کشـورها بـه برههـای سـبک و کوچک
عالقـه زیـادی دارند.
وی همچنیـن گفت :قطر نیز در ارمنسـتان
از یک سـال پیش سـرمایه داری در پرورش
دام داشـته و به همیـن منظور تقاضـا برای
پـرورش و نگهـداری در ارمنسـتان بیشـتر
شـده اسـت و ایـن دلیـل دیگـری بـرای
اسـتخدام چوپـان مسـلط بـه زبـان عربـی
اسـت.
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زیستمند

طرالن

مشخصات ظاهری :این پرنده 48 ،تا  60سانتی متر طول دارد.
پرنده ی ماده به طور محسوسی از پرنده ی نر بزرگتر و گستردگی بال هایش هم
اندازه ی سارگپه ی معمولی است  .در پرنده ی نر ،شکم فرورفته تر و قوی تر،
بال ها بلند و کشیده تر و پهن با قاعده ی وسیع تر ،و دم ،در قاعده پهن تر و در
انتها گردتر دیده می شود و سر و گردنش افراشته است .روتنه خاکستری تیره و
محدوده ی سرو گردن قهوه ای تیره ،با خال های کمرنگ روی گوشپرها و زیر
تنه ی سفید با راه راه عرضی نزدیک به هم به رنگ قهوه ای پررنگ ،دیده می
شود .باالی چشمش نوار سفید پیوسته ای نمایان است و پوشپرهای زیر دمش
سفید است .بال پرنده ی ماده گردتر و اندکی پهن تر است .پرنده ی نابالغ پرو
بال کم رنگ تری دارد و سطح شکمش نخودی رنگ دیده می شود و خطوط راه
راه قهوه ای نامنظم و طولی شکل دارد  .این پرنده از قرقی قوی تر بوده و بال باز
روی مستقیم تری دارد .در ارتفاع پایین و با مهارت البالی درختان پرواز کرده و
شکار را ناگهانی می گیرد.
صدا :صدای این پرنده بلند و جیغ مانند  ،شبیه «جی –اک،جی-آک،جی -اک» و
یا «کک -کک» شنیده می شود.
زیستگاه :این پرنده درجنگل ها ،بیشه زارها و نقاط دور افتاده ی جنگل به سر
برده و نزدیک فضاهای باز و و روی
درختان بزرگ آشیانه می سازد .در
ایران؛ به صورت مهاجر زمستانی ،در
شمال و به تعداد اندک در فارس و
بلوچستان دیده می شود.
حفاظت :این پرنده در زمره ی
پرندگان حمایت شده است ،بنابراین،
برای حفاظت از آن ،اقدامات ویژه
ی حفاظتی ،خصوصا در آذربایجان
شرقی و مناطق تولید مثلش در
استان اردبیل ،ضروری است/.کویرها و
بیابانهای ایران

کتاب

منبع :ایرنا

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ
آهن گهر زمین آیین تجلیل از کتابداران
و مولفان برتر شهرستان سیرجان
برگزاری شد.
این مراسمدر سالندارالقرآن سیرجان
با حضور امام جمعه شهرستان ،فرماندار
ویژه ،مدیر کل امور کتابخانه استان،
ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
سیرجان ،رییسدفتر نماینده سیرجان،
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
گهرزمین ،معاون بهرهبرداری گهرزمین،
جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی
و همچنین جمع کثیری از مولفان
سیرجانی برگزار شد.
در آغاز مراسم دکتر محمدرضا
خضری پور معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی شرکت گهر زمین به
عنوان میزبان این مراسم ضمن خیر

مقدم به مدعوین گفت :نیاز جامعه به
کتابخوانیدر تمامیدوران ها احساس
می شود و امروز وظیفه ما ترویج فرهنگ
کتابخوانیدر سطح جامعه و حمایت از
این قشر فرهیخته است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم
والمسلمین سید محمود حسینی
امام جمعه شهرستان به عنوان دومین
سخنران این مراسم بیان نمود :امروز
شاهد حرکت قابل تقدیری از سوی
شرکت سنگ آهن گهرزمین بودیم که
برای نویسندگان و مولفان شهرمان ارزش
قائل شده و آیین تجلیل از این عزیزان
و همچنین کتابداران محترم را برگزار
کردند.
سپس سهراب بهاالدینی فرماندار ویژه
سیرجان در سخنانی از اقدام ارزنده
شرکت گهر زمین تشکر کرده و رویکرد

مدیران این شرکت و توجه به فرهنگ
را شایسته تقدیر و تجلیلدانست .اودر
ادامه گفت :زیر بنای همه ادیان الهی بر
مبنای کتاب بوده است و زیبنده است که
هدف ما این باشد که زمینه نشر کتاب و
فرهنگ کتابخوانی رادر جامعه گسترش
دهیم.
او همچنین از شرکت گهرزمین و مدیر
کل امور کتابخانه های استاندرخواست
کرد؛ با تدارک یکدستگاه اتوبوس حامل
کتا بهای نفیس و ارزشمند ،این یار
مهربان را به مناطق عشایری و روستایی
شهرستان بفرستند تا این عزیزان نیز از
این نعمت بی بهره نمانند.
احمد وفایی مدیر کل امور کتابخانه
های استان سخنران پایانی این آیین
تجلیل بود.
او در آغاز از مهندس فالح مدیرعامل
شرکت سنگ آهن گهرزمین به جهت
برگزاری این آیین تجلیل و تکریم
قدردانی کرده و ادامه داد :امروز ما باید
عالوه بر نویسندگان و مولفان شایسته
و فرهیخته شهرمان قدردان کتابداران
نیز باشیم .افرادی کهدر ترویج و نشر آثار
فاخر مولفان اهتمام ورزیده و از دیرباز
تاکنون نقش انکار ناپذیریدر این مسیر
داشته اند.حسن ختام این مراسم تقدیر
و تجلیل از نویسندگان و کتابداران
سیرجانی بود.

خبر

تقدیر رئیس کل دادگستری استان کرمان
از شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

در راستای حمایت از سیاسـت های کلی اقتصاد
مقاومتـی در قـوه قضائیـه و رفـع موانـع تولیـد
توسـط رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان از
شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمـان تقدیر شـد
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت شـهرکهای
صنعتـی کرمـان رئیس کل دادگسـتری اسـتان
کرمـان در پیامـی مراتـب تقدیر و تشـکر خود را

از شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمان در راستای
حمایت از سیاسـت هـای کلی اقتصـاد مقاومتی
و رفـع موانـع تولیـد بیـان نمـود ،یداللـه موحد
رئیـس کل دادگسـتری کرمـان ضمـن تشـکر
از همـکاری شـرکت شـهرک هـای صنعتـی در
جهـت رونـق تولیـد خواسـتار تـداوم ایـن روند
شـدند.

عکسنوشت

خبر

فصل جمع آوری بَلیط (بلوط)

برگزاری نمایشگاه صنایعدستی به مناسبت
هفته بسیجدر فهرج

مسئول نمایندگی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستیدر شهرستان فهرج از برگزاری نمایشگاه
صنایعدستی به مناسبت هفته بسیج از تاریخ  30آبانماه سالجاری
به مدت سه روز در خانه صنایعدستی این شهرستان خبر داد.
حمید وحیدزاده با اشاره به اینکه این نمایشگاه در قالب  20غرفه
با حضور هنرمندان و صنعتگران بومی شهرستان فهرج برگزار
میشود اظهار کرد« :در نمایشگاه مذکور صنایعدستی همچون
حصیر ،پته ،لباسهای سوزندوزی شده ،گلیم و…به معرض
نمایش و فروش در میآید».

هر ساله در میانه های فصل پاییز زنان و دختران عشایر
راهی جنگل های بلوط می شوند.در مناطق روستایی
بازفت هر خانواده صاحب بخشی از جنگل است تا بتواند
بلوط های همان قسمت را برای مصارفی مثل خوراک
دام ،خوراک انسان و فروش بچیند.
مردان و زنان جوانتر باالی درخت رفته و با چوب آن
را تکان میدهند .عشایر باید با سرعت بیشتری بلوط
بچینند و به خوزستان کوچ کنند تا کمتر مورد هجوم
سرما قرار بگیرند .سرما باعث میشود بلوط ها زودتر از
درخت بیفتد و چیدن بلوط راحت تر باشد.

عکس :ایرنا

فراخوان جشنواره بین المللی کارتون و
فراخوان کاریکاتور ۲۰۲۲ Golden Hatمنتشر شد.
مهلت ۱۰ :دی ۱۴۰۰
جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور  Golden Hatدر بلژیک
برگزار می شود .در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات
ویژهی «دپارتمانهای تخصصی فستیوارت» برای ثبتنام ،واریز
و دربافت هزینههای ارزی ،ترجمه متون ادبی ،طراحی پورتفولیو،
پوستر و … استفاده کنید.

ارزدیچیتال

نگهباناشیاء
گمشده    

انتشارات:ایهام-نویسنده:روت
هوگان-مترجم:دالرامامیرمستوفیان
«نگهبان اشیاء گمشده» به نقل از
ساندی تایمز از پرفروش ترین کتاب
های رمان جهان است و در  32کشور
جهان ترجمه شده و به فروش رسیده
است .نشریه ی دیلی میل در مورد
این کتاب می گوید« :نخستین ظهور
عاشقانه ،سرگرم کننده و تاثیرگذار
روت هوگان از این جهت گرانبها و
کمیاب است که داستانی واقعی است با
شخصیت های باهوش».

  اینستاگرام

   	     در توییتر چه میگویند؟

  اینستاگرام

خبر

به مناسبت هفته کتابخوانی؛

برگزاری جلسه نقد و بررسی
کتاب«پیامبربیمعجزه»

جلسهنقدوبررسیرمان«پیامبربیمعجزه»باحضورمحمدعلیرکنینویسندهاثر،کارشناسان،
نویسندگان جوان و عالقهمندان به ادبیاتداستانیدر حوزه هنری کرمان برگزار شد.در این
جلسه محمدعلی مالزاده با بیان اینکه «پیامبر بیمعجزه» از دل نیاز به پاسخ به سواالت متعدد
دینی به وجود آمده است ،گفت :یکی از چالشهای من نامگذاری شخصیتهادر این کتاب
است که میتوانست با وسواس بهتری انتخاب شود ،برای مثال نام «سیدحمید نبوی» نمادی از
پیامبر اکرم(ص) بود و خود شخصیت او همدر واقع نسخهای از پیامبر اکرم(ص)در زمان امروز
را به تصویر میکشید .بهترین کار برای انتخاب اسم این بود که اسمی انتخاب بشود که زیاد
آشنا نباشد.مالزاده افزود :ویژگی های خوب کتاب بسیار است ،از نام زیبای کتاب که معنا اضافه
میکند و شرح نمیدهد گرفته تا شخصیت اصلی ما که روحانی است و لباس پیامبر را به تندارد
با چالشهای دنیایی رو به رو میشود و بر سر این بزنگاهها عیار این آدم نمایان میشود ،برای من
این انسان امروزی جذاب است.
مهدی بذرافشان با اشاره به ایده جذاب رمان «پیامبر بیمعجزه» گفت :نقطه قوت اثر حرکت
صادقانه شخصیت اصلیداستان است آثاری از ایندست [کتاب پیامبر بیمعجزه] ادبیات ما را
به جلو میبرد.بذرافشان با بیان این نکته که نوشتندر فضایدینی اگر بادغدغه باشد ارزشمند
میشود تصریح کرد :دین همیشه مسئله ضروری انسان بوده است و اگر هنرمندی سراغ آن برود
ی وقتها بیدلیل
دست خالی بر نمیگردد.حامد حسینیپناه با بیان اینکه کانونگرداستان بعض 
بهمیخورد عنوان کرد :فصل اول رمان استثنایی است و بی نظیر است ،نویسند هم دایره واژگانی
قوی دارد و هم از ابزارها خود به خوبی استفاده کردهاست.
رمان «پیامبر بیمعجزه» نوشته محمدعلی رکنی کهدومین رمان این نویسنده سیرجانی
محسوب میشود ،روایتگرداستان یک روحانی به اسم سیدحمید نبوی است؛ او که میخواهد
برای برگزاری مراسم روضهخوانی شب عاشورا همراه با همسر خود به یکی از روستاهای نزدیک
به مناطق مرزی شرق کشور برود در بین راه اسیر اشرار و سوداگران مرگ میشود و آنها او را با
خود به مکانی نامعلوم به اسم «ششصد و بیست» میبرند.
این کتابداستان جنگ و جدال میان روح و نفس آدمی است .لغزشهایی که هر لحظه رخ
میدهد و تمایالت و تردیدهایی که مسیر زندگی انسان را مشخص میکند.

از صفحه @isna.news

از صفحه @irna_1313

آگهی استخدام دراستان کرمان

استخدام میالن پارس فارمد
موقعیت شغلی:نماینده فروش داروخانه
جنسیت :آقا و خانم
نوع قرارداد :تمام وقت
شرح موقعیت شغلی
مراجعه مستمر به مشتریان و دریافت سفارش به موقع ،بر
اساس رویههای فروش و وصول
هماهنگی با مشتری و اعالم درخواستهای برگشت از فروش
به سرپرست
حقوق :پایه وزارت کار
بیمه از روز اول کاری
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم
ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

استخدام سامانه ساز تاژان اسپادانا
موقعیت شغلی :مهندس کامپیوتر
شرایط احراز:
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه  8تا  17پنج شنبه ها  8تا 12
آدرس :کرمان ،خیابان آبنوس ،نبش خیابان ویال ،ساختمان
کوشش پارک علم و فناوری ،واحد یک
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال
رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

استخدام کیمیاگران بهزیست
موقعیت شغلی:مهندس فروش
شرایط احراز    
جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
فارغ التحصیل از کلیه رشته های مهندسی ترجیحا مکانیک  ،
شیمی
حداقل  3سال سابقه کار فروش
با اتومبیل شخصی
مزایا:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را از
طریق سیستم ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

